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สารจาก ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
 อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 26
 อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติ ครั้งที่ 26

สารจาก ศ.ดร.สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์

“วิศวกรรมโยธากับการพัฒนาอยางไรขีดจํากัด”

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติเปนเวทีที่วิศวกรโยธา
คณาจารย นิสิตนักศึกษาจะสามารถใชในการแลกเปลี่ยนความรู
ประสบการณ และตอยอดความรูทางดานวิศวกรรมโยธา โดยการ
ประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติครั้งน้ี จัดขึ้นภายใตหัวขอ 

มีเปาหมายเพื่อเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการสรางองค
ความรู และแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณทางดานวิศวกรรมโยธา
สูการคิดตางสรางการพัฒนาประเทศไทยในทุกมิติ โดยเฉพาะ
การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย จําเปนตองอาศัย
หลักการทางดานวิศวกรรมโยธาในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค ซึ่งการพัฒนาความสามารถทางดานวิศวกรรมโยธาจะ
สามารถพัฒนาศักยภาพของประเทศชาติใหกาวหนาไดอยางรวดเร็ว 

ในปนี้การประชุมวิศวกรรมโยธาแหงชาติครั้งที่ 26 มีการปรับ
เปล่ียนรูปแบบการจดัประชมุเปนรูปแบบออนไลน เนือ่งมาจากปญหา
ทางดานโรคระบาด Covid-19 แมการประชุมวิชาการจะไดรับผล
กระทบอยางมาก แตการจัดงานวิศวกรรมโยธาแหงชาติในครั้งนี้
ยังคงดําเนินการไปไดอยางราบรื่น และปลอดภัยสําหรับทุกคน

ในนามของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอขอบคุณที่วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
ใหเกียรติเราเปนเจาภาพในการจัดการประชุมวิชาการวิศวกรรม
โยธา ครั้งที่ 26 นี้ รวมถึงคณะผูจัดงาน กระผมหวังวาผูเขารวม
ประชุมทุกทานจะไดรับองคความรู ประสบการณและนําองคความรู
ความคดิสรางสรรคตางๆทีไ่ดจากการประชมุ นาํไปปรบัใชในการ
ดําเนินชีวิต การทํางานและสรางนวัตกรรมกอใหเกิดประโยชนแก
ประเทศไทย และสังคมโลกตอไป เพื่อพิสูจนใหไดวา วิศวกรไทย
นั้นเกงไมแพใครในโลกครับ 

#จะทําก็ทําได

(ศ.ดร.สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์)
อธิการบดี
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สารคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

(รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล)

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ เป็นงานประชุมวิชาการที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี นับ 

ต้ังแต่ปี พ.ศ.2537 โดยคร้ังน้ีเป็นคร้ังท่ี 26 ซ่ึงทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสถาบันอุดมศึกษาทั่ว

ประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมโยธา

 งานด้านวิศวกรรมโยธามีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ   เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว การประชุมวิศวกรรม 

โยธาแห่งชาติ จึงเป็นเวทีสำาหรับการแลกเปล่ียนความรู้ เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือ และเกิดการพัฒนาให้ 

สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงกับสถานการณ์ต่าง ๆ   ทางด้านวิศวกรรมโยธา  อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19) การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมโยธา 

จำาเป็นต้องมีการปรับเปล่ียนและปรับตัว จึงเป็นท่ีมาของการประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติในคร้ังท่ี 26 

ภายใต้หัวข้อ “วิศวกรรมโยธากับการพัฒนาอย่างไร้ขีดจำากัด” เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและ

พัฒนาอย่างไร้ขีดจำากัด

 ในนามของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอขอบคุณ 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เจ้าภาพร่วม ผู้เข้าร่วมประชุม และคณะ 

ทำางานจัดการประชุม รวมถึงผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานประชุมทุกท่าน ที่ร่วมกันจัดการประชุมจน 

สำาเร็จลุล่วงถึงแม้จะประสบปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19)
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สารหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

(ผศ.ดร.อาทิตย์ เพชรศศิธร)

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 งานทางด้านวิศวกรรมโยธา เป็นงานทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ทางด้านสาธารณูปโภค ซ่ึงส่งผลต่อ 

การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ดังนั้นการพัฒนาทางด้านวิศวกรรมโยธาจึงเปรียบ 

เสมือนการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม และความเป็นอยู่ของผู้คนทั้งประเทศ

 การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ จึงเป็นการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้าน 

วิศวกรรมโยธาเพื่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้น “วิศวกรรมโยธากับการพัฒนาอย่างไร้ขีดจำากัด” จึงเป็น 

หัวข้อของการประชุมวิชาการในครั้งนี้ เมื่อการพัฒนาทางวิศวกรรมโยธามีการพัฒนาอย่างไร้ขีดจำากัด 

การพัฒนาประเทศก็จะไร้ขีดจำากัดเช่นกัน

 กระผมซึ่งถือเป็นตัวแทนจากภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  มีความยินดีเป็นอย่างย่ิงท่ีได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการ 

ประชุมวิชาการในคร้ังน้ี และขอขอบคุณเจ้าภาพร่วม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

(วสท.) ผู้ร่วมสนับสนุน และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน และกราบขออภัยที่จำาเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูป

แบบการประชุม เป็นการประชุมแบบออนไลน์เพื่อป้องกันและเพื่อความปลอดภัยจากการแพร่ระบาด

ของโรคโควิด-19 ของทุกท่าน
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นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ประจำาปี พ.ศ. 2563 - 2565

 การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ได้ดำาเนินการจัดงานอย่างต่อเนื่องด้วยความร่วมมืออันดียิ่งจาก 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทางด้านวิศวกรรมโยธามา โดยตลอดต้ังแต่ปี 
พ.ศ. 2537 จวบจนในปี พ.ศ. 2564 นี้ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 26 ภายใต้แนวคิด “วิศวกรรมโยธากับการพัฒนา
อย่างไร้ขีดจำากัด” 
 ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันท่ีมีการเปล่ียนแปลงในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการแพร่ระบาดของ COVID-19 ท่ีส่ง
ผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจท่ัวโลก หรือวิกฤตการณ์น้ำาท่วมในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา ท้ังท่ีเป็นจังหวัดท่ีต้ัง 
อยู่บนพ้ืนท่ีราบสูงของประเทศไทย รวมไปถึงการเปล่ียนแปลงการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีต่าง ๆ ดังน้ัน
งานวิศวกรรมก็ย่ิงต้องพัฒนานวัตกรรมใหม่ให้รุดหน้า และปรับตัวให้พร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในทุก
ขณะได้อย่างทันท่วงที
 และดังท่ีทราบกันดีว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ท่ีเกิดข้ึนต้ังแต่ปี พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน แม้จะ 
ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการจัดงาน แต่การจัดงานวิศวกรรมโยธาแห่งชาติในคร้ังน้ียังคงดำาเนินการไปได้อย่างราบร่ืน 
กระผมต้องขอขอบพระคุณ รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ ประธานคณะกรรมการกลางบริหารการจัดการประชุม 
วิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ และภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม 
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซ่ึงเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธา คร้ังท่ี 26 น้ี รวมถึงทีม 
งานทุกภาคส่วนท่ีได้ต่อยอดความสำาเร็จของปีท่ีแล้วในการจัดงานผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์เป็นคร้ังแรกในประวัติศาตร์ 
การจัดประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ต่อเน่ืองมาถึงในปีน้ีได้อย่างราบร่ืน กระผมหวังเป็นอย่างย่ิงว่าด้วย
ประสบการณ์ของทั้งผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมงานที่มีความคุ้นเคยกับงานใช้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น จะช่วย 
ส่งเสริมให้การดำาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่มุ่งหวังไว้  
 ในปี 2563 ทั่วทั้งโลกได้เปลี่ยนผ่านสู่ยุค “New Normal” แต่ในปี 2564 นี้ วิชาการวิศวกรรมโยธา จะนำาพา 
ทุกท่านไปสู่ก้าวใหม่ที่ท้าทายกว่าเดิมคือ “Next Normal” ที่โลกจะขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และวิศวกรรมโยธา 
ที่จะพัฒนาอย่างไร้ขีดจำากัด 

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 26

วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์

The 26th National Convention on Civil Engineering

23-25 June 2021, Online Conference



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 26

วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์

The 26th National Convention on Civil Engineering

23-25 June 2021, Online Conference

เอกสารบทคัดย่อประกอบการประชุมวิชาการ

วิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 26
The Abstract Book of The 26th National Convention on Civil Engineering

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 26

ภายใต้หัวข้อ

“วิศวกรรมโยธากับการพัฒนาอย่างไร้ขีดจำากัด”

“Civil Engineering and Beyond the Limit Development”

วันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2564

ดำาเนินการจัดประชุมโดย

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

สารจากประธานคณะกรรมการกลางบริหาร 
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(รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ)

ประธานคณะกรรมการกลางบริหาร 

การจัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 26

 การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ถือเป็นเวทีสำาคัญในการนำาเสนอผลงานทางด้านวิศวกรรมโยธา 

ซ่ึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักศึกษา นักวิจัย และวิศวกรโยธาของประเทศได้เป็นอย่างดีบทความ 

ท่ีตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมก็ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากคณะกรรมการพิจารณาบทความท่ีแต่งต้ัง 

จากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้มีคุณภาพ ทั้งยังเป็นการสร้าง และสืบสานวัฒนธรรมที่ดีให้กับวงการวิชาการด้าน 

วิศวกรรมโยธาของประเทศไทย และยังเป็นโอกาสอันดีที่นักวิชาการจากหลายหน่วยงานและวิศวกรได้เข้า 

ร่วมการประชุมมาแลกเปล่ียนความคิดเห็น ทำาให้เกิดความร่วมมือด้านวิชาชีพและการถ่ายโอนเทคโนโลยี และ 

รับรู้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

 ในนามของคณะกรรมการกลางบริหารการจัดการประชุมฯ คร้ังท่ี 26 ขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมโยธา  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ท่ีรับเป็นเจ้าภาพร่วม 

กับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการจัดการประชุมคร้ังน้ีจนสำาเร็จภายใต้สถานะ 

การณ์วิกฤต Covid-19 ที่ต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้ ขอขอบคุณสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 

กลาง ตามรายชื่อในประกาศแต่งตั้ง และให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง อีกทั้งยังสนับสนุนด้านการเงินในการจัด 

ประชุมฯ ตลอดมา ขอบพระคุณบริษัท และหน่วยงานภาครัฐอีกหลายแห่งที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน

การจัดประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติในครั้งนี้
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 ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

 รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อุปนายก  คนที่ 1

 รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก  คนที่ 2

 นายชัชวาลย์   คุณค้ำาชู อุปนายก  คนที่ 3

 นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ

 ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม เหรัญญิก

 ศ.ดร.ชวลิต รัตนธรรมกุล นายทะเบียน

 ดร.ธีรธร ธาราไชย ประธานกรรมการประชาสัมพันธ์

 นายณัฐพล สุทธิธรรม ประธานกรรมการสิทธิและจรรยาบรรณ

 รศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ ประธานกรรมการโครงการและต่างประเทศ

 รศ.ดร.อุรุยา วีสกุล กรรมการกิจกรรมพิเศษ

 นายพิษณุ ชำานาญศิลป์ กรรมการกลาง

 นายสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา ประธานวิศวกรอาวุโส

 นางสาววรรณิษา จักภิละ ประธานวิศวกรหญิง

 นายปกรณ์ การุณวงษ์ ประธานยุววิศวกร

 รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา

 นายลือชัย ทองนิล ประธานสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

 นายบุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย ประธานสาขาเครื่องกล

 รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร ประธานสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

 รศ.ดร.ขวัญชัย   ลีเผ่าพันธุ ์ ประธานสาขาวศิวกรรมเหมอืงแรโ่ลหการและปโิตรเลยีม

 นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ประธานสาขาวิศวกรรมเคมีและปิโตรเลียม

คณะกรรมการอำานวยการ วิศวกรรมการสถานแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำาปี 2563 – 2565
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 รศ.ดร.ไกรวุฒิ  เกียรติโกมล    

 รศ.ดร.วิชา  จิวาลัย   

 นายธวัชชัย สุทธิประภา   

 นายวีระพงษ์  ศรีนวกุล  

 นายวรัช  กุศลมโนมัย    

 รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ  

 รศ.เอนก ศิริพานิชกร   

 ผศ.ดร.วิรัช  เลิศไพฑูรย์พันธ์  

 นายสุเมธ สุรบถโสภณ   

 ศ.ดร.ชัย  จาตุรพิทักษ์กุล  

 นายขัตติย รังสีปัญญา    

 นายรณชัย ไตรยสุนันท์    

 นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข 

 นายอนุชิต เจริญศุภกุล   

ประธานกรรมการ

 รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ

คณะกรรมการ

 พล.อ.ภุชงค์ วงษ์เกิด ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมสำารวจ

 พ.อ.ผศ.ดร.ณัฐพร นุตยะสกุล ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมโครงสร้างเหล็ก

 รศ.ดร.วิโรจน์ บุญญภิญโญ ประธานคณะอนุกรรมการสาขาแผ่นดินไหวและแรงลม

 รศ.ดร.วิทิต ปานสุข กรรมการ

 รศ.ดร.สุทธิศักดิ์  ศรลัมพ์ ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี 
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 ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย ประธานคณะอนุกรรมการสาขาคอนกรีตและวัสดุ

 ดร.เกษม ปิ่นทอง ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำา

 นายจรง เจียมอนุกูลกิจ ประธานคณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง

 นายดิสพล ผดุงกุล ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมจราจร

   และขนส่ง

 นายนพรัตน์  นรินทร์ กรรมการ

 นายธเรศ ครอบบัวบาน กรรมการ

 นายอิทธิพล พสิษฐ์โยธิน กรรมการ

 นายสิงห์  มิตรตระกูลกิจ เลขานุการและกรรมการ
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รายนามคณะกรรมการอำานวยการและคณะกรรมการดำาเนินงาน

คณะกรรมการอำานวยการ

 ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

 รศ.ดร.คมสัน   มาลีสี

 ผศ.ดร.อาทิตย์      เพชรศศิธร

 รศ.สุพจน์   ศรีนิล  

 รศ.ดร.แหลมทอง  เหล่าคงถาวร

 รศ.ดร.อุมา  สีบุญเรือง

คณะกรรมการดำาเนินการ

 ผศ.ดร.อาทิตย์   เพชรศศิธร

 รศ.ดร.จักรพงษ์       พงษ์เพ็ง

 รศ.ดร.ศลิษา        ไชยพุทธ

 ผศ.ดร.ชดชนก  อัฑฒพงศ์

 ผศ.ดร.ประทีป     หลือประเสริฐ

 รศ.ดร.ชลิดา         อู่ตะเภา

 ผศ.ดร.ปรีดา        จาตุรพงศ์

 อาจารย์ทรงกลด แซ่อึ้ง

 ผศ.ดร.อำาพน จรัสจรุงเกียรติ

คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ

 รศ.ดร.จักรพงษ์       พงษ์เพ็ง   ประธาน

 รศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง อนุกรรมการ

 ผศ.ดร.อาทิตย์  เพชรศศิธร อนุกรรมการ

 รศ.ดร.แหลมทอง เหล่าคงถาวร อนุกรรมการ

 ผศ.สมเกียรติ ขวัญพฤกษ์  อนุกรรมการ

 ผศ.ดร.ธนาดล  คงสมบูรณ์ อนุกรรมการ

 รศ.ดร.สกุล               ห่อวโนทยาน อนุกรรมการ

 รศ.ดร.ชลิดา อู่ตะเภา อนุกรรมการ
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รายนามคณะกรรมการอำานวยการและคณะกรรมการดำาเนินงาน (ต่อ)

 ผศ.ดร.อัฏฐวิทย์  สุจริตพงศ์ อนุกรรมการ

 ผศ.ดร.อำาพน              จรัสจรุงเกียรติ อนุกรรมการ

 ผศ.ดร.จำารัส                พิทักษ์ศฤงคาร อนุกรรมการ

 ผศ.ดร.จารุวิสข์ ปราบณศักดิ์ อนุกรรมการ

 รศ.ดร.รณชัย  ติยะรัตนาชัย อนุกรรมการ

 ดร.ชิสาพัชร์               สุปัญญาโชติสกุล อนุกรรมการ

 รศ.ดร.ภาสกร           ขันทองทิพย์ อนุกรรมการ

 ดร.วิทยา สุหฤทดำารง อนุกรรมการ

 ผศ.นัฐพร                นวกิจรังสรรค์ อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ

 รศ.ดร.ศลิษา        ไชยพุทธ  ประธาน

 ดร.ณัฎฐ์ดนัย              สินสมุทรผดุง อนุกรรมการ

 นางมณีรัตน์                สรรพอาษา อนุกรรมการ

 ดร.พิณิช  ธนชัยโชคศิริกุล อนุกรรมการ

คณะกรรมการฝ่ายงานพิธีการและลงทะเบียน

 ผศ.ดร.ประทีป             หลือประเสริฐ  ประธาน

 ดร.ณัฎฐ์ดนัย              สินสมุทรผดุง อนุกรรมการ

 นางมณีรัตน์                สรรพอาษา อนุกรรมการ

 นางสาวพัชรา              ชัยลิขิตเจริญ อนุกรรมการ

 นายอานนท์พร             สุวรรณพลาย อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประสานงานและประเมินผล

 รศ.ดร.ชลิดา         อู่ตะเภา  ประธาน

 อาจารย์อุบะ              ศิริแก้ว อนุกรรมการ

 ผศ.ดร.วิรุฬห์               คำาชุม อนุกรรมการ

 นายถนอม                   ศรีวรษา อนุกรรมการ
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ดำาเนินการจัดประชุมโดย

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 26

วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์

The 26th National Convention on Civil Engineering

23-25 June 2021, Online Conference

รายนามคณะกรรมการอำานวยการและคณะกรรมการดำาเนินงาน (ต่อ)

คณะอนุกรรมการฝ่ายบริหาร การเงิน

 รศ.สุวัฒน์                 ถิรเศรษฐ์  ที่ปรึกษา

 ผศ.ดร.ชดชนก           อัฑฒพงศ์  ประธาน

 ผศ.ดร.วุฒิชัย              ชาติพัฒนานันท์ อนุกรรมการ

 นางนฤมล                   กำาเนิดมณี อนุกรรมการ

 นางสาวสายธารทิพย์  นาจาน อนุกรรมการ

 นางสาวพัชรา             ชัยลิขิตเจริญ อนุกรรมการ

คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ เทคโนโลยีสารสนเทศ อาหาร และการแสดง 

 อาจารย์ทรงกลด          แซ่อึ้ง   ประธาน

 ผศ.ดร.อำาพน              จรัสจรุงเกียรติ อนุกรรมการ 

 อาจารย์อุบะ ศิริแก้ว อนุกรรมการ

 รศ.ดร.ชลิดา         อู่ตะเภา อนุกรรมการ

 นางมณีรัตน์                สรรพอาษา อนุกรรมการ

 นายมนิตย์                   บุปผาชาติ อนุกรรมการ

 นายสมบัติ เนตรสว่าง อนุกรรมการ

 นายธีรเดช คำาวิไล อนุกรรมการ

 นายภูเบศ  อุทัยวัฒนานนท์ อนุกรรมการ

 นายชยันต์  สอนบุญเกิด อนุกรรมการ

 นางสาวธีรนันท์  ขาวปลอด อนุกรรมการ

 นายเสกสรร  ขาวปลอด อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดหาผู้สนับสนุนและเงินทุน

 รศ.สุพจน์ ศรีนิล    ที่ปรึกษา

 รศ.ดร.นันทวัฒน์         จรัสโรจน์ธนเดช  ที่ปรึกษา

 ผศ.ดร.ปรีดา    จาตุรพงศ์  ประธาน

 ผศ.สมเกียรติ             ขวัญพฤกษ์ อนุกรรมการ
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ที่ปรึกษา 

 ดร.ธเนศ วีระศิริ

 รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก

 รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ

 นายธวัชชัย       สุทธิประภา

 นายสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา

 นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์     

 รศ.เอนก ศิริพานิชกร

 รศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์

 รศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ

 ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม 

ประธานคณะกรรมการ

 รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ    

คณะกรรมการ 

 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา   คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสำารวจ   คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำา   คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 หัวหน้าภาควิชาทรัพยากรน้ำา    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

  วิทยาเขตกำาแพงแสน

 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา    คณะวิศวกรรมศาสตร์

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา    คณะวิศวกรรมศาสตร์

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

  วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา    คณะวิศวกรรมศาสตร์

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

  วิทยาเขตขอนแก่น 

 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา    คณะวิศวกรรมศาสตร์

  มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้

 หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา    สำานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 หัวหน้าสาขาวิศวกรรมขนส่ง    สำานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์

  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

 และสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยมหิดล
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 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

 และสิ่งแวดล้อม   มหาวิทยาลัยรังสิต

 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

 คณบดีสำานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 และทรัพยากร  

 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา        คณะวิศวกรรมศาสตร์

 และสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

 และสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

 ผู้อำานวยการกองวิชาวิศวกรรมโยธา   ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมและ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

 เทคโนโลยีโยธา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา    คณะวิศวกรรมศาสตร์

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 

  ลาดกระบัง

 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา    คณะวิศวกรรมศาสตร์

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

 และเทคโนโลยีธานี
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 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา   คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์   
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  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ

 ประธานหลักสูตรสาขาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  

  พระนครเหนือ

 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา    กองการศึกษา

  โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา    คณะวิศวกรรมศาสตร์

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี

 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา    คณะวิศวกรรมศาสตร์

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา    คณะวิศวกรรมศาสตร์

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
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 บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 26

THE 26TH NATIONAL CONVENTION ON CIVIL ENGINEERING

A-11



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 26

วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์

The 26th National Convention on Civil Engineering

23-25 June 2021, Online Conference

เอกสารบทคัดย่อประกอบการประชุมวิชาการ

วิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 26
The Abstract Book of The 26th National Convention on Civil Engineering

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 26

ภายใต้หัวข้อ

“วิศวกรรมโยธากับการพัฒนาอย่างไร้ขีดจำากัด”

“Civil Engineering and Beyond the Limit Development”

วันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2564

ดำาเนินการจัดประชุมโดย

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 26

วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์

The 26th National Convention on Civil Engineering

23-25 June 2021, Online Conference

กองบรรณาธิการ

 ผศ.ดร.อาทิตย์ เพชรศศิธร ประธานบรรณาธิการ

 ผศ.ดร. อำาพน จรัสจรุงเกียรติ บรรณาธิการ

 ผศ.ดร.อัฏฐวิทย์ สุจริตพงศ์ บรรณาธิการ

 ดร.ณัฎฐ์ดนัย สินสมุทรผดุง บรรณาธิการ

 รศ.ดร.จักรพงษ์ พงษ์เพ็ง บรรณาธิการ

 ผศ.ดร.วุฒิชัย ชาติพัฒนานันท์ บรรณาธิการ

 รศ.ดร.ศลิษา ไชยพุทธ บรรณาธิการ

 ผศ.ดร.ธนาดล คงสมบูรณ์ บรรณาธิการ

 ผศ.ดร.ปรีดา จาตุรพงศ์ บรรณาธิการ

 ผศ.ดร.จำารัส พิทักษ์ศฤงคาร บรรณาธิการ

 ดร.พิณิช ธนชัยโชคศิริกุล บรรณาธิการ

 รศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง บรรณาธิการ

 ดร.ชิสาพัชร์ สุปัญญาโชติสกุล บรรณาธิการ

 ผศ.ดร.ชดชนก อัฑฒพงศ์ บรรณาธิการ

 รศ.ดร.ชลิดา อู่ตะเภา บรรณาธิการ

 รศ.ดร.ภาสกร ขันทองทิพย์ บรรณาธิการ

 ผศ.ดร.ประทีป หลือประเสริฐ บรรณาธิการ

 ผศ.ดร.วิรุฬห์ คำาชุม บรรณาธิการ
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 ศ.ดร.เกษม ชูจารุกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 รศ.ดร.บุญชัย แสงเพชรงาม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 รศ.ดร.สรวิศ นฤปิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 รศ.ดร.เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 รศ.ดร.ก่อโชค  จันทวรางกูร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 รศ.ดร.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 รศ.ดร.ชวเลข วณิชเวทิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 รศ.ดร.ทรงพล จารุวิศิษฏ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 รศ.ดร.ทวีศักดิ์ ปิติคุณพงศ์สุข มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 รศ.ดร.ศุภวุฒิ  มาลัยกฤษณะชลี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 รศ.ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 รศ.ดร.วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 รศ.ดร.สมเกียรติ รุ่งทองใบสุรีย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 รศ.ดร.กอปร  ศรีนาวิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 รศ.ดร.ธันยดา พรรณเชษฐ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 รศ.ดร.พนกฤษณ คลังบุญครอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 รศ.ดร.นคร ภู่วโรดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 รศ.ดร.บุรฉัตร ฉัตรวีระ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 รศ.ดร.ทวีชัย สำาราญวานิช มหาวิทยาลัยบูรพา

 รศ.ดร.ธงชัย ศรีวิริยรัตน์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 รศ.ดร.วิเชียร ชาลี มหาวิทยาลัยบูรพา

 รศ.ดร.ปรีดา ไชยมหาวัน มหาวิทยาลัยพะเยา

 รศ.ดร.กริสน์ ชัยมูล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 รศ.ดร.จรัล รัตนโชตินันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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 รศ.ดร.สุดนิรันดร์ เพชรัตน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 รศ.ดร.แหลมทอง เหล่าคงถาวร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

   เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 รศ.สุวัฒน์ ถิรเศรษฐ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

   เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 ผศ.ดร. สโรช บุญศิริพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ผศ.ดร.เกียรติสุดา สมนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 ผศ.ดร.เพชร์รัตน์ ลิ้มสุปรียารัตน์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 ผศ.ดร.เสริมศักดิ์ อาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 ผศ.ดร.เสริมศักดิ์ พงษ์เมษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 ผศ.ดร.เอมม่า อาสนจินดา มหาวิทยาลัยบูรพา

 ผศ.ดร.กมล อมรฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   (วิทยาเขตกำาแพงแสน)

 ผศ.ดร.กรกช ทวีสิน มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

 ผศ.ดร.กฤษดา เสือเอี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 ผศ.ดร.กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ผศ.ดร.การันต์ คล้ายฉ่ำา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   (วิทยาเขตกำาแพงแสน)

 ผศ.ดร.จิรัชญา อายะวรรณา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 ผศ.ดร.ชลัท ทิพากรเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 ผศ.ดร.ชาญยุทธ กาฬกาญจน์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 ผศ.ดร.ชารินี  ลิ้มสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   (วิทยาเขตกำาแพงแสน)

 ผศ.ดร.ชิษณุ อัมพรายน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
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 ผศ.ดร.ชีวินทร ์ ลิ้มศิริ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ผศ.ดร.ฐิติมา วงศ์อินตา มหาวิทยาลัยบูรพา

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ธนศรีสถิตย ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

พระนครเหนือ

ผศ.ดร.ดนัย วันทนากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร.ธีรพจน ์ ศิริไพโรจน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผศ.ดร.ธีวรา สุวรรณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 (วิทยาเขตกำาแพงแสน)

ผศ.ดร.บุญชัย ผึ้งไผ่งาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.ปรเมศวร ์ เหลือเทพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผศ.ดร.ปรีดา พิชยาพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.ปิยะฉัตร  ฉัตรตันใจ มหาวิทยาลัยบูรพา

ผศ.ดร.พราวพรรณ อาสาสรรพกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผศ.ดร.พัทรพงษ ์ อาสนจินดา มหาวิทยาลัยบูรพา

ผศ.ดร.พีร์นิธ ิ อักษร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.พูลพงษ์ พงษ์วิทยภาน ุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(วิทยาเขตศรีราชา)

ผศ.ดร.ภาณ ุ พร้อมพุทธางกูร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ผศ.ดร.ภาสกร ชัยวิริยะวงศ ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผศ.ดร.รังสรรค์ วงศ์จิรภัทร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.รัฐพล สมนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ผศ.ดร.วัชระ เพียรสุภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.วิชัยรัตน์ แก้วเจือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผศ.ดร.วินัย รักสุนทร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร.วีรพร พงศ์ติณบุตร มหาวิทยาลัยบูรพา

ผศ.ดร.วีรพันธุ ์ เจียมมีปรีชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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 ผศ.ดร.ศักรธร บุญทวียุวัฒน ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา)

ผศ.ดร.ศิวา  แก้วปลั่ง 

ผศ.ดร.สมบูรณ์ เซี่ยงฉิน 

ผศ.ดร.สยาม ยิ้มศิร ิ

ผศ.ดร.สัจจรักษ ์ พรพีรเกียรติ 

ผศ.ดร.สิทธิภัสร์ เอื้ออภิวัชร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

พระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยบูรพา

ผศ.ดร.สุรเมศวร ์ พิริยะวัฒน์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ผศ.ดร.สุรางคนา ตรังคานนท์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผศ.ดร.สุริยะ ทองมุณ ี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.สุสิทธิ์ ฉายประกายแก้ว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.อนุวัฒน์ อรรถไชยวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 (วิทยาเขตศรีราชา)

ผศ.ดร.อภิชิต  คำาภาหล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

 (วิทยาเขตขอนแก่น)

พ.อ.ผศ.ดร.พงศ์พันธุ ์ จันทะคัต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ดร.เทอดธิดา ทิพย์รัตน ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ดร.เที่ยง ชีวะเกต ุ มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร.จุฑาทิพย์ สุรารักษ ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร.ฉัตรภูมิ  วิรัตนจันทร ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร.ชยกฤต เพชรช่วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ดร.ชลลดา เลาะฟอ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.ดาราพร ผุสิงห์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(วิทยาเขตศรีราชา)

ดร.ธงชัย โพธิ์ทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร.ธนพล ญาณวีรศักดิ ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(วิทยาเขตศรีราชา)
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 ผศ.ดร.นที สุริยานนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ดร.นพดล สุกแสงปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดร.ปิต ิ โรจน์วรรณสินธุ ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร.พรเทพ พวงประโคน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ดร.พรณรงค์ เลื่อนเพ็ชร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ดร.รัฐพงศ์ มีสิทธิ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร.ศรีสุนี วุฒิวงศ์โยธิน มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร.ศิริกันยา เลาสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ดร.สุรภาพ แก้วสวัสดิ์วงศ ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.อัฐสิทธิ์ ศิริวชิราภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดร.อาศิส อัยรักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

อ.ชิษณุพงศ ์ สุธัมมะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   (วิทยาเขตกำาแพงแสน)

อ.ธนสิทธิ ์ พรหมพิงค ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(วิทยาเขตศรีราชา)

อ.ธีระ ลาภิศชยางกูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อ.ปฏิภาณ แก้ววิเชียร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

(วิทยาเขตขอนแก่น)

อ.ปิยะพงษ์ ศรีรัตน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   (วิทยาเขตศรีราชา)

อ.อัณธิกา  เสงี่ยมใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คุณธัชชัย จันทร์รัชชกูล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

คุณหฤทัสถ์ พ่อบาล กรมทางหลวง
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บริษัท ทีพไีอ โพลีน จำกัด (มหาชน) 

 
บริษัท แปซิฟิกไพพ ์จำกัด (มหาชน)  



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

 

รายนามผูส้นับสนุน  
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหง่ชาติครั้งที่ 26 

ระดับ Silver 
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บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด 
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บริษัท บางปะอินเสาเข็มคอนกรีต จำกัด 
 

 
 

บริษัท ทวีมงคลก่อสร้าง (2000) จำกัด 
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บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด
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รายนามผูส้นับสนุน  
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหง่ชาติครั้งที่ 26 

ระดับ Silver 
 

 
บริษัท ไพรเมซี ซัพพลาย จำกัด  
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ระดับ Bronze 

 
บริษัท ซี.บี.เอ็น. แมทเทอเรยีลเทสต์ จำกัด 

 
บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตน้ส์ จำกัด 

 
บริษัท บุยส์-ไทย จำกัด (บวิค-ไทย)  
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รายนามผูส้นับสนุน  
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ระดับ Bronze 

 
บริษัท มหาจักรดเีวลอปเมนท์ จำกัด 

 
รายนามผู้สนับสนุน  

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหง่ชาติครั้งที่ 26 
ระดับ General 

 
 บริษัท นำเฮงคอนกรตี (1992) จำกัด 

 
 บริษัท เอน็.อ.ีอี.เอน็จิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จำกัด 

 
 บริษัท เซ็นเตอร์ สเตจ จำกัด 

 
 บริษัท อนิซิส จำกัด  
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กำหนดการ การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26 

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 
 

เวลา กำหนดการ 

12:15 – 13:00 แนะนำการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ 

13:00 – 13:15 พิธีเปิดการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 26 
 ➢ การแสดงวิดีทัศน์การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 26 
 ➢ ผศ.ดร.อาทิตย์ เพชรศศิธร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า

คุณทหารลาดกระบัง ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ 
ครั้งที่ 26 กล่าวรายงาน 

 ➢ รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 26 

 ➢ รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา ประธานคณะกรรมการ
กลางบริหารการจัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ  คร ั ้งที่ 26 กล่าวขอบคุณ
ผู้สนับสนุนการประชุมการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 26 

13:15 – 14:00 ➢ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสด์ิ นายกสภาวิศวกร และอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง ประธานในพิธีกล่าวเปิดประชุม และบรรยายพิเศษ (Keynote) ในการ
ประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 26 

14:00 – 14:15 พักการประชุม 15 นาที 

14:15 – 15:00 การบรรยายพิเศษ (Keynote) ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนในงานวิศวกรรมฐานราก 
(Innovation for Sustainability in Foundation Engineering)” โดย ดร. ณรงค์ ทัศนนิพันธ์ จาก 
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) 

15:00 – 15:45 การเสวนาวิชาการ ห ัวข ้อ “หล ักส ูตรว ิศวกรรมโยธา ควรสอนนักศ ึกษาระดับปร ิญญาตรี   
เรื่องแผ่นดินไหว มากน้อยเพียงใด” ดำเนินรายการโดย  
➢ ผศ.ดร.อาทิตย์ เพชรศศิธร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า

คุณทหารลาดกระบัง  
➢ รศ.ดร.วิโรจน์ บุญญภิญโญ ประธานอนุกรรมการผลกระทบจากแผ่นดินไหวและแรงลม  

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
➢ รศ.ดร.สุทธิศักด์ิ ศรลัมพ์ ประธานอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศ

ไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
➢ รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่ง

ประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

15:45 – 16:30 แนะนำการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ 
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วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 

 

เวลา กำหนดการ 

8:15 – 8:30 แนะนำการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ 

8:30 – 10:15 การนำเสนอบทความ ช่วงที่ 1 (Parallel Session จำนวน 5 ห้อง) 
10:15 – 10:30 พักการประชุม 15 นาที 

10:30 – 12:15 การนำเสนอบทความ ช่วงที่ 2 (Parallel Session จำนวน 5 ห้อง) 

12:15 – 13:00 พักกลางวัน 45 นาที 
13:00 – 14:45 การนำเสนอบทความ ช่วงที่ 3 (Parallel Session จำนวน 5 ห้อง) 

14:45 – 15:00 พักการประชุม 15 นาที 

15:00 – 16:45 การนำเสนอบทความ ช่วงที่ 4 (Parallel Session จำนวน 5 ห้อง) 
16:45 – 17:30 แนะนำการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ 

 
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 

 

เวลา กำหนดการ 

8:15 – 8:30 แนะนำการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ 

8:30 – 10:15 การนำเสนอบทความ ช่วงที่ 5 (Parallel Session จำนวน 5 ห้อง) 
10:15 – 10:30 พักการประชุม 15 นาที 

10:30 – 12:15 การนำเสนอบทความ ช่วงที่ 6 (Parallel Session จำนวน 5 ห้อง) 

12:15 – 13:00 พักกลางวัน 45 นาที 
13:00 – 14:45 การนำเสนอบทความ ช่วงที่ 7 (Parallel Session จำนวน 5 ห้อง) 

14:45 – 15:00 พักการประชุม 15 นาที 

15:00 – 16:30 การนำเสนอบทความ ช่วงที่ 8 (Parallel Session จำนวน 4 ห้อง) 
16:30 – 17:00 พิธีปิดการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 26 

 ➢ ผศ.ดร.อาทิตย์ เพชรศศิธร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธา
แห่งชาติ ครั้งที่ 26 กล่าวกล่าวขอบคุณและ ส่งมอบการประชุมให้กับเจ้าภาพครั้งต่อไป 

 ➢ ดร. อภิชาต บัวกล้า หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาความ
ร่วมมืออุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตัวแทนเจ้าภาพการประชุม
วิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27 กล่าวเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการครั้งถัดไป 

 ➢ พิธีส่งมอบธงการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ 
 ➢ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานในพิธี

กล่าวปิดงานประชุมการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 26 
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การนำเสนอบทความภาคบรรยาย 
(Oral Presentation) 

หัวข้อการประชุม 
➢ วิศวกรรมโยธากับการพัฒนาอย่างไร้ขีดจำกัด (Civil Engineering and Beyond the Limit 

Development: BTL) 

➢ วิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Engineering: STR) 

➢ วิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง (Construction Material Engineering: MAT) 

➢ วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง (Construction Engineering and Management: CEM) 

➢ วิศวกรรมปฐพี (Geotechnical Engineering: GTE) 

➢ วิศวกรรมขนส่ง จราจรอัจฉริยะ และโลจิสติกส์ (Intelligent Transportation, Traffic and 

Logistics Engineering: TRL) 

➢ วิศวกรรมแหล่งน้ำ (Water Resource Engineering: WRE) 

➢ วิศวกรรมสำรวจและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Survey and Geographic Information System 

Engineering: SGI) 

➢ วิศวกรรมส่ิงแวดล้อมและพลังงาน (Environmental and Energy Engineering: ENV) 

➢ วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Engineering: INF) 

➢ วิศวกรรมโยธากับการศึกษา (Civil Engineering and Education: CEE) 

➢ วิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ (Defense Engineering and Technology: DET) 
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ข้อแนะนำสำหรับการนำเสนอบทความ 

➢ ให้ผู้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนในระบบ Microsoft Teams โดยพิมพ์หมายเลขของบทความ ตามด้วยช่ือ
ของผู้นำเสนอในห้องการประชุมวิชาการ 

➢ ผู้นำเสนอจะต้องได้รับการยืนยันตัวตนการเข้าห้องประชุมออนไลน์ ก่อนช่วงเวลานำเสนออย่างน้อย 
30 นาที 

➢ ผู้นำเสนอจะต้องเตรียมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับการถ่ายทอดภาพและเสียง รวมถึงอยู่ในพื้นท่ี
ท่ีมีสัญญาณอินเตอร์เน็ตท่ีดีเพียงพอ และฝึกซ้อมการใช้งานระบบการประชุมออนไลน์ให้พร้อม เพื่อให้
แน่ใจว่าผู้รับชมจะได้เห็นภาพและเสียงท่ีชัดเจนในการนำเสนออย่างครบถ้วน 

➢ ผู้นำเสนอจะควรแต่งกายให้สุภาพ หรือสวมชุดสูท และนำเสนอด้วยวาจาท่ีสุภาพ 
➢ ประธานดำเนินการประชุมย่อยควรสวมชุดสูท 
➢ การรับฟังผู้อื่นนำเสนอ เมื่อเข้าห้องประชุมออนไลน์ให้ปิดไมโครโฟนทันที และสามารถเปิดได้เมื่อถึง

เวลาท่ีต้องการซักถามผู้นำเสนอเท่านั้น 
➢ แต่ละบทความจะมีเวลาในการนำเสนอไม่เกิน 10-12 นาที และมีเวลาซักถาม 3-5 นาที เพื่อให้แต่ละ

บทความนำเสนอแล้วไม่เกิน 15 นาที 
➢ เมื่อนำเสนอครบ 10 นาที จะมีเสียงสัญญาณ 1 ครั้ง เตือน ให้ผู้นำเสนอเตรียมสรุปการบรรยายภายใน 

2 นาที 
➢ เมื่อนำเสนอครบ 12 นาที จะมีเสียงสัญญาณ 2 ครั้ง เตือน ให้ผู้นำเสนอจบการบรรยายและเตรียมตัว

สำหรับการตอบข้อซักถาม 
➢ ให้นำเสนอเนื้อหาของบทความผ่านส่ือการนำเสนอ 

➢ บทความท่ีนำเสนอในการประชุมจะได้รับเกียรติบัตร โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ภายหลังการประชุมไม่
เกิน 5 วัน 

➢ ผู้สนใจรับชมการประชุมวิชาการ สามารถรับชมได้ทาง Website หรือ Application YouTube ทาง
ช่อง NCCE26 หรือสามารถเข้าถึงข่าวประชาสัมพันธ์ได้ทาง www.facebook.com/ncce26 และ
www.ncce26.org 

  

http://www.facebook.com/ncce26
http://www.ncce26.org/
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ตารางกำหนดการนำเสนอบทความ 

วันพุธที ่23 มิถุนายน 2564 
ห้องประชุม ห้อง 

STR-SGI 
ห้อง 

GTE-INF 
ห้อง 

CEM-ENV-BTL 
ห้อง 

WRE-CEE-MAT 
ห้อง 
TRL เวลา 

12:15 – 16:30 พิธีเปิดการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครัง้ที่ 26 

 
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 

ห้องประชุม ห้อง 
STR-SGI 

ห้อง 
GTE-INF 

ห้อง 
CEM-ENV-BTL 

ห้อง 
WRE-CEE-MAT 

ห้อง 
TRL 

เวลา \ สาขา STR GTE CEM WRE TRL 

8:30 – 8:45 
บริษัท สโตน
เฮ้นจ์ อินเตอร์ 
จำกัด (มหาชน) 

บริษัท บางปะอิน
เสาเข็มคอนกรีต 

จำกัด 

บริษัท ซิโน-ไทย 
เอ็นจีเนียริ่ง 
แอนด์คอน

สตรัคชั่น จำกัด 
(มหาชน) 

*ประชาสัมพันธ์
บริษัทผู้สนับสนุน 

บริษัท บุยส์-ไทย 
จำกัด (บวิค-ไทย) 

8:45 – 9:00 776 759 748 769 744 

9:00 – 9:15 821 760 752 770 747 
9:15 – 9:30 842 763 753 848 791 

9:30 – 9:45 930 772 755 863 788 

9:45 – 10:00 957 778 765 871 792 
10:00 – 10:15 961 786 804 880 810 

10:15 – 10:30 พักการประชุม 15 นาที 

เวลา \ สาขา STR GTE CEM WRE TRL 

10:30 – 10:45 947 
บริษัท ซีฟโก้ 

จำกัด (มหาชน) 

บริษัท เหล็ก
สยามยามาโตะ 

จำกัด 

*ประชาสัมพันธ์
บริษัทผู้สนับสนุน 

บริษัท ผลิตภัณฑ์
และวัตถุก่อสร้าง 

จำกัด 
10:45 – 11:00 1075 787 823 886 784 

11:00 – 11:15 1127 798 835 951 820 

11:15 – 11:30 1155 802 854 967 840 
11:30 – 11:45 1156 813 865 977 837 

11:45 – 12:00 1157 812 873 987 781 

12:00 – 12:15 1210 818 891 919 869 
12:15 – 13:00 พักกลางวัน 45 นาที 
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วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 
ห้องประชุม ห้อง 

STR-SGI 
ห้อง 

GTE-INF 
ห้อง 

CEM-ENV-BTL 
ห้อง 

WRE-CEE-MAT 
ห้อง 
TRL 

เวลา \ สาขา STR GTE CEM WRE TRL 

13:00 – 13:15 
บริษัท แปซิฟิก

ไพพ์ จำกัด 
(มหาชน) 

บริษัท บางปะอิน
เสาเข็มคอนกรีต 

จำกัด 

บริษัท ทวีมงคล
ก่อสร้าง (2000) 

จำกัด 

บริษัท ผลิตภัณฑ์
และวัตถุก่อสร้าง 

จำกัด 

บริษัท เอเชี่ยน 
เอ็นจิเนียริ่ง 

คอนซัลแต้นส์ 
จำกัด 

13:15 – 13:30 779 827 905 1007 892 

13:30 – 13:45 790 849 908 1011 893 
13:45 – 14:00 876 883 921 979 896 

14:00 – 14:15 959 955 923 1026 907 

14:15 – 14:30 994 1024 954 1032 917 

14:30 – 14:45 1109 
บริษัท ไพรเมซี 
ซัพพลาย จำกัด 

956 1034 929 

14:45 – 15:00 พักการประชุม 15 นาที 

เวลา \ สาขา STR GTE CEM WRE-CEE TRL 

15:00 – 15:15 
บริษัท ทวีมงคล
ก่อสร้าง (2000) 

จำกัด 

บริษัท ซีฟโก้ 
จำกัด (มหาชน) 

บริษัท สโตน
เฮ้นจ์ อินเตอร์ 
จำกัด (มหาชน) 

บริษัท ช.การช่าง 
จำกัด (มหาชน) 

*ประชาสัมพันธ์
บริษัทผู้สนับสนุน 

15:15 – 15:30 890 1044 986 1175 934 

15:30 – 15:45 903 1068 1001 1178 936 

15:45 – 16:00 904 1069 981 877 937 
16:00 – 16:15 910 1077 1039 895 938 

16:15 – 16:30 927 1081 1056 1090 928 

16:30 – 16:45 996 1093 1063 1091 962 
16:45 – 17: 00 973  1249   
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วันศุกร์ท่ี 25 มิถุนายน 2564 
ห้องประชุม ห้อง 

STR-SGI 
ห้อง 

GTE-INF 
ห้อง 

CEM-ENV-BTL 
ห้อง 

WRE-CEE-MAT 
ห้อง 
TRL 

เวลา \ สาขา SGI GTE CEM WRE TRL 

8:30 – 8:45 
*ประชาสัมพันธ์
บริษัทผู้สนับสนุน 

บริษัท ซีฟโก้ 
จำกัด (มหาชน) 

บริษัท ช.การช่าง 
จำกัด (มหาชน) 

*ประชาสัมพันธ์
บริษัทผู้สนับสนุน 

บริษัท ซิโน-ไทย 
เอ็นจีเนียริ่ง 
แอนด์คอน

สตรัคชั่น จำกัด 
(มหาชน) 

8:45 – 9:00 771 1084 1066 1049 965 

9:00 – 9:15 841 1086 1067 1051 970 
9:15 – 9:30   780 1103 1088 1085 1008 

9:30 – 9:45 882 1151 1097 1089 1018 

9:45 – 10:00 885 1180 1102 1108 1038 

10:00 – 10:15 906 
บริษัท ไพรเมซี 
ซัพพลาย จำกัด 

1082 1115  

10:15 – 10:30 พักการประชุม 15 นาที 

เวลา \ สาขา SGI INF CEM MAT TRL 

10:30 – 10:45 
*ประชาสัมพันธ์
บริษัทผู้สนับสนุน 

บริษัท เหล็ก
สยามยามาโตะ 

จำกัด 

บริษัท ซีฟโก้ 
จำกัด (มหาชน) 

บริษัท ซี.บี.เอ็น. 
แมทเทอเรียล
เทสต์ จำกัด 

บริษัท ช.การช่าง 
จำกัด (มหาชน) 

10:45 – 11:00 958 775 1185 782 920 
11:00 – 11:15 969 834 1199 826 1035 

11:15 – 11:30 918 843 1207 832 1028 

11:30 – 11:45 991 797 1222 824 1047 
11:45 – 12:00  851 1238 844 1048 

12:00 – 12:15 1080 855 1253 845  

12:15 – 13:00 พักกลางวัน 45 นาที 
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วันศุกร์ท่ี 25 มิถุนายน 2564 
ห้องประชุม ห้อง 

STR-SGI 
ห้อง 

GTE-INF 
ห้อง 

CEM-ENV-BTL 
ห้อง 

WRE-CEE-MAT 
ห้อง 
TRL 

เวลา \ สาขา SGI INF ENV MAT TRL 

13:00 – 13:15 
บริษัท ช.การช่าง 
จำกัด (มหาชน) 

บริษัท ทีพีไอ  
โพลีน จำกัด 
(มหาชน) 

*ประชาสัมพันธ์
บริษัทผู้สนับสนุน 

บริษัท แปซิฟิก
ไพพ์ จำกัด 
(มหาชน) 

*ประชาสัมพันธ์
บริษัทผู้สนับสนุน 

13:15 – 13:30 1095 857 809 898 1173 
13:30 – 13:45 1116 889 836 935 1224 

13:45 – 14:00 1119 900 859 933 1252 

14:00 – 14:15 1135 972 864 1033 1040 
14:15 – 14:30 1149 1053 1037 1098 1078 

14:30 – 14:45 1150  1055 1193  

14:45 – 15:00 พักการประชุม 15 นาที 
เวลา \ สาขา SGI INF ENV-BTL MAT - 

15:00 – 15:15 
*ประชาสัมพันธ์
บริษัทผู้สนับสนุน 

บริษัท ทีพีไอ  
โพลีน จำกัด 
(มหาชน) 

บริษัท มหาจักร 
ดีเวลอปเมนท์ 

จำกัด 
1196  

15:15 – 15:30 1153 1087 1062 1239  

15:30 – 15:45 1154 1216 774 1254  
15:45 – 16:00 1174 1220 984 976  

16:00 – 16:15 1000 1232 1019 978  

16:15 – 16:30 1070   1130  

 
วันศุกร์ท่ี 25 มิถุนายน 2564 

ห้องประชุม ห้อง 
STR-SGI 

ห้อง 
GTE-INF 

ห้อง 
CEM-ENV-BTL 

ห้อง 
WRE-CEE-MAT 

ห้อง 
TRL เวลา 

16:30 – 17:00 พิธีปิดการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครัง้ที่ 26 
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ตารางเวลาการนำเสนอบทความ 
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 

ห้องประชุม STR-SGI เวลา 8:30 – 10:15 
สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง (STR) 

ประธานห้องประชุม : ผศ.ดร.เสวกชัย ต้ังอร่ามวงศ ์

ที่ เวลา รหัสบทความ ชื่อบทความ ผู้แต่ง 

1 8:30 – 8:45  
ประชาสัมพันธ์บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด 
(มหาชน) 

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ 
อินเตอร์ จำกัด 
(มหาชน) 

2 8:45 – 9:00 776 การพัฒนาผนังสลายพลังงานแบบวิสโคอิลาสติก 
ฐิติพงศ์ เจริญสุข และ  
ทศพล ปิ่นแก้ว 

3 9:00 – 9:15 821 
การเสริมกำลงัต้านทานแรงแผ่นดินไหวของจุดต่อคาน-
เสาคอนกรีตเสริมเหล็กภายนอกด้วยค้ำยันเหล็กกล่อง
สี่เหลี่ยม 

กิตติศักด์ิ ขอนเอิบ 
ปิยะพงษ์ วงค์เมธา,  
ชินพัฒน์ บัวชาติ,  
พุทธรักษ์ จรัสพันธ์ุกุล, 
กิตติคุณ จิตไพโรจน์,  
รัฐพล เกติยศ และ  
ชยานนท ์หรรษภิญโญ 

4 9:15 – 9:30 842 
การประยุกต์ใช้โครงสร้างวีเรนดีลในโครงสร้างระบบเอา
ริกเกอร์ในอาคารสงู 

นิรวิทย์ เทียนดำ และ  
อาทิตย์ เพชรศศิธร 

5 9:30 – 9:45 930 
ข้อมูลการสแกนวัตถุ 3 มิติด้วยแสงเลเซอร์แบบ
ภาคพ้ืนดินและการวิเคราะห์แผ่นดินไหวของเจดีย์วัด
มหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย 

สิรวิชญ์ สุขศิลา,  
พีรสิทธ์ิ มหาสุวรรณชัย,  
ชัยณรงค์ อธิสกุล และ  
สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ 

6 9:45 – 10:00 957 
การทดสอบโครงอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่ออกแบบรับ
แรงแผ่นดินไหวร่วมกับผนังอิฐก่อ 

ไตรรัตน์ สังขมงคล,  
วงศา วรารักษ์สจัจะ, 
จรัญ ศรชีัย และ 
สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ 

7 10:00 – 10:15 961 
การวิเคราะห์โครงสร้างอาคารตึกช้างต้านทานแรง
แผ่นดินไหวตามมาตรฐาน มยผ.1301/1302-61 

นิติกร  แสงสว่าง,  
อาทิตย์ เพชรศศิธร,  
สุวัฒน์ ถิรเศรษฐ์ และ  
ณัฏฐภัทร วงศ์ภักดี 
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ตารางเวลาการนำเสนอบทความ 
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 

ห้องประชุม STR-SGI เวลา 10:30 – 12:15 
สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง (STR) 

ประธานห้องประชุม :ผศ.ดร.อาทิตย์ เพชรศศิธร 

ที่ เวลา รหัสบทความ ชื่อบทความ ผู้แต่ง 

1 10:30 – 10:45 947 

ข้อมูลการสแกน 3 มิติและวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
สำหรับการศึกษาผลกระทบของแรงแผ่นดินไหวต่อ
เจดีย์ทรงระฆงัของไทย: กรณีศึกษาวัดศรีพิจิตรกิรติ
กัลยาราม 

สุวัจน์ชัย แก้วมาคูณ,  
พีรสิทธ์ิ มหาสุวรรณชัย,  
ชัยณรงค์ อธิสกุล และ  
สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ 

2 10:45 – 11:00 1075 
ENHANCEMENT OF NEAR-FRONT 
APPROXIMATION FOR LINEAR FRACTURE 
ANALYSIS BY BIEM 

Tarit Rung-aree and  
Jaroon Rungamornrat 

3 11:00 – 11:15 1127 
NUMERICAL STUDY ON COMPARTMENTAL 
EQUIVALENCE OF FIRE RESISTANCE RATING 
BASED ON AREAS BENEATHS METHOD 

Laxman Khanal and  
Taweep Chaisomphob 

4 11:15 – 11:30 1155 
การวิเคราะห์การแอ่นตัวมากของท่อลำเลียงของไหล
ที่มีความยาวส่วนโค้งแปรเปลี่ยนได้โดยวิธีไฟไนต์เอลิ
เมนต์ 

นพวิชญ์ นาควิโรจน์,  
ปภาวินท์ สมวงศ์,  
ศิรินภา วงค์จักร์ และ  
การันต์ คล้ายฉ่ำ 

5 11:30 – 11:45 1156 
การซ่อมแซมตอม่อสะพานที่ทรุดตัวด้วยเสาเข็ม
ชนิดสปันไมโครไพล ์

อภิชัย วชิระปราการพงษ์,  
จุติ ใคร่ครวญ, วิชัย ยู และ  
ธันวา วิบูลย์ศรัณย์ 

6 11:45 – 12:00 1157 
การเสริมกำลงัฐานรากสะพานด้วยเสาเข็มชนิดสปัน
ไมโครไพล ์

อภิชัย วชิระปราการพงษ์,  
จุติ ใคร่ครวญ,  
จิระศักด์ิ วัชรกรโยธิน และ  
ภวินท์ ฤทธิรุฒม์ 

7 12:00 – 12:15 1210 
การวิเคราะห์โครงสร้างคานแบบดีเทอร์มิเนทโดยใช้
โปรแกรมไมโครซอฟท์ เอ็กเซล 

อาทร ชูพลสัตย์,  
ณรงค์ กุหลาบ,  
จารุวัฒน์ คำอุด, และ 
บุญญาฤทธ์ิ เมืองปลอด  

 
  



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังท่ี 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันท่ี 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

C-11 

ตารางเวลาการนำเสนอบทความ 
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 

ห้องประชุม STR-SGI เวลา 13:00 – 14:45 
สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง (STR) 

ประธานห้องประชุม : ศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ 

ที่ เวลา รหัสบทความ ชื่อบทความ ผู้แต่ง 

1 13:00 – 13:15  ประชาสัมพันธ์บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) 
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด 
(มหาชน) 

2 13:15 – 13:30 779 
พฤติกรรมการรับแรงดัดของคานคอนกรีตผสมเส้น
ใยเหล็กภายใต้ภาวะการกัดกร่อน 

อาณสิทธ์ิ การินทอง  
สิริพงศ์ เกิดบุญมา  
รุ่งรวี วัฒนพรพรหม และ  
วิทิต ปานสุข 

3 13:30 – 13:45 790 
ผลของความยาวระยะฝังของเหล็กข้ออ้อยที่เชื่อมกับ
แผ่นเหล็กที่มีผลต่อคานคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำเร็จรูป 

ชูธง กงแก้ว,  
สิทธิชัย แสงอาทิตย์ และ  
จักษดา ธำรงวุฒิ 

4 13:45 – 14:00 876 การเพ่ิมความลึกของคานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

พิพรรธ คุณความสุข,  
พงศธร คำภาแย่,  
โยธิน บัวชุม,  
Mengky Sorn,  
Chhaya Samhean,  
สรศักด์ิ เซียวศิริกุล และ  
มานิตย์ จรูญธรรม 

5 14:00 – 14:15 959 
พฤติกรรมคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ผสมเส้นใยเหล็ก
มากเกินพอดีภายใต้แรงกระทำแบบวนซ้ำ 

ปิยะพงษ์ วงค์เมธา,  
ชยานนท์ หรรษภิญโญ,  
รัฐพล เกติยศ และ  
กิตติคุณ จิตไพโรจน์ 

6 14:15 – 14:30 994 
การศึกษาอัตราส่วนผสมและทดสอบคุณสมบัติ
เชิงกลของวัสดุซีเมนต์สำหรับเครื่องพิมพ์สามมิติ 

ชนม์วิชญ์ ธัญญะสุขวณิชย์,  
ทศวัฒน์ ดวงวิไลลักษณ์ และ  
วิทิต ปานสุข 

7 14:30 – 14:45 1109 
กำลังอัดและการถ่ายเทความร้อนของผนังรับแรงที่
ทำจากวัสดุผสมระหว่างพลาสติกพีวีซีและข้ีเลื่อยไม้
ที่มีหน้าตัดแตกต่างกัน 

ธรัฐ ภาคสัญไชย,  
ทวิช พูลเงิน,  
ณรงค์ฤทธ์ิ สมบัติสมภพ  
และ วิชัย โรซาร์พิทักษ ์
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C-12 

ตารางเวลาการนำเสนอบทความ 
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 

ห้องประชุม STR-SGI เวลา 15:00 – 16:45 
สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง (STR) 

ประธานห้องประชุม : ผศ.ดร.บุญชัย ผึ้งไผ่งาม 

ที่ เวลา รหัสบทความ ชื่อบทความ ผู้แต่ง 

1 15:00 – 15:15  
ประชาสัมพันธ์ บริษัท ทวีมงคลก่อสร้าง (2000) 
จำกัด 

บริษัท ทวีมงคลก่อสร้าง (2000) 
จำกัด 

2 15:15 – 15:30 890 
การพิจารณาออกแบบระยะการเคลื่อนขยายตัว
ของรอยต่อพ้ืนทางยกระดับที่เหมาะสมสำหรับ
ทางพิเศษ 

ธราดล หงส์อติกุล,  
นันทวรรณ พิทักษ์พานิช  
และ เทพฤทธ์ิ รัตนปัญญากร 

3 15:30 – 15:45 903 
การโก่งเดาะของโครงสร้างเปลือกบางเฮมิอิลิป
ซอยด์ภายใต้แรงดันภายนอก 

ปิยวัฒน์ สุวรรณกรกิจ และ  
สมชาย ชูชีพสกุล 

4 15:45 – 16:00 904 
อิทธิพลของคุณสมบัติการนำไฟฟ้าของตัวกลาง
ภายในรอยร้าวที่มีต่อหน่วยแรงทีทั่วไปของรอย
ร้าวในตัวกลางไพอิโซอิเล็กทริกสามมิติ 

พิทวัส เซ็งมา,  
ณัฐนันท์ ชำนาญจิตร์,  
วารุจ ลิ่มวิบูลย์,  
ปิยะฉัตร ฉัตรตันใจ,  
วีรพร พงศ์ติณบุตร และ  
ยโสธร ทรัพย์เสถียร 

5 16:00 – 16:15 910 
ผลกระทบจากแรงตึงผิวที่มีผลต่อการโกง่ตัวมาก
ของนาโนร็อดย่ืนรับน้ำหนักของตัวเอง 

นริศร ประกายประเสริฐ  
และ สมชาย ชูชีพสกุล 

6 16:15 – 16:30 927 
ข้อมูลการสแกนวัตถุ 3 มิติด้วยแสงเลเซอร์แบบ
ภาคพ้ืนดินสำหรับการติดตามและตรวจสอบ
สภาพสะพานพระราม 9 

ชนาธิป บินซาอิส,  
พีรสิทธ์ิ มหาสุวรรณชัย,  
ชัยณรงค์ อธิสกุล และ 
สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ 

7 16:30 – 16:45 996 
ผลกระทบของจุดต่อระหว่างผนังและโครงต้าน
แรงดัดคอนกรีตเสริมเหล็กต่อพฤติกรรมของผนัง
อิฐก่อภายใต้แรงด้านข้างในระนาบ 

จรัญ ศรชีัย 

8 16:45 – 17:00 973 

SHEAR PERFORMANCE OF REINFORCED 
CONCRETE BEAMS STRENGTHENED WITH 
AN INNOVATIVE EMBEDDED THROUGH-
SECTION SYSTEM 

Chanakan Klippathum,  
Linh Van Hong Bui,  
Pornpen Limpaninlachat,  
Tosporn Prasertsri,  
Natdanai Sinsamutpadung,  
and Pitcha Jongvivatsakul 
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C-13 

ตารางเวลาการนำเสนอบทความ 
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 

ห้องประชุม GTE-INF เวลา 8:30 – 10:15 
สาขาวิศวกรรมปฐพี (GTE) 

ประธานห้องประชุม :รศ.ดร.ศลิษา ไชยพุทธ 

ที่ เวลา รหัสบทความ ชื่อบทความ ผู้แต่ง 

1 8:30 – 8:45  
ประชาสัมพันธ์บริษัท บางปะอินเสาเข็มคอนกรีต 
จำกัด 

บริษัท บางปะอินเสาเข็ม
คอนกรีต จำกัด 

2 8:45 – 9:00 759 
ค่าตัวแปร α β และ 𝑁𝑞 ที่เหมาะสมกับการออกแบบ
เสาเข็มภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ธนกฤต เทพอุโมงค์,  
ธนกร ชมภูรัตน์ และ  
อภิชาต บัวกล้า 

3 9:00 – 9:15 760 
การศึกษาพฤติกรรมการทรุดตัวของดินเหนียวอ่อน
กรุงเทพฯเน่ืองจากวงจรการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิดิน
ในงานเสาเข็มพลังงาน 

ธิติ ชาญชญานนท์,  
อภินิติ โชติสังกาศ และ  
ก่อโชค จันทวรางกรู 

4 9:15 – 9:30 763 
การศึกษาพฤติกรรมการกระจายความชื้นในสนามของ
กำแพงกันดินเสริมแรงด้วยวัสดุสังเคราะห์ที่ใช้วัสดุถม
ต่างกัน 

บวรพงศ์ สุขเจริญ,  
อภินิติ โชติสังกาศ,  
วรากร ไม้เรียง และ  
ประกิต ไชยศร ี

5 9:30 – 9:45 772 
ผลกระทบของการปนเปื้อนฝุ่นดินเหนียวต่ออัตราการ
ไหลของโพลิเมอร์พีเอชพีเอ 

เบญจพล เบญจวรางกูล,  
วีรยุทธ โกมลวิลาศ และ  
ฐิรวัตร บุญญะฐี 

6 9:45 – 10:00 778 
การเปรียบเทียบค่ากำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม
ทดสอบกับสูตรการตอกเสาเข็มสำหรับเสาเข็มตอกใน
ชั้นทราย 

วัฒนา มกรโรจน์ฤทธ์ิ,  
ปิญชาน์ ต่อกิตติกุล และ  
สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ ์

7 10:00 – 10:15 786 
อิทธิพลของระยะห่างระหว่างเสาเข็มและปีกวงแหวน
ต่อกำลังรับน้ำหนักของกลุ่มเสาเข็มเจาะปลายขยาย – 
การศึกษาด้วยแบบจำลองกายภาพ 

ธนรัฐ ขวัญเจริญทรัพย์,  
ธวัชวงศ์ ผัดศักด์ิ,  
ธัชนนท์ บุญรุ่งทวีทรัพย์  
และ วรัช ก้องกิจกุล 
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C-14 

ตารางเวลาการนำเสนอบทความ 
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 

ห้องประชุม GTE-INF เวลา 10:30 – 12:15 
สาขาวิศวกรรมปฐพี (GTE) 

ประธานห้องประชุม : ผศ.ดร.ธนาดล คงสมบูรณ์ 

ที่ เวลา รหัสบทความ ชื่อบทความ ผู้แต่ง 

1 10:30 – 10:45  ประชาสัมพันธ์ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) 
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด 
(มหาชน) 

2 10:45 – 11:00 787 
อิทธิพลของจำนวนรอบและระดับน้ำข้ึนลงต่อการ
กัดเซาะของดินกระจายตัว - การศึกษาด้วย
แบบจำลองกายภาพ 

กุลเดช แพนลา,  
ศุภกาญจน์ มงคลพูนเกษม,  
สุริศร์ภาส วชิรพงศ์หริัญ  
และ วรัช ก้องกิจกุล 

3 11:00 – 11:15 798 
การใช้อุณหภูมิเพ่ือเร่งการเกิดความเครียดคงค้าง
เมื่อตาข่ายเสริมกำลังชนิดโพลิโพรไพลีนรับแรง
แบบวัฏจักร 

วรกมล บัวแสงจันทร์ และ  
วรัช ก้องกิจกุล 

4 11:15 – 11:30 802 
อิทธิพลของไฟเบอร์และแผ่นตาข่ายเสริมกำลังต่อ
กำลังอัดและความแข็งแกร่งของทรายในการทดสอบ
แรงอัดสามแกน 

ปัญจพาณ์นนท์ ชัยวาณิชยา  
และ วรัช ก้องกิจกุล 

5 11:30 – 11:45 813 
การทำนายความผิดปกติทางธรณีวิทยาบริเวณหน้า
อุโมงค์ด้วยคลื่นไหวสะเทือน 

พลพัชร นิลวัชราภรณ์,  
ฐิรวัตร บุญญะฐี 

6 11:45 – 12:00 812 
สมรรถนะของคันทางรองรับด้วยเสาเข็มดินซีเมนต์
และเสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกนไม้ 

กังวาน กานดาวรวงศ์,  
ชนา พุทธนานนท์ และ  
พรเกษม จงประดิษฐ ์

7 12:00 – 12:15 818 
การวิเคราะห์ความคุ้มทุนของคันทางรองรับด้วย
เสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกน 

ศศิพิมพ์ แสนบุญศิริ,  
ชนา พุทธนานนท์ และ  
พรเกษม จงประดิษฐ ์
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C-15 

ตารางเวลาการนำเสนอบทความ 
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 

ห้องประชุม GTE-INF เวลา 13:00 – 14:45 
สาขาวิศวกรรมปฐพี (GTE) 

ประธานห้องประชุม : ดร.ช่อธรรม ศรีนิล 

ที่ เวลา รหัสบทความ ชื่อบทความ ผู้แต่ง 

1 13:00 – 13:15  
ประชาสัมพันธ์บริษัท บางปะอินเสาเข็มคอนกรีต 
จำกัด 

บริษัท บางปะอินเสาเข็ม
คอนกรีต จำกัด 

2 13:15 – 13:30 827 
พฤติกรรมแผ่นคอนกรีตดาดหน้าของเข่ือนหินถม
ดาดหน้าคอนกรีตภายใต้แรงแผ่นดินไหว 

ชยุตม์ ฐิติรัตน์เอกลาภ,  
รักษ์ศริิ สุขรักษ์,  
พรเกษม จงประดิษฐ์ และ  
Goran Arangjelovski 

3 13:30 – 13:45 849 
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าการตอกจากการทดสอบ
เจาะทะลุทะลวงมาตรฐาน (SPT) กับมุมเสียดทาน
ภายในของทรายกรุงเทพฯ 

คณิติน วงษ์สละ และ  
สมโพธิ อยู่ไว 

4 13:45 – 14:00 883 
สมการควบคุมอัตราส่วนกำลังอัดของดินเหนียว
กรุงเทพผสมปูนซีเมนต์ภายใต้การทดสอบกำลังรับ
แรงอัดแกนเด่ียว 

อนุพงศ์ คำปลอด,  
ธนกฤต เทพอุโมงค์,  
อภิชาต บัวกล้า และ  
ธนกร ชมภูรัตน์ 

5 14:00 – 14:15 955 
ความล่าช้าในการบดอัดวัสดุมวลรวมปรับปรุง
คุณภาพด้วยปูนซีเมนต์ 

พัฒน์วิชญ์ ดาพรม,  
ณัฐพล อุ่นจางวาง,  
ธนันท์ แสงสา,  
อนุรักษ์ สีขาว และ  
อภิชิต  คำภาหล้า 

6 14:15 – 14:30 1024 

Application of Ground Improvement for 
Launching and Receiving of TBM Shield 
Machines on MRT Orange Line (East Section) 
Project 

Ochok Duangsano,  
Wiset Jangjit,  
Auttakit Asanprakit,  
Chinawut Chanchaya  
and Keerati Muangsaen 

7 14:30 – 14:45  ประชาสัมพันธ์บริษัท ไพรเมซ ีซัพพลาย จำกัด 
บริษัท ไพรเมซ ีซัพพลาย 
จำกัด 
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C-16 

ตารางเวลาการนำเสนอบทความ 
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 

ห้องประชุม GTE-INF เวลา 15:00 – 16:45 
สาขาวิศวกรรมปฐพี (GTE) 

ประธานห้องประชุม : ดร.ช่อธรรม ศรีนิล 

ที่ เวลา รหัสบทความ ชื่อบทความ ผู้แต่ง 

1 15:00 – 15:15  ประชาสัมพันธ์บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) 
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด 
(มหาชน) 

2 15:15 – 15:30 1044 
การตกตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนตด้วยจุลินทรีย์ในดิน
เหนียวกรุงเทพโดยใช้สปอร์แบคทีเรีย 

เบญญาภา ผันน้อย,  
สร้อยสน อาภาจิรกุล,  
วิบูลย์ลักษณ์ พ่ึงรัศมี,  
ธนกร ชมภูรัตน์ และ  
สุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง 

3 15:30 – 15:45 1068 

SETTLEMENT CALCULATIONS OF LARGE-
DIAMETER BORED PILES SOCKETED IN WEAK 
ROCKS IN THE AREA OF A DOUBLE TRACK 
RAILWAY PROJECT (CHIRA JUNCTION TO KHON 
KAEN STATION) 

Ketkaewngoen 
Mahakhotchasenichai  
Neti Sakunphanich  
and Thayanan 
Boonyarak 

4 15:45 – 16:00 1069 
การอัดตัวคายน้ำของดินเหนียวอ่อนผสมเถ้าลอยจีโอโพ
ลิเมอร์ 

ศุภกร ลือพงศ์พัฒนะ,  
ธนศักด์ิ อุดมรักษ์,  
ปิยธิดา อยู่สุข,  
เชิดศักด์ิ สุขศิริพัฒนพงศ์  
และ วิศิษฏ์ศักด์ิ ทับยัง 

5 16:00 – 16:15 1077 
การศึกษาคุณสมบัติของมวลรวมที่ปรับปรงุด้วยซีเมนต์
พอลิเมอร์สำหรับงานทาง 

ไอรดาภรณ์ หาดแก้ว,  
กรกฎ นุสิทธ์ิ,  
พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม,  
สุริยาวุธ ประอ้าย,  
ณัฐนนท ์คุ้มครุฑ และ  
ธนวัฒน์ พลพิทักษ์ชัย 

6 16:15 – 16:30 1081 
การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของพฤติกรรม
การคืบของหินดินเหนียวแม่เมาะ 

กตัญญู นิรันดร์กุลสิทธ์ิ  
และ พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม 

7 16:30 – 16:45 1093 
การใช้หญ้าแฝกและจุลินทรีย์เพ่ือป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดินในห้องปฏิบัติการ 

รัตติยา ไชยรา,  
พิทยา แจ่มสว่าง และ  
อุทัยฤทธ์ิ โรจนวิภาต 
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C-17 

ตารางเวลาการนำเสนอบทความ 
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 

ห้องประชุม CEM-ENV-BTL เวลา 8:30 – 10:15 
สาขาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (CEM) 

ประธานห้องประชุม : ผศ.ดร.วุฒิชัย ชาติพัฒนานันท ์

ที่ เวลา รหัสบทความ ชื่อบทความ ผู้แต่ง 

1 8:30 – 8:45  
ประชาสัมพันธ์ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์
คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง 
แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด 
(มหาชน) 

2 8:45 – 9:00 748 
ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง
อาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาเขต
ห้วยขวาง 

สิทธิโชค สุนทรโอภาส และ  
ทวีศักด์ิ วงศ์ยืน 
 

3 9:00 – 9:15 752 
อุปสรรคของการออกแบบอาคารพักอาศัยรวมขนาด
เล็กในกรุงเทพมหานคร 

ทองพูล ทาสีเพชร,  
ธรรศ กติกาวงศ์ขจร และ  
วีณัฐกานต์ รัตนธีรวงศ์ 

4 9:15 – 9:30 753 
มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้างด้านการ
จัดการทั่วไปสำหรับภาคเอกชน 

ทองพูล ทาสีเพชร,  
สมบูรณ์ พันเลิศจำนรรจ์  
และ วิมรรศนา ณ สงขลา 

5 9:30 – 9:45 755 
การประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศและความจริง
เสมือน ในการตรวจสอบงานโครงสร้างหลังคา 

เจตนิพัทธ์ ตะปานนท,์  
วิชิตา ท้าวหน่อ,  
พรพจน์ นุเสน,  
เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง,  
มานพ แก้วโมราเจริญ 

6 9:45 – 10:00 765 
การปรับปรงุการออกแบบระบบประกอบอาคารบน
พ้ืนฐานแบบจำลองสารสนเทศอาคารโดยการ
ประยุกต์ใช้การออกแบบอิงพารามิเตอร์ 

สุธิดา เทศสมบูรณ์,  
เกรียงไกร อนุโณทยานันท์,  
ทวีโชค เตชะธรรมวงศ์ และ  
มานพ แก้วโมราเจริญ 

7 10:00 – 10:15 804 
การประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคารมิติที่
เจ็ดสำหรับอาคารศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ 
มหาวิทยาลัยพะเยา  

อภิชาต บัวกล้า,  
นันทพล มหาวัน และ  
ปัณณพงศ์ กุลพัฒน์เศรษฐ 
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C-18 

ตารางเวลาการนำเสนอบทความ 
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 

ห้องประชุม CEM-ENV-BTL เวลา 10:30 – 12:15 
สาขาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (CEM) 

ประธานห้องประชุม : ผศ.ดร.วุฒิชัย ชาติพัฒนานันท ์

ที่ เวลา รหัสบทความ ชื่อบทความ ผู้แต่ง 

1 10:30 – 10:45  ประชาสัมพันธ์บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด 
บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ 
จำกัด 

2 10:45 – 11:00 823 
ปัจจัยที่มีผลต่อค่าฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 
ไมครอนจากกิจกรรมในงานก่อสร้างอาคาร
บ้านพักอาศัย 

ศรัณย์ มุ่งสจุริตการ,  
พรพจน์ นุเสน,  
สุนิตา นุเสน และ  
มานพ แก้วโมราเจริญ 

3 11:00 – 11:15 835 
Identification of Main Obstacles Toward 
Green Operations on Highway 
Construction Projects in Cambodia 

Sonero Sourn and  
Charinee Limsawasd 

4 11:15 – 11:30 854 
ประสิทธิภาพของการออกแบบพื้นที่จัดการน้ำฝน
สำหรับการพัฒนาโครงการก่อสร้างในเขตเมือง 

ณัฐดนัย จำรัส,  
กิตติคุณ จิตไพโรจน์  และ  
ดำรงศักด์ิ รินชุมภ ู

5 11:30 – 11:45 865 
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อบ้านจัดสรร
ของคนเจนเนอเรชั่นวาย 

พลช เพชรปานวงศ์,  
แหลมทอง เหล่าคงถาวร และ  
พีรกันต์ แก้ววงศ์วัฒนา 

6 11:45 – 12:00 873 
กรอบแนวคิดในการประเมินความรู้ของวิศวกรที่
ปรึกษาเกี่ยวกับประเด็นความขัดแย้งของการ
บริหารสัญญา 

สิริภากร อ่องสิทธิเวช และ  
วัชระ เพียรสุภาพ 

7 12:00 – 12:15 891 
กรณีศึกษาความเสี่ยงในการพัฒนาโครงการบ้าน
จัดสรรในช่วงการขายถึงส่งมอบ 

กัลยารัตน์ สมดี และ  
กมลวัลย์ ลือประเสริฐ 
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C-19 

ตารางเวลาการนำเสนอบทความ 
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 

ห้องประชุม CEM-ENV-BTL เวลา 13:00 – 14:45 
สาขาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (CEM) 

ประธานห้องประชุม : รศ.ดร.กอปร ศรีนาวิน 

ที่ เวลา รหัสบทความ ชื่อบทความ ผู้แต่ง 

1 13:00 – 13:15  ประชาสัมพันธ์ บริษัท ทวีมงคลก่อสร้าง (2000) จำกัด 
บริษัท ทวีมงคลก่อสร้าง 
(2000) จำกัด 

2 13:15 – 13:30 905 
ปัจจัยร่วมที่มีอิทธิพลต่อความย่ังยืนด้านสังคมของ
องค์กรผู้รับเหมาก่อสร้าง: มุมมองของฝ่ายบริหารและ
ฝ่ายปฏิบัติการ 

สิทธิพงษ์ ท่าพิมาย,  
สิรภพ ลิ้นประเสริฐ,  
สิรภัทร ลิ้นประเสริฐ,  
สุวัฒน์ ถิรเศรษฐ์ และ  
จักรพงษ์ พงษ์เพ็ง 

3 13:30 – 13:45 908 
การประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคารมิติที่ห้า
สำหรับโครงการหมู่บ้านจัดสรร 

อภิชาต บัวกล้า,  
ชูพงษ์ อุ่นนันท,์  
ปัณณพงศ์ กุลพัฒน์เศรษฐ 

4 13:45 – 14:00 921 
ปัจจัยที่บ่งชีค้วามพึงพอใจด้านสังคมอย่างย่ังยืนของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการรถไฟฟ้า 

กรธวัช สุขโข,  
เจษฎา วัฒนพรไพโรจน์,  
นัฐพล เนตรน้อย,  
กิตติพศ กวีสิทธิสารคุณ  
และจักรพงษ์ พงษ์เพ็ง 

5 14:00 – 14:15 923 
ปัญหาการควบคุมงานก่อสร้างประเภทงานอาคารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

วรรณวรางค์ รัตนานิคม  
และ สยาม ย้ิมศิริ 

6 14:15 – 14:30 954 
การประยุกต์ใช้ข้อมูลพอยท์คลาวด์เพ่ือสนับสนุนการ
ตรวจสอบคุณภาพ 

ศักดินนท์ นพฤทธ์ิ และ  
วัชระ เพียรสุภาพ 

7 14:30 – 14:45 956 
การประมาณราคางานก่อสร้างต่อพ้ืนที่ ในเขตผังเมือง
รวมเมืองเชียงใหม่ ด้วยการวิเคราะห์สมการถดถอย
และนำเสนอผ่าน บิวซิเนส อินเทลลิเจนซ์ 

ณัฐกานต์  อิ่นแก้ว และ  
มานพ แก้วโมราเจริญ 
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C-20 

ตารางเวลาการนำเสนอบทความ 
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 

ห้องประชุม CEM-ENV-BTL เวลา 15:00 – 16:45 
สาขาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (CEM) 
ประธานห้องประชุม : รศ.ดร.ชลิดา อู่ตะเภา 

ที่ เวลา รหัสบทความ ชื่อบทความ ผู้แต่ง 

1 15:00 – 15:15  
ประชาสัมพันธ์บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด 
(มหาชน) 

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ 
อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) 

2 15:15 – 15:30 986 
การประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารประเภทงาน
ราชการโดยใช้เทคนิคการสร้างแบบจำลองการถดถอย
เชิงเส้น 

สิทธิกร สิทธิการกูล  
ชินพัฒน์ บัวชาติ และ  
ดำรงศักด์ิ รินชุมภ ู

3 15:30 – 15:45 1001 
การศึกษาการก่อสร้างระบบอุตสาหกรรมใน
อุตสาหกรรมก่อสร้างไทย 

อรณิช ธนากรรฐ์ และ  
นพดล จอกแก้ว 

4 15:45 – 16:00 981 
การสำรวจเทคโนโลยีแชทบอทสำหรับการสื่อสารใน
กิจกรรมสนับสนุนงานก่อสร้าง 

ณิชกมล โพธ์ิเงิน และ  
วัชระ เพียรสุภาพ 

5 16:00 – 16:15 1039 
การประเมินความพร้อมสำหรับการประยุกต์ใช้ระบบ
อัตโนมัติของบริษัทรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย 

รวีวรรณ ภู่สุวรรณ และ  
นพดล จอกแก้ว 

6 16:15 – 16:30 1056 
ปัจจัยที่ทำให้เกิดความล่าช้าในงานก่อสร้างถนนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดนครพนม 

ลิขิต พันธุเทพ,  
แสงสุรีย์ พังแดง,  
และวชิรกรณ์ เสนาวัง 

7 16:30 – 16:45 1063 
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในงานก่อสร้างอาคารขนาด
ใหญ ่

สุรเดช โนสูงเนิน และ  
วรรณวิทย์ แต้มทอง 

8 16:45 – 17:00 1249 
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเบิกงวดงาน
ล่าช้าของงานตกแต่งภายใน 

นิภาพร ประทีปคีร ี
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C-21 

ตารางเวลาการนำเสนอบทความ 
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 

ห้องประชุม WRE-CEE-MAT เวลา 8:30 – 10:15 
สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ (WRE) 

ประธานห้องประชุม : รศ.ดร.สมบัติ ชื่นชูกลิ่น 

ที่ เวลา รหัสบทความ ชื่อบทความ ผู้แต่ง 
1 8:30 – 8:45  *ประชาสัมพันธ์บริษัทผู้สนับสนุน *บริษัทผู้สนับสนุน 

2 8:45 – 9:00 769 
A STUDY OF BANK SLOPE BEHAVIOR AND 
EROSION PROTECTION THROUGH 
NATURAL GEOTEXTILE AND GEOCELL 

Jidapa Chongdamgerng,  
Duangrudee Kositgittiwong  
and Chaiwat Ekkawatpanit 

3 9:00 – 9:15 770 
The Performance Evaluation of Scour 
Protection Around Bridge Pier Using 
Natural Geocell And Geotextile  

Kornkanok Chimbanrai,  
Duangrudee Kositgittiwong  
and Chaiwat Ekkawatpanit 

4 9:15 – 9:30 848 
การใช้สมการการหมุนวนร่วมกับสมการการไหล
แบบปั่นป่วนในการจำลองพฤติกรรมการไหลบน
ทางน้ำท่ีมีความชันสูง 

ปนัยเทพ พงศ์เจริญพิทย์,  
ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์ และ  
ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์ 

5 9:30 – 9:45 863 
การวิเคราะห์สภาพปัญหาด้านน้ำในจังหวัด
พัทลุงที่สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

พงศธร พวงพวา,  
ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์ และ  
ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์ 

6 9:45 – 10:00 871 
แนวทางการประยุกต์ใช้กูเกิลเอิร์ธเอนจินเพ่ือ
การเฝ้าติดตามและประเมินผลความเสียหาย
จากภัยธรรมชาติ 

พันเอก พงศ์พันธ์ุ จันทะคัต,  
จิรภาส บุญทับ ,  
โปรดปราน บุณยพุกกณะ,  
เยาวเรศ จันทะคัต และ  
ร้อยโท ปิยะชาย ชาญสุข 

7 10:00 – 10:15 880 
การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการประเมิน
พลังงานในโครงข่ายท่อน้ำประปา 

ณัชพล จารุวิมลกุล,  
ชัยพร เจริญฉิม,  
จิรเมธ ช้างคล่อม,  
สุรชัย ลิปิวัฒนาการ และ  
อดิชัย พรพรหมินทร์ 
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C-22 

ตารางเวลาการนำเสนอบทความ 
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 

ห้องประชุม WRE-CEE-MAT เวลา 10:30 – 12:15 
สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ (WRE) 

ประธานห้องประชุม : รศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง 

ที่ เวลา รหัสบทความ ชื่อบทความ ผู้แต่ง 
1 10:30 – 10:45  *ประชาสัมพันธ์บริษัทผู้สนับสนุน *บริษัทผู้สนับสนุน 

2 10:45 – 11:00 886 
การป้องกันพ้ืนที่น้ำท่วมในลุ่มน้ำลำพระเพลิงด้วย
แบบจำลอง Hec Ras 

ปรียาพร โกษา,  
ธนัช สุขวิมลเสรี,  
ภาณุพงษ์ ทีฆบุญญา และ  
ธนภัทร อุทารสวัสด์ิ 

3 11:00 – 11:15 951 
การวิเคราะห์อนุกรมเวลาของค่าความเค็มสำหรับ
การพยากรณ์เพ่ือเป็นแนวทางเบื้องต้นในการเตือน
ภัยล่วงหน้า: กรณีศึกษาลุ่มน้ำเจ้าพระยา 

ภควัต ลำจวน,  
จิรเมธ ช้างคล่อม และ  
อดิชัย พรพรหมินทร์ 

4 11:15 – 11:30 967 
การประเมินประสิทธิภาพของพารามิเตอร์คิวมูลัส
จากแบบจำลองคาดการณ์สภาพอากาศระยะสั้น 
WRF สำหรับการคาดการณ์อากาศชั้นบน 

รติ สว่างวัฒนไพบูลย์,  
สุภลักษณ์ วิมาลา,  
จิราวรรณ คำมา และ  
กนกศรี ศรินนภากร 

5 11:30 – 11:45 977 
การประเมินผลของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินที่
มีต่ออัตราการไหลของน้ำโดยใช้แบบจำลอง 
MIKESHE  

ฐิติรักษ์ อภิรักษส์ันติ และ 
ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์ 

6 11:45 – 12:00 987 
การพัฒนาดัชนีความแห้งแล้งเรอเนสซองซ์สำหรับ
เตือนภัยแล้งประเทศไทย 

Somphinith Muangthong,  
Winai Chaowiwat and  
Khanittha Chaibandit 

7 12:00 – 12:15 919 
ASSESSMENT OF CATCHMENT CONDITIONS 
AFFECTING WATER-RELATED ECOSYSTEM 

Phanith Kruy and  
Piyatida Ruangrassamee 

 
  



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังท่ี 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันท่ี 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

C-23 

ตารางเวลาการนำเสนอบทความ 
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 

ห้องประชุม WRE-CEE-MAT เวลา 13:00 – 14:45 
สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ (WRE) 

ประธานห้องประชุม : ผศ.ดร.กรกช ทวีสิน 

ที่ เวลา รหัสบทความ ชื่อบทความ ผู้แต่ง 

1 13:00 – 13:15  
ประชาสัมพันธ์บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร ้าง 
จำกัด 

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุ
ก่อสร้าง จำกัด 

2 13:15 – 13:30 1007 
การศึกษาผลกระทบต่อสภาพฝนของประเทศไทยจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยใช้เทคนิค
ปรับแก้ความคลาดเคลื่อนแบบสเกลเชิงเส้น 

วินัย เชาวน์วิวัฒน์,  
จิราวรรณ คำมา และ  
กนกศรี  ศรินนภากร 

3 13:30 – 13:45 1011 
การประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศต่อค่าดัชนีฝนสุดข้ัวของประเทศไทยด้วยค่า
ความเป็นไปได้ 

วินัย เชาวน์วิวัฒน์,  
กนกศรี ศรินนภากร  
และ สมพินิจ เหมืองทอง 

4 13:45 – 14:00 979 
การทดสอบการแจกแจงความถ่ีสำหรับสภาพการไหล
ต่ำสุดในลุ่มน้ำยม  

ขนิษฐา บุญมา และ  
สมฤทัย ทะสดวก 

5 14:00 – 14:15 1026 
การหาแรงพลวัตรจากการไหลในทางน้ำเปิดที่กระทำ
ต่อวัตถุรูปทรงท่อนยาวที่มีรูปตัดต่างๆ กัน 

ยุทธนา แก้วคำแจ้ง 
 

6 14:15 – 14:30 1032 
การศึกษาผลกระทบของการขนส่งทางน้ำต่อสภาพชล
ศาสตร์ในแม่น้ำป่าสัก บริเวณอำเภอนครหลวงจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ปกรณ์ สุริยะมล และ  
สมฤทัย ทะสดวก 

7 14:30 – 14:45 1034 
การศึกษาระบบสมดุลตะกอนบริเวณระบบหาดบาง
เบิด 

พชรวรรณ วนพฤกษ์ และ  
สมฤทัย ทะสดวก 
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C-24 

ตารางเวลาการนำเสนอบทความ 
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 

ห้องประชุม WRE-CEE-MAT เวลา 15:00 – 16:45 
สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ (WRE) และสาขาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (CEE) 

ประธานห้องประชุม : ดร.พิณิช ธนชัยโชคศิริกุล 

ที่ เวลา รหัสบทความ ชื่อบทความ ผู้แต่ง 

1 15:00 – 15:15  ประชาสัมพันธ์ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 
บริษัท ช.การช่าง จำกัด 
(มหาชน) 

2 15:15 – 15:30 1175 
METEOROLOGICAL DROUGHT HAZARD 
ASSESSMENT FOR AGRICULTURE AREA IN 
EASTERN REGION OF THAILAND 

Thanasit Promping and  
Tawatchai Tingsanchali 

3 15:30 – 15:45 1178 
ASSESSMENT OF FUTURE DROUGHT 
HAZARD TO AGRICULTURAL AREA IN MUN 
RIVER BASIN, THAILAND 

Thanasit Promping and  
Chutipat Foyhirun 

4 15:45 – 16:00 877 
การส่งเสริมทักษะทั่วไปและทักษะเฉพาะทาง
สำหรับสาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำโดยใช้การ
เรียนการสอนเชิงรุก 

ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์ 
 

5 16:00 – 16:15 895 
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการรังวัดที่ดินด้วย
ระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ “RTK GNSS 
Network” ด้วยวิธีผสมผสาน 

ประทุมทิพย์ รอดเกิด,  
ประสิทธ์ิ ประมงอุดมรัตน์ และ  
ศิริศักด์ิ คงสมศักด์ิสกุล 

6 16:15 – 16:30 1090 
STRENGTH DEVELOPMENT OF HIGH 
STRENGTH CONCRETE MADE WITH 
RECLAIMED AGGREGATE 

Md. Rakibul Hasan,  
Pornpen Limpaninlachat  
and Thatchavee Leelawat 

7 16:30 – 16:45 1091 
THE EFFECT OF SBR ON THE STRENGTH 
OF CONCRETE 

Dongdong Sui,  
Pornpen Limpaninlachat  
and Thatchavee Leelawat 
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C-25 

ตารางเวลาการนำเสนอบทความ 
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 

ห้องประชุม TRL เวลา 8:30 – 10:15 
สาขาวิศวกรรมขนส่ง จราจรอัจฉริยะ และโลจิสติกส์ โครงสร้าง (TRL) 

ประธานห้องประชุม : ศ. ดร. ธเนศ เสถียรนาม 

ที่ เวลา รหัสบทความ ชื่อบทความ ผู้แต่ง 

1 8:30 – 8:45  ประชาสัมพันธ์ บริษัท บุยส์-ไทย จำกัด (บวิค-ไทย) 
บริษัท บุยส์-ไทย จำกัด 
(บวิค-ไทย) 

2 8:45 – 9:00 744 
การพัฒนาดัชนีความเหมาะสมทางกายภาพของการใช้
งานสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าบนถนนในเมือง 

ปรัตถกร กษิรวัฒน์ และ  
จิตติชัย รุจนกนกนาฏ 

3 9:00 – 9:15 747 
การพัฒนาแบบจำลองการอพยพผู้โดยสารใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีศึกษา สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน
จตุจักร 

ภูวัต ศรีทาโส และ  
อำพล การุณสุนทวงษ์ 

4 9:15 – 9:30 791 
การกำหนดที่ต้ังจุดบริการแพทย์ฉุกเฉินที่เหมาะสมบน
ทางหลวงโดยตัวแบบครอบคลุมความต้องการสูงสุด: 
กรณีศึกษาจงัหวัดตาก 

กฤติน เจนสิราสุรัชต์ และ  
ทรงยศ กิจธรรมเกษ 

5 9:30 – 9:45 788 
การประเมินประสิทธิภาพพ้ืนที่รับส่งผูโ้ดยสารในท่า
อากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ 

กษิดิศ จันทร์มา และ  
ปรีดา พิชยาพันธ์ 

6 9:45 – 10:00 792 
การประเมินผลกระทบของทางต่างระดับต่อราคาท่ีดิน
ในเมืองเชียงใหม่ 

ธีรโชติ สมบูรณ์พาณิชกิจ  
และ ปรีดา พิชยาพันธ์ 

7 10:00 – 10:15 810 
การศึกษาผลกระทบต่อธุรกิจผู้ให้บริการด้านคมนาคม
จากความเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรใน
ประเทศไทย 

ธนวัฒน์ เดชปรอท 
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C-26 

ตารางเวลาการนำเสนอบทความ 
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 

ห้องประชุม TRL เวลา 10:30 – 12:15 
สาขาวิศวกรรมขนส่ง จราจรอัจฉริยะ และโลจิสติกส์ โครงสร้าง (TRL) 

ประธานห้องประชุม : รศ.ดร. ลัดดา ตันวาณิชกุล 

ที่ เวลา รหัสบทความ ชื่อบทความ ผู้แต่ง 

1 10:30 – 10:45  
ประชาสัมพันธ์ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง 
จำกัด 

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุ
ก่อสร้าง จำกัด 

2 10:45 – 11:00 784 
การศึกษาการใช้พลาสติกพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต
และพลาสติกโพลิโพรพิลีน เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติทาง
วิศวกรรมของแอสฟัลต์คอนกรีต 

สุทธิชัย เจริญกิจ,  
กิตติศักด์ิ สิริพลวัฒน์,  
ปิยะชาย ชาญสุข และ  
สราวุธ จริตงาม 

3 11:00 – 11:15 820 
ปัจจัยกำหนดอุปสงค์การใช้บริการเรียกรถรับสง่แบบ
ออนไลน์ ท่ามกลางการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนา 
2019 

ประภาพร พาพิมพ์,  
เกรียงไกร อรุโณทยานันท์ 
และ มานพ แก้วโมราเจริญ 

4 11:15 – 11:30 840 
ผลกระทบของความยาวรอบสัญญาณไฟจราจรต่อ
ความล่าช้า การใช้เชื้อเพลิง และการปล่อยมลพิษ 
กรณีศึกษาทางแยกวัดโคกนาว จังหวัดสงขลา 

กนต์ธร จันทร์ลาม,  
ปรเมศวร์ เหลือเทพ และ  
สิทธา เจนศิริศักด์ิ 

5 11:30 – 11:45 837 
ประสิทธิผลของทางคนเดินข้ามอัจฉริยะ กรณีศึกษา
ทางข้ามถนนกาญจนวณิชย์ จังหวัดสงขลา 

พงศธร เพชรตีบ,  
ปรเมศวร์ เหลือเทพ และ  
นพดล กรประเสริฐ 

6 11:45 – 12:00 781 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการเดินเท้า เพ่ือ
เข้าถึงพ้ืนที่สีเขียวภายในหมู่บ้านจัดสรร 

เผด็จ สุขพัฒนาเจริญ,  
เกรียงไกร อรุโณทยานันท์  
และ ดำรงศักด์ิ รินชุมภ ู

7 12:00 – 12:15 869 
การศึกษาความจุและคุณภาพการให้บริการสถานี
ขนส่งสาธารณะ กรณีศึกษา ท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา
ในกรุงเทพมหานคร  

บุญวณิช อาตม์อุย และ  
อำพล การุณสุนทรวงษ ์
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C-27 

ตารางเวลาการนำเสนอบทความ 
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 

ห้องประชุม TRL เวลา 13:00 – 14:45 
สาขาวิศวกรรมขนส่ง จราจรอัจฉริยะ และโลจิสติกส์ โครงสร้าง (TRL) 

ประธานห้องประชุม : ผศ.ดร. ปรีดา พิชยาพันธ ์

ที่ เวลา รหัสบทความ ชื่อบทความ ผู้แต่ง 

1 13:00 – 13:15  
ประชาส ัมพันธ์บริษ ัท เอเช ี ่ยน เอ ็นจ ิ เน ียริ่ง 
คอนซัลแต้นส์ จำกัด 

บริษัท เอเชี ่ยน เอ็นจิเนียริ่ง 
คอนซัลแต้นส์ จำกัด 

2 13:15 – 13:30 892 
การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบการใช้บริการจัดส่ง
อาหารตามต้องการแบบออนไลน์ ก่อนและหลัง
การระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนา 2019 

มัณฑนา วิเทศสนธิ,  
เกรียงไกร อรุโณทยานันท์  
และ อรรถวิทย์ อุปโยคิน 

3 13:30 – 13:45 893 
การติดต้ังระบบบริหารจัดการช่องจราจรบนทาง
พิเศษแบบอัตโนมัติทางพิเศษฉลองรัช 

ฐิติพงศ์  สุขเสริม,  
นันทวรรณ  พิทักษ์พานิช และ  
เทพฤทธ์ิ  รัตนปัญญากร 

4 13:45 – 14:00 896 

การอธิบายความพยายามเดินทางด้วยจักรยานโดย
ใช้แบบจำลอง Goal Directed Behavior ผ่าน
คุณลักษณะของเพศ และการมรีถยนต์ใน
ครอบครองของผู้เดินทางในพ้ืนที่เขตเมือง จังหวัด
ชลบุร ี

จัตุรงค์ อินทะนู และ  
สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์ 

5 14:00 – 14:15 907 การวางแผนพัสดุคงคลงัที่ทดแทนกันได้ 
นพพล รัตนบุรี และ  
มาโนช โลหเตปานนท์ 

6 14:15 – 14:30 917 
การศึกษาระบบนำส่งผูโ้ดยสาร (Feeder) ด้วยรถ
โดยสารประจำทาง เพ่ือสนับสนุนการเดินทางด้วย
รถไฟฟ้า 

ทรงพร สุวัฒิกะ,  
นันทวัฒน์ ลือสิงหนาท,  
วีระชัย วงษ์วีระนิมิตร,  
ปวโรธร ไชยเพ็ชร และ  
จิตติชัย รุจนกนกนาฏ 

7 14:30 – 14:45 929 
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับกล
ยุทธ์มาตรการจ่ายค่าธรรมเนียมการจอดรถใน
เมืองเชียงใหม ่

ปกรณ์  จินายะ,  
อรรถวิทย์ อุปโยคิน,  
เกรียงไกร อรุโณทยานันท์  
และ สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์ 
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C-28 

ตารางเวลาการนำเสนอบทความ 
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 

ห้องประชุม TRL เวลา 15:00 – 16:45 
สาขาวิศวกรรมขนส่ง จราจรอัจฉริยะ และโลจิสติกส์ โครงสร้าง (TRL) 

ประธานห้องประชุม : ดร.วีรเดช ชีวาพฒันานุวงศ์ 

ที่ เวลา รหัสบทความ ชื่อบทความ ผู้แต่ง 
1 15:00 – 15:15  *ประชาสัมพันธ์บริษัทผู้สนับสนุน *บริษัทผู้สนับสนุน 

2 15:15 – 15:30 934 

การศึกษาประสิทธิภาพต่อการระบายการจราจรกับ
ลักษณะกายภาพของทางพิเศษในปัจจุบัน
กรณีศึกษายกเลิกไม้กั้นช่องทางอัตโนมัติ ด่านฯ อาจ
ณรงค์ ด่านฯ ท่าเรือ1 ด่านฯ สาธุประดิษฐ์1 

เบญจวรรณ องอาจ,  
พลฉัตร ยงญาติ,  
ศิวัช ปัญญาชัยวัฒนากูล  
และ เทพฤทธ์ิ รัตนปัญญากร 

3 15:30 – 15:45 936 
การจัดตำแหน่งช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษเพ่ือรองรับ
ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น 
(M-Flow) 

พรรณทิพา พันธ์ย้ิม,  
ศิวัช ปัญญาชัยวัฒนากูล  
และ เทพฤทธ์ิ รัตนปัญญากร 

4 15:45 – 16:00 937 
การประเมินประสิทธิภาพของระบบอ่านป้าย
ทะเบียนอัตโนมัติที่รองรับความเร็วสูงบนทางพิเศษ
บูรพาวิถี 

พลฉัตร ยงญาติ,  
พรรณทิพา พันธ์ย้ิม ,  
ศิวัช ปัญญาชัยวัฒนากูล  
และ เทพฤทธ์ิ รัตนปัญญากร 

5 16:00 – 16:15 938 
การประเมินประสิทธิภาพของป้ายแจ้งเตือน
ความเร็วแบบพลังงานแสงอาทิตย์บนทางพิเศษ
บูรพาวิถี 

จิรวัฒน์ เพลิงศรีทอง,  
ศิวัช ปัญญาชัยวัฒนากุล,  
พรณรงค์ เลื่อนเพ็ชร และ  
เทพฤทธ์ิ รัตนปัญญากร 

6 16:15 – 16:30 928 

ผลกระทบของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรค COVID-19 ต่อพฤติกรรมการเดินทางของ
ผู้โดยสารรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

จณิตตา จารุวัฒนานนท์,  
ศักด์ิสิทธ์ิ เฉลิมพงศ์ และ  
ภาธินันท์ ไทยทัตกุล 

7 16:30 – 16:45 962 
วิธีการผ่อนปรนปัญหาแบบลากรานจ์สำหรับ
แบบจำลองการจัดเส้นทางยานพาหนะร่วมกับโดรน 

พีรวิชญ์ เจริญวุฒิ และ  
มาโนช โลหเตปานนท์ 
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C-29 

ตารางเวลาการนำเสนอบทความ 
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 

ห้องประชุม STR-SGI เวลา 8:30 – 10:15 
สาขาวิศวกรรมสำรวจและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (SGI) 

ประธานห้องประชุม : ดร.ศรีสุนี วุฒิวงศ์โยธิน 

ที่ เวลา รหัสบทความ ชื่อบทความ ผู้แต่ง 
1 8:30 – 8:45  *ประชาสัมพันธ์บริษัทผู้สนับสนุน *บริษัทผู้สนับสนุน 

2 8:45 – 9:00 771 
การประเมินประสิทธิภาพของการรังวัดแบบ Post-
processing VRS สำหรับการรังวัดที่ดินในประเทศ
ไทย 

สิรีธร เปรียบจัตุรัส และ  
ธีทัต เจริญกาลัญญูตา 

3 9:00 – 9:15 841 

การทำนายปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 
ไมครอนจากข้อมูลความลึกเชิงแสงของอนุภาค
แขวนลอยในอากาศและข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ชญานนท์ เทพแสงพราว,  
ธงทิศ ฉายากุล และ 
ศิริมา ปัญญาเมธีกุล 

4 9:15 – 9:30 780 

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การเก็บพิกัดต้นไม้ในงานก่อสร้างทาง ระหว่างกล้อง
โททอลสเตชั่นและอุปกรณ์จีพีเอสแบบพกพา และ
โทรศัพท์สมาร์ตโฟน 

ยศนันทน์ สุวรรณ และ  
มานพ แก้วโมราเจริญ  

5 9:30 – 9:45 882 

การประเมินค่าความถูกต้องทางตำแหน่งโดยใช้ค่า
แก้จากระบบดาวเทียม SBAS ร่วมกับการรังวัดด้วย
ระบบดาวเทียม GPS สำหรับการประมวลผลการ
รังวัดตำแหน่งแบบจุดเด่ียว ในพ้ืนที่ประเทศไทย 

พูนทรัพย์ ทะริ และ  
เฉลิมชนม์ สถิระพจน์ 

6 9:45 – 10:00 885 
การวิเคราะห์ค่าความรุนแรงพ้ืนที่เผาไหม้จาก
ภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2 กรณีศึกษาอุทยาน
แห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 

อนุเผ่า อบแพทย์,  
ภูภัส ทองจับ  
วันสิริ สุกสีนวล และ 
อาทิตยา ยีบ๊ะ 

7 10:00 – 10:15 906 
ANALYZING OF VARIOUS INDICES OF BUILT-
UP AND BARE LAND IN YANGON, MYANMAR 

Su Nandar Tin and  
Wutjanun Muttitanon 
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C-30 

ตารางเวลาการนำเสนอบทความ 
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 

ห้องประชุม STR-SGI เวลา 10:30 – 12:15 
สาขาวิศวกรรมสำรวจและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (SGI) 

ประธานห้องประชุม : ดร.พลปรีชา ชิดบุร ี

ที่ เวลา รหัสบทความ ชื่อบทความ ผู้แต่ง 
1 10:30 – 10:45  *ประชาสัมพันธ์บริษัทผู้สนับสนุน *บริษัทผู้สนับสนุน 

2 10:45 – 11:00 958 
การสร้างพ้ืนผิวค่าแก้สำหรับแบบจำลองยีออยด์ 
TGM2017 โดยใช้สถานีร่วมค่าความสูงทรงรี
และออร์โทเมตริกพ้ืนที่ศึกษา : ปทุมธานี 

ฐิติน บัวทอง,  
เฉลิมชนม์ สถิระพจน์ และ  
พุทธิพล ดำรงชัย 

3 11:00 – 11:15 969 
STUDY OF ACTIVE FIRE EVOLUTION IN 
NORTHERN THAILAND USING KERNEL 
DENSITY ESTIMATION (KDE) 

Ounnada Paesrivarotai and  
Garavig Tanaksaranond 

4 11:15 – 11:30 918 
ASSESSMENT THE IMPACT OF DROUGHT 
IN VEGETATION AREA IN CENTRAL 
REGION OF THAILAND BY USING MODIS  

Sahatsuparng Pipatsuntikul  
and Wutjanun Muttitanon 

5 11:30 – 11:45 991 
การคำนวณหาแบบจำลองค่าปรับแก้พิกัดทาง
ราบสำหรับกรอบพิกัดอ้างอิงสากล ITRF2005 
ไปสู่ ITRF2008 ของประเทศไทย 

กรกฎ บุตรวงษ์,  
ทยาทิพย์ ทองตัน และ  
เฉลิมชนม์ สถิระพจน์ 

6 11:45 – 12:00 1080 

การศึกษาหาตำแหน่งที่เหมาะสมในการสร้าง
อ่างเก็บน้ำโดยการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์: กรณศีึกษา อำเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ปภัสสร นามจริโชติ และ 
สรวิศ สุภเวชย์ 
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ตารางเวลาการนำเสนอบทความ 
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 

ห้องประชุม STR-SGI เวลา 13:00 – 14:45 
สาขาวิศวกรรมสำรวจและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (SGI) 

ประธานห้องประชุม : ดร.อนุชิต สุขเจริญพงษ์ 

ที่ เวลา รหัสบทความ ชื่อบทความ ผู้แต่ง 

1 13:00 – 13:15  
ประชาสัมพันธ์ บริษัท ช.การช่าง 
จำกัด (มหาชน) 

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 

2 13:15 – 13:30 1095 
การเปรียบเทียบแปลงค่าพิกัด
ภูมิศาสตร์กับพิกัดฉากยูทีเอ็ม 

กนกศักด์ิ  ซื่อธานุวงศ์ และ  
ก้องไกล  สรโยธิน 

3 13:30 – 13:45 1116 
การพัฒนาเว็บระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์สำหรับต้นไม้บริเวณถนน
เทศบาลนครนครราชสีมา 

กิตติคุณ ศรีทุมมา, เยาวเรศ จันทะคัต 
และ ทิฆัมพร หัดขุนทด 

4 13:45 – 14:00 1119 

การประยุกต์ใช้ข้อมูลการรับรู้
ระยะไกลสำหรับการจำแนกการปก
คลุมเรือนยอดต้นไม้ในเทศบาลนคร
นครราชสีมา 

เยาวเรศ จันทะคัต, ทิฆัมพร หัดขุนทด,  
เสกสรร มงัคลานนท์,  
พรทิพย์ เอ้ือธรรมถาวร,  
พัชรินทร์  กิตติพัชรากร และ  
พงศ์พันธ์ุ จันทะคัต 

5 14:00 – 14:15 1135 

เปรียบเทียบการรังวัดเพ่ือคำนวณ
ปริมาตรด้วยเครื่องเลเซอร์สแกน
ภาคพ้ืนดินและอากาศยานไร้คนขับใน
พ้ืนที่เหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 

ธีรดนย์ ทองคำ, ธเนศพล บุญประกอบ,  
บุญฤทธ์ิ เขียวอร่าม, ภานุวัฒน์ ทะนะอ้น,  
อัษฎาวุธ ตอนจักร์, จักรกฤษณ์ สิทธิยศ,  
วีระเชษฐ์ แปงเขียว, วรวุฒิ สวัสดี และ  
ธนนันท์ แสนคำลือ 

6 14:15 – 14:30 1149 
เทคนิคการสำรวจระยะไกลเพ่ือการ
สำรวจและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง
พ้ืนที่ปลูกมันสำปะหลัง 

ติณณ ์ถิรกุลโตมร,  
วิลาวัณย์ ประสมทรัพย์,  
กาญจนา ตอนนอก และ  
ศิริภสัสร โถคำนาม 

7 14:30 – 14:45 1150 
การสร้างข้อมูลเส้นชั้นความสงูจาก
แปรแกรมฟรีแวร์ 

ติณณ ์ถิรกุลโตมร,  
วิลาวัณย์ ประสมทรัพย์,  
ภานุพันธ์ โพธ์ิศิลานนท์ และ  
ปริญญา บัวสีกา 
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ตารางเวลาการนำเสนอบทความ 
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 

ห้องประชุม STR-SGI เวลา 15:00 – 16:45 
สาขาวิศวกรรมสำรวจและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (SGI) 

ประธานห้องประชุม : ดร.ชิสาพัชร์ สุปญัญาโชติสกุล 

ที่ เวลา รหัสบทความ ชื่อบทความ ผู้แต่ง 
1 15:00 – 15:15  *ประชาสัมพันธ์บริษัทผู้สนับสนุน *บริษัทผู้สนับสนุน 

2 15:15 – 15:30 1153 

เทคนิคการสำรวจระยะไกลสำหรับการจำแนก
การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินจาก
ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2A โดยใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลภาพเชิงวัตถุ 

วิลาวัณย์ ประสมทรัพย์, อธิวัฒน์ 
ภิญโญยาง, ติณณ ์ถิรกุลโตมร, 
พีรพัฒน์ บรรจุงาม, และ ธนา
รักษ์ ลาขุนทด 

3 15:30 – 15:45 1154 
เทคนิคการสำรวจระยะไกลสำหรับการติดตาม
ระยะการเจริญเติบโตของข้าว กรณีศึกษา
อำเภอครบุรี จงัหวัดนครราชสีมา 

วิลาวัณย์ ประสมทรัพย์, อธิวัฒน์ 
ภิญโญยาง, ติณณ ์ถิรกุลโตมร, 
กฤษฎา ชานอก และ ปฏิภาน 
ภาษาฐิติ 

4 15:45 – 16:00 1174 การประมาณค่าช่วงยีออยด์อันดูเรชั่น กนกศักด์ิ  ซื่อธานุวงศ์ 

5 16:00 – 16:15 1000 

ประสิทธิภาพและความถูกต้องทางตำแหน่งจาก
เครื่องรับและเสาอากาศรับสัญญาณดาวเทียม
ราคาประหยัดแบบสองความถ่ีสำหรับการ
ประยุกต์ใช้ในงานสำรวจด้วยอากาศยานไร้
คนขับขนาดเล็กด้วยเทคนิคการประมวลผลแบบ
จุดเด่ียวความละเอียดสูง 

เจตนิพัทธ์ กิตติบุญเกศ, ธีทัต 
เจริญกาลัญญูตา, ไพศาล สันติ
ธรรมนนท์ และ ธีรรักษ์ มณีนาถ 

6 16:15 – 16:30 1070 

การประเมินความถูกต้องของแบบจำลองระดับ
ภูมิประเทศเชงิเลขจากเทคนิคการจำแนกกลุ่ม
จุดพิกัดสามมิติของการรังวัดภาพถ่ายจาก
อากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก 

ต่อลาภ การปลื้มจิตร,  
สมใจ หมื่นจร และ  
เฉลิมพล หนิหมัด 
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ตารางเวลาการนำเสนอบทความ 
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 

ห้องประชุม GTE-INF เวลา 8:30 – 10:15 
สาขาวิศวกรรมปฐพี (GTE) 

ประธานห้องประชุม : ผศ.ดร.วิรุฬห์ คำชุม 

ที่ เวลา รหัสบทความ ชื่อบทความ ผู้แต่ง 

1 8:30 – 8:45  ประชาสัมพันธ์บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) 
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด 
(มหาชน) 

2 8:45 – 9:00 1084 
การศึกษารปูแบบเสาเข็มดินซีเมนต์เสริมกำลังกำแพง
เข็มพืดโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 

พเนส  โอภากุลวงษ์ ,  
ศลิษา  ไชยพุทธ และ  
ธนาดล  คงสมบูรณ์  

3 9:00 – 9:15 1086 
อิทธิพลของขนาดคละต่อกำลังรับแรงของหินคลุกผสม
ซีเมนต์พอลิเมอร์สำหรับชั้นพ้ืนทาง 

ณัฐนนท์ คุ้มครุฑ,  
กรกฎ นุสิทธ์ิ,  
พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม,  
สุริยาวุธ ประอ้าย,  
ภัคพงศ์ หอมเนียม และ  
ภูริชัย แก้วมา 

4 9:15 – 9:30 1103 
การวิเคราะห์ความเสียหายของอาคารโรงงาน
เน่ืองจากดินบวมตัวใน อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 

จุฬาลักษณ์ ทองแท่ง และ  
เศรษฐพงศ์ เศรษฐบุปผา 

5 9:30 – 9:45 1151 
ตัวแปรแสดงสถานะของดินเหนียวที่ปรับปรุงด้วย
ซีเมนต์ในสภาวะความเค้นที่แตกต่างกัน 

ศุภณัฐ ด้ินเมือง และ  
สมโพธิ อยู่ไว 

6 9:45 – 10:00 1180 
การศึกษากำแพงกันดินจากอิฐประสานแบบจุดต่อแห้ง
เสริมแรงด้วย GFRP 

อัตพล บุบพ,ิ  
ยงยุทธ ศิริศรีเพ็ชร์,  
สมหมาย สงบาง,  
จริญญา หล้าลุน,  
พิฤดี หลาวทอง และ  
วิมลิน เถ่ือนเบ้า 

7 10:00 – 10:15  ประชาสัมพันธ์บริษัท ไพรเมซ ีซัพพลาย จำกัด 
บริษัท ไพรเมซ ีซัพพลาย 
จำกัด 
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ตารางเวลาการนำเสนอบทความ 
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 

ห้องประชุม GTE-INF เวลา 10:30 – 12:15 
สาขาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน (INF) 

ประธานห้องประชุม : ดร. อิทธิชัย บญุสิร ิ

ที่ เวลา รหัสบทความ ชื่อบทความ ผู้แต่ง 

1 10:30 – 10:45  ประชาสัมพันธ์บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด 
บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ 
จำกัด 

2 10:45 – 11:00 775 
การปรับปรงุสะพานทางหลวงจากผลกระทบ
แผ่นดินไหวด้วยระบบแยกฐานและการเสริมค่า
ความหน่วงโดยใช้เหล็กเดือย 

ยงศักด์ิ จิวะตระกูลธรรม และ  
อาณัติ เรืองรัศม ี

3 11:00 – 11:15 834 
การประเมินพฤติกรรมแผ่นคอนกรีตดาดหน้าของ
เข่ือนหินถมสูงด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 

ธนาธิป ศรีสุระ,  
รักษ์ศริิ สุขรักษ์ และ  
พรเกษม จงประดิษฐ ์

4 11:15 – 11:30 843 
การศึกษาอิทธิพลของระยะห่างของการขุดอุโมงค์
คู่แบบด้านต่อด้านที่มีผลต่อเสาเข็มที่มีอยู่เดิมโดย
วิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ 3 มิติ 

สมเกียรติ เลิศกุลทานนท์,  
ชนา พุทธนานนท์,  
นฤนาท เหมะ,  
พรเกษม จงประดิษฐ์ และ  
โอโชค ด้วงโสน 

5 11:30 – 11:45 797 
สมรรถนะด้านโครงสร้างของทางว่ิงยกระดับใน
เส้นทางรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน 

ศรัณย์ เรืองศรี,  

6 11:45 – 12:00 851 
ผลกระทบของรอยต่อต่อผลตอบสนองของอุโมงค์
แบบชิ้นส่วนประกอบด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 

พงศกร พรนิพนธ์วิทยา,  
พัฒนศักด์ิ ชัยพรรณา,  
ชนา พุทธนานนท์,  
พรเกษม จงประดิษฐ์ และ  
โอโชค ด้วงโสน 

7 12:00 – 12:15 855 
การแก้ปัญหาลาดคันทางวิบัติโดยวิธีชีววิศวกรรม
ปฐพี กรณีศึกษา ถนนทางหลวงชนบท กจ.4088 
กม 16+700 อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 

ประกิต ไชยศรี,  
อภินิติ โชติสังกาศ,  
สรวิศ สุภเวชย์,  
พิสิฐ ศรีวรานันท์,  
อิชย์ ศิริประเสริฐ และ  
ไกรสิทธ์ิ หวานเสร็จ 
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ตารางเวลาการนำเสนอบทความ 
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 

ห้องประชุม GTE-INF เวลา 13:00 – 14:45 
สาขาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน (INF) 

ประธานห้องประชุม : ดร.ภัทรพล ตันติปิฎก 

ที่ เวลา รหัสบทความ ชื่อบทความ ผู้แต่ง 

1 13:00 – 13:15  ประชาสัมพันธ์ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) 
บริษัท ทีพีไอ โพลีน 
จำกัด (มหาชน) 

2 13:15 – 13:30 857 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมศิาสตร์เพ่ือการ
จำลองค่ามลพิษอากาศสำหรับวางแผนโครงสร้าง
พ้ืนฐานสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง 

สัตยา มะโนแก้ว,  
วรากัญ มณีวรรณ,  
กฤชกำภู ชัยศิริ,  
ชนันพัฒน์  อินทร,  
สุนทร  สุนทราภา,  
ดำรงศักด์ิ รินชุมภู และ  
พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม 

3 13:30 – 13:45 889 
ความปลอดภัยของเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ เมื่อกักเก็บน้ำสูง
กว่าระดับน้ำเก็บกัก (รนก.) เป็นระยะเวลานาน 

กรกนก ในจิตต์ และ  
สุทธิศักด์ิ ศรลัมพ์ 

4 13:45 – 14:00 900 
การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างตู้รถไฟโดยสารเพ่ือ
การใช้งานบนทางว่ิงขนาด 1.0 เมตรของประเทศไทย 

พงศกร  ภู่หมี,  
ทรงศักด์ิ สุธาสุประดิษฐ  
และ รัฐภูมิ ปริชาตปรชีา 

5 14:00 – 14:15 972 
การวิเคราะห์แผ่นดินไหวของโครงสร้างทางรถไฟฟ้า
ยกระดับต่อแรงกระทำแผ่นดินไหวโดยระเบียบวิธีไฟไนต์
เอลิเมนต์แบบ 2 มิติ และ 3 มิติในโดเมนเวลา 

วัชรวีร์ วัฒนาดิลกกุล,  
สุริยน เปรมปราโมทย์,  
กมล อมรฟ้า และ  
พูลพงษ์ พงษ์วิทยภานุ 

6 14:15 – 14:30 1053 
กรณีศึกษาปรับปรงุโครงสร้างทางรถไฟส่วนล่างด้วยวัสดุ
เสริมกำลังทางปฐพี 

ธวัช จิ้วบุญชู และ  
พิษณุ พลกายนุวัตร 
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ตารางเวลาการนำเสนอบทความ 
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 

ห้องประชุม GTE-INF เวลา 15:00 – 16:45 
สาขาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน (INF) 
ประธานห้องประชุม : ดร. เรจีย์ แก้วสอ่ง 

ที่ เวลา รหัสบทความ ชื่อบทความ ผู้แต่ง 

1 15:00 – 15:15  ประชาสัมพันธ์บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) 
บริษัท ทีพีไอ โพลีน 
จำกัด (มหาชน) 

2 15:15 – 15:30 1087 การศึกษาความคงทนของกระสอบพลาสติกแบบมีปีก 

ชิตพล วงศ์สกุลเกียรติ,  
อภินิติ โชติสังกาศ,  
อรทัย จงประทีป และ  
ศิรประภา ปิติภัทรบูรณ ์

3 15:30 – 15:45 1216 
ศึกษาผลของการเลือกใช้วาล์วน้ำล้นและวาล์วส่งน้ำต่อ
ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องตะบันน้ำ 

พนิดา สีมาวุธ 

4 15:45 – 16:00 1220 
การสร้างแบบจำลองเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพในการผลิต : 
กรณีศึกษางานผลิตสะพานรูปกล่องตัวกลาง 

สุรพันธ์ สันติยานนท์,  
ชิษณุ อัมพรายน์,  
คมวุธ วิศวไพศาล และ  
ธงชัย วิชิตนพวรรณ 

5 16:00 – 16:15 1232 
การศึกษาถนนทดลองแอสฟัลต์คอนกรีตผสมขยะ
พลาสติก 

ทวี แสงสุวรรณโณ,  
ณัฐวิทย์ เวียงยา,  
สกนธ์ พิทักษ์วินัย และ  
พิทยุตม ์เจริญพันธ์ุ 
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ตารางเวลาการนำเสนอบทความ 
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 

ห้องประชุม CEM-ENV-BTL เวลา 8:30 – 10:15 
สาขาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (CEM) 

ประธานห้องประชุม : รศ.ดร.แหลมทอง เหลา่คงถาวร 

ที่ เวลา รหัสบทความ ชื่อบทความ ผู้แต่ง 

1 8:30 – 8:45  ประชาสัมพันธ์ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 
บริษัท ช.การช่าง จำกัด 
(มหาชน) 

2 8:45 – 9:00 1066 
ปัญหาของการควบคุมคุณภาพของงานถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กของโครงการบ้านจัดสรร 

นวพรรษช์ ขันติสิทธ์ิ และ  
วรรณวิทย์ แต้มทอง 

3 9:00 – 9:15 1067 
การวิเคราะห์ต้นทุนงานฉาบผิวบางบนพ้ืนผิวผนัง 3 
ประเภท 

ขจิตกาญจน จันทรกระจ่าง  
และ วรรณวิทย์ แต้มทอง 

4 9:15 – 9:30 1088 

IDENTIFYING AND ANALYZING CHALLENGES 
IN ADMINISTERING CONSTRUCTION 
CONTRACTS OF THE LARGE PUBLIC 
PROJECTS IN BHUTAN 

Tandin Gyem and  
Veerasak Likhitruangsilp 

5 9:30 – 9:45 1097 
การพัฒนาระบบการวางแผนติดต้ังแผ่นผนัง
คอนกรีตมวลเบาด้วยแนวคิดโมเดลข้อมูลสารสนเทศ
อาคาร 

กมลทิพย์ พรชัยธเนศกุล  
และ วัชระ เพียรสุภาพ 

6 9:45 – 10:00 1102 
การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับสำหรับการตรวจ
การก่อสร้างอาคาร  

อินทนนท์ อินทโชติ และ  
ชินพัฒน์ บัวชาติ 

7 10:00 – 10:15 1082 
การระบุปัจจัยความเสี่ยงของการควบคุมงาน
ก่อสร้างในโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผูโ้ดยสาร 
ท่าอากาศยานขอนแก่น 

ฐิติวัฒน์ ตรีวงศ์,  
จำรูญ หฤทยัพันธ์ และ  
วรวรรณ ประชุมพันธ์ 
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ตารางเวลาการนำเสนอบทความ 
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 

ห้องประชุม CEM-ENV-BTL เวลา 10:30 – 12:15 
สาขาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (CEM) 

ประธานห้องประชุม : รศ.ดร.นันทวัฒน์ จรัสโรจน์ธนเดช 

ที่ เวลา รหัสบทความ ชื่อบทความ ผู้แต่ง 
1 10:30 – 10:45  ประชาสัมพันธ์บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) 

2 10:45 – 11:00 1185 
การวิเคราะห์ศักยภาพการรบัน้ำท่าต่อต้นทุนค่า
ก่อสร้างหลงัคาเขียว 

ชวิศ มหาวรรณ,  
กิตติคุณ จิตไพโรจน์ และ  
ดำรงศักด์ิ รินชุมภ ู

3 11:00 – 11:15 1199 
การศึกษาปัญหาหมวดงานโครงสร้างคอนกรีตใน
งานก่อสร้างอาคารสูงในเขตเมืองพัทยา อำเภอ
บางละมุง จงัหวัดชลบุร ี

ภัทรพร พรเทพเกษมสันต์,  
ธิดาพร เชื้อสวัสด์ิ,  
พัฒน์ โกเศยะโยธิน และ  
อรรถสิทธ์ิ ถาวรย่ิง 

4 11:15 – 11:30 1207 
การศึกษาสาเหตุและปัญหาที่เกิดข้ึนเชิงวิศวกรรม
ในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภท
คอนโดมิเนียม 

วศพร เตชะพีรพานิช, 
 กวี  ไกรระวี และ  
สมพงษ์  ชื่นอิ่ม 

5 11:30 – 11:45 1222 
การประยุกต์ใช้กระบวนการแบบจำลองข้อมูล
อาคารจัดทำรายการบัญชีการตัดเหล็ก 

ไพจิตร ผาวัน และ  
ปัณณาสิศ สัญญาโณ 

6 11:45 – 12:00 1238 
การศึกษาปัญหาการบริหารโครงการในงาน
สถาปัตยกรรมกระจกในอาคารสงู 

อินทัช ศรีรัตน์ และ  
กวิน ตันติเสวี 

7 12:00 – 12:15 1253 
การศึกษาผลิตภาพในงานก่อสร้างของงานพ้ืน
คอนกรีตอัดแรงประเภทอาคารสูง 

ธนพัฒน์ เอกพงษ์ และ  
กวิน ตันติเสวี 
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ตารางเวลาการนำเสนอบทความ 
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 

ห้องประชุม CEM-ENV-BTL เวลา 13:00 – 14:45 
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (ENV) 

ประธานห้องประชุม : ผศ.ดร.ดาว สุวรรณแสง จ่ันเจรญิ 

ที่ เวลา รหัสบทความ ชื่อบทความ ผู้แต่ง 
1 13:00 – 13:15  *ประชาสัมพันธ์บริษัทผู้สนับสนุน *บริษัทผู้สนับสนุน 

2 13:15 – 13:30 809 
การหาค่าท่ีเหมาะสมของตารางงานก่อสร้างเพ่ือ
ควบคุมกิจกรรมที่เป็นต้นกำเนิดฝุ่นจิ๋ว 

พงษ์อำมาตย์ แขนงแก้ว,  
เกรียงไกร อรุโณทยานันท์, 
พรพจน์ นุเสน และ  
มานพ แก้วโมราเจริญ 

3 13:30 – 13:45 836 
ปัจจัยที่มีผลต่อฝุ่นละอองจากกิจกรรมก่อสร้าง:วิธีการ
แบบจำลองสมการโครงสร้าง 

นภัส บุญติ,  
เกรียงไกร อรุโณทยานันท์,  
พรพจน์ นุเสน และ  
มานพ แก้วโมราเจริญ   

4 13:45 – 14:00 859 
การประยุกต์ใช้เศษพลาสติกชนิด UPVC ในวัสดุมอร์
ตาร์งานก่อฉาบ 

อภิภูมิ ไชยพร และ  
แสงสุรีย์ พังแดง 

5 14:00 – 14:15 864 
แบบจำลองเพ่ือศึกษาความสามารถการเป็นฉนวนกัน
ความร้อนของหลังคาเขียว 

ฐาปกรณ์ สากลปัญญา  
และ วิรุฬห์ คำชุม 

6 14:15 – 14:30 1037 
ระบบตรวจวัดฝุ่นละอองในโครงการก่อสร้างอาคาร
โดยเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ 

ภูมิ ฉ่ัวสุวรรณ์ และ  
ธนิต ธงทอง 

7 14:30 – 14:45 1055 
การศึกษาปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 
จากการเผาตอซังต้นข้าวโพด 

ศุภรดา ปั้นมยุรา,  
พีรกันต์ แก้ววงศ์วัฒนา  
และ ชลิดา อู่ตะเภา 
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ตารางเวลาการนำเสนอบทความ 
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 

ห้องประชุม CEM-ENV-BTL เวลา 15:00 – 16:45 
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (ENV) และสาขาวิศวกรรมโยธากับการพัฒนาอย่างไร้ขีดจำกัด (BTL) 

ประธานห้องประชุม : ดร. ไตรรัตน์ เมืองทองออ่น 

ที่ เวลา รหัสบทความ ชื่อบทความ ผู้แต่ง 

1 15:00 – 15:15  ประชาสัมพันธ์บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด 
บริษัท มหาจักรดีเวลอป
เมนท ์จำกัด 

2 15:15 – 15:30 1062 
การเลือกพืชไม้ประดับเพ่ือใช้ในผนังพืชแนวด่ิงสำหรับลด
ฝุ่นละอองที่มีอนุภาคขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน
ภายในอาคาร 

อิทธิ ผลิตศริ,  
วรรณวิทย์ แต้มทอง 

3 15:30 – 15:45 774 
สมรรถนะของเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์มอร์ตาร์
เป็นวัสดุเคลือบท่อซีเมนต์ต่อการกัดกร่อนด้วยกรด
ซัลฟิวริก 

อภิสิทธ์ิ ดีศาสตร์ และ  
เจริญชัย ฤทธิรุทธ 

4 15:45 – 16:00 984 
พฤติกรรมและความกว้างรอยร้าวของคอนกรีตผสมเส้น
ใยเหล็กภายใต้แรงดัดแบบทางเดียว 

เกณฑกานต์ งามสอน,  
ปิยธิดา โพธิเกษม,  
กิตติศักด์ิ ลีลาอัมพรสิน,  
บวรทัต รัตนจีน และ  
รักติพงษ์ สหมิตรมงคล 

5 16:00 – 16:15 1019 การเพ่ิมกำลังรับแรงบิดของหน้าตัดเหล็กรูปตัวเอช 

อุดมศักด์ิ หงษ์คำ,  
สุเมธ เมยานนท์,  
กฤษปภัส ไพโรจน์,  
มานิตย์ จรูญธรรม,  
ไพโรจน์ ยอดสง่า และ  
สรศักด์ิ เซียวศิริกุล 
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ตารางเวลาการนำเสนอบทความ 
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 

ห้องประชุม WRE-CEE-MAT เวลา 8:30 – 10:15 
สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ (WRE) 

ประธานห้องประชุม : ผศ.ดร.โพยม สราภิรมย ์

ที่ เวลา รหัสบทความ ชื่อบทความ ผู้แต่ง 
1 8:30 – 8:45  *ประชาสัมพันธ์บริษัทผู้สนับสนุน *บริษัทผู้สนับสนุน 

2 8:45 – 9:00 1049 
การศึกษาวิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ฝนที่ตรวจวัดได้จากสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ 

วลัยรัตน์ บุญไทย,  
รัชเวช หาญชูวงศ์,  
ธนัท นกเอ้ียงทอง และ  
ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น 

3 9:00 – 9:15 1051 
การคาดการณ์ปริมาณฝนตามระดับการใชภ้าพฉาย
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบใหม่ในพ้ืนที่เข่ือนอุบล
รัตน์และเข่ือนลำปาว 

หริส ประสารฉ่ำ และ  
วินัย เชาวน์วิวัฒน์ 

4 9:15 – 9:30 1085 
การศึกษาปัจจัยเพ่ือวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัย 
กรณีศึกษาลุ่มน้ำมูลตอนล่าง 

พชรพรรค์ พรมเหลา  
และ พิพัฒน์ สอนวงษ์ 

5 9:30 – 9:45 1089 
การพัฒนาระบบจัดการการระบายน้ำสำหรับพ้ืนที่
ชุมชนเมืองที่มีปัญหาการกีดขวางทางน้ำในลุ่มน้ำกก 

ปุณยวีร์ ประดงจงเนตร  
และ ชูโชค อายุพงศ ์

6 9:45 – 10:00 1108 
การเปลี่ยนแปลงของชายหาดบ้านกรูดจากการเพ่ิมข้ึน
ของระดับน้ำทะเล 

ขวัญชนก คุณกิตติ และ  
สมปรารถนา ฤทธ์ิพริ้ง 

7 10:00 – 10:15 1115 ดัชนีความยืดหยุ่นของคลอรีนสำหรับระบบประปา 
พรนภัส คงบชูาเกียรติ,  
อดิชัย พรพรหมินทร์  
และ สุรชัย ลิปิวัฒนาการ 

 
  



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังท่ี 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันท่ี 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

C-42 

ตารางเวลาการนำเสนอบทความ 
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 

ห้องประชุม WRE-CEE-MAT เวลา 10:30 – 12:15 
สาขาวิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง (MAT) 

ประธานห้องประชุม : รศ.ดร.พิชชา จองววิัฒสกุล 

ที่ เวลา รหัสบทความ ชื่อบทความ ผู้แต่ง 

1 10:30 – 10:45  
ประชาสัมพันธ์บริษัท ซี.บี.เอ็น. แมทเทอเรียลเทสต์ 
จำกัด 

บริษัท ซี.บี.เอ็น. แมท
เทอเรียลเทสต์ จำกัด 

2 10:45 – 11:00 782 
การศึกษาพฤติกรรมทางวิศวกรรมของแอสฟัลต์ซีเมนต์ที่
ปรับปรุงคุณภาพด้วยเกล็ดยางพาราธรรมชาติและน้ำ
ยางพาราธรรมชาติ 

พีระภัทร สุเมผา,  
บุญกิจ อุ่นพิกุล และ  
เจริญชัย ฤทธิรุทธ์ 

3 11:00 – 11:15 826 
ผลของการใช้เถ้าลอยจากกระบวนการรีดักชันโดยใช้
ตัวเร่งปฏิกิริยาเป็นวัสดุผสมเพ่ิมต่อสมบัติของซีเมนต์
เพสต์ผสมเถ้าลอย 

ธีรภัทร์ จงวิจักษณ์ และ  
ธีวรา สุวรรณ 

4 11:15 – 11:30 832 
ผลกระทบของปูนซีเมนต์และสารผสมเพ่ิมโพลิเมอร์ต่อ
กำลังอัดของดินลูกรังที่ใช้เป็นวัสดุชั้นพ้ืนทาง 

ณัฐวุธ วิกสิตเจิรญกุล,  
วรัช ก้องกิจกุล และ  
ฐิติกร โพธ์ิศรีบิ้ง 

5 11:30 – 11:45 824 
การประเมินคุณสมบัติและต้นทุนของจีโอโพลิเมอร์เถ้า
ลอยที่ใช้สารกระตุ้นด่างชนิดห้องปฏิบัติการและชนิด
อุตสาหกรรม 

วิทวัส มูลณี และ  
ธีวรา สุวรรณ 

6 11:45 – 12:00 844 
สัมประสิทธ์ิการลดทอนรังสีแกมมาและนิวตรอนของ
คอนกรีตมวลหนักที่ใช้มวลรวมภายในประเทศ 

วิศรุต รุ้งเจริญกิติ และ  
วิทิต ปานสุข 

7 12:00 – 12:15 845 
คุณสมบัติด้านกำลังของวัสดุควบคุมกำลังต่ำจากการ
กระตุ้นเถ้าลอยแคลเซียมสูงและตะกรันเหล็กเตาหลอม
ไฟฟ้าด้วยอัลคาไลน์ 

ชุติปภา ดีตอ่ำ,  
อนุพงศ์ คำปลอด,  
ธนกฤต เทพอุโมงค์  
และ ธนกร ชมภูรัตน์ 
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C-43 

ตารางเวลาการนำเสนอบทความ 
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 

ห้องประชุม WRE-CEE-MAT เวลา 13:00 – 14:45 
สาขาวิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง (MAT) 

ประธานห้องประชุม : รศ.ดร.วิทิต ปานสุข 

ที่ เวลา รหัสบทความ ชื่อบทความ ผู้แต่ง 

1 13:00 – 13:15  
ประชาสัมพันธ์ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด 
(มหาชน) 

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด 
(มหาชน) 

2 13:15 – 13:30 898 
ผลกระทบของสารลดน้ำอย่างมากท่ีมีผลต่อการ
ไหลแผ่ กำลังอัด และกำลังดึงของมอร์ต้าร ์

ณัฐวัตร ตันติกุลวิจิตร และ  
วินัย อวยพรประเสริฐ 

3 13:30 – 13:45 935 
การสำรวจด้วยสัญญาณคลื่นเรดาร์สำหรับ
ตรวจจับสิ่งแปลกปลอมภายในโครงสร้างอิฐก่อ  

พนิดา อินทะเรืองศร,  
พีรสิทธ์ิ มหาสุวรรณชัย,  
ชัยณรงค์ อธิสกุล,  
สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ และ 
รักติพงษ์ สหมิตรมงคล 

4 13:45 – 14:00 933 
กำลังอัด และค่าคงที่ยืดหยุ่นของอิฐก่อโบราณ 
และอิฐก่อทดแทนรูปแบบปริซึม 

สุรพัศ นิธิปฏิคม,  
สุนัย โตศิริมงคล,  
ชัยณรงค์ อธิสกุล,  
วีรชาติ ต้ังจิรภัทร,  
สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ และ  
พีรสิทธ์ิ มหาสุวรรณชัย 

5 14:00 – 14:15 1033 
การพัฒนาคอนกรีตบล็อกระบบเซลลูลาร์ด้วย
ส่วนผสมจากขุยมะพร้าว เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติ
ฉนวนกันความร้อน 

ธรรมศร เชียงทองสุข,  
จิระภา มาพงษ์,  
ธารารัตน์ แก้วสกุลณี และ  
อําพน จรัสจรุงเกียรติ 

6 14:15 – 14:30 1098 
การศึกษาอิทธิพลของขนาดมวลรวมรีไซเคิลชั้น
คุณภาพ M ต่อกำลังคอนกรีต 

พนารัตน์ แสงปัญญา,  
อภิชาติ จิรัฐติยางกูร และ  
บรรพต เจริญพล 

7 14:30 – 14:45 1193 

COMPRESSIVE STRENGTH AND SODIUM 
SULFATE RESISTANCE OF HIGH CALCIUM 
FLY ASH GEOPOLYMER MORTAR 
CONTAINING WASTE POWDER  

Tawatchai Tho-In,  
Seangsuree Pangdang,  
Suban Phonkasi and  
Thoetkiat Wichaiyo 
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C-44 

ตารางเวลาการนำเสนอบทความ 
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 

ห้องประชุม WRE-CEE-MAT เวลา 15:00 – 16:45 
สาขาวิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง (MAT) 

ประธานห้องประชุม : ผศ.ดร.อนุวัฒน์ อรรถไชยวุฒ ิ

ที่ เวลา รหัสบทความ ชื่อบทความ ผู้แต่ง 

1 15:00 – 15:15 1196 
การนำผลงานวิจัยทางด้านผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง
มาใช้ประโยชน์ทางวิศวกรรมโยธา กรณีศึกษา การ
ก่อสร้างอาคารพอเพียงอเนกประสงค ์

อาทร ชูพลสัตย์,  
ณรงค์ กุหลาบ,  
ลัคนทิน อรุณพูลทรัพย์,  
ณฐพรหม วาโยวันรัตน์,  
ศิรายุ บัวงง และ  
อนาวิล เยียวยา 

2 15:15 – 15:30 1239 

การศึกษากำลงัอัดและการซึมผ่านของคลอไรด์ใน
คอนกรีตกำลังสูงที่ใช้เถ้าก้นเตาท่ีปรับปรุงคุณภาพ
แล้วแทนที่ปูนซีเมนต์และมวลรวมละเอียด
บางส่วน 

ชัชฤทธ์ิ คำพา,  
เพ็ญพิชชา คงเพ่ิมโกศล, 
 วีรชาติ ต้ังจิรภัทร และ  
ชัย จาตุรพิทักษ์กุล 

3 15:30 – 15:45 1254 
การใช้เศษแกรนิตในคอนกรีตกำลังสงูที่ผสมซลิิกา
ฟูม 

ศุภากร อังกินันท,์  
ภีม เหนือคลอง,  
พิชชา จองวิวัฒสกุล และ  
เสวกชัย ต้ังอร่ามวงศ์ 

4 15:45 – 16:00 976 
สมบัติของปอร์ตแลนด์ซีเมนต์และจีโอโพลิเมอร์
คอนกรีตที่ใช้มวลรวมหยาบจากขยะพลาสติกชนิด
โพลีโพรไพลีน  

ธิติ กางโหลน,  
ภีม เหนือคลอง,  
พิชชา จองวิวัฒสกุล,  
ทศพร ประเสริฐศรี, 
พรเพ็ญ ลิมปนิลชาติ และ  
สุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง 

5 16:00 – 16:15 978 
การศึกษาสมบัติของมอร์ต้าร์ที่ผสมด้วยขยะหลอด
พลาสติก 

สรวิศ เอ่ียมอิ่มภัค,  
ภีม เหนือคลอง,  
พิชชา จองวิวัฒสกุล,  
พรเพ็ญ ลิมปนิลชาติ,  
ทศพร ประเสริฐศรี  

6 16:15 – 16:30 1130 

EFFECT OF GRAPHENE NANOPLATELETS 
ON MECHANICAL PROPERTIES OF HIGH-
VOLUME FLY ASH CONCRETE CONTAINING 
PLASTIC WASTE 

Pattanawit Trabanpruek,  
Musa Adamu,  
Pitcha Jongvivastsakul,  
Pornpen Limpaninlachat,  

ตารางเวลาการนำเสนอบทความ 
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C-45 

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 

ห้องประชุม TRL เวลา 8:30 – 10:15 
สาขาวิศวกรรมขนส่ง จราจรอัจฉริยะ และโลจิสติกส์ โครงสร้าง (TRL) 

ประธานห้องประชุม : รศ.ดร.ปรเมศวร์ เหลอืเทพ 

ที่ เวลา รหัสบทความ ชื่อบทความ ผู้แต่ง 

1 8:30 – 8:45  
ประชาสัมพันธ์บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์
คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจี
เนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น 
จำกัด (มหาชน) 

2 8:45 – 9:00 965 
การแก้ไขปัญหาจราจรบนทางหลวงหมายเลข 2 
(บริเวณสี่แยกต้นตาล-สี่แยกโรงพยาบาลพล)  

ธวัช ภู่เจริญโภคา และ  
วินัย รักสุนทร 

3 9:00 – 9:15 970 
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการสัญจรไปสู่ Active Mobility 

ทรงวุฒิ พันธุมจินดา,  
ปรีดา จาตุรพงศ์,  
รัฐพงศ์ มีสิทธ์ิ,  
สุเมธี สนธิกุล และ  
สุพัตรา สำราญจิตร ์

4 9:15 – 9:30 1008 
การศึกษาความเร็วในการใช้ทางข้ามถนนของผู้เดิน
เท้าในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา ถนน 4 ช่อง
จราจร 

พรเทพ พวงประโคน,  
ณัฐภรณ์ กลั่นอ่ำ และ  
วลัยรัตน์ บุญไทย 

5 9:30 – 9:45 1018 
การประเมินมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายเพ่ือลดการ
สูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในเมืองเชียงใหม่ 

ณฐพนธ์ พักตรผิว และ  
ปรีดา พิชยาพันธ์ 

6 9:45 – 10:00 1038 
การศึกษาพฤติกรรมและความเร็วของยานพาหนะเมื่อ
ขับข่ีผ่านสันชะลอความเร็ว 

พรเทพ พวงประโคน,  
อัครวัฒน์ เพียงตา,  
อนุรัตน์ ธรรมะ และ  
สันติสุข ดวงพันตรี 

 
  



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังท่ี 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันท่ี 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

C-46 

ตารางเวลาการนำเสนอบทความ 
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 

ห้องประชุม TRL เวลา 10:30 – 12:15 
สาขาวิศวกรรมขนส่ง จราจรอัจฉริยะ และโลจิสติกส์ โครงสร้าง (TRL) 

ประธานห้องประชุม : ผศ. ดร.วินัย รักสุนทร 

ที่ เวลา รหัสบทความ ชื่อบทความ ผู้แต่ง 

1 10:30 – 10:45  ประชาสัมพันธ์ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 
บริษัท ช.การช่าง จำกัด 
(มหาชน) 

2 10:45 – 11:00 920 
แบบจำลองเพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณ
โรงเรียน 

อชิรญาณ์ สอนสาย 

3 11:00 – 11:15 1035 
การลดปัญหาจราจรติดขัดบนทางหลวงหมายเลข 
3242 (ถนนเอกชัย) 

ณัฐพงศ์ โมราบุตร และ  
วินัย รักสุนทร 

4 11:15 – 11:30 1028 
การประเมินความปลอดภัยทางถนนด้วยระดับดาว
ของ iRAP สำหรับโรงเรียนในเขตเมือง เขตชานเมือง 
และเขตชนบทในจังหวัดเชียงใหม่ 

ศุภกร มีลาภ และ  
นพดล กรประเสริฐ 

5 11:30 – 11:45 1047 
การประเมินประสิทธิภาพทางข้ามแบบอัจฉริยะบน
ช่วงถนนด้วยแบบจำลองการจราจรระดับจุลภาค 

ธนวัฒน์ โสภาวัน,  
นพดล กรประเสริฐ และ  
พงศ์เทพ พิเศษสิทธ์ิ 

6 11:45 – 12:00 1048 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการขับรถแท็กซี่ในช่วง
วิกฤตโควิด-19 

ชัยวิทย์ สิทธิเลิศจันยา  
และ วิโรจน์ ศรีสรุภานนท์ 
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C-47 

ตารางเวลาการนำเสนอบทความ 
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 

ห้องประชุม TRL เวลา 13:00 – 14:45 
สาขาวิศวกรรมขนส่ง จราจรอัจฉริยะ และโลจิสติกส์ โครงสร้าง (TRL) 

ประธานห้องประชุม : ผศ.ดร. สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์ 

ที่ เวลา รหัสบทความ ชื่อบทความ ผู้แต่ง 
1 13:00 – 13:15  *ประชาสัมพันธ์บริษัทผู้สนับสนุน *บริษัทผู้สนับสนุน 

2 13:15 – 13:30 1173 
การศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้ทางในการเบี่ยงการจราจรบน
ทางยกระดับต่อรถฉุกเฉินไฟวับวาบ เพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัย 

เอกรินทร์ เหลืองวิลัย และ  
วิทวงศ์ กาญจนชมภู 

3 13:30 – 13:45 1224 
ศึกษาประสิทธิภาพโครงการแก้ไขจุดอันตราย 
(กรณีศึกษา  โคง้ร้อยศพ จังหวัดเลย) 

กิ่งเก้า พรหมโคตร,  
ปวีณา จันทร์ลา,  
ธันยารัตน์ เสถียรนาม,  
วรวิทย์ โพธ์ิจันทร์,  
อนุชาติ ลี้อนันต์ศักด์ิศิริ,  
ชัยชาญ ยุวนะศิริ,  
คุณาธิป รวิวรรณ,  
ไพฑูรย์ นาแซง,  
วีระวัฒน์ วรรณกุล, และ 
วุฒิพงษ์ กุศลคุ้ม 

4 13:45 – 14:00 1252 

A STUDY OF FACTORS AFFECTING WRONG-
WAY RIDING BEHAVIORS AMONG 
MOTORCYCLISTS: THE CASE OF URBAN 
ARTERIAL ROAD IN KHON KAEN CITY, 
THAILAND  

Jetsada Kumphong  
and Ekarin Surinaud 

5 14:00 – 14:15 1040 
ค่าปรับแก้สำหรับรถเลี้ยวขวาสำหรับเฟสที่เปิดให้
สัญญาณพร้อมรถทางตรงในทิศทางตรงข้าม 

ภัคพล ศรีคงดวง และ  
วินัย รักสุนทร 

6 14:15 – 14:30 1078 
การใช้แอปพลิเคชันเรียกรถเพ่ือโดยสารรูปแบบ
รถยนต์ในกลุ่มประชากรคนกรุงเทพมหานคร 

วัฒนา เล้าสินวัฒนา,  
ภาธินันท์ ไทยทัตกุล และ  
ศักด์ิสิทธ์ิ เฉลิมพงศ์ 
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C-1 

สารบัญบทความ 

➢ สาขาวิศวกรรมโยธากับการพัฒนาอย่างไร้ขีดจำกัด (Civil Engineering Beyond The Limit: BTL) 

รหัสบทความ ชื่อบทความ ผู้แต่ง หน้า 
984 พฤต ิกรรมและความกว ้างรอยร ้าวของ

คอนกรีตผสมเส้นใยเหล็กภายใต้แรงดัดแบบ
ทางเดียว 

เกณฑกานต์ งามสอน, ปิยธิดา โพธิเกษม, 
กิตติศักด์ิ ลีลาอัมพรสิน, บวรทัต รัตนจีน 
และ รักติพงษ์ สหมิตรมงคล 

BTL-02 

774 สมรรถนะของเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอโพลิ
เมอร์มอร์ตาร์เป็นวัสดุเคลือบท่อซีเมนต์ต่อการ
กัดกร่อนด้วยกรดซัลฟิวริก  

อภิสิทธ์ิ ดีศาสตร์ และ เจริญชัย ฤทธิรุทธ BTL-03 

➢ วิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Engineering: STR) 

รหัสบทความ ชื่อบทความ ผู้แต่ง หน้า 

821 การเสริมกำลังต้านทานแรงแผ่นดินไหวของจุด
ต่อคาน-เสาคอนกรีตเสริมเหล็กภายนอกด้วย
ค้ำยันเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม 

กิตติศ ักด์ิ ขอนเอิบ , ปิยะพงษ์ วงค์เมธา, 
ชินพัฒน์ บัวชาติ, พุทธรักษ์ จรัสพันธุ ์กุล,
กิตติคุณ จิตไพโรจน์, รัฐพล เกติยศ และ 
ชยานนท ์หรรษภิญโญ 

STR-01 

842 การประยุกต์ใช้โครงสร้างวีเรนดีลในโครงสร้าง
ระบบเอาริกเกอร์ในอาคารสูง 

นิรวิทย์ เทียนดำ และ อาทิตย์ เพชรศศิธร STR-02 

930 ข้อมูลการสแกนวัตถุ 3 มิติด้วยแสงเลเซอร์
แบบภาคพื้นดินและการวิเคราะห์แผ่นดินไหว
ของเจดีย์วัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย 

สิรวิชญ์ สุขศิลา, พีรสิทธ์ิ มหาสุวรรณชัย, 
ชัยณรงค์ อธิสกุล และ สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ 

STR-03 

996 ผลกระทบของจุดต่อระหว่างผนังและโครง
ต้านแรงดัดคอนกรีตเสริมเหล็กต่อพฤติกรรม
ของผนังอิฐก่อภายใต้แรงด้านข้างในระนาบ 

จรัญ ศรีชัย STR-04 

1155 การวิเคราะห์การแอ่นตัวมากของท่อลำเลียง
ของไหลที่มีความยาวส่วนโค้งแปรเปลี่ยนได้
โดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 

นพวิชญ์ นาควิโรจน์, ปภาวินท์ สมวงศ์,  
ศิรินภา วงค์จักร์ และ การันต์ คล้ายฉ่ำ 

STR-05 

1075 ENHANCEMENT OF NEAR-FRONT 
APPROXIMATION FOR LINEAR FRACTURE 
ANALYSIS BY BIEM 

Tarit Rung-aree and Jaroon 
Rungamornrat 

STR-06 

947 ข้อมูลการสแกน 3 มิติและวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
ส ำหร ั บก ารศ ึ กษ าผลกระทบ ของ แ ร ง
แผ ่นดินไหวต่อเจดีย ์ทรงระฆ ังของ ไทย : 
กรณีศึกษาวัดศรีพิจิตรกิรติกัลยาราม 
 

สุวัจน์ชัย แก้วมาคูณ, พีรสิทธ์ิ มหาสุวรรณ
ชัย, ชัยณรงค์ อธิสกุล และ สุทัศน์ ล ีลา
ทวีวัฒน์ 

STR-07 
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รหัสบทความ ชื่อบทความ ผู้แต่ง หน้า 
927 ข้อมูลการสแกนวัตถุ 3 มิติด้วยแสงเลเซอร์

แบบภาคพ ื ้นด ินสำหร ับการต ิดตามและ
ตรวจสอบสภาพสะพานพระราม 9 

ชนาธิป บินซาอิส, พีรสิทธ์ิ มหาสุวรรณชัย, 
ชัยณรงค์ อธิสกุล และสุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ 

STR-08 

876 การเพ่ิมความลึกของคานคอนกรีตเสริมเหล็ก พิพรรธ คุณความสุข, พงศธร คำภาแย่ , 
โ ย ธ ิ น  บ ั ว ช ุ ม , Mengky Sorn, Chhaya 
Samhean, สรศักด์ิ เซียวศิริกุล และ มานิตย์ 
จรูญธรรม 

STR-09 

903 การโก่งเดาะของโครงสร้างเปลือกบางเฮมิอิลิป
ซอยด์ภายใต้แรงดันภายนอก 

ปิยวัฒน์ สุวรรณกรกิจ และ สมชาย ชูชีพ
สกุล 

STR-10 

904 อ ิทธ ิพลของค ุณสมบัต ิการนำไฟฟ้าของ
ตัวกลางภายในรอยร้าวที ่มีต่อหน่วยแรงที
ทั่วไปของรอยร้าวในตัวกลางไพอิโซอิเล็กทริก
สามมิติ 

พิทวัส เซ็งมา, ณัฐนันท์ ชำนาญจิตร์, วารุจ 
ลิ่มวิบูลย์, ปิยะฉัตร ฉัตรตันใจ, วีรพร พงศ์
ติณบุตร และ ยโสธร ทรัพย์เสถียร 

STR-11 

910 ผลกระทบจากแรงตึงผิวที่มีผลต่อการโก่งตัว
มากของนาโนร็อดย่ืนรับน้ำหนักของตัวเอง 

นริศร ประกายประเสริฐ และ สมชาย ชูชีพ
สกุล 

STR-12 

776 การพัฒนาผนังสลายพลังงานแบบวิสโคอิลาส
ติก 

ฐิติพงศ์ เจริญสุข และ ทศพล ปิ่นแก้ว STR-13 

890 การพ ิจารณาออกแบบระยะการเคล ื ่อน
ขยายต ัวของรอยต ่อพ ื ้นทางยกระด ับที่
เหมาะสมสำหรับทางพิเศษ 

ธราดล หงส์อติกุล, นันทวรรณ พิทักษ์พานิช 
และ เทพฤทธ์ิ รัตนปัญญากร 

STR-14 

959 พฤติกรรมคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ผสมเส้น
ใยเหล็กมากเกินพอดีภายใต้แรงกระทำแบบวน
ซ้ำ 

ปิยะพงษ์ วงค์เมธา, ชยานนท์ หรรษภิญโญ, 
รัฐพล เกติยศ และ กิตติคุณ จิตไพโรจน์ 

STR-15 

961 การวิเคราะห์โครงสร้างอาคารตึกช้างต้านทาน
แร ง แผ ่ นด ิ น ไหวตามมาตร ฐ าน  มยผ .
1301/1302-61  

นิติกร  แสงสว่าง , อาทิตย์ เพชรศศิธร , 
สุวัฒน์ ถิรเศรษฐ์ และ ณัฏฐภัทร วงศ์ภักดี 

STR-16 

790 ผลของความยาวระยะฝังของเหล็กข้ออ้อยที่
เชื่อมกับแผ่นเหล็กที่มีผลต่อคานคอนกรีตเสริม
เหล็กสำเร็จรูป 

ชูธง กงแก้ว, สิทธิชัย แสงอาทิตย์ และ จักษ
ดา ธำรงวุฒิ 

STR-17 

1109 กำลังอัดและการถ่ายเทความร้อนของผนังรับ
แรงที ่ทำจากวัสดุผสมระหว่างพลาสติกพีวีซี
และข้ีเลื่อยไม้ที่มีหน้าตัดแตกต่างกัน 

ธรัฐ ภาคสัญไชย, ทวิช พูลเงิน, ณรงค์ฤทธ์ิ 
สมบัติสมภพ และ วิชัย โรซาร์พิทักษ์ 

STR-18 

1156 การซ ่อมแซมตอม่อสะพานที ่ทร ุดต ัวด้วย
เสาเข็มชนิดสปันไมโครไพล์ 
 

อภิชัย วชิระปราการพงษ์, จุติ ใคร่ครวญ, 
วิชัย ยู และ ธันวา วิบูลย์ศรัณย์ 

STR-19 
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รหัสบทความ ชื่อบทความ ผู้แต่ง หน้า 
1157 การเสริมกำลังฐานรากสะพานด้วยเสาเข็ม

ชนิดสปันไมโครไพล์ 
อภิชัย วชิระปราการพงษ์, จุติ ใคร่ครวญ, จิ
ระศักด์ิ วัชรกรโยธิน และ ภวินท ์ฤทธิรุฒม์ 

STR-20 

973 SHEAR PERFORMANCE OF REINFORCED 
CONCRETE BEAMS STRENGTHENED 
WITH AN INNOVATIVE EMBEDDED 
THROUGH-SECTION SYSTEM 

Chanakan Klippathum, Linh Van Hong 
Bui, Pornpen Limpaninlachat, Tosporn 
Prasertsri, Natdanai Sinsamutpadung 
and Pitcha Jongvivatsakul 

STR-21 

994 การศ ึกษาอ ัตราส ่ วนผสมและท ดสอบ
ค ุณสมบัต ิ เช ิงกลของวัสด ุซ ี เมนต์สำหรับ
เครื่องพิมพ์สามมิติ 

ชนม์วิชญ์ ธัญญะสุขวณิชย์, ทศวัฒน์ ดวง
วิไลลักษณ์ และ วิทิต ปานสุข 

STR-22 

957 การทดสอบโครงอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่
ออกแบบรับแรงแผ่นดินไหวร่วมกับผนังอิฐก่อ 

ไตรรัตน์ สังขมงคล, วงศา วรารักษ์สัจจะ, 
จรัญ ศรีชัย และ สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ 

STR-23 

779 พฤติกรรมการรับแรงดัดของคานคอนกรีตผสม
เส้นใยเหล็กภายใต้ภาวะการกัดกร่อน 

อาณสิทธ์ิ การินทอง สิริพงศ์ เกิดบุญมา รุ่ง
รวี วัฒนพรพรหม และ วิทิต ปานสุข 

STR-24 

1127 NUMERICAL STUDY ON 
COMPARTMENTAL EQUIVALENCE OF 
FIRE RESISTANCE RATING BASED ON 
AREAS BENEATHS METHOD 

Laxman Khanal and Taweep 
Chaisomphob 

STR-25 

➢ วิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง (Construction Material Engineering: MAT) 

รหัสบทความ ชื่อบทความ ผู้แต่ง หน้า 

832 ผลกระทบของปูนซีเมนต์และสารผสมเพ่ิมโพลิ
เมอร์ต่อกำลังอัดของดินลูกรังที่ใช้เป็นวัสดุชั้น
พ้ืนทาง 

ณัฐวุธ วิกสิตเจิรญกุล , วรัช ก้องกิจกุล 
และ ฐิติกร โพธ์ิศรีบิ้ง 

MAT-01 

935 การสำรวจด้วยสัญญาณคลื ่นเรดาร์สำหรับ
ตรวจจับสิ่งแปลกปลอมภายในโครงสร้างอิฐกอ่  

พนิดา อินทะเรืองศร, พีรสิทธ์ิ มหาสุวรรณ
ชัย, ชัยณรงค์ อธิสกุล, สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ 
และรักติพงษ์ สหมิตรมงคล 

MAT-02 

933 กำลังอัด และค่าคงที่ยืดหยุ่นของอิฐก่อโบราณ 
และอิฐก่อทดแทนรูปแบบปริซึม 

สุรพัศ นิธิปฏิคม, สุนัย โตศิริมงคล, ชัย
ณรงค์ อธิสกุล, วีรชาติ ตั้งจิรภัทร, สุทัศน์ 
ลีลาทวีวัฒน์ และ พีรสิทธ์ิ มหาสุวรรณชัย 

MAT-03 

1033 การพัฒนาคอนกรีตบล็อกระบบเซลลูลาร์ด้วย
ส ่วนผสมจากข ุยมะพร ้าว  เพ ื ่อปร ับปรุง
คุณสมบัติฉนวนกันความร้อน 

ธรรมศร เชียงทองสุข, จิระภา มาพงษ์, 
ธารารัตน์ แก้วสกุลณี และ อําพน จรัสจรุง
เกียรติ 

MAT-04 

1098 การศึกษาอิทธิพลของขนาดมวลรวมรีไซเคิล
ชั้นคุณภาพ M ต่อกำลังคอนกรีต 
 

พนารัตน์ แสงปัญญา, อภิชาติ จิรัฐติยาง
กูร และ บรรพต เจริญพล 

MAT-05 
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รหัสบทความ ชื่อบทความ ผู้แต่ง หน้า 
1193 COMPRESSIVE STRENGTH AND SODIUM 

SULFATE RESISTANCE OF HIGH CALCIUM 
FLY ASH GEOPOLYMER MORTAR 
CONTAINING WASTE POWDER  

Tawatchai Tho-In, Seangsuree 
Pangdang, Suban Phonkasi and 
Thoetkiat Wichaiyo 

MAT-06 

826 ผลของการใช้เถ้าลอยจากกระบวนการรีดักชัน
โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิร ิยาเป็นวัสดุผสมเพิ ่มต่อ
สมบัติของซีเมนต์เพสต์ผสมเถ้าลอย 

ธีรภัทร์ จงวิจักษณ์ และ ธีวรา สุวรรณ MAT-07 

1196 การนำผลงานวิจ ัยทางด้านผลิตภัณฑ์วัสดุ
ก่อสร้างมาใช้ประโยชน์ทางวิศวกรรมโยธา 
กรณีศ ึกษา การก ่อสร ้างอาคารพอเพียง
อเนกประสงค์ 

อาทร ชูพลสัตย์, ณรงค์ กุหลาบ, ลัคนทิน 
อรุณพูลทรัพย์, ณฐพรหม วาโยวันรัตน์, 
ศิรายุ บัวงง และ อนาวิล เยียวยา 

MAT-08 

898 ผลกระทบของสารลดน้ำอย่างมากที่มีผลต่อ
การไหลแผ่ กำลังอัด และกำลังดึงของมอร์ต้าร์ 

ณัฐวัตร ตันติกุลวิจิตร และ วินัย อวยพร
ประเสริฐ 

MAT-09 

1254 การใช้เศษแกรนิตในคอนกรีตกำลังสูงที่ผสมซิ
ลิกาฟูม 

ศุภากร อังกินันท์, ภีม เหนือคลอง, พิชชา 
จองวิวัฒสกุล และ เสวกชัย ต้ังอร่ามวงศ์ 

MAT-10 

782 การศ ึกษาพฤต ิกรรมทางว ิศวกรรมของ
แอสฟัลต์ซีเมนต์ที่ปรับปรุงคุณภาพด้วยเกล็ด
ยางพาราธรรมชาติและน้ำยางพาราธรรมชาติ 

พีระภัทร สุเมผา, บุญกิจ อุ ่นพิกุล และ 
เจริญชัย ฤทธิรุทธ์ 

MAT-11 

824 การประเมินคุณสมบัติและต้นทุนของจีโอโพลิ
เมอร ์ เถ ้ าลอยท ี ่ ใช ้สารกระต ุ ้นด ่างชนิด
ห้องปฏิบัติการและชนิดอุตสาหกรรม 

วิทวัส มูลณี และ ธีวรา สุวรรณ MAT-12 

1130 EFFECT OF GRAPHENE NANOPLATELETS 
ON MECHANICAL PROPERTIES OF HIGH-
VOLUME FLY ASH CONCRETE 
CONTAINING PLASTIC WASTE 

Pattanawit Trabanpruek, Musa 
Adamu, Pitcha Jongvivastsakul, 
Pornpen Limpaninlachat, Tosporn 
Prasertsri and Suched Likitlersuang 

MAT-13 

1239 การศึกษากำลังอัดและการซึมผ่านของคลอ
ไรด์ในคอนกรีตกำล ังส ูงที ่ ใช ้ เถ ้าก้นเตาที่
ปรับปรุงคุณภาพแล้วแทนที่ปูนซีเมนต์และ
มวลรวมละเอียดบางส่วน 

ชัชฤทธ์ิ คำพา, เพ็ญพิชชา คงเพิ ่มโกศล, 
วีรชาติ ต้ังจิรภัทร และ ชัย จาตุรพิทักษ์กุล 

MAT-14 

845 คุณสมบัติด้านกำลังของวัสดุควบคุมกำลังต่ำ
จากการกระตุ ้นเถ ้าลอยแคลเซียมสูงและ
ตะกรันเหล็กเตาหลอมไฟฟ้าด้วยอัลคาไลน์ 

ชุติปภา ดีตอ่ำ, อนุพงศ์ คำปลอด, ธนกฤต 
เทพอุโมงค์ และ ธนกร ชมภูรัตน์ 

MAT-15 

976 สมบัติของปอร์ตแลนด์ซีเมนต์และจีโอโพลิ
เมอร์คอนกรีตที ่ใช ้มวลรวมหยาบจากขยะ
พลาสติกชนิดโพลีโพรไพลีน  

ธิติ กางโหลน, ภีม เหนือคลอง, พิชชา จอง
วิวัฒสกุล , ทศพร ประเสริฐศรี ,พรเพ็ญ 
ลิมปนิลชาติ และ สุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง 

MAT-16 
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C-5 

รหัสบทความ ชื่อบทความ ผู้แต่ง หน้า 
844 ส ัมประส ิทธ ิ ์การลดทอนร ังส ีแกมมาและ

นิวตรอนของคอนกรีตมวลหนักที่ใช้มวลรวม
ภายในประเทศ 

วิศรุต รุ้งเจริญกิติ และ วิทิต ปานสุข MAT-17 

978 การศึกษาสมบัติของมอร์ต้าร์ที ่ผสมด้วยขยะ
หลอดพลาสติก 

สรวิศ เอ่ียมอิ่มภัค, ภีม เหนือคลอง, พิชชา 
จองวิวัฒสกุล, พรเพ็ญ ลิมปนิลชาติ, ทศ
พร ประเสริฐศรี  

MAT-18 

➢ วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง (Construction Engineering and Management: CEM) 

รหัสบทความ ชื่อบทความ ผู้แต่ง หน้า 

752 อุปสรรคของการออกแบบอาคารพักอาศัย
รวมขนาดเล็กในกรุงเทพมหานคร 

ทองพูล ทาสีเพชร, ธรรศ กติกาวงศ์ขจร และ 
วีณัฐกานต์ รัตนธีรวงศ์ 

CEM-01 

765 การปรับปรุงการออกแบบระบบประกอบ
อาคารบนพื้นฐานแบบจำลองสารสนเทศ
อาคารโดยการประยุกต์ใช้การออกแบบอิง
พารามิเตอร์ 

ส ุ ธ ิ ดา  เทศสมบ ู รณ์ , เกร ี ยง ไกร  อน ุ โณ
ทยานันท์, ทวีโชค เตชะธรรมวงศ์ และ มานพ 
แก้วโมราเจริญ 

CEM-02 

755 การประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศและ
ความจริงเสมือน ในการตรวจสอบงาน
โครงสร้างหลังคา 

เจตนิพัทธ์ ตะปานนท์, วิชิตา ท้าวหน่อ, พร
พจน์ นุเสน, เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง, มานพ 
แก้วโมราเจริญ 

CEM-03 

865 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อบ้าน
จัดสรรของคนเจนเนอเรชั่นวาย 

พลช เพชรปานวงศ์, แหลมทอง เหล่าคงถาวร 
และ พีรกันต์ แก้ววงศ์วัฒนา 

CEM-04 

921 ปัจจัยที่บ่งชี้ความพึงพอใจด้านสังคมอย่าง
ยั่งยืนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ
รถไฟฟ้า 

กรธวัช สุขโข, เจษฎา วัฒนพรไพโรจน์, นัฐพล 
เนตรน้อย, กิตติพศ กวีสิทธิสารคุณ และจักร
พงษ์ พงษ์เพ็ง 

CEM-05 

1185 การวิเคราะห์ศ ักยภาพการรับน้ำท ่าต่อ
ต้นทุนค่าก่อสร้างหลังคาเขียว 

ชวิศ มหาวรรณ, กิตติคุณ จิตไพโรจน์ และ 
ดำรงศักด์ิ  รินชุมภู 

CEM-06 

748 ปัจจัยที ่มีผลต่อการควบคุมคุณภาพงาน
ก่อสร้างอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานคร: 
กรณีศึกษาเขตห้วยขวาง 

สิทธิโชค สุนทรโอภาส และ ทวีศักด์ิ วงศ์ยืน CEM-07 

753 มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
ด้านการจัดการทั่วไปสำหรับภาคเอกชน 

ทองพูล ทาสีเพชร, สมบูรณ์ พันเลิศจำนรรจ์ 
และ วิมรรศนา ณ สงขลา 

CEM-08 

835 Identification of Main Obstacles 
Toward Green Operations on 
Highway Construction Projects in 
Cambodia 
 

Sonero Sourn and Charinee Limsawasd CEM-09 
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C-6 

รหัสบทความ ชื่อบทความ ผู้แต่ง หน้า 
854 ประส ิทธ ิภาพของการออกแบบพ ื ้ นที่

จัดการน้ำฝนสำหรับการพัฒนาโครงการ
ก่อสร้างในเขตเมือง  

ณัฐดนัย จำรัส, กิตติคุณ จิตไพโรจน์  และ 
ดำรงศักด์ิ รินชุมภู  

CEM-10 

873 กรอบแนวคิดในการประเมินความรู ้ของ
วิศวกรที่ปรึกษาเกี ่ยวกับประเด็นความ
ขัดแย้งของการบริหารสัญญา 

สิริภากร อ่องสิทธิเวช และ วัชระ เพียรสุภาพ CEM-11 

954 การประยุกต์ใช้ข้อมูลพอยท์คลาวด์เพ่ือ
สนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพ 

ศักดินนท์ นพฤทธ์ิ และ วัชระ เพียรสุภาพ CEM-12 

986 การประมาณราคาค ่าก ่อสร ้างอาคาร
ประเภทงานราชการโดยใช้เทคนิคการ
สร้างแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้น 

สิทธิกร สิทธิการกูล ชินพัฒน์ บัวชาติ และ 
ดำรงศักด์ิ รินชุมภู 

CEM-13 

981 การสำรวจเทคโนโลยีแชทบอทสำหรับการ
สื่อสารในกิจกรรมสนับสนุนงานก่อสร้าง 

ณิชกมล โพธ์ิเงิน และ วัชระ เพียรสุภาพ CEM-14 

1063 สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในงานก่อสร้าง
อาคารขนาดใหญ่ 

สุรเดช โนสูงเนิน และ วรรณวิทย์ แต้มทอง CEM-15 

1066 ปัญหาของการควบคุมคุณภาพของงาน
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของโครงการบ้าน
จัดสรร 

นวพรรษช์ ขันติสิทธ์ิ และ วรรณวิทย์ แต้มทอง CEM-16 

1088 IDENTIFYING AND ANALYZING 
CHALLENGES IN ADMINISTERING 
CONSTRUCTION CONTRACTS OF 
THE LARGE PUBLIC PROJECTS IN 
BHUTAN 

Tandin Gyem and Veerasak 
Likhitruangsilp 

CEM-17 

1097 การพัฒนาระบบการวางแผนติดตั ้งแผ่น
ผนังคอนกรีตมวลเบาด้วยแนวคิดโมเดล
ข้อมูลสารสนเทศอาคาร 

กมลทิพย์ พรชัยธเนศกุล และ วัชระ เพียร
สุภาพ 

CEM-18 

1199 การศ ึกษาปัญหาหมวดงานโครงสร้าง
คอนกรีตในงานก่อสร้างอาคารสูงในเขต
เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

ภัทรพร พรเทพเกษมสันต์, ธิดาพร เชื้อสวัสด์ิ, 
พัฒน์ โกเศยะโยธิน และ อรรถสิทธ์ิ ถาวรย่ิง 

CEM-19 

1222 การประยุกต์ใช้กระบวนการแบบจำลอง
ข้อมูลอาคารจัดทำรายการบัญชีการตัด
เหล็ก 

ไพจิตร ผาวัน และ ปัณณาสิศ สัญญาโณ CEM-20 

1238 การศึกษาปัญหาการบริหารโครงการใน
งานสถาปัตยกรรมกระจกในอาคารสูง 
 

อินทัช ศรีรัตน์ และ กวิน ตันติเสวี CEM-21 
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C-7 

รหัสบทความ ชื่อบทความ ผู้แต่ง หน้า 
1249 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเบิก

งวดงานล่าช้าของงานตกแต่งภายใน 
นิภาพร ประทีปคีรี CEM-22 

1253 การศึกษาผลิตภาพในงานก่อสร้างของงาน
พ้ืนคอนกรีตอัดแรงประเภทอาคารสูง 

ธนพัฒน์ เอกพงษ์ และ กวิน ตันติเสวี CEM-23 

923 ปัญหาการควบคุมงานก่อสร้างประเภท
งานอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

วรรณวรางค์ รัตนานิคม และ สยาม ย้ิมศิริ CEM-24 

1067 การวิเคราะห์ต้นทุนงานฉาบผิวบางบน
พ้ืนผิวผนัง 3 ประเภท 

ขจิตกาญจน จันทรกระจ่าง และ วรรณวิทย์ 
แต้มทอง 

CEM-25 

1082 การระบุปัจจัยความเสี่ยงของการควบคุม
งานก่อสร้างในโครงการก่อสร้างอาคารที่
พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานขอนแก่น 

ฐิติวัฒน์ ตรีวงศ์, จำรูญ หฤทัยพันธ์ และ วรว
รรณ ประชุมพันธ์ 

CEM-26 

823 ปัจจัยที่มีผลต่อค่าฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็ก
กว ่า 2.5 ไมครอนจากกิจกรรมในงาน
ก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 

ศรัณย์ มุ่งสุจริตการ, พรพจน์ นุเสน, สุนิตา นุ
เสน และ มานพ แก้วโมราเจริญ 

CEM-27 

891 กรณ ีศ ึกษาความเส ี ่ ยง ในการพ ัฒนา
โครงการบ้านจัดสรรในช่วงการขายถึงส่ง
มอบ 

กัลยารัตน์ สมดี และ กมลวัลย์ ลือประเสริฐ CEM-28 

804 การประยุกต์ใช ้แบบจำลองสารสนเทศ
อาคารมิติที่เจ็ดสำหรับอาคารศูนย์บรรณ
สารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา  

อภิชาต บัวกล้า, นันทพล มหาวัน และ ปัณณ
พงศ์ กุลพัฒน์เศรษฐ 

CEM-29 

905 ปัจจัยร่วมที่มีอิทธิพลต่อความยั ่งยืนด้าน
ส ังคมขององค ์กรผ ู ้ร ับเหมาก ่อสร ้าง : 
มุมมองของฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการ 

สิทธิพงษ์ ท่าพิมาย, สิรภพ ลิ้นประเสริฐ, สิร
ภัทร ลิ้นประเสริฐ, สุวัฒน์ ถิรเศรษฐ์ และ จักร
พงษ์ พงษ์เพ็ง 

CEM-30 

908 การประยุกต์ใช ้แบบจำลองสารสนเทศ
อาคารมิติที ่ห้าสำหรับโครงการหมู่บ้าน
จัดสรร  

อภิชาต บัวกล้า, ชูพงษ์ อุ่นนันท์, ปัณณพงศ์ 
กุลพัฒน์เศรษฐ 

CEM-31 

1001 การศึกษาการก่อสร้างระบบอุตสาหกรรม
ในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย 

อรณิช ธนากรรฐ์ และ นพดล จอกแก้ว CEM-32 

1039 การประเม ินความพร ้อมสำหร ับการ
ประยุกต ์ใช ้ระบบอัตโนม ัติของบริษัท
รับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย 

รวีวรรณ ภู่สุวรรณ และ นพดล จอกแก้ว CEM-33 

1056 ปัจจ ัยท ี ่ทำให ้ เก ิดความล ่าช ้าในงาน
ก่อสร้างถนนขององค์กรปกครองส ่วน
ท้องถ่ินในจังหวัดนครพนม 
 

ลิขิต พันธุเทพ, แสงสุรีย์ พังแดง, และวชิรกรณ์ 
เสนาวัง 

CEM-34 
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C-8 

รหัสบทความ ชื่อบทความ ผู้แต่ง หน้า 
1102 การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับสำหรับ

การตรวจการก่อสร้างอาคาร  
อินทนนท ์อินทโชติ และ ชินพัฒน์ บัวชาติ CEM-36 

1207 การศึกษาสาเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้นเชิง
วิศวกรรมในโครงการพัฒนาอสังหาริม 
ทรัพย์ ประเภทคอนโดมิเนียม 

วศพร เตชะพีรพานิช , กวี  ไกรระวี และ 
สมพงษ์  ชื่นอิ่ม 

CEM-37 

➢ วิศวกรรมปฐพี (Geotechnical Engineering: GTE) 

รหัสบทความ ชื่อบทความ ผู้แต่ง หน้า 

760 การศึกษาพฤติกรรมการทรุดตัวของดินเหนียว
อ่อนกรุงเทพฯเน่ืองจากวงจรการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิดินในงานเสาเข็มพลังงาน 

ธิติ ชาญชญานนท์ , อภินิติ โชติส ังกาศ 
และ ก่อโชค จันทวรางกูร 

GTE-01 

763 การศึกษาพฤติกรรมการกระจายความชื้นใน
สนามของกำแพงกันดินเสร ิมแรงด้วยวัสดุ
สังเคราะห์ที่ใช้วัสดุถมต่างกัน 

บวรพงศ์ สุขเจริญ, อภินิติ โชติสังกาศ , 
วรากร ไม้เรียง และ ประกิต ไชยศรี 

GTE-02 

778 การเปรียบเทียบค่ากำลังรับน้ำหนักบรรทุก
ของเสาเข็มทดสอบกับสูตรการตอกเสาเข็ม
สำหรับเสาเข็มตอกในชั้นทราย 

วัฒนา มกรโรจน์ฤทธ์ิ, ปิญชาน์ ต่อกิตติกุล 
และ สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์ 

GTE-03 

786 อิทธิพลของระยะห่างระหว่างเสาเข็มและปีก
วงแหวนต่อกำลังรับน้ำหนักของกลุ่มเสาเข็ม
เจาะปลายขยาย – การศึกษาด้วยแบบจำลอง
กายภาพ 

ธนรัฐ ขวัญเจริญทรัพย์, ธวัชวงศ์ ผัดศักด์ิ, 
ธัชนนท ์บุญรุ่งทวีทรัพย์ และ วรัช ก้องกิจ
กุล 

GTE-04 

787 อิทธิพลของจำนวนรอบและระดับน้ำขึ้นลงต่อ
การกัดเซาะของดินกระจายตัว - การศึกษา
ด้วยแบบจำลองกายภาพ 

กุลเดช แพนลา, ศุภกาญจน์ มงคลพูน
เกษม, สุริศร์ภาส วชิรพงศ์หิรัญ และ วรัช 
ก้องกิจกุล 

GTE-05 

798 การใช้อุณหภูมิเพื่อเร่งการเกิดความเครียดคง
ค้างเมื่อตาข่ายเสริมกำลังชนิดโพลิโพรไพลีน
รับแรงแบบวัฏจักร  

วรกมล บัวแสงจันทร์ และ วรัช ก้องกิจกุล GTE-06 

802 อิทธิพลของไฟเบอร์และแผ่นตาข่ายเสริมกำลัง
ต่อกำลังอัดและความแข็งแกร่งของทรายใน
การทดสอบแรงอัดสามแกน 

ปัญจพาณ์นนท์ ช ัยวาณิชยา และ วรัช 
ก้องกิจกุล 

GTE-07 

812 สมรรถนะของคันทางรองรับด้วยเสาเข็มดิน
ซีเมนต์และเสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกนไม้ 

กังวาน กานดาวรวงศ์, ชนา พุทธนานนท์ 
และ พรเกษม จงประดิษฐ์ 

GTE-08 

818 การวิเคราะห์ความคุ้มทุนของคันทางรองรับ
ด้วยเสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกน  
 

ศศิพิมพ์ แสนบุญศิริ, ชนา พุทธนานนท์ 
และ พรเกษม จงประดิษฐ์ 

GTE-09 
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C-9 

รหัสบทความ ชื่อบทความ ผู้แต่ง หน้า 
955 ความล่าช้าในการบดอัดวัสดุมวลรวมปรับปรุง

คุณภาพด้วยปูนซีเมนต์ 
พัฒน์วิชญ์ ดาพรม, ณัฐพล อุ ่นจางวาง , 
ธนันท ์แสงสา, อนุรักษ์ สีขาว และ อภิชิต  
คำภาหล้า  

GTE-10 

1077 การศึกษาคุณสมบัติของมวลรวมที่ปรับปรุง
ด้วยซีเมนต์พอลิเมอร์สำหรับงานทาง 

ไอรดาภรณ์ หาดแก้ว, กรกฎ นุสิทธ์ิ, พี
รพงศ์ จิตเสงี่ยม, สุริยาวุธ ประอ้าย, ณัฐ
นนท ์คุ้มครุฑ และ ธนวัฒน์ พลพิทักษ์ชัย 
 

GTE-11 

1081 การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของ
พฤติกรรมการคืบของหินดินเหนียวแม่เมาะ 

กตัญญู นิรันดร์กุลสิทธ์ิ และ พีรพงศ์ จิต
เสงี่ยม 

GTE-12 

1084 การศึกษารูปแบบเสาเข็มดินซีเมนต์เสริมกำลัง
กำแพงเข็มพืดโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 

พเนส  โอภากุลวงษ์ , ศลิษา  ไชยพุทธ 
และ ธนาดล  คงสมบูรณ์  

GTE-13 

1086 อิทธิพลของขนาดคละต่อกำลังรับแรงของหิน
คลุกผสมซีเมนต์พอลิเมอร์สำหรับชั้นพ้ืนทาง 

ณัฐนนท์ คุ้มครุฑ, กรกฎ นุสิทธ์ิ, พีรพงศ์ 
จ ิตเสง ี ่ยม , สุร ิยาวุธ ประอ้าย, ภัคพงศ์ 
หอมเนียม และ ภูริชัย แก้วมา 

GTE-14 

1093 การใช้หญ้าแฝกและจุลินทรีย์เพื่อป้องกันการ
ชะล้างพังทลายของดินในห้องปฏิบัติการ 

รัตติยา ไชยรา, พิทยา แจ่มสว่าง และ 
อุทัยฤทธ์ิ โรจนวิภาต 

GTE-15 

1180 การศึกษากำแพงกันดินจากอิฐประสานแบบ
จุดต่อแห้งเสริมแรงด้วย GFRP 

อัตพล บุบพ,ิ ยงยุทธ ศิริศรีเพ็ชร์, สมหมาย 
สงบาง, จริญญา หล้าลุน, พิฤดี หลาวทอง 
และ วิมลิน เถ่ือนเบ้า 

GTE-16 

849 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าการตอกจากการ
ทดสอบเจาะทะลุทะลวงมาตรฐาน (SPT) กับ
มุมเสียดทานภายในของทรายกรุงเทพฯ 

คณิติน วงษ์สละ และ สมโพธิ อยู่ไว GTE-17 

1024 Application of Ground Improvement for 
Launching and Receiving of TBM Shield 
Machines on MRT Orange Line (East 
Section) Project 

Ochok Duangsano, Wiset Jangjit, 
Auttakit Asanprakit, Chinawut 
Chanchaya and Keerati Muangsaen 

GTE-18 

1151 ตัวแปรแสดงสถานะของดินเหนียวที่ปรับปรุง
ด้วยซีเมนต์ในสภาวะความเค้นที่แตกต่างกัน 

ศุภณัฐ ด้ินเมือง และ สมโพธิ อยู่ไว GTE-19 

813 การทำนายความผิดปกติทางธรณีวิทยาบริเวณ
หน้าอุโมงค์ด้วยคลื่นไหวสะเทือน 

พลพัชร นิลวัชราภรณ์, ฐิรวัตร บุญญะฐี GTE-20 

827 พฤติกรรมแผ่นคอนกรีตดาดหน้าของเข่ือนหิน
ถมดาดหน้าคอนกรีตภายใต้แรงแผ่นดินไหว 

ชยุตม์ ฐิติรัตน์เอกลาภ, รักษ์ศิริ สุขรักษ์, 
พร เกษม  จ งปร ะด ิ ษ ฐ์  แล ะ  Goran 
Arangjelovski 
 
 

GTE-21 
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C-10 

รหัสบทความ ชื่อบทความ ผู้แต่ง หน้า 
1069 การอัดตัวคายน้ำของดินเหนียวอ่อนผสมเถ้า

ลอยจีโอโพลิเมอร์  
ศุภกร ลือพงศ์พัฒนะ, ธนศักด์ิ อุดมรักษ์, 
ปิยธิดา อยู่สุข, เชิดศักด์ิ สุขศิริพัฒนพงศ์ 
และ วิศิษฏ์ศักด์ิ ทับยัง 

GTE-22 

759 ค่าตัวแปร α β และ Nq ที่เหมาะสมกับการ
ออกแบบเสาเข็มภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ธนกฤต เทพอุโมงค์, ธนกร ชมภูรัตน์ และ 
อภิชาต บัวกล้า 

GTE-23 

772 ผลกระทบของการปนเปื ้อนฝุ่นดินเหนียวต่อ
อัตราการไหลของโพลิเมอร์พีเอชพีเอ 

เบญจพล เบญจวรางกูล, วีรยุทธ โกมล
วิลาศ และ ฐิรวัตร บุญญะฐี 

GTE-24 

883 สมการควบคุมอัตราส่วนกำล ังอ ัดของดิน
เหนียวกรุงเทพผสมปูนซีเมนต์ภายใต้การ
ทดสอบกำลังรับแรงอัดแกนเด่ียว 

อนุพงศ์ คำปลอด, ธนกฤต เทพอุโมงค์ , 
อภิชาต บัวกล้า และ ธนกร ชมภูรัตน์ 

GTE-25 

1044 การตกตะกอนแคลเซ ียมคาร ์บอเนตด้วย
จุลินทรีย์ในดินเหนียวกรุงเทพโดยใช้สปอร์
แบคทีเรีย 

เบญญาภา ผันน้อย, สร้อยสน อาภาจิรกุล, 
วิบูลย์ลักษณ์ พึ ่งรัศมี, ธนกร ชมภูรัตน์ 
และ สุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง 

GTE-26 

1103 การวิเคราะห์ความเสียหายของอาคารโรงงาน
เน่ืองจากดินบวมตัวใน อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 

จุฬาลักษณ์ ทองแท่ง และ เศรษฐพงศ์ 
เศรษฐบุปผา 

GTE-27 

➢ วิศวกรรมขนส่ง จราจรอัจฉริยะ และโลจิสติกส์ (Intelligent Transportation, Traffic and 
Logistics Engineering: TRL) 

รหัสบทความ ชื่อบทความ ผู้แต่ง หน้า 

744 การพัฒนาดัชนีความเหมาะสมทางกายภาพของการใช้งาน
สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าบนถนนในเมือง 

ปรัตถกร กษิรวัฒน์ และ จิตติ
ชัย รุจนกนกนาฏ 

TRL-01 

810 การศึกษาผลกระทบต่อธุรกิจผู้ให้บริการด้านคมนาคมจาก
ความเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรในประเทศไทย 

ธนวัฒน์ เดชปรอท TRL-02 

936 การจัดตำแหน่งช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษเพ่ือรองรับระบบ
เก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) 

พรรณทิพา พันธ ์ย ิ ้ม , ศ ิ วัช 
ปัญญาชัยวัฒนากูล และ เทพ
ฤทธ์ิ รัตนปัญญากร 

TRL-03 

1008 การศึกษาความเร็วในการใช้ทางข้ามถนนของผู้เดินเท้าใน
เขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา ถนน 4 ช่องจราจร 

พรเทพ พวงประโคน, ณัฐภรณ ์
กลั่นอ่ำ และ วลัยรัตน์ บุญไทย 

TRL-04 

1038 การศึกษาพฤติกรรมและความเร็วของยานพาหนะเมื่อขับข่ี
ผ่านสันชะลอความเร็ว 

พรเทพ พวงประโคน , อัคร
วัฒน์ เพียงตา, อนุรัตน์ ธรรมะ 
และ สันติสุข ดวงพันตรี 

TRL-05 

1078 การใช้แอปพลิเคชันเรียกรถเพ่ือโดยสารรูปแบบรถยนต์ใน
กลุ่มประชากรคนกรุงเทพมหานคร 

วัฒนา เล้าสินวัฒนา, ภาธินันท์ 
ไทยทัตก ุล และ ศ ักด ิ ์ส ิทธ์ิ 
เฉลิมพงศ์ 
 

TRL-06 



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังท่ี 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันท่ี 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

C-11 

รหัสบทความ ชื่อบทความ ผู้แต่ง หน้า 
1173 การศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้ทางในการเบี่ยงการจราจรบนทาง

ยกระดับต่อรถฉุกเฉินไฟวับวาบ เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย 
เอกรินทร์ เหลืองวิลัย และ วิ
ทวงศ์ กาญจนชมภู 

TRL-07 

896 การอธิบายความพยายามเดินทางด้วยจักรยานโดยใช้
แบบจำลอง Goal Directed Behavior ผ่านคุณลักษณะ
ของเพศ และการมีรถยนต์ในครอบครองของผู้เดินทางใน
พ้ืนที่เขตเมือง จังหวัดชลบุรี 

จัตุรงค์ อินทะนู และ สุรเม
ศวร์ พิริยะวัฒน์ 

TRL-08 

840 ผลกระทบของความยาวรอบสัญญาณไฟจราจรต่อความ
ล่าช้า การใช้เชื้อเพลิง และการปล่อยมลพิษ กรณีศึกษา
ทางแยกวัดโคกนาว จังหวัดสงขลา 

กนต์ธร จันทร์ลาม, ปรเมศวร์ 
เหลือเทพ และ สิทธา เจนศิริ
ศักด์ิ 

TRL-09 

837 ประสิทธิผลของทางคนเดินข้ามอัจฉริยะ กรณีศึกษาทาง
ข้ามถนนกาญจนวณิชย์ จังหวัดสงขลา 

พงศธร เพชรตีบ, ปรเมศวร์ 
เหล ือเทพ และ นพดล กร
ประเสริฐ 

TRL-10 

893 การติดตั ้งระบบบริหารจัดการช่องจราจรบนทางพิเศษ
แบบอัตโนมัติทางพิเศษฉลองรัช 

ฐิติพงศ์  สุขเสริม, นันทวรรณ  
พิทักษ์พานิช และ เทพฤทธ์ิ  
รัตนปัญญากร 

TRL-11 

938 การประเมินประสิทธิภาพของป้ายแจ้งเตือนความเร็วแบบ
พลังงานแสงอาทิตย์บนทางพิเศษบูรพาวิถี 

จิรวัฒน์ เพลิงศร ีทอง , ศิวัช 
ปัญญาชัยวัฒนากุล, พรณรงค์ 
เลื่อนเพ็ชร และ เทพฤทธ์ิ รัตน
ปัญญากร 

TRL-12 

1035 การลดปัญหาจราจรติดขัดบนทางหลวงหมายเลข 3242 
(ถนนเอกชัย) 

ณัฐพงศ์ โมราบุตร และ วินัย 
รักสุนทร 

TRL-13 

1047 การประเมินประสิทธิภาพทางข้ามแบบอัจฉริยะบนช่วง
ถนนด้วยแบบจำลองการจราจรระดับจุลภาค 

ธนวัฒน์ โสภาวัน, นพดล กร
ประเสริฐ และ พงศ์เทพ พิเศษ
สิทธ์ิ 

TRL-14 

792 การประเมินผลกระทบของทางต่างระดับต่อราคาที่ดินใน
เมืองเชียงใหม่ 

ธีรโชติ สมบูรณ์พาณิชกิจ และ 
ปรีดา พิชยาพันธ์ 

TRL-15 

892 การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบการใช้บริการจัดส่งอาหาร
ตามต้องการแบบออนไลน์ ก่อนและหลังการระบาดใหญ่
ของไวรัสโคโรนา 2019 

มัณฑนา วิเทศสนธิ, เกรียงไกร 
อรุโณทยานันท์ และ อรรถ
วิทย์ อุปโยคิน 

TRL-16 

907 การวางแผนพัสดุคงคลังที่ทดแทนกันได้ นพพล รัตนบุรี และ มาโนช 
โลหเตปานนท์ 

TRL-17 

1028 การประเมินความปลอดภัยทางถนนด้วยระดับดาวของ 
iRAP สำหรับโรงเรียนในเขตเมือง เขตชานเมือง และเขต
ชนบทในจังหวัดเชียงใหม่ 
 

ศุภกร มีลาภ และ นพดล กร
ประเสริฐ 

TRL-18 
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C-12 

รหัสบทความ ชื่อบทความ ผู้แต่ง หน้า 
791 การกำหนดที่ต้ังจุดบริการแพทย์ฉุกเฉินที่เหมาะสมบนทาง

หลวงโดยต ัวแบบครอบคล ุมความต ้องการส ูงส ุด : 
กรณีศึกษาจังหวัดตาก 

กฤติน เจนสิราสุรัชต์ และ ทรง
ยศ กิจธรรมเกษ 

TRL-19 

820 ปัจจัยกำหนดอุปสงค์การใช้บร ิการเรียกรถรับส่งแบบ
ออนไลน์ ท่ามกลางการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนา 2019 

ประภาพร พาพิมพ์, เกรียงไกร 
อรุโณทยานันท์ และ มานพ 
แก้วโมราเจริญ 

TRL-20 

937 การประเมินประสิทธิภาพของระบบอ่านป้ายทะเบียน
อัตโนมัติที่รองรับความเร็วสูงบนทางพิเศษบูรพาวิถี 

พลฉัตร ยงญาติ, พรรณทิพา 
พันธ ์ย ิ ้ม , ศ ิว ัช ป ัญญาชัย
วัฒนากูล และ เทพฤทธ์ิ รัตน
ปัญญากร 

TRL-21 

928 ผลกระทบของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 ต ่อพฤติกรรมการเด ินทางของผ ู ้ โดยสาร
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

จณ ิตตา  จาร ุ ว ัฒนานนท์ , 
ศ ัก ด์ิส ิท ธ์ิ  เฉล ิมพงศ์  และ 
ภาธินันท ์ไทยทัตกุล 

TRL-22 

788 การประเมินประสิทธิภาพพ้ืนที่รับส่งผู้โดยสารในท่าอากาศ
ยานนานาชาติเชียงใหม่ 

กษิดิศ จันทร์มา และ ปรีดา พิ
ชยาพันธ์ 

TRL-23 

962 วิธีการผ่อนปรนปัญหาแบบลากรานจ์สำหรับแบบจำลอง
การจัดเส้นทางยานพาหนะร่วมกับโดรน 

พีรวิชญ์ เจริญวุฒิ และ มาโนช 
โลหเตปานนท์ 

TRL-24 

970 การศึกษาปัจจัยที ่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การสัญจรไปสู่ Active Mobility 

ทรงวุฒิ พันธุมจินดา , ปรีดา 
จาตุรพงศ์, รัฐพงศ์ มีสิทธ์ิ, สุ
เมธี สนธิก ุล และ ส ุพ ัตรา 
สำราญจิตร์ 

TRL-25 

1048 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการขับรถแท็กซี่ในช่วงวิกฤตโค
วิด-19 

ชัยวิทย์ สิทธิเลิศจันยา และ 
วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์ 

TRL-26 

747 การพัฒนาแบบจำลองการอพยพผู้โดยสารในสถานการณ์
ฉุกเฉิน กรณีศึกษา สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินจตุจักร 

ภูวัต ศรีทาโส และ อำพล กา
รุณสุนทวงษ์ 

TRL-27 

781 ปัจจัยที ่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการเดินเท้า  เพ่ือ
เข้าถึงพ้ืนที่สีเขียวภายในหมู่บ้านจัดสรร 

เผด็จ สุขพัฒนาเจริญ, เกรียง
ไกร อรุโณทยานันท์ และ ดำรง
ศักด์ิ รินชุมภู 

TRL-28 

784 การศึกษาการใช้พลาสติกพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตและ
พลาสติกโพล ิโพรพิล ีน เพ ื ่อปร ับปรุงค ุณสมบัต ิทาง
วิศวกรรมของแอสฟัลต์คอนกรีต 

สุทธิชัย เจริญกิจ, กิตติศักด์ิ 
สิริพลวัฒน์, ปิยะชาย ชาญสุข 
และ สราวุธ จริตงาม 

TRL-29 

917 การศึกษาระบบนำส่งผู้โดยสาร (Feeder) ด้วยรถโดยสาร
ประจำทาง เพ่ือสนับสนุนการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า 

ทรงพร สุวัฒิกะ , นันทวัฒน์ 
ลือสิงหนาท, วีระชัย วงษ์วีระ
นิมิตร, ปวโรธร ไชยเพ็ชร และ 
จิตติชัย รุจนกนกนาฏ 

TRL-30 

ร
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C-13 

รหัสบทความ ชื่อบทความ ผู้แต่ง หน้า 
929 การวิเคราะห์ปัจจัยที ่ม ีอิทธิพลต่อการยอมรับกลยุทธ์

มาตรการจ่ายค่าธรรมเนียมการจอดรถในเมืองเชียงใหม่ 
ปกรณ์  จินายะ, อรรถวิทย์ อุป
โ ยค ิ น , เ ก ร ี ย ง ไ ก ร  อ ร ุ โณ
ทยาน ันท์  และ ส ุร เมศวร์  
พิริยะวัฒน์ 

TRL-31 

934 การศึกษาประสิทธิภาพต่อการระบายการจราจรกับ
ลักษณะกายภาพของทางพิเศษในปัจจุบันกรณีศึกษา
ยกเลิกไม้กั ้นช่องทางอัตโนมัติ ด่านฯ อาจณรงค์ ด่านฯ 
ท่าเรือ1 ด่านฯ สาธุประดิษฐ์1 

เบญจวรรณ องอาจ, พลฉัตร 
ยงญาติ, ศิวัช ปัญญาชัยวัฒนา
กูล และ เทพฤทธ์ิ รัตนปัญญา
กร 

TRL-32 

1040 ค่าปรับแก้สำหรับรถเลี้ยวขวาสำหรับเฟสที่เปิดให้สัญญาณ
พร้อมรถทางตรงในทิศทางตรงข้าม 

ภัคพล ศรีคงดวง และ วินัย รัก
สุนทร 

TRL-33 

1252 A STUDY OF FACTORS AFFECTING WRONG-WAY 
RIDING BEHAVIORS AMONG MOTORCYCLISTS: THE 
CASE OF URBAN ARTERIAL ROAD IN KHON KAEN 
CITY, THAILAND  

Jetsada Kumphong and 
Ekarin Surinaud 

TRL-34 

869 การศึกษาความจุและคุณภาพการให้บริการสถานีขนส่ง
สาธารณะ กรณีศ ึกษา ท่าเร ือในแม่น้ำเจ ้าพระยาใน
กรุงเทพมหานคร  

บุญวณิช อาตม์อุย และ อำพล 
การุณสุนทรวงษ์ 

TRL-35 

1224 ศึกษาประสิทธิภาพโครงการแก้ไขจุดอันตราย (กรณีศึกษา  
โค้งร้อยศพ จังหวัดเลย) 

กิ ่ง เก ้า พรหมโคตร , ปวีณา 
จันทร์ลา, ธันยารัตน์ เสถียร
นาม , วรว ิท ย์  โพธ ิ ์ จ ันทร์ , 
อนุชาติ ลี ้อนันต์ศักดิ ์ศิริ, ชัย
ช าญ  ย ุ วนะศ ิ ริ , ค ุณา ธิ ป 
รวิวรรณ, ไพฑูรย์ นาแซง, วี
ระว ัฒน์ วรรณกุล , และวุฒิ
พงษ์ กุศลคุ้ม 

TRL-36 

965 การแก้ไขปัญหาจราจรบนทางหลวงหมายเลข 2 (บริเวณสี่
แยกต้นตาล-สี่แยกโรงพยาบาลพล)  

ธวัช ภู ่เจริญโภคา และ วินัย 
รักสุนทร 

TRL-37 

1018 การประเมินมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายเพ่ือลดการสูญเสีย
ชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในเมืองเชียงใหม่ 

ณฐพนธ์ พักตรผิว และ ปรีดา 
พิชยาพันธ์ 

TRL-38 

➢ วิศวกรรมแหล่งน้ำ (Water Resource Engineering: WRE) 

รหัสบทความ ชื่อบทความ ผู้แต่ง หน้า 

769 A STUDY OF BANK SLOPE BEHAVIOR AND 
EROSION PROTECTION THROUGH NATURAL 
GEOTEXTILE AND GEOCELL 

Jidapa Chongdamgerng, 
Duangrudee Kositgittiwong 
and Chaiwat Ekkawatpanit 

WRE-01 
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C-14 

รหัสบทความ ชื่อบทความ ผู้แต่ง หน้า 
967 การประเมินประสิทธิภาพของพารามิเตอร์คิวมูลัสจาก

แบบจำลองคาดการณ์สภาพอากาศระยะสั ้น  WRF 
สำหรับการคาดการณ์อากาศชั้นบน 

รติ สว่างวัฒนไพบูลย์, สุภลักษณ์ 
วิมาลา, จิราวรรณ คำมา และ 
กนกศรี ศรินนภากร 

WRE-02 

987 การพัฒนาดัชนีความแห้งแล้งเรอเนสซองซ์สำหรับเตือน
ภัยแล้งประเทศไทย 

Somphinith Muangthong, 
Winai Chaowiwat and 
Khanittha Chaibandit 

WRE-03 

1108 การเปลี่ยนแปลงของชายหาดบ้านกรูดจากการเพิ่มข้ึน
ของระดับน้ำทะเล 

ขวัญชนก ค ุณก ิตติ และ สม
ปรารถนา ฤทธ์ิพริ้ง 

WRE-05 

1175 METEOROLOGICAL DROUGHT HAZARD 
ASSESSMENT FOR AGRICULTURE AREA IN 
EASTERN REGION OF THAILAND 

Thanasit Promping and 
Tawatchai Tingsanchali 

WRE-06 

1178 ASSESSMENT OF FUTURE DROUGHT HAZARD TO 
AGRICULTURAL AREA IN MUN RIVER BASIN, 
THAILAND 

Thanasit Promping and 
Chutipat Foyhirun 

WRE-07 

1051 การคาดการณ์ปริมาณฝนตามระดับการใช้ภาพฉายการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบใหม่ในพื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์
และเข่ือนลำปาว 

หร ิส  ประสารฉ ่ำ  และ ว ิ นัย 
เชาวน์วิวัฒน์ 

WRE-08 

880 การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการประเมินพลังงานใน
โครงข่ายท่อน้ำประปา 

ณัชพล จารุวิมลกุล, ชัยพร เจริญ
ฉิม, จิรเมธ ช้างคล่อม, สุรชัย ลิปิ
ว ัฒนาการ  และ อด ิช ัย  พร
พรหมินทร์ 

WRE-09 

951 การวิเคราะห์อนุกรมเวลาของค่าความเค็มสำหรับการ
พยากรณ์เพื ่อเป็นแนวทางเบื ้องต้นในการเตือนภัย
ล่วงหน้า: กรณีศึกษาลุ่มน้ำเจ้าพระยา 

ภควัต ลำจวน, จิรเมธ ช้างคล่อม 
และ อดิชัย พรพรหมินทร์ 

WRE-10 

886 การป้องกันพื ้นที ่น้ำท่วมในลุ ่มน้ำลำพระเพลิงด้วย
แบบจำลอง Hec Ras 

ปรียาพร โกษา, ธนัช สุขวิมล
เสรี, ภาณุพงษ์ ทีฆบุญญา และ
ธนภัทร อุทารสวัสด์ิ 

WRE-11 

1115 ดัชนีความยืดหยุ่นของคลอรีนสำหรับระบบประปา พรนภัส คงบูชาเกียรติ, อดิชัย 
พรพรหมินทร์ และ สุรชัย ลิปิ
วัฒนาการ 

WRE-12 

770 The Performance Evaluation of Scour Protection 
Around Bridge Pier Using Natural Geocell And 
Geotextile  

Kornkanok Chimbanrai, 
Duangrudee Kositgittiwong 
and Chaiwat Ekkawatpanit 
 
 

WRE-13 
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C-15 

รหัสบทความ ชื่อบทความ ผู้แต่ง หน้า 
1049 การศึกษาวิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝน

ที่ตรวจวัดได้จากสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ 
วลัยรัตน์ บุญไทย, รัชเวช หาญชู
วงศ์, ธนัท นกเอี้ยงทอง และ ศิริ
ลักษณ์ ชุ่มชื่น 

WRE-14 

863 การวิเคราะห์สภาพปัญหาด้านน้ำในจังหวัดพัทลุงที่
สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
20 ปี 

พงศธร พวงพวา, ดวงฤดี โฆษิต
กิตติวงศ์ และ ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์
พานิชย์ 

WRE-15 

1007 การศึกษาผลกระทบต่อสภาพฝนของประเทศไทยจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยใช้เทคนิคปรับแก้
ความคลาดเคลื่อนแบบสเกลเชิงเส้น 

วินัย เชาวน์วิวัฒน์, จิราวรรณ 
คำมา และ กนกศรี  ศรินนภากร 

WRE-16 

1011 การประเมินผลกระทบของการเปลี ่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศต่อค่าดัชนีฝนสุดขั ้วของประเทศไทยด้วยค่า
ความเป็นไปได้ 

วิน ัย เชาวน์ว ิว ัฒน์ , กนกศรี  
ศ ร ิ นนภากร  และ  สมพ ิ นิจ 
เหมืองทอง 

WRE-17 

848 การใช้สมการการหมุนวนร่วมกับสมการการไหลแบบ
ปั่นป่วนในการจำลองพฤติกรรมการไหลบนทางน้ำที่มี
ความชันสูง 

ปนัยเทพ พงศ์เจริญพิทย์, ดวง
ฤดี โฆษิตกิตติวงศ์ และ ชัยวัฒน์ 
เอกวัฒน์พานิชย์ 

WRE-18 

977 การประเมินผลของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินที่มีต่อ
อัตราการไหลของน้ำโดยใช้แบบจำลอง MIKESHE  

ฐ ิต ิ ร ักษ์  อภ ิร ักษ ์ส ันติ  และ
ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์ 

WRE-19 

919 ASSESSMENT OF CATCHMENT CONDITIONS 
AFFECTING WATER-RELATED ECOSYSTEM 

Phanith Kruy and Piyatida 
Ruangrassamee 

WRE-20 

979 การทดสอบการแจกแจงความถี่สำหรับสภาพการไหล
ต่ำสุดในลุ่มน้ำยม  

ขนิษฐา บุญมา และ สมฤทัย ทะ
สดวก 

WRE-21 

1026 การหาแรงพลวัตรจากการไหลในทางน้ำเปิดที่กระทำต่อ
วัตถุรูปทรงท่อนยาวที่มีรูปตัดต่างๆ กัน 

ยุทธนา แก้วคำแจ้ง WRE-22 

1034 การศึกษาระบบสมดุลตะกอนบริเวณระบบหาดบางเบิด พชรวรรณ วนพฤกษ์ และ สม
ฤทัย ทะสดวก 

WRE-23 

1089 การพัฒนาระบบจัดการการระบายน้ำสำหรับพ้ืนที่ชุมชน
เมืองที่มีปัญหาการกีดขวางทางน้ำในลุ่มน้ำกก 

ปุณยวีร์ ประดงจงเนตร และ ชู
โชค อายุพงศ์ 

WRE-24 

871 แนวทางการประยุกต์ใช้กูเกิลเอิร์ธเอนจินเพื ่อการเฝ้า
ติดตามและประเมินผลความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 

พันเอก พงศ์พันธ์ุ จันทะคัต, จิ
รภาส บ ุญท ับ , โปรดปราน 
บ ุณยพ ุกกณะ , เยาวเรศ  จัน
ทะคัต และ ร ้อยโท ปิยะชาย 
ชาญสุข 
 
 

WRE-25 
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C-16 

➢ วิศวกรรมสำรวจและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Survey and Geographic Information System 
Engineering: SGI) 

รหัสบทความ ชื่อบทความ ผู้แต่ง หน้า 
771 การประเมินประสิทธิภาพของการรังวัดแบบ Post-

processing VRS สำหรับการรังวัดที่ดินในประเทศไทย 
สิรีธร เปรียบจัตุรัส และ ธีทัต 
เจริญกาลัญญูตา 

SGI-01 

841 การทำนายปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน
จากข้อมูลความลึกเชิงแสงของอนุภาคแขวนลอยใน
อากาศและข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

ชญานนท์ เทพแสงพราว, ธงทิศ 
ฉายากุล และ ศิริมา ปัญญาเมธี
กุล 

SGI-02 

882 การประเมินค่าความถูกต้องทางตำแหน่งโดยใช้ค ่าแก้
จากระบบดาวเทียม SBAS ร่วมกับการรังวัดด้วยระบบ
ดาวเท ียม GPS สำหร ับการประมวลผลการร ั ง วัด
ตำแหน่งแบบจุดเด่ียว ในพ้ืนที่ประเทศไทย 

พูนทรัพย์ ทะริ และ เฉลิมชนม์ 
สถิระพจน์ 

SGI-03 

1116 การพัฒนาเว็บระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับต้นไม้
บริเวณถนนเทศบาลนครนครราชสีมา 

กิตติคุณ ศรีทุมมา, เยาวเรศ จัน
ทะคัต และ ทิฆัมพร หัดขุนทด 

SGI-04 

1119 การประยุกต์ใช้ข้อมูลการรับรู ้ระยะไกลสำหรับการ
จำแนกการปกคลุมเร ือนยอดต้นไม้ในเทศบาลนคร
นครราชสีมา 

เยาวเรศ จันทะคัต, ทิฆัมพร หัด
ขุนทด, เสกสรร มังคลานนท์ , 
พรทิพย์ เอื ้อธรรมถาวร , พัชริ
นทร์   ก ิ ตต ิ พ ั ช ร ากร  และ 
พงศ์พันธ์ุ จันทะคัต 

SGI-05 

1135 เปร ียบเท ียบการร ังว ัดเพ ื ่อคำนวณปร ิมาตรด ้ วย
เครื่องเลเซอร์สแกนภาคพื้นดินและอากาศยานไร้คนขับ
ในพ้ืนที่เหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 

ธีรดนย์ ทองคำ, ธเนศพล บุญ
ประกอบ, บุญฤทธ์ิ เขียวอร่าม , 
ภานุวัฒน์ ทะนะอ้น, อัษฎาวุธ 
ตอนจักร์, จักรกฤษณ์ สิทธิยศ, วี
ระเชษฐ์ แปงเขียว, วรวุฒิ สวัสดี 
และ ธนนันท ์แสนคำลือ 

SGI-06 

885 การวิเคราะห์ค่าความรุนแรงพื้นที่เผาไหม้จากภาพถ่าย
ดาวเทียม Sentinel-2 กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติดอยสุ
เทพ-ปุย 

อนุเผ่า อบแพทย์, ภูภัส ทองจับ 
วันสิริ สุกสีนวล และ อาทิตยา ยี
บ๊ะ 

SGI-07 

906 ANALYZING OF VARIOUS INDICES OF BUILT-UP 
AND BARE LAND IN YANGON, MYANMAR 

Su Nandar Tin and 
Wutjanun Muttitanon 

SGI-08 

969 STUDY OF ACTIVE FIRE EVOLUTION IN 
NORTHERN THAILAND USING KERNEL DENSITY 
ESTIMATION (KDE) 
 

Ounnada Paesrivarotai and 
Garavig Tanaksaranond 

SGI-09 
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C-17 

รหัสบทความ ชื่อบทความ ผู้แต่ง หน้า 
1080 การศึกษาหาตำแหน่งที่เหมาะสมในการสร้างอ่างเก็บน้ำ

โดยการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ : 
กรณีศึกษา อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ปภัสสร นามจิรโชติ และ สรวิศ 
สุภเวชย์ 

SGI-10 

1150 การสร้างข้อมูลเส้นชั้นความสูงจากแปรแกรมฟรีแวร์ ติณณ์ ถ ิรก ุลโตมร , วิลาว ัณย์ 
ประสมทรัพย์ , ภานุพันธ์ โพธ์ิ
ศิลานนท์ และ ปริญญา บัวสีกา 

SGI-11 

918 ASSESSMENT THE IMPACT OF DROUGHT IN 
VEGETATION AREA IN CENTRAL REGION OF 
THAILAND BY USING MODIS  

Sahatsuparng Pipatsuntikul 
and Wutjanun Muttitanon 

SGI-12 

991 การคำนวณหาแบบจำลองค่าปรับแก้พิก ัดทางราบ
สำหร ับกรอบพ ิก ั ดอ ้ า งอ ิ งสากล  ITRF2005 ไปสู่  
ITRF2008 ของประเทศไทย 

กรกฎ บุตรวงษ์, ทยาทิพย์ ทอง
ตัน และ เฉลิมชนม์ สถิระพจน์ 

SGI-13 

1149 เทคน ิคการสำรวจระยะไกลเพ ื ่อการสำรวจและ
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปลูกมันสำปะหลัง 

ติณณ์ ถ ิรก ุลโตมร , วิลาว ัณย์ 
ประสมทรัพย์ , กาญจนา ตอน
นอก และ ศิริภัสสร โถคำนาม 

SGI-14 

958 การสร ้างพื ้นผ ิวค ่าแก ้สำหร ับแบบจำลองยีออยด์  
TGM2017 โดยใช้สถานีร่วมค่าความสูงทรงรีและออร์โท
เมตริกพ้ืนที่ศึกษา : ปทุมธานี 

ฐิติน บัวทอง, เฉลิมชนม์ สถิระ
พจน์ และ พุทธิพล ดำรงชัย 

SGI-15 

1095 การเปรียบเทียบแปลงค่าพิกัดภูมิศาสตร์กับพิกัดฉากยูที
เอ็ม 

กนกศักด์ิ  ซื่อธานุวงศ์ และ ก้อง
ไกล  สรโยธิน 

SGI-16 

1174 การประมาณค่าช่วงยีออยด์อันดูเรชั่น กนกศักด์ิ  ซื่อธานุวงศ์ SGI-17 

780 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
เก็บพิกัดต้นไม้ในงานก่อสร้างทาง ระหว่างกล้องโท
ทอลสเตชั่นและอุปกรณ์จีพีเอสแบบพกพา และโทรศัพท์
สมาร์ตโฟน 

ยศนันทน์ สุวรรณ และ มานพ 
แก้วโมราเจริญ  

SGI-18 

1000 ประส ิทธ ิภาพและความถูกต ้องทางตำแหน่งจาก
เครื ่องรับและเสาอากาศรับสัญญาณดาวเทียมราคา
ประหยัดแบบสองความถี่สำหรับการประยุกต์ใช้ในงาน
สำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กด้วยเทคนิคการ
ประมวลผลแบบจุดเด่ียวความละเอียดสูง 

เจตนิพัทธ์ กิตติบุญเกศ , ธีทัต 
เจริญกาลัญญูตา, ไพศาล สันติ
ธรรมนนท์ และ ธีรรักษ์ มณีนาถ 

SGI-19 

1153 เทคนิคการสำรวจระยะไกลสำหรับการจำแนกการใช้
ประโยชน์ที ่ดินและสิ ่งปกคลุมดินจากข้อมูลภาพถ่าย
ดาวเทียม Sentinel-2A โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลภาพ
เชิงวัตถุ 

วิลาวัณย์ ประสมทรัพย์, อธิวัฒน์ 
ภิญโญยาง, ติณณ์ ถิรกุลโตมร, 
พีรพัฒน์ บรรจุงาม, และ ธนา
รักษ์ ลาขุนทด 
 

SGI-20 
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รหัสบทความ ชื่อบทความ ผู้แต่ง หน้า 
1070 การประเมินความถูกต้องของแบบจำลองระดับภูมิ

ประเทศเชิงเลขจากเทคนิคการจำแนกกลุ่มจุดพิกัดสาม
มิติของการรังวัดภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับขนาด
เล็ก 

ต่อลาภ การปล ื ้มจิตร , สมใจ 
หมื่นจร และ เฉลิมพล หนิหมัด 

SGI-21 

➢ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Environmental and Energy Engineering: ENV) 

รหัสบทความ ชื่อบทความ ผู้แต่ง หน้า 
1062 การเลือกพืชไม้ประดับเพื่อใช้ในผนังพืชแนวดิ่งสำหรับ

ลดฝุ่นละอองที่มีอนุภาคขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน
ภายในอาคาร 

อิทธิ ผลิตศริ, วรรณวิทย์ แต้ม
ทอง 

ENV-01 

1037 ระบบตรวจวัดฝุ่นละอองในโครงการก่อสร้างอาคารโดย
เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ 

ภูมิ ฉ่ัวสุวรรณ์ และ ธนิต ธงทอง ENV-02 

1055 การศึกษาปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 
จากการเผาตอซังต้นข้าวโพด 

ศุภรดา ปั้นมยุรา, พีรกันต์ แก้ว
วงศ์วัฒนา และ ชลิดา อู่ตะเภา 

ENV-03 

809 การหาค่าท่ีเหมาะสมของตารางงานก่อสร้างเพ่ือควบคุม
กิจกรรมที่เป็นต้นกำเนิดฝุ่นจิ๋ว 

พงษ์อำมาตย์ แขนงแก้ว, เกรียง
ไกร อรุโณทยานันท์, พรพจน์ นุ
เสน  และ มานพ แก้วโมราเจริญ 

ENV-04 

836 ปัจจัยที่มีผลต่อฝุ่นละอองจากกิจกรรมก่อสร้าง :วิธีการ
แบบจำลองสมการโครงสร้าง 

นภัส บุญติ, เกร ียงไกร อรุโณ
ทยานันท์, พรพจน์ นุเสน และ 
มานพ แก้วโมราเจริญ   

ENV-05 

859 การประยุกต์ใช้เศษพลาสติกชนิด UPVC ในวัสดุมอร์ตาร์
งานก่อฉาบ 

อภิภูมิ ไชยพร และ แสงสุรีย์ พัง
แดง 

ENV-06 

864 แบบจำลองเพื่อศึกษาความสามารถการเป็นฉนวนกัน
ความร้อนของหลังคาเขียว 

ฐาปกรณ์ สากลปัญญา และ 
วิรุฬห์ คำชุม 

ENV-07 

➢ วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Engineering: INF) 

รหัสบทความ ชื่อบทความ ผู้แต่ง หน้า 
843 การศึกษาอิทธิพลของระยะห่างของการขุดอุโมงค์คู่แบบ

ด้านต่อด้านที่มีผลต่อเสาเข็มที่มีอยู่เดิมโดยวิธีไฟไนต์อิลิ
เมนต์ 3 มิติ 

สมเกียรติ เลิศกุลทานนท์, ชนา 
พุทธนานนท์, นฤนาท เหมะ, พร
เกษม จงประดิษฐ์ และ โอโชค 
ด้วงโสน 
 
 
 
 

INF-01 
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C-19 

รหัสบทความ ชื่อบทความ ผู้แต่ง หน้า 
857 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการ

จำลองค่ามลพิษอากาศสำหรับวางแผนโครงสรา้งพ้ืนฐาน
สิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง 

ส ั ตยา  มะ โนแก ้ ว , วร ากั ญ 
มณ ีวรรณ , กฤชกำภู  ช ัยศ ิริ , 
ชนันพัฒน์  อินทร, สุนทร  สุนท
ราภา,  ดำรงศักด์ิ รินชุมภู และ 
พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม 

INF-02 

900 การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างตู้รถไฟโดยสารเพ่ือ
การใช้งานบนทางว่ิงขนาด 1.0 เมตรของประเทศไทย 

พงศกร  ภู ่หมี, ทรงศักด์ิ สุธาสุ
ประดิษฐ และ ร ัฐภูมิ ปร ิชาต
ปรีชา 

INF-03 

851 ผลกระทบของรอยต่อต่อผลตอบสนองของอุโมงค์แบบ
ชิ้นส่วนประกอบด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 

พงศกร พรนิพนธ์วิทยา, พัฒน
ศักด์ิ ชัยพรรณา, ชนา พุทธนา
นนท์, พรเกษม จงประดิษฐ์ และ 
โอโชค ด้วงโสน 

INF-04 

972 การวิเคราะห์แผ่นดินไหวของโครงสร้างทางรถไฟฟ้า
ยกระดับต่อแรงกระทำแผ่นดินไหวโดยระเบียบวิธีไฟไนต์
เอลิเมนต์แบบ 2 มิติ และ 3 มิติในโดเมนเวลา 

วัชรวีร์  วัฒนาดิลกกุล , สุร ิยน 
เปรมปราโมทย์ , กมล อมรฟ้า 
และ พูลพงษ์ พงษ์วิทยภานุ 

INF-05 

1087 การศึกษาความคงทนของกระสอบพลาสติกแบบมีปีก ชิตพล วงศ์สกุลเกียรติ, อภินิติ 
โชติส ังกาศ, อรทัย จงประทีป 
และ ศิรประภา ปิติภัทรบูรณ์ 

INF-06 

1216 ศึกษาผลของการเลือกใช้วาล์วน้ำล้นและวาล์วส่งน้ำต่อ
ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องตะบันน้ำ 

พนิดา สีมาวุธ INF-07 

834 การประเมินพฤติกรรมแผ่นคอนกรีตดาดหน้าของเขื่อน
หินถมสูงด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 

ธนาธิป ศรีสุระ, รักษ์ศิริ สุขรักษ์ 
และ พรเกษม จงประดิษฐ์ 

INF-08 

855 การแก้ปัญหาลาดคันทางวิบัติโดยวิธีชีววิศวกรรมปฐพี 
กรณีศึกษา ถนนทางหลวงชนบท กจ.4088 กม 16+700 
อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 

ประกิต ไชยศรี , อภิน ิ ติ โชติ
สังกาศ , สรวิศ สุภเวชย์, พิสิฐ 
ศรีวรานันท์, อิชย์ ศิริประเสริฐ 
และ ไกรสิทธ์ิ หวานเสร็จ 

INF-09 

889 ความปลอดภัยของเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ เมื่อกักเก็บน้ำสูง
กว่าระดับน้ำเก็บกัก (รนก.) เป็นระยะเวลานาน 

กรกนก ในจิตต์ และ สุทธิศักด์ิ 
ศรลัมพ์ 

INF-10 

775 การปรับปรุงสะพานทางหลวงจากผลกระทบแผ่นดินไหว
ด้วยระบบแยกฐานและการเสริมค่าความหน่วงโดยใช้
เหล็กเดือย 

ยงศักด์ิ จิวะตระกูลธรรม และ 
อาณัติ เรืองรัศมี 

INF-11 

1053 กรณีศึกษาปรับปรุงโครงสร้างทางรถไฟส่วนล่างด้วยวัสดุ
เสริมกำลังทางปฐพี 

ธวัช จิ้วบุญชู และ พิษณุ พลกาย
นุวัตร 
 
 

INF-12 
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C-20 

รหัสบทความ ชื่อบทความ ผู้แต่ง หน้า 
1220 การสร้างแบบจำลองเพื ่อเพิ ่มผลิตภาพในการผลิต : 

กรณีศึกษางานผลิตสะพานรูปกล่องตัวกลาง 
สุรพันธ์ สันติยานนท์, ชิษณุ อัม
พรายน์, คมวุธ วิศวไพศาล และ 
ธงชัย วิชิตนพวรรณ 

INF-13 

1232 การศ ึกษาถนนทดลองแอสฟัลต์คอนกรีตผสมขยะ
พลาสติก 

ทวี แสงส ุวรรณโณ , ณัฐว ิทย์  
เวียงยา, สกนธ์ พิทักษ์วินัย และ 
พิทยุตม์ เจริญพันธ์ุ 

INF-14 

797 สมรรถนะด้านโครงสร้างของทางวิ่งยกระดับในเส้นทาง
รถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน 

ศรัณย์ เรืองศรี, นคร วงศ์สว่าง
ทรัพย์, วัฒนา มณีโชติ และ ทศ
พล ปิ่นแก้ว 

INF-15 

➢ วิศวกรรมโยธากับการศึกษา (Civil Engineering and Education: CEE) 

รหัสบทความ ชื่อบทความ ผู้แต่ง หน้า 

877 การส่งเสริมทักษะทั่วไปและทักษะเฉพาะทางสำหรับ
สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำโดยใช้การเรียนการสอนเชิง
รุก 

ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์ CEE-01 

895 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการรังวัดที ่ดินด้วยระบบ
โครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ “RTK GNSS Network” 
ด้วยวิธีผสมผสาน 

ประทุมทิพย์ รอดเกิด, ประสิทธ์ิ 
ประมงอุดมรัตน์ และ ศิริศักด์ิ 
คงสมศักด์ิสกุล 

CEE-02 

1090 STRENGTH DEVELOPMENT OF HIGH STRENGTH 
CONCRETE MADE WITH RECLAIMED AGGREGATE 

Md. Rakibul Hasan, Pornpen 
Limpaninlachat and 
Thatchavee Leelawat 

CEE-03 

1091 THE EFFECT OF SBR ON THE STRENGTH OF 
CONCRETE 

Dongdong Sui, Pornpen 
Limpaninlachat and 
Thatchavee Leelawat 

CEE-04 
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BTL-02-1 

พฤติกรรมและความกว้างรอยร้าวของคอนกรีตผสมเส้นใยเหล็กภายใต้แรงดัดแบบทางเดียว 
BEHAVIOR AND CRACK WIDTH OF STEEL FIBER REINFORCED CONCRETE UNDER ONE-WAY FLEXURE 

เกณฑกานต์ งามสอน1, ปิยธิดา โพธิเกษม1, กิตติศักด์ิ ลีลาอัมพรสิน1, บวรทัต รัตนจีน1, รักติพงษ์ สหมิตรมงคล1,* 
1 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, จังหวัดกรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย 

*Corresponding author address: raktipong.sah@mail.kmutt.ac.th 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ทำการศึกษาพฤติกรรมการรับแรงดัดของคอนกรีตผสมเส้นใยเหล็กโดยทำการทดสอบตามมาตรฐาน BS EN 14651 และ คำนวณ
ความกว้างรอยร้าวที่เกิดขึ้นเนื่องจากแรงดัดขนาดต่าง ๆ โดยใช้วิธีคำนวณความกว้างรอยร้าวตามมาตรฐาน EUROCODE 2 ที่ถูกพัฒนาต่อโดย 
Löfgren และ มาตรฐาน RILEM TC 162-TDF เพื่อเปรียบเทียบว่าแต่ละปัจจัยส่งผลต่อพฤติกรรมการรับแรงดัดและความกว้างรอยร้าวมากน้อย
เพียงใด ในกรณีที่ใช้เส้นใยเหล็กแบบโค้งจะมีกำลังรับแรงดึงคงเหลือมากกว่าการใช้เส้นใยเหล็กแบบงอปลายร้อยละ 5.68, 11.91 และ 16.57 ที่ 
CMOD เท่ากับ 1.5, 2.5 และ 3.5 มม. ตามลำดับ ในกรณีที่ใช้เส้นใยเหล็กแบบงอปลายจะมีกำลังรับแรงดึงคงเหลือมากกว่าเส้นใยเหล็กแบบงอ
ปลายสองหยัก ร้อยละ 9.70, 11.32, 23.67 และ 30.14 ที่ CMOD เท่ากับ 0.5, 1.5, 2.5 และ3.5 มม. ตามลำดับ การเพิ่มปริมาณเส้นใยเหล็กแบบ
งอปลายจาก 40 เป็น 50 กก./ลบ.ม. ส่งผลให้ค่ากำลังรับแรงดึงคงเหลือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 76.22, 78.91, 78.78 และ 70.62 ที่ CMOD เท่ากับ 0.5, 
1.5, 2.5 และ 3.5 มม.ตามลำดับ ซึ่งปริมาณการใส่เส้นใยเหล็กและรูปร่างของเส้นใยเหล็กล้วนส่งผลต่อความกว้างรอยร้าวที่ได้จากการคำนวณ การ
เพ่ิมปริมาณเส้นใยเหล็กทำให้ขนาดความกว้างรอยร้าวลดลงและการใช้เส้นใยเหล็กแบบงอปลายจะทำให้ความกว้างรอยร้าวที่คำนวณได้น้อยกว่าการ
ใช้เส้นใยเหล็กแบบงอปลายสองหยักที่โมเมนต์ดัดกระทำเท่ากัน 
คำสำคัญ: กำลังรับแรงดึงคงเหลือ, คอนกรีตผสมเส้นใยเหล็ก, พฤติกรรมการรับแรงดัด 

Abstract 

This research aims to study flexural behavior of steel fiber reinforced concrete (SFRC) by BS EN 14651 test and to calculate 
the crack width that occur at different level of flexural moments in accordance to EUROCODE 2 which was further developed 
by the Löfgren and the RILEM TC 162-TDF standard to compare sensitivity of each factor on the flexural behavior and crack 
width. In the case of curved steel fibers, the residual tensile strength was 5.68%, 11.91 and 16.57% greater than the case of 
hooked-end steel fibers at crack mouth opening displacement (CMOD) of 1.5, 2.5 and 3.5 mm, respectively. In case of hooked-
end steel fibers, the residual tensile strength was 9.70 %, 11.32 %, 23.67 % and 30.14 % greater than double hooked-end 
steel fibers at CMOD of 0.5, 1.5, 2.5 and 3.5 mm, respectively. The increase of the hooked-end steel fibers content from 40 
to 50 kg/m3 resulted in an increase of the residual tensile strength 76.22 %, 78.91 %, 78.78 % and 70.62% at CMOD of 0.5, 
1.5, 2.5 and 3.5 mm, respectively. The steel fiber content and the steel fiber shape both affected the calculated crack width. 
Increasing the steel fiber content reduces crack width and the use of hooked-end steel fibers lead to the smaller value of 
calculated crack width when compared with the case of double hooked-end steel fibers at the same bending moment.  
Keywords: Residual Tensile Strength, Steel fiber reinforced concrete, Flexural behavior 

 
1. บทนำ 

โดยทั่วไปคอนกรีตสามารถรับแรงอัดได้ดีแต่รับแรงดึงได้น้อย
มาก และเมื่อคอนกรีตเกิดแรงดึงจนกระทั่งแรงดึงที่เกิดขึ้นมากกว่า
กำลังรับแรงดึงของคอนกรีต คอนกรีตสูญเสียความสามารถกำลังรับ
แรงดึงทั้งหมดและเกิดการวิบัติแบบทันทีทันใด จึงเป็นเหตุผลให้มี
การเสริมเหล็กในโครงสร้างคอนกรีตโดยทั่วไป เพราะเหล็กเสริม
สามารถทำหน้าที่รับแรงดึงได้ดี ซึ่งทำให้เป็นการชดเชยข้อจำกัดของ
คอนกรีตได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่การติดตั้งเหล็กเส้นนั้นค่อนข้าง
ยุ่งยาก และ ใช้เวลานาน เนื่องจากต้องทำการจัดตำแหน่งเหล็กเสริม

ให้มีระยะหุ้มเหล็กที่เพียงพอตรงตามที่ออกแบบ เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดสนิมในเหล็กเสริมก่อนเวลาอันควร และเพื่อให้พื้นมีพฤติกรรม
เชิงโครงสร้างตามที่ได้ออกแบบไว้ ส่งผลให้การเตรียมการก่อนเท
คอนกรีตค่อนข้างใช้เวลานาน รวมถึงการจัดการระหว่างเทคอนกรีต
มีความยุ่งยาก ในปัจจุบันมีวัสดุอีกชนิดหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ทำ
หน้าที่รับแรงดึงภายในคอนกรีตเช่นเดียวกับเหล็กเส้น คือ เส้นใย
เหล็ก (Steel Fiber) การใช้เส้นใยเหล็กเข้าไปผสมอยู่ในคอนกรีต 
ทำให้คอนกรีตมีคุณสมบัติดีขึ้นในหลาย ๆ ด้าน ยกตัวอย่างเช่น ทำ
ให้คอนกรีตยังคงสามารถรับแรงดึงได้บางส่วนถึงแม้ว่าจะเกิดการ
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แตกร้าวแล้ว ช่วยป้องกันไม่ให้โครงสร้างพื้นวิบัติแบบทันทีทันใด 
และอาจช่วยควบคุมรอยร้าวที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างได้ ซึ่งคล้ายคลึง
กับการใช้เหล็กเส้น ทั้งนี้การใช้เส้นใยเหล็กเหมาะกว่าเหล็กเส้นใน
บางรูปแบบการใช้งาน ยกตัวอย่างเช่นการก่อสร้างพื ้นโรงงาน
อุตสาหกรรมซึ่งส่วนใหญ่แล้วโครงสร้างประเภทนี้จะเป็นโครงสร้าง
พื้นไร้คาน การใช้เส้นใยเหล็กแทนเหล็กเสริมในโครงสร้างประเภทนี้ 
จะช่วยให้ไม่ต้องมีการจัดเรียงเหล็กเส้น และช่วยลดระยะเวลาใน
การก่อสร้าง นอกจากนี้เส้นใยเหล็กยังช่วยป้องกันการขัดสีหรือการ
กระแทกได้ดี [1] ซึ่งส่งผลต่อความคงทนในระยะยาวทำให้โครงสร้าง
มีอายุการใช้งานได้นานขึ้น ซึ่งในบางกรณีอาจจะใช้เส้นใยเหล็กและ
เสริมเหล็กเส้นบางตำแหน่งโดยทำการเสริมเหล็กเส้นในบริเวณที่เกิด
แรงดัดสูง เพื ่อควบคุมรอยร้าวให้ได้ตามต้องการและประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษา
พฤติกรรมการรับแรงดัดของพ้ืนไร้คานคอนกรีตผสมเส้นใยเหล็กเพ่ือ
เปรียบเทียบความกว้างรอยร้าวที่เกิดขึ้นเนื่องจากแรงดัดขนาดต่าง 
ๆ โดยใช้วิธีคำนวณความกว้างรอยร้าวตามมาตรฐาน EUROCODE 
2 [2] ที่ถูกพัฒนาต่อโดย Löfgren [3] และมาตรฐาน RILEM TC 
162-TDF [4] 

2. การเตรียมวัสดุและการทดสอบ 

ในงานวิจัยนี ้ใช้ตัวอย่างทดสอบที ่เป็นคอนกรีตผสมเส้นใย
เหล็กในปริมาณ 20, 40 และ 50 กก./ลบ.ม. เส้นใยเหล็กที่ใช้ใน
งานวิจัยฉบับนี ้จะมีรูปร่างแตกต่างกันออกไปทั ้งหมด 3 รูปร่าง 
ประกอบด้วย เส้นใยเหล็กแบบโค้ง (Arc Steel Fiber) เส้นใยเหล็ก
แบบงอปลาย (Hooked-end Steel Fiber) เส้นใยเหล็กแบบงอ
ปลายสองหย ัก  (Double Hooked-end Steel Fiber) และ  ดัง
แสดงในรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 ลักษณะเส้นใยเหล็กรูปแบบต่าง ๆ 

 (ก).เส้นใยเหล็กแบบโค้ง  
 (ข).เส้นใยเหล็กแบบงอปลาย 
 (ค).เส้นใยเหล็กแบบงอปลายสองหยัก 
 

2.1. การเตรียมวัสด ุ

วัสดุที่นำมาใช้ในการทดสอบ ได้แก่ คอนกรีตที่มีกำลังอัด 35 เม
กะปาสคาล โดยมีอัตราส่วนผสม ดังแสดงในตารางที่ 1 และ เส้นใย
เหล็กคุณสมบัติต่าง ๆ ดังแสดงในตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 1 อัตราส่วนผสมคอนกรีต 

รายการส่วนผสม อัตราส่วนผสม  
(กก./ลบ.ม.) 

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดที่ 1 300 
เถ้าลอย 100 

น้ำ 185 
ทราย 190 
หิน 1070 

เส้นใยเหล็ก 20-50 

ตารางท่ี 2 คุณสมบัติต่าง ๆ ของเส้นใยเหล็ก 

รูปร่าง ความ
ยาว 
(มม.) 

เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 

(มม.) 

กำลังรับ 
แรงดึง 

(เมกะปาสคาล) 
โค้ง 60 0.75 1100 

งอปลาย 60 0.75 1100 
60 0.75 1500 

งอปลายสองหยัก 60 0.75 2000 

2.2. การทดสอบ 

การทดสอบจะใช้ตัวอย่างทดสอบคานคอนกรีตผสมเส้นใยเหล็ก
ขนาด 150x150x600 ลบ.มม. และทดสอบตามมาตรฐาน BS EN 
14651 [5] โดยรายละเอียดตัวอย่างทดสอบท้ังหมดแสดงในตารางที่ 
3  

2.2.1. มาตรฐาน BS EN 14651 [5] 

การทดสอบตามมาตรฐาน BS EN 14651 [5] จะเป็นการทดสอบ
กำลังรับแรงดัดของคานคอนกรีตที่ผสมเส้นใยเหล็ก โดยจะใช้วิธีการ
ทดสอบแบบดัดสามจ ุด (Three point bending test) ซ ึ ่ งการ
ทดสอบตามมาตรฐานน้ี จำเป็นต้องทำการบากตัวอย่างทดสอบ ที่
บริเวณกึ่งกลางด้านล่างของตัวอย่าง ตามรายละเอียดที่มาตรฐาน
กำหนด เพื่อควบคุมให้รอยร้าวเกิดที่บริเวณที่ต้องการ และ ใช้อัตรา
ที่เพิ่มขึ้นของระยะอ้าของปากรอยร้าว (Crack Mouth Opening 
Displacement, CMOD) บริเวณที่ทำการบากตัวอย่างทดสอบเป็น
ตัวควบคุมการทดสอบ โดยอัตราที ่เพิ ่มขึ ้นของCMOD นั ้นต้อง
กำหนดให้เป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนด และ ใช้ตัววัดระยะอ้าของ
ปากรอยร้าว (Clip gauge transducer) ในการวัดระยะอ้าของปาก
รอยร้าวที่เพ่ิมขึ้น 
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ตารางท่ี 3 รายละเอียดตัวอย่างทดสอบ 

 
จากการทดสอบตามมาตรฐาน BS EN 14651 [5] จะได้กราฟ

ความสัมพันธ์ระหว่างแรง และ CMOD ที่เพ่ิมขึ้นดังแสดงในรูปที่ 2  

 
รูปที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับ CMOD ที่ CMOD ขนาด

ต่าง ๆ (Load-CMOD Diagram,) BS EN 14651 [5] 

จากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับ CMOD ทำให้สามารถ
คำนวณกำลังรับแรงดึงคงเหลือ (Residual tensile strength) ณ 
ขณะที่ความกว้างรอยร้าวมีค่าต่าง ๆ ได้ จากสมการที่ได้ระบุใน
มาตรฐาน BS EN 14651 ดังแสดงในสมการที่ (1) 

โดย 𝒇𝑹,𝒋 คือกำลังรับแรงดึงคงเหลือของคอนกรีตผสมเส้นใยเหล็กที่ 
CMOD ขนาดต่าง ๆ (CMODj : j=1,2,3,4), 𝑭𝒋 คือแรงท่ีกระทำต่อ
ตัวอย่างทดสอบที่ CMOD ขนาดต่าง ๆ (CMODj : j=1,2,3,4), 𝒍 คือ
ความยาวช่วงที่ใช้ในการทดสอบม, 𝒃 คือความกว้างของตัวอย่าง
ทดสอบ, 𝒉𝒔𝒑 คือระยะระหว่างจุดสิ้นสุดของรอยบากถึงบนสุดของ
ตัวอย่างทดสอบ 

3. วิธีการคำนวณความกว้างรอยร้าว 

ในงานวิจัยนี้จะใช้วิธีการคำนวณความกว้างของรอยร้าวตาม
มาตรฐานการออกแบบของ EUROCODE 2 [2] ที่ถูกพัฒนาต่อโดย 
Löfgren [3] และ RILEM TC162-TDF [4] โดยการคำนวณจะใช้
การสมมติให้ตัวอย่างมีขนาดหน้าตัด ความลึก 200 มม. และ ความ
กว้าง500 มม. มีกำลังอัด 35 เมกะปาสคาล และมีระยะหุ้มเหล็ก 
0.03 ม. 

3.1. EUROCODE 2 [2] 

ในมาตรฐานของการออกแบบ EUROCODE 2 [2] มีการระบุ
วิธีการคำนวณระยะห่างระหว่างรอยร้าว (Crack Spacing) ที่จะ
เกิดขึ ้น  และ วิธีการคำนวณความกว้างรอยร้าว (Crack Width) 
ของคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังแสดงในสมการที่ (2) และ สมการที่ (3) 
ตามลำดับ 

                  Sr,max   k3C  k1 k2k4 ∙
∅

ρp,eff
 (2) 

โดย ,r maxS คือระยะห่างสูงสุดระหว่างรอยร้าว, C คือระยะหุ้มเหล็ก
ของเหล็กเสริมตามยาว, คือเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเสริม
ตามยาว, ,p eff คืออัตราส่วนระหว่างพื้นที่หน้าตัดของเหล็กเสริม
ตามแนวยาวก ับพ ื ้นท ี ่หน ้าต ัดคอนกร ีตบร ิ เวณที ่ร ับแรงดึง 
(As/Ac,eff), 𝑘1 คือค่าสัมประสิทธิ์ซึ่งคำนึงถึงความสามารถในการยึด
เหนี่ยวของผิวเหล็กเสริม โดย 𝑘1จะเท่ากับ 0.8 สำหรับเหล็กที่มีแรง
ยึดเหนี่ยวสูง และ 𝑘 จะเท่ากับ 1.6 สำหรับเหล็กที่มีผิวแบบธรรมดา
ทั ่วไป , 𝑘  คือค ่าสัมประส ิทธ ิ ์ซ ึ ่ งคำน ึงถ ึงการระจายตัวของ
ความเครียด โดย 𝑘  จะเท่ากับ 0.5 สำหรับแรงดัด และ 𝑘2จะ
เท่ากับ 1.0 สำหรับแรงดึงโดยตรง, ส่วน 𝑘3 และ 𝑘  EUROCODE 
2 แนะนำให้ใช่ค่าเท่ากับ 3.4 และ 0.425 ตามลำดับ 

                     Wk  Sr,max 𝜀 𝜀  (3) 

โดย kW คือความกว้างรอยร้าว, 𝜀  คือค่าเฉลี่ยความเครียดของ
เหล็กเสริมภายใต้แรงกระทำ, 𝜀  คือค่าเฉลี่ยความเครียดของ
คอนกรีตระหว่างรอยร้า 𝜀 𝜀 สามารถหาได้จากสมการ
ที่ (4) และต้องไม่น้อยกว่า 0.6(σs/Es) 

โดย 𝜎 คือค่าความเค้นที ่เกิดขึ ้นกับเหล็กเสริมและคำนวณโดย
พิจารณาว่าหน้าตัดมีการแตกร้าว 𝛼  คืออัตราส่วนระหว่างโมดูลัส
ยืดหยุ่นของเหล็กและคอนกรีต ( sE / cE ), tk คือค่าคงที่ซึ่งขึ้นอยู่
กับระยะเวลาในการให้แรง โดย tk จะเท่ากับ 0.6 สำหรับการให้แรง

ตัวอย่างทดสอบ ขนาดของตัวอย่างทดสอบ 
(ลบ.มม.) 

รูปร่างของเส้นใยเหล็ก ปริมาณเส้นใยเหลก็ 
(กก./ลบ.ม. ) 

กำลังดึงของเส้นใยเหล็ก 
(เมกะปาสคาล) 

ARC20 150X150X600 โค้ง 20 1100 
HE20 150X150X600 งอปลาย 20 1100 
HE40 150X150X600 งอปลาย 40 1500 
HE50 150X150X600 งอปลาย 50 1500 
DHE40 150X150X600 งอปลายสองหยัก 40 2000 
DHE50 150X150X600 งอปลายสองหยัก 50 2000 

𝑓 ,
3𝐹 𝑙

2𝑏ℎ
 (1) 

𝜀 𝜀
   ,

,
   ,

  

 

(4) 
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แบบระยะสั้น และ tk จะเท่ากับ 1.0 สำหรับการให้แรงแบบระยะ
ยาว 

จากสมการของ EUROCODE 2 ทั้ง 3 สมการ จะทำให้สามารถ
ทำนายความกว้างของรอยร้าวที่จะเกิดขึ ้นในโครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็กได้ แต่ในมาตรฐานนี้ไม่ได้กล่าวถึงวิธีการคำนวณความ
กว้างรอยร้าวในกรณีของโครงสร้างคอนกรีตที่ผสมเส้นใยเหล็ก หรือ
ในกรณีที่โครงสร้างมีทั้งเส้นใยเหล็กและเหล็กเสริม ทำให้ไม่สามารถ
คำนวนระยะห่างระหว่างรอยร้าวที่จะเกิดขึ้นและความกว้างรอยร้าว
ในกรณีดังกล่าวได้ ต่อมา Löfgren [3] ได้นำสมการของมาตรฐาน 
EUROCODE 2 มาพัฒนาต่อเพื ่อให้สมการของ EUROCODE 2 
สามารถคำนวณความกว้างรอยร้าวที่จะเกิดขึ้นในกรณีที่โครงสร้างมี
ทั้งการเสริมเส้นใยเหล็ก และ เหล็กเสริมได้ โดยการเพิ่มตัวแปร k5 
เข้าไปในสมการที่ (2) ของมาตรฐาน EUROCODE 2 และได้เป็น
สมการใหม่ ดังแสดงในสมการที่ (5)  

ซึ่งตัวแปร k5 ที่ Löfgren เพิ่มเข้ามาเป็นการคำนึงถึงผลของเส้นใย
เหล็ก ที่ส่งผลต่อระยะห่างระหว่างรอยร้าวและความกว้างรอยร้าวที่
จะเกิดขึ้น โดยขึ้นอยู่กับปริมาณของเส้นใยเหล็กที่ใช้ และรูปร่างของ
เส้นใยเหล็ก ซึ่ง Löfgren ใช้ความสัมพันธ์ระหว่าง กำลังรับแรงดึง
หลังเกิดการแตกร้าวที่เป็นผลมาจากเส้นใยเหล็ก (Residual tensile 
strength of SFRC, ƒft,res) และ กำล ังร ับแรงด ึงของคอนกรีต 
กำหนดเป็นตัวแปร k5 ขึ้นมา [3] โดยสามารถคำนวณได้ ดังแสดงใน
สมการที่ (6) และค่า ƒft,res สามารถคำนวณได้ ดังแสดงในสมการที่ 
(7) ตามท่ีมาตรฐาน RILEM TC162-TDF [4] แนะนำ  

𝑘 1
𝑓 ,

𝑓
 (6) 

𝑓 , 0.45𝑓 ,  (7) 

โดยค่า fRm,1 คือค่าเฉลี่ยของกำลังดึงคงเหลือของคอนกรีตผสมเส้น
ใยเหล็ก (Residual flexural tensile strength of SFRC) ที่ความ
กว้างรอยร้าวเท่ากับ 0.5 มม.(CMOD1=0.5 mm) โดยได้จากการ
ทดสอบตามมาตรฐาน BS EN 14651 [5] 

3.2. RILEM TC 162-TDF [4] 

ในมาตรฐานการออกแบบ RILEM TC162-TDF [4] มีการระบุ
วิธีการคำนวณระยะห่างระหว่างรอยร้าวที่จะเกิดขึ้น และความกว้าง
รอยร้าวในกรณีของโครงสร้างคอนกรีต ที่ผสมทั้งเส้นใยเหล็กและ
เหล็กเส้นดังแสดงในสมการที่ (8) และสมการที่ (9) ตามลำดับ 

𝑠   50 0.25𝑘 𝑘
∅  

/∅
 (8) 

โดย 𝑠  คือ ระยะห่างระหว่างรอยร้าวเฉลี ่ย, b คือ เส้นผ่าน

ศูนย์กลางของเหล็กเสริมตามยาว, ,p eff คือ อัตราส่วนระหว่าง
พื้นที่หน้าตัดของเหล็กเสริมตามแนวยาวกับพื้นที่หน้าตัดคอนกรีต
บริเวณที่รับแรงดึง (As/Ac,eff), 𝑘  คือ ค่าสัมประสิทธิ ์ซึ ่งคำนึงถึง
ความสามารถในการยึดเหนี่ยวของผิวเหล็กเสริมโดย 𝑘1จะเท่ากับ 
0.8 สำหรับเหล็กที่มีแรงยึดเหนี่ยวสูง และ 𝑘1จะเท่ากับ 1.6 สำหรับ
เหล็กที่มีผิวแบบธรรมดาทั่วไป 𝑘  คือค่าสัมประสิทธิ์ซึ่งคำนึงถึงการ
กระจายตัวของความเครียดโดย 𝑘  จะเท่ากับ 0.5 สำหรับแรงดัด 
และ 𝑘  จะเท่ากับ 1.0 สำหรับแรงดึงโดยตรง, 𝐿 คือความยาวของ
เส้นใยเหล็ก, คือเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใยเหล็ก 

𝑊 𝛽𝑠 𝜀  (9) 

โดย 𝑊  คือความกว้างรอยร้าว, 𝜀 คือค่าเฉลี่ยความเครียดของ
เหล็กเสริมภายใต้แรงกระทำ, คือค่าสัมประสิทธิ์ที่ขึ้นอยู่กับความ
กว้างรอยร้าวเฉล่ียกับค่าการออกแบบโดย จะเท่ากับ 1.7 ในกรณี
ที่โครงสร้างมีขนาดหน้าตัดด้านที่น้อยที่สุดเกิน 800 มม.และ  จะ
เท่ากับ 1.3 ในกรณีที ่โครงสร้างมีขนาดหน้าตัดด้านใดด้านหนึ่ง
เท่ากับ 300 มม. หรือต่ำกว่า หากโครงสร้างมีขนาดหน้าตัดอยู่
ระหว่างสองเงื ่อนไขนี้ให้ใช้การเทียบบัญญัติไตรยางค์ และ𝜀
สามารถหาได้จากสมการที่ (10) 

โดย𝜎 คือค่าความเค้นที ่เกิดขึ ้นที ่เหล็กเสริมและคำนวณโดย
พิจารณาว่าหน้าตัดมีการแตกร้าว, 𝜎 คือค่าความเค้นที่เกิดขึ้นที่
เหล็กเสริมและคำนวณโดยพิจารณาว่าหน้าตัดมีการแตกร้าวภายใต้
แรงที่กระทำที่ทำให้คอนกรีตเกิดการแตกร้าว 1 คือค่าสัมประสิทธิ์
ซึ่งคำนึงถึงความสามารถในการยึดเหนี่ยวของผิวเหล็กเสริมโดย 1
จะเท่ากับ 1.0 สำหรับเหล็กที่มีแรงยึดเหนี่ยวสูงและ 1 จะเท่ากับ 
0.5 สำหรับเหล็กที่มีผิวแบบธรรมดาทั่วไป 2 คือ ค่าสัมประสิทธิ์ซึ่ง
คำนึงถึงรูปแบบของการให้แรงและระยะเวลาในการให้แรงโดย 2
จะเท่ากับ 1.0 สำหรับการให้แรงแบบครั้งเดียวหรือการให้แรงระยะ
สั้น และ 2 จะเท่ากับ 0.5 สำหรับการให้แรงแบบหลายครั้งหรือ
แบบต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

จากสมการของ RILEM TC162-TDF ทั ้ง 3 สมการ ทำให้
สามารถคำนวณระยะห่างของรอยร้าวที่จะเกิดขึ้นและ ความกว้าง
รอยร้าวในกรณีของโครงสร้างคอนกรีตที่มีการผสมทั้งเหล็กเสริม
และ เส้นใยเหล็กได้ โดยใช้เส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของเส้น
ใยเหล็ก เป็นตัวแปรของเส้นใยเหล็กที่ส่งผลต่อความกว้างรอยร้าว 

                  Sr,max   k3C  k1 k2k4 k5 ∙
∅

ρp,eff
 (5) 

𝜀    1 𝛽 𝛽  (10) 
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4. ผลการทดสอบ 

4.1. พฤติกรรมการรับแรงดัดของคอนกรีตผสมเส้นใยเหล็ก 

4.1.1. ผลกระทบจากรูปร่างของเส้นใยเหล็ก 

จากการทดสอบพบว่า กรณีตัวอย่างทดสอบท่ีใช้เส้นใยเหล็ก
แบบโค้ง ARC20 มีค่ากำลังรับแรงดึงคงเหลือเฉลี่ย (ƒRm,j) เท่ากับ 
1.75, 1.73, 1.74 และ 1.70 เมกะปาสคาล ที่ CMOD เท่ากับ 0.5, 
1.5, 2.5 และ 3.5 มม. (CMODj : j=1-4) ตามลำดับ ในขณะที่กรณี
ตัวอย่างทดสอบที่ใช้เส้นใยเหล็กแบบงอปลาย HE20 มีค่ากำลังรับ
แรงดึงคงเหลือเฉล่ีย (ƒRm,j) เท่ากับ 1.75, 1.64, 1.55 และ 1.46 เม
กะปาสคาล ที่ CMOD เท่ากับ 0.5, 1.5, 2.5 และ 3.5 มม. (CMODj 
: j=1-4) ตามลำดับ ดังแสดงในรูปที่ 3  

 
รูปที่ 3 กำลังรับแรงดึงคงเหลือเฉลี่ยของคอนกรีตที่ผสมเส้นใย

เหล็กปริมาณ 20 กก/ลบ .ม . เส ้นใยเหล็กแบบโค้ง 
(ARC20) และ เส้นใยเหล็กแบบงอปลาย (HE20) 

รูปที่ 3 จะสังเกตเห็นว่าตัวอย่าง ARC20 มีค่ากำลังรับแรงดึง
คงเหลือมากกว่าตัวอย่าง HE20 ร้อยละ 5.68, 11.91 และ 16.57 ที่ 
CMOD เท่ากับ 1.5, 2.5 และ 3.5 มม. ตามลำดับ ส่วนที่ CMOD 
เท่ากับ 0.5 มม.ตัวอย่างทดสอบทั้งสองมีค่ากำลังรับแรงดึงคงเหลือ
เท่ากัน และ ARC20 มีแนวโน้มที่จะรักษากำลังรับแรงดึงคงเหลือ
เมื่อรอยร้าวเพิ่มขึ้นได้ดีกว่า เนื่องจากการที่เส้นใยเหล็กมีลักษณะ
เป็นแบบโค้ง ทำให้เมื่อเกิดแรงดัดกระทำจึงมีโอกาสที่จะเกิดการล่ืน
ไถล (Slip) ระหว่างเส้นใยเหล็กกับคอนกรีตน้อยกว่า เมื่อรอยร้าว
กว้างมากขึ้นเรื่อย ๆ เส้นใยเหล็กแบบโค้งจึงทำหน้าที่เย็บรอยร้าว
ดังกล่าวได้ดีกว่า 

4.1.2. ผลกระทบจากกำลังรับแรงดึงและรูปร่างของ
เส้นใยเหล็ก 

กรณีตัวอย่างทดสอบท่ีใช้เส้นใยเหล็กแบบงอปลายสองหยัก
DHE40 มีค่ากำลังรับแรงดึงคงเหลือเฉลี ่ย (ƒRm,j) เท่ากับ 3.83, 
5.59, 5.51 และ 5.29 เมกะปาสคาล ที่ CMODเท่ากับ 0.5, 1.5, 
2.5 และ 3.5 มม .  (CMODj : j=1-4) ตามลำด ับ ในขณะที่กรณี

ตัวอย่างทดสอบที่ใช้เส้นใยเหล็กแบบงอปลาย HE40 มีค่ากำลังรับ
แรงดึงคงเหลือเฉล่ีย (ƒRm,j) เท่ากับ 4.20, 6.22, 6.81 และ 6.89 เม
กะปาสคาล ที่ CMOD เท่ากับ 0.5, 1.5, 2.5 และ 3.5 มม. (CMODj 
: j=1-4) ตามลำดับ ดังแสดงในรูปที่ 4 และ 5 

 
รูปที่ 4 ตัวอย่างความสัมพันธ ์ระหว่างแรงกับ CMOD ของ

คอนกรีตที่ผสมเส้นใยเหล็กปริมาณ 40 กก/ลบ.ม. เส้น
ใยเหล็กแบบงอปลาย (HE40) และเส้นใยเหล็กแบบงอ
ปลายสองหยัก (DHE40) 

 
รูปที่ 5 กำลังรับแรงดึงคงเหลือเฉลี่ยของคอนกรีตที่ผสมเส้นใย

เหล็กปริมาณ 40 กก/ลบ.ม. เส้นใยเหล็กแบบงอปลาย 
(HE40) และเส้นใยเหล็กแบบงอปลายสองหยัก (DHE40) 

จะสังเกตเห็นว่าตัวอย่างทดสอบท่ีใช้เส้นใยเหล็กแบบงอปลาย 
มีค่ากำลังรับแรงดึงคงเหลือมากกว่าเส้นใยเหล็กแบบงอปลายสอง
หยัก ร้อยละ 9.70, 11.32, 23.67 และ 30.14 ที่ CMOD เท่ากับ 
0.5, 1.5, 2.5 3.5 มม. ตามลำดับ เนื ่องจากกำลังรับแรงดึงและ
รูปร่างของเส้นใยเหล็กส่งผลต่อกำลังรับแรงดึงคงเหลือ เมื่อตัวอย่าง
เกิดรอยร้าวขึ้นและเส้นใยเหล็กต้องทำหน้าที่เย็บรอยร้าวดังกล่าว  

ทั้งเส้นใยแบบงอปลายและเส้นใยแบบงอปลายสองหยักนั้นผลิต
มาจากวัตถุดิบเหล็กแบบเดียวกันแต่ผ่านกรรมวิธีการขึ ้นรูปที่
แตกต่างกันทำให้เส้นใยเหล็กแบบงอปลายสองหยักมีกำลังดึงที่
สูงขึ้นอย่างไรก็ตามกระบวนการผลิตดังกล่าวก็อาจจะส่งผลให้เหล็ก
มีความเหนียวน้อยลง 

ถึงแม้ว่าเส้นใยเหล็กแบบงอปลายสองหยักมีกำลังรับแรงดึงสูง
และมีรูปร่างที่น่าจะมีความสามารถในการยึดเกาะได้ดีกว่าเส้นใย
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เหล็กแบบงอปลาย แต่ก็อาจจะเปราะมากจนทำให้เส้นใยบางเส้น
เกิดการขาดก่อนที่เส้นใยจะเริ่มช่วยทำงานรับแรงอย่างเต็มกำลังได้ 
ต่างจากกรณีของเส้นใยเหล็กแบบงอปลายที่มีกำลังรรับแรงดึงต่ำ
กว่าเล็กหน้อยแต่เส้นใยมีความเหนียวเพียงพอที่จะทำให้เส้นใยทุก
เส้นที่เย็บรอยร้าวที่เกิดขึ้นนั้นทำงานไปพร้อมๆกัน โดยที่ไม่มีเส้นใย
ส่วนใดส่วนหนึ่งขาดไปก่อน ในทางกลับกันการที่เส้นใยเหล็กแบบงอ
ปลายสองหยักมีรูปร่างที่ยึดเกาะคอนกรีตได้ดี อาจทำให้โอกาสที่จะ
เกิดการขาดมากกว่าการลื่นไถลออกจากเนื้อคอนกรีต และ ทำให้
กำลังรับแรงดึงคงเหลือน้อยกว่าการใช้เส้นใยเหล็กแบบงอปลาย
โดยเฉพาะในขณะที่ CMOD เท่ากับ 3.5 มม.หรือที่ CMOD4 อย่างไร
ก็ตามกลไกดังกล่าวเป็นเพียงหนึ่งสมมติฐานของผู้เขียนซึ่งควรมีการ
พิสูจน์เชิงประจักษ์ในการศึกษาต่อๆ ไป 

4.1.3. ผลกระทบจากปริมาณเส้นใยเหล็ก 

กรณีตัวอย่างทดสอบที่ใช้เส้นใยเหล็กแบบงอปลาย ปริมาณเส้น
ใยเหล็ก 40 กก./ลบ.ม. (HE40) มีค่ากำลังรับแรงดึงคงเหลือเฉล่ีย 
(ƒRm,j) เท ่าก ับ 4.20, 6.22, 6.81 และ 6.89 เมกะปาสคาล ที่ 
CMOD เ ท ่ า ก ั บ  0.5, 1.5, 2.5 และ  3.5 มม .  (CMODj : j=1-4) 
ตามลำดับ ในขณะที่กรณีตัวอย่างทดสอบที่ใช้ปริมาณเส้นใยเหล็ก 
50 กก./ลบ.ม. (HE50) มีค่ากำลังรับแรงดึงคงเหลือเฉลี่ย (ƒRm,j) 
เท่ากับ 7.40, 11.14, 12.18 และ 11.76 เมกะปาสคาล ที่ CMOD 
เท่ากับ 0.5, 1.5, 2.5 และ 3.5 มม. (CMODj : j=1-4) ตามลำดับ ดัง
แสดงในรูปที่ 6  

 
รูปที่ 6 กำลังรับแรงดึงคงเหลือของคอนกรีตที่ผสมเส้นใยเหล็ก

แบบงอปลาย ปริมาณ 40 (HE40) และ 50 กก./ลบ.ม. 
(HE50) 

กรณีตัวอย่างทดสอบที่ใช้เส้นใยเหล็กแบบงอปลายสองหยัก 
ปริมาณเส้นใยเหล็ก 40 กก./ลบ.ม. (DHE40) มีค่ากำลังรับแรงดึง
คงเหลือเฉลี่ย (ƒRm,j) เท่ากับ 3.83, 5.59, 5.51 และ 5.29 เมกะ
ปาสคาล ที่ CMOD เท่ากับ 0.5, 1.5, 2.5 และ 3.5 มม. (CMODj : 
j=1-4) ตามลำดับ ในขณะที่กรณีตัวอย่างทดสอบที่ใช้ปริมาณเส้นใย
เหล็ก 50 กก./ลบ.ม. (DHE50) มีค่ากำลังรับแรงดึงคงเหลือเฉล่ีย 
(ƒRm,j) เท ่าก ับ 5.95, 8.13, 8.05 และ 7.48 เมกะปาสคาล ที่ 

CMOD เ ท ่ า ก ั บ  0.5, 1.5, 2.5 และ  3.5 มม .  (CMODj : j=1-4) 
ตามลำดับ ดังแสดงในรูปที่ 7 

 
รูปที่ 7 กำลังรับแรงดึงคงเหลือเฉลี่ยของคอนกรีตที่ผสมเส้นใย

เหล็กแบบงอปลายสองหยัก ปริมาณ 40 (DHE40) และ 
50 กก./ลบ.ม. (DHE50) 

จากผลทดสอบข้างต้นจะเห็นว่าการเพิ่มปริมาณเส้นใยเหล็กจะ
ส่งผลให้ตัวอย่างทดสอบมีกำลังรับแรงดึงคงเหลือเพ่ิมขึ้น โดยกรณีที่
ใช้เส้นใยเหล็กแบบงอปลาย และ เพิ่มปริมาณเส้นใยเหล็กจาก 40 
เป็น 50 กก./ลบ.ม. ส่งผลให้ค่ากำลังรับแรงดึงคงเหลือที่ CMOD 
เท่ากับ 0.5, 1.5, 2.5 3.5 มม.เพิ่มขึ้นร้อยละ 76.22, 78.91, 78.78 
และ 70.62 ตามลำดับ และในกรณีที่ใช้เส้นใยเหล็กแบบงอปลาย
สองหยัก การที่เพิ่มปริมาณเส้นใยเหล็กจาก 40 เป็น 50 กก./ลบ.ม. 
ส่งผลให้ค่ากำลังรับแรงดึงคงเหลือที่ CMOD เท่ากับ 0.5, 1.5, 2.5 
3.5 มม . เพ ิ ่ มข ึ ้ นร ้ อยละ  55 .41 , 45.34, 46.22 และ  41 .33  
ตามลำดับ เนื่องจากปริมาณเส้นใยเหล็กที่เพิ่มขึ้นทำให้เมื่อเกิดการ
แตกร้าว จะมีโอกาสที่จะมีจำนวนเส้นใยเหล็กเชื่อมระหว่างรอยร้าว
มากกว่า เส้นใยเหล็กที่มีปริมาณมากกว่าจะทำหน้าที่เย็บรอยร้าวที่
เกิดขึ้นได้ดีกว่า และรับแรงได้มากขึ้น ส่งผลให้คอนกรีตรับแรงดัด
หลังเกิดการแตกร้าวที่ความกว้างรอยร้าวเท่ากันได้สูงกว่า 

4.2. ความกว้างรอยร้าว 

4.2.1. ผลการคำนวณความกว้างรอยร้าวในกรณีที่
ตัวอย่างคอนกรีตเสริมเหล็กมีเส้นใยเหล็ก และ 

ไม่มีเส้นใยเหล็ก โดยใช้การคำนวณตาม
มาตรฐานEUROCODE2-MODIFIED และ 

RILEM TC162-TDF 

จากการคำนวณความกว้างรอยร้าวโดยสมมติให้ตัวอย่างมีขนาด
หน้าตัด ความลึก 200 มม. ความกว้าง 500 มม. มีกำลังอัด 35 เม
กะปาสคาล ระยะหุ้มเหล็ก 0.03 ม.ปริมาณหน้าตัดเหล็กเสริมต่อ
หน้าตัดคอนกรีต 2 ปริมาณ คือ 0.24 % และ 0.39 % มีปริมาณเส้น
ใยเหล็กแบบงอปลาย 40 กก./ลบ.ม.และไม่มีเส้นใยเหล็ก ดังแสดง
ในรูปที่ 8 
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รูปที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนต์ดัดกับความกว้างรอยร้าวที่
คำนวณได้จากมาตรฐานEUROCODE2-MODIFIED และ 
RILEM TC162-TDF สำหรับกรณีที่ตัวอย่างมีเส้นใยเหล็ก 
และ ไม่มีเส้นใยเหล็ก ปริมาณพ้ืนที่หน้าตัดเหล็กเสริมต่อ
พ้ืนที่หน้าตัดคอนกรีตเท่ากับ 0.0024 และ 0.0039 

จะสังเกตเห็นว่า ที่ปริมาณการเสริมเหล็กที่มากขึ้นจะส่งผลให้
ความกว้างรอยร้าวลงลดหากเทียบที่โมเมนต์ดัดกระทำเท่ากัน ส่วน
กรณีใส่เส้นใยเหล็กแบบงอปลาย 40 กก./ลบ.ม. และแบบไม่ใส่เส้น
ใยเหล็ก ปริมาณหน้าตัดเหล็กเสริมต่อหน้าตัดคอนกรีต 2 ปริมาณ 
คือ 0.24 % และ 0.39 % จะสังเกตเห็นว่าผลจากการคำนวณของ
ทั้ง 2 มาตรฐาน การใส่เส้นใยเหล็กเข้าไปจะทำให้ความกว้างรอย
ร้าวลดลงที่โมเมนต์ดัดกระทำเท่ากัน เมื ่อเทียบกับกรณีตัวอย่าง
คอนกรีตเสริมเหล็กที่ไม่ได้ใส่เส้นใยเหล็ก โดยหากตัวอย่างมีปริมาณ
เหล็กเสริมน้อย การใส่เส้นใยเหล็กเข้าไปจะทำให้ความกว้างรอยร้าว
ลดลงมากกว่ากรณีที ่ตัวอย่างทดสอบมีปริมาณเหล็กเสริมมากที่
โมเมนต์ดัดกระทำเท่ากัน โดยหากเปรียบเทียบที่โมเมนต์ดัดเท่ากับ 
30 กิโลนิวตัน-เมตร เมื่อใส่เส้นใยเหล็กเข้าไป 40 กก./ลบ.ม. และ
ทำการคำนวณตามมาตรฐาน EUROCODE2-MODIFIED จะทำให้
ตัวอย่างมีความกว้างรอยร้าวลดลงจาก 0.28 มม.เหลือ 0.17 มม. 
โดยลดลงไป 0.11 มม. ที่ปริมาณหน้าตัดเหล็กเสริมต่อหน้าตัด
คอนกรีต 0.24 % และ ความกว้างรอยร้าวลดลงจาก 0.13 มม.
เหลือ 0.08 มม. โดยลดลงไป 0.05 มม.ที่ปริมาณหน้าตัดเหล็กเสริม
ต่อหน้าตัดคอนกรีต 0.39 %  

4.2.2. ผลการคำนวณความกว้างรอยร้าวของคอนกรีต
เสริมเหล็กที่มีปริมาณเส้นใยเหล็กต่างกัน 

จากการคำนวณคว ามกว ้ า ง รอย ร ้ า ว ต ามม าตรฐ าน 
EUROCODE2-MODIFIED โดยสมมติให้ตัวอย่างมีขนาดหน้าตัด
ความลึก 200 มม. ความกว้าง 500 มม. มีกำลังอัด 35 เมกะ
ปาสคาล ระยะหุ้มเหล็ก 0.03 ม. ปริมาณหน้าตัดเหล็กเสริมต่อหน้า
ตัดคอนกรีต 2 ปริมาณ คือ 0.24 % และ 0.39 % ในกรณีที่ใส่เส้น
ใยเหล็กแบบงอปลาย 40 และ 50 กก./ลบ.ม. ดังแสดงในรูปที่ 9 
 

 
รูปที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนต์ดัดกับความกว้างรอยร้าวที่

คำนวณได้จากมาตรฐาน EUROCODE2-MODIFIED ใน
กรณีที่ตัวอย่างมีปริมาณเส้นใยเหล็กต่างกัน ที่ปริมาณ
พ้ืนที่หน้าตัดเหล็กเสริมต่อพ้ืนที่หน้าตัดคอนกรีต เท่ากับ 
0.0024 และ 0.0039 

จะสังเกตเห็นว่าการเพิ่มปริมาณเส้นใยเหล็กทำให้ขนาดความ
กว้างรอยร้าวลดลงที่โมเมนต์ดัดกระทำเท่ากัน โดยหากเปรียบเทียบ
ที่โมเมนต์ดัดเท่ากับ 40 กิโลนิวตัน-เมตร พบว่าเมื่อเพิ่มเส้นใยเหล็ก
เข้าไปจาก 40 เป็น 50 กก./ลบ.ม. จะทำให้ตัวอย่างมีความกว้าง
รอยร้าวลดลงจาก 0.30 มม.เหลือ 0.05 มม. โดยลดลงไป 0.25 มม. 
ที่ปริมาณหน้าตัดเหล็กเสริมต่อหน้าตัดคอนกรีต 0.24 % ส่วนที่
ปริมาณหน้าตัดเหล็กเสริมต่อหน้าตัดคอนกรีต 0.39 % เมื่อเพิ่มเส้น
ใยเหล็กเข้าไปจาก 40 เป็น 50 กก./ลบ.ม. จะทำให้ตัวอย่างมีความ
กว้างรอยร้าวลดลงจาก 0.15 มม.เหลือ 0.03 มม. โดยลดลงไป 0.12 
มม.  

4.2.3. ผลการคำนวณความกว้างรอยร้าวของคอนกรีต
เสริมเหล็กที่รูปร่างและกำลังรับแรงดึงของเส้น
ใยเหล็กต่างกัน 

จากการคำนวณคว ามกว ้ า ง รอย ร ้ า ว ต ามม าตรฐ าน 
EUROCODE2-MODIFIED โดยสมมติให้ตัวอย่างมีขนาดหน้าตัด
ความลึก 200 มม. ความกว้าง 500 มม. มีกำลังอัด 35 เมกะ
ปาสคาล ระยะหุ้มเหล็ก 0.03 ม. ปริมาณหน้าตัดเหล็กเสริมต่อหน้า
ตัดคอนกรีต 2 ปริมาณ คือ 0.24 % และ 0.39 % กรณีที่ใส่เส้นใย
เหล็กแบบงอปลาย 40 กก./ลบ.ม.และกรณีที่ตัวอย่างใส่เส้นใยเหล็ก
แบบงอปลายสองหยัก 40 กก./ลบ.ม. ดังแสดงในรูปที่ 10  
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รูปที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนต์ดัดกับความกว้างรอยร้าวที่

คำนวณได้จากมาตรฐาน EUROCODE2-MODIFIED ใน
กรณีที่เส้นใยเหล็กมีรูปร่างและกำลังดึงไม่เท่ากัน ที่
ปริมาณพ้ืนที่หน้าตัดเหล็กเสริมต่อพ้ืนที่หน้าตัดคอนกรีต
เท่ากับ 0.0024 และ 0.0039 

จะสังเกตเห็นว่าการใช้เส้นใยเหล็กแบบงอปลาย จะทำให้ความ
กว้างรอยร้าวที่คำนวณได้น้อยกว่าการใช้เส้นใยเหล็กแบบงอปลาย
สองหยัก ที่โมเมนต์ดัดกระทำเท่ากัน โดยหากเปรียบเทียบที่โมเมนต์
ดัดเท่ากับ 30 กิโลนิวตัน-เมตร เมื่อใช้เส้นใยเหล็กแบบงอปลายจะ
ทำให้ตัวอย่างมีความกว้างรอยร้าว 0.17 และ 0.09 มม. ที่ปริมาณ
หน้าต ัดเหล็กเสริมต่อหน้าตัดคอนกรีต 0.24 % และ 0.39 % 
ตามลำดับ ในขณะที่การใช้เส้นใยเหล็กแบบงอปลายสองหยักจะทำ
ให้ตัวอย่างมีความกว้างรอยร้าว 0.20 และ 0.10 มม.ที่ปริมาณหน้า
ตัดเหล็กเสริมต่อหน้าตัดคอนกรีต 0.24 % และ 0.39 % ตามลำดับ 
การใช้เส้นใยเหล็กแบบงอปลายทำให้ตัวอย่างมีความกว้างรอยร้าว
น้อยกว่าการใช้เส้นใยเหล็กแบบงอปลายสองหยักเท่ากับ 0.03 มม. 
และ 0.01 มม. ตามลำดับ 

5. สรุปผลการทดสอบ 

จากผลการทดสอบสรุปได้ว่าการใช้เส้นใยเหล็กแบบโค้งส่งผล
ให้ตัวอย่างทดสอบมีกำลังรับแรงดึงคงเหลือมากกว่าการใช้เส้นใย
เหล็กแบบงอปลายร้อยละ 5.68, 11.91 และ 16.57 ที่ CMOD 
เท่ากับ 1.5, 2.5 และ 3.5 มม. ตามลำดับ ส่วนที่ CMOD เท่ากับ 
0.5 มม.มีค่ากำลังรับแรงดึงคงเหลือเท่ากัน  

ตัวอย่างทดสอบท่ีใช้เส้นใยเหล็กแบบงอปลาย 40 กก./ลบ.ม. มี
ค่ากำลังรับแรงดึงคงเหลือมากกว่าตัวอย่างที่ใช้เส้นใยเหล็กแบบงอ
ปลายสองหยัก ร้อยละ 9.70, 11.32, 23.67 และ 30.14 ท่ี CMOD 
เท่ากับ 0.5, 1.5, 2.5 3.5 มม. ตามลำดับ 

การเพิ่มปริมาณเส้นใยเหล็กแบบงอปลายจาก 40 ไปเป็น 50 
กก./ลบ.ม.ทำให้ตัวอย่างทดสอบมีกำลังรับแรงดึงคงเหลือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 76.22, 78.91, 78.78 และ 70.62 ที่ CMOD เท่ากับ 0.5, 
1.5, 2.5, และ 3.5 มม. ตามลำดับ และการเพิ่มปริมาณเส้นใยเหล็ก
แบบงอปลายสองหยักจาก 40 ไปเป็น 50 กก./ลบ.ม. ทำให้ตัวอย่าง
ทดสอบมีกำลังรับกำลังรับแรงดึงคงเหลือเพิ่มขึ้นร้อยละ 55.41, 

45.34, 46.22 และ 41.33 ที่ CMOD เท่ากับ 0.5, 1.5, 2.5, และ 
3.5 มม. ตามลำดับ 

จากการคำนวณตามมาตรฐาน EUROCODE2-MODIFIED และ 
RILEM TC162 -TDF การใส่เส้นใยเหล็กเข้าไป จะทำให้ความกว้าง
รอยร้าวลดลงที่โมเมนต์ดัดกระทำเท่ากันเมื่อเทียบกับกรณีตัวอย่าง
คอนกรีตเสริมเหล็กที่ไม่ได้ใส่เส้นใยเหล็ก โดยหากตัวอย่างมีปรมิาณ
เหล็กเสริมน้อย การใส่เส้นใยเหล็กเข้าไปจะทำให้ความกว้างรอยร้าว
ลดลงมากกว่า กรณีที่ตัวอย่างทดสอบมีปริมาณเหล็กเสริมมาก  

จากการคำนวณตามมาตรฐาน EUROCODE2-MODIFIED การ
เพิ่มปริมาณเส้นใยเหล็กส่งผลต่อความกว้างรอยร้าวของตัวอย่าง 
โดยการเพิ่มปริมาณเส้นใยเหล็กทำให้รอยร้าวที่เกิดขึ้นลดลงเม่ือ
เทียบที ่โมเมนต์ดัดกระทำเท่ากัน และหากเพิ ่มปริมาณเส้นใย
เหล็กในตัวอย่างที่มีปริมาณเหล็กเสริมต่อหน้าตัดน้อยกว่า จะทำให้
ความกว้างรอยร้าวลดลงมากกว่า 

6. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ บริษัท ซีวิล มาสเตอร์ โซลูชั่น จำกัด (CMS) และ
คุณณรงค์กร เมฆวัฒนา   ที่ได้เอื้อเฟื้อเส้นใยเหล็กสำหรับใช้ในงาน 
วิจัยรวมถึงสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการติดต้ังไม้แบบและขนส่งตัวอย่าง
จนงานวิจัยสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ขอขอบคุณ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC) 
และคุณนคร สังข์ทอง ที่อนุเคราะห์คอนกรีตสำหรับใช้ในงานวิจัย
และดูแลให้เข้าไปใช้พื้นที่สำหรับเตรียมตัวอย่างทดสอบเพื่อใช้ใน
งานวิจัยจนงานวิจัยสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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สมรรถนะของเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์มอรต์าร์เป็นวัสดุเคลือบท่อซีเมนต์ต่อการกัดกร่อนด้วยกรดซัลฟิวริก  
PERFORMANCE HIGH-CALCIUM FLY ASH GEOPOLYMER MORTAR IS A CEMENT PIPE COATING MATERIAL AGAINST 

SULFURIC ACID CORROSION. 

อภิสิทธิ์ ดีศาสตร์1 และ เจริญชัย ฤทธิรุทธ 2* 
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บทคัดย่อ 

ท่อซีเมนต์ถูกนำมาใช้เป็นส่ิงอำนวยความสะดวกในการถ่ายโอนส่ิงปฏิกูลภายในประเทศและน้ำเสียออกจากโรงงานอุตสาหกรรมเนื่องจากมีการ
ใช้ต้นทุนที่ต่ำ อย่างไรก็ตามท่อซีเมนต์ไม่มีความทนทานต่อกรดเนื่องจากสารประกอบแคลเซียมในปูนซีเมนต์สามารถถูกละลายในกรดทำให้ความ
พรุนเพ่ิมขึ้นมีผลทำให้ท่อซีเมนต์เส่ือมสภาพ การเคลือบท่อซีเมนต์เป็นหนึ่งในวิธีการป้องกันการกัดกร่อนเน่ืองจากกรด โดยจีโอโพลิเมอร์เป็นวัสดุที่มี
คุณสมบัติเชิงกลและป้องกันการกัดกร่อนเน่ืองจากกรดได้ดี ดังนั้นวัสดุจีโอโพลิเมอร์จึงเป็นแนวทางในการดำเนินงานวิจัยนี้ โดยใช้อัตราส่วนทรายต่อ
วัสดุประสานเท่ากับ 2.00, 2.25, 2.50, 2.75 และ 3.00  คุณสมบัติที่ทำการศึกษาโดยเปรียบเทียบกับวัสดุเคลือบท่อซีเมนต์ทั่วไปได้แก่ การหดตัว
แบบแห้ง การสูญเสียกําลังอัดและน้ำหนักจากการกัดกร่อนโดยกรดซัลฟิวริก(H2SO4) pH=(7, 6, 5, 4 และ 3) ที่อายุแช่ 7 วัน กําลังยึดเหนี่ยว และ 
การซึมผ่านน้ำ จากผลการทดสอบจีโอโพลิเมอร์มอร์ตาร์ ค่าการหดตัวแบบแห้งมีแนวโน้มลดลงตามอัตราส่วนทรายต่อวัสดุเชื่อมประสานที่เพิ่มขึ้น 
การแช่ในกรดซัลฟิวริกที่ pH เท่ากับ 3 ทำให้จีโอโพลิเมอร์มอร์ตาร์มีการสูญเสียกำลังรับแรงอัดมากที่สุด โดยเฉพาะ OPC มีการสูญเสียน้ำหนักมาก
ที่สุดที่แช่ในกรดซัลฟิวริกที่ pH เท่ากับ 3 
คำสำคัญ: เถ้าลอย , จีโอโพลิเมอร์ , กรดซัลฟิวริก , การเคลือบ 

Abstract 

Cement pipes are used as facilities to transfer domestic sewage and wastewater out of industrial plants due to low cost 
consumption. However, cement pipes are not resistant to acids, since calcium compounds in cement can be dissolved in 
acids, resulting in increased porosity, resulting in deterioration of cement pipes. Cement pipe coating is one of the methods 
of protection against acid corrosion. Geopolymer is a material with good mechanical properties and anti-corrosion due to 
acids. Therefore, geopolymer materials guide this research by using a Sand/Fly ash of 2.00, 2.25, 2.50, 2.75 and 3.00. The 
properties studied by comparing with conventional cement pipe coatings were: Drying Shrinkage, Loss of compressive strength 
and weight from sulfuric acid corrosion (H2SO4) pH=(7, 6, 5, 4 and 3) at 7 days, Bond Strength and water permeability. From 
the test results of the geopolymer mortar found that. The dry shrinkage tended to decrease as the sand to bond ratio 
increased. Soaking in sulfuric acid at a pH of 3 resulted in the greatest loss of compressive strength in the geopolymer mortar. 
Specifically, OPC had the most weight loss soaked in sulfuric acid at a pH of 3. 
Keywords: Fly Ash, Geopolymer, Sulfuric Acid, Coating 
 
1. บทนำ 

ท่อซีเมนต์ถูกนำมาใช้เป็นส่ิงอำนวยความสะดวกในการถ่ายโอน
สิ่งปฏิกูลภายในประเทศและน้ำเสียออกจากโรงงานอุตสาหกรรม
เนื่องจากมีการใช้ต้นทุนที่ต่ำ อย่างไรก็ตามท่อซีเมนต์ไม่ทนทานต่อ
กรดเนื่องจากสารประกอบแคลเซียมในปูนซีเมนต์สามารถถูกละลาย
ในกรดทำให้ความพรุนเพิ่มขึ้นมีผลทำให้ปูนซีเมนต์เสื่อมสภาพ โดย
มีหลายวิธีในการควบคุมคอนกรีต การย่อยสลายในการบำบัดน้ำเสีย 
ท่อดินเหนียวได้รับพิจารณาเนื่องจากมีความต้านทานต่อกรดอัล

คาไลน์ สิ่งปฏิกูลบำบัดน้ำเสีย และยังมีความทนทานต่อการกัดเซาะ
[1] กระบวนการ Vitrification เป็นการใช้อุณภูมิสูงส่งผลให้เกิดการ
หลอมตัวกันของอนุภาคทำให้ผลิตภัณฑ์มีความพรุนต่ำและมีความ
แข็งคล้ายกับกระเบื้องเซรามิก อย่างไรก็ตามกระบวนการนี้เหมาะ
สำหรับท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 300 มิลลิเมตร และใน
การผลิตมีค่าใช้จ่ายสูง[2] การซ่อมแซมด้วยการเคลือบเป็นอีกวิธี
หนึ่งที่ใช้ในปัจจุบัน [1] ความแข็งแรงของพันธะและความทนทาน
ต่อสารเคมีของวัสดุเคลือบผิวจึงมีบทบาทที่สำคัญจีโอโพลิเมอร์ เป็น
วัสดุเชื่อมประสานที่ได้รับความสนใจและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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เพ่ือเป็นทางเลือกใหม่ในงานวัสดุก่อสร้าง ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่าจี
โอโพลิเมอร์จัดเป็นวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากสามารถ
นำวัสดุพลอยได้จากอุตสาหกรรมมาใช้เป็นวัสดุต้ังต้นในการผลิต [3] 
อีกทั้งยังมีคุณสมบัติการยึดประสานคล้ายปูนซีเมนต์ที่สามารถก่อตัว
และแข็งตัวได้ที่อุณหภูมิห้อง ให้กำลังที่สูงในระยะเวลาที่ใกล้เคียง
กับปูนซีเมนต์ [4] และมีความทนทานต่อกรดที่ดี [5] จีโอโพลิเมอร์
จึงเป็นศักยภาพที่ดีในการนำไปใช้เป็นวัสดุซ่อมแซมท่อซีเมนต์ที่ถูก
กัดกร่อนด้วยกรดซัลฟิวริก 

ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ จึงใช้จีโอโพลิเมอร์มอร์ตาร์จากเถ้า
ลอยท่ีอยู่ภายใต้การกัดกร่อนเน่ืองจากกรดซัลฟิวริก(pH=3, 4, 5, 6, 
และ 7) เพื่อศึกษาการสูญเสียกำลังอัดภายใต้การกัดกร่อนเนื่องจาก
กรดซัลฟิวริก การสูญเสียน้ำหนักภายใต้การกัดกร่อนเนื่องจากกรด
ซัลฟิวริก ความต้านทานกำลังยึดหน่วง ความต้านทานในการหดตวั-
ขยายตัว และการซึมผ่านน้ำ และสามารถเปรียบเทียบคุณสมบัติของ
จีโอโพลิเมอร์มอร์ตาร์ที่เป็นวัสดุเคลือบท่อซีเมนต์กับวัสดุเคลือบท่อ
ซีเมนต์ทั่วไป 

2. การเตรียมตัวอย่างและการทดสอบ 

2.1. วัสดุ 

2.1.1. ปูนซีเมนต์(OPC) 

ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทท่ี 1  

2.1.2. เถ้าลอย(FA) 

จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง สามารถ
จำแนกเถ้าลอยได้เป็นชนิด C (Class C) ที่มีปริมาณแคลเซียมสูง
ตามมาตรฐาน ASTM 618 

2.1.3. ทรายละเอียด 

ใช้ทรายแม่น้ำตามมาตรฐาน ASTM C 136-96a และมีค่า
โมดูลัสความละเอียด (F.M.) เท่ากับ 1.93 

2.1.4. สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 

สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium hydroxide; NaOH) 
ความเข้มข้น 10 โมลาร์ จะใช้เกล็ดโซเดียมไฮดรอกไซด์เกล็ด 400 
กรัม ละลายในน้ำกล่ันในปริมาตร 1000 มิลลิลิตร 

2.1.5. สารละลายโซเดียมซิลิเกต 

สารละลายโซเดียมซิลิเกต (Sodium silicate; Na2SiO3) ซึ่งมี
องค์ประกอบของ Na2O, SiO2 และ H2O ร้อยละ 12.00, 28.50 
และ 59.50 โดยมวล ตามลำดับ 

2.1.6. กรดซัลฟิวริกกรดซัลฟิวริก (SULFURIC ACID PH=3, 
4, 5, 6, และ 7 ; H2SO4) 

2.2. อัตราส่วนผสมของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร ์

อัตราส่วนที่ใช้ในการออกแบบส่วนผสมของจีโอโพลิเมอร์มอร์
ตาร์จากเถ้าลอย ดังนี้ อัตราส่วนของทรายต่อวัสดุประสาน เท่ากับ 
2.00, 2.25, 2.50, 2.75 และ 3.00 อัตราส่วนของสารโซเดียมซิลิ
เกตต ่อโซเด ียมไฮดรอกไซด์ เท ่าก ับ 0.67 ความเข ้มข ้นของ
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ 10 และ ควบคุมสารละลายที่ทำ
ให้ตัวอย่างมีค่าการไหลแผ่ (Flow) เท่ากับร้อยละ 110 + 5 

2.3. วิธีการทดสอบ 

การทดสอบความข้นเหลวของจีโอโพลิเมอร์มอร์ตาร์ด้วยโต๊ะ
การไหลแผ่ ตามมาตรฐาน ASTM C230 เป็นการทดสอบหาปริมาณ
สารละลายในส่วนผสมที่ทำให้จีโอโพลิเมอร์มอร์ตาร์มีค่าการไหล 
(flow) เท่ากับร้อยละ 110 + 5  

การทดสอบการสูญเสียกําลังอัดจากการกัดกร่อนโดยกรด ใช้
แบบหล่อทรงลูกบาศก์ ขนาด 5x5x5 เซนติเมตร ทิ้งตัวอย่างไว้ 24 
ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้อง โดยการนําตัวอย่างทําการบ่มในน้ำเป็นเวลา 7 
วัน หลังจากนั ้นจึงนําตัวอย่างทดสอบไปบ่มในสารละลายกรด
ซัลฟิวริก(pH=3, 4, 5, 6 และ 7) จากนั้นทำการทดสอบกําลังอัดที่
ระยะเวลา 7 วัน ตามมาตรฐาน ASTM C109  

การทดสอบการสูญเสียน้ำหนักจากการกัดกร่อนโดยกรด ใช้
แบบหล่อทรงลูกบาศก์ ขนาด 5x5x5 เซนติเมตร ทิ้งตัวอย่างไว้ 24 
ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้อง โดยการนําตัวอย่างทําการบ่มในน้ำเป็นเวลา 7 
วัน หลังจากนั ้นจึงนําตัวอย่างทดสอบไปบ่มในสารละลายกรด
ซัลฟิวริก(pH=3, 4, 5, 6 และ 7)จากนั้นทำการทดสอบที่ระยะเวลา 
7 วัน โดยนําจีโอโพลิเมอร์มอร์ตาร์มาชั่งหาน้ำหนักเทียบกับน้ำหนัก
เร่ิมต้น  

การทดสอบการสูญเสียกําลังยึดเหนี่ยวจากการกัดกร่อนโดย
กรด ตามมาตรฐาน DL/T5150-2001 ใช้แบบหล่อเพื่อทดสอบการ
รับแรงยึดเหนี่ยวของจีโอโพลิเมอร์มอร์ตาร์ การหล่อชิ้นตัวอย่างจะ
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยจะใช้ส่วนผสมของมอร์ตาร์หล่อชิ้นส่วน 
first half cylinder ขึ้นมาก่อน แล้วบ่มที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 7 
วัน หลังจากนั้นทำการหล่อ second half cylinder ลงบนตัว first 
half cylinder (ก ่อนทำการหล ่อ second half cylinder ให ้ทำ
ความสะอาดผิวสัมผัสระหว่าง first half cylinder กับ second 
half cylinder ของตัวอย่าง first half cylinder ด้วยอะซิโตน) แล้ว
ทิ้งตัวอย่างไว้ 24 ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้องโดยการนําตัวอย่างทําการบ่ม
ในน้ำเป็นเวลา 7 วัน จากน้ันทำการทดสอบท่ีระยะเวลา 7 วัน 

การทดสอบการหดตัวแบบแห้ง ใช้แท่งตัวอย่างจีโอโพลิเมอร์
มอร์ตาร์ขนาด 2.5x2.5x28.5 ซม. ทิ ้งตัวอย่างไว้ 24 ชั ่วโมงท่ี
อุณหภูมิห้อง ถอดแบบแท่งมอร์ต้าร์ที่อายุ 1 วัน และวัดค่าเริ่มต้น
โดยใช้เครื ่องมือวัดการขยายตัว (Comparator,ASTM C 490) ที่
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อายุ 1, 3, และ 7 วัน 
การทดสอบอัตราการซึมผ่านน้ำตามมาตรฐาน DIN 1048 ทำ

การทดสอบโดยใช้น้ำที ่ม ีแรงดันคงที่ 5 บาร์ ไหลผ่านตัวอย่าง
คอนกรีตรูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 ซม.หนา 4 
ซม. แล้วทำการวัดอัตราการไหลของน้ำผ่านคอนกรีตเพื่อคำนวณหา
ค่าสัมประสิทธิ์การซึมของน้ำ ซึ่งมีหน่วยเป็น เมตร/วินาที 

3. ผลการทดสอบและการวิเคราะห์ผล 

3.1. ค่าการไหลของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ 

จากรูปที่ 1 แสดงผลการทดสอบค่าการไหล (flow) ของจีโอ
โพลิเมอร์มอร์ตาร์จากเถ้าลอยแคลเซียมสูง โดยใช้โต๊ะทดสอบการ
ไหล (flow table) และแบบทดสอบการไหล (flow mold) ตาม
มาตรฐาน ASTM C230 เพื ่อทดสอบความสามารถในการทำงาน
ของจีโอโพลิเมอร์มอร์ตาร์เถ้าลอยแคลเซียมสูง จากผลการทดสอบ
พบว่า ค่าการไหลลดลงเมื่ออัตราส่วนทรายต่อวัสดุเชื่อมประสาน
เพ่ิมขึ้น ซึ่งผลการทดสอบสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนากร ภูเงินขำ 
และคณะ [3] เนื ่องจากการเพิ่มอัตราส่วนทรายต่อวัสดุประสาน 
ส่งผลให้อัตราส่วนสารละลายต่อวัสดุแข็งทั ้งหมด (วัสดุเชื ่อม
ประสานรวมกับทราย) เพิ ่มขึ ้นเช่นกัน ดังนั ้นเมื ่อสัดส่วนของ
ของเหลวเพ่ิมขึ้นค่าการไหลแผ่จึงเพ่ิมขึ้นตามด้วย 

 

 
รูปที่ 1  ความสัมพันธ์ระหว่างค่าการไหลกับอัตราส่วนทรายต่อ

วัสดุประสาน 

3.2. การสูญเสียกำลังอดัเนื่องจากกรดซัลฟิวริก  

จากรูปที่ 2 แสดงผลการทดสอบการสูญเสียกำลังรับแรงอัด
ของมอร์ตาร์ควบคุมและจีโอโพลิเมอร์มอร์ตาร์จากเถ้าลอยแคลเซียม
สูง วิธีการเตรียมตัวอย่างตามมาตรฐาน ASTM C109 ตัวอย่าง
สำหรับการทดสอบกำลังรับแรงอัดใช้แบบหล่อรูปทรงลูกบาศก์
ขนาด 50x50x50 มิลลิเมตร โดยแช่ในกรดซัลฟิวริก(pH = 3, 4, 5, 
6 และ 7) และทดสอบตัวอย่างที ่อายุ 7 วัน พบว่า การแปรผัน
อัตราส่วนทรายต่อวัสดุเชื่อมประสาน ส่งผลให้อัตราส่วนสารละลาย

ต่อของแข็งทั ้งหมด (วัสดุเช ื ่อมประสานรวมกับทราย) มีการ
เปลี่ยนแปลง โดยอัตราส่วนทรายต่อวัสดุเชื่อมประสานที่เพิ่มขึ้น
ส่งผลให้อัตราส่วนสารละลายต่อของแข็งทั้งหมดเพิ่มขึ ้นด้วย จึง
ส่งผลให้ในระบบจีโอโพลิเมอร์ม ีปริมาณของสารละลายสูงจึง
จำเป็นต้องใช้ระยะเวลานานในการเกิดปฏิกิริยาเพื่อให้จีโอโพลิเมอร์
มอร์ตาร์จะมีความสามารถรับกำลังได้ ในขณะเดียวกันการสูญเสีย
กำลังอัดเนื่องจากกรดซัลฟิวริกมีแนวโน้มลดลงเมื่อค่า pH เพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะการแช่ตัวอย่างในกรดซัลฟิวริกที่ pH = 3 ทำให้ OPC มี
การสูญเสียกำลังอัดมากที่สุด เนื่องจาก OPC มีปริมาณแคลเซียม
มากเมื ่อเทียบกับจีโอโพลิเมอร์ ทำให้ OPC เกิดการก่อตัวของ
แคลเซียมซัลเฟต(CaSO4) [7] มากกว่าจีโอโพลิเมอร์ ทำให้มอร์ตาร์
ควบคุมเสื่อมสภาพมากกว่าจีโอโพลิเมอร์ ดังนั้นจึงส่งผลให้ OPC  
เกิดการสูญเสียกำลังอัดมากกว่าจีโอโพลิเมอร์ และโดยรวมแสดงให้
เห็นว่าจีโอโพลิเมอร์มีประสิทธิภาพมากกว่าซีเมนต์มอร์ตาร์ควบคุม
(OPC) 

 

รูปที่ 2  ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังรับแรงอัดกับอัตราส่วนทราย
ต่อวัสดุประสาน 

3.3. การสูญเสียนำ้หนักเนื่องจากกรดซัลฟิวริก 

จากรูปที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการสูญเสียน้ำหนักกับ
ทรายต่อวัสดุประสานของมอร์ตาร์ควบคุมและจีโอโพลิเมอร์มอร์ตาร์
จากเถ้าลอยแคลเซียมสูง วิธีการเตรียมตัวอย่างตามมาตรฐาน 
ASTM C109 ตัวอย่างสำหรับการทดสอบกำลังรับแรงอัดใช้แบบ
หล่อรูปทรงลูกบาศก์ขนาด 50x50x50 มิลลิเมตร โดยแช่ในกรด
ซัลฟิวริก(pH = 3, 4, 5, 6 และ 7) และทดสอบตัวอย่างที่อายุ 7 วัน 
พบว่า การสูญเสียน้ำหนักของมอร์ตาร์ควบคุมและจีโอโพลิเมอร์
ค่อนข้างน้อยหรือไม่เกิดการสูญเสียน้ำหนักเลย แต่ OPC ที่แช่ใน
กรดซ ัลฟ ิวร ิกท ี ่ pH = 3 ม ีน ้ำหน ักท ี ่ เหล ืออย ู ่ 94.79 % เมื่อ
เปรียบเทียบกับจีโอโพลิเมอร์จะเห็นว่าจีโอโพลิเมอร์มีน้ำหนักที่
คงเหลืออยู่มากกว่ามอร์ตาร์ควบคุม สังเกตได้จากรูปที่ 4 
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3.4. กำลังยึดเหนี่ยวของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร ์

จากรูปที่ 5 แสดงผลการทดสอบการกำลังยึดเหนี่ยวของมอร์ตาร์
ควบคุมและจีโอโพลิเมอร์มอร์ตาร์จากเถ้าลอยแคลเซียมสูง ตามมาตรฐาน 
DL/T5150-2001 พบว่า แรงยึดเหนี่ยวมีแนวโน้มลดลงเมื่ออัตราส่วนทราย
ต่อวัสดุเชื่อมประสานเพิ่มมากขึ้น  เนื่องจากอัตราส่วนทรายต่อวัสดุเชื่อม
ประสานเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้จีโอโพลิเมอร์เพสต์ลดลงดังนั ้นอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาจะน้อยลง ส่งผลให้แรงยึดเหนี่ยวลดลง อัตราส่วนทรายต่อ
วัสดุเชื่อมประสานเท่ากับ 2.00, 2.25, 2.50, 2.75 และ 3.00 ให้แรงยึด
เหนี่ยวที่อายุ 7 วัน เท่ากับ 14.31, 9.03, 6.24, 5.65 และ 2.53 กิโลกรัมต่อ
ตารางเซนติเมตร ตามลำดับ  

 

รูปที่ 3  ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักที่คงเหลือกับอัตราส่วน
ทรายต่อวัสดุประสาน 

 

รูปที่ 4 มอร์ต้าร์หลังแช่ในกรดซัลฟิวริก Ph = 3 ที่อายุบม่ 7 วนั 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
รูปที่ 5  ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังยึดเหนี่ยวกับอัตราส่วนทราย

ต่อวัสดุประสาน 

รูปที่ 6  ความสัมพันธ์ระหว่างการหดตัวแบบแห้งกับอัตราส่วน
ทรายต่อวัสดุประสาน 

3.5. การหดตัวแบบแหง้ 

จากรูปที่ 6 แสดงผลการทดสอบการหดตัวแบบแห้งของมอร์ตาร์
ควบคุมและจีโอโพลิเมอร์มอร์ตาร์จากเถ้าลอยแคลเซียมสูงตามมาตรฐาน 
ASTM C490 โดยใช้แท่งตัวอย่างมอร์ตาร์ขนาด 2.5x2.5x28.5 ซม. พบว่า 
ค่าการหดตัวแบบแห้งของจีโอโพลิเมอร์มอร์ตาร์จากเถ้าลอยแคลเซียมสงูมี
แนวโน้มลดลงตามอัตราส่วนทรายต่อวัสดุเชื่อมประสานที่เพิ่มขึ้น วัสดุ
ประสานซึ ่งเป็นวัสดุเฉื ่อยทำให้การหดตัวของจีโอโพลิเมอร์ลดลง ใน
ขณะเดียวกัน OPC จะเกิดการหดตัวแบบแห้งน้อยกว่าจีโอโพลิเมอร์ 
เนื่องจากซีเมนต์ควบคุมมีปริมาณ C-S-H ที่มีลักษณะเป็นผลึกที่สามารถลด
การหดตัวของมอร์ตาร์ได้ [8] 

14.06 14.31

9.03
6.24 5.65

2.53

0
2
4
6
8

10
12
14
16

OPC 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00

กํา
ลัง

ยึด
เห

นี่ย
ว(ก

ก/
ซม

.2 )

ทรายต่อวัสดุประสาน

NaOH con. 10 M, Na2SiO3/NaOH = 0.67, 
Curing at 7 Day 

92
94
96
98

100
102

2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 OPC

น้ํา
หน

ักท
ี่คง

เห
ลือ

 (%
)

ทรายต่อวัสดุประสาน

3 4 5 6 7

NaOH con. 10 M, Na2SiO3/NaOH = 0.67, 
Curing at 7 Day 

0.11

0.37
0.41

0.31

0.20
0.14

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

OPC 2 2.25 2.5 2.75 3.00

กา
รห

ดตั
วแ

บบ
แห้

ง(
%

)

ทรายต่อวัสดุประสาน

NaOH con. 10 M, Na2SiO3/NaOH = 0.67, 
Curing at 7 Day 

OPC 3.00 2.75 

2.50 2.2 2.0



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

BTL-03-5 

 
รูปที่ 7  ความสัมพันธ์ระหว่างสัมประสิทธิ์การซึมผ่านน้ำกับ

อัตราส่วนทรายต่อวัสดุประสาน 

3.6. การซึมผ่านนำ้ 

จากรูปที่ 7 แสดงผลการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านน้ำในมอร์
ตาร์ควบคุมและจีโอโพลิเมอร์มอร์ตาร์จากเถ้าลอยแคลเซียมสูงตาม
มาตรฐาน DIN 1048 โดยที่อายุ 7 วัน พบว่าจีโอโพลิเมอร์มอร์ตาร์ทรายต่อ
วัสดุประสานเท่ากับ 2.00 มีค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านน้ำคือ 1.8 x 10-10 
เมื่อเทียบกับมอร์ตาร์ควบคุม OPC ซึ่งมีค่าเท่ากับ 25.20x10-10 จึงทำให้จี
โอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ทรายต่อวัสดุประสานเท่ากับ 2.00 มีค่าน้อยกว่ามอร์
ตาร์ควบคุม OPC โดยคิดเป็น 14 เท่า ในขณะเดียวกันค่าสัมประสิทธิ์การ
ซึมผ่านน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราส่วนทรายต่อวัสดุเชื่อมประสานเพ่ิม
สูงขึ้น อัตราส่วนทรายต่อวัสดุเชื่อมประสานเท่ากับ 2.00, 2.25, 2.50, 2.75 
และ 3.00 ได้ค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านน้ำที่อายุ 7 วัน เท่ากับ 1.8 x 10-10, 
3.6 x 10-10, 5.4 x 10-10, 12.6 x 10-10 และ 18 x 10-10 ดังนั้นสามารถสรุปได้
ว่า จีโอโพลิเมอร์มอร์ตาร์จากเถ้าลอยแคลเซียมสูงมีค่าสัมประสิทธิ์การซึม
ผ่านน้ำต่ำกว่ามอร์ตาร์ควบคุม OPC ( 25.20x10-10 )  

4. สรุป 

จากผลทดสอบข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า 
4.1 อัตราส่วนสารละลายต่อวัสดุประสานที ่ทำให้มอร์ตาร์

ซีเมนต์ควบคุมและจีโอโพลิเมอร์มอร์ตาร์ที ่ทรายต่อวัสดุเชื ่อม
ประสาน 2.00, 2.25, 2.50, 2.75 และ 3.00 มีค่าการไหลอยู่ในช่วง
ร ้ อยละ  110 + 5 ค ือ  0.58, 0.48, 0.55, 0.60, 0.66 และ  0.62 
ตามลำดับ 

4.2 อัตราส่วนทรายต่อวัสดุประสานเพิ่มขึ้นทำให้ค่าการสญูเสีย
กำลังอัดลดลง และการแช่ในกรดซัลฟิวริกที่มีค่า pH เท่ากับ 3 ทำ
ให้จีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์มีการสูญเสียกำลังอัดมากที่สุด โดยเฉพาะ 
OPC ที่แช่ในกรดซัลฟิวริก pH เท่ากับ 3 มีการสูญเสียกำลังอัดมาก
ที่สุด 

5. 4.3 การสูญเสียนำ้หนักของจีโอโพลิเมอร์มอร์ตาร์ทุกสัดส่วน
ทรายต่อวัสดุประสานมีค่าค่อนข้างน้อยและใกล้เคียงกันเม่ือ
แช่ในกรดซัลฟิวริกทุกค่า PH โดยเฉพาะ OPC ที่แช่ในกรด
ซัลฟิวริก PH เท่ากับ 3 มีการสูญเสียสมรรถนะของเถ้าลอย
แคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์เป็นวสัดุเคลือบท่อซีเมนต์

ต่อการกัดกร่อนด้วยกรดซัลฟิวริก 
น้ำหนักมากที่สุด 
4.4 แรงยึดเหนี่ยวมีแนวโน้มลดลงเมื่ออัตราส่วนทรายต่อวัสดุ

เชื่อมประสานเพิ่มมากขึ้น และกำลังยึดเหนี่ยวของจีโอโพลิเมอร์ที่
ทรายต่อวัสดุเชื่อมประสานเท่ากับ 2.00 (14.31 ksc) มีค่าสูงกว่า
มอร์ต้าร์ควบคุม OPC (14.06) 

4.5 การหดตัวแบบแห้งของจีโอโพลิเมอร์มอร์ตาร์ทุกอัตรา
ส่วนผสมมีค่ามากกว่ามอร์ต้าร์ควบคุม OPC และค่าการหดตัวแบบ
แห้งของจีโอโพลิเมอร์มอร์ตาร์จากเถ้าลอยแคลเซียมสูงมีแนวโน้ม
ลดลงตามอัตราส่วนทรายต่อวัสดุเชื่อมประสานที่เพ่ิมขึ้น 

4.6 จีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ทรายต่อวัสดุประสานเท่ากับ 2.00 มี
ค่าน้อยกว่ามอร์ตาร์ควบคุม OPC โดยคิดเป็น 14 เท่า และค่า
สัมประสิทธิ์การซึมผ่านน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราส่วนทรายต่อ
วัสดุเชื่อมประสานเพ่ิมสูงขึ้น 
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การเสริมกำลังต้านทานแรงแผ่นดินไหวของจุดต่อคาน-เสาคอนกรีตเสริมเหล็กภายนอกด้วยค้ำยันเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม 
SEISMIC STRENGTHENING OF EXTERNAL REINFORCED CONCRETE BEAM-COLUMN JOINT BY RECTANGULAR 

HOLLOW STEEL BRACING 
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บทคัดย่อ 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่ก่อสร้างโดยมิได้ออกแบบรับแผ่นดินไหวจะมีความอ่อนแอและเกิดความเสียหายที่จุดต่อหรือชิ้นส่วนเสา บทความน้ี
นำเสนอการทดสอบการเสริมกำลังจุดต่อคาน-เสาคอนกรีตเสริมเหล็กภายนอกของอาคารที่ไม่ได้รับการออกแบบให้รับแรงแผ่นดินไหว โดยทำการ
จำลองตัวอย่างจุดต่อภายนอกคาน-เสาคอนกรีตเสริมเหล็กของอาคาร 3 ตัวอย่างที่เหมือนกัน ขนาดหน้าตัดของคาน 0.15x0.40 เมตร และเสา 
0.15x0.15 เมตร  ความยาวครึ่งช่วงพาดคาน และความสูงครึ่งชั้นเสา เท่ากับ 1.15 เมตร และ 1.91 เมตร ตามลำดับ และทำการเสริมกำลัง
โครงสร้างจุดต่อ 2 ตัวอย่างโดยการใช้ค้ำยันเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม จากนั้นทำการทดสอบการให้แรงสลับทิศทางข้างไปมาจนกระทั่งเกิดความเสียหาย  
จากการทดสอบพบว่า จุดต่อคาน-เสาที่ไม่ได้เสริมกำลังเกิดความเสียหายในบริเวณโคนเสาและจุดต่อมีความเหนียวต่ำ ทั้งนี้การเสริมกำลังด้วยค้ำยัน
เหล็กกล่องส่ีเหล่ียมทำให้ระยะเสาส้ันลงและเพ่ิมพ้ืนที่จุดต่อ ทำให้จุดต่อคาน-เสาสามารถรับแรงกระทำด้านข้างได้เพ่ิมขึ้นมากกว่าตัวอย่างที่ไม่ได้รับ
การเสริมกำลังด้วยค้ำยัน 
คำสำคัญ: เสริมกำลังต้านแผ่นดินไหว, เสาอ่อน-คานแข็ง, ค้ำยันเหล็กกล่องส่ีเหล่ียม 

Abstract 

Non- Seismically designed reinforced concrete buildings are susceptible to earthquake loading, severely damaging the 
joints and columns. This article presents a strengthening of external reinforced beam-column joint that has not been designed 
to withstand the seismic loads.  Three identical beam-column joint specimens were made the cross- sectional dimensions of 
the beam and columns are 0.15x0.40 meter and 0.15x0.15 meter, respectively. The half-span length of the beam is 1.15 
meter and the haft-height of the column is 1.91 meter. Two specimens were seismically strengthened by Rectangular hollow 
steel braces. Then, all specimens were tested under the lateral cyclic loads until failure. From the experimental results, the 
original specimen was damaged at columns near the joint and at the joint.  It had low lateral sway and low ductility.  For the 
strengthened specimens, the column length was shortened and the joint area was increased resulting to a higher lateral load 
capacity compared with that of the original specimen. 
Keywords: Seismic strengthening, Strong beam-weak column, Rectangular hollow steel bracing 

 
1. คำนำ 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นโครงสร้างที่ได้รับความนิยม
สูงสุดเมื่อเทียบกับโครงสร้างประเภทอื่น ๆ อย่างไรก็ตามอาคารที่
ก่อสร้างแล้วหลาย ๆ อาคาร คำนึงถึงเพียงแค่การออกแบบเพ่ือ
รองรับแรงกระทำจากน้ำหนักในแนวดิ่งเท่านั้น โดยมิได้คำนึงถึงผล
จากแรงด้านข้าง มีพฤติกรรมชั ้นที ่อ ่อนแอและพฤติกรรมของ
โครงสร้างมีลักษณะ “เสาอ่อน-คานแข็ง” ซึ่งเมื่ออาคารลักษณะน้ี
ได้รับผลกระทบจากแรงแผ่นดินไหว มีความเสี่ยงที่จะเกิดการวิบัติ
เนื ่องจากแรงเฉือนที ่เสาและจุดต่อคาน-เสาตัวอย่างเช่น ความ

เสียหายบริเวณจุดต่อคาน-เสาของอาคารโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 
จังหวัดเชียงรายที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ดังรูปที่ 1 เป็นสาเหตุให้เกิดการ
วิบัติแบบเปราะ ซึ่งเป็นผลให้อาคารพังถล่มทั้งหลังแบบทันทีทันใด
ได้ วิธีการย้ายจุดหมุนแบบพลาสติก(plastic hinge) จากบริเวณจุด
ต่อคาน-เสา ไปที่คาน เป็นหนึ่งในวิธีที่ใช้สำหรับการเสริมกำลังและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของโครงสร้าง โดยย้ายตำแหน่งการวิบัติหรือ
จุดหมุนแบบพลาสติกจากบริเวณจุดต่อคาน-เสา ไปที่ชิ้นส่วนคาน
โดยจุดหมุนพลาสติกดังกล่าวจะทำหน้าที่ดูดซับพลังงานที่เกิดขึ้น
จากแผ่นดินไหว  
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บทความนี ้ นำเสนอผลการทดสอบและการเปรียบเทียบ
พฤติกรรมของตัวอย่างจุดต่อคาน-เสาภายนอกรูปตัวที (T) ที่ได้รับ
การเสริมกำลังภายนอกด้วยค้ำยันเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม จำนวน 3 
ตัวอย่าง ได้แก่ ตัวอย่าง SC1 เป็นโครงสร้างที่ไม่ได้รับการเสริมกำลัง 
ตัวอย่าง SC2 เสริมกำลังภายนอกด้วยค้ำยันเหล็กกล่องสี่เหลี ่ยม
แบบกลวง มีล ักษณะจุดต่อค ้ำย ันเป ็นแบบจุดหมุน (pinned 
connection) และตัวอย่าง SC3 เสริมกำลังภายนอกด้วยค้ำยัน
เหล็กกล่องสี่เหล่ียมแบบกลวงเช่นเดียวกัน แตกต่างที่จุดต่อค้ำยัน
เป็นแบบเชื่อมติด (welded connection) โดยมีจุดประสงค์เพ่ือ
ย้ายจุดหมุนแบบพลาสติกให้เกิดขึ ้นที ่ช ิ ้นส่วนคาน ซึ ่งเป็นการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการวิบัติของโครงสร้าง  

  
รูปที่ 1 ความเสียหายบริเวณจุดต่อคาน-เสาของอาคารเรียน 

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จังหวัดเชียงราย  

2. ทฤษฏีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

2.1. การออกแบบการเสริมกำลังจุดต่อคาน-เสาคอนกรีต
เสริมเหล็กด้วยเหลก็กล่อง 

2.1.1. กำลังรับแรงเฉือนของจุดต่อคาน-เสา 

Muhsen [1] ได้เสนอการประมาณกำลังต้านทานแรงเฉือนของ
จุดต่อคาน-เสาที่มีผลใกล้เคียงกับแรงที่เกิดขึ้นจริงในการทดสอบ
มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน ACI318-05 [2] และ AIJ [3] 
ซึ่งสามารถคำนวณกำลังต้านแรงเฉือนของจุดต่อคาน-เสา ( nV ) ได้
จาก สมการที่ (1) 

  ' 0.67 0.7 0.05n c j t t colV f A A f P  (1) 

โดยท่ี jA  คือพื้นที่ต้านทานแรงเฉือนในแนวนอนประสิทธิผล
ของจุดต่อ, tf คือแรงดึงที่จุดครากของเหล็กเสริมในจุดต่อ, tA คือ 
พื้นที่หน้าตัดเหล็กเสริมในจุดต่อ, colP คือแรงแนวแกนที่กระทำกับ
เสา, '

cf คือกำลังอัดคอนกรีตที่ 28 วัน  

 
รูปที่ 2 แรงเฉือนในแนวนอนสูงสุดที่กระทำต่อข้อต่อ ( jV ) 

นอกจากนี้ จากสมดุลแรงในจุดต่อคาน-เสา ดังรูปที่ 2 และจาก 

nV  ในสมการที่ (1) สามารถคำนวณโดยประมาณเพ่ือตรวจสอบแรง
เฉือนระหว่างชั้น(story shear, cV ) สูงสุดที่ทำให้เกิดการวิบัติที่จุด
ต่อคาน-เสา ( j nV V ) จาก สมการที่ (2) 

/

2
n b b c

c
b b c c c b b c

V KL D D L
V

L d l L d l K L L



  

 (2) 

โดยท่ี K = b cjd d  , bjd  ค ือระยะระหว ่างแรงด ึงและ
แรงอัดในหน้าตัดคาน, cd คือระยะจากผิวคอนกรีตรับแรงอัดถึงจุด
ศูนย์กลางหน้าตัดเหล็กรับแรงดึงในหน้าตัดเสา, bL คือความยาว
ของจุดศูนย์กลางจุดต่อถึงจุดรองรับคาน, cL คือความยาวของจุด
ศูนย์กลางเสาถึงระยะครึ่งหนึ่งของเสา, bl คือความยาวของขอบ
นอกของเสาถึงจุดรองรับคาน, cl = 0.5c bL D , bD คือความยาว
ข อ ง ห น ้ า ต ั ด ค า น , cD ค ื อ ค ว า ม ย า ว ข อ ง ห น ้ า ต ั ด เ ส า , 

/2 'nL L L  , / 2nL คือความยาวคานวัดจากหน้าเสาถึงจุด
รองรับคาน, 'L คือระยะค้ำคานวัดจากหน้าเสา และ bd คือระยะ
จากผิวคอนกรีตรับแรงอัดถึงจุดศูนย์กลางหน้าตัดเหล็กรับแรงดึงใน
หน้าตัดคาน ภาพประกอบตัวแปลแสดงดังรูปที่ 3 และรูปที่ 4 

  
รูปที่ 3 การประมาณแรงเฉือนระหว่างชั้นของตัวอย่าง 
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2.1.2. การเสริมกำลังจุดต่อคานเสาโดยค้ำยัน 

Pampanin [4] ได้ศึกษาการเสริมกำลังของจุดต่อโดยใช้เหล็ก
เสริมกำลังภายนอกเพื่อเป็นค้ำยันให้กับจุดต่อคาน-เสาภายนอกรูป
ตัวที (T) โดยที่ค้ำยันเสริมกำลังมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่ถ่ายแรง
จากเสาสู่คานและย้ายตำแหน่งการวิบัติจากจุดต่อคาน-เสา ไปยัง
ชิ้นส่วนคาน เมื่อเสริมค้ำยันในตัวอย่างแล้วจะสามารถวิเคราะห์เพ่ือ
หาแรงภายในที่เกิดขึ้นในช้ินส่วนต่างๆ ของโครงสร้างจุดต่อคาน-เสา
ได้ โดยค่าแรงภายในดังกล่าว ถูกนำมาใช้เพ่ือออกแบบช้ินส่วนค้ำยัน
สำหรับการติดต้ัง เมื่อติดต้ังค้ำยันเข้ากับตัวอย่างคาน-เสาจะเกิดแรง
เฉือนและโมเมนต์ในตัวอย่างแสดงดังรูปที่ 4 

 

 
รูปที่ 4 shear force diagram และ  bending moment 

diagram ของตัวอย่างหลังการเสริมกำลัง 
จากรูปที่ 4 สามารถหาแรงภายในชิ้นส่วนที่ตำแหน่งต่างๆของ

ตัวอย่างดังรูปที่ 5 และรูปที่ 6 

รูปที่ 5 shear force diagram และ  bending moment 
diagram ของคานหลังการเสริมกำลัง 

 

 
รูปที่ 6 shear force diagram และ  bending moment 

diagram ของเสาหลังการเสริมกำลัง 
จากรูปที่ 4 และรูปที่ 5 จะปรากฏค่า β  ซึ่งเป็นค่าสำหรับการ

คำนวณท่ีสำคัญในการออกแบบค้ำยันเพ่ือกำหนดตำแหน่งของค้ำยัน
ที่จะติดตั้งบนตัวอย่างจุดต่อคาน-เสา และยังเป็นค่าที่ใช้ในการ
คำนวณหาแรงภายในของตัวอย่างจุดต่อคาน-เสา โดยที ่ค่า β  
สามารถคำนวณได้จาก สมการที่ (3) 

1 1 1

2 2 2

A B Cb
a A B C


  

     
 (3) 

โดยท่ี 'a L คือระยะค้ำคานวัดจากหน้าเสา, 'b H คือ
ระยะค้ำเสาวัดจากหน้าคาน 

จากสมการที่ (3) สามารถคำนวณค่า 1 1 1 2 2, , , ,A B C A B และ

2C ได้จากสมการ (4), (5), (6), (7), (8)  และ (9) ตามลำดับ 

1 6 3 6 4b bA Ld ad bL ab      
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(8) 

2
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j
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 (9) 

โดยที่ bd คือระยะจากผิวคอนกรีตรับแรงอัดถึงจุดศูนย์กลาง
หน้าตัดเหล็กรับแรงดึงในหน้าตัดคาน, cd คือระยะจากผิวคอนกรีต
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รับแรงอัดถึงจุดศูนย์กลางหน้าตัดเหล็กรับแรงดึงในหน้าตัดเสา,
/ 2 'nL L L   , / 2nL คือความยาวคานวัดจากหน้าเสาถึงจุด

รองรับคาน, 'L คือระยะค้ำคานวัดจากหน้าเสา, cI คือmoment 
of inertia ของหน้าตัดเสา, bI คือ moment of inertia ของหน้า
ตัดคาน, / 2 'nH H H   , 'H คือระยะค้ำเสาวัดจากหน้า
คาน, nH  คือความสูงของเสาไม่รวมความลึกของคาน, jK คือ 
stiffness ของจุดต่อคาน-เสา, cA คือพื ้นที ่หน้าตัดเสา, E คือ 
modulus of elasticity ของคอนกรีต 

หลังจากทราบค่าของแรงภายในตัวอย่างจุดต่อคาน-เสาและ
กำหนดตำแหน่งในการติดตั้งค้ำยันที่คานและเสา ระยะในการติดต้ัง
ค้ำยันจะส่งผลกับลำดับการวิบัติของตัวอย่างจุดต่อคาน-เสาที่ได้รับ
การเสริมกำลัง 

3. วิธีการวิจัย 

3.1. ตัวอย่างในการศึกษา 

ตัวอย่างจุดต่อคาน-เสาสำหรับการทดสอบทั้ง 3 ตัวอย่าง ถูก
ออกแบบโดยไม่ได้พิจารณาแรงแผ่นดินไหว ซึ่งมีรายละเอียดของ
ขนาดมิติของช้ินส่วนโครงสร้างและเหล็กเสริมแสดงดังรูปที่ 7 และมี
คุณสมบัติของเหล็กเสริมดัง ตารางท่ี 1 โดยท่ีกำลังอัดคอนกรีตที่ 28 
วัน ( '

cf ) เท่ากับ 42.2 MPa การออกแบบการเสริมกำลังและการ
วิบัติแสดงดัง ตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 1 คุณสมบัติของเหล็กเสริม 

เหล็กเสริม ชั้นคุณภาพ กำลังรับแรงดึงที่จุดคราก 
(MPa) 

RB6 SR24 419.7 

DB12 SD40 413.6 

DB16 SD40 484.8 

 

 
รูปที่ 7 รายละเอียดเหล็กเสริมในตัวอย่างจุดต่อคาน-เสา

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ตารางท่ี 2 รายละเอียดการเสริมกำลังและการวิบัติที่คาดการณ์ 

ชื่อตัวอย่าง รูปแบบการเสริมกำลัง การวิบัติที่
คาดการณ์ 

SC1 ไม่มี แรงเฉือนในจุดต่อ 

SC2 ค้ำยันเหล็กกล่อง
ส่ีเหล่ียมแบบจุดหมุน โมเมนต์ในคาน 

SC3 ค้ำยันเหล็กกล่อง
ส่ีเหล่ียมแบบเช่ือมติด โมเมนต์ในคาน 

3.1.1. ตัวอย่างทดสอบ SC1 

ตัวอย่างจุดต่อคาน-เสา มีรายละเอียดขนาดหน้าตัดตัดเหล็ก
การเสริมเหล็กแสดงดังรูปที่ 7 โดยไม่มีการเสริมกำลังให้กับตัวอย่าง 

3.1.2. ตัวอย่างทดสอบ SC2 

ตัวอย่างทดสอบมีขนาดและรายละเอียดเหล็กเสริมเหมือนกับ
ตัวอย่าง SC1 แต่สำหรับตัวอย่าง SC2 มีการติดตั้งค้ำยันภายนอก
เป็นเหล็กกล่องรูปทรงสี ่เหลี ่ยมแบบกลวง ขนาด 50x50x2.00 
มิลลิเมตร ลักษณะของจุดต่อค้ำยันเป็นแบบยึดหมุน (pinned 
connection) การติดตั้งค้ำยันที่ชิ้นส่วนเสา วัดระยะจากขอบคาน 
เท่ากับ 0.45 เมตร และที่ชิ ้นส่วนคานวัดระยะออกจากหน้าเสา 
เท่ากับ 0.20 เมตร ดังรูปที่ 8 

 
รูปที่ 8 การติดต้ังค้ำยันให้กับตัวอย่างจุดต่อคาน-เสา 

3.1.3. ตัวอย่างทดสอบ SC3 

ตัวอย่างทดสอบมีขนาดและรายละเอียดเหล็กเสริมเหมือนกับ
ตัวอย่าง SC1 แตกต่างที่ตัวอย่าง SC3 มีการติดตั้งค้ำยันภายนอก
โดยใช้เหล็กกล่องสี่เหลี ่ยมแบบกลวง ขนาดเท่ากับ 50x50x2.00 
มิลลิเมตร ลักษณะของจุดต่อค้ำยันเป็นแบบยึดแน่นโดยวิธีการเชื่อม 
(welded connection) การติดตั้งค้ำยันที่ชิ้นสวนเสา วัดระยะจาก
ขอบคานเท่ากับ 0.40 เมตร และที ่ชิ ้นส่วนคานวัดจากหน้าเสา
เท่ากับ 0.20 เมตร ดังรูปที่ 8 
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3.2. การติดตั้งและการทดสอบตัวอย่าง 

การติดตั ้งสำหรับการทดสอบแสดงดังรูปที ่ 9 โดยกำหนด
สภาวะยึดร ั ้งที ่ปลายคานมีสภาวะยึดร ั ้งแบบล้อเลื ่อน(roller 
support) และเคลื ่อนที ่ได ้ 1 มิติ ที ่ตำแหน่งฐานเสาด้านล่าง
กำหนดให้มีสภาวะยึดร้ังแบบยึดหมุน(pinned support) ส่วนปลาย
เสาด้านบนปล่อยให้เคลื่อนที่อิสระ(free-end) และกำหนดน้ำหนัก
บรรทุกคงที่ตามแนวแกนกระทำกับเสาตลอดการทดสอบเท่ากับ 
20% ของกำลังรับแรงอัดเสา(0.20fc’Ag)  

สำหรับการทดสอบ ใช้แรงกระทำด้านข้างแบบสลับทิศที่บริเวณ
ด้านบนของเสา โดยควบคุมการเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนการเคลื่อนที่
สัมพัทธ์(drift ratio) ตามมาตรฐาน ACI T1.1-01 [5] ดังรูปที่ 10 
โดยในแต่ละระดับการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ทำการทดสอบวนซ้ำ 3 รอบ 
หลังจากนั้นจึงเพิ ่มระดับการเคลื่อนที ่สัมพัทธ์ในระดับต่อไปจน
ตัวอย่างเกิดการวิบัติ  

 
รูปที่ 9 รายละเอียดการติดต้ังตัวอย่างในการทดสอบ 

 
รูปที่ 10 อัตราส่วนการเคล่ือนที่สัมพัทธ์ 

4. ผลการวิจัย 

4.1. ตัวอย่างจุดต่อคาน-เสา SC1 

ตัวอย่าง SC1 มีพฤติกรรม hysteresis แสดงดังรูปที่ 11 โดย
ตัวอย่างเริ่มเกิดรอยร้าวเป็นแนวทแยง (diagonal cracks) ที่ระยะ
การเคลื่อนที่สัมพัทธ์ ±0.75% ในการเคลื่อนที่รอบที่ 3 และที่ระยะ

การเคลื่อนที่สัมพัทธ์ ±1.00% เริ่มเกิดรอยร้าวเป็นแนวทแยง จาก
ซ้ายมาขวาชนกับรอยแตกเดิม จากนั ้นเมื ่อระยะการเคลื ่อนที่
สัมพัทธ์เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้เกิดรอยร้าวสะสมบริเวณจุดต่อคาน-
เสาเพิ่มขึ้น รวมทั้งความกว้างของรอยแตกก็มีการขยายเพิ่มมากขึ้น 
จนกระทั่งระยะการเคลื่อนที่สัมพัทธ์เท่ากับ ±1.75% รอยแตกจาก
การเคลื่อนตัวเกิดขึ้นบริเวณจุดต่อมีสะสมจนทำให้กำลังรับแรงของ
เสาไม่สามารถรับแรงได้ ส่งผลให้คอนกรีตบริเวณจุดต่อเกิดการหลุด
ร่อนออกมาเป็นรูปลิ ่ม(clone failure)จนเห็นเหล็กเสริมของเสา
ชัดเจน ดังรูปที่ 12 

 
รูปที่ 11 พฤติกรรม hysteresis ของตัวอย่าง SC1 

 

 
รูปที่ 12 ความเสียหายของตัวอย่าง SC1 หลังการทดสอบ 

4.2. ตัวอย่างจุดต่อคาน-เสา SC2 

ตัวอย่าง SC2 มีพฤติกรรม hysteresis แสดงดังรูปที่ 13 โดย
รอยร้าวแรกเริ่มปรากฏในชิ้นส่วนคานที่ตำแหน่งค้ำยัน ที่ระยะการ
เคลื่อนที่สัมพัทธ์ ±0.35% ในรอบที่ 1 รอยร้าวแรงดัด (flexural 
crack) มีทิศทางแนวดิ่งจากท้องคานยาวขึ้นไปเกือบถึงด้านบนคาน 
มีความยาวประมาณ 30 เซนติเมตร นอกจากนี้ปรากฏรอยร้าวแรง
ดัดบริเวณหน้าเสาเป็นแนวตรง (horizontal cracks) รวมทั้งเกิด
รอยร้าวแนวทแยง (diagonal cracks) ความยาวประมาณ 10 
เซนติเมตรจากมุมขวาล่างของจุดต่อ เมื่อเพิ่มการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ 
±0.35% ในการทดสอบรอบที่ 2 รอยร้าวแนวทแยงปรากฏจากซา้ย
บนของจุดต่อ ความยาวประมาณ 35 เซนติเมตร ที ่ระยะการ
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เคลื่อนที่สัมพัทธ์ระดับเดียวกัน ในการทดสอบรอบที่ 3 เกิดรอยร้าว
เนื ่องจากแรงดัดเพิ ่มเติมบริเวณคาน ความยาวประมาณ 15 
เซนติเมตร เมื่อเพิ่มการเคลื่อนที่สัมพัทธ์เท่ากับ ±0.50% ในการ
ทดสอบรอบที่ 1 เกิดรอยร้าวแนวทแยงเพิ่มเติมบริเวณจุดต่อคาน-
เสา และเหล็กประกับที่ติดตั้งชิ้นส่วนค้ำยันกับหน้าเสาเกิดการเลื่อน
ไถล เนื่องจากแรงเฉือนที่เกิดขึ้นมีค่ามากกว่าที่แรงต้านทานแรงฝืด
ของผิวสัมผัสระหว่างแผ่นเหล็กกับหน้าเสาคอนกรีตรับได้ ส่งผลให้
ตัวค้ำยันเกิดการขยับซึ่งไม่เป็นไปตามท่ีออกแบบไว้ และเม่ือเกิดการ
เคลื่อนที่ของค้ำยันแล้วทำให้ชิ้นส่วนค้ำยันที่ถูกติดตั้งเพื่อต้องการ
ส่งผ่านแรงจากเสาไปที่คานไม่สามารถทำหน้าที่ได้เต็มประสิทธิภาพ 
เป็นผลให้แรงเฉือนระหว่างชั้น (story shear) ยังคงส่งผลต่อจุดต่อ
คาน-เสา ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายขึ้นที่บริเวณจุดต่อคาน-เสา 
หลังจากนั้น ได้เพิ่มระดับการเคลื่อนที่สัมพัทธ์เพิ่มขึ้น โดยที่ค้ำยันที่
ติดต้ังไว้ไม่สามารถทำหน้าที่ถ่ายแรงได้ จึงเกิดการสะสมของรอยร้าว
บริเวณจุดต่อคาน-เสาเพิ่มมากขึ้น จนกระทั่งระยะการเคลื่อนที่
สัมพัทธ์เท่ากับ ±1.40% จุดต่อคาน-เสา ไม่สามารถรับแรงกระทำ
กับจุดต่อคาน-เสาได้จึงเกิดการวิบัติของตัวอย่าง ดังรูปที่ 14 

 
รูปที่ 13 พฤติกรรม hysteresis ของตัวอย่าง SC2 

 
รูปที่ 14 ความเสียหายของตัวอย่าง SC2 หลังการทดสอบ 

4.3. ตัวอย่างจุดต่อคาน-เสา SC3 

ตัวอย่าง SC3 มีพฤติกรรม hysteresis แสดงดังรูปที่ 15 โดย 
เริ่มเกิดรอยร้าวแรงดัด (flexure cracks) ที่คานบริเวณฐานค้ำยันที่
ระยะการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ ±0.35% มีความยาวรอยร้าวประมาณ 

23 เซนติเมตร และมีรอยร้าวแนวทแยง (diagonal cracks) ปรากฏ
ที่มุมด้านล่างซ้ายของคานบริเวณหน้าเสาเป็นแนวทแยงไปทางขวา
เข้าหาค้ำยันที ่คาน โดยมีความยาวของรอยร้าวประมาณ 15 
เซนติเมตร ในขณะที่ระดับการเคลื่อนที่สัมพัทธ์เพิ่มขึ้น ปรากฏรอย
ร้าวแรงดัดเพิ่มมากขึ้นที่บริเวณคานเป็นเส้นตรงยาวจากล่างขึ้นบน 
รวมถึงเริ่มเกิดรอยร้าวแรงดัดที่บริเวณไกลสุดของฐานค้ำยันที่คาน
จากด้านขอบบนของคานลงมาที่ด้านขอบล่างของคาน เมื่อระดับ
การเคลื่อนที่สัมพัทธ์เพิ ่มมากขึ้นรอยร้าวที่คานด้านบนและคาน
ด้านล่างปรากฏเพ่ิมมากขึ้น โดยรอยร้าวที่เกิดจากด้านท้องคานน้ันมี
ความยาวที่มากกว่ารอยร้าวที่เกิดขึ้นบริเวณด้านหลังของคาน ที่
ระดับการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ ±0.75% เกิดรอยร้าวแนวทแยงจากมุม
ด้านล่างขวาของจุดต่อเป็นแนวเข้าไปด้านในจุดต่อความยาวรอยร้าว
ประมาณ 5 เซนติเมตร และมีรอยร้าวเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นบริเวณคาน ที่
ระยะการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ ±1.00% ปรากฏรอยร้าวบริเวณจุดต่อ
เพิ่มมากขึ้น สาเหตุเนื่องจากเหล็กรัดฐานของค้ำยันเข้ากับคานเกิด
การรูดเสียหายทำให้ฐานค้ำยันบริเวณคานเกิดการขยับ เนื่องจาก
แรงที ่ถ ่ายมาตามค้ำยัน เป็นผลให้ค้ำยันไม่ได้ทำหน้าที ่ได้เต็ม
ประสิทธิภาพเหมือนกับช่วงต้นของการทดสอบ จนเมื่อเกิดรอยร้าว
ที่จุดต่อเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้จุดต่อคาน-เสาไม่สามารถรับแรงได้จน
เกิดการวิบัติที่จุดต่อทำให้ตัวอย่างเกิดความเสียหายดังรูปที่ 16 

 
รูปที่ 15 พฤติกรรม hysteresis ของตัวอย่าง SC3 

 

  
รูปที่ 16 ความเสียหายของตัวอย่าง SC3 หลังการทดสอบ 
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4.4. กำลังสูงสุดของตัวอย่าง 

 
รูปที่ 17 เส้นโค้งรอบนอก (backbone curve) 

จากการทดสอบตัวอย่างได้ผลว่าตัวอย่าง SC2 สามารถรับแรง
ด้านข้างสูงสุดเพิ่มขึ้นมากกว่าตัวอย่าง SC1 จนกระทั่งตัวอย่าง SC2 
เกิดการเคลื่อนตัวของฐานค้ำยันที่ตำแหน่งเสาส่งผลให้ระบบค้ำยัน
ไม่ทำหน้าที่ในการถ่ายแรงตามที่ได้ออกแบบไว้ ทำให้เกิดการวิบัติที่
จุดต่อเหมือนกับตัวอย่าง SC1 สำหรับตัวอย่าง SC3 นั้นได้มีการ
ปรับปรุงการติดตั ้งค้ำยันใหม่โดยการแก้ไขปัญหาที ่เกิดขึ ้นจาก
ตัวอย่าง SC2 โดยเปลี่ยนการติดตั้งของเหล็กกล่องสี่เหลี ่ยมจาก
รูปแบบยึดหมุน เป็นแบบยึดแน่นโดยการเชื่อม เพื่อแก้ปัญหาการ
ขยับของจุดต่อบริเวณค้ำยันและทำให้ระบบค้ำยันสามารถทำหน้าที่
ถ่ายแรงได้เต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้ความเสียหายย้ายไปเกิดขึ้นที่
ชิ้นส่วนคาน เป็นผลให้กำลังรับแรงด้านข้างสูงสุดของตัวอย่าง SC3 
เมื่อเทียบ SC1 นั้นสูงขึ้นถึงร้อยละ 271 และกำลังรับแรงสูงสุดของ
ตัวอย่าง SC2 เมื ่อเทียบกับตัวอย่าง SC1 สูงขึ ้นถึงร้อยละ 117 
สามารถดูได้จากกราฟเส้นโค้งรอบนอก ดังรูปที่ 17 ซึ่งค่าแรงสูงสุด
ที่เกิดขึ้นในตัวอย่างการทดสอบแสดงดัง ตารางท่ี 3 
ตารางที่ 3 กำลังสูงสุดและอัตราการเคลื่อนที่สัมพันธ์ที่ตำแหน่ง
กำลังสูงสุด 

ตัวอย่าง 

Push Pull 

Strength 
(kN) 

Drift 
Ratio 
(%) 

Strength 
(kN) 

Drift 
Ratio 
(%) 

SC1 13.68 0.75 14.36 -0.72 

SC2 11.69 1.38 17.00 -0.44 

SC3 37.10 1.35 35.04 -1.39 

4.5. ความเหนียวของตวัอย่าง 

ค่าความเหนียว เป็นอัตราส่วนระหว่างระยะการเคล่ือนตัวสูงสุด
(ultimate displacement) ต่อระยะการเคล่ือนตัวที่จุดคราก(yield 
displacement) เป็นตัวชี ้ว ัดที ่สำคัญของโครงสร้างภายใต้แรง
กระทำของแผ่นดินไหว สำหรับการศึกษานี้ได้ใช้วิธีการหาระยะการ

เคล่ือนตัวทั้งสอง ที่ถูกนำเสนอโดย Park [7]  
จากการทดสอบพบว่าตัวอย่าง SC2 มีค่าความเหนียวเฉลี่ยสูง

ที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่าง SC1 และ SC3 ดังแสดงใน ตาราง
ที่ 4 เนื่องจากตัวอย่างมีการเสริมกำลัง สำหรับตัวอย่าง SC3 ที่มีการ
เสริมกำลังเช่นเดียวกันแต่ค่าความเหนียวเฉลี่ยต่ำกว่าตัวอย่าง SC2 
เนื่องจากการที่ชุดติดตั้งค้ำยัน (เหล็กรัดยึดเหล็กประกับที่ตำแหน่ง
คาน) ของตัวอย่าง SC3 เกิดการวิบัติ ทำให้โหมดการวิบัติเปลี่ยน
จากการวิบัติในชิ้นส่วนคานตามที่ออกแบบไว้เป็นการวิบัติที่จุดต่อ
เหมือนกับตัวอย่าง SC1 และตัวอย่าง SC2 ซึ ่งหากค้ำยันยังคง
ทำงานได้ตามที่ออกแบบไว้ คาดว่าตัวอย่างจะยังคงสามารถรับแรง
ด้านข้างได้มากขึ้นและค่าความเหนียว ของตัวอย่าง SC3 จะมีค่า
มากขึ้นตามไปด้วย 
ตารางท่ี 4 ความเหนียวของตัวอย่างที่ได้จากผลการทดสอบ 

ชื่อ
ตัวอย่าง 

ความเหนียว, 
Push  

ความเหนียว, 
Pull  

ความเหนียว
เฉล่ีย 

SC1 1.89 1.50 1.69 

SC2 - 3.55 3.55 

SC3 1.61 1.84 1.73 

5. สรุปผลการวิจัย 

บทความนี้ได้นำเสนอผลการทดสอบตัวอย่างจุดต่อคาน-เสา
คอนกรีตเสริมเหล็กที่ไม่ได้ออกแบบให้รองรับแรงแผ่นดินไหว โดยมี
การเสริมการค้ำยันภายนอกด้วยเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ทดสอบด้วย
การให้แรงด้านข้างสลับทิศตามมาตรฐานการทดสอบ ACI T1.1-01 
จำนวน 3 ตัวอย่าง จากการทดสอบพบว่า 

1. การเสริมค้ำยันเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมในตัวอย่าง SC2 
และ SC3 ช่วยเพิ่มกำลังรับแรงด้านข้างแบบสลับทิศ
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับตัวอย่าง SC1 ที่ไม่ได้รับการเสริม
กำลัง 

2. กำลังสูงสุดของตัวอย่าง SC2 และ SC3 มากกว่ากำลัง
สูงสุดของตัวอย่าง SC1 เท่ากับร้อยละ 117 และ 271 
ตามลำดับ 

3. ค่าความเหนียวเฉลี ่ยของตัวอย่างที ่ได้รับการเสริม
กำลังภายนอกด้วยค้ำยันเหล็กกล่องสี ่เหลี ่ยมมีค่า
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับความเหนียวของตัวอย่าง SC1 ที่
ไม่ได้รับการเสริมกำลัง 

หมายเหตุ เนื ่องจากในการทดสอบ ค้ำยันเกิดการขยับและ
เหล ็กร ัดค ้ำย ันเก ิดการเส ียร ูปทำให ้ค ้ำย ันทำงานได ้ไม ่ เ ต็ม
ประสิทธิภาพตามที่ออกแบบไว้ ผลที่ได้จากการทดสอบนี้จึงมีค่าที่
น้อยกว่าที่ควรจะเป็น 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้ได้นำเสนอการศึกษาความเป็นไปได้ที่จะนำโครงสร้างวีเรนดีลหรือคานที่มีช่องเปิดตามความยาวของคานโดยที่จะนำโครงสร้างนี้มา
ประยุกต์ใช้ในโครงสร้างระบบเอาริกเกอร์ ซึ่งปัจุบันระบบเอาริกเกอร์นี้ถูกนำมาใช้ในอาคารสูงมากมายเพื่อเพ่ิมค่าสติฟเนส (Stiffness) ขององค์
อาคาร เนื่องจากองค์อาคารมีการรับแรงทางด้านข้างอันเป็นผลมาจากแรงลมและแรงแผ่นดินไหว ซึ่งทำให้องค์อาคารเกิดการเคลื่อนตัวไปทางข้าง
มากขึ้นเม่ือมีความสูงที่มากขึ้น ประโยชน์ของการนำโครงสร้างวีเรนดีลไปประยุกต์ใช้ในเอาท์ริกเกอร์ จะทำให้มีบริเวณและพ้ืนที่ในชั้นมากขึ้นรวมถึง
ความสามารถการใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นอีกด้วย โดยทำการวิจัยด้วยโปรแกรมทางไฟไนท์อิลิเมนต์และวิเคราะห์หาค่าการเคลื่อนตัวสัมพัทธ์ของ
อาคารแต่ละชั้น โมเมนต์ดัด แรงตามแนวแกน ที่เกิดขึ้นในชิ้นส่วนต่างๆของโครงสร้างของอาคาร อยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดหรือไม่ โดยมีการ
ออกแบบแรงแผ่นดินไหวตามมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง (มยผ. 1302-
52) และได้ใช้ตัวอย่างอาคาร อ้ือจือเหลียง ซึ่งเป็นอาคารสูงที่ไม่มีชั้นเอาท์ริกเกอร์ ผลการวิเคราะห์แรงแผ่นดินไหวนั้น อาคารอ้ือจือเหลียงไม่สามารถ
รับแรงแผ่นดินไหวตาม มาตรฐาน มยผ.1302-52 ได้ทั้งเรื่องของการเคลื่อนตัวสัมพัทธ์ที่แต่ละชั้นของอาคารและกำลังรับแรงของผนังคอนกรีตเสริม
เหล็ก จึงได้ทำการวิเคราะห์หาตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดของอาคารโดยใช้เอาท์ริกเกอร์ที่เป็นผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนั้นทำการวิเคราะห์
พฤติกรรมโครงสร้างของอาคารเมื่อเปล่ียนโครงสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นโครงสร้างวีเรนดีล จากการวิเคราะห์พบว่าตำแหน่งของโครงสร้างวี
เรนดีลในช้ันเอาริกเกอร์ที่เหมาะสมสำหรับอาคารดังกล่าวอยู่ที่ชั้น 29 และ 23 หรือที่ความสูงประมาณ 2/4 ถึง 3/4 เท่าของความสูงอาคารทั้งหมด 
โดยสามารถเพ่ิมความสามารถต้านทานแรงแผ่นดินไหวของอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
คำสำคญั: ระบบเอาท์ริกเกอร์, โครงสร้างวีเรนดีล, ผนังรับแรงเฉือน, คานลึก, มยผ.1302-52 

Abstract 

This paper proposes the possibility to introduce a vierendeel structure, a beam with longitudinal openings, to apply in the 
outrigger system. For decades, the outrigger system has been used in high rise buildings to increase the lateral stiffness of the 
building. Due to the fact that the buildings are exposed to lateral loads as a result of wind and earthquakes load conditions 
which causes the increment of lateral displacement when the buildings become taller. The benefits of using vierendeel in 
outriggers are that it provides more area and space, as well as more usability. The research was conducted by finite element 
analysis programming. Analysis of the story drift, bending moments and axial forces that occurred in the structural members 
of the U-Chu Ling building was conducted to verify whether these members meet the standard or not. From the analysis, it 
was found that story drift, and internal forces occurred in members do not meet the DPT 103-52 standard. Therefore, it was 
necessary to analyze the optimal position of the building with shear wall later used the reinforced concrete vierendeel and 
steel truss. It can be summarized from the analysis that the optimum position of the vierendeel for U-Chu Ling building is on 
29th and 23th floor which is approximately located on 2/4 to 3/4 of the overall buildings height. IT can be effectively increase 
the seismic resistance of the building. 
Keywords: Outrigger system, Vierendeel Structure, Shear wall, Deepbeam, DPT1302-52 

 
1. บทนำ 

ปัจจุบันอาคารสูงกําลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากการ
เพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร ที่มีมากขึ้นในขณะที่พื้นที่การใช้สอยมี
จํานวนจํากัดอีกทั ้งมูลค่าของที ่ดินก็มีราคาสูงขึ ้นอีกทั ้งความ 

ต้องการในการใช้งานอาคารสูงอาทิ เช่น สํานักงานและที่พักอาศัย 
ดังนั้นในการออกแบบที่ดีสิ่งแรกท่ี วิศวกรต้องคํานึงถึงมากที่สุด คือ 
ความปลอดภัยในการใช้งาน จึงได้มีการพัฒนาโครงสร้างขึ ้นมา
เพื่อให้ เหมาะแก่การใช้งานของลักษณะอาคารที่ต่างกันออกไป ซึ่ง
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ในการออกแบบโครงสร้างอาคารสูงนี้ต้อง คํานึงถึง ผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นเนื่องจากปัจจัยต่างๆเช่น แรงเนื่องจากแรงโน้มถ่วงเกิดจาก
น้ำหนักของ องค์อาคารและน้ำหนักบรรทุกจร รวมถึงแรงด้านข้างที่
กระทําต่อตัวองค์อาคาร เช่น แรงลมและแรงแผ่นดินไหว เป็นต้น 
แต่เมื ่อความสูงของตัวอาคารเพิ ่มขึ ้นและมีความชะลูดมากขึ้น 
ความสามารถในการต้านทานต่อแรงกระทําด้านข้างนั้นลดลง ทําให้
ตัวอาคารมีเสถียรภาพลดลง การเคลื่อนตัวบริเวณ ชั้นบนสุดของ
อาคารเกินค่ามาตรฐานที่กําหนด จากเหตุผลที่กล่าวไว้ จึงมีการนํา
ระบบเอาริกเกอร์และ ผนังรัด (Outrigger and belt wall system) 
ซึ่งเป็นโครงสร้างแบบผนังหรือคานลึกประมาณ 1-2 ชั้น จากความ
สูงของตัวอาคาร โดยมีการเสริมเหล็กยื ่นออกมาจากผนังรับแรง
เฉือนบริเวณแกนกลางของ อาคารถึงเสารอบนอกและยึดเสาแต่ละ
ต้นด้วยผนังรัด ซึ่งช่วยเพิ่มสติฟเนสในการรับแรงด้านข้างให้ โครง
อาคารมากขึ้นบริเวณชั้นดังกล่าว ซึ่งส่วนมากนั้นชั้นที่มีการใช้ระบบ
เอาท์ริกเกอร์ ชั้นนั้นจะไม่สามารถใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากเป็นโครงสร้างคานขนาดใหญ่ ซึ่งถ้านำโครงสร้างวีเรนดีล
มาประยุกต์ใช้จะสามารถทำให้มีการใช้พื้นที่ของชั้นนั้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

โดยปัจจุบันมี การศึกษาถึงพฤติกรรมของระบบเอาริกเกอร์และ
ผนังรัด (Outrigger and belt wall system) ว่ามีส่วนช่วยในการ
ลดแรงกระทําด้านข้างที่เกิดขึ้นกับองค์อาคารสูง ดังนั้นงานวิจัยนี้ 
เป็นการศึกษาการนําเอาโครงสร้างวีเรนดีล มาประยุกต์ในระบบเอา
ริกเกอร์และผนังรัด (Outrigger and belt wall system) มาใช้กับ 
องค์อาคารสูง โดยจะทําการวิเคราะห์อาคารจากการใช้โครงสร้างวี
เรนดีลในชั้นที่มีการใช้โครงสร้างเอาท์ริกเกอร์ของอาคารเดิมภายใต้
การจําลองฐานรากแบบยึดแน่นโดยวิเคราะห์จากพฤติกรรมและ
ผลตอบสนอง ของโครงสร้างวีเรนดีลในระบบเอาริกเกอร์ เนื่องจาก
แรงโน้มถ่วงและแรงกระทําด้านข้าง จากการจําลองอาคารขึ้น โดย
โปรแกรมทางไฟไนท์อิลิเมนต์ (Finite Element Analysis) เพ่ือการ
เล ือกใช ้ โครงสร ้างระบบเอาร ิกเกอร์ (Outrigger Structural 
System)  ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

2. วัตถุประสงค์และขอบเขตงานวิจัย 

2.1. วัตถุประสงค์หลักของงานวิจัย 

เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมของโครงสร้างวีเรนดีลกับคานลึก ใน
ชั้นเอาท์ริกเกอร์ ในกรณีที่รับแรงแผ่นดินไหวและน้ำหนักบรรทุก
ของอาคาร โดยใช้มาตรฐาน มยผ.1302-61 

2.2. ขอบเขตงานวิจัย 

การวิเคราะห์โครงสร้างอาคารและโครงสร้างเอาท์ริกเกอร์ เพ่ือ
ต้านทานแรงแผ่นดินไหวด้วยวิธีแรงสถิตเทียบเท่า โดยการจำลอง
อาคารอ้ือจือเหลียง 

งานวิจัยนี้ได้ทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมโครงสร้าง
อาคารทั้งก่อนและหลังใช้โครงสร้างระบบเอาท์ริกเกอร์ทั้งที ่เป็น
โครงสร้างวีเรนดีล กับ คานลึก  

โดยได้เปรียบเทียบ 1.การเคลื ่อนตัวส ัมพัทธ ์ระหว่างชั้น
เนื ่องจากแรงแผ่นดินไหว 2.การเคลื ่อนตัวด้านข้างของอาคาร
เนื่องจากแรงแผ่นดินไหว 3.แรงตามแนวแกนเสาเนื่องจากแรงโน้ม
ถ่วงและแรงแผ่นดินไหว 4.แรงเฉือนที่เกิดขึ้นในผนังรับแรงเฉือน
เนื่องจากแรงแผ่นดินไหว 5.โมเมนต์ดัดที่เกิดขึ้นในผนังรับแรงเฉือน
เนื่องจากแรงแผ่นดินไหว  

3. วิธีการวิเคราะห์และการดำเนินการวิจัย 

งานวิจัยนี ้เป็นการศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมของ
โครงสร้างอาคารเมื่อมีการรับแรงแผ่นดินไหว โดยใช้มาตรฐาน มยผ
1302-52 โดยได้กำหนดลักษณะโครงสร้างและพารามิเตอร์ต่างๆ 
แสดงดังตารางที่ 1 

3.1. วิธีแรงสถิตเทียบเท่า 

วิธีแรงสถิตเทียบเท่าเป็นวิธีการคำนวณแรงแผ่นดินไหวอย่าง
ง่ายโดยคำนวณเพื่อหาแรงเฉือนที่ฐาน (Seisimic Base Shear, V) 
ซึ่งจะขึ้นอยู่กับสัมประสิทธ์การตอบสนองของแผ่นดินไหว (CS) และ
น้ำหนักโครงสร้างประสิทธิผล (W) ได้จากสมการที่ (1) 

𝑉 𝐶 𝑊 (1) 

โดยค่า CS คำนวณได้จากสมการที่ (2) 

𝐶 𝑆
𝐼
𝑅

 0.01𝑔 (2) 

Sa คือ ค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมสำหรับใช้ออกแบบ
แรงสั ่นสะเทือนของแผ่นดินไหวซึ ่งสามารถใช้ค่าจากตารางใน
มาตราฐาน มยผ.1302-52 

การคำนวณจะต้องปรับแก้ค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัม
ที่คาบการสั่น 0.2 วินาที (SS) และคาบการสั่น 1.0 วินาที (S1) ซึ่ง
จะต้องปรับแก้ค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปคตรัมด้วยสัมประสิทธิ์
สำหรับชั้นดิน ณ ที่ต้ังอาคาร ที่คาบการส่ัน 0.2 วินาที (Fa) และคาบ
การสั่น 1.0 วินาที (Fv) เพื่อหาค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปคตรัม
สำหรับการออกแบบที่คาบการสั่น 0.2 วินาที (SDS) และคาบการส่ัน 
1.0 วินาที (SD1) คำนวณจากสมการที่ (3) และสมการที่(4) 

𝑆
2
3

𝐹 𝑆  (3) 

𝑆
2
3

𝐹 𝑆  (4) 
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ตารางท่ี 1 ตารางแสดงพารามิเตอร์ที่ใช้วิเคราะห์ 

 

แต่เนื่องจากอาคารนี้ตั ้งอยู่ใน กรุงเทพมหานคร จึงสามารถหาค่า
ความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัม ได้จากกราฟความสัมพันธ์ระหวา่ง 
สเปกตรัมผลตอบสนองสำหรับการออกแบบกับคาบการสั่นแสดงดัง
รูปที่ 1  
การคำนวณค่าคาบการสั่นพื้นฐาน (Fundamental Period, T) ใน
มาตารฐาน มยผ.1302-52 ได้ระบุการคำนวณได้ 2 วิธี 
วิธี ก.  คาบการส่ันพ้ืนฐานของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  

𝑇 0.02𝐻 (5) 

วิธี ข. สามารถคำนวณได้จากลักษณะการกระจายมวล(หรือน้ำหนัก)
ภายในอาคาร และสติฟเนสของระบบโครงสร้างต้านแรงด้านข้าง
และคาบการสั่นพ้ืนฐานที่คำนวณได้จากวิธี ข. จะต้องไม่เกิน 1.5เท่า
ของค่าที่คำนวณได้จากวิธี ก. 

การหาค่าการเคลื่อนตัวสัมพัทธ์ (Story Drifts, Δ) คือผลต่าง
ระหว่างการเคลื ่อนตัวในแนบราบของชั ้นบนและชั ้นล่างได้จาก
สมการที่ (6) 

𝛿
𝐶 𝛿

𝐼
 (6) 

 
รูปที่ 1 ความเร่งตอบสนองเชิงเสปกตรัมการออกแบบด้วยวิธี

สถิตเทียบเท่าสำหรับพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โซน 1 3 5 7 

3.2. แบบจำลองสำหรับการวิเคราะห์ 

สำหรับการวิเคราะห์ใช้แบบจำลอง 3 มิติ ของโครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็กสูง 39 ชั้น มีผนังรับแรงเฉือนอยู่บริเวณกลาง

พารามิเตอร์ รายละเอียด 
1. ลักษณะโครงสร้าง โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 

Transfer Beam ที่ชั้น 29th, 33th 

2. วัสดุงานโครงสร้าง เสาส่วน Tower  (F’c=600ksc. , SD40) 
ผนังคสล.และเสาอ่ืนๆ (F’c=400ksc. , SD40) 
พ้ืน คานคสล. (F’c=350ksc. , SD40) 

3. สถานที่ต้ังอาคาร จ.กรุงเทพมหานคร 
4. ค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปคตรัม สำหรับวีธีStatic  Sa=0.061g 
5. ขนาดของอาคาร กว้าง 38.9ม. ยาว 199ม. และ สูง 128ม. (39 ชั้น) 
6. น้ำหนักบรรทุก (Live Load and Super Imposed Dead Load) 1. ลานจอดรถ LL=400 kg/m2 , SDL=50 kg/m2 

2. พ้ืนที่ร้านค้า LL=400 kg/m2 , SDL=350 Ton/m2 
3. ห้องงานระบบ LL=500 kg/m2 , SDL=200 kg/m2 
4. โถงลิฟต์และบันได LL=300 kg/m2 , SDL=100 kg/m2 
5. ทางเดินและสำนักงาน LL=250 kg/m2 , SDL=250kg/m2  
6. หลังคาคสล. LL=200 kg/m2 , SDL=100 kg/m2 

7. ประเภทการออกแบบต้านแผ่นดินไหว (Design Category) ค 
8. ประเภทความสำคัญอาคาร (Important Factor) III 
9. ระบบโครงสร้าง ระบบโครงอาคาร (Building Frame System) 
10. ระบบต้านแรงด้านข้าง กำแพงรับแรงเฉือนแบบท่ีมีการให้รายละเอียดพิเศษ 

(Special Reinforced Concrete Shear Wall) 
11. ตัวประกอบผลตอบสนอง R (Response Modification Factor) 5 
12. ตัวประกอบกำลังส่วนเกิน Ω0 (System Overstrength Factor) 2.5 
13. ตัวประกอบขยายค่าการโก่งตัว Cd (Deflection Amplification Factor) 4.5 
14. ค่าสติฟเนสขององค์อาคารคอนกรีต 1. เสา  Ieff = 0.70Ig และ Aeff = 1.0Ag 

2. กำแพงรับแรงเฉือน  Ieff = 0.70Ig 
3. พ้ืน Post-tension  Ieff = 0.50Ig 
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อาคาร และมีเสาตั้งอยู่รอบนอก และพื้นเป็นระบบพื้นไร้คาน แต่ละ
ชั้นมีความสูงโดยประมาณ 3.7 เมตร และมี Transfer beam ที่ชั้น 
29 และ ชั้น 33 อาคารตั้งอยู่ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร วิเคราะห์โดย
ใช้โปรแกรม ETABS  แสดงดังรูปที่ 2 

 

รูปที่ 2 แบบจำลองสามมิติของอาคารอ้ือจือเหลียง 

3.2.1. แบบจำลองโครงสร้างระบบเอาท์ริกเกอร์ 

การวิเคราะห์หาตำแหน่งโครงสร้างระบบเอาท์ริกเกอร์ที่
เหมาะสมที่สุดของอาคารนี้โดยการสร้างเอาท์ริกเกอร์ที่เป็นคานลึก
ขนาด ความหนา 70ซม. เชื่อมต่อระหว่างเสากับผนังรับแรงเฉือน
แกนกลางของอาคารในแต่ละชั้นโดยเริ่มจากชั้นที่ 39 แสดงดังรูปที่ 
3  

รูปที่ 3 แบบจำลองโครงสร้างเอาท์ริกเกอร์ของช้ัน 39 

จากนั้นทำการหาค่าการหาค่าการเคลื่อนตัวสัมพัทธ์ระหว่าง
ชั้นสูงสุดที่สุดที่น้อยที่สุดเมื่อทำการสร้างแบบจำลองเอาท์ริกเกอร์ใน
แต่ละชั้น 

3.2.2.  แบบจำลองโครงสร้างวีเรนดีล 

หลังจากทำการหาตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดของโครงสร้าง
ระบบเอาท์ริกเกอร์ ทำการวิเคราะห์อาคารด้วยการจำลองโครงสร้าง
วีเรนดีลแสดงดังรูปที่ 4 

รูปที่ 4 แบบจำลองโครงสร้างระบบเอาท์ริกเกอร์ที่เป็น
โครงสร้างวีเรนดีล 

4. ผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์แรงสั ่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวอาคาร
อื้อจือเหลียงนั้นมีค่าการเคลื่อนตัวสัมพัทธ์ระหว่างชั้นสูงสุดของ
อาคาร เกินค่าที่ยอมให้ตามมาตรฐาน มยผ.1302-52 สำหรับอาคาร
ที่จัดอยู่ในประเภทความสำคัญแบบ III จะต้องไม่เกิน 0.015hx ซึ่ง
ความสูงมาตรฐานของอาคารเท่ากับ 3.7 เมตร ดังนั้นค่าการเคลื่อน
ตัวสัมพัทธ์ที่ยอมให้มีค่าเท่ากับ 0.0555 ม. โดยค่าการเคลื่อนตัว
สัมพัทธ์ของอาคารที่เกิดขึ้นนั้น ในแกนX มีค่าเท่ากับ 0.0429 ม. 
แกน Y มีค่าเท่ากับ 0.0795 ม. แสดงดังรูปที่ 5 

 

รูปที่ 5  ระยะการเคลื่อนตัวสัมพัทธ์ของอาคารเดิม 

4.1. การหาตำแหน่งที่เหมาะสมของโครงสร้างระบบเอาท์
ริกเกอร์ 

การหาตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดของโครงสร้างระบบเอาท์ริก
เกอร์นั้นหาได้จากการเคลื่อนตัวสัมพัทธ์ระหว่างชั้นสูงสุดของอาคาร
ที่อยู่ในค่าที่ยอมให้ของมาตรฐาน มยผ. 1302-52  



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

STR-02-5 

รูปที่ 6 แสดงการเคล่ือนตัวสัมพัทธ์ระหว่างชั้นสูงสุดเมื่อ
จำลองเอาท์ริกเกอร์ต้ังแต่ ชั้น 1-38 

จากรูปที่ 6 แสดงให้เห็นว่าตำแหน่งชั้นของโครงสร้างระบบ
เอาท์ริกเกอร์ที่เหมาะสมที่สุดนั้นอยู่ที่ 29 มีค่าการเคล่ือนตัวสัมพัทธ์
สูงสุดอยู ่ที ่ 52.286 มม. ซึ ่งอยู ่ในค่าที่ยอมตามมาตรฐาน มยผ. 
1302-52 

4.2. การใช้โครงสร้างวีเรนดีลแทนคานลึกในช้ันโครงสร้าง
ระบบเอาท์ริกเกอร ์

จากการวิเคราะห์พฤติกรรมของอาคารด้วยการใช้โครงสร้างวี
เรนดีลแทนคานลึกในชั้นโครงสร้างระบบเอาท์ริกเกอร์ ปรากฎว่า
การเคลื่อนตัวสัมพัทธ์ระหว่างชั้นสูงสุดมีค่า 57.557 มม. ซึ่งมีค่า
มากกว่าค่าที่ยอมให้ตามมาตรฐานอ้างอิง ดังนั้นได้ทำการวิเคราะห์
หาชั้นของโครงสร้างวีเรนดีลเพิ่มจนได้ค่าการเคลื่อนตัวสัมพัทธ์สัทธ์
ระหว่างชั้นสูงสุดที่มีต่ำที่สุด ณ ตำแหน่งที่ชั้น 29 กับ 23 มีค่าเท่ากับ 
52.330 มม.  

4.3. พฤติกรรมตอบสนองของอาคารเม่ือรบัแรง
แผ่นดินไหว 

4.3.1. การเคล่ือนตัวสัมพัทธ์ระหว่างชั้นของอาคาร 

จากรูปที ่ 7 แสดงการเปรียบเทียบการเคลื ่อนตัวสัมพันธ์
ระหว่างชั้น โดย สัญลักษณ์ “NO OT” หมายถึง อาคารเดิมที่ไม่มี
การเสริมกำลังด้วยโครงสร้างระบบเอาท์ริกเกอร์ มีการเคลื่อนตัว
สัมพันธ์ระหว่างชั้นสูงสุด 79.459 มม. คิดเป็น 0.0215 ของความสูง
ระหว่างชั้น 3.7 เมตร สัญลักษณ์ “OT 29th” หมายถึง คานลึกที่
ชั้น 29 มีการเคล่ือนตัวสัมพัทธ์ระหว่างชั้นสูงสุดเท่ากับ 52.286 มม. 
คิดเป็น 0.0141  สัญลักษณ์ “VOT 29th” หมายถึง โครงสร้างวีเรน
ดีลที่ชั้น29 มีการเคลื่อนตัวสัมพัทธ์ระหว่างชั้นสูงสุดเท่ากับ 57.557 
มม. คิดเป็น 0.0156 และสัญลักษณ์ “VOT 29th/23th” หมายถึง 
โครงสร้างวีเรนดีลที่ชั้น29และชั้น23 มีการเคล่ือนตัวสัมพัทธ์ระหว่าง
ชั้นสูงสุดเท่ากับ 52.330 มม. คิดเป็น 0.0141 

 
รูปที่ 7  แสดงการเคล่ือนตัวสัมพัทธ์ระหว่างชั้นเนื่องจากรับ

แรงแผ่นดินไหวในแบบจำลองโครงสร้างต่างๆ 

4.3.2. การเคล่ือนตัวด้านข้างของอาคาร 

การโก่งตัวในแนวระนาบที่เกิดจากแรงแผ่นดินไหวจะต้องมีค่า
ไม่เกินค่าการโก่งตัวที ่ยอมรับได้ (Permissible Deflection) คือ 
การการโก่งตัวที่โครงสร้างยังคงสามารถคงความสมบูรณ์เชิงโครง
โครงสร้างและสามารถต้านแรงกระทำตามที่ออกแบบไว้ได้ 

 

รูปที่ 8  แสดงการเคล่ือนตัวด้านข้างของอาคารเน่ืองจากรับ
แรงแผ่นดินไหวในแบบจำลองโครงสร้างต่างๆ 

จากรูปที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบการเคลื่อนตัวด้านข้างของ
อาคาร ณ ตำแหน่งชั้นต่างๆ โดยค่าการเคลื่อนตัวด้านข้างสูงสุดของ
แต่ละกรณีมีค่า ดังนี้ 1.อาคารเดิม มีค่า 609.534 มม. 2.โครงสร้าง
ระบบเอาท์ริกเกอร์ชนิดคานลึกชั้นที่29 มีค่าเท่ากับ 426.103 มม. 
3.โครงสร้างวีเรนดีลชั้นที่ 29 มีค่าเท่ากับ 465.51 มม. 4.โครงสร้างวี
เรนดีลชั้นที่ 29 และ23 มีค่าเท่ากับ 412.931 มม. คิดเป็น 0.43, 
0.30, 0.33 และ 0.29 เปอร์เซน็ต์ ตามลำดับ 
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4.3.3. แรงตามแนวแกนเสาเนื่องจากแรงโน้มถ่วงและ
แรงแผ่นดินไหว 

แรงตามแนวแกนจะพิจารณาแรงเนื่องจากแรงโน้มถ่วงร่วมกับ
แรงแผ่นดินไหวทั ้งด ้านหลบแรงแผ่นดินไหวและด้านรับแรง
แผ่นดินไหว แสดงดังรูปที่ 9 และรูปที่10 ตามลำดับ 

 

รูปที่ 9  แรงตามแนวแกนเสาในด้านหลบแรงแผ่นดินไหว
เนื่องจากรับแรงโน้มถ่วงและแรงแผ่นดินไหวใน
แบบจำลองโครงสร้างต่างๆ 

 

รูปที่ 10  แรงตามแนวแกนเสาในด้านรับแรงแผ่นดินไหว 
เนื่องจากรับแรงโน้มถ่วงและแรงแผ่นดินไหวใน
แบบจำลองโครงสร้างต่างๆ 

จากผลการวิเคราะห์แรงตามแนวแกนเสาในด้านหลบแรง
แผ่นดินไหว การเสริมกำลังด้วยโครงสร้างระบบเอาท์ริกเกอร์ 
สามารถลดแรงอัดตามแนวแกนเสาได้ในช่วงที่มีการเริมกำลังด้วย
โครงสร้างระบบเอาท์ริกเกอร์ ส่วนแรงตามแนวแกนเสาในด้านรับ
แรงแผ่นดินไหว โครงสร้างเดิมที่ยังไม่มีการเสริมกำลังด้วยโครงสร้าง
ระบบเอาท์ริกเกอร์นั ้นมีแรงอัดลดลงเนื ่องจากเกิดแรงดึงในเสา

เนื ่องจากแรงแผ่นดินไหว แบบจำลองที ่ม ีการเสริมกำลังด ้วย
โครงสร้างระบบเอาท์ริกเกอร์ เกิดแรงดึงขึ้นแทนในช่วงที่มีการเสริม
ด้วยโครงสร้างระบบเอาท์ริกเกอร์ สำหรับการเสริมกำลังด้วย
โครงสร้างวีเรนดีลสองช้ันนั้นสามารถลดแรงดึงที่เกิดขึ้นในเสาได้ 

4.3.4.  แรงเฉือนที่เกิดขึ้นในผนังรับแรงเฉือน 

แรงเฉือนที่เกิดขึ้นในผนังรับแรงเฉือนเมื่อรับแรงแผ่นดินแสดง
ดังรูปที่ 11  

 
รูปที่ 11  แรงเฉือนในผนังรับแรงเฉือนเน่ืองจากรับแรง

แผ่นดินไหวในแบบจำลองโครงสร้างต่างๆ 

จากรูปที่ 11 พบว่าผนังรับแรงเฉือนเกิดแรงเฉือนเพิ่มขึ้นและมี
ค่ามากที่สุดในชั้นที่มีการเสริมกำลังด้วยโครงสร้างระบบเอาท์ริก
เกอร์ เมื่อใช้โครงสร้างวีเรนดีลแทนคานลึกปรากฎว่าแรงเฉือนของ
ผนังรับแรงเฉือนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับคานลึกและลดน้อยลงเม่ือ
มีการเสริมโครงสร้างวีเรนดีลเพ่ิมที่ชั้น23 และมีค่าสูงที่สุดที่ชั้น 23  

4.3.5. โมเมนต์ดัดที่เกิดขึ้นในผนังรับแรงเฉือน 

 
รูปที่ 12  โมเมนต ์ด ัดในผน ังร ับแรงเฉ ือนเน ื ่องจากร ับแรง
แผ่นดินไหว ในแบบจำลองโครงสร้างต่างๆ 
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โมเมนต์ดัดที่เกิดขึ้นในผนังรับแรงเฉือนเม่ือรับแรงแผ่นดินแสดง
ดังรูปที่ 12 โมเมนต์ดัดในผนังรับแรงเฉือน มีค่าลดเมื่ออาคารมีการ
เสริมกำลังด้วยโครงสร้างระบบเอาท์ริกเกอร์และสูงสุดในชั้นที ่มี
โครงสร้างระบบเอาท์ร ิกเกอร์ เมื ่อใช้โครงสร้างวีเรนดีลแทน
โครงสร้างคานลึกในชั้นโครงสร้างระบบเอาท์ริกเกอร์ สามารถลด
โมเมนต์ดัดในผนังรับแรงเฉือนได้น้อยกว่าคานลึก และเมื ่อเพ่ิม
จำนวนชั้นของโครงสร้างวีเรนดีล  โมเมนต์ดัดในผนังรับแรงเฉือน
ลดลงน้อยกว่าประเภทคานลึก แต่โมเมนต์ดัดสูงสุดนั้นมีค่าน้อยกว่า
มาก 

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

ผลการศึกษาการประยุกต์แบบจำลองโครงสร้างวีเรนดีลแทน
คานลึกในช้ันโครงสร้างระบบเอาท์ริกเกอร์สามารถสรุปได้ดังนี้ 

อาคารอื้อจือเหลียงมีค่าการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ระหว่างชั้นเท่ากับ
79.50 มม. ในแนวแกนY ซึ่งมีค่ามากกว่าตามมาตรฐาน มยผ.1302-
52 กำหนด 55.50 มม. ซึ่งทำให้ได้นำอาคารอื้อจือเหลียงมาเพ่ือ
วิเคราะห์ในงานวิจัยนี้ 

การเสริมกำลังอาคารเพื ่อต ้านทานแรงแผ ่นด ินไหวด้วย
โครงสร้างระบบเอาท์ริกเกอร์สำหรับอาคารอื้อจือเหลียง  ชั้นที่
เหมาะสมที่สุดของโครงสร้างระบบเอาท์ริกเกอร์หนึ่งชั้น คือ ชั้นที่ 
29 ซึ่งมีความสูง 103.1 ม. จากพ้ืนดิน ซึ่งคิดเป็น 73 เปอร์เซ็นต์ของ
ความสูงทั้งอาคาร เนื่องจากโครงสร้างระบบเอาท์ริกเกอร์ประเภทวี
เรนดีลจำนวน1ระดับ ไม่สามารถต้านทานแรงแผ่นดินไหว ทำให้มี
การวิเคราะห์หาตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดของโครงสร้างวีเรนดีลสอง
ชั้น คือ ชั้นที่ 29 กับชั้นที่ 23  

พฤติกรรมการตอบสนองของโครงสร ้างอาคารในแต ่ละ
แบบจำลองสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. การเคล่ือนที่สัมพัทธ์ระหว่างชั้นสูงสุด  

- คานลึกจำนวนหนึ่งระดับ มีค่า 52.286 มม. 
- โครงสร้างวเีรนดีลสองระดับ มีค่า 52.330 มม. 
- โครงสร้างวีเรนดีลจำนวนหนึ่งดับ มีค่า 57.557 มม.  

2. การเคล่ือนตัวด้านข้างของอาคาร  

โครงสร้างวีเรนดีลสองระดับนั้นสามารถลดการเคลื่อนตัวสูงสุด
ของอาคารได้มากที่สุดคือ 32.25เปอร์เซ็นต์ คานลึกหนึ ่งระดับ
สามารถลดการเคลื่อนตัวสูงสุดได้ 30.09 เปอร์เซ็นต์ และวีเรนดีล
หนึ่งระดับสามารถลดค่าการเคล่ือนตัวสูงสุดได้ 23.63 เปอร์เซ็นต์ 

3. แรงตามแนวแกนของเสา 

แรงตามแนวแกนของเสาได้แบ่งเป็นสองกรณีกรณีรับแรง
แผ่นดินไหวกับกรณีหลบแรงแผ่นดินไหวซึ่งด้านรับแรงแผ่นดินไหว
นั้นจะทำให้เกิดแรงดึงในเสา ส่งผลให้แรงอัดของเสามีค่าลดลง และ

เมื่อมีการเสริมกำลังด้วยโครงสร้างระบบเอาท์ริกเกอร์ ทำให้แรง
แนวแกนในเสาเกิดแรงดึงเพิ่มมากขึ้นและแรงอัดลดลงอย่างมาก ซึ่ง
โครงสร้างวีเรนดีลหนึ่งระดับสามารถลดแรงอัดได้น้อยกว่าคานลึก
แต่เกิดแรงดึงที่น้อยกว่าคานลึก ส่วนโครงสร้างวีเรนดีลสองระดับ
สามารถลดแรงอัดได้มากกว่าคานลึกและ เกิดแรงดึงขั้นน้อยกว่า
คานลึก ในกรณีด้านหลบแรงแผ่นดินไหว โครงสร้างระบบเอาท์ริกเก
อร์ประเภทคานลึกสามารถลดแรงอัดในเสาได้มากที ่ส ุด แต่
โครงสร้างวีเรนดีลสองระดับสามารถลดแรงอัดในเสาในระหว่างชั้นที่
23 ถึงชั้น29 ได้มีค่าใกล้เคียงกับคานลึก 

4. แรงเฉือนในผนังรับแรงเฉือน   

เมื่อมีการใช้โครงสร้างระบบเอาท์ริกเกอร์นั้นทำให้แรงเฉือนใน
ผนังรับแรงเฉือนกลางอาคารมีค่าเพ่ิมขึ้น โดยโครงสร้างวีเรนดีลหนึ่ง
ระดับทำให้แรงเฉือนในผนังรับแรงเฉือนที่ชั้นนั้นมีค่าเพิ่มขึ้นมาก
ที่สุด ส่วนโครงสร้างระบบวีเรนดีลสองระดับให้ค่าแรงเฉือนน้อยกว่า
โครงสร้างวีเรนดีลหนึ่งระดับแต่ก็ยังมีค่ามากกว่าคานลึก 

5. โมเมนต์ดัดในผนังรับแรงเฉือน  

โมเมนต์ดัดในผนังรับแรงเฉือน การเสริมกำลังต้านทานแรง
แผ่นดินไหวด้วยโครงสร้างระบบเอาท์ริกเกอร์สามารถลดโมเมนตดั์ด
ในผนังรับแรงเฉือนได้แต่จะเกิดโมเมนต์ในทิศทางตรงข้ามในชั้นโครง
ร้างระบบเอาท์ริกเกอร์ ซึ่งโครงสร้างวีเรนดีลสองชั้นนั้นสามารถ
โมเมนต์ดัดได้ทั้งอาคารและในชั้นที่การใช้โครงสร้างระบบเอาท์ริก
เกอร์ 

จากสรุปผลการวิเคราะห์แสดงว่า โครงสร้างระบบเอาท์ริกเก
อร์ประเภทโครงสร้างวีเรนดีลหนึ่งระดับนั้นยังไม่สามารถต้านทาน
แรงแผ่นดินไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเพิ่มวีเรนดีลอีกหนึ่ง
ระดับนั้นทำให้พฤติกรรมของอาคารมีความใกล้เคียงกับโครงสร้าง
ระบบเอาท์ริกเกอร์ประเภทคานลึก และในด้านของการใช้งานพื้นที่
อาคาร การใช้โครงสร้างวีเรนดีลในโครงสร้างระบบเอาท์ริกเกอร์นั้น
ทำให้สามารถใช้งานพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งอาจจะ
ทำช่องเปิดให้เป็นช่องประตู หรืออย่างอื่นขึ้นอยู่กับขนาดช่องเปิด
ของโครงสร้างวีเรนดีล แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโครงสร้างอาคารเป็นหลัก 

6. กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้สำเร็จล่ล่วงได้เป็นอย่างดี ต้องขอขอบคุณอาจารย์ที่
ปรึกษา ผศ.ดร.อาทิตย์ เพชรศศิธร ที่ให้คำแนะนำและคำปรึกษาใน
ทุกด้านของงานวิจัย 

ขอบพระคุณบิดา มารดา ที่คอยส่งกำลังใจในการศึกษา จน
สำเร็จด้วยดี 
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ข้อมูลการสแกนวัตถุ 3 มิติด้วยแสงเลเซอร์แบบภาคพ้ืนดินและการวิเคราะห์แผ่นดินไหวของเจดีย์วัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย 
TERRESTRIAL LASER SCANNING DATA AND SEISMIC ANALYSIS OF WAT MAHATHAT SUKHOTHAI PAGODA 

สิรวิชญ์ สุขศิลา1,*, พีรสิทธิ์ มหาสุวรรณชัย1, ชัยณรงค์ อธิสกุล1 และ สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน1์ 
1 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, จ.กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

*Corresponding author address: sirawit.suks@mail.kmutt.ac.th 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ศึกษาผลกระทบของแรงแผ่นดินไหวต่อเจดีย์วัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัยโดยอาศัยข้อมูลการสแกนวัตถุ 3 มิติแบบภาคพื้นดินในการ
วิเคราะห์หาขนาดมิติในสภาวะปัจจุบันของเจดีย์ประธาน จากข้อมูลการสแกนวัตถุ 3 มิติดังกล่าวทำให้สามารถระบุมุมเอียงและการเสียรูปของเจดีย์
ประธานในสภาพปัจจุบันได้ ข้อมูลกลุ่มจุด 3 มิติของเจดีย์ประธานจะนำไปพัฒนาเป็นแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์ ในเบื้องต้นจะประเมินเจดีย์โดย
วิเคราะห์ผลทางสถิตยศาสตร์และการสั่นแบบธรรมชาติ จากนั้นจะทำการให้แรงแผ่นดินไหวกับแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อศึกษาผลตอบสนอง
ของแรงแผ่นดินไหวโดยการใช้ข้อมูลการเคลื่อนที่ของพื้นดินจากแผ่นดินไหวอย่างน้อย 3 ข้อมูลที่สอดคล้องตามมาตรฐานเกี่ยวกับแรงแผ่นดินไหว 
มยผ.1301/1302-61 จากการศึกษาพบว่าการประเมินสภาวะปัจจุบันของเจดีย์ประธานเกิดการเอียงตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 0.98 องศา การ
วิเคราะห์สถิตยศาสตร์ของโครงสร้างเจดีย์เนื่องจากน้ำหนักพบว่ามีค่าความเค้นอัดสูงสุดเท่ากับ 3.913 กก./ซม.2  และค่าความเค้นดึงสูงสุดเท่ากับ 
0.338 กก./ซม.2 และการวิเคราะห์โครงสร้างเจดีย์รับแรงแผ่นดินไหวพบว่ามีค่าการเคลื่อนตัวของยอดเจดีย์สูงสุดอยู่ในช่วง 15.50 ถึง 21.64 
เซนติเมตร โดยต้ังแต่บริเวณพุ่มข้าวบิณฑ์ถึงยอดเจดีย์เป็นส่วนที่พบว่ามีการเคล่ือนตัวสูงกว่าโครงสร้างส่วนอ่ืนๆ 
คำสำคัญ: การวิเคราะห์แผ่นดินไหว, เจดีย์ของไทย, เจดีย์วัดมหาธาตุ สุโขทัย, เทคโนโลยสีแกนวัตถุ 3 มิติด้วยแสงเลเซอร์แบบภาคพ้ืนดิน, วิธีไฟไนต์
เอลิเมนต์ 

Abstract 

This research investigates the effect of seismic load on Wat Mahathat Sukhothai Pagoda. The current dimensions of the 
main pagoda are determined based on the terrestrial 3D laser scanning data. According to the obtained data, the main pagoda's 
current inclination angle and deformation can be reported. The 3D point cloud data of the main pagoda is applied to develop 
the finite element model. The static analysis and free vibration analysis of the main pagoda are evaluated at first. At least 
three different ground motions, which are compatible with DPT1301/1302-61, are applied to the finite element model for 
seismic response investigation. The results show that the main pagoda’s current inclination angle is 0.98 degree southwest. 
The static analysis shows that the maximum compressive stress is 3.913 kg/cm2 and the maximum tensile stress is 0.338 
kg/cm2. The maximum seismic displacement at the top pagoda is higher than other areas, and the maximum displacement at 
the top of pagoda is in range of 15.50 cm. to 21.64 cm.  
Keywords: Finite element method, Seismic analysis, Terrestrial 3D laser scanning, Thai pagoda, Wat Mahathat Sukhothai 
Pagoda 

 
1. ที่มาและความสำคัญ 

วัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัยเป็นวัดที ่มีความสำคัญมากของ
อาณาจักรสุโขทัย สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยสุโขทัยช่วงต้นโดยวัดตั้งอยู่ใจ
กลางเมืองเปรียบเสมือนเป็นพระอารามหลวงแห่งสมัยสุโขทัย 
ภายในวัดมีพ้ืนที่กว้างขวางท่ีแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของยุคสมัย 
ปัจจุบันวัดมหาธาตุ สุโขทัยตั ้งอยู ่บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัยที ่เป็นโบราณสถานขนาดใหญ่ภายในประกอบด้วยเจดีย์
ประธาน วิหาร มณฑป อุโบสถ และเจดีย์รายมากถึง 200 องค์ โดย
เจดีย์ประธานมีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงพุ่งข้าวบิณฑ์หรือทรงยอดดอก
บัวตูมที่แสดงถึงศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของสุโขทัย บริเวณโดยรอบ

ของเจดีย์ประธานประกอบด้วยปรางค์ประจำทิศและปรางค์ประจำ
มุม ซึ่งปรางค์ประจำทิศ 4 องค์เป็นเจดีย์ทรงปราสาทแบบสุโขทัยที่
ได้รับอิทธิพลจากศิลปะขอมและปรางค์ประจำมุม 4 องค์เป็นเจดีย์
ทรงปราสาทห้ายอดแสดงถึงศิลปะที่ได้รับอิทธิพลจากพุกามและ
ล้านนา [1] จากท่ีกล่าวมาข้างต้นวัดมหาธาตุ สุโขทัยจึงเป็นศูนย์รวม
ของแหล่งศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมอันหลากหลายที่หลงเหลือ
อยู่จากสมัยสุโขทัยมาจนถึงปัจจุบัน จึงทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นมรกดกโลกทางวัฒนธรรม  

วัดมหาธาตุ สุโขทัยเป็นโครงสร้างที่เก่าแก่มีอายุยาวนานจึงเกิด
ความเสื่อมโทรมที่เกิดจากผลกระทบทางด้านสภาพแวดล้อมและ
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การเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา อีกทั้งมีความเสี ่ยงที่จะเกิดความ
เสียหายจากภัยแผ่นดินไหว โดยจังหวัดสุโขทัยเป็นจังหวัดที่อยู่ใน
พื้นที่เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหว เนื่องจาก
อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับแหล่งรอยเล่ือนที่มีพลังหลายแห่ง เช่น รอย
เลื ่อนอุตรดิตถ์ที ่มีการเกิดแผ่นดินไหวในช่วงไม่กี ่ปีมานี ้ ดังนั้น
การศึกษาผลกระทบของแรงแผ่นดินไหวที่มีต่อโครงสร้างโบราณ
สถานท่ีมีความสำคัญแห่งนี้จึงเป็นส่ิงจำเป็น  

เทคโนโลยีการสแกนวัตถุ 3 มิติด้วยแสงเลเซอร์เป็นเทคโนโลยีที่
ใช้ในการเก็บข้อมูลพิกัดจุดสามมิติที่มีความละเอียดและแม่นยำสูง 
และสามารถเก็บข้อมูลพิกัดจุดของโครงสร้างได้เป็นจำนวนมากใน
ระยะเวลาอันสั้น การศึกษานี้จึงมุ่งศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
การสแกนวัตถุ 3 มิติในการเก็บรวบรวมข้อมูลเจดีย์วัดมหาธาตุ
สุโขทัย เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ประเมินสภาพปัจจุบันของวัด และ
นำไปใช ้ประกอบการสร ้างแบบจำลองสำหร ับการว ิเคราะห์
โครงสร้างด้วยวิธ ีไฟไนต์เอลิเมนต์ โดยมีเป้าหมายเพื ่อศึกษา
ผลกระทบของแรงแผ่นดินไหวที ่กระทำต่อโครงสร้างเจดีย ์วัด
มหาธาตุ สุโขทัย 

2. หลักการและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  

2.1. เทคโนโลยีการสแกนวัตถุสามมิติ 

เทคโนโลยีการสแกนวัตถุสามมิติที่ใช้ในการศึกษานี้ มีหลักการ
ทำงานคือการวัดความต่างเฟสของลำแสงเลเซอร์ที่ปล่อยออกมา
อย่างต่อเนื่อง การคำนวณระยะทางจะคิดจากความแตกต่างของ
เฟสขาออกและขาเข้าของเลเซอร์ จากนั้นจะได้เป็นข้อมูลพิกัดกลุ่ม
จุด 3 มิติของโครงสร้างเป็นจำนวนมากในระยะเวลาอันสั้น [2] ด้วย
ความสามารถน้ีเครื่องสแกนวัตถุ 3 มิติด้วยแสงเลเซอร์จึงเหมาะสม
ในการใช้งานกับโครงสร้างอาคารที่ไม่มีข้อมูลอาคารหลงเหลืออยู่ 
เช่น อาคารโบราณ รวมถึงโบราณสถานต่างๆ โดยเมื่อได้ข้อมูลจาก
ภาคสนามสำหรับแต่ละจุดตั้งเครื ่องมือแล้ว จากนั้นนำข้อมูลไป
ประมวลผลเพ่ือให้ข้อมูลเชื่อมต่อกันโดยใช้หลักการซ้อนทับของกลุ่ม
จุดด้วยวิธี image based registration จะได้เป็นข้อมูลพิกัด 3 มิติ
ท ี ่ เหม ือนกับสถานที ่จร ิง ซึ ่งทำให ้สามารถนำไปใช ้ประเมิน 
รายละเอียดพิกัด ขนาด และรูปร่าง ได้อย่างแม่นยำ 

โบราณสถานและโครงสร้างในอดีตมักมีรูปร่าง รูปทรงที ่มี
รายละเอียดสูง มีความสวยงาม การสำรวจที่อาศัยบุคลากรที่ชำนาญ
การและเครื่องมือแบบดั้งเดิมมีข้อจำกัดในด้านการรวบรวมข้อมูล
จำนวนมากให้มีความต่อเนื่องและละเอียดเพียงพอต่อการศึกษาใน
ด้านต่างๆ อีกทั ้งยังใช้เวลาในการทำงานยาวนาน เมื ่อเทียบกับ
เทคโนโลยีการสแกนวัตถุ 3 มิติด้วยแสงเลเซอร์แล้วการเก็บข้อมูล
ของโบราณสถานที่มีความละเอียดดังกล่าวจึงทำได้สะดวก รวดเร็ว 
และมีความละเอียดเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก โดยกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้เทคโนโลยีการสแกนวัตถุ 3 มิติกับโบราณสถานสามารถ

ศึกษาเพ่ิมเติมได้จากตัวอย่างงานวิจัยในอดีตต่อไปน้ี  
Korumaz M., et al. [3] นำเทคโนโลยีการสแกนวัตถุ 3 มิติ

ด ้วยแสงเลเซอร ์มาใช ้ ในการเก ็บข ้อม ูลอาคารโบราณทาง
ประวัติศาสตร์ กรณีศึกษาเป็นอาคารสุเหร่าที่โครงสร้างเป็นอิฐก่อ
โบราณตั ้งแต่ช ่วงต้นของยุคกลางตั ้งอย ู ่ ในประเทศตุรกี จาก
การศึกษาพบว่าเทคโนโลยีการสแกนวัตถุ 3 มิติด้วยแสงเลเซอร์
สามารถเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วเพ่ือนำไปใช้ใน
วิเคราะห์ตรวจสอบความสมบูรณ์ของอาคารโดยไม่เกิดความ
เสียหายต่อโครงสร้าง 

สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ และคณะ [4] ทำการสำรวจและเก็บข้อมูล
พิกัดของโบราณสถานของไทย โดยเป็นการนำข้อมูลพิกัดและมิติ
ต่างๆ ของโบราณสถานไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น วิเคราะห์
การทรุดเอียงและการเอียงตัวของโครงสร้าง รวมถึงการจัดเก็บ
ข้อมูลเพื ่อใช้สำหรับการติดตามสภาพโครงสร้างและการบูรณะ
ซ่อมแซมโบราณสถานให้คงอยู่ต่อไปได้อย่างยาวนาน 

นอกจากนี้ในปัจจุบันยังมีตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช ้เทคโนโลยีการสแกนวัตถุ 3 มิต ิอีกเป ็นจำนวนมาก ได ้แก่ 
Invernizzi S., et al. [5] ติดตามประเมินสภาพโครงสร้างของหอสูง
โบราณ D’Altri A., et al [6] วิเคราะห์สเถียรภาพการเอียงของ
โครงสร้างอิฐก่อโบราณ และ Liang H., et al [7] จัดทำข้อมูลของ
สวนโบราณในประเทศจีนที่ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลก เป็นต้น 

2.2. การวิเคราะห์โครงสร้างโบราณสถานของไทยโดยใช้
วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 

การวิเคราะห์โครงสร้างของโบราณสถานเพื่อศึกษาพฤติกรรม
ของหน่วยแรงท่ีเกิดขึ้นภายในโครงสร้างและวิเคราะห์พฤติกรรมของ
โครงสร้างที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ โดยการศึกษานี้จะนำ
ข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลผ่านการใช้เทคโนโลยีการสแกนวัตถุ 
3 มิติพัฒนาเป็นแบบจำลองที่สามารถวิเคราะห์โครงสร้างได้โดยใช้
วิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์ ซึ่งมีตัวอย่างงานวิจัยที่ใช้วิธีไฟไนต์เอลิ
เมนต์ศึกษาพฤติกรรมโบราณสถานของไทย ดังต่อไปน้ี 

สุดชาย พานสุวรรณ [8] ได้วิเคราะห์โครงสร้างของเจดีย์ดว้ยวิธี
ไฟไนต์เอลิเมนต์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการกระจายตัวของหน่วยแรง
เนื่องจากน้ำหนักของเจดีย์ โดยทำการวิเคราะห์สถิตยศาสตร์ใน
ระนาบ 2 มิติ จากการศึกษาทำให้สามารถทราบถึงจุดที่มีความเส่ียง
ในการรับน้ำหนักของเจดีย์แต่ละรูปทรง โดยพฤติกรรมโดยรวมของ
โครงสร้างเจดีย์รูปทรงต่างๆ จะเกิดหน่วยแรงอัดเป็นส่วนใหญ่และ
ผลของการวิเคราะห์ที่ได้จากงานนี้สามารถนําไปใช้ประกอบการ
พิจารณาวิธีการและรูปแบบในการบูรณะซ่อมแซมโบราณสถานของ
ไทยได้ 

ชนาฉัตร อภิชาตยะกุล [9] ได้ศึกษาการวิเคราะห์โครงสร้างของ
เจด ีย ์อ ิฐก ่อโดยใช ้แบบจำลองสำหร ับว ิธ ี ไฟไนต ์ เอล ิ เมนต์  
ทำการศึกษาผลทางสถิตยศาสตร์ที่เกิดจากน้ำหนักของเจดีย์และ
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ศึกษาสมบัติทางพลศาสตร์ของโครงสร้าง จากการศึกษาพบว่าหน่วย
แรงอัดและหน่วยแรงดึงที่เกิดจากน้ำหนักของเจดีย์เป็นสาเหตุของ
การเกิดรอยแตกร้าวและความเสียหายของโครงสร้าง การเอียงของ
เจดีย์มีผลโดยตรงต่อค่าความถี่ธรรมชาติซึ่งจะขึ้นอยู่กับรูปแบบทิศ
ทางการเอียงที่เกิดขึ้นในอดีต 

ในส่วนของการศึกษาผลกระทบเนื่องจากแรงแผ่นดินไหวที่มต่ีอ
โบราณสถานของไทยนั้น ยังพบว่ามีผลการศึกษาในประเด็นนี้อย่าง
จำกัด โดย ภคพงศ์ ภัทราคม [10] ได้วิเคราะห์โครงสร้างของพระ
เจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคลภายใต้แรงกระทำเนื่องจากแผ่นดินไหว โดยใช้
วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ เพื่อประเมินความมั่นคงและหาอัตราส่วนความ
ปลอดภัยของโบราณสถาน จากการศึกษาพบว่าส่วนของโครงสร้าง
เจดีย์ที่ เม ื ่อได้ร ับผลกระทบจากแรงแผ่นดินไหวแล้วจะทำให้
อัตราส่วนความปลอดภัยลดลง เสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายคือ
บริเวณต้ังแต่บัลลังก์เหนือองค์ระฆังไปจนถึงยอดของโครงสร้าง 

จากงานวิจัยในอดีตที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าการประเมินผล
กระทบจากแรงแผ่นดินไหวสำหรับโบราณสถานในเขตพื้นที่จังหวัด
สุโขทัย โดยเฉพาะเจดีย์วัดมหาธาตุยังไม่มีงานวิจัยที่แสดงผลการ
วิเคราะห์ไว้อย่างชัดเจน ดังนั ้นการศึกษานี้จึงจะนำเสนอการใช้
เทคโนโลยีการสแกนวัตถุ 3 มิติเก็บรวบรวมข้อมูล และประเมิน
สภาพปัจจุบัน รวมถึงแสดงผลการวิเคราะห์ผลกระทบของแรง
แผ่นดินไหวที่มีต่อโครงสร้างเจดีย์วัดมหาธาตุ สุโขทัยในเบื้องต้น 
เพ่ือประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์ในระยะยาวต่อไป 

3. วิธีการดำเนินงานวจิัย 

งานวิจัยนี้มีขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย เริ่มจากการลงพื้นที่ใช้
เทคโนโลยีการสแกนวัตถุ 3 มิติเก็บข้อมูลด้านมิติและขนาดของวัด
มหาธาตุ สุโขทัย จากนั้นนำข้อมูลกลุ่มจุดที่ได้มาทำการวิเคราะห์
ประเมินขนาดมิติของโครงสร้าง และทำการสร้างแบบจำลองเพ่ือ
วิเคราะห์โครงสร้างทางสถิตยศาสตร์ พร้อมทั ้งหาสมบัติทาง
พลศาสตร์ของโครงสร้าง และประเมินการเคล่ือนตัวของเจดีย์ภายใต้
แรงแผ่นดินไหวด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ โดยขั้นตอนดังกล่าวสามารถ
สรุปเป็นวิธีการพอสังเขปได้ดังนี้ 

3.1. การเก็บข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล 3 มิติ 

การเก็บข้อมูลของวัดมหาธาตุ สุโขทัย ทางคณะผู้วิจัยได้ทำการ
ลงพื ้นที ่โดยใช้เครื ่องสแกนวัตถุ 3 มิติด้วยแสงเลเซอร์รุ ่น Faro 
X330 เก ็บข ้อม ูลในพ ื ้นท ี ่ภาคสนาม  ด ังร ูปที่  1 โดยกำหนด
ค่าพารามิเตอร์สำหรับการเก็บข้อมูลดังนี้ กำหนดค่าความละเอียด
ของจุด (Resolution) ประมาณ 28 ล้านจุดต่อจำนวน 1 จุดต้ัง
กล้อง ค่าความเร็วที่ใช้ในการเก็บข้อมูลอยู่ที่ 122000 จุดต่อวินาที 
และระยะห่างระหว่างจุดที่ระยะ 10 เมตรอยู่ที่ระยะ 7.67 มิลลิเมตร   

 
รูปที่ 1 การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลภาคสนาม 

จากนั้นนำผลข้อมูลที่ได้จากงานภาคสนามทำการประมวลผล
ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือให้ได้เป็นข้อมูลกลุ่มจุด 3 มิติ (point 
cloud data) ของวัดมหาธาตุ สุโขทัยและสามารถประยุกต์ใช้
สำหร ับการสร ้างแผนผ ังบร ิ เวณ ว ิ เคราะห ์ขนาดม ิต ิและใช้
ประกอบการสร้างแบบจำลองในการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ดังจะ
แสดงผลในส่วนต่อไป 

3.2. การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 

การศึกษานี้ทำการสร้างแบบจำลองของโครงสร้างเจดีย์ประธาน
ของวัดมหาธาตุ สุโขทัย ดังรูปที่ 2  โดยใช้ข้อมูลขนาดมิติจากการ
ประมวลผลข้อมูลพิกัดจุด 3 มิติ (point cloud data) ที ่ได้จาก
เทคโนโลยีการสแกนวัตถุ 3 มิติ จากนั ้นนำแบบจำลองเข ้าสู่
โปรแกรม Abaqus เพ่ือวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์  

 
รูปที่ 2 แบบจำลองเจดีย์ประธานวัดมหาธาตุ สุโขทัย  

สำหรับการศึกษานี้จะแบ่งชิ้นส่วนของแบบจำลองเป็นเอลเิมนต์
เล็กๆ จำนวน 136108 เอลิเมนต์ ดังแสดงรูปที่ 3 
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รูปที่ 3 แบบจำลองเจดีย์ประธานวัดมหาธาตุ สุโขทัย สำหรับการ
วิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ 

ขอบเขตของการศึกษานี้จะทำการวิเคราะห์โครงสร้างของเจดีย์
ประธานวัดมหาธาตุ สุโขทัย ในสภาวะสถิต และหาสมบัติทาง
พลศาสตร์ของโครงสร้างอันได้แก่ความถี่ธรรมชาติและรูปแบบการ
สั ่น จากนั ้นจะทำการวิเคราะห์หาค่าการเคลื ่อนตัวสูงส ุดอัน
เนื่องมาจากผลของแรงแผ่นดินไหว โดยข้อมูลที่เกี ่ยวข้องกับการ
วิเคราะห์ในส่วนต่างๆ แสดงได้ดังต่อไปน้ี 

3.2.1. การวิเคราะห์ทางสถิตยศาสตร์และการหาสมบัติ
ทางพลศาสตร์ของโครงสร้าง 

การว ิ เคราะห ์ โครงสร ้ า งด ้ วย โปรแกรม  Abaqus ทาง
สถิตยศาสตร์จะประเมินผลที่เกิดจากน้ำหนักของเจดีย์เป็นหลักโดย
ค่าสมบัติของวัสดุที่กำหนดในแบบจำลองจะอ้างอิงตามผลการศึกษา
สมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุโบราณและวัสดุทดแทน สำหรับ
โบราณสถานของไทย ซึ่งรายงานไว้ในงานวิจัยของ Wonganan N., 
et al. [11] ดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 ค่าสมบัติสำหรับเจดีย์ประธานวัดมหาธาตุ สุโขทัย 

วัสดุ ความหนาแน่น 
(กรัม/ซม.3) 

โมดูลัสความ
ยืดหยุ่น 
(MPa) 

อัตราส่วนปัว
ซอง 

อิฐ 1.6 444 0.216 

3.2.2. การวิเคราะห์ผลตอบสนองของแผ่นดินไหว 

การศึกษานี้จะใช้ข้อมูลการเคลื่อนที่ของพื้นดินจากแผ่นดินไหว
อย่างน้อย 3 ข้อมูลในการวิเคราะห์ผลการตอบสนองของโครงสร้าง
เนื่องจากแรงแผ่นดินไหวซึ่งแต่ละชุดข้อมูลจะประกอบด้วยคู่ข้อมูล
ความเร่งของพื้นดินในแนวราบที่ตั้งฉากกัน คือ fault normal (FN) 
และ fault parallel (FP) โดยแสดงตัวอย่างของคลื่นแผ่นดินไหวท่ี
ใช ้ด ังร ูปท ี ่ 4 เป ็นคล ื ่นแผ ่นด ินไหว Landers ว ัดจากสถานี

แผ่นดินไหว Mission Creek Fault รูปที่ 5 เป็นคลื่นแผ่นดินไหว 

Landers วัดจากสถานีแผ่นดินไหว North Palm Springs และรูปที่ 
6 เป็นแผ่นดินไหว Manjil- Iran จากสถานีแผ่นดินไหว Qazvin  

 
รูปที่ 4 ข้อมูลการเคล่ือนที่ของพ้ืนดิน NGA880FN 

 

รูปที่ 5 ข้อมูลการเคล่ือนที่ของพ้ืนดิน NGA882FN 

 

รูปที่ 6 ข้อมูลการเคล่ือนที่ของพ้ืนดิน NGA1636FN 

โดยข้อมูลการเคลื่อนที่ของแผ่นดินไหวจะต้องปรับแต่งให้มี
รูปร่างสเปกตรัมการตอบสนองใกล้เคียงกับสเปกตรัมการตอบสนอง
ออกแบบตามมยผ.1301/1302-61 [12] ซึ ่งแสดงได้ดังรูปที ่ 7 

 
รูปที่ 7 ความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมสำหรับออกแบบด้วยวิธี

เชิงพลศาสตร์ [12] 

จากรูปที่ 7 SDS คือค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมสำหรับ
การออกแบบที่คาบการสั ่น 0.2 วินาที และSD1 คือค่าความเร่ง
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ตอบสนองเชิงสเปกตรัมสำหรับการออกแบบที่คาบการสั่น 1 วินาที
สามารถหาได้จากสมการ 

𝑆
2
3
𝑆  (1) 

𝑆
2
3
𝑆  (2) 

โดย SMS คือค่าความเร่งตอบสนองสเปกตรัมที่คาบการสั่น 0.2 
วินาทีที่ปรับแก้จากผลของชั้นดิน และSM1 คือค่าความเร่งตอบสนอง
สเปกตรัมที่คาบการสั่น 1.0 วินาทีที่ปรับแก้จากผลของชั้นดิน ซึ่ง 
SMS และSM1 จะขึ้นอยู่กับค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมของ
แผ่นดินไหวรุนแรงสูงสุด (Maximum Considered Earthquake : 
MCE) สำหรับวัดมหาธาตุ สุโขทัยตั้งอยู่อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
จะใช้ค่าค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัม MCE ที่คาบการส่ัน 0.2 
และ 1 วินาทีเท่ากับ 0.449 และ0.117 ตามลำดับ [12]  

ซึ่งสเปกตรัมการตอบสนองออกแบบของจังหวัดสุโขทัยสามารถ
แสดงได้ดังรูปที่ 8  

 
รูปที่ 8 สเปกตรัมการตอบสนองออกแบบจังหวัดสุโขทัย 

การปรับแต่งสเปกตรัมการตอบสนองของข้อมูลแผ่นดินไหวทั้ง 
3 ข้อมูลให้เหมาะสมกับสเปกตรัมการตอบสนองออกแบบของ
จ ังหว ัดส ุ โขท ัยจะได ้ค ่าสเกล (scaling factor) สำหร ับใช ้ ใน
การศึกษานี้ดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 ค่าสเกลสำหรับปรับแต่งข้อมูลแผ่นดินไหว 

ข้อมูลแผ่นดินไหว ค่าสเกล 
(scaling factor) 

880FN 1.6756 
880FP 1.6343 
882FN 1.2568 
882FP 1.3613 
1636FN 0.7219 
1636FP 1.2594 

 

เมื่อปรับค่าแล้วจะได้ความเร่งสเปกตรัมตอบสนองของ
แผ่นดินไหวที่เหมาะสมกับความเร่งสเปกตรัมตอบสนองออกแบบ
ตามมยผ.1301/1302-61 ดังรูปที่ 9 

 

รูปที่ 9 ความเร่งสเปกตรัมตอบสนองของแผ่นดินไหวปรับค่า 

4. ผลการศึกษา 

4.1. ผลการประมวลผลข้อมูลการสแกนวัตถุ 3 มิติ 

ข้อมูลการสแกนวัตถุ 3 มิติที่เก็บจากการลงพื้นที่สามารถนำมา
ประมวลผลให้ได้เป็นข้อมูลกลุ่มจุดที่สามารถสร้างแผนผังบริเวณ หา
ขนาดมิติ และวัดการเอียงตัวของเจดีย์ได้ โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูล
กลุ่มจุดที่ได้จากการสแกนวัตถุ 3 มิติ แสดงได้ดังนี้ 

4.1.1. ผลของการรวมข้อมูลพิกัดจุด 3 มิติ 

จากการประมวลผลข้อมูลโดยใช้หลักการซ้อนทับกันของภาพ
จะได้เป็นข้อมูลกลุ่มจุด 3 มิติที่แสดงพื้นที่โดยรวมของวัดมหาธาตุ
สุโขทัยได้ ดังรูปที่ 10 และข้อมูลกลุ่มจุด 3 มิติเฉพาะบริเวณเจดีย์
ประธานและเจดีย์บริวาร ดังรูปที่ 11 

 

รูปที่ 10 ภาพกลุ่มจุด 3 มิติแสดงพื้นที่โดยรวมของวัดมหาธาตุ 
สุโขทัย 

 

รูปที่ 11 ข้อมูลกลุ่มจุด 3 มิติของเจดีย์ประธานและเจดีย์บริวาร 
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4.1.2. ผลของการวัดขนาดมิติและการเอียงตัว 

จากการวิเคราะห์ขนาดมิติ ทำให้สามารถสร้างผังบริเวณของวัด
ได้ ดังรูปที่ 12 และภาพรูปด้านได้ดังรูปที่ 13 และ 14 

 

รูปที่ 12 ผังบริเวณของวัดมหาธาตุ สุโขทัย 

 

รูปที่ 13 ภาพด้านทิศเหนือของวัดมหาธาตุ สุโขทัย 

 

รูปที่ 14 ภาพด้านทิศตะวันออกของวัดมหาธาตุ สุโขทัย 

ผลของการวัดความเอียงของยอดเจดีย์ประธานวัดมหาธาตุ
จังหวัดสุโขทัยพบว่าเอียงตัวไปในทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นมุม 0.98 
องศาดังแสดงในรูปที่ 15 

 

รูปที่ 15 ทิศการเอียงตัวของเจดีย์ประธานวัดมหาธาตุ สุโขทัย 

4.2. ผลการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ทางสถิตยศาสตร ์

จากการวิเคราะห์โครงสร้างเนื่องจากผลของน้ำหนักเจดีย์ด้วย
วิธ ีไฟไนต์เอลิเมนต์ผ่านโปรแกรม Abaqus สามารถแสดงการ
กระจายตัวของความเค้นที่เกิดขึ้นได้ในตำแหน่งต่างๆ ได้ดังรูปที่ 16 

 
รูปที่ 16 การกระจายตัวของหน่วยแรงท่ีเกิดจากน้ำหนักเจดีย์ 

จากการวิเคราะห์พบว่าความเค้นที่เกิดขึ ้นสูงสุดมีค่าเท่ากับ 
3.913 กก./ซม.2 เป็นหน่วยแรงอัดโดยเมื่อเปรียบเทียบกับรายงาน
ของสุท ัศน ์และคณะ [4] กำลังร ับแรงอ ัดของอิฐก ่อโบราณมี
ค่าประมาณ 14.9 กก./ซม.2 พบว่าความเค้นอัดเนื่องจากน้ำหนัก
ของเจดีย์ที่เกิดขึ้นมีค่าไม่เกินกว่ากำลังที่อิฐก่อจะรับได้และค่าความ
เค้นดึงดึงเท่ากับ 0.338 กก./ซม.2 มีค่าความเค้นดึงมีค่าเป็น ร้อยละ 
8.638 ของความเค้นอัดที ่เกิดขึ ้นซึ ่งสอดคล้องกับรายงานของ 
Wethyavivorn B., et al. [13] และสอดคล้องกับพฤติกรรมของ
วัสดุอิฐก่อที่รับแรงอัดได้ดีกว่าแรงดึง จากนั้นวิเคราะห์โครงสร้างหา
ความถี่ธรรมชาติได้ดังตารางที่ 3  

โดยค่าความถี่ธรรมชาติที่ได้จากการวิเคราะห์จะมีค่าเท่ากันเป็น
ช่วง เนื่องจากเป็นการสั่นรูปแบบเดียวกันแต่เกิดขึ้นในทิศทางที่ต้ัง
ฉากกัน ซึ่งตัวอย่างรูปร่างการสั่นไหวที่มีความแตกต่างกัน แสดงได้
ดังรูปที่ 17  

 
รูปที่ 17 รูปร่างการสั่นไหวของเจดีย์ประธานวัดมหาธาตุ 
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ตารางท่ี 3 ค่าความถี่ธรรมชาติของโครงสร้างเจดีย์ 

รูปแบบ ความถี่ (เฮิรตซ์) 
1 3.0566 
2 3.0566 
3 5.7701 
4 5.7709 
5 8.7772 
6 8.7812 
7 10.5990 
8 10.6000 
9 10.9790 
10 12.3010 
11 14.9230 
12 14.9280 

 

4.3. ผลการหาค่าการเคล่ือนตัวสูงสุดเนื่องจากแรง
แผ่นดินไหว 

ผลของการวิเคราะห์หาค่าการเคลื่อนตัวสูงสุดเนื ่องจากแรง
แผ่นดินไหวของโครงสร้างเจดีย์ประธานด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์จะใช้
ข้อมูลการเคลื ่อนตัวของพื ้นดิน 3 ชุด ทำการวิเคราะห์ภายใต้
สมมุติฐานตามหลักการความเท่ากันของการเคล่ือนที่สูงสุดในสภาวะ
ยืดหยุ่นเชิงเส้นจะมีค่าใกล้เคียงกับค่าการเคลื่อนตัวสูงสุดจากการ
ประเมินแบบไม่เป็นเชิงเส้น โดยสามารถหาค่าการเคลื่อนตัวสูงสุด
ของยอดเจดีย์ได้ดังตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 ผลการเคล่ือนตัวที่สูงสุดของยอดเจดีย์ 

ข้อมูล
แผ่นดินไหว 

การเคล่ือนตัว
สูงสุดยอดเจดีย์ 

(ซม.) 

อัตราส่วนการเคล่ือน
ตัวต่อความสูง 

880FN 17.14 1:142.43 
880FP 21.19 1:115.21 
882FN 21.64 1:112.81 
882FP 17.08 1:142.93 
1636FN 15.50 1:157.50 
1636FP 18.36 1:132.67 

จากการวิเคราะห์เจดีย์ประธานวัดมหาธาตุ สุโขทัยภายใต้การ
รับแรงแผ่นดินไหวของข้อมูล 3 ชุด พบว่าการเคลื่อนตัวบริเวณยอด
เจดีย์สูงสุดที่เกิดขึ้นอยู่ในช่วง 15.50 – 21.64 เซนติเมตรและส่งผล
ให้เกิดการเคลื่อนตัวบริเวณพุ่มข้าวบิณฑ์สูง และมีอัตราส่วนการ
เคลื่อนตัวไปเมื่อเปรียบเทียบกับความสูงอยู่ในช่วง 1:112.81 ถึง 
1:157.50  

5. สรุปผลการศึกษา 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาโบราณสถานโดยการใช้เทคโนโลยีการ
สแกนวัตถุ 3 มิติในการเก็บข้อมูลและประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อสร้าง

แบบจำลองสำหรับการวิเคราะห์โครงสร้างทั้งทางสถิตยศาสตร์ การ
หาค ่าความถ ี ่ธรรมชาต ิของโครงสร ้างรวมถ ึงการว ิ เคราะห์
ผลตอบสนองของโครงสร้างเมื่อได้รับผลกระทบของแรงแผ่นดินไหว 
โดยสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้  

1.เทคโนโลยีการสแกนวัตถุ 3 มิติสามารถนำมาประมวลผล
สร้างเป็นแผนผังบริเวณ รูปด้าน อีกทั ้งสามารถหาความเอียงที่
เกิดขึ้นในปัจจุบันของวัดมหาธาตุ สุโขทัยได้ โดยพบว่าปัจจุบันมีการ
เอียงเกิดขึ้น 0.98 องศา ในทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  

2.การศึกษาผลทางด้านสถิตยศาสตร์ที ่เกิดจากน้ำหนักของ
โครงสร้างเจดีย์พบว่าเกิดความเค้นอัดสูงสุดมีค่าเท่ากับ 3.913 กก./
ซม.2 และเกิดความเค้นดึงสูงสุดเท่ากับ 0.338 กก./ซม.2  

3.การศึกษาผลทางด้านพลศาสตร ์สามารถหาค่าความถี่
ธรรมชาติของโครงสร้างได้โดยแบ่งออกเป็น 12 รูปแบบการสั่นและ
ส่วนของการวิเคราะห์ผลตอบสนองที ่เกิดจากแรงแผ่นดินไหวที่
กระทำต่อโครงสร้าง 3 ชุดข้อมูลพบว่าค่าการเคลื่อนตัวของยอด
เจดีย์มีค่าอยู่ในช่วง 15.50 ถึง 21.64 เซนติเมตร ซึ่งจะมีการเคลื่อน
ตัวเกิดขึ้นสูงบริเวณพุ่มข้าวบิณฑ์ถึงยอดเจดีย์ทำให้เสี่ยงต่อการเกิด
ความเสียหายต่อโครงสร้างได้ 

6. กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณวิจัยจากสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกกว.) 
และภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และขอขอบคุณผู ้บริหารและ
เจ้าหน้าที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยสำหรับการอำนวยความ
สะดวกในการเก็บข้อมูลที่ใช้ในการศึกษานี้ 
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ผลกระทบของจุดต่อระหว่างผนังและโครงต้านแรงดัดคอนกรีตเสริมเหล็กต่อพฤติกรรมของผนังอฐิก่อภายใต้แรงด้านข้างในระนาบ 
EFFECTS OF WALL-RC FRAME INTERCONNECTION ON MASONRY INFILLED WALL BEHAVIOR UNDER IN-PLANE 

LATERAL LOADING 

จรัญ ศรีชัย1,* 
1 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี, ประเทศไทย 

*Corresponding author address: srechai@eng.buu.ac.th 

บทคัดย่อ 

บทความน้ีได้ทำการศึกษาพฤติกรรมการต้านทานแรงด้านข้างของผนังอิฐก่อ เพื่อพัฒนาวิธีการเสริมกำลังจุดต่อระหว่างผนังและโครงต้านแรง
ดัดคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีสมรรถนะในการต้านทานแผ่นดินไหวและลดความเสียหายที่เกิดขึ้นในโครงสร้าง โดยวิธีการทดสอบชิ้นส่วนโครงสร้างที่มี
ผนังอิฐภายใต้แรงด้านข้างแบบวัฏจักรจำนวน 4 ตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพในการส่งถ่ายแรงของจุดต่อระหว่างผนังอิฐและคาน
คอนกรีตเสริมเหล็กมีผลกระทบอย่างมากต่อการต้านทานแรงและรูปแบบความเสียหายที่เกิดขึ้นในผนัง จุดต่อที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีสมรรถนะใน
การส่งถ่ายแรงได้ดีและยอมให้ผนังเกิดการเลื่อนไถลได้ในระดับที่เหมาะสม การใช้เดือยเหล็กรับแรงเฉือนร่วมกับคานทับหลังที่มีการเสริมเหล็กเป็น
ตัวเชื่อมต่อระหว่างผนังอิฐและคานของโครงต้านแรงดัด สามารถส่งถ่ายแรงจากผนังไปยังคานในระดับที่เหมาะสม เมื่อแรงที่ส่งถ่ายผ่านจุดต่อถึง
ขีดจำกัดในการต้านทานแรงผนังจะสามารถเล่ือนไถลได้ ส่งผลให้ผนังเกิดความเสียหายน้อยกว่ากรณีที่มีการยึดร้ังผนังกับคานอย่างแน่นหนา 
คำสำคัญ: ผนังอิฐก่อ, การเสริมกำลัง, โครงต้านแรงดัด, แรงแบบวัฏจักร 

Abstract 

This article aims to evaluate the behavior of masonry walls under lateral in-plane loading. The goal was to develop an 
efficient construction detail for the wall-frame connection to increase lateral load resisting performance and reduce structural 
damages of the seismic-resistant structures. Four specimens of masonry wall-frame structural components were tested under 
in-plane horizontal cyclic loads. Based on the results, the load transfer capability of the beam-to-wall connection had a 
significant effect on the load resisting performance and damage level of the wall. The efficient connection must provide 
sufficient load transfer capability and allows a suitable slip between the wall and beams. Using the steel shear dowels and 
reinforced concrete tie beam at the beam-to-wall connection showed a suitable load transfer capability. Once the transferred 
load exceeds a certain threshold, a slip can occur between the wall and beams. Consequently, the wall’s damage was 
considerably reduced, compared with the specimen that the wall was fixed to the beams. 
Keywords: Masonry Wall, Strengthening, Moment Frame, Cyclic Loads 

 
1. บทนำ 

โครงต้านแรงดัดคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีผนังอิฐก่อ เป็นระบบ
โครงสร้างที่พบได้บ่อยในเขตพ้ืนที่เส่ียงภัยแผ่นดินไหว โดยเฉพาะใน
อาคารที่มีขนาดเล็กและขนาดกลาง ที่ผ่านมาการออกแบบอาคาร
ประเภทน้ีจะพิจารณาให้ผนังอิฐเป็นเพียงส่วนประกอบของอาคาร
และไม่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการต้านทานแรงของโครงสร้าง 
เนื่องจากการวิเคราะห์โครงสร้างมีความซับซ้อน ยุ่งยากไม่สะดวกต่อ
การใช้งาน อย่างไรก็ตามผลการศึกษาและการสำรวจความเสียหาย
ของอาคารหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวในอดีต พบว่าผนังอิฐสามารถ
เพิ่มกำลังต้านทานแรงด้านข้าง สติฟเนส และความสามารถในการ
สลายพลังงานให้กับโครงสร้างได้อย่างมาก [1], [2] ในทางกลับกัน
หากทำการก่อสร้างไม่เหมาะสมหรือโครงสร้างไม่ได้รับการออกแบบ

อย่างถูกต้อง ผนังอิฐสามารถส่งผลกระทบด้านลบต่อโครงสร้างได้ 
อาทิ เป็นสาเหตุให้เกิดการวิบัติเนื่องจากแรงเฉือนในเสาและจุดต่อ
เสาคาน [3], [4] ซึ่งพบได้บ่อยในโครงต้านแรงดัดคอนกรีตเสริม
เหล็กประเภทที่มีความเหนียวจำกัด (non-ductile frames) [5]-[7] 
การวิบัติดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากมีแรงปริมาณมากส่งถ่ายจากผนัง
อิฐไปยังเสาภายหลังจากที ่ผนังเกิดความเสียหายและก่อให้เกิด
พฤติกรรมแบบเสาสั้น (captive column) การวิบัติในลักษณะนี้
สามารถพบได้ถึงแม้จะเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีความรุนแรง
ระดับกลาง [7] ด้วยเหตุดังกล่าวสำหรับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่ใน
พ้ืนที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ในปัจจุบันมาตรฐานการออกแบบอาคาร
ต้านทานการส่ันสะเทือนของแผ่นดินไหว กรมโยธาธิการและผังเมือง 
[8] ได้กำหนดให้พิจารณาผลกระทบของผนังอิฐก่อในการออกแบบ
โครงสร้าง โดยจะต้องออกแบบให้เสามีกำลังต้านทานแรงเฉือนที่
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เพียงพอเม่ือพิจารณาผลของแรงปฏิสัมพันธ์จากผนัง 
สำหรับอาคารที่มีอยู่เดิมเนื่องจากไม่สามารถกำหนดขนาดและ

รายละเอียดของโครงสร้างขึ้นมาใหม่ ดังนั้นมีงานวิจัยจำนวนมาก 
[9]-[15] พัฒนาและเสนอวิธีการเพิ่มความเหนียวให้กับผนังอิฐและ
เสาของโครงต้านแรงดัดเพื่อป้องกันการวิบัติที่ไม่พึงประสงค์ โดยใช้
วิธีการเสริมกำลังด้วยวัสดุชนิดต่าง ๆ อาทิ การเสริมเหล็กตะแกรง
ในชั้นปูนฉาบของผนังและเสา การใช้วัสดุประเภท CFRP เสริมที่ผิว
นอกของโครงสร้าง และการใช้เดือยเหล็กรับแรงเฉือนเสริมความ
แข็งแรงบริเวณจุดต่อระหว่างโครงต้านแรงดัดและผนังเพื่อลดแรง
ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างผนังและเสา เมื่อใช้วิธีการดังกล่าวพบว่า
ตัวอย่างทดสอบมีสมรรถนะในการต้านทานแรงด้านข้างที่ดีขึ้น มี
ระยะการเคลื่อนตัวด้านข้างสัมพัทธ์ก่อนที่จะเกิดการวิบัติของผนัง
และโครงสร้างเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามเมื่อตัวอย่างทดสอบมีระยะ
เคลื่อนตัวด้านข้างถึงระดับหนึ่ง จุดต่อระหว่างโครงต้านแรงดัดและ
ผนังจะเกิดความเสียหายเนื่องจากเหล็กเดือย หรือแผ่น CFRP หลุด
จากจุดยึดรั้ง ส่งผลให้กำลังต้านทานของตัวอย่างทดสอบลดลงอยา่ง
ฉับพลันและก่อให้เกิดความเสียหายที่รุนแรงขึ้นในเสา จากข้อมูล
ข้างต้นจะเห็นว่าการถ่ายแรงจากผนังไปสู่โครงต้านแรงดัดอย่าง
เหมาะสมสามารถเพิ่มสมรรถนะของโครงสร้างและลดความเสียหาย
ที่จะเกิดขึ้นในเสา 

ในบทความนี้จึงทำการศึกษาผลกระทบของจุดต่อระหว่างผนัง
อิฐและโครงต้านแรงดัดคอนกรีตเสริมเหล็กต่อสมรรถนะในการ
ต้านทานแรงด้านข้างในระนาบของโครงต้านแรงดัดคอนกรีตเสริม
เหล็กที่มีผนังอิฐก่อ โดยมุ่งเน้นไปที่การศึกษากลไกการส่งถ่ายแรง
ระหว่างผนังอิฐและคานของโครงต้านแรงดัดด้วยวิธีการทดสอบ
ชิ้นส่วนโครงสร้างของผนังอิฐภายใต้แรงด้านข้างแบบวัฏจักร เพ่ือ
พัฒนาและเสนอวิธีการเสริมกำลังจุดต่อที่เหมาะสม 

2. กรอบแนวคิดในการปรับปรุงสมรรถนะโครงสร้าง 

เพ่ือป้องกันการวิบัติของเสาเน่ืองจากแรงเฉือนที่เพ่ิมขึ้นจากแรง
ปฏิสัมพันธ์ของผนังอิฐ Srechai และ Lukkunaprasit [3] ได้เสนอ
วิธีการปรับปรุงกลไกการส่งถ่ายแรงระหว่างผนังและโครงต้านแรง
ดัดคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีการแยกผนังอิฐออกจากเสาและ
ปรับปรุงวิธีการถ่ายแรงจากผนังไปสู่โครงต้านแรงดัดโดยใช้หูช้าง
เหล็กดังแสดงในรูปที่ 1 พบว่าวิธีการนี้ส่งผลให้สมรรถนะในการต้าน
แรงของโครงสร้างดีขึ้นอย่างมากและไม่มีความเสียหายเน่ืองจากแรง
เฉือนเกิดขึ้นในเสาและจุดต่อเสาคาน ที่ระยะเคลื่อนตัวด้านข้าง
สัมพัทธ์ (drift) 2.00% ซึ่งเป็นค่าที่ใช้สำหรับการออกแบบอาคาร
โดยทั่วไปพบเพียงการแตกร้าวเนื่องจากแรงดัด (flexural cracks) 
และการแตกร้าวเนื่องจากแรงดัดร่วมกับแรงเฉือน (flexural-shear 
cracks) ซึ่งเป็นเพียงรอยร้าวขนาดเล็ก อย่างไรก็ตามการปรับปรุง
โครงสร้างด้วยวิธ ีนี ้ย ังมีข ้อจำกัดในการนำไปใช้ในทางปฏิบ ัติ 
เนื่องจากมีความยุ่งยากในการก่อสร้าง 

การศึกษานี้จะพัฒนากลไกการส่งถ่ายแรงระหว่างผนังอิฐและ
โครงต้านแรงดัดทางเลือก โดยใช้กรอบแนวคิดในการลดแรงเฉือนใน
เสาเนื่องจากแรงปฏิสัมพันธ์จากผนังโดยการแยกผนังอิฐออกจากเสา
ที่เสนอโดย Srechai และ Lukkunaprasit [3] และมุ่งเน้นไปที่การ
พัฒนากลไกการส่งถ่ายแรงระหว่างผนังและคานของโครงต้านแรง
ดัดด้วยการเสริมกำลังจุดต่อระหว่างผนังและคานที่มีประสิทธิภาพ 
โดยจะทำการศึกษาสมรรถนะในการส่งถ่ายแรงของจุดต่อระหว่าง
ผนังและคานจำนวน 4 รูปแบบคือ (1) จุดต่อที่ไม่มีการเสริมกำลังซึ่ง
ส่งถ่ายแรงผ่านแรงยึดเหนี่ยวและแรงเสียดทานระหว่างผนังอิฐและ
คาน (2) จุดต่อที่ใช้เดือยเหล็กต้านแรงเฉือน (shear dowel bars) 
ร่วมกับคานทับหลังคอนกรีตเสริมเหล็ก (reinforced concrete tie 
beams) (3) จุดต่อที่ใช้เดือยเหล็กต้านแรงเฉือนร่วมกับคานทับหลัง
คอนกรีตที่ไม่มีการเสริมเหล็ก (concrete tie beams) และ (4) จุด
ต่อที่ใช้หูช้างคอนกรีตเสริมเหล็กในการส่งถ่ายแรงจากผนังไปสู่คาน 

 
รูปที่ 1 วิธีการปรับปรุงโครงต้านแรงดัดที่มีผนังอิฐ [3] 

3. ตัวอย่างทดสอบและวิธีการทดสอบ 

เนื่องจากการศึกษานี้มุ่งเน้นไปที่กลไกการส่งถ่ายแรงระหว่าง
ผนังอิฐและคานของโครงต้านแรงดัด เพื่อลดผลกระทบต่อการส่ง
ถ่ายแรงจากองค์อาคารอื่น ดังนั้นจึงทำการทดสอบเฉพาะชิ้นส่วน
โครงสร้างที่ประกอบด้วยผนังอิฐและคานคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้
แรงคงที่ในแนวดิ่งร่วมกับแรงด้านข้างในระนาบแบบวัฏจักร เพ่ือ
ศึกษาพฤติกรรมและประเมินสมรรรถนะในการต้านทานแรงของจุด
ต่อแต่ละแบบ 

3.1. ตัวอย่างทดสอบ 

ตัวอย่างทดสอบจะใช้ผนังขนาด 1000 × 1100 mm มีคาน
คอนกรีตเสริมเหล็กที่ขอบบนและล่างของผนัง โดยก่อผนังด้วยอิฐ
บล๊อคขนาด 190 × 400 × 65 mm และมีการฉาบผิวหน้าผนังทั้ง
สองด้านด้วยมอร์ตาร์หนา 17.5 mm หลังจากฉาบผิวหน้าแล้วผนัง
จะมีความหนารวมประมาณ 100 mm รูปที่ 2 แสดงขนาดและ
รายละเอียดของตัวอย่างที่ไม่มีการเสริมกำลังจุดต่อ (S1) 

ตัวอย่างทดสอบท่ีเสริมกำลังจุดต่อด้วยเดือยเหล็กต้านแรงเฉือน
ร่วมกับคานทับหลังคอนกรีตเสริมเหล็ก (S2) และตัวอย่างที่ใช้จุดต่อ
แบบเดือยเหล็กต้านแรงเฉือนร่วมกับคานทับหลังคอนกรีตที่ไม่มีการ
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เสริมเหล็ก (S3) จะกำหนดให้มีขนาดและรายละเอียดเช่นเดียวกับ
ตัวอย่าง S1 โดยมีการเสริมกำลังจุดต่อระหว่างผนังอิฐและคาน
คอนกรีตเสริมเหล็กดังแสดงในรูปที่ 3 สำหรับตัวอย่าง S2 จะใช้
วิธีการเสริมกำลังจุดต่อดังแสดงใน Detail 1 และตัวอย่าง S3 จะใช้
วิธีการเสริมกำลังจุดต่อดังแสดงใน Detail 2  

 
รูปที่ 2 ตัวอย่างทดสอบ S1 

 

รูปที่ 3 จุดต่อของตัวอย่างทดสอบ S2 และ S3 

ขนาดและรายละเอียดของตัวอย่างทดสอบที่ใช้หูช้างคอนกรีต
เสริมเหล็กในการส่งถ่ายแรง (S4) แสดงในรูปที่ 4 โดยส่วนของหูช้าง
จะกำหนดให้มีขนาดความกว้างเท่ากับคานและหล่อเป็นชิ้นเดียวกับ

คานด้านบนและล่าง 
กำลังอัดของคอนกรีต มอร์ตาร์สำหรับก่อและฉาบ อิฐก่อ และ

กำลังดึงของเหล็กเสริมที่ใชใ้นตัวอย่างทดสอบท้ังหมด ได้จากผลการ
ทดสอบกำลังวัสดุตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ทำการทดสอบ
ตัวอย่างแสดงดังตารางที่ 1 

 

รูปที่ 4 ตัวอย่างทดสอบ S4 

ตารางท่ี 1 คุณสมบัติทางกลของวัสดุ 

คุณสมบัติ (MPa) 
กำลังอัดของอิฐก่อในแนวต้ังฉากกับแนวก่อ (f’m) 5.91 
กำลังอัดของอิฐก่อในแนวขนานกับแนวก่อ (f’mb) 4.90 
กำลังอัดของคอนกรีต (f’c) 10.19 
กำลังอัดของมอร์ตาร์ที่ใช้ก่อ (f’cm) 10.00 
กำลังอัดของมอร์ตาร์ที่ใช้ฉาบ (f’cp) 6.87 
กำลังดึงที่จุดครากของเหล็ก (fy) RB6 

RB9 
328 
309 

กำลังดึงสูงสุดของเหล็ก (fu) RB6 
RB9 

436 
397 

3.2. วิธีการทดสอบ 

การทดสอบกำลังต้านทานแรงด้านข้างของตัวอย่างจะใช้วิธีการ
ให้แรงกระทำแบบควบคุมการเคลื่อนที่ (displacement control) 
โดยใช้โครงเฟรมเหล็กที่มีความแข็งแรงสูง (strong frame) สำหรับ
ติตต้ังตัวอย่างทดสอบ ใช้โครงเหล็ก (steel bracing) ค้ำยันตัวอย่าง
ทดสอบเพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวนอกระนาบ ใช้ชุดกระบอกไฮดรอ
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ลิค (hydraulic jacks) ในการให้แรงด้านข้างและแรงในแนวดิ่ง การ
ติดตั้งตัวอย่างทดสอบแสดงในรูปที่ 5 ในการทดสอบจะกำหนดให้
แรงในแนวดิ่งมีค่าคงที่เท่ากับร้อยละ 10 ของกำลังรับแรงอัดตั้งฉาก
ของผนังอิฐ (0.1f’mAg) เมื ่อ Ag คือพื้นที่หน้าตัดทั้งหมดของผนัง 
และกำหนดให้แรงกระทำที่ตำแหน่งก่ึงกลางความกว้างของผนัง แรง
ด้านข้างกำหนดให้เป็นแบบวัฏจักร (cyclic loads) กล่าวคือการให้
แรงแบบผลักไปด้านหนึ่งและดึงกลับในทิศทางตรงข้ามเป็นวงรอบ 
โดยการค่อยๆ เพิ ่มระยะผลักและดึงขึ ้นในแต่ละรอบจนกระทั่ง
ตัวอย่างทดสอบเกิดการวิบัติหรือเสียหายรุนแรง โดยทำการตรวจวัด
และบันทึกข้อมูล เช่น แรงกระทำ ระยะเคลื ่อนตัวสัมพัทธ์ของ
โครงสร้าง และระยะเคลื่อนตัวสัมพัทธ์ระหว่างผนังและคาน โดยใช้
อุปกรณ์วัดระยะ (linear displacement transducer) อุปกรณ์วัด
แรง (load cell) และอุปกรณ์บันทึกข้อมูล (data acquisition) 

 
รูปที่ 5 การติดต้ังตัวอย่างทดสอบ 

4. ผลการทดสอบ 

 
รูปที่ 6 แรงและการเคล่ือนตัวด้านข้างของ S1 

รูปที่ 6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงและการเคลื ่อนตัว
ด้านข้างสัมพัทธ์ของตัวอย่าง S1 ที่ระยะเคล่ือนตัวด้านข้าง 0.125% 
พบรอยแตกร้าวในจุดต่อระหว่างผนังและคานบริเวณมุมด้านล่าง
เนื่องจากความเค้นดึงที่เกิดขึ้นในทิศทางต้ังฉากกับความเค้นอัดหลัก 
(principal compressive stress) ซึ ่งมีทิศทางตามแนวทแยงมุม
ของผนัง โดยมีแรงกระทำด้านข้างในทิศทางบวกและลบ 18 kN 
และ -21 kN ตามลำดับ เมื่อระยะเคลื่อนตัวเพิ่มเป็น 0.25% รอย
แตกดังกล่าวมีความยาวเพิ่มขึ้นตลอดความกว้างผนังและเกิดการ
เลื ่อนไถล (slip) ของผนังที ่จุดต่อระหว่างผนังและคานด้านล่าง 

ตัวอย่าง S1 มีกำลังต้านทานแรงสูงสุด 55 kN ที่ระยะเคลื่อนตัว 
3.00% สำหรับทิศทางบวก และเกิดความเสียหายบริเวณมุม
เนื่องจากการบดอัดที่ระยะเคล่ือนตัว 4.00% และกำลังต้านทาน
ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 36 ของกำลังสูงสุด สำหรับทิศทางลบกำลัง
สูงสุดเท่ากับ -48 kN ที่ระยะเคลื่อนตัว -1.50% การทดสอบหยุดที่
ระยะเคลื ่อนตัวสองทิศทางแตกต่างกันเนื ่องจากข้อจำกัดของ
อุปกรณ์และการติดตั้งตัวอย่าง ความเสียหายของตัวอย่างทดสอบ 
S1 เมื่อจบการทดสอบแสดงในรูปที่ 7 

 
รูปที่ 7 ความเสียหายของ S1 ที่ 4.00% 

รูปที่ 8 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงและการเคลื ่อนตัว
ด้านข้างสัมพัทธ์ของตัวอย่าง S2 ที่ระยะเคล่ือนตัวด้านข้าง 0.125% 
เกิดรอยแตกร้าวขนาดเล็กบริเวณจุดต่อระหว่างผนังและคานบริเวณ
มุมด้านล่าง ณ ตำแหน่งนี้ตัวอย่างมีกำลังต้านทานแรงด้านข้างในทิศ
ทางบวกและลบเท่ากับ 26 kN และ -35 kN ตามลำดับ เมื่อระยะ
เคล่ือนตัวด้านข้างเพ่ิมขึ้นรอยแตกร้าวดังกล่าวจะขยายความยาวเข้า
มาสู่ส่วนกลางของผนัง และเกิดการเล่ือนไถลระหว่างผนังและคานที่
ระยะเคลื่อนตัว 0.75% ส่งผลให้กำลังต้านทานและสติฟเนสลดลง
ลงเล็กน้อย จากนั้นกำลังต้านทานค่อย ๆ เพิ่มขึ้นอีกครั้งจนกระทั่งมี
ค่าสูงสุด 75 kN ที่ระยะเคลื่อนตัว 3.00% ผนังและคานทับหลังเกิด
ความเสียหายบริเวณมุมรับแรงอัดที่ระยะเคลื่อนตัว 3.70% จากนั้น
กำลังต้านทานลดลงเหลือเพียงร้อยละ 37 ของกำลังสูงสุด ในทิศทาง
ลบกำลังต้านทานสูงสุดเท่ากับ -62 kN ที่ระยะเคลื่อนตัว -1.50% 
ความเสียหายของตัวอย่าง S2 เมื่อจบการทดสอบแสดงใน รูปที่ 9 
กรณีของตัวอย่างทดสอบ S3 ในช่วงที ่ระยะเคลื ่อนตัวด้านข้าง
สัมพัทธ์ไม่เกิน 1.00% ตัวอย่างมีพฤติกรรมในการต้านทานแรง
ใกล้เคียงกับตัวอย่าง S2 (รูปที่ 10) อย่างไรก็ตามตัวอย่าง S3 จะเกิด
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ความเสียหายขึ้นในผนังและคานทับหลังที่ระยะเคลื่อนตัวด้านข้าง
ต่ำกว่าตัวอย่าง S2 เนื่องจากคานทับหลังไม่มีการเสริมเหล็ก เมื่อ
คอนกรีตเกิดการแตกร้าวจะสูญเสียกำลังต้านทานแรงอย่างฉับพลัน 
ตัวอย่าง S3 มีกำลังต้านทานสูงสุด 70 kN ที่ระยะเคล่ือนตัว 1.10% 
สำหรับทิศทางบวกหลังจากนั้นกำลังต้านทานลดลงเหลือเพียงร้อย
ละ 40 ของกำลังสูงสุด ความเสียหายของตัวอย่าง S3 เมื่อจบการ
ทดสอบแสดงดังรูปที่ 11 

 
รูปที่ 8 แรงและการเคล่ือนตัวด้านข้างของ S2 

 
รูปที่ 9 ความเสียหายของ S2 ที่ 3.70% 

รูปที่ 12 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงและการเคลื่อนตัว
ด้านข้างของตัวอย่างที่ใช้หูช้างคอนกรีตเสริมเหล็กในการส่งถ่ายแรง 
(S4) เนื่องจากผนังถูกยึดรั้งโดยหูช้างและไม่สามารถเคลื่อนตัวทั้งใน
แนวดิ่งและแนวราบ ที่ระยะเคลื่อนตัวด้านข้างสัมพัทธ์ 0.125% จึง
เกิดรอยแตกร้าวในผนังบริเวณมุมล่างซ้ายและขวาเนื่องจากหน่วย
แรงดึงดังอธิบายก่อนหน้า ส่งผลให้สติฟเนสของตัวอย่างลดลง แต่
กำลังต้านทานแรงของตัวอย่างยังสามารถเพิ ่มขึ ้นอย่างต่อเนื ่อง 
จนกระทั่งมีค่าสูงสุดที่ระยะเคลื่อนตัว 0.75% เท่ากับ 51 kN และ -
41 kN สำหรับทิศทางบวกและลบ ตามลำดับ ที่ระยะเคลื่อนตัว 

1.00% ผนังบริเวณมุมด้านล่างเกิดความเสียหายเน่ืองจากการบดอัด
และส่งผลให้กำลังต้านทานของตัวอย่างลดลงอย่างมาก การทดสอบ
ตัวอย่างนี้หยุดลงที่ระยะเคลื่อนตัว 1.25% เนื่องจากผนังเกิดความ
เสียหายมากดังแสดงในรูปที่ 13 

 
รูปที่ 10 แรงและการเคล่ือนตัวด้านข้างของ S3 

 
รูปที่ 11 ความเสียหายของ S3 ที่ 1.50% 

จากผลการทดสอบตัวอย่างทั้งหมดพบว่าจุดต่อระหว่างผนัง
และคานส่งผลกระทบอย่างมากต่อสมรรถนะในการต้านทานแรง
ของโครงสร้าง รูปที่ 14 แสดงการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงและการเคลื่อนตัวด้านข้างสัมพัทธ์ (enveloped curves) ของ
ตัวอย่างทั้งหมด พบว่ากำลังต้านทานสูงสุดของตัวอย่างที่ไม่เสริม
กำลังจุดต่อ (S1) และตัวอย่างที่ใช้หูช้างในการส่งถ่ายแรง (S4) มีค่า
ใกล้เคียงกันทั้งสองทิศทางเน่ืองจากกำลังต้านทานสูงสุดของตัวอย่าง
ถูกควบคุมโดยการวิบัติเนื ่องจากการบดอัดของผนังบริเวณมุม 
อย่างไรก็ตามตัวอย่าง S4 มีกำลังต้านทานสูงกว่า S1 มากในช่วงที่
การเคลื่อนตัวด้านข้างไม่เกิน 1.00% เนื่องจากผนังของ S4 ไม่เกิด
การเลื่อนไถลในแนวราบเนื่องจากการยึดรั้งของหูช้าง ส่งผลให้ผนัง
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พัฒนาสติฟเนสและกำลังต้านทานได้ดีแต่ผนังจะเกิดความเสียหายที่
ระยะเคลื่อนตัวด้านข้างต่ำ สำหรับตัวอย่าง S2 และ S3 พบว่ากำลัง
ต้านทานสูงสุดมีค่าใกล้เคียงกันในทิศทางบวก และมีค่าสูงกว่า
ตัวอย่าง S1 ประมาณร้อยละ 37 เนื่องจากผนังมีการโอบรัดที่ขอบ
ด้านบนและล่างด้วยคานทับหลังส่งผลให้ต้านทานความเค้นอัดได้
สูงขึ ้น อย่างไรก็ตามตัวอย่าง S2 มีระยะเคลื ่อนตัวด้านข้าง ณ 
ตำแหน่งที่มีกำลังต้านทานสูงสุดมากกว่า S3 ประมาณ 2.7 เท่าใน
ทิศทางบวก เนื ่องจากมีการเสริมเหล็กในคานทับหลังส่งผลให้มี
ความเหนียว (ductility) เพิ่มขึ้นและสามารถต้านทานความเค้นดึง
ภายหลังการแตกร้าวของคอนกรีตได้ดีขึ้น ถึงแม้รูปแบบการเคลื่อน
ตัวด้านข้างของตัวอย่างทดสอบทั้งสองมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ
ตัวอย่าง S3 ผนังจะมีการยกตัวบริเวณมุมด้านล่าง ทำให้เกิดการ
เคลื่อนที่ในลักษณะหมุนเอียง (tilt) มากกว่าตัวอย่าง S2 อย่างไรก็
ตามพฤติกรรมดังกล่าวส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อย เนื ่องจากใน
การศึกษานี้มุ่งเน้นไปที่การเปรียบเทียบค่าการเคลื่อนตัวด้านข้าง
สัมพัทธ์โดยรวมของโครงสร้าง ซึ่งเป็นดัชนีที่สำคัญในการประเมิน
สมรรถนะในการต้านทานแรงด้านข้างของโครงสร้าง 

 
รูปที่ 12 แรงและการเคล่ือนตัวด้านขา้งของ S4 

จากผลการทดสอบพบว่าการเสริมกำลังจุดต่อที่ใช้ในตัวอย่าง 
S2 มีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งสมรรถนะในการส่งถ่ายแรงและความ
เหนียว โดยเฉพาะช่วงที ่ระยะเคลื ่อนตัวไม่เกิน 2.00% สำหรับ
ตัวอย่างที่ไม่เสริมกำลังจุดต่อพบว่าผนังต้านทานแรงด้านข้างได้ต่ำ
ในช่วงที่ระยะเคล่ือนตัวสัมพัทธ์ของโครงสร้างไม่เกิน 1.50% หากใช้
จุดต่อรูปแบบนี้ในอาคารจริง ภายใต้แรงแผ่นดินไหวอาคารจะเกิด
การเคลื่อนตัวสัมพัทธ์ระหว่างชั้นมาก ส่งผลให้โครงสร้างเกิดความ
เสียหายมาก การใช้หูช้างในการส่งถ่ายแรงระหว่างผนังและคาน 
ผนังจะเกิดการแตกร้าวเร็วและสูญเสียกำลังต้านทานแรงที่ระยะ
เคลื่อนตัวสัมพัทธ์ต่ำ หากใช้จุดต่อรูปแบบนี้ในอาคารจริง ภายใต้
แรงแผ่นดินไหวเมื่อผนังเกิดความเสียหายจะส่งถ่ายแรงปริมาณมาก
ไปยังองค์อาคารอ่ืนซึ่งอาจส่งผลให้โครงสร้างเกิดความเสียหายได้ 

 
รูปที่ 13 ความเสียหายของ S4 ที่ 1.25% 

 
รูปที่ 14 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงและการเคล่ือนตัวด้านข้างของ

ตัวอย่างทดสอบ 

5. สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาผลกระทบของจุดต่อระหว่างผนังอิฐและโครงต้านแรง
ดัดคอนกรีตเสริมเหล็กต่อสมรรถนะในการต้านทานแรงด้านข้างของ
ผนังอิฐ โดยใช้วิธีการทดสอบชิ้นส่วนโครงสร้างผนังที่มีจุดต่อแบบ
ต่าง ๆ ภายใต้แรงกระทำแบบคงที่ในแนวดิ่งร่วมกับแรงด้านข้างใน
ระนาบแบบวัฏจักร เพื่อพัฒนาวิธีการเสริมกำลังจุดต่อระหว่างผนัง
และคานที่มีประสิทธิภาพ จากผลการศึกษาสามารถสรุปประเด็น
สำคัญได้ดังนี้ 

สมรรถนะในการส่งถ่ายแรงของจุดต่อระหว่างผนังและคาน
ส่งผลกระทบอย่างมากต่อพฤติกรรมในการต้านทานแรงด้านข้าง
และรูปแบบความเสียหายที่เกิดขึ้นในโครงสร้าง ผนังที่มีการยึดร้ัง
กับคานอย่างแข็งแรง จะสามารถพัฒนากำลังต้านทานแรงได้ดีแต่
ผนังจะเกิดความเสียหายที่ระยะเคลื่อนตัวสัมพัทธ์ของโครงสร้างต่ำ
กรณีที่ผนังไม่มีการยึดร้ังกับคาน ในช่วงที่โครงสร้างมีระยะเคล่ือนตัว
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ด้านข้างสัมพัทธ์ต่ำผนังจะต้านทานแรงด้านข้างได้น้อยเน่ืองจากการ
เลื่อนไถลระหว่างผนังและคานส่งผลให้ไม่สามารถส่งถ่ายแรงจาก
คานไปยังผนัง  

การใช้เดือยเหล็กรับแรงเฉือนร่วมกับคานทับหลังคอนกรีตเสริม
เหล็กเป็นตัวเชื ่อมต่อระหว่างผนังและคานของโครงต้านแรงดัด 
สามารถส่งถ่ายแรงจากคานไปยังผนังได้ดี เมื่อแรงที่ส่งถ่ายผ่านจุด
ต่อถึงขีดจำกัดผนังจะสามารถเลื่อนไถลได้ซึ่งช่วยลดความเสียหายที่
จะเกิดขึ้นในโครงสร้างและผนังได้ 

อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาโดยการทดสอบโครงต้านแรงดดัที่
มีผนังอิฐที่ทำการเสริมกำลังจุดต่อระหว่างผนังและคานโดยวิธีการนี้
เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของโครงสร้างอย่างละเอียดเพ่ิมเติม 

6. กิตติกรรมประกาศ 

บทความวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงิน
รายได้ (เงินอุดหนุนรัฐบาล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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การวิเคราะห์การแอ่นตัวมากของท่อลำเลียงของไหลท่ีมีความยาวส่วนโค้งแปรเปลี่ยนได้โดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 
LARGE DEFLECTION ANALYSIS OF VARIABLE-ARC-LENGTH PIPE TRANSPORTING FLUID USING FINITE ELEMENT 

METHOD 

นพวิชญ์ นาควิโรจน1์ ปภาวินท์ สมวงศ์1 ศิรินภา วงค์จักร์1 และการันต์ คล้ายฉ่ำ2,* 
1 นิสิตปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ประเทศไทย 
2 อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ประเทศ

ไทย 
*Corresponding author address: karun.kl@ku.ac.th 

บทคัดย่อ 

บทความนี้นำเสนอการวิเคราะห์การแอ่นตัวมากของท่อลำเลียงของไหลที่มีความยาวส่วนโค้งแปรเปลี่ยนได้โดยคำนึงถึงผลกระทบจากแรงทาง
ด้านข้างและการเปล่ียนแปลงแรงดันของไหลภายในท่อ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของท่อได้รับการพัฒนาขึ้นโดยใช้หลักการพลังงาน นอกจากนั้น
ระบบสมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่หนึ่งแบบไม่เป็นเชิงเส้นสำหรับคำนวณหาแรงภายในท่อซึ่งได้จากการพิจารณาสมดุลของแรงและโมเมนต์ของช้ิน
ส่วนย่อยของท่อ การเปล่ียนแปลงความดันภายในท่อสามารถคำนวณได้โดยอาศัยสมการของอ็อยเลอร์-แบร์นูลลี ในการศึกษานี้ ระเบียบวิธีไฟไนต์เอ
ลิเมนต์ถูกใช้สำหรับการแก้ปัญหาเชิงตัวเลข ซึ่งพบว่าได้คำตอบที่สอดคล้องกับวิธียิงเป้าจากงานวิจัยในอดีต ผลคำตอบเชิงตัวเลขแสดงให้เห็นว่า 
ความเร็วของไหลและแรงอัดที่จุดรองรับทำให้ท่อเกิดการแอ่นตัวเพ่ิมขึ้นและส่งผลให้ท่อสูญเสียเสถียรภาพ 
คำสำคัญ: การแอ่นตัวมาก, ท่อที่มีความยาวส่วนโค้งแปรเปล่ียนได้, วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์, สมการอนุพันธ์อันดับหนึ่งแบบไม่เป็นเชิงเส้น, หลักการ
พลังงาน 

Abstract 

This paper presents the large deflection analysis of variable-arc-length pipe (VAL pipe) transporting fluid by considering 
the effects of lateral load and internal pressure variation. The mathematical model of the VAL pipe is derived by using the 
energy principle. Additionally, the set of nonlinear first-order differential equations regarding the internal forces are derived 
by considering the equilibrium of force and moment of the differential pipe segment. The variation of internal pressure along 
the pipe is calculated by using the Euler-Bernoulli equation. In this study, the finite element method is used to solve the 
numerical solution, which is found to be compatible with those results from the shooting method given in the previous 
research. The numerical results indicate that the effects of the internal fluid velocity and compression at the support are to 
increase the pipe displacement and cause to lose the pipe stability. 
Keywords: Energy principle, Large deflection, Nonlinear first-order differential equation, Finite element method, Variable-arc-
length pipe 

 
1. บทนำ 

ปัญหาการแอ่นตัวมากของโครงสร้างที่มีความชลูดสูงและมี
ความยาวส่วนโค้งของตัวโครงสร้างสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตาม
น้ำหนักที่มากระทำจัดเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนและไม่สามารถ
วิเคราะห์ได้โดยง่าย โครงสร้างประเภทน้ีจัดเป็นโครงสร้างประเภทอี
ลาสติกคาซึ่งมีนักวิจัยให้ความสนใจและมุ่งเน้นศึกษาพฤติกรรม
ทางด้านกลศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง เช่น การวิเคราะห์การแอ่นตัว
มากของคานช่วงเดียวที่มีความยาวส่วนโค้งแปรเปลี่ยนได้ภายใต้
น้ำหนักบรรทุกแบบต่างๆ ได้แก่น้ำหนักกระทำแบบจุด [1-3] 

น้ำหนักบรรทุกแบบกระจายสม่ำเสมอตลอดความยาวคาน [4] 
โมเมนต์กระทำท่ีปลายคาน [5] เป็นต้น การศึกษาวิเคราะห์ส่วนใหญ่
อาศัยวิธีเชิงทฤษฎีโดยการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และหา
คำตอบเชิงตัวเลข วิธีการวิเคราะห์ที่เป็นที่นิยมได้แก่ วิธีไฟไนต์เอลิ
เมนต์ [6] วิธียิงเป้า [7] และวิธีอิลลิปติกอินทิกรัล [8]  

อย่างไรก็ดีโครงสร้างประเภทนี้สามารถประยุกต์ใช้สำหรับการ
วิเคราะห์ท่อลำเลียงปิโตรเลียมใต้ทะเลได้ [9] ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้
ทำการศึกษาโครงสร้างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันซึ่งเป็นท่อลำเลียง
ของไหลที่มีความยาวส่วนโค้งแปรเปลี่ยนได้ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ท่อลำเลียงของไหลที ่มีความยาวส่วนโค้งแปรเปลี ่ยนได้ ได้แก่ 
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การศึกษาเสถียรภาพของท่อลำเลียงของโดย Chucheepsakul และ 
Monprapussorn [10] ซึ่งได้ใช้วิธีอิลลิปติกอินทิกรัลและวิธียิงเป้า
ในการหาคำตอบเชิงตัวเลข และได้นำเสนอค่าความเร็วของไหล
วิกฤติที่ทำให้ท่อเกิดการโก่งเดาะโดยไม่ได้พิจารณาแรงด้านข้างจาก
น้ำหนักของท่อ ต่อมาภายหลัง Athisakul และคณะ [11] ได้
ประยุกต์ใช้วิธีไฟไนเอลิเมนต์ในการวิเคราะห์การแอ่นตัวมากของท่อ
ที่มีความยาวส่วนโค้งแปรเปลี่ยนได้โดยรวมผลของน้ำหนักท่อด้วย 
อย่างไรก็ดีแรงดันน้ำภายในท่อถูกพิจารณารวมเข้ากับแรงตาม
แนวแกน ทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์ผลของการเปลี่ยนแปลงแรงดัน
ภายในท่อต่อพฤติกรรมการแอ่นตัวของท่อได้เด่นชัดนัก 

ดังนั ้นงานวิจัยนี ้ได้พัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ด้วย
หลักการพลังงานโดยรวมผลจากแรงกระทำทางด้านข้างจากน้ำหนัก
ท่อและการเปล่ียนแปลงแรงดันภายในท่อ จากน้ันใช้ “วิธีไฟไนต์เอลิ
เมนต์”(Finite Element Method : FEM) ในการหาคำตอบเชิง
ตัวเลข และศึกษาผลกระทบจากความเร็วของไหลภายในท่อ และ
แรงอัดที่ปลายท่อ ต่อพฤติกรรมการแอ่นตัว และแรงภายในต่างๆท่ี
เกิดกับท่อ และแบบจำลองจากงานวิจ ัยฉบับนี ้สามารถนำไป
ประยุกต์และพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้สำหรับการวิเคราะห์โครงสร้าง
อื ่นๆที ่คล้ายคลึงกัน เช่น ท่อลำเลียงของไหลใต้ทะเล (Marine 
Riser) โดยการพิจารณาและจำลองแรงจากคลื่นและกระแสน้ำมา
กระทำกับโครงสร้าง 

2. แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ 

2.1. ลักษณะของปัญหา 

 
รูปที่ 1 รูปร่างการแอ่นตัวมากของท่อที่มีความยาวส่วนโค้ง

แปรเปล่ียนได้ 

ร ูปท ี ่ 1 แสดงท่อลำเล ียงของไหลที ่ม ีความยาวส ่วนโค้ง
แปรเปลี่ยนได้ ภายใต้น้ำหนักบรรทุกกระทำได้แก่ น้ำหนักท่อแบบ
กระจายสม่ำเสมอตลอดความยาวท่อ (𝑤 ) น้ำหนักของไหลภายใน
ท่อ (𝑤 ) โดยจุดรองรับทั ้ง 2 ด้านของท่อวางต่างระดับกัน จุด
รองรับที่ปลายด้านซ้าย (จุด A) เป็นแบบยึดหมุนและแรงดันน้ำ
ทางเข้าที่จุดรองรับนี้ ขณะที่ปลายด้านขวา (จุด B) จะห่างออกไป
จากจุด A ตามระยะในแนวราบเท่ากับ 𝐿 ซึ่งพาดอยู่บนจุดรองรับที่
ยอมให้ท่อสามารถเลื ่อนผ่านได้ภายใต้แรงอัด (𝑁 ) ที ่ปลาย 

เนื่องจากปลายท่อสามารถเล่ือนไถลผ่านจุดรองรับ ส่งผลให้ที่สภาวะ
สมดุลสถิตยศาสตร์ไม่ทราบค่าความยาวส่วนโค้งทั้งหมดของท่อ (𝑠 ) 
เมื ่อน้ำหนักบรรทุกต่างๆมากระทำทำให้ท่อแอ่นตัวจากตำแหน่ง
ก่อนการเสียรูป (𝑦 ) โดยมีค่าการแอ่นตัวเท่ากับ (𝑦 ) ดังนั้น
ตำแหน่งของคานที่สภาวะสมดุลสถิตยศาสตร์ (𝑦) ที่พิกัดต่างๆใน
แนวราบ (𝑥) คำนวณได้โดย 

𝑦 𝑦 𝑦  (1) 

ณ สภาวะก่อนการเสียรูปของท่อ ตำแหน่งของท่อเป็นฟังก์ชัน
ของพิก ัดตามแนวราบ (𝑥) ซึ ่งสามารถคำนวณได้จาก 𝑦

ℎ/𝐿 𝑥 หลังจากรับน้ำหนักบรรทุกได้แก่ น้ำหนักท่อ (𝑤 ) 
น้ำหนักของไหลภายในท่อ (𝑤 ) แรงอัดที่ปลายด้านขวา (𝑁 ) แรง
จากการขนถ่ายของไหลที่มีความเร็วคงที่ (𝑉 ) แรงดันน้ำทางเข้าที่
ปลายด้านซ้ายของท่อ (𝑃 ) ทำให้ท่อเกิดการแอ่นตัวเท่ากับ 𝑦  ซึ่ง
สามารถคำนวณได้โดยกระบวนการเชิงตัวเลข 

2.2. ความสัมพันธ์เชิงเรขาคณิตและสมการสมดุลของท่อ 

รูปที่ 2 แสดงผังอิสระของท่อลำเลียงของไหลที ่มีความยาว
น้อยๆ ds จากรูปสามารถแสดงสมการความสัมพันธ์เชิงเรขาคณิต
ของท่อได้ดังนี้ 

𝑑𝑦
𝑑𝑠

𝑠𝑖𝑛𝜃
𝑦

1 𝑦 /  (2ก) 

𝑑𝑥
𝑑𝑠

𝑐𝑜𝑠𝜃  
1

1 𝑦 /  (2ข) 

𝜅
𝑑𝜃
𝑑𝑠

𝑦
1 𝑦 /  (2ค) 

 
รูปที่ 2 ผังอิสระของท่อลำเลียงของไหลที่มีความยาวน้อยๆ 

𝑑𝑠 

เมื่อ 𝜅 คือค่าความโค้งของท่อ ตัวแปร 𝑠 คือพิกัดตามความ
ยาวส่วนโค้ง 𝜃 คือมุมระหว่างแนวราบกับแนวสัมผัสของท่อ รูปที่ 2 
แสดงชิ้นส่วนย่อยของท่อและของไหลภายในท่อซึ่งมีความซับซ้อน
และยากต่อการเขียนสมการสมดุลของท่อลำเลียงของไหล เพื่อให้


d

n̂

t̂2
cAV d 
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ง่ายต่อการวิเคราะห์จึงได้แยกพิจารณาท่อและของไหลภายในท่อ
ออกจากกันตามรูปที่ 3 และรูปที่ 4 ตามลำดับ และจะใช้หลักการ 
Superposition ในการรวมระบบน้ีเข้าด้วยกัน  

 
รูปที่ 3 ผังอิสระชิ้นส่วนโครงสร้างของท่อ 

 
รูปที่ 4 ผังอิสระของไหลภายในชิ้นส่วนโครงสร้างของท่อ 

จากการพิจารณาผังอิสระของชิ้นส่วนย่อยของท่อที่มีความยาว
ส่วนโค้งน้อยๆ (𝑑𝑠) ตามรูปที่ 3 ผลรวมของแรงในแนวสัมผัสและ
แนวตั้งฉากกับเส้นโค้งการเสียรูปของท่อได้แสดงดังสมการ (3ก) 
และ (3ข) ตามลำดับ และสมการสมดุลของโมเมนต์รอบจุด 𝑂 ได้
แสดงดังสมการ (3ค) 

 𝐹    
𝑑𝑁
𝑑𝑠

  𝑉
𝑑𝜃
𝑑𝑠

  𝑤  𝑠𝑖𝑛𝜃 (3ก) 

𝐹  
𝑑𝑉
𝑑𝑠

  𝑁
𝑑𝜃
𝑑𝑠

  𝑤  𝑐𝑜𝑠𝜃 (3ข) 

𝑑𝑀
𝑑𝑠

𝑉 (3ค) 

เมื่อ 𝑁 และ 𝑉 คือแรงดึงตามแนวแกนและแรงเฉือนตามลำดับ 
จากทฤษฎีความยืดหยุ่นและการเสียรูปของโครงสร้างจากสมการที่ 
(2ค) สมการความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนต์ดัดและค่าความโค้งของ
ท่อ แสดงได้ดังสมการต่อไปน้ี 

𝑀 𝐸𝐼
𝑑𝜃
𝑑𝑠

 𝐸𝐼
𝑦

1 𝑦 /  (4) 

ตัวแปร 𝐸𝐼 คือค่าความแข็งต้านการดัดของท่อ รูปที่ 4 แสดง
ผังอิสระของของไหล จากรูปนี้สามารถเขียนสมการสมดุลของแรงใน
ทิศทางตามแนวสัมผัสและแนวตั้งฉากของชิ้นส่วนของของไหลได้
ตามสมการที่ (5ก) และ (5ข) ตามลำดับ 

 𝐹    𝐴  
𝑑𝑃
𝑑𝑠

  𝑤  𝑠𝑖𝑛𝜃 (5ก) 

 𝐹     𝑃𝐴  
𝑑𝜃
𝑑𝑠

  𝜌𝐴 𝑉  
𝑑𝜃
𝑑𝑠

  𝑤  𝑐𝑜𝑠𝜃  (5ข) 

เมื่อตัวแปร 𝐴  คือพื้นที่หน้าตัดภายในของท่อ 𝑤   คือน้ำหนัก
ต่อความยาวของไหล 𝑉   คือความเร็วของไหล 𝑃 คือแรงดันภายใน
ท่อ จากการพิจารณาสมดุลของแรงและโมเมนต์ของท่อและของไหล
ภายในท่อตามสมการที ่ (4) และ (5) ตามลำดับ สามารถใช้ว ิธี 
Superposition เพื่อหาสมการสมดุลของระบบรวมได้ ซึ่งอยู่ในรูป
ของสมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่ 1 แบบไม่เป็นเชิงเส้น ประกอบด้วย
สมการสมดุลของแรงตามแนวสัมผัสและแนวตั้งฉากกับเส้นโค้งการ
เสียรูปของท่อ ดังสมการท่ี (6ก) และ (6ข) ตามลำดับ ขณะที่สมการ
ที่ (6ค) คือสมการสมดุลของโมเมนต์รอบจุด 𝑜 

𝑑𝑁
𝑑𝑠

𝑉
𝑑𝜃
𝑑𝑠

𝐴
𝑑𝑃
𝑑𝑠

𝑤 𝑤 𝑠𝑖𝑛 𝜃 (6ก) 

𝑑𝑉
𝑑𝑠

𝑁
𝑑𝜃
𝑑𝑠

𝑃𝐴
𝑑𝜃
𝑑𝑠

𝜌𝐴 𝑉
𝑑𝜃
𝑑𝑠

𝑤 𝑤 𝑐𝑜𝑠 𝜃 (6ข) 

𝑑𝑀
𝑑𝑠

𝑉 (6ค) 

โดยสมการที่ (6ก) ได้มาจากการแทนสมการ (3ก) ในสมการท่ี 
(5ก) และสมการ (6ข) ได้มาจากการแทนสมการที่ (3ข) ในสมการที่ 
(5ข)  

2.3. การเปลี่ยนแปลงแรงดันของไหล 

พิจารณาการเคล่ือนที่ต่อเนื่องของของไหลที่มีการไหลสม่ำเสมอ 
(Steady flow) ในเช ิ งอ ุดมคต ิ  (Ideal Fluid) และของไหลไม่
สามารถอัดตัวได้ (Incompressible flow) รวมทั ้งไม่มีแรงต้าน
เนื่องจากความหนืดของของไหล จากรูปที่ 4 ทำให้สามารถเขียน
สมการแบร์นูลล่ีและออยเลอร์ได้ดังนี้  

𝑦
𝑃
𝛾

𝑉
2𝑔

𝑦
𝑃
𝛾

𝑉
2𝑔

 (7) 

𝑑𝑦
𝑃
𝛾

𝑉
2𝑔

0
𝑃 𝑑𝑃

𝛾
𝑉
2𝑔

 (8) 

เมื่อ 𝛾 คือน้ำหนักจำเพาะของของไหล เนื่องขนาดหน้าตัดท่อ
ไม่เปลี่ยนแปลงและจากสมการความต่อเนื่อง  𝐴𝑉 𝐴𝑉  จะได้


d

n̂

t̂


d

n̂

t̂ds

d
AV f

 2
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ว่าความเร็วของไหลมีค่าคงท่ี กล่าวคือ 𝑉 𝑉 𝑉  จากสมการ
ที่ (8) ทำให้สามารถเขียนสมการเชิงอนุพันธ์ของการเปลี่ยนแปลง
แรงดันภายในท่อได้ดังนี้ 

𝑑𝑃
𝑑𝑠

𝛾
𝑑𝑦
𝑑𝑠

 (9) 

2.4. สมการพลังงานของระบบท่อ 

สมการงานและพล ังงานของท ่อท ี ่ม ีความยาวส ่วนโค้ง
แปรเปล่ียนได้สามารถเขียนได้ดังนี้ 
𝝅

𝟏
𝟐

𝑬𝑰𝒚"𝟐

𝟏 𝒚 𝟐 𝟑 𝝀 𝑵 𝑷𝑨𝑨𝒊 𝒘𝑷 𝒘𝒇 𝒚 𝝆𝑨𝒊𝑽𝒄
𝟐 𝜿

𝒚

𝟏 𝒚′𝟐
𝟏
𝟐

𝑳

𝟎
𝟏 𝒚′𝟐𝒅𝒙 

(10) 
จากสมการข้างต้น พจน์ที่ 1 และ 2 คือพลังงานความเครียด

เนื่องจากการดัดและการยืดหดตัวตามแนวแกนของท่อตามลำดับ 
พจน์ที่ 3 และ 4 คืองานภายนอกเนื่องจากน้ำหนักบรรทุกกระทำ
ทางข้าง (𝑤 𝑤 ) และแรงจากการขนถ่ายของไหลภายในท่อ
ตามลำดับ 𝜆 𝐸𝐼𝑦" /2 1 𝑦′  ตัวคูณที่คำนึงถึงพลังงาน
ส่วนเพิ่มที่เกิดจากการเลื่อนไถลของปลายงานที่จุดรองรับด้านขวา 
ซึ่งนำเสนอโดยงานวิจัยของ Chucheepsakul และ Huang [1] ตัว
แปร 𝑁 คือแรงดึงตามแนวแกนสามารถหาได้จากการอินทิเกรต
สมการที่ (6ก) ซึ่งเป็นสมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่ 1 ของแรงดึงตาม
แนวแกน และแทนค่าเงื่อนไขขอบเขต 𝑁 𝑁  ที่ตำแหน่งปลาย
ท่อด้านขวา (𝑠 𝑠 ) ทำให้สามารถคำนวณหาแรงดึงตามแนวแกน
ที่พิกัดต่างๆบนส่วนโค้ง (𝑠) ของท่อได้ดังนี้ 

𝑁 𝑁 𝑉
𝑑𝜃
𝑑𝑠

𝐴
𝑑𝑃
𝑑𝑠

𝑤 𝑤 𝑠𝑖𝑛 𝜃 𝑑𝑠 

(11) 
ในที่นี้ ตัวแปร 𝑁  คือแรงอัดตามแนวแกนที่ปลายท่อด้านขวา

ของท ่อ  (จ ุด  B)  จากสมการท ี ่  (2ก ) และสมการท ี ่  (9) การ
เปล่ียนแปลงแรงดันในท่อสามารถคำนวณได้โดย 

𝑑𝑃
𝑑𝑠

𝛾
𝑦

1 𝑦 /  (12) 

แทนค่าสมการที่ (2ก) (2ค) และ (12) ลงในสมการที่ (11) และ
เปลี่ยนตัวแปรอิสระที่ใช้สำหรับการอินทริเกรตจากตัวแปร 𝑠 เป็น 
𝑥 ทำให้แรงดึงตามแนวแกนที่พิกัดต่างๆ ตามแนวราบ (𝑥) ภายใต้
แรงอัดที่จุดรองรับด้านขวา (𝑁 ) สามารถคำนวณได้ดังนี้ 

𝑵 𝑵𝑩 𝑽
𝒚"

𝟏 𝒚 𝟐
𝟑
𝟐

𝑨𝒊𝜸
𝒚

𝟏 𝒚 𝟐 𝟏/𝟐  𝒘𝑷 𝒘𝒇
𝒚

𝟏 𝒚′𝟐

𝑳

𝒙
𝟏 𝒚′𝟐 𝒅𝒙 

(13) 
ทั้งนี้ แรงเฉือน (𝑉) ในสมการที่ (13) สามารถคำนวณได้จาก

สมการที่ (6ค) ซึ่งสามารถเขียนสมการใหม่ได้ดังนี้ 

𝑽
𝑬𝑰

𝟏 𝒚 𝟐 𝟏/𝟐

𝒅
𝒅𝒙

𝒚
𝟏 𝒚 𝟐 𝟑/𝟐 𝑬𝑰

𝟑𝒚 𝒚 𝟐

𝟏 𝒚 𝟐 𝟑

𝒚
𝟏 𝒚 𝟐 𝟐  

 (14) 

จากสมการงานและพลังงานของระบบท่อสมการที่ (10) ซึ่งเป็น
สมการแบบไม่เป็นเชิงเส้นสามารถนำไปคำนวณและวิเคราะห์หา
สมดุลสถิตยศาสตร์ของท่อได้ด้วยวิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์ 

3. การหาคำตอบเชิงตัวเลขด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 

จากหลักการของระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ จำเป็นต้องแบ่งท่อ
ออกเป็นชิ้นส่วนย่อยเท่าๆกัน ซึ่งการศึกษานี้ได้แบ่งชิ้นส่วนย่อยของ
ท ่อตามพิก ัดในแนวราบ โดยแต ่ละเอล ิ เมนต ์จะยาวเท ่ากัน  
𝑙 𝐿/𝑛𝑒𝑙𝑒𝑚  สมการของงานและพลังงานของระบบท้ังหมดหา
ได ้ จ ากการรวมพล ั ง ง านของแต ่ ล ะ เ อล ิ เ มนต ์ ย ่ อ ยด ั ง นี้  
 𝜋 ∑ 𝜋  ซึ ่งค ่าการแอ่นตัวภายในเอลิเมนต์ของท่อ
สามารถประมาณได้โดยใช้เมตริกซ์ฟังก์ชันรูปร่าง ⌊𝐍⌋ และเวกเตอร์
ดีกรีอิสระที่โหนดปลายทั้ง 2 ด้านของแต่ล่ะเอลิเมนต์ 𝐪  ดังนี้ 

𝑦 ⌊𝐍⌋ 𝐪  (15ก) 

𝑦 ⌊𝐍 ⌋ 𝐪  (15ข) 

𝑦 ⌊𝐍 ⌋ 𝐪  (15ค) 

โดยเวกเตอร์ 𝐪  ประกอบด้วยค่าการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของ
ท่อ และค่าอนุพันธ์อันดับที่ 1 และ 2 ของการเคลื่อนที่เทียบกับตัว
แปร 𝑥  

𝐪 𝑦 𝑦 𝑦 𝑦 𝑦 𝑦  (16) 

และเวกเตอร์ ⌊𝐍⌋ คือฟังก์ชันรูปร่างซึ่งสามารถแสดงได้ดังนี้ 

⌊𝑵⌋ ⌊𝑁 𝑁 𝑁 𝑁 𝑁 𝑁 ⌋ (17) 

𝑁  คือฟังก์ชันพหุนามดีกรี 5 [12] จากสมการที่ (10) และ (15) 
จะได ้ ว ่ าสมด ุลของท ่อแต ่ละเอล ิ เมนต ์สามารถหาไ ด้จาก 
𝜕𝜋 /𝜕𝑞 0 (Stationary Condition) ด ังน ั ้นสามารถเข ียน
สมการไฟไนต์เอลิเมนต์ของแต่ละชิ้นส่วนย่อยได้ดังนี้ 

𝜕𝜋
∂q

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 𝐸𝐼𝑦

1 𝑦
⌊𝐍 ⌋

5𝐸𝐼𝑦 𝑦

2 1 𝑦
⌊N ⌋

𝜆 𝑁 𝑃 𝐴 𝑦

1 𝑦
⌊𝐍 ⌋

𝑤 𝑤 1 𝑦 ⌊𝐍⌋  𝑚 𝑉  𝜅⌊𝐍⌋ ⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

𝑑𝑥 0  

(18) 
หลังจากรวมสมการของเอลิเมนต์ย่อยของท่อทั้งระบบแล้วจะใช้

กระบวนการทำซ้ำในการหาคำตอบเชิงตัวเลข เพื่อความสะดวกใน
การคำนวณเชิงตัวเลขจะเขียนตัวแปรต่างๆเป็นแบบไร้มิติโดยใช้
ความสัมพันธ์ต่อไปน้ี 
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4. ผลการวิเคราะห์เชงิตัวเลข 

4.1. การตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบเชิงตัวเลข 

เพื ่อตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
และผลเฉลยเชิงตัวเลขที ่ได้จากวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (FEM) ใน
การศึกษานี้ได้นำคำตอบที่ได้มาตรวจสอบกับคำตอบจาวิธียิงเป้า 
(Shooting Method: SOM ) จากงานวิจัย [13] โดยค่าตัวแปรต่างๆ
มีดังนี ้ น้ำหนักของไหล 𝑤  = 4 น้ำหนักท่อ 𝑤  = 2  แรงดัน
ทางเข้า 𝑃  = 2 และความเร็วของไหลภายในท่อ 𝑉  = 80.852 

ผลคำตอบเชิงตัวเลขที่ได้จากวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เทียบกับวิธียิง
เป้า ได้แก่รูปร่างการเสียรูป (𝑥 𝑦) ค่ามุมระหว่างแนวราบกับ
แนวแกนท่อ (𝜃) โมเมนต์ดัด (𝑀) และแรงเฉือน (𝑉) ที่ตำแหน่ง
ต่างๆของท่อ (�̂�/�̂� ) ได้แสดงดังรูปที่ 5-8 ตามลำดับ จากรูปพบว่า 
ผลเฉลยเชิงตัวเลขที่ได้จากวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (FEM) และคำตอบ
จากวิธ ีย ิงเป้ามีความสอดคล้องกันมาก จึงมีความมั ่นใจได้ว่า
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และกระบวนการไฟไนต์เอลิเมนต์มี
ความถูกต้องแม่นยำเพียงพอสำหรับการวิเคราะห์พฤติกรรมการ
แอ่นตัวมากของท่อลำเลียงของไหลที่มีความยาวส่วนโค้งแปรเปลี่ยน
ได้  

 
รูปที่ 5 รูปร่างการเสียรูปของท่อจากการวิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์เอ

ลิเมนต์ (FEM) เทียบกับวิธียิงเป้า (SOM) 

 

 
รูปที่ 6 ค่ามุม (𝜃) ที่ตำแหน่งต่างๆ (�̂�/�̂� ) จากการวิเคราะห์ด้วย

วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (FEM) เทียบกับวิธยีิงเป้า (SOM) กรณี
ที่ 𝑉 = 80.8520 

 

 
รูปที่ 7 ค่าโมเมนต์ ( 𝑀 ) ที่ตำแหน่งต่างๆ ( �̂�/�̂� ) จากการ

วิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (FEM) เทียบกับวิธียิงเป้า 
(SOM) กรณีที่ 𝑉 = 80.8520 

 
รูปที่ 8 ค่าแรงเฉือน (𝑉 ) ที่ตำแหน่งต่างๆ ( �̂�/�̂� ) จากการ

วิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (FEM) เทียบกับวิธียิง
เป้า (SOM) กรณีที่ 𝑉 = 80.8520 
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4.2. ผลกระทบของแรงอัดที่ปลายทอ่และความเร็วของ
ไหลต่อพฤติกรรมการแอ่นตัวมากของท่อ  

การศึกษาผลของแรงอัดที่ปลายท่อ (𝑁 ) และความเร็วของ
ไหล (𝑉 ) ต่อการเสียรูปและแรงภายในที่เกิดขึ้นกับท่อลำเลียงของ
ไหลที่มีความยาวส่วนโค้งแปรเปลี่ยนได้ การศึกษานี้ได้กำหนดให้
น้ำหนักของไหล (𝑤 ) น้ำหนักของท่อ (𝑤 ) ความดันของน้ำที่จุด
รองรับด้านซ้าย (𝑃 ) มีค่าคงที่เท่ากับ 1 และความเร็วของไหล
ภายในท่อ (𝑉 ) อยู่ในช่วง 0-4.5 ค่าแรงอัดที่ปลายด้านขวาของท่อ 
(𝑁 ) อยู่ในช่วง 1-5  

ตารางท่ี 1  คำตอบเชิงตัวเลขภายใต้แรงอัดที่ปลายท่อค่าต่างๆ 
(𝑵𝑩= 1-5) 

𝑁  𝑉  𝜃  𝜃  �̂�  
1 0.0 0.1061 -0.1061 1.0028 

1.0 0.1225 -0.1225 1.0037 
2.0 0.1454 -0.1454 1.0052 
3.0 0.1810 -0.1810 1.0081 
4.0 0.2535 -0.2535 1.0161 

2 0.0 0.1225 -0.1225 1.0037 
1.0 0.1454 -0.1454 1.0052 
2.0 0.1810 -0.1810 1.0081 
3.0 0.2535 -0.2535 1.0161 

3 0.0 0.1454 -0.1454 1.0052 
1.0 0.1810 -0.1810 1.0081 
2.0 0.2535 -0.2535 1.0161 

4 0.0 0.1810 -0.1810 1.0081 
1.0 0.2535 -0.2535 1.0161 

5 0.0 0.2535 -0.2535 1.0161 
 
รูปที่ 9 และ 10 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วของไหล

ก ับค ่าม ุมท ี ่ปลายด ้านซ ้าย (𝜽𝑨) และปลายด ้านขวา (𝜽𝑩) 
ตามลำดับภายใต้แรงอัดที่ปลายต่างๆ รูปที่ 11 แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างความเร็วของไหลกับค่าความยาวส่วนโค้ง จากรูปพบว่าผล
ของความเร็วของไหลและแรงอัดที่ปลายท่อส่งผลทำให้ท่อเกิดการ
แอ่นตัวมากขึ้น และส่งผลทำให้ความยาวส่วนโค้งของท่อเพ่ิมมากขึ้น 
โดยแรงอัดที่ปลายท่อจะทำให้เกิดการเร่ิมต้นและความเร็วของไหลท่ี
เพิ่มขึ้นจะทำให้ท่อเกิดการแอ่นตัวเพิ่มขึ้น มุมที่จุดรองรับของท่อทั้ง 
2 ด้านจะเท่ากันแต่มีเครื่องหมายตรงกันข้ามเนื่องจากท่อเกิดการ
เสียรูปแบบสมมาตรรอบแกน ทั้งนี ้ผลคำตอบเชิงตัวเลขต่างๆได้
แสดงไว้ในตารางท่ี 1 

 

 
รูปที่ 9  ความสัมพันธ์ระหว่าง 𝑉  และ  𝜃  ภายใต้ค่าแรงอัดที่

ปลายท่อต่างๆ 

 
รูปที่ 10  ความสัมพันธ์ระหว่าง 𝑉  และ 𝜃  ภายใต้ค่าแรงอัดที่

ปลายท่อต่างๆ 

 

 
รูปที่ 11  ความสัมพันธ์ระหว่าง 𝑉  และ �̂�  ภายใต้ค่าแรงอัดที่

ปลายท่อต่างๆ 
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รูปที่ 12  รูปร่างการแอ่นตัวของท่อเมื่อ 𝑉 = 0.3 ภายใต้ค่า

แรงอัดที่ปลายท่อต่างๆ 

 
รูปที่ 13 แรงตามแนวแกนท่ีตำแหน่งต่างๆของท่อเมื่อ 𝑉 = 0.3 

ภายใต้ค่าแรงอัดที่ปลายท่อต่างๆ 

 
รูปที่ 14 โมเมนต์ที่ตำแหน่งต่างๆของท่อเมื่อ 𝑉 = 0.3 ภายใต้ค่า

แรงอัดที่ปลายท่อต่างๆ 

 

 
รูปที่ 15  แรงเฉือนที่ตำแหน่งต่างๆของท่อเมื่อ 𝑉 =0.3 ภายใต้ค่า

แรงอัดที่ปลายท่อต่างๆ 

 
รูปที่ 16  แรงดันที่ตำแหน่งต่างๆของท่อเมื่อ 𝑉 = 0.3 ภายใต้ค่า

แรงอัดที่ปลายท่อต่างๆ 

รูปที่ 12 แสดงรูปร่างการแอ่นตัวของท่อภายใต้ค่าแรงอัดที่
ปลายท่อต่างๆ (𝑵𝑩=1-5) เมื ่อความเร็วของไหลมีค่าคงที ่ เมื่อ 
𝑽𝑪= 0.3 จากพฤติกรรมการแอ่นตัวของท่อในรูปที ่ 12 เมื่อ
พิจารณาค่าแรงอัดตามแนวแกน โมเมนต์ดัด แรงเฉือนและแรงดัน
ภายในท่อดังแสดงตามรูปที่ 13-16 ตามลำดับ ซึ่งพบว่าแรงอัดที่
ปลายท่อส่งผลให้ท่อเกิดการแอ่นตัวมากขึ้น และทำให้โมเมนต์ดัด
และแรงอัดเพิ่มมากขึ้นและมีค่ามากที่สุดที่บริเวณกึ่งกลางช่วงของ
จุดรองรับ เช่นเดียวกับแรงเฉือนแต่จะมีค่ามากสุดบริเวณจุดรองรับ 
นอกจากนั้นแรงอัดที่ปลายยังทำให้แรงดันภายในท่อมากขึ้น ซึ่งจะ
ค่ามากที ่ส ุดบริเวณกึ ่งกลางช่วงของจุดรองเนื ่องจากตำแหน่ง
ดังกล่าวเป็นจุดต่ำสุดและมีพลังงานศักย์ต่ำสุด ตามหลักการอนุรักษ์
พลังงานจุดต่ำสุดของท่อจึงมีแรงดันสูงที่สุด 
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5. สรุปผลการวิจัย 

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาพฤติกรรมการแอ่นตัวมากของท่อลำเลียง
ของไหลที่มีความยาวส่วนโค้งแปรเปลี่ยนโดยใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 
การศึกษานี้ได้พิจารณาผลกระทบจากแรงกระทำด้านข้างเนื่องจาก
น้ำหนักของท่อและการเปลี่ยนแปลงแรงดันของไหลภายในท่อ ผล
คำตอบเชิงตัวเลขของปัญหา จากวิธ ีไฟไนต์เอลิเมนต์มีความ
สอดคล้องกับค่าที่ได้จากวิธียิงเป้า จากการศึกษาพารามิเตอร์ต่างๆที่
มีผลต่อพฤติกรรมการแอ่นตัวมากของท่อลำเลียงของไหล พบว่า
แรงอัดที่ปลายท่อและความเร็วของไหลทำให้ท่อเกิดการแอ่นตัวเพ่ิม
มากขึ้น ซึ่งส่งผลทำให้ค่าโมเมนต์ดัด แรงอัดตามแนวแกน แรงเฉือน
และแรงดันภายในท่อเพิ่มขึ้น ซึ่งมีผลโดยตรงต่อเสถียรภาพของท่อ
ลำเลียงของไหลที่มีความยาวส่วนโค้งแปรเปล่ียนได้ 

6. กิตติกรรมประกาศ 

คณะผ ู ้ ว ิ จ ั ยขอขอบค ุณภาคว ิชาว ิศวกรรมโยธา  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กำแพงแสน ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่สำหรับการทำวิจัยและ
สนับสนุนทุนวิจ ัยครั ้งนี ้ จนกระทั ่งงานวิจัยสำเร ็จล ุล ่วงตาม
วัตถุประสงค์ 
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ENHANCEMENT OF NEAR-FRONT APPROXIMATION FOR LINEAR FRACTURE ANALYSIS BY BIEM 
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Abstract 

This paper presents a simple procedure to enhance the near-front approximation in the stress analysis of a three-
dimensional, isotropic, linearly elastic, cracked medium by the boundary integral equation method. The information of the 
asymptotic crack-front behavior is utilized as the basis for the enhancement of the approximation of the relative crack-face 
displacement. Two different schemes are proposed in the present study. In the first scheme, the available 9-node crack-tip 
elements are generalized by adopting the p-refinement in the direction perpendicular to the crack front. This clearly enables 
the resulting crack-tip elements to accurately capture high-order terms in the asymptotic near-front expansion of the relative 
crack-face displacement without the need to reduce the size of the elements. The invented crack-tip elements with the p-
refinement can then be utilized along with the standard elements with the h-refinement without the deterioration of the 
accuracy. The second scheme is based upon the use of available 9-node crack-tip elements together with the newly invented 
elements, termed back crack-tip elements, in the approximation of the relative crack-face displacement. The idea is to supply 
the square-root feature from the asymptotic crack-front field to the crack-tip elements and the elements behind them. In this 
way, the size of a region on the crack surface where the square-root behavior is captured accurately will not be reduced when 
the uniform h-refinement is employed to improve the solution accuracy. The two proposed elements are successfully 
implemented within the framework of a weakly singular symmetric Galerkin boundary element method. A selected set of 
results is then reported to demonstrate the computational performance of the proposed elements. 
Keywords: Boundary Integral Equation Methods, Back Crack-tip Elements, Crack-tip Elements, Relative Crack-face 
Displacement, Stress Intensity Factors 

 
1. INTRODUCTION 

Fracture-induced failure is a typical mode of failures 
commonly found in various engineering components and 
structures, especially for those made of brittle materials 
or materials with relatively low fracture toughness. The 
design of those structures to ensure their integrity and 
safety clearly requires ones to take such failure mode into 
consideration. To provide the sufficient basis in assisting 
the design procedure, the fundamental understanding of 
the fracture failure is required a priori, and it can be 
achieved through various approaches including theoretical 
simulations based upon a well-known theory of fracture 
mechanics. 

The modeling of pre-existing flaws and damages in 
materials in a form of cracks via the theory of linear elastic 
fracture mechanics (LEFM) is standard and has been 
adopted extensively in the study of brittle fractures. 

Within the framework of LEFM, the determination of stress 
intensity factors (SIFs) is a crucial task in the stress analysis 
of cracked bodies. Those fracture parameters, which 
provide the complete description of the dominant elastic 
field in the vicinity of the crack front, are essential and 
serve as fundamental data in various models to simulate 
fracture-related responses including the crack growth 
initiation and directions of propagation. Although the 
numerical techniques based upon the standard finite 
element method (FEM) and boundary integral equation 
method (BIEM) have been found capable of and 
extensively employed in performing the linear fracture 
analysis, the singularity nature of the stress field along the 
crack front [1] still poses challenging issues associated with 
the accuracy and efficiency of near-front approximation 
and the post-process for the SIFs. It has been well 
recognized that standard elements with polynomial-
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based shape functions has limited capability in discretizing 
the near-front field induced by the embedded singularity, 
and it generally requires extremely fine meshes to achieve 
the specified accuracy. To handle such difficulty, the 
direct integration of the right structure of the near-front 
field in the development of local interpolation functions 
is considered an attractive alternative. 

Within the framework of boundary integral equation 
method (BIEM), various types of crack-tip elements have 
been implemented and used in the linear fracture 
analysis. Luchi and Rizzuri [2] proposed an 8-node traction 
singular boundary element to account for the stress 
singularity in the stress analysis of three-dimensional crack 
bodies by the displacement integral equation and the 
subdomain technique. Mi and Aliabadi [3] introduced 
special crack-tip elements with the discontinuous shape 
functions to approximate the crack-face displacement 
adjacent to the crack front in the hypersingular dual 
boundary element method for three-dimensional crack 
problems. Later, Li et al. [4] developed a special crack-tip 
element by directly integrating the right asymptotic 
structure of the near-front relative crack-face 
displacement in the element shape function. Such 
elements were then implemented in the framework of 
the weakly singular symmetric Galerkin boundary element 
method (SGBEM) for the analysis of cracks in three-
dimensional, linear elastic media. While adopting those 
special elements along the crack-front can significantly 
enhance the accuracy of the approximation by using 
reasonably coarse meshes, the work was still limited to 
bodies made of isotropic materials. A 3-node singular 
crack-tip element that can exactly represents the strain 
singularity was later adopted by Kebir et al. [5] in the 
collocation-based dual boundary element method for the 
simulation of mixed-mode crack growth of bolted joints. 
A family of 9-node crack-tip elements was also developed 
by Pan and Yuan [6] in the development of the single-
domain boundary element method for the analysis of 
three-dimensional, anisotropic, cracked media. The 
hypersingular integral equations were employed in their 
formulation together with the collocation-based solution 
scheme.  Later, Grey et al. [7] integrated the constraint on 

the relative crack-face displacement to obtain an 
improved version of quarter-point elements, and then 
used them in the two-dimensional, linear fracture analysis 
by a hypersingular SGBEM. Rungamornrat and Mear [8] 
also extended the work of Li et al. [4] for both the integral 
formulation and the near-front approximation to handle 
the material anisotropy. Xie et al. [9] generalized the work 
of Mi and Aliabadi [3] to establish a 9-node crack-tip 
element with one or two of their edges being aligned with 
the crack front. The performance of the proposed 
element was investigated within the framework of a 
hypersingular, collocation-based, dual boundary element 
method. Most recently, Xie et al. [10] proposed a novel 
triangular crack-tip element for the fracture analysis by 
BIEM that can properly capture the square-root 
asymptotic behavior. In the development of such 
element, a distance function to the crack edge was 
employed together with the element shape functions of 
8-node serendipity elements.    

While various types of crack-tip elements were 
developed and successfully implemented within the 
framework of BIEMs, evidences from the past studies have 
indicated that the need for further development regarding 
the approximation of the near-front field is still required. 
For instance, the use of special crack-tip elements 
together with the uniform mesh refinement scheme can 
lead to the undesirable convergence behavior (e.g., [11-
12]); in particular, finer meshes can yield less accurate 
results than coarser ones. The same behavior was also 
pointed out by Rungamornrat et al. [13] when the solved 
relative crack-face displacement data was further used in 
the determination of the T-stress. This is due to the fact 
that as the mesh is uniformly refined, the region adjacent 
to the crack front, where the asymptotic behavior is 
accurately captured by the crack-tip elements, becomes 
smaller. Although the remaining larger region of the crack 
surface is also refined, the quality of the approximation of 
standard elements is not as good as the crack-tip 
elements especially for the region relatively close to the 
crack front. To avoid this problem, Rungamornrat et al. 
[13] suggested that finer meshes are required in the region 
on the back of the crack-tip elements to supply the 
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comparable level of accuracy. 
In the present study, a simple approach is proposed 

to handle the problem described above. Two novel types 
of elements, the crack-tip element and the back crack-tip 
element, are constructed based upon the right structure 
of the near-front relative crack-face displacement and 
then implemented within the framework of three-
dimensional, weakly singular SGBEM. The performance of 
the developed elements in the context of both p- and h-
refinement schemes is demonstrated. 

2. PROBLEM FORMULATION 

Consider a three-dimensional infinite body Ω containing 
isolated cracks as shown in Fig. 1. The medium is made of 
a homogeneous, isotropic, linearly elastic material and 
free of the body force and remote loading. The crack 
surface is described by two geometrically coincident 
surfaces 𝑆  and 𝑆  with the outward unit normal vectors  
𝒏  and 𝒏 , respectively. The cracked medium is loaded 
by a self-equilibrated crack-face traction 𝒕 𝒕 . 
 

 
Figure 1 Schematic of elastic whole space containing 

isolated cracks. 
The boundary value problem of the cracked medium 

shown in Fig.1 can be formulated in a form of boundary 
integral equations by choosing the relative crack-face 
displacement Δ𝑢 𝑢 𝑢  as the primary unknown. 
By following the work of Rungamornrat and Mear [8], the 
relative crack-face displacement Δ𝑢  is governed by a 
weakly singular, weak-form traction integral equation: 

 

𝑢 𝒚 Δ𝑡 𝑑𝐴 𝒚   (1) 
   𝐷 𝑢 𝒚 𝐶 𝝃 𝒚 𝐷 Δ𝑢 𝝃 𝑑𝐴 𝝃 𝑑𝐴 𝒚   

 

where standard indicial notation applies throughout, in 
particular, lower case indices range from 1 to 3 and 
repeated indices imply the summation over their range;  
𝑢  is a sufficiently smooth test function; Δ𝑡 𝑡

𝑡  is jump in the crack-face traction; 𝐷 ⋅

𝜀 𝑛  ⋅ /𝜉  is a surface differential operator; and  
𝐶 𝝃 𝒚  is a singular kernel defined explicitly by 

𝐶 𝝃 𝒚 ⋅ 1 𝜈 𝛿 𝛿

                        2𝜈𝛿 𝛿 𝛿   
(2) 

 

where 𝑟 ‖𝝃 𝒚‖; 𝜈 is Poisson’s ratio;  𝜇 is the elastic 
shear modulus; and 𝛿  denotes a standard Kronecker -
delta symbol. The kernel function 𝐶 𝝃 𝒚  is  
singular only at 𝝃 𝒚 of order 1/𝑟 as 𝑟 → 0 and, as a 
result, all involved integrals in Eq. (1) are integrable in the 
sense of Riemann sum. 

3. SOLUTION SCHEME 

A well-known, weakly singular SGBEM is implemented to 
construct numerical solutions of Eq. (1). Standard Galerkin 
approximation together with the finite element procedure 
is utilized to discretize the trial function Δ𝑢  and the test 
functions 𝑢  into 
 

𝚫𝒖𝒋 𝒚 ∑ 𝒖𝒋
𝚫 𝒑𝑵

𝒑 𝟏 𝝓 𝒑 𝝃 ;  

𝒖𝒌 𝒚 ∑ 𝒖𝒌
𝒑𝑵

𝒑 𝟏 𝝓 𝒑 𝒚   
(3) 

 

where 𝜙  is the nodal basis function associated with 
the pth node; 𝑢  are nodal degrees of freedom at the 
pth node; 𝑢  are arbitrary constants at the pth node; and 
𝑁  denotes the number of nodes resulting from the 
discretization. Due to the weakly singular nature of the 
boundary integral equation (1), the nodal basis functions 
𝜙  is only required to be continuous and they can be 
constructed in an elementwise fashion following standard 
finite element procedure. In the present study, standard 
𝐶  isoparametric elements are employed to discretize 
the majority of the crack surface except the region close 
to the crack front where proposed crack-tip elements are 
adopted. Substituting Eq. (3) into Eq. (1) yields the 
following system of linear algebraic equations: 
 

𝐂Δ𝐔 𝐓   (4) 
 

where entries of the coefficient matrix 𝐂, the vector of 
nodal degrees of freedom Δ𝐔, and the prescribed vector 
𝐓   are defined explicitly by 

𝐂 ,  (5) 
𝐷 𝜙 𝒚 𝐶 𝝃 𝒚 𝐷 𝜙 𝝃 𝑑𝐴 𝝃 𝑑𝐴 𝒚   
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Δ𝐔 𝑢   (6) 
𝐓  𝜙 𝒚 Δ𝑡 𝒚 𝑑𝐴 𝒚  (7) 

The coefficient matrix 𝐂 and the known vector 𝐓0 are 
constructed in an efficient manner through a standard 
assembly procedure. The numerical evaluation of all 
involved weakly singular and nearly single double surface 
integrals over a pair of elements is achieved by adopting 
a special quadrature based on the integrand regularization 
via variable transformations and Gaussian quadrature rule 
[14]. The final system of linear equations (4) is then solved 
by a selected indirect linear solver such as a conjugate 
gradient method. 

4. ENHANCEMENT OF NEAR-FRONT APPROXIMATION  

It is well known that the relative crack-face displacement 
in the vicinity of the crack front exhibits a square-root type 
behavior, and this must be treated appropriately in the 
approximation. From the work of Rungamornrat et al. [13], 
the relative crack-face displacement possesses the 
following structure 
 

𝚫𝒖 √𝑟 𝜶 𝜶 𝑟 𝜶 𝑟 . . .   (8) 
 

in which 𝑟 denotes the distance in the direction 
perpendicular to the crack front and 𝜶  are constant 
vectors. It is apparent from (8) that the solution of Δ𝒖 can 
be represented by a product of a square-root function √𝑟 
and a regular function of 𝑟 . The structure of Δ𝒖  was 
directly integrated to construct the 9-node crack-tip 
elements in the work of [4, 8]. Nevertheless, such 
elements can capture only the first three terms of the 
asymptotic expansion in Eq. (8). 

In the present study, the 9-node crack-tip element 
developed by [4, 8] is extended via the p-refinement 
scheme (i.e., a scheme to enhance the approximation via 
the increase in the degree of polynomials in the element 
shape functions) to allow more terms in the expansion in 
Eq. (8) to be captured. In particular, the degree of 
polynomials used in the approximation is augmented by 
increasing the number of nodes in the direction normal to 
the crack front as shown in Fig. 2 while still maintaining 
the square-root feature. The final element shape function 
of the crack-tip element is given explicitly by 

𝜓 𝜉, 𝜂 𝜓 𝜉, 𝜂   (9) 

𝐴
1/2 𝜂 1

1 𝜂 𝜂 1
  (10) 

 

where  𝜓  are standard shape functions of a Lagrange 
element containing 3x(2+𝑛 ) nodes resulting from the 
product between one-dimensional Lagrange polynomials 
corresponding to the number of nodes in each direction; 
𝑛 0 denotes the number of interior nodes in the 
direction perpendicular to the crack front; and the side 
𝜂 1 correspond to the crack front. In this sense, the 
extended element shape functions can capture the first 
2+𝑛  terms in the expansion in Eq. (8).  

Figure 2 Schematic of  master crack-tip element 
containing (a) 9 nodes and (b) 3x(2+ 𝑛 ) 
nodes. The side indicated by 𝜂 1 
denotes the crack front. 

Another type of elements, termed here a “back crack-
tip element”, is implemented along with the available 9-
node crack-tip elements to enhance the approximation of 
the near-front relative crack-face displacement. The idea 
is to supply the square-root feature from the asymptotic 
structure of the near-front field in Eq. (8) to not only the 
crack-tip elements located along the crack-front but also 
the elements behind them (i.e., the back crack-tip 
elements). In this way, the crack front region where the 
square-root behavior is properly captured will not be 
reduced when the uniform h-refinement (i.e., a scheme to 
enhance the approximation via refining the element size 
or increasing the number of elements in the finite element 
mesh) is adopted. The final shape functions for the 9-node 
back crack-tip element, with the master element shown 
in Fig. 2(a) and the side 𝜂 1  representing the side 
closest to the crack-front, are taken as 

 

𝜓 𝜉, 𝜂 𝜓 𝜉, 𝜂   (11) 
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where 𝑛  denotes the order of the row of the back crack-
tip elements counted from the first row adjacent to the 
crack-tip element.  

In the analysis, two following refinement schemes for 
crack-tip elements are proposed. In the first scheme (p-
refinement), the size of the crack-tip elements in the 
direction perpendicular to the crack front is maintained 
whereas the number of interior nodes 𝑛  in the same 
direction is increased as shown schematically in Fig. 3(a). 
For the second scheme (h-refinement), the 9-node crack-
tip elements are used and refined into smaller 9-node 
crack-tip elements and one or several layers of 9-node 
back crack-tip elements as illustrated in Fig. 3(b).   

 

Figure 3 Schematic of two refinement schemes: (a) p-
refinement of crack-tip elements (highlighted 
in blue) and (b) h-refinement of 9-node 
crack-tip elements into 9-node crack-tip 
(highlighted in blue) and back crack-tip 
elements (highlighted in grey). 

5. POSTPROCESS FOR STRESS INTENSITY FACTORS  

Once the relative crack-face displacement is solved, 
such data is directly used together with the explicit 
extrapolation-free formula proposed by Rungamornrat 
and Mear [8] to compute the stress intensity factors (SIFs). 
The integration of the right asymptotic behavior into the 
crack-tip elements allows the post-process for the SIFs in 
terms of the extra degrees of freedom located along the 
crack front.  

6. NUMERICAL RESULTS 

The computed SIFs and relative crack-face 
displacement of a penny-shaped crack embedded in an 
isotropic, elastic whole space under uniformly distributed 
normal and shear tractions are first compared with 

available exact solutions [15] to verify the proposed 
elements within the framework of weakly singular SGBEM. 
The enhancement of the near-front approximation via the 
two refinement schemes is then investigated by 
comparing computed stress intensity factors with those 
generated from the uniform h-refinement scheme without 
the back crack-tip elements. In particular, the rate of 
convergences with respect to the L2-norm of the error of 
the relative crack-face displacement for all three 
refinement schemes are also obtained and compared. 

Consider a penny shaped crack of radius 𝑎 contained 
in an isotropic elastic whole space with its surface 
oriented perpendicular to 𝑥 -axis as shown in Fig. 4. The 
medium is loaded on the crack surface by either a 
uniformly distributed normal traction 𝜎  or shear traction 
𝜏  in the 𝑥   direction as illustrated in Fig. 5. 

 
Figure 4 Schematic of a penny shape crack of radius 

𝑎 embed in unbounded domain. 

Figure 5 Penny shaped crack in an elastic whole space 
loaded by uniformly distributed (a) normal 
traction and (b) shear traction in 𝑥  direction. 

In the analysis, the crack surface is first divided into 
two regions. The region adjacent to the crack front is 
discretized by the proposed elements via the three 
refinement schemes whereas the remaining region is 
discretized by standard 6-node and 9-node isoparametric 
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𝐶 -elements. Three meshes based upon the p-
refinement of the crack-tip elements (Scheme-1), the h-
refinement of the 9-node crack-tip and 9-node back crack-
tip elements (Scheme-2), and the h-refinement of the 9-
node crack-tip and standard elements (without the back 
crack-tip elements, Scheme-3) are shown in Fig. 6(a), (b) 
and (c), respectively. The first mesh of each scheme are 
chosen to be identical with the region adjacent to the 
crack front being discretized by a single layer of 9-node 
crack-tip elements. The crack-tip elements (blue 
elements) in the Mesh-2p and Mesh-3p contain 12 and 15 
nodes, respectively; the Mesh-2h and Mesh-3h contain 
one layer and three layers of back crack-tip elements (grey 
elements), respectively; and the Mesh-2 and Mesh-3 are 
similar to the Mesh-2h and Mesh-3h with the back crack-
tip elements being replaced by the standard elements. 

 

 
Figure 6 Three meshes of penny shaped crack 

adopted in the analysis: (a) scheme-1, (b) 
scheme-2, and (c) scheme-3 where crack-tip 
elements and back crack-tip elements are 
highlighted in blue and grey, respectively. 

For the crack subjected to the uniformly distributed 
normal traction, only the mode-I SIF is non-zero and it is 
constant along the crack front. The percent errors of 
computed mode-I SIFs (relative to the exact solution 
reported in [15]) are reported in Table 1 for all three 
schemes (i.e., Scheme-1, Schem-2, and Scheme-3). It is 
evident that results obtained for all cases are in excellent 
with the benchmark solutions; in particular, the error is 

less than 0.05% for all meshes. While the SIFs computed 
from the Scheme-1 are already accurate with the error 
less than a fraction of one percent, the improvement of 
the solution upon the refinement is not confirmed. Use of 
the Scheme-1 and Scheme-2 based upon the proposed 
elements yield the better convergence behavior; clearly, 
the percent error decreases as the mesh is refined. To 
further demonstrate the rate of convergence of the 
proposed schemes, the L2-norms of the error of the 
relative crack-face displacement are plotted against the 
size of elements in Fig. 7 where the size of element in 
each mesh is the length of the side which perpendicular 
to the crack front of the element behind the crack-tip 
element. The computed rates of convergence of results 
obtained from the Scheme-1 and the Scheme-2 are 
approximately 3.126 and 3.229, respectively, and they are 
significantly improved from that for the Scheme-3 
(approximately 0.929).  

 

 
Figure 7 L2-norm of error of the relative crack-face 

displacement versus the size of element in 
logarithmic scale for penny-shaped crack 
under uniformly distribution normal traction. 

Table 1 The percent errors of computed mode-I SIFs of 
penny shaped crack subjected to uniformly 
distributed normal traction. 

Mesh Scheme-1 Scheme-2 Scheme-3 
1 0.02400 0.02400 0.02400 
2 0.01145 0.00967 0.02932 
3 0.00613 0.00702 0.03818 
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For the crack under the uniform shear traction, only 
the mode-II and mode-III SIFs are non-zero and they vary 
along the crack front. The percent errors of computed 
non-zero mode-II and mode-III SIFs at 𝜃 = 0o, 45o and 90o 
(where 𝜃  is an angle measured from the 𝑥 -axis and 
used to parameterize the crack front) are reported in 
Table 2 and 3, respectively. Again, the computed SIFs from 
the Scheme-1 and Scheme-2 agree very well with the 
exact solution [15] and more accurate than those 
obtained from the Scheme-3. The computed L2-norm of 
the error of the relative crack-face displacement are also 
reported as a function of the size of elements in Fig 9 for 
all three schemes. Similar to the previous loading case, 
the estimated rates of convergence from the Scheme-1 
and Scheme-2 are approximately the same (i.e., 3.087 and 
3.197) and significantly higher than that of the Scheme-3 
(i.e., 0.928). It should be pointed out that the significant 
improvement of both the accuracy of the computed SIFs 
and the rate of convergence of the numerical solutions 
results directly from the use of the two proposed 
elements in the approximation of the near-front field. 

Table 2 The percent errors of computed mode-II SIFs of 
penny shaped crack subjected to uniformly 
distributed shear traction 

𝜽 Mesh Scheme-1 Scheme-2 Scheme-3 

0 
1 0.14614 0.14614 0.14614 
2 0.07081 0.08813 0.13484 
3 0.07006 0.08362 0.12354 

45 
1 0.14488 0.14488 0.14488 
2 0.07244 0.08842 0.13529 
3 0.06392 0.08416 0.12464 

Table 3 The percent error of computed mode-III SIFs of 
penny shaped crack subjected to uniformly 
distributed shear traction 

𝜽 Mesh Scheme-1 Scheme-2 Scheme-3 

45 
1 0.07762 0.07762 0.07762 
2 0.00609 0.00152 0.04566 
3 0.00152 0.00000 0.04261 

90 
1 0.08717 0.08717 0.08717 
2 0.00108 0.00108 0.04197 
3 0.00108 0.00108 0.04627 

 

 
Figure 8 L2-norm of error of the relative crack-face 

displacement versus the size of element in 
logarithmic scale for penny-shaped crack 
under uniformly distribution shear traction 

7. CONCLUSIONS 

A simple approach, via the use of crack-tip and back 
crack-tip elements, has been proposed to enhance the 

near-front approximation in the stress analysis of three-
dimensional, isotropic, linearly elastic, cracked media by a 
weakly singule SGBEM. The two special elements have 
been constructed by integrating the right structure of the 
near-front relative crack-face displacement. The existing 9-
node crack-tip element has been modified to enable the 
adjustment of the number of nodes in the direction 
normal to the crack front. This therefore allows the crack-
tip element to capture more terms in the asymptotic 
expansion. The 9-node back crack-tip element, after its 
shape function were enriched by the square-root function, 
can be used along with the 9-node crack-tip element in 
the h-refinement scheme without the reduction of the 
region on the crack surface where the square-root 
behavior is captured correctly. 

Results from an extensive numerical study have 
confirmed that the use of either the crack-tip elements 
with the p-refinement scheme or the 9-node crack-tip and 
back crack-tip elements with the h-refinement scheme 
provides the significant improvement of the accuracy of 
the computed SIFs and the rate of convergence of the 
relative crack-face displacement compared with the case 
of a uniform h-refinement scheme with only 9-node crack-
tip elements.    
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ข้อมูลการสแกน 3 มิติและวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับการศึกษาผลกระทบของแรงแผ่นดินไหวต่อเจดียท์รงระฆังของไทย: กรณีศึกษา
วัดศรีพิจิตรกิรติกัลยาราม 

3D LASER SCANNING DATA AND FINITE ELEMENT METHOD FOR SEISMIC ANALYSIS OF THAI BELL-SHAPED 
PAGODA: A CASE STUDY OF WAT SI PHICHIT KIRATI KANLAYARAM 
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บทคัดย่อ 

เจดีย์ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยในสมัยสุโขทัยถูกสร้างมาเป็นเวลากว่า 500 ปี แม้ว่าประเทศไทยจะตั้งอยู่บนพื้นที่รับแรงแผ่นดินไหว
ระดับต่ำถึงปานกลาง แต่จังหวัดสุโขทัยอยู่ในเขตพื้นที่ซึ ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวสูงอันเนื่องมาจากรอยเลื่อนอุตรดิตถ์ ด้วยเหตุนี้
โครงสร้างทางประวัติศาสตร์ของไทยในจังหวัดสุโขทัยจึงมีโอกาสได้รับผลกระทบเนื่องจากแผ่นดินไหว งานวิจัยนี้นำเสนอผลกระทบของแรง
แผ่นดินไหวที่มีต่อเจดีย์ทรงระฆังของไทยซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่รับแรงแผ่นดินไหวในจังหวัดสุโขทัย โดยอาศัยเจดีย์ทรงระฆังวัดศรีพิจิตรกิรติกัลยาราม
เป็นกรณีศึกษา การเก็บข้อมูลกลุ่มจุดของเจดีย์จะใช้เทคโนโลยีการสแกนวัตถุ 3 มิติด้วยแสงเลเซอร์แบบภาคพื้นดิน   จากนั้นทำการสร้าง
แบบจำลองสมมติฐานอย่างง่ายของเจดีย์จากข้อมูลกลุ่มจุด 3 มิติ แล้วนำมาวิเคราะห์สภาพตำแหน่งปัจจุบันรวมถึงความเอียงที่ตำแหน่งยอดของ
เจดีย์ การวิเคราะห์โครงสร้างจะอาศัยวิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์ จากการวิเคราะห์ผลทางสถิตยศาสตร์และการวิเคราะห์การสั่นอิสระจะทำให้ได้ภาพ
ลักษณะการกระจายความเค้น การเคลื่อนตัว ค่าความถี่ธรรมชาติ และรูปร่างการสั่นอิสระที่สอดคล้องกับค่าความถี่ธรรมชาติของเจดีย์ สำหรับการ
หาผลตอบสนองของเจดีย์จะใช้การเคล่ือนตัวของพ้ืนดินอย่างน้อยสามรูปแบบท่ีแตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน มยผ. 1301/1302-61 จากผล
การศึกษาพบว่าเจดีย์มีระดับความสูง 29.45 เมตร ความโน้มเอียงของเจดีย์มีค่า 2.01 องศา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ โดยพิจารณาวัดค่ามุมเอียง
จากบริเวณก้านฉัตรที่ระดับความสูง 21.35 เมตร ขึ้นไปจนถึงปลายยอดเจดีย์ สำหรับหน่วยแรงดึงและหน่วยแรงอัดสูงสุดเนื่องจากน้ำหนักของตัว
โครงสร้าง มีค่า 0.53 กก./ซม.2 และ 3.72 กก./ซม.2 ตามลำดับ และการเคลื่อนตัวสูงสุดที่บริเวณปลายยอดของเจดีย์เนื่องจากแรงแผ่นดินไหวมีค่า 
18.24 เซนติเมตร  
คำสำคัญ: การวิเคราะห์แรงแผ่นดินไหว, การสแกนวัตถุ 3 มิติด้วยแสงเลเซอร์, เจดีย์ทรงระฆัง, เจดีย์ทางประวัติศาสตร์ของไทย, วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 

Abstract 

The important Thai historic pagodas in the Sukhothai era were constructed for more than 500 years. Although Thailand is 
located on a low to moderate seismicity area, Sukhothai is in a high- risk area due to the Uttaradit fault.  Consequently, the 
historic structures in Sukhothai could be affected by the earthquake.  This study presents the effect of seismic load on the 
Thai bell- shaped pagoda located on the seismicity area at Sukhothai.  The Thai bell- shaped pagoda at Wat Si Phichit Kirati 
Kanlayaram is selected as a case study.  The terrestrial laser scanning technology was applied to achieve the 3D point cloud 
data of the pagoda.  The simplified 3D solid model of the pagoda is developed based on the obtained three- dimensional 
point cloud data.  The pagoda's current configurations are evaluated to determine the inclination angle on the top of the 
pagoda.  The finite element method is applied for structural analysis.  According to the static and free vibration analysis, the 
distribution of stresses, displacement, natural frequencies, and its corresponding mode shapes are presented.  The pagoda 
responses due to at least three different ground motions compatible with the Department of Public Works and Town & 
Country Planning standard (DPT standard 1301/1302-61) are presented and discussed in this paper. The results show that the 
height of the pagoda is 29. 45 meters. The tilting angle at the top of the pagoda is 2. 01 degrees in the southeast direction, 
measured from 21.35 meters to the top of the pagoda. The maximum tensile and compressive stress due to the self-weight 
are 0.53 kg/cm2 and 3.72 kg/cm2, respectively. The maximum seismic displacement at the top of the pagoda is 18.24 cm. 
Keywords: 3D Laser Scanning, Bell-shaped Pagoda, Finite Element Method, Seismic Analysis, Thai Historic Pagoda 
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1. ที่มาและความสำคัญของปัญหาวิจัย 

วัดศรีพิจิตรกิรติกัลยารามเป็นโบราณสถานในสมัยสุโขทัยซึ่ง
ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองสุโขทัย มีเจดีย์ประธานทรงระฆังขนาดใหญ่
ก่อด้วยอิฐต้ังอยู่บนฐานสูงรูปส่ีเหล่ียมขนาดกว้างด้านละ 17 เมตร ที่
ฐานด้านทิศตะวันออกและตะวันตกทำเป็นซุ้มจระนำประดิษฐาน
พระพุทธรูปประทับนั่ง มีฐานวิหารก่ออิฐ ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 
23 เมตร ทางทิศตะวันออกของเจดีย์ประธานและฐานเจดีย์ราย 4 
ฐาน ตั้งอยู่รอบฐานเจดีย์ประธาน มีคูน้ำขนาดกว้างประมาณ 15 
เมตร ล้อมรอบพื้นที่วัดที่มีขนาดกว้าง 40 เมตร และยาว 80 เมตร 
ปัจจุบันเหลือเพียงเจดีย์ประธานทรงระฆัง ดังรูปที่ 1 [1] 

 
รูปที่ 1 เจดีย์ประธานทรงระฆังวัดศรีพิจิตรกิรติกัลยาราม [1] 

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาโบราณแห่งนี้ได้รับผลกระทบเนื่องจาก
สภาพแวดล้อมและเกิดความเสื่อมโทรมตามกาลเวลา อีกทั้งจังหวัด
ส ุโขท ัยต ั ้งอย ู ่ ในพื ้นที่ เ ส่ียงต่อการได ้ร ับผลกระทบเน่ืองจาก
แผ่นดินไหว เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับรอยเลื่อนอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นรอย
เล่ือนมีพลัง ดังนั ้นผลกระทบเนื ่องจากแรงแผ่นดินไหวที ่ม ีต่อ
โครงสร้างโบราณสถานแห่งนี้จึงเป็นส่ิงจำเป็นที่ต้องทำการศึกษา 

เทคโนโลยีการสแกนวัตถุ 3 มิติด้วยแสงเลเซอร์เป็นเทคโนโลยี
การสำรวจสมัยใหม่ที่มีความละเอียดแม่นยำสูง โดยข้อมูลที่ได้จะอยู่
ในรูปแบบข้อมูลพิกัดกลุ่มจุดของวัตถุหรือโครงสร้างที่เราสนใจ ทำ
ให้สามารถเก็บรายละเอียดของโครงสร้างโบราณสถานได้อย่าง
ครบถ ้วนในเวลารวดเร ็ว ซึ่ งข ้อม ูลที่ ได ้สามารถนำมาสร ้าง
แบบจำลองเ พ่ือใช ้ ในการประเมินและวิ เคราะห ์ โครงสร ้าง
โบราณสถานได้อย่างใกล้เคียงสภาพความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น ด้วย
เหตุนี้การศึกษานี้จ ึงม ีเป ้าหมายที่จะนำเสนอการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีการสแกนวัตถุ 3 มิติด้วยแสงเลเซอร์ในการสำรวจเก็บ
ข้อมูล รวมถึงวิเคราะห์โครงสร้างเจดีย์ทรงระฆังของไทยภายใต้
ผลกระทบเนื ่องจากแรงแผ่นดินไหว โดยอาศัยเจดีย์ประธาน 

วัดศรีพิจิตรกิรติกัลยารามเป็นกรณีศึกษา ซึ ่งผลการศึกษานี้จะ
สามารถใช้เป็นข้อมูลสำหรับการประเมินและติดตามโครงสร้าง
โบราณสถานแห่งนี้ได้ในระยะยาวต่อไป รวมถึงสามารถนำไปใช้ใน
ด้านการศึกษาทางสถาปัตยกรรมและโบราณคดี อันทำให้คนรุ่นหลัง
ได้รับรู้ถึงแนวคิด ประวัติศาสตร์ และมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญ
ของประเทศไทย 

2. หลักการและการศกึษาที่เก่ียวข้อง  

2.1. เทคโนโลยีการสแกนวัตถุ 3 มิติด้วยแสงเลเซอร ์

เทคโนโลยีการสแกนวัตถุ 3 มิติด้วยแสงเลเซอร์ เป็นเทคโนโลยี
ที่สามารถเก็บข้อมูลลักษณะทางกายภาพของวัตถุได้เป็นจำนวนมาก
ในระยะเวลาอันสั้นได้แบบอัตโนมัติ โดยใช้ลำแสงเลเซอร์ในการวัด
ระยะทางจากจุดต้ังกล้องไปยังตำแหน่งของพ้ืนผิววัตถุ ข้อมูลที่ได้จะ
อยู่ในรูปแบบของค่าพิกัด (x, y, z) ที่สัมพันธ์กับตำแหน่งจุดต้ังกล้อง 
และมีค่าเฉดสีรวมอยู่ด้วย [2, 3] 

ในการเชื่อมต่อข้อมูลที่ได้มาจากจุดตั้งกล้องแต่ละตำแหน่งจะ
อาศัยโปรแกรมเฉพาะทางสำหรับทำการประมวลผลโดยใช้หลักการ
ซ้อนทับกันของภาพและข้อมูล (Image Based Registration) เพ่ือ
ประมวลผลให้เป็นข้อมูลกลุ ่มจุด 3 มิติที่เสมือนสถานที่จริง ซึ่ง
สามารถนำไปใช้ในการประเมินรายละเอียดพิกัด ขนาด และรูปร่าง 
รวมถึงการนำไปสร ้างเป ็นแบบจำลองร ูปแบบส ัณฐานของ
โบราณสถานได้ 

2.2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสแกนวตัถุ 3 มิติด้วย
แสงเลเซอร์สำหรับเก็บข้อมูลโบราณสถาน 

ปัจจุบันเทคโนโลยีการสแกนวัตถุ 3 มิติด้วยแสงเลเซอร์มี
บทบาทสำคัญสำหรับการนำมาประยุกต์ใช้ในการประเมินและ
ติดตามสภาพของโบราณสถานทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 
โดยกรณีศึกษาในอดีตที่เก่ียวข้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการ
สแกนวัตถุ 3 มิติกับโบราณสถานมีตัวอย่างดังนี้ 

Castagnetti C., et al. [4] ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสแกน
วัตถุ 3 มิติด้วยแสงเลเซอร์ แบบภาคพ้ืนดินในการเก็บข้อมูลลักษณะ
ทางกายภาพของมหาวิหารโมเดนา (The Cathedral of Modena) 
ซึ่งได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1997 เพื ่อเป็น
ข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์โครงสร้างเชิงสถิตยศาสตร์และพลศาสตร์
ต่อไป จากข้อมูลที ่ได ้มา ทางคณะผู ้ว ิจ ัยให้ข ้อสรุปว่าการใช้
เทคโนโลยีการสแกนวัตถุ 3 มิติ ทำให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องและ
เพียงพอสำหรับการนำมาใช้ในการตรวจสอบโครงสร้างในเชิง
เรขาคณิต และสามารถนำมาใช้สำหรับการวางแผนในการเพ่ิมความ
แข็งแรงและการรักษาตัวโครงสร้างได้ 

สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ และคณะ [5] ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการ
สแกนวัตถุ 3 มิติด้วยแสงเลเซอร์แบบภาคพื้นดิน สำหรับการเก็บ
ข้อมูลลักษณะทางกายภาพของโบราณสถานหลายแห่งในเขต
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อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ได้แก่ วัดไชยวัฒนาราม 
วัดใหญ่ชัยมงคล วัดส้ม และวัดพระศรีสรรเพชญ์ เป็นต้น การศึกษา
นี้แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีการสแกนวัตถุ 3 มิติสามารถให้ข้อมูล
ด้านพิกัด ขนาด รวมถึงค่าระดับของอาคารโบราณสถานได้อย่าง
แม่นยำ ข้อมูลดังกล่าวนี้สามารถใช้ประเมินตรวจสอบและติดตาม
สภาพโครงสร้างได้ ซึ่งกระบวนการและวิธีการที่ได้จากงานวิจัยนี้จะ
ใช้เป็นต้นแบบสำหรับการเก็บข้อมูลและการศึกษาในคร้ังนี้ 

นอกจากตัวอย่างงานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น ในปัจจุบันยังพบว่า
มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีการสแกนวัตถุ 3 มิติ กับ
โบราณสถานอีกเป็นจำนวนมาก อาทิ Korumaz M., et al. [6], 
Sairuamyat P., et al. [7], Pritchard D., et al. [8] 

2.3. การวิเคราะห์และประเมินโครงสร้างโบราณสถาน 

สำหรับงานวิศวกรรมโยธา การวิเคราะห์และประเมินโครงสร้าง
ที่มีความซับซ้อนนั้นสามารถใช้ได้หลายวิธี ดังเช่น การลงพื้นที่และ
ใช้เครื่องมือสำหรับวิเคราะห์และประเมินโครงสร้าง ณ สถานที่จริง 
หรือการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ และทำการวิเคราะห์โครงสร้างด้วย
วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ซึ่งเป็นวิธีเชิงตัวเลข เพ่ือทำการตรวจสอบการเสีย
รูป (Deformation) หน่วยแรง (Stress) รวมถึงความถี ่ธรรมชาติ
และรูปร่างการสั่นของโครงสร้าง โดยงานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวข้องกับ
การวิเคราะห์และประเมินโครงสร้างโบราณสถาน มีตัวอย่างดังนี้ 

ภคพงศ์ ภัทราคม [9] ได้ทำการตรวจวัดการสั่นสะเทือนจาก
สภาพแวดล้อม เพ่ือศึกษาความถี่ธรรมชาติและรูปร่างการส่ัน พร้อม
ทั ้งใช ้อากาศยานไร ้คนขับเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือทำประเมิน
โครงสร้างพระเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคล โดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ค่าความถี่ธรรมชาติที่ได้จากการตรวจวัดกับค่าที่ได้จากการวิเคราะห์
โครงสร้างและทำการประเมินหาสมบัติทางวิศวกรรมของโครงสร้าง
ที่เหมาะสม 

ณัฐิยา เลิศศิวนนท์ [10] ได้ทำการศึกษาการตอบสนองของ
โบราณสถานอิฐก่อทรงระฆังเนื่องจากแผ่นดินไหว พบว่าหน่วยแรง
สูงสุดที ่เกิดขึ ้นจะแปรผันตามความสูงของโครงสร้าง ในขณะที่
ความถี่ธรรมชาติจะลดลงเมื่อความสูงโครงสร้างมีค่าเพิ่มขึ้น สำหรับ
ผลการวิเคราะห์พบว่าตำแหน่งของหน่วยแรงที่ควรพิจารณามี 3 
ตำแหน่ง ได้แก่ บริเวณล่างสุดของปล้องไฉน บริเวณรอบเรือนธาตุ 
และบริเวณรอบฐาน 

Adam M., et al. [11] ได้สร้างแบบจำลองของสุเหร่า Al-Rifa’i 
ซึ่งเป็นโบราณสถานในประเทศอียิปต์ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ เพื่อใช้
สำหรับการวิเคราะห์โครงสร้างรับแรงกระทำในกรณีต่าง ๆ เพ่ือ
ประเมินสภาพของโครงสร้าง และพิจารณาอัตราส่วนความปลอดภัย
ที่เหมาะสมสำหรับการต้านทานแรงอันเกิดจากแผ่นดินไหว 

จากงานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการวิเคราะห์และ
ประเมินผลกระทบเนื่องจากแรงแผ่นดินไหวที่มีต่อโบราณสถาน
ประเภทเจดีย์ของไทยยังมีอยู ่อย่างจำกัด โดยเฉพาะกรณีเจดีย์

ประธานวัดศรีพิจิตรกิรติกัลยารามยังไม่พบว่ามีการรายงานข้อมูลไว้
อย่างชัดเจน ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงมุ่งที่จะนำเสนอการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีการสแกนวัตถุ 3 มิติด้วยแสงเลเซอร์แบบภาคพื้นดินเก็บ
ข้อมูลลักษณะทางกายภาพเพื่อประเมินสภาพปัจจุบันและวิเคราะห์
ผลกระทบเนื่องจากแรงแผ่นดินไหวที่มีต่อโครงสร้างเจดีย์ประธาน
วัดศรีพิจิตรกิรติกัลยารามในเบื้องต้น เพื ่อเป็นประโยชน์ในด้าน
วิศวกรรม สถาปัตยกรรม และโบราณคดีในระยะยาวต่อไป 

2.4. ระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหว 

ในการศึกษานี้ใช้มาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการ
สั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว หรือ มยผ. 1301/1302-61 [12] เมื่อ
แผ่นดินไหวกระทำกับตัวโครงสร้างจะทำให้ตัวโครงสร้างเกิดการ
ตอบสนองต่อแผ่นดินไหวนั้น โดยส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับระดับความ
รุนแรงของแผ่นดินไหว คาบการสั ่นพื ้นฐานของตัวโครงสร้าง 
อัตราส่วนความหน่วงของโครงสร้าง และปัจจัยประกอบอื่น ๆ โดย
ใน มยผ. 1301/1302-61 [12] ได้กำหนดค่าความเร่งตอบสนองเชิง
สเปกตรัมสำหรับการออกแบบอาคารไว้ ซึ่งการศึกษานี้จะนำข้อมูล
และแนวทางที่ระบุตามมาตรฐานดังกล่าวมาใช้ในการประเมินหาค่า
การเคล่ือนตัวสูงสุดของเจดีย์วัดศรีพิจิตรกิรติกัลยาราม 

2.4.1. ค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมสำหรับ
จังหวัดสุโขทัย 

สำหรับค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมของแผ่นดินไหว
รุนแรงสูงสุดที่พิจารณาที่คาบการสั่น 0.2 วินาที (Ss) และคาบการ
สั ่น 1.0 วินาที (S1) ณ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย มีค่า 
0.449 และ 0.117 ตามลำดับ 

2.4.2. การปรับแก้ค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัม 

การปรับแก้ค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมของแผ่นดินไหว
รุนแรงที ่สุด ณ บริเวณท่ีตั ้งของอาคาร สามารถปรับแก้ได้ด้วย
สมการที่ (1) และ (2) 

𝑆 𝐹 𝑆  (1) 

𝑆 𝐹 𝑆  (2) 

เมื่อ SMS คือ ค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมที่คาบการส่ัน 
0.2 วินาที ที่ถูกปรับแก้จากผลของชั้นดิน ณ ที่ต้ังอาคาร SM1 คือ ค่า
ความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมที่คาบการสั ่น 1.0 วินาที ที่ถูก
ปรับแก้จากผลของชั้นดินที่ตั้งอาคาร Fa คือ สัมประสิทธิ์สำหรับชั้น
ดิน ณ ที ่ตั ้งอาคาร สำหรับคาบการสั ่น 0.2 วินาที และ Fv คือ 
สัมประสิทธิ์สำหรับชั้นดิน ณ ที่ตั้งอาคาร สำหรับคาบการสั่น 1.0 
วินาที 
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2.5. ค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมสำหรับการรออก
แบบ 

สำหรับการออกแบบ จะต้องคำนวณค่าความเร่งตอบสนองเชิง
สเปกตรัมสำหรับการออกแบบที่คาบการสั่น 0.2 วินาที และที่คาบ
การสั่น 1.0 วินาที โดยสามารถคำนวณได้จากสมการที่ (3) และ
สมการที่ (4) 

𝑆
2
3

𝑆  (3) 

 𝑆
2
3

𝑆  (4) 

เมื่อ SDS คือ ค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมสำหรับการ
ออกแบบท่ีคาบการสั ่น 0.2 วินาที และ SD1 คือ ค่าความเร่ง
ตอบสนองเชิงสเปกตรัมสำหรับการออกแบบท่ีคาบการส่ัน 1 วินาที 

หลังจากที่ได้กราฟความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมสำหรับการ
ออกแบบในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยแล้ว การศึกษานี้จะนำข้อมูลการ
เคลื่อนที่ของพื้นดินจำนวน 3 ชุดข้อมูล มาปรับขนาดให้สอดคล้อง
ก ับค่ าความเ ร่งสำหร ับการออกแบบตามมาตรฐาน  มยผ . 
1301/1302-61 [12]  โดยปัจจัยที่สำคัญอีกประการที่มีผลต่อระดับ
ความรุนแรงของแผ่นดินไหว คือ ประเภทของชั้นดิน ณ ที่ตั้งของ
โครงสร้าง สำหรับในกรณีที่ไม่มีข้อมูลดิน และไม่สามารถทำการ
สำรวจดินได้ ให้สมมติว่าประเภทของชั้นดินเป็นแบบประเภท D 
ตาม มยผ. 1301/1302-61 [12] 

3. วิธีการศึกษา 

ในการศึกษานี้จะใช้เทคโนโลยีการสแกนวัตถุ 3 มิติด้วยแสง
เลเซอร์แบบภาคพื้นดินเก็บข้อมูลลักษณะทางกายภาพของวัดศรี
พิจิตรกิรติกัลยารามในสภาพปัจจุบัน และนำข้อมูลกลุ่มจุดที่ได้มา
ทำการวิเคราะห์ขนาดมิติของโครงสร้าง และสร้างแบบจำลอง 3 มิติ
ของเจดีย์ประธาน เพื่อทำการวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธีไฟไนต์เอลิ
เมนต์ท ั ้งทางสถิตยศาสตร์ และหาสมบัต ิทางพลศาสตร ์ของ
โครงสร้าง รวมถึงหาค่าการเคล่ือนตัวสูงสุดที่ยอดของเจดีย์เนื่องจาก
แรงแผ่นดินไหวที่มีลักษณะแตกต่างกัน 3 รูปแบบท่ีได้ทำการปรับค่า
ขนาดให้สอดคล้องกับมาตรฐาน มยผ. 1301/1302-61 [12]  โดย
ขั้นตอนการศึกษาสามารถสรุปพอสังเขปได้ดังนี้ 

3.1. การเก็บข้อมูลลักษณะทางกายภาพด้วยเทคโนโลยี
การสแกนวัตถุ 3 มิติด้วยแสงเลเซอร ์

3.1.1. การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล 

สำหรับการเก็บข้อมูลลักษณะทางกายภาพของโครงสร้างวัดศรี
พิจิตรกิรติกัลยารามในสภาพปัจจุบันนี้ ได้ใช้เทคโนโลยีการสแกน
วัตถุ 3 มิติด้วยแสงเลเซอร์แบบภาคพื้นดินยี ่ห้อ FARO focus3D 
x330 ดังแสดงในรูปที่ 2 โดยเลือกใช้ค่าความละเอียดประมาณ  

28 ล้านจุดต่อการตั้งกล้อง ค่าความเร็วที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเท่ากับ 
122000 จุดต่อวินาที และระยะห่างระหว่างจุดสองจุดที่ระยะ 10 
เมตร อยู่ที่ระยะ 7.67 มิลลิเมตร  โดยทำการตั้งกล้องในตำแหน่งที่
สามารถส่องเห็นโครงสร้างโบราณสถานได้อย่างชัดเจน ไม่ถูกบดบัง
โดยสภาพแวดล้อม และครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด 

 
รูปที่ 2 การเก็บข้อมูลด้วยเทคโนโลยีการสแกนวัตถุ 3 มิติ 

3.1.2. การประมวลผลข้อมูลกลุ่มจุด 3 มิติ 

หลังจากได้ข ้อมูลพิกัดกลุ ่มจุดจากการลงพื ้นที ่เก็บข้อมูล
ภาคสนามแล้ว จะนำข้อมูลที่ได้จากงานภาคสนามมาประมวลผล
เชื่อมต่อภาพโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้เป็นข้อมูลกลุ่มจุด 
3 มิติ (point cloud data) ของวัดศรีพิจิตรกิรติกัลยาราม และทำ
การวิ เคราะห ์ขนาดมิ ติ และจ ัดทำแผนผ ังบริเวณ รวมถึงใช้
ประกอบการสร้างแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับการวิเคราะห์
โครงสร้างดังจะกล่าวถึงในส่วนต่อไป 

3.2. การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 

3.2.1. ค่าพารามิเตอร์สำหรับการวิเคราะห์โครงสร้าง 

ในงานวิจัยนี้ใช้แบบจำลองเจดีย์ประธานวัดศรีพิจิตรกีรติกัลยา 
โดยแบบจำลองเจดีย์จะถูกกำหนดให้เป็นแบบเชิงเส้น (Linear 
Elastic Model) โดยใช้ค่าสมบัติของวัสดุ ตามตารางที่ 1 โดยอ้างอิง
มาจากงานวิจัยของวรศักดิ์ กนกนุกูลชัย [13] และ Wonganan N., 
et al. [14] ซึ่งได้ทำการศึกษาสมบัติทางกลของอิฐโบราณและอิฐ
ทดแทนสำหรับโบราณสถานในประเทศไทย 

ตารางท่ี 1 ค่าสมบัติของอิฐโบราณ  

สมบัติของวัสดุ อิฐ 
ความหนาแน่น (kg/m3) 1600 
โมดูลัสยืดหยุ่น (MPa) 444 
อัตราส่วนปัวซอง 0.216 

3.2.2. แบบจำลองสำหรับการวิเคราะห์โครงสร้าง 

ข้อมูลกลุ่มจุดที่ผ่านการประมวลผลแล้ว สามารถนำมาสร้าง
เป ็นแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์ 3 มิติสำหรับการว ิเคราะห์
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โครงสร้างได้ดังรูปที่ 3 และจะวิเคราะห์ผลตอบสนองของโครงสร้าง
แบบเชิงเส้นภายใต้สมมุติฐานตามหลักการความเท่ากันของการ
เคล่ือนที่สูงสุด โดยหลักการดังกล่าวระบุว่าค่าการเคล่ือนตัวสูงสุดใน
สภาวะยืดหยุ่นเชิงเส้นจะมีค่าใกล้เคียงกับค่าการเคล่ือนตัวสูงสุดจาก
การประเมินแบบไม่เป็นเชิงเส้น 

 
รูปที่ 3 แบบจำลอง 3 มิติสำหรับการวิเคราะห์โครงสร้าง 

3.2.3. คล่ืนแผ่นดินไหวที่ใช้การวิเคราะห์ 

ในงานวิจัยนี้ใช้คลื ่นแผ่นดินไหวจำนวน 3 คลื่น ดังแสดงใน
ตารางที่ 2 โดยแต่ละคลื่นจะประกอบไปด้วยคลื่นขนานรอยเลื่อน 
(Fault Parallel: FP) และคล่ืนต้ังฉากกับรอยเล่ือน (Fault Normal: 
FN) โดยแสดงตัวอย่างคล่ืนต้ังฉากกับรอยเล่ือนดังรูปที่ 4 ถึงรูปที่ 6 

ตารางท่ี 2 คล่ืนแผ่นดินไหวสำหรับการวิเคราะห์โครงสร้าง 

คล่ืน
แผ่นดินไหว เหตุการณ์ ปี ขนาด ระยะทาง 

(กม.) 
NGA880 Landers 1992 7.28 26.8 
NGA882 Landers 1992 7.28 27 
NGA1636 Manjil-Iran 1990 7.37 50 

 

 
รูปที่ 4 คล่ืนแผ่นดินไหว NGA880FN 

 
รูปที่ 5 คล่ืนแผ่นดินไหว NGA882FN 

 

 
รูปที่ 6 คล่ืนแผ่นดินไหว NGA1636FN 

คลื่นแผ่นดินไหวแต่ละคลื่นจะถูกปรับแต่งด้วยค่าคงท่ี (Scaling 
factor) ดังตารางที่ 3 โดยค่าคงที่แต่ละค่ามาจากการนำค่าความเร่ง
ตอบสนองเช ิงสเปกตร ัมของคลื ่นแผ ่นด ินไหวแต่ละคลื ่นมา
เปรียบเทียบกับค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมสำหรับการ
ออกแบบในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ตามที่กำหนดใน มยผ. 
1301/1302-61 [12] โดยคำนวณตามสมการต่าง ๆ ที่กล่าวไว้แล้ว
ในหัวข้อ 2.4-2.5 จะทำให้ได้ค่าคงที่สำหรับการปรับแต่งที่ทำให้
สเปกตรัมของคลื่นแต่ละคลื่นให้ค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัม 
ณ คาบการสั ่นพื้นฐานของโครงสร้างมีขนาดเท่ากับค่าความเร่ง
ตอบสนองเชิงสเปกตรัมสำหรับการออกแบบ ตามที่กำหนดใน มยผ. 
1301/1302-61 [12] ดังรูปที่ 7 

ตารางท่ี 3 ค่าคงท่ีสำหรับปรับแต่งคล่ืนแผ่นดินไหว 

คล่ืนแผ่นไหว 
ค่าคงท่ีสำหรับการปรับแต่ง 
FN FP 

NGA880 2.4506 2.086 
NGA882 1.9422 1.5729 
NGA1636 1.3677 2.5399 

 

 
รูปที่ 7 สเปกตรัมสำหรับการออกแบบ อ. เมือง จ. สุโขทัย  

4. ผลการศึกษา 

4.1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลกลุ่มจุด 3 มิติ 

4.1.1. ข้อมูลกลุ่มจุด 3 มิติวัดศรีพิจิตรกิรติกัลยาราม 

จากการเก็บข้อมูลลักษณะทางกายภาพด้วยเทคโนโลยีการ
สแกนวัตถุ 3 มิติแบบภาคพื้นดินทำให้ได้ข้อมูลกลุ่มจุดพิกัด 3 มิติ
เป็นจำนวนมากสำหรับแต่ละจุดตั้งกล้อง เมื่อนำข้อมูลเหล่านี้มา
ประมวลผลเชื่อมต่อกันโดยหลักการซ้อนทับของข้อมูลจะทำให้ได้



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

STR-07-6 

ข้อมูลกลุ่มจุด 3 มิติที่สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ขนาดมิติ
รวมถึงความโน้มเอียงของเจดีย์ได้ โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มจุด 
3 มิติ แสดงได้ดังรูปที่ 8 และรูปที่ 9 

 
รูปที่ 8 ภาพกลุ่มจุด 3 มิติ แสดงพ้ืนที่โดยรวมของวัดศรีพิจิตร

กิรติกัลยาราม 

 
รูปที่ 9 ผังบริเวณของวัดศรีพิจิตรกิรติกัลยาราม 

4.1.2. ผลการวิเคราะห์ขนาดมิติและความโน้มเอียง
ของเจดีย์ 

สำหรับเจดีย์ประธานมีระดับความสูงจากขอบล่างของฐานเขียง
ถึงปลายยอดเจดีย์ประมาณ 29.45 เมตร ดังรูปที ่ 10 จากการ
ประเมินพบว่าตั ้งแต่ฐานจนถึงบริเวณก้านฉัตรที ่ระดับความสูง 
21.35 เมตร เจดีย์ยังมีลักษณะตรง แต่ที่ปลายยอดของเจดีย์พบว่ามี
มุมเอียงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 2.01 องศา โดย
พิจารณาวัดค่ามุมเอียงจากบริเวณก้านฉัตรที่ระดับความสูง 21.35 
เมตร ขึ้นไปจนถึงปลายยอดเจดีย์ ดังแสดงในรูปที่ 11 

 
รูปที่ 10 เจดีย์ประธานมุมมองทางด้านทิศตะวันออก 

 

 
รูปที่ 11 การวัดความโน้มเอียง ณ ตำแหน่งยอดของเจดีย์ 

4.2. การวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีทางสถิตยศาสตร ์

ในการวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีทางสถิตยศาสตร์จะพิจารณา
กรณีของน้ำหนักของตัวโครงสร้าง โดยคำนวณจากพารามิเตอร์ที่
แสดงในตารางที ่ 1 พบว่าตำแหน่งที ่เกิดหน่วยแรงสูงสุดอยู ่ ณ 
ตำแหน่งบริเวณซุ้มสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูป ระดับความสูง
ประมาณ 4 เมตร แสดงดังรูปที ่ 12 โดยหน่วยแรงดึงสูงสุดและ
หน่วยแรงอัดสูงสุดมีค ่า 0.53 กก./ซม.2 และ 3.72 กก./ซม.2 
ตามลำดับ 

 
รูปที่ 12 ตำแหน่งของหน่วยแรงสูงสุดเนื่องจากน้ำหนักของตัว

โครงสร้าง 

4.3. การวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีทางพลศาสตร ์

4.3.1. ความถี่ธรรมชาติและรูปแบบการส่ัน 

สำหรับการวิเคราะห์ค่าความถี่ธรรมชาติและรูปแบบการส่ัน 
ค่าความถี่ธรรมชาติ 12 โหมดแรก แสดงดังตารางที่ 4 และรูปแบบ
การส่ันของ 6 โหมดแรก แสดงดังรูปที่ 13 ถึงรูปที่ 15 

 



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

STR-07-7 

ตารางท่ี 4 ค่าความถี่ธรรมชาติของ 12 โหมดแรก 

โหมด ความถี่ (Hz) 
1 2.3087 
2 2.3136 
3 3.8838 
4 3.9284 
5 7.7688 
6 7.8336 
7 8.1674 
8 9.2343 
9 10.854 
10 10.903 
11 12.907 
12 14.579 

 

  
รูปที่ 13 รูปร่างการสั่นของโหมดที่ 1 และโหมดที่ 2 

  
รูปที่ 14 รูปร่างการสั่นของโหมดที่ 3 และโหมดที่ 4 

  
รูปที่ 15 รูปร่างการสั่นของโหมดที่ 5 และโหมดที่ 6 

4.3.2. ค่าการเคล่ือนตัวสูงสุดเน่ืองจากแรงแผ่นดินไหว 

เนื่องจากเจดีย์ประธานวัดศรีพิจิตรกิรติกัลยารามมีซุ้มสำหรับ
ประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่ทำให้มีความไม่สมมาตรอยู่เล็กน้อย และ
เลือกให้แรงแผ่นดินไหวในทิศทางที่มีความถี่ธรรมชาติต่ำกว่าเป็น
กรณีศึกษา โดยกำหนดอัตราส่วนความหน่วงเท่ากับร้อยละ 2  

จากการวิเคราะห์พบว่าการเคลื่อนตัวสูงสุดที่ปลายยอดของ
เจดีย์ประธานเน่ืองจากคล่ืนแผ่นไหวต่าง ๆ แสดงได้ดังตารางที่ 5 

ตารางท่ี 5 การเคล่ือนตัวสูงสุดบริเวณปลายยอดของเจดีย์ 

คล่ืนแผ่นไหว 
การเคล่ือนตัวสูงสุด (ซม.) 
FN FP 

NGA880 15.08 14.82 
NGA882 17.09 11.22 
NGA1636 18.24 17.01 

5. สรุปผลการวิจัย 

การศึกษานี้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสแกนวัตถุ 3 มิติด้วยแสง
เลเซอร์ เก็บข้อมูลลักษณะทางกายภาพ เพื่อประเมินขนาดมิติใน
สภาพปัจจุบัน และวิเคราะห์โครงสร้างเจดีย์ประธานวัดศรีพิจิตร 
กิรติกัลยาราม ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ โดยคำนึงถึงผลกระทบ
เนื่องจากแรงแผ่นดินไหว ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. จากการวิเคราะห์ขนาดมิติและข้อมูลกลุ ่มจุดของเจดีย์
ประธานวัดศรีพิจิตรกิรติกัลยาราม พบว่าเจดีย์มีระดับความสูง 
29.45 เมตร วัดจากขอบล่างฐานเขียงจนถึงปลายยอดของเจดีย์ มี
ความโน้มเอียง 2.01 องศา โดยความโน้มเอียงของเจดีย์เริ ่มเกิด
บริเวณก้านฉัตรที่ระดับ 21.35 เมตร ขึ้นไปจนถึงปลายยอด  

2. การวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีทางสถิตยศาสตร์ พบว่าหน่วย
แรงโดยรวมเป็นหน่วยแรงอัด ค่าหน่วยแรงดึงสูงสุดและหน่วย
แรงอัดสูงสุดอยู่บริเวณซุ้มสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปที่ระดับ
ความสูงประมาณ 4 เมตร วัดจากขอบล่างฐานเขียง ซึ่งมีค่าเท่ากับ 
0.53 กก./ซม.2 และ 3.72 กก./ซม.2 ตามลำดับ 

3. ค่าความถี่ธรรมชาติพื้นฐานของ 2 ทิศทางที่ตั ้งฉากกันใน
แนวราบมีค่า 2.3087 Hz และ 2.3136 Hz ตามลำดับ ซึ ่งมีค่า
ใกล้เคียงกันเนื ่องจากเจดีย์ประธานมีลักษณะโดยรวมค่อนข้าง
สมมาตร  

4. สำหรับการเคลื่อนตัวสูงสุดที่บริเวณปลายยอดของเจดีย์
เนื่องจากแรงแผ่นดินไหว พบว่าคล่ืนแผ่นดินไหว NGA1636 ทั้งคล่ืน
ขนานกับรอยเลื่อนและคลื่นตั้งฉากกับรอยเลื่อน ส่งผลให้เกิดการ
เคลื่อนตัวที่ปลายยอดมีค่าสูงสุด เท่ากับ 18.24 เซนติเมตร และ 
17.01 เซนติเมตร ตามลำดับ 

6. กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี ้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และภาควิชา
วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี และขอขอบคุณผู ้บริหารและเจ้าหน้าที ่อุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัยสำหรับการอำนวยความสะดวกในการเก็บ
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษานี้ 
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ข้อมูลการสแกนวัตถุ 3 มิติด้วยแสงเลเซอร์แบบภาคพ้ืนดินสำหรับการติดตามและตรวจสอบสภาพสะพานพระราม 9 
TERRESTRIAL LASER SCANNING DATA FOR MONITORING AND INSPECTION OF RAMA IX CABLE-STAYED BRIDGE 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้นำเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสแกนวัตถุ 3 มิติด้วยแสงเลเซอร์สำหรับการติดตามและตรวจสอบสภาพสะพานขึง กรณีศึกษา
สะพานพระราม 9 ซึ่งเป็นหนึ่งในสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างฝั่งกรุงเทพและธนบุรีที่ความสำคัญ และเป็นส่วนหนึ่งของทางพิเศษเฉลิมมหานคร โดย
เปิดใช้งานครั้งแรกตั้งแต่ปีพ.ศ. 2530 การติดตามสภาพโครงสร้างและการตรวจสอบอย่างเหมาะสมเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญในการยืนยัน
เสถียรภาพของสะพานรวมทั้งความปลอดภัยของผู้ใช้งาน งานวิจัยนี้ใช้เครื่องสแกนวัตถุ 3 มิติด้วยเลเซอร์แบบภาคพื้นดินในการเก็บข้อมูลพิกัด
สภาพพื้นผิวปัจจุบันของสะพานพระราม 9 และนำข้อมูลที่ได้มาประมวลผลและสร้างเป็นแบบจำลองสภาพปัจจุบันในรูปแบบของข้อมูลกลุ่มจุด 3 
มิติของสะพานพระราม 9 จากนั้นนำมาวิเคราะห์เพื่อประเมินขนาดมิติ ค่าระดับ ความชัน ภาพตัดของสะพานพระราม 9 โดยในท้ายที่สุดจะแสดง
ศักยภาพของการใช้เทคโนโลยีการสแกนวัตถุด้วยแสงเลเซอร์ในการวัดเส้นโค้งหย่อนตัวของเคเบิลเป็นประเด็นสำคัญ 
คำสำคัญ: ขอ้มูลกลุ่มจุด 3 มิติ, การติดตามและตรวจสอบสภาพ, เทคโนโลยีการสแกนวัตถุ 3 มิติด้วยแสงเลเซอร์แบบภาคพ้ืนดิน, สะพานขึง, สะพาน
พระราม 9 

Abstract 

This research presents the application of the 3D Laser Scanning Technology for monitoring and inspection of Cable-stayed 
bridge. The Rama IX bridge is selected as the case study. The Rama IX bridge is the main connector bridge between Thonburi 
and Bangkok sides, as a part of the first Expressway in Thailand since 1987. The structure health monitoring and inspection is 
an essential process to ensure the bridge's safety and serviceability.  This research applied the terrestrial laser scanner to 
collect the current three- dimensional surface configurations of the Rama IX bridge.  According to the scanning data, the 3D 
point cloud model of the bridge can be developed. The current dimensions, elevations, slope, and the bridge's cross-section 
are then presented. Finally, the potential of using laser scanning data for cable configuration measurement is also highlighted. 
Keywords: 3D point cloud model, Cable-stayed bridge, Monitoring and Inspection, RAMA IX bridge, Terrestrial Laser Scanning 

 
1. บทนำ 

สะพานพระราม 9 (RAMA IX Bridge) เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์
สำคัญของกรุงเทพมหานคร โดยเป็นส่วนหนึ่งของทางพิเศษเฉลิม
มหานครซ ึ ่ ง เป ็นทางพ ิ เศษสายแรกของประเทศไทยในส ่วน
ดาวคะนอง-ท่าเรือ เปิดบริการตั ้งแต่ปีพ.ศ. 2530 ทำหน้าเป็น
สะพานเชื่อมต่อ 2 ฝั่งของกรุงเทพมหานคร โดยสะพานพระราม 9 
เป็นสะพานขึงชนิดระนาบเดียวแบบสมมาตร โดยมีความยาวช่วง 
782 เมตร และมีความสูงระยะลอด 41 เมตรจากระดับน้ำทะเล
สูงสุด แบ่งออกเป็นส่วนกลางสะพานเป็นโครงสร้างเหล็กแบบกล่อง 
(Box Girder) ที่ยึดรั้งด้วยเคเบิลจำนวน 68 เส้นและยึดกับเสาขึง 
(Pylon) จำนวน 2 ต้น มีความยาว 450 เมตร ส่วนเชิงสะพานเป็น
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความยาว 166 เมตร [1] 

เนื ่องจากสภาพการจราจรที ่เพิ ่มขึ ้นอย่างต่อเนื ่องสะพาน
พระราม 9 ซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางหลักในกรุงเทพมหานครนั้นจึงมี
สภาพการจราจรที่หนาแน่น อีกทั้งอายุการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น ทำ

ให้จำเป็นต้องมีการตรวจสอบและติดตามสภาพของโครงสร้าง 
รวมถึงบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการยืนยันเสถียรภาพและ
ความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ  

เทคโนโลยีการสแกนวัตถุ 3 มิติด้วยแสงเลเซอร์เป็นเทคโนโลยีที่
มีศักยภาพอย่างสูงในด้านการเก็บข้อมูลสภาพปัจจุบันของโครงสร้าง
ในรูปแบบข้อมูล 3 มิติ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสแกนวัตถุด้วย
แสงเลเซอร์ในงานด้านวิศวกรรมโยธามีจำนวนเพ่ิมขึ้นในหลากหลาย
มิติ [2] ทั ้งในด้านการติดตามและประเมินสภาพโครงสร้างที ่มี
ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น มหาวิหารโคโลญ ประเทศ
เยอรมัน[3], หอคอย Shukhov Hyperboloid Tower ประเทศ
รัสเซีย[4] และโบราณสถานของไทย[5] เป็นต้น งานวิจัยดังกล่าว
แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเก็บข้อมูลของโครงสร้างขนาด
ใหญ่ที ่มีความซับซ้อนและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และ
สามารถนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการบำรุงรักษาในอนาคต
ต่อไป อีกทั้งยังมีความละเอียดสูงสามารถนำมาให้เป็นแบบจำลองใน
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การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์ 
สำหรับงานโครงสร้างสะพานพบว่ามีการใช้เทคโนโลยีการ

สแกนวัตถุ 3 มิติเก็บข้อมูลของสะพานต่าง ๆ เช่น สะพานเหล็ก
โบราณในประเทศโปแลนด์ และวิเคราะห์ขนาดมิติเทียบกับกล้อง
ประมวลผลรวม [6] การเก็บข้อมูล 3 มิติของสะพานเดินเท้าแบบ
สะพานขึงและนำมาสร้างเป็นโมเดล 3 มิติสำหรับการวิเคราะห์
โครงสร้างด้วยวิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์ [7]  

จากตัวอย่างงานวิจัยข้างต้นแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีการสแกน
วัตถุ 3 มิติมีประสิทธิภาพในด้านการเก็บข้อมูลสภาพปัจจุบันของ
โครงสร้างเพื่อติดตามและตรวจสอบสภาพโครงสร้างรวมถึงสะพาน
ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเทคนิคเพ่ือใช้ตรวจสอบรอย
แตกของสะพานคอนกรีต การหลุดร่อนของผิวคอนกรีต ประเมิน
การเสียรูปของสะพาน ตลอดจนนำมาใช้ในการสร้างแบบจำลองใน
การวิเคราะห์ผลตอบสนองของโครงสร้างในสภาวะใช้งานได้ [2], [6] 
- [8]  

ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะนำเทคโนโลยีการสแกน
วัตถุ 3 มิติมาใช้เก็บข้อมูลสภาพปัจจุบันของโครงสร้างสะพานขึงใน
ประเทศไทย ด้วยความอนุเคราะห์จากการทางพิเศษแห่งประเทศ
ไทยทำให้คณะผู ้ว ิจัยสามารถเก็บข้อมูลของสะพานพระราม 9 
บางส่วนได้เป็นกรณีศึกษา โดยการศึกษานี้มุ่งที่จะนำเทคโนโลยีการ
สแกนวัตถุ 3 มิติด้วยแสงเลเซอร์มาประยุกต์ใช้ในการติดตามและ
ตรวจสอบสภาพของสะพานพระราม 9 ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐาน
ขนาดใหญ่ โดยมีเป้าหมายในการศึกษาวิธีการจัดทำและวิเคราะห์
ข้อมูลกลุ่มจุดได้จากเทคโนโลยีการสแกนวัตถุ 3 มิติด้วยแสงเลเซอร์
แบบภาคพื ้นดิน เพื ่อการประเมินสภาพปัจจุบันของโครงสร้าง
ประเภทสะพานขึง โดยจะแสดงผลการตรวจสอบขนาดมิติต่าง ๆ ค่า
ระดับ ความชัน และตำแหน่งพิกัดบนเส้นโค้งสายเคเบิล ซึ่งวิธีการ
และข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ต่อการประเมินและ
ติดตามสภาพโครงสร้างสะพานพระราม 9 ในระยะยาว 

2.  เทคโนโลยีการสแกนวัตถุ 3 มิติด้วยแสงเลเซอร์ 

เทคโนโลยีการสแกนวัตถุ 3 มิติ ด้วยแสงเลเซอร์เป็นเทคโนโลยี
ที่ใช้หลักการเดินทางและการสะท้อนกลับของแสงเลเซอร์ที่กระทบ
ผิววัตถุในการเก็บข้อมูลพิกัดพื้นผิวของวัตถุเทียบกับตำแหน่งจุดต้ัง
เครื่องมือ โดยข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูลดิจิทัลในรูปแบบของจุดบน
พิกัด 3 มิติ (x, y, z) ที่สัมพันธ์กับตำแหน่งของเครื่องมือ ทำให้ได้
ข้อมูลพิกัดของพื้นที่และวัตถุที่สนใจจำนวนมากในระยะเวลาอันส้ัน 
โดยข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยีนี้เมื่อนำมาประมวลผลและวิเคราะห์
ข้อมูลอย่างถูกต้องแล้วจะให้ผลการสำรวจที่เที่ยงตรงและแม่นยำ [9] 

การศ ึกษาน ี ้จะใช ้ เทคโนโลย ีการสแกนว ัตถุ 3 ม ิต ิแบบ
ภาคพื ้นดิน (Terrestrial Laser Scanning; TLS) ดังรูปที่ 1 เป็น
เครื่องมือในการสำรวจสะพานพระราม 9 โดยเครื่องมือนี้จะทำการ
เก็บข้อมูลโดยรอบจุดตั้งเครื่องมือ 360 องศาในทิศทางแนวราบ 

และ 300 องศาในทิศทางแนวดิ่ง โดยการเก็บข้อมูลพื้นที่หรือส่วน
ต่าง ๆ ของวัตถุที่สนใจให้ครบถ้วนนั้นจำเป็นจะต้องมีกำหนดจุดต้ัง
เคร่ืองมือให้เป็นโครงข่ายเชื่อมต่อกันอย่างเหมาะสม ซึ่งปัจจัยที่มีผล
ต่อคุณภาพของข้อมูล ได้แก่ สภาพแวดล้อมของวัตถุ สมบัติของวัตถุ
ทั้งรูปทรงและวัสดุที่ใช้ ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ พารามเิตอร์ด้าน
ความละเอียดและคุณภาพของการเก็บข้อมูลที่กำหนดขึ้นสำหรบัแต่
ละงาน ตำแหน่งที่ตั้งเครื่องมือ และจำนวนจุดที่ตั้งข้อมูล เป็นต้น 
[10] – [11] 

 
รูปที่ 1 เคร ื ่องสแกนว ัตถุ  3 ม ิต ิด ้วยแสงเลเซอร ์แบบ

ภาคพ้ืนดิน ยี่ห้อ FARO รุ่น Focus 3Dx330 

3. ขั้นตอนการดำเนนิงานวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสแกนวัตถุ 
3 มิติด้วยแสงเลเซอร์แบบภาคพื้นดินในการสำรวจและเก็บข้อมูล
สภาพปัจจุบันของสะพานพระราม 9 และประเมินประสิทธิภาพของ
ข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยีการสแกนวัตถุ 3 มิติ เพื่อการตรวจสอบ
และติดตามสภาพของโครงสร้างสะพานขึง พร้อมทั้งจัดเก็บเป็น
ฐานข้อมูลสภาพปัจจุบันในรูปแบบของแบบจำลองกลุ่มจุด 3 มิติ ซึ่ง
สามารถแบ่งขั้นตอนการดำเนินงานออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ขั้นตอน
การสำรวจและเก็บข้อมูลภาคสนาม ขั้นตอนการประมวลผลข้อมูล
กลุ่มเพื่อสร้างเป็นแบบจำลองของสะพานพระราม 9 ในรูปแบบ
ข้อมูลกลุ่มจุด 3 มิติ และขั้นการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มจุดของสะพาน
พระราม 9 

3.1. การสำรวจและเก็บข้อมูลภาคสนาม 

การลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลสะพานพระราม 9 จะอาศัย
เครื่องสแกนวัตถุ 3 มิติด้วยแสงเลเซอร์แบบภาพพื้นดินยี่ห้อ FARO 
รุ ่น Focus 3Dx330 โดยใช้ค ่าพารามิเตอร์ดังต่อไปนี้ ค่าความ
ละเอียดของจุด (Resolution) ไว้ที่ประมาณ 28 ล้านจุดต่อจำนวน 
1 จุดตั้งกล้อง ค่าความเร็วที่ใช้ในการเก็บข้อมูลอยู่ที่ 122,000 จุด
ต่อวินาที และระยะห่างระหว่างจุด 2 จุดที่ ระยะ 10 เมตร อยู่ที่
ระยะ 7.67 มิลลิเมตร โดยได้ทำการเก็บข้อมูลบนสะพานพระราม 9 
บริเวณเกาะกลางสะพานตั้งแต่จุดยึดเคเบิลเส้นที่ 1 ฝั่งกรุงเทพฯ 
จนถึงเคเบิลเส้นที่ 43 ก่อนถึงเสาขึงฝั่งธนบุรี รูปที่ 2 แสดงภาพการ
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เก็บข้อมูลบนสะพานพระราม 9 บริเวณเกาะกลางสะพานใกล้กับเสา
ขึงต้นที่ 1 ฝ่ังกรุงเทพมหานคร 

 
รูปที่ 2 การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล ณ สะพานพระราม 9 

3.2. การประมวลผลรวมข้อมูล 

ในการประมวลผลเพ่ือสร้างแบบจำลองข้อมูลกลุ่มจุด 3 มิติของ
สะพานพระราม 9 ในครั้งนี้เลือกวิธีการประมวลผลข้อมูลโดยอาศัย
การซ้อนทับการของภาพ เนื่องจากการทำงานบนสะพานพระราม 9 
ไม่เหมาะสมกับการจัดวางอุปกรณ์เป้าต่าง ๆ เพิ่มเติม โดยจะนำ
ข้อมูลที่ได้มาประมวลผลด้วยโปรแกรมเฉพาะทางที่เก่ียวข้องกับการ
จัดการและประมวลผลเชื ่อมต่อข้อมูลกลุ ่มจุดพิก ัด 3 มิติ ซึ่ง
การศึกษานี้ใช้โปรแกรม FARO SCENE ในการประมวลผล 

 
รูปที่ 3 การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล ณ สะพานพระราม 9 

รูปที่ 3 แสดงตัวอย่างภาพการประมวลเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลกลุ่ม
จุดในโปรแกรม FARO SCENE บริเวณจุดยึดเคเบิลเส้นที่ 1 – 17 
ก่อนถึงเสาขึงฝั่งกรุเทพมหานคร หลังจากทำการเชื่อมต่อข้อมูลและ
สร้างแบบจำลองในรูปแบบข้อมูลกลุ่มจุด 3 มิติ จะทำการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลกลุ่มจุด โดยจะทำการตรวจสอบการเช่ือมต่อ
กันของข้อมูลว่าถูกต้องหรือไม่ ซึ่งผลลัพธ์ความคลาดเคล่ือนจากการ
เชื่อมต่อข้อมูลแต่ละส่วนเข้าด้วยกันที่รายงานจากโปรแกรมจะต้องมี
ค่าไม่มากกว่า 8 มิลลิเมตร และทำการตรวจสอบขนาดมิติของข้อมูล
กลุ ่มอีกครั ้งโดยทำการเปรียบเทียบกับขนาดมิต ิท ี ่ว ัดได ้จาก
ภาคสนาม 

3.3. การวิเคราะห์ขอ้มูลกลุ่ม 

การวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มจุด 3 มิติของสะพานพระราม 9 จะทำ
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินขนาดมิติ ค่าระดับ และค่าความชัน 

รวมถึงการประเมินเส้นโค้งการหย่อนตัวของสายเคเบิล โดยอาศัย
โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มจุด ได้แก่
โปรแกรม Autodesk Recap และโปรแกรม Autodesk Revit 

4. ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาที่ได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรกแสดง
ข้อมูลกลุ่มจุด 3 มิติของสะพานพระราม 9 ส่วนที่สองแสดงผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มจุด 3 มิติของสะพานพระราม 9 และส่วนที่สาม
แสดงแนวทางและผลการวัดเส้นโค้งการหย่อนตัวของสายเคเบิล 

4.1. ข้อมูลการสแกนวัตถุ 3 มิติของสะพานพระราม 9 

รูปที่ 4  ถึงรูปที่ 6 แสดงข้อมูลกลุ ่มจุด 3 มิติของสะพาน
พระราม 9 ที่ผ่านการประมวลผลข้อมูลเสร็จสิ้นในมุมมองต่าง และ
ในรูปที่ 5 แสดงข้อมูลกลุ่มจุดพร้อมกับสัญลักษณ์บอกทิศเหนือ และ
สัญลักษณ์บอกทิศทางมุมมองที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใน
งานวิจัยคร้ังนี้ 

 
รูปที่ 4 ข้อมูลกลุ่มจุด 3 มิติของสะพานพระราม 9 

 
รูปที่ 5 ข้อมูลกลุ่มจุด 3 มิติ มุมมองด้านบน 

 
รูปที่ 6 ข้อมูลกลุ่มจุด 3 มิติ มุมมองท่ี 1 

เมื ่อข้อมูลกลุ ่มจุด 3 มิติผ่านการประมวลผลแล้ว ทำการ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล รูปที่ 7 แสดงตัวอย่างการ
เปรียบเทียบขนาดมิติข้อมูลกลุ่มจุด 3 มิติและขนาดมิติจากการวัด
ภาคสนาม โดยขนาดมิติที่วัดได้จากข้อมูลกลุ่มของตัวครอบจุดยึด
เคเบิลเส้นที่ 32 มีค่าเท่ากับ 0.854 เมตร และ 1.095 เมตร และ
ขนาดมิติที่วัดได้จากภาคสนามมีค่า 0.854 เมตร และ 1.098 เมตร
ตามลำดับ ซึ่งมีความใกล้เคียงกันมาก 
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รูปที่ 7 การตรวจสอบขนาดมิติของข้อมูลกลุ่มจุด 

หลังจากทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลกลุ่มจุด 3 มิติ
เสร็จสิ้น จะลบข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างสะพานเช่น รถของ
ผู ้ที ่ใช้สะพาน เป็นต้น รูปที่ 8  ผ่านกระบวนการลบข้อมูลที ่ไม่
เก่ียวข้องและข้อมูลชุดที่ผ่านกระบวนการแล้ว 

 
รูปที่ 8 การตรวจสอบขนาดมิติของข้อมูลกลุ่มจุด 

4.2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลกลุ่มจุด 3 มิติ 

เมื่อข้อมูลกลุ่มจุด 3 มิติผ่านกระบวนการตรวจสอบ และการลบ
ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องออกเสร็จสิ้นแล้ว จะส่งออกข้อมูลจากโปรแกรม 
FARO SCENE ในรูปแบบนามสกุล .rcp เพ่ือนำไปใช้วิเคราะห์ข้อมูล

ด้วยโปแกรมอื่นต่อไป โดยทำการกำหนดจุดยึดเคเบิลเส้นที่ 1 ฝ่ัง
กรุงเทพมหานครเป็นจุดพิกัดอ้างอิง (0,0,0) ดังรูปที่ 9 เพื่อใช้เป็น
จุดอ้างอิงสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มจุดในคร้ังนี้ 

รูปที่ 9 การตรวจสอบขนาดมิติของข้อมูลกลุ่มจุด 

ทำการนำข้อมูลกลุ่มจุดเข้าสู่โปรแกรม Autodesk Revit และ
ทำการใส่เส้นกริดและเส้นระดับ โดยรูปที่ 10 แสดงตัวอย่างข้อมูล
กลุ่มจุดในมุมมองที่ 1 พร้อมเส้นกริดและเส้นระดับ โดยเส้นกริดที่ 0 
อยู ่ตำแหน่ง จุดอ้างอิงพิกัด (0,0,0) กำหนดให้เป็น STA+0.000 
เส้นกริดที่ 1 อยู่ตำแหน่งเสาขึงต้นที่ 1 

รูปที่ 10 ข้อมูลกลุ่มจุด 3 มิติ มุมมองท่ี 1 พร้อมเส้นกริด 

รูปที่ 11 แสดงข้อมูลกลุ่มจุดมุมมองด้านบนพร้อมเส้นกริด โดย
เส้นกริดที่ A อยู่บริเวณกึ่งกลางถนนมุ่งหน้าฝั่งกรุงเทพฯ เส้นกริดที่ 
B อยู่บริเวณกึ่งกลางสะพาน และเส้นกริดที่ C อยู่บริเวณกึ่งกลาง
ถนนมุ่งหน้าฝ่ังธนบุรี 

รูปที่ 11 ข้อมูลกลุ่มจุดมุมมองด้านบนพร้อมเส้นกริด 

เม ื ่อนำเข ้าข ้อม ูลกล ุ ่มจ ุดส ู ่ โปรแกรม Autodesk Recap 
สามารถวิเคราะห์ค่าระดับและแสดงข้อมูลกลุ่มจุดในรูปแบบของเฉด
สีค่าระดับได้ดังรูปที่ 12 และรูปที่ 13 

 

รูปที่ 12 ข้อมูลกลุ่มจุด 3 มิติ มุมมองท่ี 1 ซึ่งแสดงค่าระดับใน
รูปแบบของเฉดสี 

รูปที่ 12 แสดงข้อมูลจุดกลุ่ม 3 มิติในรูปแบบของเฉดสีตามค่า
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ระดับต่าง ๆ โดยแสดงระดับของสะพานพระราม 9 ในช่วง -6 เมตร
จนถึง +115 เมตร 

 
รูปที่ 13 ข้อมูลกลุ่มจุด 3 มิติ มุมมองด้านบนซึ่งแสดงค่าระดับ

ในรูปแบบของเฉดสี 

รูปที่ 13 แสดงค่าระดับพ้ืนถนนของสะพานพระราม 9 โดยมีค่า
ระดับของพื้นอยู่ในช่วง -1 เมตรจนถึง +13 เมตร เมื่อทำการวัดค่า
ระดับใน STA ต่าง ๆ ณ บริเวณกึ่งกลางถนนทั้งสองฝั่ง และนำมา
วิเคราะห์ความชันในแต่ละข่วง โดยแสดงข้อมูลความชันในแต่ละช่วง
ตาม STA ต่าง ๆ ได้ดังรูปที่ 14 โดยค่าความชันเป็นบวกแสดง
ทิศทางขึ้น ค่าความชันเป็นลบแสดงทิศทางลง เส้นสีดำแสดงค่า
ความชันของกึ่งกลางถนนมุ่งหน้าฝั่งกรุงเทพฯ และเส้นสีแดงแสดง
ค่าความชันของกึ่งกลางถนนมุ่งหน้าฝั่งธนบุรี โดยค่าความชันในช่วง 
STA +0.00 ถึง +130.00 มีค่าประมาณร้อยละ 5 และมีค่าแนวโน้ม
ลดลงจนกระทั่งมีค่าเป็นศูนย์บริเวณ STA +370.00 

 
รูปที่ 14 แสดงความชันของพ้ืนตามแนวยาว 

รูปที่ 15 แสดงมุมมองที ่เส้นกริดที่ 1 ณ ตำแหน่งเสาขึงเชิง
สะพานฝั่งกรุงเทพฯ แสดงการวัดความชันในแนวขวางของสะพาน
ได้ โดยความชันของสะพานฝั่งมุ่งหน้าธนบุรี และฝั่งมุ่งหน้ากรุงเทพ
มีค่าเท่ากับร้อยละ 2.91 และ 2.67 ตามลำดับ 

 
รูปที่ 15 ภาพตัด ณ ตำแหน่งเสาขึงที่ 1 

4.3. กระบวนการวัดเสน้โค้งหย่อยตัวของเคเบิล 

กระบวนการวัดเส้นโค้งหย่อนตัวของเคเบิลจากข้อมูลกลุ่มจุดที่
เก็บด้วยเทคโนโลยีการสแกนวัตถุ 3 มิติด้วยแสงเลเซอร์แบบ
ภาคพ้ืนดิน สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ขั้นตอนดังนี้ 

4.3.1. เตรียมข้อมูลกลุ่มจุดของเคเบิล 

ในขั ้นนี ้จะทำการลบข้อมูลจุดอ่ืน ๆ ที ่ไม ่จำเป็น หรือไม่
เกี่ยวข้องออกเพื่อให้ได้เฉพาะข้อมูลกลุ่มของเคเบิล รูปที่ 16 แสดง
ตัวอย่างข้อมูลกลุ่มจุดของเคเบิลที่ใช้สำหรับการวัดเส้นโค้งหย่อนตัว 
หลังจากจัดการข้อมูลเสร็จส้ิน 

 
รูปที่ 16 ข้อมูลกลุ่มจุดของเคเบิลเส้นที่ 1-17 
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4.3.2. กำหนดระบบอ้างอิง 

ในขั้นนี้จะทำการกำหนดระนาบอ้างอิงของเคเบิลแต่ละเส้น 
เพื่อใช้ในการวัดเส้นโค้งหย่อนตัวของเคเบิลแต่ละเส้น โดยจะเลือก
ระนาบอ้างอิงผ่านจุดยึดเคเบิลทั้งสองฝ่ัง ดังแสดงในรูปที่ 17  

รูปที่ 17 ข้อมูลกลุ่มจุด 3 มิติ มุมมองท่ี 1 ซึ่งแสดงค่าระดับใน
รูปแบบข้อเฉดสี 

ต่อมาทำการกำหนดจุดรองรับด้านล่างเป็นจุดอ้างอิง (0,0) ใน
ระนาบอ้างอิง ดังแสดงในรูปที่ 18 แสดงวิธีการกำหนดจุดอ้างอิง 
โดยทำการสร้างเส้นสัมผัสความชันของเคเบิล และทำการสร้างเส้น
อ้างอิงตรงจุดยึดเพื่อใช้เป็นพิกัดอ้างอิงสำหรับการวัดตำแหน่งของ
สายเคเบิล 

รูปที่ 18 จุดอ้างอิงพิกัด (0,0) ในระนาบการวัด 

4.3.3. การวัดเส้นโค้งหย่อนตัว 

ในการวัดเส้นโค้งหย่อนตัวจะทำการวัดระยะ X และระยะ Y 
ของบริเวณท้องของเคเบิล โดยเร่ิมจากทำการแบ่งเคเบิลระยะเท่า ๆ 
กันตามแนวแกน X เป็นจำนวน 6 ชิ้น 7 จุดเป็นดังแสดงในรูปที่ 19 

รูปที่ 19 ข้อมูลกลุ่มจุด 3 มิติ มุมมองท่ี 1 ซึ่งแสดงค่าระดับใน
รูปแบบข้อเฉดสี 

ต่อมาการสร้างเส้นสัมผัสความชันของเคเบิล ณ จุดที่ทำการวัด 
และทำการวัดค่าพิกัดในทิศทาง Y ของเส้นโค้งหย่อนตัว ดังรูปที่ 20 
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รูปที่ 20 ข้อมูลกลุ่มจุด 3 มิติ มุมมองท่ี 1 ซึ่งแสดงค่าระดับใน

รูปแบบข้อเฉดสี 

ในการเลือกจุดวัดเส้นโค้งการหย่อนตัวของสายเคเบิลพบปัญหา
ในการเลือกจุดอ้างอิงบริเวณจุดยึดบริเวณเสาขึงด้านบนที่อยู่สูง 
เนื่องด้วยจำนวนข้อมูลที่มีจำนวนน้อย แม้ว่าข้อมูลที่ได้ในการศึกษา
นี้จะยังเพียงพอต่อการกำหนดจุดอ้างอิงด้านบนได้ แต่จะมีโอกาส
เกิดความคลาดเคลื่อนสำหรับผู้ที่ไม่ชำนาญในการวิเคราะห์ข้อมูล
กลุ่มจุด โดยคาดว่าปัญหาดังกล่าวจะสามารถแก้ไขได้โดยทำการเพ่ิม
จำนวนจุดต้ังเคร่ืองมือบริเวณใกล้กับเสาขึงให้มากขึ้น นอกจากนี้การ
ปรับค่าตัวแปรในการเก็บข้อมูลให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นก็น่าจะ
ช่วยแก้ปัญหานี้ได้เช่นกัน ซึ่งคณะผู้วิจัยจะดำเนินศึกษาและการ
ปรับปรุงข้อมูลส่วนนี้ในโอกาสต่อไป 

4.3.4. ผลการวัดเส้นโค้งหย่อนตัวของเคเบิล 

เมื่อทำการวัดเส้นโค้งหย่อนตัวของเคเบิลเสร็จสิ้น จะได้ค่าพิกัด
ที่จุดบนเส้นโค้งหย่อนตัวของเคเบิล ดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการวัดเส้นโค้งหย่อนตัวของเคเบิลเส้นที่ 1 

Node 
พิกัด (เมตร) 

ทิศทาง x ทิศทาง y 
1 0.000 0.000 
2 24.395 13.262 
3 48.789 26.657 
4 73.184 40.176 
5 97.579 53.837 
6 121.973 67.620 
7 146.368 81.507 

จากข้อมูลพิกัดในตารางท่ี 1 สามารถนำมาสร้างกราฟแสดง
ตัวอย่างเส้นโค้งการหย่อนตัวของสายเคเบิลได้ โดยรูปที่ 21 แสดง
ตัวอย่างเส้นโค้งการหย่อนตัวของเคเบิลเส้นที่ 1 

รูปที่ 21 เส้นโค้งหย่อนตัวของเคเบิลเส้นที่ 1 

ความยาวส่วนโค้งของเส้นโค้งหย่อนตัวของเคเบิล สามารถ
ประมาณโดยอาศัยวิธีรวมความยาวของชิ้นส่วนย่อยซึ่งคำนวณด้วย
วิธีใช้ระยะห่างระหว่างจุดสองจุด เมื่อนำระยะห่างระหว่างจุดมา
รวมกันทุกส่วนจะทำให้ประมาณค่าความยาวของเส้นโค้งของสาย
เคเบิลได้ โดยค่าตัวอย่างระยะระหว่างจุดยึดทั้งสองกับค่าความยาว
ส่วนโค้งของสายเคเบิลแสดงได้ดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 แสดงผลความยาวช่วงและความยาวส่วนโค้งของเคเบิล 

Cable 
No. 

Span 
Length 

Arc 
Length 

Cable 
No. 

Span 
Length 

Arc 
Length 

1 167.532 167.536 18 42.672 42.672 
2 159.823 159.827 19 52.657 52.657 
3 152.147 152.150 20 62.977 62.977 
4 144.368 144.371 21 73.316 73.316 
5 136.627 136.630 22 83.977 83.978 
6 128.825 128.828 23 94.517 94.518 
7 121.275 121.277 24 105.331 105.333 
8 113.415 113.416 25 116.187 116.188 
9 105.601 105.602 26 126.836 126.839 
10 97.922 97.923 27 137.777 137.781 
11 90.235 90.235 28 148.737 148.742 
12 82.537 82.537 29 159.532 159.537 
13 74.902 74.902 30 170.530 170.536 
14 67.230 67.231 31 181.494 181.501 
15 59.623 59.623 32 192.744 192.752 
16 52.093 52.093 33 203.758 203.767 
17 44.634 44.634 34 214.899 214.909 

5. สรุปผลการดำเนนิงานวิจัย 

บนความน้ีนำเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสแกน
วัตถุ 3 มิติด้วยแสงเลเซอร์แบบภาคพื ้นดิน ในการติดตามและ
ตรวจสอบสภาพของสะพานขึง โดยอาศัยสะพานพระราม 9  เป็น
กรณีศึกษา ซึ ่งได้นำเสนอขั ้นตอนการเก็บข้อมูลและการสร้าง
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แบบจำลอง 3 มิติในรูปแบบข้อมูลกลุ ่มจุด จากนั้นแสดงวิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินค่าระดับพื้นผิวสะพาน พร้อมทั้งศึกษา
กระบวนการวัดเส้นโค้งหย่อนตัวของเคเบิลจากข้อมูลกลุ่มจุด ซึ่ง
พบว่าการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสแกนวัตถุ 3 มิติด้วยแสงเลเซอร์
แบบภาคพื้นดินเก็บข้อมูลสภาพปัจจุบันของสะพานพระราม 9 
ให้ผลค่ามิติขนาดของสะพานพร้อมทั้งค่าระดับพื้นผิวของสะพานได้
อย่างแม่นยำ สามารถนำมาให้ประเมินค่าระดับหรือจัดทำแผนผัง
เส้นชั้นความสูงซึ่งแสดงให้เห็นบริเวณท่ีค่าระดับสูงสุดและต่ำสุดของ
สะพานได้อย่างดี ตลอดจนสามารถประเมินค่าความชันของสะพาน
ทั้งในแนวยาวและแนวขวางได้ สำหรับการประเมินเส้นโค้งการ
หย่อนตัวของสายเคเบิลพบว่าสามารถทำได้เป็นอย่างดี โดยผู้เก็บ
ข้อมูลควรต้องเพ่ิมความละเอียดของการเก็บข้อมูลหรือจำนวนจุดต้ัง
เครื่องมือให้มากขึ้นในบริเวณเสาขึง โดยข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้
สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินเสถียรภาพของตัวสะพาน 
และสายเคเบิลของสะพานได้ต่อไปในอนาคต 

6. กิตติกรรมประกาศ 

งานว ิจ ัยน ี ้ ได ้ ร ับการสน ับสน ุนงบประมาณจากสำนัก
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 
และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุน
ด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม 
(บพค.) ขอขอบคุณการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (EXAT) สำหรับ
การอนุเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ และอำนวยความสะดวกในการเก็บ
ข้อมูลของสะพานพระราม 9 และได้รับการสนับสนุนเครื่องมือและ
สถานท ี ่ ใ นก า รว ิ จ ั ย จ ากภาคว ิ ช า ว ิ ศ วกร รม โยธ า  คณะ
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การเพ่ิมความลึกของคานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
DEPTH ADDING OF REINFORCED CONCRETE BEAM 

พิพรรธ คุณความสุข1,*, พงศธร คำภาแย1่, โยธิน บัวชุม1, Mengky Sorn1, Chhaya Samhean1, สรศักด์ิ เซียวศิริกุล1 และ มานิตย์ จรูญธรรม1 
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บทคัดย่อ 

ในปัจจุบันอาคารมีการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้งานจากการออกแบบครั้งแรกเป็นจำนวนไม่น้อย และอาคารขนาดเล็กเป็นอาคารที่ถูก
ปรับเปลี่ยนบ่อย เนื่องจากการเปลี่ยนเจ้าของกิจการทำให้มีการปรับปรุงอาคารเพื่อรองรับการใช้ตามวัตถุประสงค์ เช่น การเพิ่มน้ำหนักบรรทุกของ
อาคาร คานเป็นชิ้นส่วนโครงสร้างที่ต้องปรับปรุงให้สามารถรับน้ำหนักได้เพิ่มมากขึ้น หนึ่งในการปรับปรุงคือการเพิ่มความลึกของคาน ดังนั้น ผู้วิจัย
จึงทำการศึกษาการเพิ่มความสามารถในการรับแรงดัดของคานช่วงเดียวอย่างง่ายโดยการหล่อเพิ่มความลึกหน้าตัดคาน ตัวอย่างทดสอบใช้กำลังอัด
ประลัย 222 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร คอนกรีตรูปทรงกระบอกมาตรฐานท่ีอายุการบ่ม 28 วัน จำนวน 4 ชุดตัวอย่างๆมีความลึก 20cm, 25cm, 
30cm และ35cm แต่ละชุดมี 3 ตัวอย่าง ทุกหน้าตัดเสริมความลึกด้วยคอนกรีตอีก 8cm ยึดคอนกรีตเก่ากับใหม่โดยการเจาะเสียบเหล็กปลอกรูปตัว
ยูประสานด้วยกาวอีพ็อกซีและเสริมเหล็กตามยาวล่างรับแรงดัดที่ความลึกประสิทธิผลเท่ากับคานปรกติบ่มโดยการแช่น้ำเป็นเวลา 28 วัน แล้ว
ทดสอบหากำลังต้านทานแรงดัดและค่าการโก่งตัว พบว่าคานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าตัดเสริมทั้งหมดรับแรงดัดได้เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับผลการ
คำนวณคานคอนกรีตเสริมเหล็กปรกติที่มีความลึกประสิทธิผลเท่ากันมีค่าเฉลี่ย 3.53 เท่าของทฤษฎีโดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน (WSD)  และ1.47 เท่า
ของทฤษฎีโดยวิธีกำลัง (SDM)  
คำสำคัญ: ความลึกประสิทธิผล, พฤติกรรมการรับแรงดัด, การเสริมเหล็กรับแรงดัด 

Abstract 

At present, the building has been modified for the first time design purposes. Small buildings are frequently modified due 
to the change of owner, resulting in improvements to the building for purposes such as the increased of carry load of the 
building. Beams are structural parts that need to be improved to carry more weight, one improvement is to increase the 
depth of the beam. The researchers then studied the increased flexural capacity of a simple beam the beam by increasing 
the depth of beams. The compressive strength of a standard cylindrical concrete 222 kilograms per square centimeter were 
used for this research with a curing age 28 day. The 4 sample combinations have a depth of 20cm, 25cm, 30cm and35cm 
Each set has 3 examples. All cross-sided pages reinforce the depth with another 8cm of concrete before pouring, preparing 
the surface roughly, fastening the old concrete Fasten old and new concrete by drilling a U-shaped steel casing insert 
coordinated with epoxy adhesive.  And reinforcing the bending force steel at the Effective depth normal beams, curing by 
soaking in water for 28 days then test for bending strength and deflection. It was found that all reinforced concrete beams 
received an increase in bending force compared to normal reinforced concrete beams with the same depth of effectiveness. 
It has an average of 3.53 times the theory by the Working Stress Design (WSD) and 1.47 times that of Strength Design Method 
theory (SDM). 
Keywords: Effective depth, Bending behavior, Flexural steel reinforcement 

 

1. บทนำ 

ปัจจุบันอาคารมีการปรับเปล่ียนวัตถุประสงค์การใช้งานจากการ
ออกแบบครั้งแรกเป็นจำนวนไม่น้อยอาคารที่สร้างไปแล้วต้องการ
เปลี ่ยนแปลงการใช้งาน ทำให้ภาระการรับน้ำหนักเพิ ่มขึ ้น การ
ก่อสร้างอาคารขนาดเล็กอาจมีปัญหาเรื่องการก่อสร้างที่ผิดรูปแบบ
และเนื่องด้วยเจ้าของกิจการปรับปรุงอาคารเพื่อรองรับการใช้ตาม

วัตถุประสงค์อย่างเช่น การเพิ่มน้ำหนักบรรทุกของอาคารชิ้น ส่วน
โครงสร้างที่เป็นคานต้องถูกปรับปรุงให้สามารถรับน้ำหนักได้เพิ่มขึ้น
หนึ่งในการปรับปรุงคือการเพิ ่มความลึกของ การวิจัยจึงมุ ่งเน้น
การศึกษาการเสริมคานเพ่ือเพ่ิมความสามารถการรับแรงดัดและ
พฤติกรรมการดัดของคาน ในขณะที่อาคารเดิมไม่ได้ออกแบบให้รับ
น้ำหนักตามที่ต้องการโดยการเพิ่มความลึกเทียบกับผลการคำนวณ
คานปรกติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของคานในการใช้งาน 
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2. การเตรียมตัวอย่างการทดสอบ 

ตัวอย่างคานทดสอบทั้งหมดใช้คอนกรีตกำลังอัดประลัยเฉล่ีย 
222 กก/ซม2 ที่อายุ 28 วัน รูปทรงกระบอกเสริมเหล็กยืนข้ออ้อยชั้น
ค ุณภาพ 4,000 กก/ซม2 ส่วนเหล็กปลอกใช ้เหล็กเส้นกลมช้ัน
คุณภาพ 2,400 กก/ซม2  คาน ค.ส.ล. หน้าตัดเสร ิมมีความลึก
ประสิทธ ิผล d ประกอบด้วย 21.5cm, 26.5cm, 31.5cm และ
36.5cm มีการเตรียมตัวอย่างทดสอบ ดังนี้ 

2.1 หล่อคาน ค.ส.ล. ขนาด 20cm, 25cm, 30cm และ35cm 
จำนวนชุดละ 3 ตัวอย่าง ดังแสดงในรูปที่ 1 

2.2 ก่อนเสริมคาน ค.ส.ล. จะต้องเตรียมผิวให้หยาบทุกคร้ัง
เสียก่อนการเสริม คอนกรีตใหม่ที่เสริมมีความลึก 8 ซม. โดยเจาะ
เสียบเหล็กเส้นกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. เป็นปลอกรูปตัว
ยูมีขาปลอกยาวข้างละ 7 ซม. ยึดเข้ากับคาน ค.ส.ล. ก่อนเสริมหน้า
ตัดด้วยกาว Epoxy และเสียบเหล็กข้ออ้อยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
12 มม. ตามยาวล่างมีระยะหุ ้มคอนกรีต C, C1 2.5 ซม.และ 4.0 
ซม. ตามลำดับ พร้อมติดกระจกแผ่นใสวัดการเลื ่อนที ่รอยต่อ
คอนกรีตระหว่างเก่ากับใหม่และทำการตีเส ้นบนผิวข้างคาน
ตรวจเช็ครอยร้าวที่เกิดจากการทดสอบแสดงดังรูปที่ 2, 3 และ4 

[1]  

 

 

 

รูปที่ 1  หน้าตัดคาน ค.ส.ล. ก่อนเสริม 

[2]  

 

 

 

รูปที่ 2  หน้าตัดคานและการเสริมเหล็ก 

 
รูปที่ 3  ขยายการเสียบเหล็กปลอกตัวยูยึดกับคอนกรีตเก่า 

 
รูปที่ 4  ลักษณะการทดสอบคาน ค.ส.ล.  

3. การติดตั้งและทดสอบ 

3.1 ทำการทดสอบต ั วอย ่ า งทรงล ู กบ าศ์ กม าตรฐ าน 
15x15x15cm ที่เก็บคาน ค.ส.ล. เพื่อนำกำลังที่กดคำนวณกำลังรับ
แรงดัดคานหน้าตัดปรกติโดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน WSD และวิธีกำลัง 
SDM 

3.2 ติดตั ้ง Support เข้ากับเครื ่องทดสอบ โดยมีระยะห่าง 
(Span Length) 2.815 เมตร 

3.3 วางตัวอย่างคานคอนกรีตลงบน Support พร้อมทั้งนําแท่น
กดด้านบน วางบนก่ึงกลางช่วง Span คาน แสดงดังรูปที่ 5 

3.4 ให้น้ำหนักกดสม่ำเสมอโดยให้แรงด้วยไฮดรอลิกผ่าน Load 
cell กระทำตรงกลางช่วงคานและติดตั้ง Dial Gauge กึ่งกลางคาน
วัดการโก่งตัวทุกๆช่วงแรง 500 kg. ที่เพ่ิมขึ้นจนกระทั่งวิบัติ  

3.5 บันทึกค่าน้ำหนักสูงสุด และค่าการโก่งตัวสูงสุดคาน ค.ส.ล.  
ของตัวอย่าง เพื่อนําไปคํานวณค่ากําลังดัด พร้อมทั้งวาดรูปลักษณะ
การวิบัติของตัวอย่างการทดสอบ 

[3]  
รูปที่ 5  คานและติดต้ังชุดเคร่ืองมือทดสอบ 

4. ผลการทดสอบ 

ผลการทดสอบคานทั้ง 4 ชุด 12 ตัวอย่างค่าของแรงกดและค่า
การโก่งตัวที่จุดกึ่งกลางคานได้แสดงผลในตารางที่ 1 เมื่อนำแรงกด
จากการทดสอบตารางที่ 1 ไปนำคำนวณวิธีหน่วยแรงใช้งาน WSD
และวิธีกําลัง SDM สำหรับคานหน้าตัดปรกติเปรียบเทียบกับคาน
เสริมทุกหน้าตัดแสดงดังตารางที่ 2   

ผลการทดสอบพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างแรงและการโก่งตัว
เฉลี่ยของคาน ค.ส.ล. หน้าตัดเสริม กราฟมีลักษณะเป็นเส้นตรงใน

รอยต่อคอนกรีต 

คอนกรีตใหม่เสริม 8 cm 

เหล็กเสริมล่าง DB12mm 

เจาะเสียบเหล็กปลอกตัวยู RB6mm 
ลึก 7cm. ยึดด้วย Epoxy มีระยะ
หุ้มคอนกรีต 2.5 cm. 

C1 
C 

2-DB12SD40T 

คอนกรีตเก่า 

2-DB12SD40T 
U-RB6@15cm. 
2-DB12SD40T คอนกรีตใหม่เสริม 8 cm. 

ป-RB6@15cm. 

C C 

คอนกรีตเก่า 

2-DB12SD40T 

2-DB12SD40T 

C 
C 

ป-RB6@15cm. 



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

STR-09-3 

ช่วงแรกเช่นเดียวกันทุกชุดตัวอย่างทดสอบ เมื่อเพิ่มแรงกระทำมาก
ขึ้นกราฟเริ่มโค้งสังเกตพบรอยร้าวบริเวณรอยต่อที่เพิ่มความลึกหลัง
จากนั้นคานไม่สามารถรับน้ำหนักบรรทุกเพิ่มขึ ้นได้ดังชุดข้อมูล
สุดท้ายตัวอย่าง จึงถือว่าคานถึงจุดประลัยดังแสดงดังรูปที่ 6 และ
คานที่ถูกทดสอบจนวิบัติดังแสดงในรูปที ่ 7 ส่วนการเลื ่อนของ
รอยต่อจะเกิดขึ้นเมื่อคานบรรทุกเกินจุดวิบัติดังแสดงในรูปที่ 8 

ตารางท่ี 1  ผลการทดสอบแรงกดและการโก่งตัวสูงสุดเฉลี่ย 

ขนาด 
 

(cm.) 

แรงกดเฉลี่ย
สูงสุด 
(kg.) 

ค่าการโก่งตัวเฉลี่ย 
 

(mm.) 
15x28  7,000 17.51 
15x33  8,900 15.12 
15x38  11,000 14.44 
15x43  13,000 13.20 

ตารางท่ี 2  กำลังรับแรงดัดจาการทดสอบและทฤษฎีเฉล่ียสูงสุด 

ขนาด 
 
 

(cm.) 

แรงดัดจาก
การทดสอบ 

 
(kg.-m) 

แรงดัด
ทฤษฎีวิธี 

WSD 
(kg.-m) 

แรงดัด
ทฤษฎีวิธี 

SDM 
(kg.-m) 

15x28 5,026 1,467 3,499 
15x33 6,381 1,837 4,402 
15x38 7,877 2,194 5,296 
15x43 9,302 2,569 6,189 

 

 
รูปที่ 6  ความสัมพันธ์ระหว่างแรงและการโก่งตัวเฉลี่ยของคาน 

ค.ส.ล. หน้าตัดเสริม 

 
รูปที่ 7  การวิบัติของคานทดสอบ 

 
รูปที่ 8  รอยร้าวตามแนวรอยต่อ 

ผลการทดสอบความสามารถการรับแรงดัดคาน ค.ส.ล. หน้าตัด
เสริมทั้งหมดโดยเปรียบเทียบกับผลการคำนวณโดยวิธีหน่วยแรงใช้
งาน WSD และวิธีกำลัง SDM ดังแสดงในรูปที่ 9 แกน x คือ ความ
ลึกประสิทธิผล (d) และแกน y คือ ผลต่างของแรงดัด (เท่า) และ
อธิบายรายละเอียดกราฟได้ดังต่อไปน้ี  

คานคอนกรีตเสร ิมเหล็กหน้าต ัดเสริม 0.28 m. ความลึก
ประสิทธิผล d เท่ากับ 21.5 cm. รับแรงกระทำที่กึ่งกลางคาน แรง
ดัดกระทำที่ได้จากการทดสอบมีค่ามากกว่าที่ตรวจสอบจากทฤษฎี
ได้ 3.43 เท่าของวิธีหน่วยแรงใช้งาน และ 1.44 เท่าของวิธีกำลัง   

คานคอนกรีตเสร ิมเหล็กหน้าต ัดเสริม 0.33 m. ความลึก
ประสิทธิผล d เท่ากับ 26.5 cm.  รับแรงกระทำที่กึ่งกลางคาน แรง
ดัดกระทำที่ได้จากการทดสอบมีค่ามากกว่าที่ตรวจสอบจากทฤษฎี
ได้ 3.47 เท่าของวิธีหน่วยแรงใช้งาน และ 1.45 เท่าของวิธีกำลัง 

คานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าตัดเสริม  0.38 m. ความลึก
ประสิทธิผล d เท่ากับ 31.5 cm.  รับแรงกระทำที่กึ่งกลางคาน แรง
กระทำที่ได้จากการทดสอบมีค่ามากกว่าที่ตรวจสอบจากทฤษฎีได้ 
3.59 เท่าของวิธีหน่วยแรงใช้งาน และ 1.49 เท่าของวิธีกำลัง 

คานคอนกรีตเสร ิมเหล็กหน้าต ัดเสริม 0.43 m. ความลึก
ประสิทธิผล d เท่ากับ 36.5 cm.  รับแรงกระทำที่กึ่งกลางคาน แรง
กระทำที่ได้จากการทดสอบมีค่ามากกว่าที่ตรวจสอบจากทฤษฎีได้ 
3.62 เท่าของวิธีหน่วยแรงใช้งาน และ 1.50 เท่าของวิธีกำลัง 
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รูปที่ 9  ความสามารถการรับแรงดัดระหว่างผลการคำนวณ 

WSD และSDM กับคานหน้าตัดเสริม (รวมทั้งหมด) 

5. การอภิปรายผล 

การทดสอบแรงดัดคานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าตัดเสริมทั้งหมด
มีลักษณะการวิบัติเกิดจาก “โมเมนต์ดัดแตกร้าว” โดยรอยร้าวที่เกิด
ในช่วงแรกเกิดจากโมเมนต์ดัดจะปรากฏที่ผิวล่างบริเวณกลางคาน
ก่อนมีแนวตั้งฉากกับความยาวคาน เมื่อน้ำหนักบรรทุกเพิ่มเกิน1.1
เท่าของการตรวจสอบทฤษฎีโดยวิธีกำลัง SDM รอยร้าวขยายขึ้นจน
เลยแกนสะเทินและที่ปลายคานพบรอยร้าวในแนวเฉียงที่เกิดจาก
แรงดึงทแยงอันเนื ่องมาจากแรงเฉือนและแรงดึง เมื ่อพิจารณา
รอยต่อของคานไม่พบรอยแต่ร้าวตามรอยต่อซึ่งสังเกตจากกระจกที่
ติดไม่ได้รับความเสียหายใด ต่อมาให้น้ำหนักบรรทุกได้1.5เท่าของ
การตรวจสอบทฤษฎีโดยวิธีกำลัง SDM คานคอนกรีตทุกหน้าตัดจะ
เกิดรอยร้าวแนวเอียงที่เกิดจากแรงดึงซึ่งเกิดต่อจากรอยร้าวที่เกิด
จากโมเมนต์ดัดแตกร้าวขยายขึ้นไปยังจุดบรรทุกน้ำหนักจนคานไม่
สามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้และเกิดรอยร้าวบริเวณรอยต่อ 

6. สรุปผล 

การเพิ ่มความลึกของคานคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 4 ชุด
ตัวอย่างรวมทั้งส้ิน 12 ตัวอย่าง เพ่ือหากำลังรับแรงดัดคานคอนกรีต
เสริมเหล็กที่ได้ทำการเสริมหน้าตัดโดยมีความลึกประสิทธิผลเท่ากับ
คานคอนกรีตเสริมเหล็กปรกติ พบว่าการเสริมหน้าตัดสามารถรับ
แรงดัดได้เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับผลการคำนวณคานคอนกรีต
เสริมเหล็กปรกติที่มีความลึกประสิทธิผลเท่ากัน 3.53 เท่าของทฤษฎี

โดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน (WSD)เฉล่ีย และ1.47 เท่าของทฤษฎีโดยวิธี
กำลัง (SDM)เฉล่ีย 

7. กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี้ได้รับการสนับสนุนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ความ
ช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มานิตย์ จรูญธรรม และ 
อาจารย์ สรศักด์ิ เซียวศิริกุล อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ซึ่ง กรุณาให้
ค่าปรึกษา แนะน่าและช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกับวิจัยตลอดจน
ควบคุมการทำวิจัยนี้ 
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การโก่งเดาะของโครงสร้างเปลือกบางเฮมิอิลิปซอยด์ภายใต้แรงดันภายนอก 
BUCKLING ANALYSIS OF HEMI-ELLIPSOIDAL SHELLS SUBJECTED TO EXTERNAL PRESSURE 

ปิยวัฒน์ สุวรรณกรกิจ1,* และ สมชาย ชูชีพสกุล1  
1 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

*Corresponding author address: piyawat.su@mail.kmutt.ac.th 

บทคัดย่อ 

บทความนี้มุ่งเน้นที่การวิเคราะห์การโก่งเดาะของโครงสร้างเปลือกบางอิลิปซอยด์ครึ่งซีกภายใต้น้ำหนักบรรทุกกระจายอย่างสม่ำเสมอโดยใช้
โปรแกรม ABAQUS โครงสร้างเปลือกบางอิลิปซอยด์ครึ่งซีกสามารถแทนได้ด้วยรูปของสมการทรงรีที่หมุนรอบแกน โดยโครงสร้างมีเงื่อนไขจุด
รับรองที่ไร้แรงเสียดทานโดยรอบตามแนวฐาน ซึ่งมีอิสระต่อการเคลื่อนที่ในแนวตั้งฉากกับพื้นผิวโครงสร้าง ในแบบจำลองกำหนดให้สมบัติของวัสดุ
เป็นไอโซทรอปปิกและมีความยืดหยุ่นแบบเชิงเส้น ในการวิเคราะห์ใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์แบบเชิงเส้นหาค่าน้ำหนักบรรทุกวิกฤตที่ทำให้เกิดการโก่ง
เดาะและโหมดการเสียรูปจากการโก่งเดาะของโครงสร้างเปลือกบางอิลิปซอยด์คร่ึงซีก ทำการศึกษาผลกระทบของอัตราส่วนก่ึงแกนหลักต่อแกนรอง
ที่มีต่อค่าน้ำหนักบรรทุกวิกฤต ผลการศึกษาพบว่าเมื่ออัตราส่วนกึ่งแกนหลักต่อแกนรองมีค่าเท่ากับหนึ่งหรือเมื่อรูปร่างเป็นลักษณะทรงกลมครึ่งซีก 
น้ำหนักบรรทุกวิกฤตจะมีค่าสูงสุด บทความนี้นำเสนอและอธิบายรูปร่างการเสียรูปจากการโก่งเดาะของโครงสร้างเปลือกบาง 3 กลุ่ม ได้แก่ ออป
เลตอิลิปซอยด์คร่ึงซีก ทรงกลมคร่ึงซีก และโพเลตอิลิปซอยด์คร่ึงซีก 
คำสำคัญ: การโก่งเดาะ, อิลิปซอยด์คร่ึงซีก, ไฟไนต์เอลิเมนต์, โครงสร้างเปลือกบาง 

Abstract 

This paper focuses on the buckling analysis of the hemi- ellipsoidal shells subjected to a uniformly distributed load by 
using ABAQUS program. The shape of hemi-ellipsoidal shells can be represented by the revolution of ellipsoidal curve. The 
frictionless rollers are supported around the circumference base, they are free to translate in the plane that is normal to the 
middle surface.  The material property used in the finite element model is assumed to be isotropic and linear elastic.  The 
effect of the major to minor semi- axis of an ellipsoidal ratio on the critical loads are investigated. The results revealed that 
hemi-sphere gives the highest critical load. Three families of buckling mode shapes of hemi- ellipsoidal shells, namely hemi-
oblate ellipsoidal shells, hemi-sphere shell and hemi-prolate ellipsoidal shells, are presented and discussed in this paper. 
Keywords: Buckling, Hemi-Ellipsoidal, Finite element, Shell 

 
1. บทนำ 

ปัจจุบ ันโครงสร้างเปลือกบางได้นำมาใช้ประยุกต์ในงาน
วิศวกรรมเป็นจำนวนมาก เช่น โครงสร้างชิ ้นส่วนของเรือและ
เครื ่องบิน โครงสร้างหลังคาโดม โครงสร้างของถังบรรจุของไหล 
และโครงสร้างเช ิงสถาปัตยกรรม [1]   ดังน ั ้น การวิเคราะห์
เสถียรภาพของโครงสร้างเปลือกจึงมีความสำคัญ เพื ่อใช้ในการ
ออกแบบโครงสร้างต่อน้ำหนักบรรทุกได้อย่างเหมาะสม 

โครงสร้างเปลือกบางอิลิปซอยด์ (Ellipsoidal shell) ได้มีการ
ประยุกต์ใช้ในการรับน้ำหนักของตัวอาคารลักษณะโดมโดยรูปทรง
เรขาคณิตของอิลิปซอยด์ที่นำมาประยุกต์ใช้ในงานโครงสร้าง จะ
นิยมใช้รูปทรงที่เกิดจากการหมุนโดยรอบของสมการวงรี ซึ่งจะใช้
เป็นโครงสร้างอิลิปซอยด์แบบคร่ึงซีก (Hemi-ellipsoidal) เนื่องจาก
มีลักษณะที่สมมาตรและฐานรองรับที่แผ่กว้างเหมาะสำหรับการรับ
น้ำหนักจากฐานรองรับ [1]    

จากการศึกษางานวิจัยการวิเคราะห์เสถียรภาพของโครงสร้าง

เปลือกบางอิล ิปซอยด์โดยวิธ ีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite 
element method) ได้แก่ Li และคณะ[2] ได้ทำการประยุกต์ใช้วิธี
ทางไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อวิเคราะห์การโก่งเดาะของโครงสร้างโดมอิ
ลิปซอยด์ครึ ่งซีกที ่มีล ักษณะคล้ายทรงกลมแบนด้านข้าง และ
โครงสร้างถังบรรจุของเหลวที่มีลักษณะบริเวณหัวถังเป็นรูปตัดอิลิป
ซอยด์ เชื่อมเข้ากับชิ้นส่วนทรงกระบอก รวมถึง Ma และคณะ[3] ได้
ทำการวิเคราะห์น้ำหนักบรรทุกวิกฤตภายนอกโดยวิธีการทางไฟไนต์
เอล ิ เมนต ์ของซ ูปเปอร ์อ ิล ิปซอยด์ (Super ellipsoidal) เ พ่ือ
เปร ียบเท ียบร ูปทรงต ่าง ๆ นอกจากน้ี Smith  และคณะ [4] 
Błachut J. [5] Ross  และคณะ [6] ได้ทำการทดลองค่าการโก่ง
เดาะโดยใช้วัสดุสมบัติโลหะ และพลาสติกขึ้นรูปทรงอิลิปซอยด์คร่ึง
ซีกเพื่อทำการทดสอบแบบจำลองในห้องทดลองเทียบกับผลทางไฟ
ไนต์เอลิเมนต์ 

จากการศึกษาเชิงวิเคราะห์ของ Mushtari and Galimov [7] 
ได้ศึกษาการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของโครงสร้างเปลือกแบบ
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หมุนรอบแกน และเสนอสมการสำหรับหาค่าน้ำหนักบรรทุกวิกฤต
ภายนอก โดยสามารถเขียนสมการอย่างง่ายของอิลิปซอยด์คร่ึงซีกได้
เป็นสมการ (1) สำหรับโพเลตอิลิปซอยด์ครึ ่งซีก (Hemi-prolate 
ellipsoidal) ซึ่งมีลักษณะคล้ายทรงกลมยาวที่ขั้วแบบแตงโม 

𝑃  
2𝐸𝑡

3 1 𝜈

1
2𝐵 𝐴

 (1) 

และสมการ (2) สำหรับออปเลตอิลิปซอยด์ครึ ่งซีก (Hemi-
oblate ellipsoidal) ซึ ่งมีลักษณะคล้ายทรงกลมแบนที ่ข ั ้วแบบ
ฟักทอง 

𝑃  
2𝐸𝑡
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นอกจากนี ้ Healey [8] ได้เสนอสมการ (3) ของโพเลตอิลิป
ซอยด์ครึ ่งซีกสำหรับค่าน้ำหนักบรรทุกวิกฤตภายนอก โดยใช้จุด
รองรับแบบอิสระต่อการเคล่ือนที่แนวราบตามเส้นรอบฐานดังรูปที่1 

𝑃  
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โดยท่ี 

𝑎 7.944
𝐴
𝐵

1.425
𝐴
𝐵

1.517  

𝑏 0.166
𝐴
𝐵

0.467
𝐴
𝐵

2.304  

จากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการศึกษาเสถียรภาพการโก่งเดาะ
ของโครงสร้างอิลิปซอยด์ยังจำกัดที่การศึกษาน้ำหนักบรรทุกวิกฤต
ในโหมดการเสียรูปลำดับแรก โดยไม่มีการศึกษาเปรียบเทียบ
ระหว่างออปเลตอิลิปซอยด์ และโพเลตอิลิปซอยด์อย่างชัดเจน 
รวมถึงรูปร่างโหมดการเสียรูปจาการโก่งเดาะของอิลิปซอยด์ใน
ลำดับโหมดอื่นมากนัก ดังนั้นงานวิจัยนี้จะนำเสนอผลของอัตราสว่น
ทางเรขาของทั้งออปเลตอิลิปซอยด์และโพเลตอิลิปซอยด์ รวมถึง
เปรียบเทียบรูปร่างโหมดการเสียรูปลำดับแรก ลำดับสอง และลำดับ
สาม  

2. วิธีการศึกษา 

2.1. แบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์ 

รูปทรงโครงสร้างอิลิปซอยด์ครึ ่งซีกจะใช้การวิเคราะห์โดย
โปรแกรม ABAQUS/CAE version 6.14 [9]  ซึ ่งใช้การวิเคราะห์
แบบ 3 มิติ โดยใช้สมการทางคณิตศาสตร์เป็นอิลิปซอยด์แบบ
หมุนรอบแกนซึ่งเขียนได้ดังแสดงในสมการ (4) 

𝑥 𝑦
𝐴

𝑧
𝐵

1 (4) 

 
รูปที่ 1 รูปทรงเรขาคณิตของอิลิปซอยด์คร่ึงซีก 

โดยถ้า A < B จะเรียกว่าโพเลตอิลิปซอยด์ครึ่งซีก ถ้า A=B จะ
เรียกว่าทรงกลมครึ ่งซีก และถ้า A > B จะเรียกว่าออปเลตอิลิป
ซอยด์คร่ึงซีก 

ลักษณะการกำหนดเอลิเมนต์ในโปรแกรมจะใช้เป็นการกำหนด
แบบเอลิเมนต์ Quad-dominated ซึ่งจะเป็นลักษณะการแบ่งเอลิ
เมนต ์ โดยว ิ ธ ี การกวาดรอบแกนหม ุน โดยใช้ เอล ิ เ มน ต์ รูป 
สี่เหลี่ยม (Quadrilateral element) และเอลิเมนต์รูปสามเหลี่ยม 
(Triangular element) บริเวณจุดยอดของโครงสร้างตามรูปที่ 2 ซึ่ง
ลักษณะการแบ่งดังกล่าวจะมีความสอดคล้องกับรูปเรขาคณิต และ
เหมาะสำหรับการวิเคราะห์ผลของโครงสร้างในลักษณะที่สมมาตร 
งานวิจัยนี้จะกำหนดขนาดเอลิเมนต์โดยเฉลี่ยเท่ากับ 0.01 เท่าของ
รัศมีสั้นสุดของโครงสร้างตลอดทั้งงานวิจัยซึ่งเป็นขนาดเอลิเมนต์ที่
ให้ผลค่าความคลาดเคลื่อนของผลการคำนวณต่ำ และใช้ระยะเวลา
ในการวิเคราะห์โปรแกรมท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

 

 
รูปที่ 2 ลักษณะการแบ่งเอลิเมนต์ของโครงสร้างเปลือกบางท่ีใช้

วิเคราะห์ 

2.2. ตัวแปรที่ศึกษา 

สมบัติของวัสดุที ่ใช้เป็นเหล็กเหนียวมีค่าโมดูลัสยืดหยุ่น (E) 
เท่ากับ 207.18 จิกะปาสคาล อัตราส่วนปัวซอง (ν ) เท่ากับ 0.283
ศึกษาที ่อัตราส่วนความหนาต่อรัศมีสั ้นที ่สุดของรูปทรงเท่ากับ 
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1/100 ภายใต้สมมุติฐานช่วงอิลาสติก โดยเงื่อนไขจุดรองรับแบบไร้
แรงเสียดทานโดยรอบตามแนวฐาน ซึ่งมีอิสระต่อการเคลื่อนที่ใน
แนวตั้งฉากกับพื้นผิวโครงสร้าง น้ำหนักบรรทุกที่ศึกษาเป็นลักษณะ
แรงต่อพื้นที่กระทำภายนอกทิศทางตั้งฉากกับผิวโครงสร้างกระจาย
อย่างสม่ำเสมอ  

ตารางท่ี 1 ความหมายของตัวแปรที่ใช้ 

ตัวแปร ความหมาย 
n จำนวนลูกคล่ืนรอบแนวเส้นรอบวงฐาน

ของโหมดการเสียรูปโพเลตอิลิปซอยด์คร่ึง
ซีก 

t ความหนา (เมตร) 
x, y, z พิกัดอ้างอิงในสามมิติ (เมตร) 
A รัศมีแนวฐานของลิปซอยด์คร่ึงซีก (เมตร) 
B ความสูงของอิลิปซอยด์คร่ึงซีก (เมตร) 
E โมดูลัส (ปาสคาล) 
PElastic buckling น้ำหนักบรรทุกวิกฤตช่วงอิลาสติก

(ปาสคาล) 
Pcr1 น้ำหนักบรรทุกวิกฤตของโหมดการเสียรูป

ลำดับแรก (ปาสคาล) 
Pcr2 น้ำหนักบรรทุกวิกฤตของโหมดการเสียรูป

ลำดับสอง (ปาสคาล) 
Pcr3 น้ำหนักบรรทุกวิกฤตของโหมดการเสียรูป

ลำดับสาม (ปาสคาล) 
Pcr1 hemisphere ABAQUS น้ำหนักบรรทุกวิกฤตของโหมดการเสียรูป

ลำดับแรก (ปาสคาล) ของทรงกลมคร่ึงซีก
ที่ได้จากการวิเคราะห์โปรแกรม ABAQUS 
(ปาสคาล) 

ν อัตราส่วนปัวซอง 
 

3. การวิเคราะห์และผลการศึกษา 

3.1. น้ำหนักบรรทุกวิกฤต 

 
รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ของอัตราส่วนทางเรขาคณิต A/B และ 

อัตราส่วนน้ำหนักบรรทุกวิกฤตภายนอกของโหมดการ 
เสียรูปลำดับแรกของโพเลตอิลิปซอยด์ครึ ่งซีกต่อทรง 
กลมคร่ึงซีก (Pcr1/Pcr1 hemisphere ABAQUS) 

จากรูปที่ 3 แสดงผลของอัตราส่วนของ A/B และอัตราส่วน
น้ำหนักบรรทุกวิกฤตของโหมดการเสียรูปลำดับแรกของโพเลตอิลิป
ซอยด์ครึ ่งซีกต่อทรงกลมครึ ่งซีก ที่ได้จากการวิเคราะห์ผลจาก
โปรแกรม ABAQUS เปรียบเทียบกับสมการของ Mushtari and 
Galimov [7] และ Healey [8] จะพบว่าเมื ่อรูปทรงโพเลตอิลิป
ซอยด์ครึ่งซีกมีค่าอัตราส่วน A/B เพิ่มขึ้น ทำให้อัตราส่วนน้ำหนัก
บรรทุกวิกฤตโหมดแรกของโพเลตครึ่งซีกต่อทรงกลมครึ่งซีกเพิ่มขึ้น 
และทรงกลมคร่ึงซีก (A/B = 1) ให้ค่าอัตราส่วนน้ำหนักบรรทุกวิกฤต
ของโหมดการเสียรูปลำดับแรกสูงสุด โดยมีแนวโน้มไปทางเดียวกัน
ของกราฟเพิ ่มไปในทางเดียวกันกับสมการของ Mushtari and 
Galimov [7] และ Healey [8] ซึ่งจะให้ค่าใกล้เคียงกับผลวิเคราะห์
จาก ABAQUS ในช่วงอัตราส่วนของ A/B มีค่าน้อย 

 

รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ของอัตราส่วนทางเรขาคณิต(B/A) และ 
อัตราส่วนน้ำหนักบรรทุกวิกฤตภายนอกของโหมดการ
เสียรูปลำดับแรกของออปเลตอิลิปซอยด์คร่ึงซีกต่อทรง
กลมคร่ึงซีก (Pcr1/Pcr1 hemisphere ABAQUS) 

จากรูปที่ 4 แสดงผลของอัตราส่วนของ B/A และอัตราส่วน
น้ำหนักบรรทุกวิกฤตของโหมดการเสียรูปลำดับแรกของออปเลตอิ
ลิปซอยด์ครึ่งซีกต่อทรงกลมครึ่งซีกที่ได้จากการวิเคราะห์ผลจาก
โปรแกรม ABAQUS เปรียบเทียบกับสมการของ Mushtari and 
Galimov [7] จะพบว่าเมื่อรูปทรงออปเลตอิลิปซอยด์ครึ่งซีกมีค่า
อัตราส่วน B/A เพิ่มขึ้น ทำให้อัตราส่วนน้ำหนักบรรทุกวิกฤตโหมด
แรกของรูปทรงออปเลตครึ ่งซีกต่อทรงกลมครึ ่งซีกเพิ ่มขึ ้น และ
รูปทรงกลมครึ่งซีก (A/B = 1) ให้ค่าอัตราส่วนน้ำหนักบรรทุกวิกฤต
ของโหมดลำดับแรกสูงสุด โดยผลวิเคราะห์จาก ABAQUS จะให้ค่า
ใกล้เคียงกับสมการของ Mushtari and Galimov [7] สำหรับออป
เลตอิลิปซอยด์คร่ึงซีก 
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3.2. รูปร่างโหมด 

 

รูปที่ 5 รูปร่างโหมดการเสียรูปลำดับแรกในภาพมุมมองด้านข้าง
และด้านบนของทรงกลมคร่ึงซีก 

 

รูปที่ 6 รูปร่างโหมดการเสียรูปลำดับสองในภาพมุมมองด้านข้าง
และด้านบนของทรงกลมคร่ึงซีก 

 
รูปที่ 7 รูปร่างโหมดการเสียรูปลำดับสามในภาพมุมมองด้านข้าง

และด้านบนของทรงกลมคร่ึงซีก 

 

 
รูปที่ 8 รูปร่างโหมดการเสียรูปลำดับแรกในภาพมุมมองด้านข้าง

และด้านบนของโพเลตอิลิปซอยด์คร่ึงซีก A/B = 0.5 

 

รูปที่ 9 รูปร่างโหมดการเสียรูปลำดับสองในภาพมุมมองด้านข้าง 
และด้านบนของโพเลตอิลิปซอยด์คร่ึงซีก A/B = 0.5 

 

 

รูปที่ 10 รูปร่างโหมดการเสียรูปลำดับสามในภาพมุมมองด้านข้าง
และด้านบนของโพเลตอิลิปซอยด์คร่ึงซีก A/B = 0.5 

 

รูปที่ 11 รูปร่างโหมดการเสียรูปลำดับแรกในภาพมุมมองด้านข้าง
และด้านบนของออปเลตอิลิปซอยด์คร่ึงซีก B/A = 0.5 

 

รูปที่ 12 รูปร่างโหมดการเสียรูปลำดับสองในภาพมุมมองด้านข้าง
และด้านบนของออปเลตอิลิปซอยด์คร่ึงซีก B/A = 0.5 

 

 

รูปที่ 13 รูปร่างโหมดการเสียรูปลำดับสามในภาพมุมมองด้านข้าง
และด้านบนของออปเลตอิลิปซอยด์คร่ึงซีก B/A = 0.5 

รูปที่ 5-7 แสดงรูปร่างโหมดการเสียรูปลำดับแรก สอง และสาม 
ตามลำดับของทรงกลมครึ่งซีก โดยมีค่าน้ำหนักบรรทุกวิกฤตของ
โหมดการเสียรูปลำดับแรก (Pcr1) เท่ากับ 24,848,200 ปาสคาล 
ลำดับสอง (Pcr2) เท่ากับ 24,914,300 ปาสคาล และลำดับสาม 
(Pcr3) เท่ากับ 24,918,300 ปาสคาล ซึ่งค่าน้ำหนักบรรทุกวิกฤตของ
โหมดการเสียรูปลำดับสอง และสาม ต่างจากน้ำหนักบรรทุกวิกฤต
ของโหมดการเสียรูปลำดับแรกคิดเป็นร้อยละ 0.27 และ 0.28 
ตามลำดับ โดยรูปร่างของโหมดการเสียรูปลำดับแรกจะมีรูปร่าง
โหมดที่สมมาตรรอบแกน z รูปร่างโหมดการเสียรูปลำดับสอง และ



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

STR-10-5 

สามมีลักษณะรูปร่างโหมดที่เหมือนกันและไม่สมมาตรรอบแกน z 
รูปที่ 8-10 แสดงรูปร่างโหมดการเสียรูปลำดับแรก สอง และ

สาม ตามลำดับของโพเลตอิลิปซอยด์ครึ่งซีก A/B = 0.5 โดยมีค่า
น้ำหนักบรรทุกวิกฤตของโหมดการเสียรูปลำดับแรก (Pcr1) เท่ากับ   
4,867,730 ปาสคาล ลำดับสอง (Pcr2) เท่ากับ 4,867,770 ปาสคาล 
และลำดับสาม (Pcr3) เท่ากับ 4,944,580 ปาสคาล ซึ่งค่าน้ำหนัก
บรรทุกวิกฤตของโหมดการเสียรูปลำดับสอง และสาม ต่างจาก
น้ำหนักบรรทุกวิกฤตของโหมดการเสียรูปลำดับแรกคิดเป็นร้อยละ 
0.0008 และ 1.58 ตามลำดับ โดยรูปร่างโหมดการเสียรูปทั้งสาม
ลำดับโหมดมีลักษณะรูปร่างโหมดที่สมมาตรรอบแกน z และมี
ลักษณะรูปร่างโหมดคล้ายกัน รูปร่างของโหมดการเสียรูปลำดับแรก
และลำดับสองให้จำนวนลูกคลื่นรอบแนวเส้นรอบวงฐาน (n) เท่ากับ 
10 และรูปร่างของโหมดการเสียรูปลำดับสามให้จำนวนลูกคลื่นรอบ
แนวเส้นรอบวงฐาน (n) เท่ากับ 11 และจากการศึกษาผลของขนาด
เอลิเมนต์เฉลี่ยที่ช่วง 0.03-0.005 เท่าของรัศมีสั้นสุดของโครงสร้าง 
พบว่าจำนวนและขนาดของเอลิเมนต์ไม่มีผลกระทบต่อจำนวนลูก
คล่ืนรอบแนวเส้นรอบวงฐาน (n) 

รูปที่ 11-13 แสดงรูปร่างโหมดการเสียรูปลำดับแรก สอง และ
สาม ตามลำดับของออปเลตอิลิปซอยด์ครึ่งซีก B/A = 0.5 โดยมีค่า
ของน้ำหนักบรรทุกวิกฤตของการเสียรูปโหมดลำดับแรก (Pcr1) 
เท่ากับ 1,667,370 ปาสคาล ลำดับสอง (Pcr2) เท่ากับ 1,679,410 
ปาสคาล ลำดับสาม (Pcr3) เท่ากับ 1,679,430 ปาสคาล ซึ ่งค่า
น้ำหนักบรรทุกวิกฤตของโหมดการเสียรูปลำดับสอง และสาม ต่าง
จากน้ำหนักบรรทุกวิกฤตของโหมดการเสียรูปลำดับแรกคิดเป็นร้อย
ละ 0.72 และ 0.73 ตามลำดับ โดยรูปร่างของโหมดการเสียรูป
ลำดับแรกจะมีรูปร่างโหมดที่สมมาตรรอบแกน z ส่วนรูปร่างโหมด
การเสียรูปลำดับสอง และสามมีลักษณะรูปร่างโหมดที่เหมือนกัน
และไม่สมมาตรรอบแกน z 

ตารางท่ี 2 อัตราส่วนทางเรขาและจำนวนลูกคลื ่นรอบแนวเส้น 
รอบวงฐานของโพเลตอิลิปซอยด์ครึ่งซีกภายใต้น้ำหนัก
บรรทุกวิกฤตของโหมดการเสียรูปลำดับแรก 

Geometry ratio 
(A/B) 

Number of circumferential 
waves 

1 - 
0.9 16 
0.8 14 
0.7 13 
0.6 12 
0.5 10 
0.4 9 
0.3 7 
0.2 5 
0.1 3 

 

ตารางท่ี 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางเรขา A/B 
ของโพเลตอิลิปซอยด์คร่ึงซีก และจำนวนลูกคล่ืนรอบแนวเส้นรอบวง
ฐาน พบว่าเมื่ออัตราส่วน A/B เพ่ิมขึ้นจำนวนลูกคล่ืนรอบแนวเส้น
รอบฐาน (n) จะเพ่ิมขึ้น 

4. สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาการโก่งเดาะของโครงสร้างเปลือกอิลิปซอยด์คร่ึง
ซีกภายใต้น้ำหนักบรรทุกภายนอกต้ังฉากกับโครงสร้างกระจายอย่าง
สม่ำเสมอโดยใช้โปรแกรม ABAQUS ได้ข้อสรุปดังนี้ 

1. ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอัตราส่วน A/B ช่วง A<B จะ
ให้มีกำลังต้านน้ำหนักวิกฤตที่กระทำต่อโครงสร้างเปลือกที่เพิ่มขึ้น 
และช่วง A>B จะมีกำลังต้านน้ำหนักวิกฤตที่กระทำต่อโครงสร้าง
เปลือกที่ลดลง ซึ่งโครงสร้างทรงกลมครึ่งซีก (A=B) จะมีกำลังต้าน
น้ำหนักวิกฤตค่าสูงสุด 

2. รูปร่างโหมดของโครงสร้างเปลือกอิลิปซอยด์ครึ่งซีก จะมี
รูปร่างโหมดที่ต่างกันโดยจำแนกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ รูปโหมดของ
โพเลตอิลิปซอยด์ครึ ่งซีก รูปร่างโหมดของทรงกลมครึ่งซีก และ
รูปร่างโหมดของออปเลตอิลิปซอยด์ครึ่งซีก โดยเมื่อพิจารณารูปร่าง
โหมดของโพเลตอิลิปซอยด์คร่ึงซีกจะมีบริเวณที่เปลี่ยนรูปร่างมาก
ตรงบริเวณฐานของโครงสร้าง ต่างจากรูปร่างโหมดของออปเลตอิลิป
ซอยด์ครึ่งซีก และทรงกลมครึ่งซีกจะมีบริเวณที่เปลี่ยนรูปร่างมาก
ตรงบริเวณยอดโครงสร้าง 

5. กิตติกรรมประกาศ 

ผู้วิจัยขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่สนับสนุนทุนผู้ช่วย
วิจัย และเอ้ือเฟ้ือสถานท่ี อุปกรณ์ เคร่ืองมือสำหรับงานวิจัยนี้ 

6. การอ้างอิง 

[1] Krivoshapko S.N., (2007) Research on General and 
Axisymmetric Ellipsoidal Shells Used as Domes 
Pressure Vessels and Tanks. Applied Mechanics 
Review 60(6), 336-355. DOI: 10.1115/1.2806278  

[2] Li J.Z., Liu Y.H., Cen Z.Z., Xu B.Y. (1998). Finite 
element analysis for buckling of pressure vessels with 
ellipsoidal head. International Journal of Pressure 
Vessels and Piping 75(2), 115-120. DOI: 
10.1016/S0308-0161(98)00027-1 

[3] Ma Y.Q., Wang C.M., Ang K.K. (2008). Buckling of super 
ellipsoidal shells under uniform pressure. Thin-
Walled Structures 46(6), 584-591. DOI: 
10.1016/j.tws.2008.01.013 



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

STR-10-6 

[4] Smith P., Błachut J. (2008). Buckling of Externally 
Pressurized Prolate Ellipsoidal Domes. Journal 
Pressure Vessel Technology 130(1), 011210 (9 pages). 
DOI: 10.1115/1.2834457 

[5] Błachut J., (2016). Buckling of composite domes with 
localized imperfections and subjected to external 
pressure. Composite Structures 153, 746-754. DOI: 
10.1016/j.compstruct.2016.07.007 

[6] Ross C.T.F., Youster P., Sadler R. (2001). The buckling 
of plastic oblate hemi-ellipsoidal dome shells under 
external hydrostatic pressure. Ocean Engineering 
28(7), 789-803. DOI: 10.1016/S0029-8018(00)00035-4 

[7] Mushtari Kh.M., Galimov K.Z. (1961). Non-Linear 
Theory of Thin Elastic Shells. University of Michigan 
Library, Ann Arbor, MI, USA, 308–322. 

[8] Healey, J. J., (1965). Parametric Study of Unstiffened 
and Stiffened Prolate Spheroidal Shells Under 
External Hydrostatic Pressure. Report of Department 
of the Navy, United States of America. 

[9] Andreas Öchsner., Marco Öchsner (2016). The Finite 
Element Analysis Program MSC Marc/Mentat. 
Springer, Singapore, 1-10. 

 



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

STR-11-1 

อิทธิพลของคุณสมบัติการนำไฟฟ้าของตัวกลางภายในรอยร้าวที่มีต่อหน่วยแรงทีท่ัวไปของรอยร้าวในตัวกลาง 
ไพอิโซอิเล็กทริกสามมิติ 

INFLUENCE OF PERMITTIVITY OF A MEDIUM INSIDE THE CRACK GAP ON GENERALIZED T-STRESSES OF CRACKS 
IN 3D PIEZOELECTRIC MEDIA 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้ศึกษาอิทธิพลคุณสมบัติการนำไฟฟ้าของตัวกลางภายในรอยร้าวที่มีต่อหน่วยแรงทีทั่วไปของรอยร้าวที่อยู่ในระนาบและไม่อยู่ใน
ระนาบในตัวกลางไพอิโซอิเล็กทริกเชิงเส้นภายใต้เงื่อนไขขอบเขตเชิงไฟฟ้าแบบกึ่งซึมผ่านได้ และเงื่อนไขขอบเขตเชิงไฟฟ้าแบบสอดคล้องเชิง
พลังงานโดยใช้วิธีบาวดารีเอลิเมนต์ รอยร้าววงกลมและรอยร้าวผิวทรงกลมถูกเลือกเป็นตัวแทนของรอยร้าวที่อยู่ในระนาบและรอยร้าวไม่อยู่ใน
ระนาบตามลำดับ ผลการศึกษาพบว่า คุณสมบัติการนำไฟฟ้าของตัวกลางที่อยู่ภายในรอยร้าวมีบทบาทที่สำคัญยิ่งต่อค่าของหน่วยแรงทีทั่วไป 
กล่าวคือ หน่วยแรงทีทั่วไปของรอยร้าววงกลมภายใต้เงื่อนไขขอบเขตเชิงไฟฟ้าแบบกึ่งซึมผ่านได้ และเงื่อนไขขอบเขตเชิงไฟฟ้าแบบสอดคล้องเชิง
พลังงาน อยู่ระหว่างผลเฉลยของเงื่อนไขขอบเขตเชิงไฟฟ้าแบบซึมผ่านได้ซึ่งเป็นขอบเขตบน และแบบซึมผ่านไม่ได้ซึ่งเป็นขอบเขตล่าง สำหรับทุกค่า
ของคุณสมบัติการนำไฟฟ้าของตัวกลางท่ีพิจารณา โดยเป็นที่น่าสังเกตว่า เมื่อคุณสมบัติการนำไฟฟ้าของตัวกลางภายในรอยร้าวมีค่าเพ่ิมขึ้น ผลเฉลย
ของเงื่อนไขขอบเขตเชิงไฟฟ้าแบบสอดคล้องเชิงพลังงาน ลู่เข้าสู่ผลเฉลยของเงื่อนไขขอบเขตเชิงไฟฟ้าแบบซึมผ่านได้ เร็วกว่าผลเฉลยของเงื่อนไข
ขอบเขตเชิงไฟฟ้าแบบกึ่งซึมผ่านได้ นอกจากนี้ เรขาคณิตของผิวรอยร้าวที่ไม่อยู่ในระนาบยังทำให้ ขอบเขตบนและขอบเขตล่างของหน่วยแรงที
ทั่วไปของรอยร้าวผิวทรงกลมแตกต่างจากของรอยร้าววงกลม กล่าวคือ นอกจากผลเฉลยของเงื่อนไขขอบเขตเชิงไฟฟ้าแบบซึมผ่านได้และแบบซึม
ผ่านไม่ได้แล้ว ผลเฉลยของเงื่อนไขขอบเขตเชิงไฟฟ้าแบบสอดคล้องเชิงพลังงานยังเป็นขอบเขตของหน่วยแรงทีทั่วไปของรอยร้าวผิวทรงกลมด้วย
เช่นกัน  
คำสำคัญ: เงื่อนไขผิวรอยร้าว, หน่วยแรงทีทั่วไป, รอยร้าวไม่อยู่ในระนาบ, คุณสมบัติการนำไฟฟ้า, ตัวกลางไพอิโซอิเล็กทริก  

Abstract 

This paper investigates the influence of the permittivity of a medium inside the crack gap on generalized T- stresses of 
planar and non- planar cracks in a linear piezoelectric media under semi- permeable and energetically consistent boundary 
conditions by using the boundary element method.  Penny- shaped planar crack and spherical cap non- planar crack are 
investigated in the present study.  Numerical results indicate that the permittivity of a medium inside the crack gap plays an 
important role on the values of the generalized T-stresses. Solutions of generalized T-stresses of a penny-shaped crack with 
semi-permeable and energetically consistent boundary conditions lie between the permeable solution ( upper bound)  and 
the impermeable solution (lower bound) for the entire range of permittivity of a medium considered in the numerical study. 
It is evidently indicated from the numerical results that when the permittivity of a medium inside the crack gap increases, the 
energetically consistent solution approaches the permeable solution more quickly than the semi- permeable solution.  In 
addition, the non-planar geometry of the crack surface of the spherical cap crack causes the upper and lower bounds of the 
generalized T-stresses to differ from those of the penny-shaped planar crack. More specifically, besides the permeable and 
impermeable solutions, the energetically consistent solution is the bound of the generalized T- stress for the spherical cap 
crack.  
Keywords: Crack-face conditions, Generalized T-stress, Non-planar crack, Permittivity, Piezoelectric media 
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1. บทนำ 

ในปัจจุบันนี้ วัสดุไพอิโซอิเล็กทริก (Piezoelectric materials) 
ถูกนำมาประยุกต์ใช้งานอย่างแพร่หลายทั้งในด้านวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งยังสามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน 
ยกตัวอย่างเช่น วัสดุชนิดนี้เป็นตัวให้กำเนิดเสียงในโทรศัพท์มือถือ 
เป็นตัวควบคุมความถี ่ในเครื ่องคอมพิวเตอร์ เป็นหัวพิมพ์ใน
เครื่องพิมพ์อิงเจ็ท เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าในเครื่องเล่นดีวีดีแบบพกพา 
เป็นเซนเซอร์และแอคชูเอเตอร์ รวมท้ังยังถูกนำมาประยุกต์ใช้งานใน
อุปกรณ์จำพวกลำโพง หรือในอุปกรณ์ทำความสะอาด อย่างเช่น ใน
ที่ล้างแว่น ในแปรงสีฟันที่หมุนเองได้ เป็นต้น [1]-[2] สาเหตุดังกล่าว
เป็นเพราะว่าวัสดุชนิดนี้ สามารถเปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงาน
ไฟฟ้า และในทางกลับกัน วัสดุชนิดนี้ยังสามารถเปลี่ยนพลังงาน
ไฟฟ้าให้กลับมาเป็นพลังงานกลได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ข้อเสีย
สำคัญของวัสดุไพอิโซอิเล็กทริก คือ มีความเปราะและมีโอกาสเกิด
การแตกร้าวได้ง่ายทั้งในระหว่างกระบวนการผลิตและระหว่างการ
ใช้งาน รอยแตกร้าวที่เกิดขึ้นจะทำให้เกิดหน่วยแรงที่มีความเข้มสูง
ภายในเนื ้อวัสดุ ซึ ่งอาจส่งผลให้วัสดุไพอิโซอิเล็กทริกเกิดความ
เสียหายจนทำให้อุปกรณ์ที่มีชิ ้นส่วนไพอิโซอิเล็กทริกประกอบอยู่
ภายในไม่อาจใช้งานได้อีกต่อไป ด้วยเหตุนี้ ความรู้ความเข้าใจต่อ
พฤติกรรมการแตกร้าวในวัสดุไพอิโซอิเล็กทริกจึงเป็นส่ิงที่สำคัญและ
ไม่อาจหลีกเล่ียงได้ 

หน่วยแรงทีทั่วไป (generalized T-stress) เป็นพารามิเตอร์ที่มี
ความสำคัญในการอธิบายพฤติกรรมบริเวณขอบรอยร้าวของวัสดุ
ไพอิโซอิเล็กทริก [3]-[4] อย่างไรก็ดี การวิเคราะห์หน่วยแรงทีทั่วไป
ด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงตัวเลขเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนัก เนื่องจาก เงื่อนไข
ขอบเขตเชิงไฟฟ้า (Electrical boundary conditions) ที่นำมาใช้
วิเคราะห์รอยร้าวในวัสดุไพอิโซอิเล็กทริก เพราะพฤติกรรมการ
แตกร้าวของวัสดุชนิดนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขขอบเขตเชิงไฟฟ้าเป็นสำคัญ 
ซึ่งถ้าเลือกใช้เงื่อนไขขอบเขตเชิงไฟฟ้าที่ต่างกัน หน่วยแรงทีทั่วไป
ของวัสดุชนิดนี้ก็จะแตกต่างกันไปด้วย ในปัจจุบันมีเงื่อนไขขอบเขต
เชิงไฟฟ้าหลายประเภท ยกตัวอย่างเช่น เงื่อนไขขอบเขตเชิงไฟฟ้า
แบบซึมผ่านได้ (permeable) ที่เสนอโดย Parton [5] แบบซึมผ่าน
ไม่ได้ (impermeable) ที ่เสนอโดย Deeg [6] แบบกึ ่งซ ึมผ ่าน 
(semi-permeable) ที ่เสนอโดย Hao และ Shen [7] และแบบ
สอดคล้องเชิงพลังงานที่เสนอโดย Landis [8] ซึ่งแต่ละประเภทก็มี
ข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป [9]  

อย่างไรก็ตาม งานวิจัยส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปท่ีการวิเคราะห์ปัญหา
รอยร้าว 2 มิติ [10]-[14] ในขณะที่มีงานวิจัยเพียงไม่กี่ชิ้นที่ตีพิมพ์
เกี ่ยวกับการวิเคราะห์ค่าหน่วยแรงทีทั ่วไปของรอยร้าว 3 มิติ 
ตัวอย่างเช่น Subsathaphol [3] ใช้วิธีบาวดารีเอลิเมนต์คำนวณค่า
หน่วยแรงทีทั ่วไปของรอยร้าวรูปทรงเรขาคณิตใดๆ (ทั้งที ่อยู ่ใน
ระนาบและไม่อยู่ในระนาบ) ในตัวกลางไพอิโซอิเล็กทริกไร้ขอบเขต 

แต่วิธีของ Subsathaphol [3] จำกัดอยู่เฉพาะเงื่อนไขขอบเขตเชิง
ไฟฟ้าแบบซึมผ่านไม่ได้เพียงประเภทเดียวเท่านั้น ทำให้ไม่สามารถ
ศึกษาผลกระทบของค่าการนำไฟฟ้าของตัวกลางภายในรอยร้าวที่มี
ต่อหน่วยแรงทีทั่วไปได้ ต่อมา Pich [15] นำเสนอผลเฉลยแบบเปิด
ของหน่วยแรงทีทั่วไปของรอยร้าววงกลมในตัวกลางทรานเวอร์สลีย์
ไอโซทรอปิกไพอิโซอิเล็กทริกไร้ขอบเขต ภายใต้เงื่อนไขที่ผิวรอยรา้ว
แบบต่างๆ นอกจากนี้ Pich [15] ยังแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของ
ค่าการนำไฟฟ้าของตัวกลางภายในรอยร้าวที่มีต่อหน่วยแรงทีทั่วไป 
อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดของ Pich [15] คือศึกษาเฉพาะรอยร้าว
วงกลมเพียงชนิดเดียวเท่านั้น ทั้งยังเป็นรอยร้าวที่อยู่ในระนาบอีก
ด้วย คำถามที่ตามมาคือ ค่าการนำไฟฟ้าของตัวกลางภายในรอยร้าว
ที่ไม่อยู่ในระนาบ จะส่งผลต่อหน่วยแรงทีทั่วไปอย่างไร จะมีความ
เหมือนหรือต่างกับรอยร้าวที่อยู่ในระนาบหรือไม่  ยังคงเป็นคำถามที่
นักวิจัยให้ความสนใจอยู่ เมื่อไม่นานมานี้ Limwibul [16] ประสบ
ความสำเร็จในการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยของ Subsathaphol [3] 
ทำให้สามารถคำนวณค่าหน่วยแรงทีทั ่วไปของรอยร้าวรูปทรง
เรขาคณิตใดๆ ในตัวกลางไพอิโซอิเล็กทริกสามมิติภายใต้เงื ่อนไข
ขอบเขตเชิงไฟฟ้าประเภทต่างๆ อาทิเช่น แบบซึมผ่านได้ แบบซึม
ผ่านไม่ได้ แบบก่ึงซึมผ่าน และ แบบสอดคล้องเชิงพลังงาน อย่างไรก็
ตาม Limwibul [16] ยังไม่ได้ศึกษาผลกระทบของค่าการนำไฟฟ้า
ของตัวกลางภายในรอยร้าวที่มีต่อหน่วยแรงทีทั่วไป ภายใต้เงื่อนไข
ขอบเขตเชิงไฟฟ้าประเภทต่างๆ  

บทความน้ีนำเสนออิทธิพลคุณสมบัติการนำไฟฟ้าของตัวกลาง
ภายในรอยร้าวที่อยู่ในระนาบและไม่อยู่ในระนาบต่อหน่วยแรงที
ทั่วไป ภายใต้เงื่อนไขขอบเขตเชิงไฟฟ้าแบบก่ึงซึมผ่านได้และเงื่อนไข
ของเขตเชิงไฟฟ้าแบบสอดคล้องเชิงพลังงาน ด้วยวิธีบาวดารีเอลิ
เมนต์ที่พัฒนาโดย Limwibul [16]  

2. รายละเอียดประกอบปัญหา (PROBLEM DESCRIPTION) 

พิจารณารอยร้าวรูปทรงเรขาคณิตใดๆ ในตัวกลางไพอิโซอิเล็ก 
ทริกเอกพันธ์เชิงเส้นที่มีคุณสมบัติแอนไอโซทรอปิกทั่วไปในโดเมนต์
ไร้ขอบเขตสามมิติ   ดังรูปที่ 1 รอยร้าวประกอบด้วยรอยร้าวผิว
บน ( 

cS ) และรอยร้าวผิวล่าง ( 
cS ) โดยมีเวกเตอร์ตั้งฉากหนึ่ง

หน่วยพุ่งออกจากผิวบน ( n ) และผิวล่าง ( n )  ของรอยร้าว 
ตามลำดับ  

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 รอยร้าวในตัวกลางไพอิโซอิเล็กทริกไร้ขอบเขต  
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ตัวกลางไพอิโซอิเล็กทริก (ซึ ่งสมมติว่าไม่มีแรงวัตถุ (body 
force) และประจุไฟฟ้าว ัตถุ (body electric charge)) ถูกแรง
เชิงกลและแรงเชิงไฟฟ้า (mechanical and electrical loadings) 
กระทำที่ผิวของรอยร้าว (crack surface) หรือที่ขอบเขตระยะไกล 
(remote boundary) เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ในการศึกษา
คร้ังนี้ เงื่อนไขขอบเขตเชิงไฟฟ้าที่ผิวรอยร้าวคือ แบบก่ึงซึมผ่าน และ
แบบสอดคล้องเชิงพลังงาน โดยทราบค่าคุณสมบัติการนำไฟฟ้าของ
ตัวกลางภายในรอยร้าว ( cε )  

3. สมการพ้ืนฐาน (BASIC EQUATIONS) 

สมการพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ปัญหารอยร้าวในวัสดุไพอิ
โซอิเล็กทริกเชิงเส้น โดยไม่คิดผลของแรงวัตถุและประจุไฟฟ้าวัตถุ 
ดังแสดงในสมการที่ (1) 

l

K
iJKliJ

i

iJ

x

u
E

x 




 

;0
 

(1) 

เมื่อ iJ  คือ ความเค้นทั่วไป (generalized stress) (ซึ่งก็คือ 
ความเค้น (stress) ij  และ ความเหนี ่ยวนำไฟฟ้า (electric 
induction) 4i ) , Ku  ค ือ การกระจ ัดท ั ่ วไป  (generalized 
displacement) (ซึ่งก็คือ การกระจัด (displacement) ku  และ 
ศักย์ไฟฟ้า (electric potential) 4u ), และ iJKlE  คือ มอดุลัส
ทั่วไป (generalized moduli) (ซึ่งก็คือ ค่าคงที่อิลาสติก (elastic 
constants) ijklE , ค ่าคงท ี ่ ไพอ ิ โซอ ิ เล ็กทร ิก (piezoelectric 
constants) kliE 4 , และ ค ุณสมบ ัต ิการนำไฟฟ้า (dielectric 
permittivities) liE 44 ) สำหรับแรงฉุดลากทั่วไป (generalized 
traction) Jt  ที่จุดใดๆ บนผิวรอยร้าวร่วมกับเวกเตอร์ตั้งฉากหนึ่ง
หน่วย n  สามารถคำนวณได้จากสมการ iiJJ nt   (ซึ่งก็คือ 
แรงฉุดลาก (traction) iijj nt   และ ประจุไฟฟ้าที่ผิว (surface 
electric charge) ii nt 44  ) โดยนับจากนี้เป็นต้นไป อักษรตัว
เล็กมีค่าพิสัย (range) ตั้งแต่ 1 ถึง 3 ในขณะที่อักษรตัวใหญ่มีค่า
พิสัยตั้งแต่ 1 ถึง 4 และ ตัวอักษรซ้ำกัน (repeat indices) หมายถึง
ผลรวมตลอดพิสัยของตัวอักษรนั้น (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดู
ได้จาก Rungamornrat และ Mear [17]) 

สำหรับเงื่อนไขขอบเขตเชิงไฟฟ้าแบบกึ่งซึมผ่าน แรงฉุดลากที่
ผิวรอยร้าว ( 

ii tt , ) ทราบค่า ในขณะที่ผลรวมของประจุไฟฟ้าที่ผิว 
(กล่าวคือ   444 ttt )  มีค่าเท่ากับศูนย์ ส่วนผลต่างของการ
กระจัดทั ่วไป Ju  และประจุไฟฟ้าที ่ผิว 

4t  เป็นตัวแปรที่ไม่
ทราบค่า และมีความสัมพันธ์กันดังสมการท่ี (2) 

44 unut cii     (2) 

เมื่อ c  คือ คุณสมบัติการนำไฟฟ้าของตัวกลางภายในรอยร้าว 
สำหรับเงื่อนไขขอบเขตเชิงไฟฟ้าแบบสอดคล้องเชิงพลังงาน แรงฉุด
ลากที่ผิว 

it  และ 
it แยกเป็นสองส่วน คือ   iiit   และ 

  iiit   เมื ่อ },{ 
ii   และ },{ 

ii   คือ แรงฉุด
ลากตั ้งฉาก (normal traction) และแรงฉุดลากเฉ ือน (shear 
traction) ตามลำดับ โดยท่ี },{ 

ii   ทราบค่า ในขณะที่ ผลรวม
ของประจุไฟฟ้าที่ผิว 4t  และ ผลรวมแรงฉุดลากต้ังฉาก (กล่าวคือ 

  iii  ) มีค่าเท่ากับศูนย์ อย่างไรก็ตาม ผลต่างของ
การกระจัดทั่วไป Ju  แรงฉุดลากตั้งฉาก 

i  และ ประจุไฟฟ้า
ที่ผิว 

4t  เป็นตัวแปรที่ไม่ทราบค่า โดยนอกจากมีความสัมพันธ์กัน
ตามสมการที่ (2) แล้ว ยังมีความสัมพันธ์กันดังสมการท่ี (3)  

22
4 )/()(2  iic nuu  (3) 

เม ื ่ อ   ii n  ค ือ  แรงฉ ุดลากต ั ้ งฉาก  โดย  ต ัวยก 
(superscript) เคร่ืองหมาย “-” และ “+” คือปริมาณที่ผิวล่าง
และผิวบนของรอยร้าว ตามลำดับ (รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก 
[17]) 

4. สมการเช ิงปร ิพ ันธ์ขอบเขต  (BOUNDARY INTEGRAL 
EQUATIONS) 

ปัญหาค่าขอบ (boundary value problem) ของรอยร้าวใน
ตัวกลางไพอิโซอิเล็กทริกไร้ขอบเขตถูกสร้างขึ้นในเทอมของสมการ
เชิงปริพันธ์ขอบเขตจำนวนสองสมการ คือ สมการเชิงปริพันธ์
สำหรับผลรวมของการกระจัดทั่วไปที่ผิวรอยร้าว และสมการเชิง
ปริพันธ์สำหรับผลต่างแรงฉุดลากทั่วไปที่ผิวรอยร้าว ซึ่งถูกพัฒนาขึ้น
โดย Rungamornrat และ Mear [17] ดังสมการที ่ (4) และ (5) 
ตามลำดับ  
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เมื่อ sismim nD    คือ ตัวดำเนินการทางดิฟเฟอเรนเชียล  
พื้นผิว (surface differential operator), Kt

~  และ Kv~  คือ 
ฟังก ์ช ันทดสอบ (sufficiently smooth test functions), ism  
ค ื อ  standard alternating symbol, Ju  แ ล ะ  Ju  คื อ 
ผลรวมและผลต่างของการกระจัดทั่วไประหว่างผิวบนและล่างของ
รอยร้าว, Jt  และ Jt  คือ ผลรวมและผลต่างของแรงฉุดลาก
ทั่วไประหว่างผิวบนและล่างของรอยร้าว ข้อดีของสมการเชิงปริพันธ์
ทั้งสองคือเคอร์เนลที่ปรากฏในสมการ },,,{ tK

mJi
P
iJ

P
mJ

P
J CnHGU  

มีความเป็นเอกฐานอย่างอ่อน (weakly singular) นอกจากนี้สมการ
ทั้งสองสามารถใช้วิเคราะห์ปัญหารอยร้าวรูปทรงเรขาคณิตใดๆ ใน
วัสดุไพอิโซอิเล็กทริกที่มีคุณสมบัติแอนไอโซทรอปิกทั่วไป ภายใต้
เงื ่อนไขขอบเขตเชิงไฟฟ้าแบบต่างๆ  รายละเอียดของการพัฒนา
สมการเชิงปริพ ันธ ์ขอบเขตทั ้งสองสมการน้ีสามารถดูได ้จาก 
Rungamornrat และ Mear [17] 

5. วิธีการเชิงตัวเลข (NUMERICAL IMPLEMENTATIONS) 

สมการเชิงปริพันธ์ขอบเขต (4) และ (5) ถูกดิสครีตไทซ์เซชัน 
(DISCRETIZATION) ด้วยวิธีการประมาณกาเลอร์คิน (GALERKIN 
APPROXIMATION) นำไปสู่ระบบสมการพีชคณิตเชิงเส้น (SYSTEM 
OF LINEAR ALGEBRAIC EQUATION) ดังสมการท่ี (6) และ (7)  
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HGUUD  (6) 
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T
DHGUC ˆ  (7) 

เมื่อ C , G , H  และ U  คือเมทริกซ์ที่ได้จากการอินทิกรัลสอง
ชั้นตามผิว (DOUBLE SURFACE INTEGRAL) ที่เกี่ยวข้องกับเคอร์
เนล tK

mJC , P
mJG , i

P
iJ nH , และ P

JU  ตามลำดับ ส่วน D  และ 
D̂  คือเมทริกซ์ที ่ได้จากการอินทิกรัลหนึ ่งชั ้นตามผิว (SINGLE 
SURFACE INTEGRAL) ในขณะที่ U  และ U  คือ เวกเตอร์
ผลรวมและเวกเตอร์ผลต่างของการกระจัดทั่วไปท่ีจุดต่อ ตามลำดับ 
และ T  และ T  คือเวกเตอร์ผลรวมและเวกเตอร์ผลต่างของ
แรงฉุดลากทั่วไปที่จุดต่อ ตามลำดับ รายละเอียดการคำนวณเมท
ร ิกซ ์ }ˆ,,,,,{ DDUHGC  ด ูได ้จาก RUNGAMORNRAT และ 
คณะ [9] และ RUNGAMORNRAT และ MEAR [17] 

สำหรับการคำนวณหาค่าข้อมูลที่ไม่ทราบค่าที่ผิวรอยร้าว จะ
เริ่มด้วยการแก้สมการที่ (7) ก่อน เพื่อคำนวณหาค่าเวกเตอร์ U  
หลังจากนั้นจึงแก้สมการที่ (6) เพื่อหาค่าเวกเตอร์ U  สุดท้ายจึง
คำนวณหาค่าหน่วยแรงทีทั ่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
เวกเตอร์ T  T  และ U  ที่ปรากฏในสมการที่ (7) สามารถ
ถูกแบ่งได้เป็น  em TTT  ,  em TTT   
และ  em UUU   เมื่อตัวยก “E” และ “M” หมายถึง 

ปริมาณทางไฟฟ้าและปริมาณทางกล ตามลำดับ ต่อมาเวกเตอร์ 
mT  สามารถแยกออกได้เป็น mnmsm TTT   เมื่อ 
msT  และ mnT  คือเวกเตอร์องค์ประกอบของแรงฉุดลาก

เฉือนและแรงฉุดลากต้ังฉาก ตามลำดับ 
สำหรับเงื ่อนไขขอบเขตเชิงไฟฟ้าแบบกึ ่งซึมผ่าน เวกเตอร์
mT  และ mT ทราบค่า ในขณะที่ผลรวมของแรงฉุดลากทาง

ไฟฟ้ามีค่าเป็นศูนย์ (กล่าวคือ 0 eT ) ส่วนเวกเตอร์ผลต่างการ
กระจัดทั่วไปที่ผิวรอยร้าว U  และ เวกเตอร์ผลต่างแรงฉุดลาก
ทางไฟฟ้าที่ผิวรอยร้าว  ee TT 2  เป็นตัวแปรที่ไม่ทราบค่า 
อย่างไรก็ดี ระบบสมการเชิงเส้นสมการที่ (7) มีจำนวนสมการน้อย
กว่าจำนวนตัวแปรที่ไม่ทราบค่า ดังนั้นจึงจำเป็นต้องหาชุดสมการมา
เพิ่มเติม ซึ่งสามารถทำได้โดยประยุกต์ใช้วิธีถ่วงน้ำหนักเศษตกค้าง 
(weighted-residual methods) กับเงื่อนไขจากสมการที่ (2) ซึ่งใน
ที่สุดแล้ว เวกเตอร์ตัวแปรที่ไม่ทราบค่าทั้งหมด (กล่าวคือ U  และ 

eT ) สามารถคำนวณหาค่าได้จากการแก้สมการที่ (7) ร่วมกับชุด
สมการเพิ่มเติมดังกล่าว ด้วยระเบียบวิธีการทำซ้ำของนิวตัน-ราฟสัน 
(Newton-Raphson iteration method)  

สำหรับเงื่อนไขขอบเขตเชิงไฟฟ้าแบบสอดคล้องเชิงพลังงาน 
เวกเตอร์ msT  และ msT  ทราบค่า ในขณะที่ผลรวมของแรง
ฉุดลากตั ้งฉากและผลรวมแรงฉุดลากทางไฟฟ้ามีค ่าเป็นศูนย์ 
(กล่าวคือ 0 emn TT ) ส่วนเวกเตอร์ผลต่างการกระจัด
ทั่วไปที่ผิวรอยร้าว U , เวกเตอร์ผลต่างแรงฉุดลากทางไฟฟ้าที่ผิว
รอยร้าว  ee TT 2 , และเวกเตอร์ผลต่างของแรงฉุดลากต้ัง
ฉาก mnmn TT 2  เป็นตัวแปรที่ไม่ทราบค่า เนื่องจากระบบ
สมการเชิงเส้นสมการที่ (7) มีจำนวนสมการน้อยกว่าจำนวนตัวแปร
ที่ไม่ทราบค่า จึงจำเป็นต้องหาชุดสมการมาเพิ่มเติม โดยสมการชุด
แรกเหมือนกับในกรณีของเงื่อนไขขอบเขตเชิงไฟฟ้าแบบกึ่งซึมผ่าน 
ส่วนสมการชุดที ่สองได้จากการใช้วิธีถ่วงน้ำหนักเศษตกค้างกับ
เงื่อนไขจากสมการที่ (3) ในที่สุดแล้ว สมการที่ (7) ร่วมกับสมการ
เพิ่มเติมอีกสองชุดเพียงพอที่จะแก้หาเวกเตอร์ตัวแปรที่ไม่ทราบค่า 
(กล่าวคือ U  eT  และ mnT ) ด้วยระเบียบวิธีการทำซ้ำ
ของนิวตัน-ราฟสัน 

หลังจากที ่ เวกเตอร์ U  ถูกคำนวณสำหรับทุกเง ื ่อนไข
ขอบเขตเชิงไฟฟ้าแล้ว เวกเตอร์ผลรวมของการกระจัดทั่วไปท่ีจุดต่อ 

U ก ็สามารถคำนวณได ้จากการแก ้สมการท ี ่ (6) ด ้วยว ิธี  
preconditioning conjugate gradient method ซึ ่งค ่าดังกล่าว 
จะถูกนำไปใช้ในการคำนวณหาหน่วยแรงทีทั ่วไป (สูตรชัดแจ้ง 
(explicit formula) สำหรับคำนวณค่าหน่วยแรงทีทั่วไปสามารถดู
ได้จากงานวิจัยของ Subsathaphol [3] และ Limwibul [16]) 
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6. ผลการศึกษา (RESULTS AND DISCUSSIONS) 

สองตัวอย่างกรณีศึกษาถูกนำเสนอในบทความนี้ กรณีศึกษา
แรกต้องการทวนสอบ (verification) ความถูกต้องของระเบียบวิธี
บาวดารีเอลิเมนต์ที่พัฒนาโดย Limwibul [16] ต่อมา กรณีศึกษาที่
สอง จึงทำการศึกษาอิทธิพลของคุณสมบัติการนำไฟฟ้าของตัวกลาง
ภายในรอยร้าวที่มีต่อหน่วยแรงทีทั่วไป ภายใต้เงื่อนไขขอบเขตเชิง
ไฟฟ้าแบบกึ่งซึมผ่านได้และแบบสอดคล้องเชิงพลังงาน โดยรอยร้าว
ว งกลม  ( penny- shaped crack)  และรอยร ้ า วผ ิ วทร งกลม 
(spherical cap crack) ถูกเลือกเป็นตัวแทนของรอยร้าวที่อยู ่ใน
ระนาบและไม่อยู่ในระนาบ ตามลำดับ  

6.1. การทวนสอบและทดสอบการลูเ่ข้า (VERIFICATION 
AND CONVERGENCE TEST) 

พิจารณารอยร้าววงกลมรัศมี a  และรอยร้าวผิวทรงกลมรัศมี 
R  โดยท่ี   คือคร่ึงหนึ่งของมุมรองรับของผิวทรงกลม (รอยร้าวผิว
ทรงกลมนี้ เกิดจากรอยร้าววงกลมรัศมี Ra   ทำให้โค้งไปตาม
พื้นผิวของรอยร้าวผิวทรงกลมรัศมี R ) ในตัวกลางทรานเวอร์สลีย์
ไอโซทรอปิกไพอิโซอิเล็กทริกไร้ขอบเขต (transversely isotropic 
piezoelectric infinite medium) โดยมีแกนสมมาตรวัสดุและแกน
เชิงขั ้ว (the axis of material symmetry and the poling axis) 
ขนานกับแกน 3x  ดังรูปที่ 2(a) และ 3(a) ตามลำดับ ในการศึกษา
คร้ังนี้ ตัวกลางไพอิโซอิเล็กทริกชนิด PZT-4 [9] ถูกกระทำด้วยความ
เค ้นด ึงระยะไกลสม่ำเสมอ (uniform remote tensile stress) 

MPa10033 
o  และ สนามไฟฟ้าระยะ ไกล (remote 

electric field) MV/m5.0
oE  ในทิศทางขนานกับแกน 3x  

โดยม ีอากาศ (air) อยู่ภายในรอยร ้าวซ ึ ่งม ีค ่าความนำไฟฟ้า 
)Vm/(C1085.8 12 oc   ม ุ ม  o45  แ ล ะ

แบบจำลองรอยร้าวที่ใช้ในการวิเคราะห์ แสดงดังรูปที่ 2(b) และ 
3(b) ตามลำดับ  

รูปที่ 2 (a) รอยร้าววงกลมในตัวกลางไพอิโซอิเล็กทริกไร้ขอบ 
เขต และ (b) แบบจำลองรอยร้าวที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

 

รูปที่ 3 (a) รอยร้าวผิวทรงกลมในตัวกลางไพอิโซอิเล็กทริกไร้
ขอบเขต และ (b) แบบจำลองรอยร้าวที ่ ใช ้ในการ
วิเคราะห์ 

ผลเฉลยเชิงตัวเลข (numerical solution) ของหน่วยแรงทีทั่วไป
นอร์มัลไลซ์ (normalize) ด้วยผลเฉลยเชิงวิเคราะห์ (analytical 
solution) ซึ่งเสนอโดย Pich [15] สำหรับรอยร้าววงกลม แสดงดัง
ตารางที ่ 1 (เม ื ่อ MPa9137.1253311  exex TT  สำหรับ
เ ง ื ่ อ น ไ ข ข อ บ เ ข ต เ ช ิ ง ไ ฟ ฟ ้ า แ บ บ ก ึ ่ ง ซ ึ ม ผ ่ า น ไ ด ้  แ ล ะ 

MPa5088.1253311  exex TT สำหรับเงื ่อนไขขอบเขตเชิง
ไฟฟ้าแบบสอดคล้องเชิงพลังงาน) จะเห็นได้ว่า ผลเฉลยเชิงตัวเลขที่
คำนวณได้มีค ่าใกล้เคียงกับผลเฉลยเชิงวิเคราะห์เป็นอย่างยิ่ง 
กล่าวคือ ผลเฉลยเชิงตัวเลขที่คำนวณได้จากแบบจำลองรอยร้าวทั้ง
ส าม ร ู ป แบบ  ไ ด ้ แ ก ่  Mesh- 1 Mesh- 2 และ  Mesh- 3 ม ี ค่ า
คลาดเคลื่อน (error) ไม่เกิน 0.1 เปอร์เซ็นต์ โดยคำตอบที่ได้จาก 
Mesh-3 ซึ่งเป็นแบบท่ีละเอียดที่สุด ให้ผลการคำนวณท่ีคลาดเคล่ือน
มากสุด อย่างไรก็ตาม ผลเฉลยเชิงตัวเลขที่คำนวณได้จากทั้งสาม
รูปแบบมีความถูกต้องสูงมากและมีค่าใกล้เคียงกันมาก ซึ่งเป็นผล
จากการใช้เอลิเมนต์ชนิดพิเศษที่บริเวณขอบรอยร้าว (crack front) 
ทำให้ถึงแม้ว่าจะใช้จำนวนเอลิเมนต์เพียงไม่กี่ชิ ้น ผลเฉลยเชิงตัว
เลขท่ีคำนวณได้ก็ยังให้ความละเอียดถูกต้องสูง   

ตารางท่ี 1 นอร์มัลไลซ์หน่วยแรงทีทั่วไป },{ 3311 TT  ของรอยร้าว
วงกลมในตัวกลางไพอิโซอิเล็กทริกไร้ขอบเขตภายใต้
เงื ่อนไขขอบเขตเชิงไฟฟ้าแบบกึ ่งซึมผ่านได้และแบบ
สอดคล้องเชิงพลังงาน  

Mes
h 

ก่ึงซึมผ่านได้ สอดคล้องเชิงพลังงาน 
exTT 1111  exTT 3333  exTT 1111  exTT 3333  

1 0.9993 0.9995 0.9993 0.9995 
2 0.9994 0.9997 0.9994 0.9997 
3 0.9990 0.9995 0.9990 0.9995 

สำหรับรอยร้าวผิวทรงกลม แบบจำลองรอยร้าว Mesh-1 มี
จำนวน 16 เอลิเมนต์ ในขณะท่ี Mesh-2 และ Mesh-3 มีจำนวน 

Poling direction 
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64 และ 208 เอลิเมนต์ ตามลำดับ เนื่องจากในกรณีนี้ไม่มีผลเฉลย
เชิงวิเคราะห์มาเปรียบเทียบ ผลเฉลยเชิงตัวเลขจึงถูกนอร์มัลไลซ์
ด้วยผลการคำนวณจาก Mesh-3 ซึ่งมีจำนวนเอลิเมนต์มากที ่สุด 
แสดงดังตารางที่ 2 และ 3 จะเห็นได้ว่า หน่วยแรงทีทั่วไปที่คำนวณ
มาจาก Mesh-1 และ Mesh-2 มีค่าใกล้เคียงกับผลการคำนวณจาก 
Mesh-3 โดยมีค่าคลาดเคล่ือน น้อยกว่า 0.95 เปอร์เซ็นต์ และ 0.45 
เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ   

ตารางท่ี 2 นอร์มัลไลซ์หน่วยแรงทีทั่วไป },,{ 143311 TTT ของรอย
ร้าวผิวทรงกลมในตัวกลางไพอิโซอิเล็กทริกไร้ขอบเขต
ภายใต้เงื่อนไขขอบเขตเชิงไฟฟ้าแบบก่ึงซึมผ่านได้  

Mesh ก่ึงซึมผ่านได้ 
refTT 1111  refTT 3333  refTT 1414  

1 1.0092 0.9961 1.0064 
2 1.0044 0.9983 1.0022 
3 1.0000 1.0000 1.0000 

ตารางท่ี 3 นอร์มัลไลซ์หน่วยแรงทีทั่วไป },,{ 143311 TTT  ของรอย
ร้าวผิวทรงกลมในตัวกลางไพอิโซอิเล็กทริกไร้ขอบเขต
ภายใต้เงื ่อนไขขอบเขตเชิงไฟฟ้าแบบสอดคล้องเชิง
พลังงาน  

Mesh สอดคล้องเชิงพลังงาน 
refTT 1111  refTT 3333  refTT 1414  

1 1.0067 0.9974 1.0047 
2 1.0037 0.9987 1.0017 
3 1.0000 1.0000 1.0000 

 
6.2. อิทธิพลของคุณสมบัติการนำไฟฟ้าของตัวกลาง 

(INFLUENCE OF PERMITTIVITY OF MEDIUM) 
ในการศึกษาอิทธิพลคุณสมบัติการนำไฟฟ้าของตัวกลางภายใน

รอยร้าววงกลมและรอยร้าวผิวทรงกลมต่อหน่วยแรงทีทั่วไป ภายใต้
เงื่อนไขขอบเขตเชิงไฟฟ้าแบบกึ่งซึมผ่านได้ และแบบสอดคล้องเชิง
พลังงาน พารามิเตอร์ที่ใช้ในการคำนวณมีดังต่อไปน้ี (1) คุณสมบัติ
การนำไฟฟ้าของตัวกลางภายในรอยร้าวถูกนิยาม (define) โดย 

oc    เมื่อ   คือ คุณสมบัติการนำไฟฟ้าสัมพัทธ์ (relative 
permittivity) ที่แปรผันได้ และ )Vm/(C1085.8 12o  
คือคุณสมบัติการนำไฟฟ้าของอากาศ (2) คร่ึงหนึ่งของมุมรองรับของ
ผิวทรงกลม o45 (3) ตัวกลางไพอิโซอิเล็กทริกชนิด PZT-4 ถูก
ก ร ะ ท ำ ด ้ ว ย ค ว า ม เ ค ้ น ด ึ ง ร ะ ย ะ ไ ก ล ส ม ่ ำ เ ส ม อ 

MPa10033 
o  แ ล ะ ส น า ม ไ ฟ ฟ ้ า ร ะ ย ะ ไ ก ล 

MV/m5.0
oE  (4) เงื ่อนไขขอบเขตเชิงไฟฟ้าแบบซึมผ่าน

ไม่ได้ และแบบซึมผ่านได้ ถูกนำมาพิจารณาในการศึกษาครั้งนี้ด้วย 
เพื ่อเป็นตัวแทนในกรณีที ่ 0  และ   ตามลำดับ (5) 
เฉพาะ Mesh-3 ซึ่งมีจำนวนเอลิเมนต์มากที่สุด ของแต่ละรอยร้าว 

ถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์ 
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รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างค่านอร์มัลไลซ์หน่วยแรงทีทั่วไป

11T  กับคุณสมบัติการนำไฟฟ้าสัมพัทธ์   ของตัวกลาง
ภายในรอยร้าวสำหรับรอยร้าววงกลมในตัวกลางไพอิโซอิ
เล็กทริกไร้ขอบเขต  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-1.28

-1.26

-1.24

-1.22
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Exact
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รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างค่านอร์มัลไลซ์หน่วยแรงทีทั่วไป
33T   กับคุณสมบัติการนำไฟฟ้าสัมพัทธ์    ของ

ตัวกลางภายในรอยร้าวสำหรับรอยร้าววงกลมในตัวกลาง
ไพอิโซอิเล็กทริกไร้ขอบเขต 

ค่านอร์มัลไลซ์ของหน่วยแรงทีทั่วไป 11T  และ 33T  พร้อม
ด้วยผลเฉลยเชิงวิเคราะห์ [15] สำหรับรอยร้าววงกลม ภายใต้
เงื ่อนไขขอบเขตเชิงไฟฟ้าประเภทต่างๆ แสดงดังรูปที่ 4 และ 5 
ตามลำดับ จะเห็นได้ว่า ผลเฉลยเชิงตัวเลขของเงื่อนไขแบบกึ่งซึม
ผ่านได้และแบบสอดคล้องเชิงพลังงานมีค่าใกล้เคียงกับผลเฉลยเชิง
วิเคราะห์เป็นอย่างยิ่ง และเป็นที่น่าสังเกตว่า ค่าหน่วยแรงทีทั่วไป 

11T  และ 33T  มีค่าเท่ากัน นอกจากนี้จากรูปที่ 4 และ 5 จะเห็นได้
ว่า หน่วยแรงทีทั่วไปของเงื่อนไขขอบเขตเชิงไฟฟ้าแบบซึมผ่านได้
เป็นขอบเขตบน ในขณะที่หน่วยแรงทีทั่วไปของเงื่อนไขแบบซึมผ่าน
ไม่ได้เป็นขอบเขตล่าง และเมื่อคุณสมบัติการนำไฟฟ้าของตัวกลาง
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ภายในรอยร้าวมีค่าเพิ ่มขึ ้น หน่วยแรงทีทั ่วไปของเงื ่อนไขแบบ
สอดคล้องเชิงพลังงานลู่เข้าสู่ผลเฉลยของเงื่อนไขแบบซึมผ่านได้ เร็ว
กว่าผลเฉลยของเง่ือนไขแบบก่ึงซึมผ่านได้ 

สำหรับอิทธิพลคุณสมบัติการนำไฟฟ้าของตัวกลางภายในรอย
ร้าวผิวทรงกลม (ซึ่งเป็นตัวแทนของรอยร้าวที่ไม่อยู่ในระนาบ) ต่อ
หน่วยแรงทีทั่วไป },,{ 143311 TTT  แสดงดังรูปที่ 6-8 ตามลำดับ จะ
เห็นได้ว่า ขอบเขตบนและขอบเขตล่างของหน่วยแรงทีทั่วไป 11T , 

33T  และ 14T  แตกต่างกันอย่างชิ้นเชิง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างค่านอร์มัลไลซ์หน่วยแรงทีทั่วไป
11T  กับคุณสมบัติการนำไฟฟ้าสัมพัทธ์   ของตัวกลาง

ภายในรอยร้าวสำหรับรอยร้าวผิวทรงกลมในตัวกลาง
ไพอิโซอิเล็กทริกไร้ขอบเขต  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างค่านอร์มัลไลซ์หน่วยแรงทีทั่วไป
33T  กับค ุณสมบัต ิการนำไฟฟ้าส ัมพัทธ ์   ของ

ตัวกลางภายในรอยร้าวสำหรับรอยร้าวผิวทรงกลมใน
ตัวกลางไพอิโซอิเล็กทริกไร้ขอบเขต 

กล่าวคือ สำหรับหน่วยแรงทีทั่วไป 11T  รูปที่ 6 แสดงให้เห็นว่า 
ผลเฉลยของเงื่อนไขขอบเขตเชิงไฟฟ้าแบบสอดคล้องเชิงพลังงาน
และแบบซึมผ่านไม่ได้ คือขอบเขตบนและขอบเขตล่างของเงื่อนไข
แบบกึ่งซึมผ่านและแบบซึมผ่านได้ อย่างไรก็ตาม สำหรับหน่วยแรง
ทีทั่วไป 33T  จากรูปที่ 7 จะเห็นได้ว่า ขอบเขตล่างคือผลเฉลยของ
เงื่อนไขซึมผ่านได้ ในขณะที่ขอบเขตบนเกิดการสลับกันระหว่างผล
เฉลยของเงื ่อนไขแบบสอดคล้องเชิงพลังงานไปเป็นผลเฉลยของ
เงื่อนไขแบบซึมผ่านไม่ได้ เมื่อค่าคุณสมบัติการนำไฟฟ้าสัมพัทธ์   
มีค่าเพ่ิมขึ้น  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างค่านอร์มัลไลซ์หน่วยแรงทีทั่วไป
14T   กับคุณสมบัติการนำไฟฟ้าสัมพัทธ์    ของ

ตัวกลางภายในรอยร้าวสำหรับรอยร้าวผิวทรงกลมใน
ตัวกลางไพอิโซอิเล็กทริกไร้ขอบเขต 

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า ไม่เหมือนกับในกรณีของ
หน่วยแรงทีทั่วไป 11T  และ 33T  รูปที่ 8 แสดงให้เห็นว่า ขอบเขต
บนและขอบเขตล่างของหน่วยแรงทีทั่วไป 14T  คือ ผลเฉลยของ
เงื่อนไขแบบซึมผ่านไม่ได้และแบบซึมผ่านได้ตามลำดับ และผลเฉลย
ของเงื่อนไขแบบก่ึงซึมผ่านได้และแบบสอดคล้องเชิงพลังงานมีค่าอยู่
ระหว่างผลเฉลยของเงื่อนไขแบบซึมผ่านไม่ได้ (ซึ่งเป็นขอบเขตบน) 
และผลเฉลยของเงื่อนไขแบบซึมผ่านได้ (ซึ่งเป็นขอบเขตล่าง) โดย
เมื่อค่าคุณสมบัติการนำไฟฟ้าสัมพัทธ์   มีค่าเพิ่มขึ้น ผลเฉลยของ
เงื่อนไขแบบกึ่งซึมผ่านได้และแบบสอดคล้องเชิงพลังงาน ลู่เข้าสู่ผล
เฉลยของเงื่อนไขแบบซึมผ่านได้  

7. บทสรุป 

บทความนี้ศึกษาอิทธิพลคุณสมบัติการนำไฟฟ้าของตัวกลาง
ภายในรอยร้าวที่มีต่อหน่วยแรงทีทั่วไปของรอยร้าวในตัวกลางไพอิ
โซอิเล็กทริกเชิงเส้นภายใต้เงื่อนไขขอบเขตเชิงไฟฟ้าแบบกึ่งซึมผ่าน
ได้ และเงื่อนไขขอบเขตเชิงไฟฟ้าแบบสอดคล้องเชิงพลังงานโดยใช้
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วิธีบาวดารีเอลิเมนต์ รอยร้าววงกลมและรอยร้าวผิวทรงกลมถูก
เลือกเป็นตัวแทนของรอยร้าวที่อยู่ในระนาบและรอยร้าวไม่อยู่ใน
ระนาบตามลำดับ ผลการศึกษาพบว่า เรขาคณิตของผิวรอยร้าวที่ไม่
อยู่ในระนาบทำให้ขอบเขตบนและขอบเขตล่างของหน่วยแรงที
ทั ่วไปของรอยร้าววงกลมและรอยร้าวผิวทรงกลมแตกต่างกัน 
กล่าวคือ นอกเหนือจากผลเฉลยของเงื่อนไขขอบเขตเชิงไฟฟ้าแบบ
ซึมผ่านได้และแบบซึมผ่านไม่ได้แล้ว ผลเฉลยของเงื่อนไขขอบเขต
เชิงไฟฟ้าแบบสอดคล้องเชิงพลังงานยังเป็นขอบเขตสำหรับรอยร้าว
ผิวทรงกลมด้วย ซึ่งแตกต่างกับรอยร้าววงกลม ซึ่งมีเพียงผลเฉลย
ของเงื่อนไขแบบซึมผ่านได้และแบบซึมผ่านไม่ได้ที่เป็นขอบเขตของ
หน่วยแรงทีทั่วไป  
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ผลกระทบจากแรงตึงผิวท่ีมีผลต่อการโก่งตัวมากของนาโนรอ็ดยื่นรบัน้ำหนักของตัวเอง 
EFFECT OF SURFACE STRESS ON POST-BUCKLING OF CANTILEVER NANORODS UNDER SELF-WEIGHT 

นริศร ประกายประเสริฐ1,*, ศ.ดร.สมชาย ชูชีพสกุล1 
1 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย 

*Corresponding author address: narisorns@hotmail.com 

บทคัดย่อ 

บทความน้ีนำเสนอการตรวจสอบผลกระทบจากแรงตึงผิวที่มีผลต่อการโก่งตัวมากของแท่งนาโนภายใต้น้ำหนักตัวเอง หลักงานเสมือนพลังงานที่
ใช้ในการสร้างแบบจำลองสมการซึ่งประกอบด้วยพลังงานความเครียดเสมือนเนื่องจากการดัด งานเสมือนของแรงตึงผิวและงานเสมือนเนื่องจาก
น้ำหนักตัวเอง ระบบพิกัดอินทรินสิกซึ่งเป็นมุมของการหมุนถูกใช้เพื่อกำหนดค่าการโก่งตัวมาก ปัญหานี้เป็นแบบไม่เชิงเส้นซึ่งไม่มีคำตอบเชิง
วิเคราะห์ที่แน่นอน ดังนั้นวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ร่วมกับนิวตัน-ราฟสันนำมาใช้ในการหาคำตอบเชิงตัวเลข ระเบียบวิธียิงเป้าได้นำมาใช้เพื่อตรวจสอบ
ความแม่นยำกับวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ จากการศึกษาผลกระทบจากแรงตึงผิวที่มีผลต่อการโก่งตัวพบว่าผลกระทบจากแรงตึงผิวมีแนวโน้มที่จะลดค่า
ของการโก่งตัวได้ 
คำสำคัญ: วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์, ระบบพิกัดอินทรินสิก, การโก่งตัวมาก, แรงตึงผิว 

Abstract 

This paper presents an investigation of effect of surface stress on post-buckling of nanorods under its own weight. The 
principle of virtual work-energy is used in the model formulation which includes virtual strain energy due to bending, virtual 
work of surface stress, and virtual work due to self-weight. The intrinsic coordinate, which is the rotation angle, is used to 
define the post-buckling configuration. The problem is nonlinear, an analytical exact solution is unavailable. Therefore, the 
finite element method and the Newton-Raphson are used to obtain the numerical solution. The shooting method is also used 
to verify the results from the finite element method.  The effect of surface stress on the post-buckling shapes are studied, 
the results show that the effect of surface stress tends to decrease the post-buckling configuration. 
Keywords: Finite Element Method, Intrinsic Coordinates, Post-buckling Shape, Surface Stress. 

 
1. บทนำ 

การวิเคราะห์การแอ่นตัวมากและพฤติกรรมหลังการโก่งตัวของ
แท่งนาโนยื่นเป็นปัญหาในทฤษฎียืดหยุ่นของโครงสร้าง พฤติกรรม
ของแท่งนาโนเมื่อรับน้ำหนักของตัวเองหรือถูกน้ำหนักกระทำจาก
ภายนอกจะทำให้เกิดการดัดและเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงมุมของ
โครงสร้าง ซึ่งเป็นปัญหาแบบอิลาสติกคา (Elastica) โดยเกี่ยวเนื่อง
ในงานวิศวกรรมเช่น ปัญหางานท่อลำเลียงต่างๆ ปัญหาการแอ่นตัว
ของโครงสร้างสามารถพบได้ในตำราเรียนและหนังสืออ้างอิงต่างๆ 
ตัวอย่างเช่น Timoshenko and Goodier [1], Frisch-Fay [2] และ 
Wang and Wang [3] การศึกษาโดยวิธ ีการวิเคราะห์ปัญหาใน
ลักษณะนี ้มีหลายวิธีได้แก่ ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite 
Element Method, FEM) และระเบียบวิธีการยิงเป้า (Shooting 
Method, SM) Golley [4] ไ ด ้ ศ ึ กษาแบบจำลองสมการ เ พ่ื อ
แก้ปัญหาการโก่งตัวมากด้วยวิธีอินทรินสิกไฟไนต์เอลิเมนต์ Ngiam 
[5] ได้ศึกษาการโก่งตัวมากของท่อส่งนอกชายฝั่งโดยใช้ระบบพิกัด
อินทรินสิก Rao et al [6] ได้ศึกษาวิธีแก้สำหรับการโก่งตัวมากของ
คานยื่นโดยการใช้รุงเง-คุตตา(Runge-Kutta)ลำดับที่สี ่และพัฒนา

สมการเพื่อแก้ปัญหาการโก่งตัวมากภายใต้แรงกระจายโดยสมการ
อินทิเกรตดิฟเฟอเรนชิเอตอันดับสอง Sripirom [7] ได้ศึกษาการโก่ง
ตัวมากของคานยื่นโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ระบบพิกัดอินทรินสิก
สำหรับการพัฒนาสมการและคำนวณโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ปัจจุบันทฤษฎีเหล่านี้ได้นำไปประยุกต์ใช้กับโครงสร้างนาโน
เนื่องจากมีคุณสมบัติทางกล ไฟฟ้า แสง และเคมี เหนือกว่าวัตถุ
ท ั ่วไป เพ ื ่อท ี ่จะศ ึกษาอิทธ ิพลของมาตราส ่วนที ่ม ีขนาดเล็ก 
Eringen[8] จึงค้นคว้าเกี่ยวกับทฤษฎีความยืดหยุ่นแบบไม่เฉพาะท่ี 
โดยสมมุติว่าความเครียดที่จุดอ้างอิงแทนความเครียดในทุกจุดของ
วัตถุ ด้วยวิธีนี้ทำให้มีข้อมูลเกี่ยวกับแรงและระยะจึงใช้เป็นแนวทาง
ในการหาคำตอบเชิงตัวเลข Mahasuwanchai [9] ได้ศึกษาการใช้
วิธีระเบียบวิธีการยิงเป้าคำนวณการโก่งตัวมากของคานย่ืน 

ผลกระทบของแรงตึงผิว (Surface Stress) ได้ม ีการศึกษา
เบื้องต้นโดย Gurtin and Murdoch [10] การค้นพบเหล่านี้ถูกรวม
ไว้ในภายหลังนักวิจัยหลายคนเพื่อที่จะตรวจสอบพฤติกรรมการดัด
งอของเส้นใยนาโนโดยใช้แบบจำลองคานออยเลอร์ ซึ่งมีผลของแรง
เฉือนรวมอยู่ด้วย Wang et al [11] ได้สรุปผลกระทบของแรงตึงผิว
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ในกลศาสตร์ขององค์ประกอบโครงสร้างนาโน ยกตัวอย่างเช่น คาน
นาโน, ท่อนาโน และวัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกันที่มีนาโนสเกลในความ
เป็นเนื้อเดียวกัน นอกเหนือจากนี้ Duan and Wang [12] ได้ศึกษา
ค่าการโก่งตัวแน่นอนของเสาภายใต้เงื่อนไขต่างๆพบว่าค่าวิกฤติการ
โก่งตัวมากของเสาภายใต้การรับนำ้หนักตัวเองมีค่าเท่ากับ (7.8373) 
ต่อมา Wang and Yang [13] ได้ศึกษาการแก้ปัญหาเชิงตัวเลขการ
โก่งมากของท่อนาโน Juntatasaid et al. [14] ได้ศึกษาวิธีการแปร
ผันสำหรับการวิเคราะห์ทางสถิตศาสตร์ของแท่งนาโนโดยระเบียบวิธี
ไฟไนต์เอลิเมนต์และระบบพิกัดอินทรินสิก 

สำหรับงานวิจัยนี้การศึกษาเกี ่ยวกับแท่งนาโนยื่นอัตราส่วน
พื ้นผิวต่อปริมาตรขนาดใหญ่ความเครียดของพื ้นผิวและความ
ยืดหยุ่นเป็นผลกระทบที่สำคัญที่อธิบายพฤติกรรมของแท่งนาโน 
ดังนั้นจึงต้องศึกษาผลกระทบท่ีเกิดจากความเครียดที่พ้ืนผิวของแท่ง
นาโนโดยใช้หลักงานเสมือนพลังงานเพื่อสร้างแบบจำลองสมการ ใช้
ระบบพิกัดอินทรินสิกไฟไนต์เอลิเมนต์และนิวตัน-ราฟสันในการหา
คำตอบเชิงตัวเลข โดยวิธีการวิเคราะห์ปัญหาผลกระทบที่เกิดจาก
แรงตึงผิวบนแท่งนาโนยื่นโดยรับน้ำหนักตัวเองใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์
เอลิเมนต์ ซึ่งวิธีนี้สามารถหาคำตอบเชิงตัวเลขโดยการกำหนดการ
รับน้ำหนักและเงื่อนไขขอบเขตและใช้ระเบียบวิธีการยิงเป้า เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์โดยเปรียบเทียบควบคู่กัน  

2. ทฤษฎีและสมการครอบคลุมปัญหา 

ระบบพิกัดอินทรินสิกเป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางตาม
แนวแกน 𝑠 และฟังก์ชันมุมหมุน 𝜃 𝑠  นำมาใช้สำหรับปัญหาหาร
โก่งตัวมากภายแรงกระทำสม่ำเสมอตลอดความยาวแท่งและแรง
แบบจุดที่ปลายคาน ในการศึกษานี้สมมติฐานที่ว่าแท่งนาโนมีความ
ยืดหยุ่นในการดัดและอาจเกิดการโก่งตัวได้มากแต่มีความเครียด
น้อยเช่นปัญหาความยืดหยุ่นแบบคลาสสิกโดยที่การเปลี่ยนรูปของ
แรงเฉือนและแรงตามแนวแกนจะถูกละทิ ้งไป ความโค้งมีความ
แม่นยำสอดคล้องกับทฤษฎีอีลาสติกถูกนำมาใช้เพื่อหาการโก่งตัว
มากและกำหนดค่าหลังการเสียรูปของแท่งนาโน นอกจากนี้ยังได้
แนวทางการเปลี่ยนแปลงสมการสำหรับการโก่งตัวมากและหลังการ
เสียรูปของแท่งนาโนโดยวิธีระบบพิกัดอินทรินสิกไฟไนต์เอลิเมนต์ 
สำหรับสมการที ่พัฒนาขึ ้นในการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจาก
ความเครียดที่พื้นผิวและหลักงานเสมือนและสามารถใช้วิธีตัวคูณ
ลากรานจ์ (Lagrange multiplier) ในการกำหนดเง่ือนไขขอบเขต 

ในการสร้างสมการครอบคลุมปัญหาอ้างอิงตามรูปที่ 1 แสดง
ปัญหาการโก่งตัวมากของแท่งนาโนยื ่น กำหนดให้คานตั ้งตาม
แนวแกน 𝑥 โดย AB คือตำแหน่งแท่งนาโนยื่นจากการรับน้ำหนัก
ตัวเองในลักษณะการโก่งตัวมาก 
 

 
รูปที่ 1 แบบจำลองแท่งนาโนยื่นภายใต้การรับน้ำหนักตนเอง

ตามแนวแกน 𝑥 

2.1. กำหนดรูปแบบสมการ 

การกำหนดแบบจำลองที่ใช้ในการศึกษานี้พัฒนาโดยวิธีการ
แบบผันแปร ประการแรกพลังงานความเครียดเนื่องจากการโค้งงอ
สามารถเขียนได้ในรูปแบบต่อไปน้ี 

𝑈
1
2

𝐸𝐼 𝜃 𝑑𝑠 (1) 

โดยท่ี 𝜃  𝑑𝜃/𝑑𝑠 และ 𝐸𝐼 คือความแข็งแกร่งดัดของวัสดุ
ของหน้าตัดแท่งนาโน จากนั ้นเปลี ่ยนรูปจากสมการพลังงาน
ความเครียดจากแรงดัดเป็นพลังงานความเครียดเสมือนจากแรงดัด
จะได้เป็น 

𝛿𝑈 𝐸𝐼𝜃 𝑑𝑠𝛿𝜃  (2) 

2.2. แรงตึงผิวของแท่งนาโน 

ในทฤษฎีความยืดหยุ่นของพื้นผิว แรงตึงผิวมีความเกี่ยวข้องกับ
ความหนาแน่นของพื้นผิว ซึ่งเป็นผลระหว่างแรงเฉือนกับชั้นผิวและ
วัสดุจำนวนมากที่ก่อให้เกิดแรงกระจายในทิศทางตามยาว โดยแรง
ตึงผิวแปรผันตรงกับความโค้งของแท่งนาโนซึ่งรายละเอียดของแรง
ตึงผิว ตามวิธีระบบพิกัดอินทรินสิกในงานวิจัยนี้ ใช้ระยะตามการ
เสียรูปแกน 𝑠 และฟังก์ชันมุมหมุน 𝜃 𝑠  เพื่อหาค่าการโก่งตัวมาก
ของแท่งนาโน โดยพลังงานความเครียดเสมือนของแรงตึงผิวแสดงได้
ดังนี้ 

𝛿𝑈
1
2

𝐸 𝐼 𝜃 𝑑𝑠𝛿𝜃 𝐻𝜃𝑑𝑠𝛿𝜃 (3) 

เมื่อ 𝐸  คือค่าความยืดหยุ่นพื้นผิว ซึ่งได้จากการทดลองและ



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

STR-12-3 

การจำลองอะตอมและ 𝐼  คือค่าโมเมนต์ความเฉื่อย สำหรับหน้าตัด

สี ่เหลี ่ยมผืนผ้า 𝐼  และ 𝐼  สำหรับ
หน้าตัดวงกลม โดย 𝑏 และ ℎ คือความกว้างและความลึกของหน้า
ตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้า ในขณะที่ 𝐷 คือเส้นผ่านศูนย์กลางของหน้าตัด
วงกลม, 𝐻 คือค่าที่ได้จากแรงตึงผิว 𝜏  ซึ่งขึ้นอยู่กับรูปร่างของ
หน้าตัด สำหรับหน้าตัดสี ่เหลี่ยมผืนผ้าและวงกลมของแท่งนาโน 
𝐻 2𝜏 𝑏 และ 𝐻 2𝜏 𝐷 ตามลำดับ การจำลองสมการที่ 
(3) สมการเทอมแรกคือพลังงานเสมือนความเครียดเนื่องจากแรงดัด
ของพื ้นผิว ซึ ่งมีรูปแบบเหมือนกับพลังงานเสมือนความเครียด
เนื่องจากแรงดัดของวัตถุของแท่งนาโน ความแข็งในการดัดของ
พื้นผิวมากจากค่าความยืดหยุ่นของพื้นผิวและค่าโมเมนต์ความเฉื่อย 
สมการเทอมที่สองสอดคล้องกับพลังงานความเครียดเนื่องจากแรง
เฉือนระหว่างพ้ืนผิวและวัตถุของแท่งนาโน 

 
รูปที่ 2 แบบจำลองชิ้นส่วนของแท่งนาโนภายใต้การรับน้ำหนัก

ตัวเอง 

ปริมาณงานของช้ินส่วนเล็กๆ 𝑑𝑠 ภายใต้การรับน้ำหนักบรรทุก
ตัวเอง 𝑤  ณ ตำแหน่ง 𝑥 ใดๆสามารถเขียนดังนี้ 

𝑑𝑤 𝑤 𝑑𝑠 𝑥 𝑠  (4) 

∵ 𝑑𝑥 𝑠 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑑𝑠 (5) 

𝑑𝑥 𝑠 𝑥 𝑠 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑑𝑠 (6) 

𝑑𝑊 𝑤 𝑑𝑠 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑑𝑠 (7) 

𝑑𝑊 𝑊 𝑤 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑑𝑠𝑑𝑠 (8) 

งานเสมือนของน้ำหนักตัวเองตลอดความยาวแท่งนาโนมีค่า
เท่ากับ 

𝛿𝑊 𝑤 𝑠𝑖𝑛𝜃𝑑𝑠𝑑𝑠𝛿𝜃 (9) 

พลังงานเสมือนทั้งหมดของแท่งนาโนภายใต้การรับน้ำหนัก
ตนเองสามารถเขียนดังนี้ 

𝛿𝜋 𝛿𝑈 𝛿𝑊  (10) 

𝛿𝜋
1
2

𝐸 𝐼 𝜃 𝑑𝑠𝛿𝜃 𝐻𝜃𝑑𝑠𝛿𝜃

𝑤 𝑠𝑖𝑛𝜃𝑑𝑠𝑑𝑠𝛿𝜃 

(11) 

3. วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 

วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เป็นกระบวนการวิเคราะห์ทางเชิงตัวเลขเพ่ือ
ใช้หาคำตอบแบบประมาณของระบบพิกัดอินทรินสิกของสมการที่
กำหนด โดยวิธีการนี้จะทำการแบ่งความยาวส่วนโค้งของแท่งนาโน
เป็นจำนวนชิ้นส่วนย่อยที่นับได้ ส่วนฟังก์ชันมุมหมุนในชิ้นส่วนย่อย
ประมาณค่าโดยใช้ว ิธี ลากรานจ์ (Largrange’s interpolation) 
หรีอเป็นชิ้นส่วนย่อยแบบ 𝐶  ดังนั้นฟังก์ชันมุมหมุนเป็นดังนี้ 

𝜃 𝑠 𝑁 𝑞  (12) 

ซึ่ง 𝑁  เป็นฟังก์ชันรูปร่างพหุนามลูกบาศก์ (cubic polynomials)
ประกอบด้วย 

𝑁 1
11𝑠
2𝑙

9𝑠
𝑙

9𝑠
2𝑙

 (13ก) 

𝑁
9𝑠
𝑙

45𝑠
2𝑙

27𝑠
2𝑙

 (13ข) 

𝑁
9𝑠
2𝑙

18𝑠
𝑙

27𝑠
2𝑙

 (13ค) 

𝑁
𝑠
𝑙

9𝑠
2𝑙

9𝑠
2𝑙

 (13ง) 

เมื่อ 𝑙 คือความยาวชิ้นส่วนย่อยของแท่งนาโนและ 𝑞  คือค่า
ของฟังก์ชันมุมหมุนที่ตำแหน่งต่างๆของโหนดในชิ้นส่วนย่อยซึ่ง
แสดงได้ดังนี้ 

𝑞

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

𝜃 𝑠 0

𝜃 𝑠
1
3

𝜃 𝑠
2𝑙
3

𝜃 𝑠 1 ⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

 (14) 
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สำหรับอินทิกร ัลเด ียวจากรูป 𝑓 𝑠 𝑑𝑠 ใช้การกำหนด
รูปแบบสมการเกาส์เซียน (Gaussian quadrature integration) 
สำหรับอินทิกรัลเดียวสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในช่วง 0, 𝐿  ซึ่ง
สามารถกำหนด 𝑠 เป็นพิกัดหนึ่งในช่วงแสดงเป็น 0 𝑠 𝐿  
และ 𝜉 สำหรับช่วง 1 𝜉 1  ดังนั้นอินทิกรัลเดียวเขียนได้
เป็น 

𝑓 𝑡 𝑑𝑡
𝑑𝑡
𝑑𝜉

𝑑𝜉

𝑠
2

𝑊 𝑓 1 𝜉  

(15) 

อินทิกรัลในรูปแบบสองครั ้ง 𝑓 𝑠 𝑑𝑠𝑑𝑠 สามารถ
แสดงในรูปของ 𝑓 𝑡 𝑑𝑡𝑑𝑠 ฉะนั้นในรูปของสมการเกาส์
เซียนสามารถประยุกต์ใช้ในช่วง 0, 𝑠 เขียนได้เป็น 

f t dtds

f t dξ dξ

∑ W 1

ξ ∑ W f 1 ξ 1 ξ   

(16) 

โดยจ ุดเกาส ์  ξ  และ ξ  ค ือค ่าของพ ิก ัด ณ  จ ุดหน ึ ่ งใน
องค์ประกอบเส้นและค่าคงที่ W  และ W  คือน้ำหนักที่เหมาะสม
กับ ξ  และ ξ  ตามลำดับ 

ตามหลักพลังงานเสมือนและฟังก์ชันพลังงานจากพลังงาน
ความเครียดสามารถเขียนสมการในสภาวะสมดุล 𝛿𝜋 0  

การหาคำตอบของระบบสมการไม่เชิงเส้นนิวตัน-ราฟสันได้
กำหนดสมการเป็น 

𝐾 𝛥𝑞 𝑅  (17) 

เมทริกซ์ 𝐾  คือส่วนประกอบสติฟเนสชิ้นส่วนย่อยของ

เมทริกซ์  จากองค์ประกอบทั้งหมด เวกเตอร์ 𝑅  คือ

ส่วนประกอบของเวกเตอร์องค์ประกอบ  และ 𝛥𝑞  คือ
การกระจัดที่โนดของเวกเตอร์ที่เพ่ิมขึ้น 

การแก ้ ป ัญหาของน ิ วต ั น -ราฟส ั น  (Newton-Raphson 
iterative method) เพ่ือหาผลลัพธ์มีขั้นตอนดังต่อไปน้ี  

1. กำหนดให้ 𝑞 0 
2. คำนวณค่าเมทริกซ ์ 𝐾 และเวกเตอร์ 𝑅  
3. คำนวณค่า 𝛥𝑞  
4. คำนวณค่า 𝑞  
5. ทำซ้ำที่ข้อ2 จนกระทั่งได้ค่า 𝛥𝑞  10  

4. ระเบียบวิธีการยิงเป้า 

เพื ่อตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์ที ่ เป ็นตัวเลขของ
การศึกษานี้จากวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ ดังนั้นจึงตรวจสอบความถูกต้อง
โดยระเบียบวิธีการยิงเป้า ซึ่งจะใช้กับปัญหาของการโก่งตัวขนาด
ใหญ่และการวิเคราะห์หลังคลอด วิธีนี้ใช้ในการแก้ระบบสมการเชิง
อนุพันธ์สามัญที่มีเงื่อนไขขอบเขต 

ระบบสมการเชิงอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับเรขาคณิตและสมการ
สมดุลของช้ินส่วนเล็ก 𝑑𝑠 พิจารณาได้จากรูปที่ 1 และรูปที่ 2 
ตามลำดับและแสดงไว้ในสมการ (18ก-18ฉ) พร้อมกับค่าเงื ่อนไข
ขอบเขตที่จุด 𝐴 และจุด 𝐵 ตามสมการ (19) และ (20) ในรูปแบบ
ตัวแปรไร้มิติ มีดังนี้ 

𝑑𝑥
𝑑𝑠∗ 𝑐𝑜𝑠𝜃 (18ก) 

𝑑𝑦
𝑑𝑠∗ 𝑠𝑖𝑛𝜃 (18ข) 

𝑑𝑀
𝑑𝑠∗ 𝑄 (18ค) 

𝑑𝜃
𝑑𝑠∗ 𝑀 (18ง) 

𝑑𝑄
𝑑𝑠∗ 𝑇𝜃 𝐻𝜃 𝑤𝑠𝑖𝑛𝜃 (18จ) 

𝑑𝑇
𝑑𝑠∗ 𝑄𝜃 𝑤𝑠𝑖𝑛𝜃 (18ฉ) 

การกำหนดค่าตัวแปรคงที่และไม่คงที่ของแท่งนาโนยื่นภายใต้
การรับน้ำหนักตนเองตามรูปที่ 1 และรูปที่ 2 กำหนดเงื่อนไขที่จุด
รองรับ A ดังนี้ 

𝑠∗ 0, 𝑥 0, 𝑦 0, 𝜃 𝜃 , 𝑀
𝑀 , 𝑄 𝑄 , 𝑇 0  

(19) 

และที่จุด B ได้แก่ 

𝑠∗ 1, 𝑥 𝑥 , 𝑦 𝑦 , 𝜃 𝜃 , 𝑀
𝑀 , 𝑄 𝑄 , 𝑇 0  

(20) 

 

ตัวแปรของรูปแบบท่ีไร้มิติ นิยามไว้ดังนี้ 

𝑥 , 𝑦 , 𝑠∗ , 𝑀
∗

, 𝑄 ,

𝑇 , 𝐻  and 𝑤   
(21) 

จากชุดสมการเชิงอนุพันธ์ตามที่กำหนดเงื่อนไขขอบเขต การหา
ผลลัพธ์จะมีขั้นตอนดังนี้ 

1. กำหนดค่า 𝑤,𝐻, คาดคะเนค่า 𝜃 , 𝑥 , 𝑦  สำหรับ
การคำนวณผลลัพธ์คร้ังแรก 
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2. อินทิเกรตสมการ (18ก)-(18ฉ) จาก 𝑠∗ 1 to 𝑠∗

0 โดยใช้วิธีการระเบียบวิธีรุงเง-คุตตา อันดับส่ี (the 
fourth-order Runge-Kutta algorithm) ด ้ ว ย ก า ร
ควบคุมขนาดขั้นตอนที่ปรับได้ 

3. คำนวณค่าที่ต้องการของ  Φ เท่ากับศูนย์ในสมการ 

, Φ  |𝑥 0 | |𝑦 0 | |𝜃 0
𝜃 |  

(22) 

5. วิเคราะหผ์ล 

เพื ่อตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์ที ่ได้จากแบบจำลอง
สมการทางคณิตศาสตร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จึงตรวจสอบ
ความถูกต้องโดยเปรียบเทียบค่าการโก่งตัวมากของแท่งนาโนย่ืน
ภายใต้การรับน้ำหนักตัวเองจากวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์โดยใช้จำนวนชิ้น
ส่วนย่อยเท่ากับ 40 กับผลลัพธ์ที่ได้จากระเบียบวิธียิงเป้า 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบค่ามุมการโก่งตัวมากของแท่งนาโนย่ืน
ภายใต้การรับน้ำหนักของตัวเองโดยแสดงผลกระทบจาก
แรงตึงผิวด้วยวิธี FEM และ SM 

𝒘 𝑯 𝜽𝑩 (degree) 
  FEM SM 
8 0 24.2946 24.2922 
9 0 62.1616 62.1616 
10 0 81.4401 81.4403 
11 0 94.8948 94.8952 
12 0 105.1698 105.1702 
13 0 113.3937 113.3942 
8 0.1 0 0 
9 0.1 53.0989 53.3297 
10 0.1 74.9456 75.2257 
11 0.1 89.5282 89.8189 
12 0.1 100.4713 100.7573 
13 0.1 109.1491 109.4231 
8 0.2 0 0 
9 0.2 42.6017 42.9660 
10 0.2 68.1133 68.6118 
11 0.2 84.0370 84.5693 
12 0.2 95.7261 96.2556 
13 0.2 104.8940 105.4047 
8 0.3 0 0 
9 0.3 29.1222 29.4902 
10 0.3 60.8127 61.4676 
11 0.3 78.3827 79.1103 
12 0.3 90.9166 91.6514 
13 0.3 100.6185 101.3322 
8 0.4 0 0 
9 0.4 0 0 

𝒘 𝑯 𝜽𝑩 (degree) 
  FEM SM 

10 0.4 52.8322 53.5777 
11 0.4 72.5147 73.3932 
12 0.4 86.0222 86.9263 
13 0.4 96.3114 97.1976 

FEM, finite element method; SM, shooting method; 𝐻 , 
surface stress; 𝒘, self-weight; 𝜽𝑩, end rotation 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบการโก่งตัวมากในแนวต้ังและแนวนอนของ
แท่งนาโนย่ืนภายใต้การรับน้ำหนักของตัวเองโดยแสดง
ผลกระทบจากแรงตึงผิวด้วยวิธี FEM และ SM 

𝒘 𝑯 𝒙𝑩/𝑳 𝒚𝑩/𝑳 
  FEM SM FEM SM 
8 0 0.9460 0.9460 0.2982 0.2982 
9 0 0.6669 0.6669 0.6750 0.6750 
10 0 0.4560 0.4560 0.7930 0.7930 
11 0 0.2922 0.2922 0.8377 0.8377 
12 0 0.1621 0.1621 0.8495 0.8495 
13 0 0.0568 0.0568 0.8446 0.8446 
8 0.1 1.0000 1.0000 0 0 
9 0.1 0.7503 0.7482 0.6027 0.6049 
10 0.1 0.5269 0.5235 0.7630 0.7648 
11 0.1 0.3533 0.3493 0.8265 0.8277 
12 0.1 0.2153 0.2111 0.8489 0.8495 
13 0.1 0.1036 0.0994 0.8504 0.8506 
8 0.2 1.0000 1.0000 0 0 
9 0.2 0.8350 0.8322 0.5046 0.5084 
10 0.2 0.5989 0.5932 0.7237 0.7275 
11 0.2 0.4154 0.4083 0.8099 0.8126 
12 0.2 0.2695 0.2619 0.8444 0.8460 
13 0.2 0.1513 0.1435 0.8534 0.8540 
8 0.3 1.0000 1.0000 0 0 
9 0.3 0.9209 0.9189 0.3594 0.3637 
10 0.3 0.6721 0.6652 0.6733 0.6789 
11 0.3 0.4786 0.4692 0.7872 0.7916 
12 0.3 0.3247 0.3142 0.8359 0.8387 
13 0.3 0.1999 0.1891 0.8534 0.8549 
8 0.4 1.0000 1.0000 0 0 
9 0.4 1.0000 1.0000 0 0 
10 0.4 0.7463 0.7393 0.6085 0.6157 
11 0.4 0.5428 0.5320 0.7578 0.7639 
12 0.4 0.3807 0.3682 0.8231 0.8274 
13 0.4 0.2494 0.2361 0.8502 0.8527 

FEM, finite element method; SM, shooting method; 𝐻 , 
surface stress; 𝑤, self-weight; 𝑥 /𝐿, horizontal deflection; 
𝑦 /𝐿, vertical deflection 
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รูปที่ 3 แสดงค่าการโก่งตัวของแท่งคานย่ืนภายใต้การรับน้ำหนัก

ของตัวเองต้ังแต่ 𝑤 =8 ถึง 𝑤 =13 โดยไม่คดิ
ผลกระทบจากแรงตึงผิว 

 
รูปที่ 4 แสดงค่าการโก่งตัวของแท่งนาโนย่ืนภายใต้การรับ

น้ำหนักของตัวเองต้ังแต่ 𝑤 =8 ถึง 𝑤 =13 โดยได้รับ
ผลกระทบจากแรงตึงผิว 𝐻=0.1 

 
รูปที่ 5 แสดงค่าการโก่งตัวของแท่งนาโนย่ืนภายใต้การรับ

น้ำหนักของตัวเองต้ังแต่ 𝑤 =8 ถึง 𝑤 =13 โดยได้รับ
ผลกระทบจากแรงตึงผิว 𝐻=0.2 

 

 
รูปที่ 6 แสดงค่าการโก่งตัวของแท่งนาโนย่ืนภายใต้การรับ

น้ำหนักของตัวเองต้ังแต่ 𝑤 =8 ถึง 𝑤 =13 โดยได้รับ
ผลกระทบจากแรงตึงผิว 𝐻=0.3 

 
รูปที่ 7 แสดงค่าการโก่งตัวของแท่งนาโนย่ืนภายใต้การรับ

น้ำหนักของตัวเองต้ังแต่ 𝑤 =8 ถึง 𝑤 =13 โดยได้รับ
ผลกระทบจากแรงตึงผิว 𝐻=0.4 

 
รูปที่ 8 แสดงค่าการโก่งตัวของแท่งนาโนย่ืนภายใต้การรับ

น้ำหนักของตัวเองที่ 𝑤 =9 โดยเปรียบเทียบการได้รับ
ผลกระทบจากแรงตึงผิวต้ังแต่ 𝐻=0 ถึง 𝐻=0.4 
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จากปัญหาผลกระทบจากแรงตึงผิวที่มีผลต่อการโก่งตัวมากของ
แท่งนาโนย่ืน ตารางท่ี 1 และ 2 แสดงค่ามุมการโก่งตัว 𝜃 , การโก่ง
ตัวตามแนวนอน 𝑥𝑩/𝐿 , การโก่งตัวตามแนวต้ัง 𝑦𝑩/𝐿 ที่ได้รับโดย
วิธี FEM สร้างเป็นแบบจำลองการโก่งตัวตามระบบพิกัดอินทรินสิก
ได้ค่าใกล้เคียงวิธี SM จากรูปที่ 3-7 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการ
รับน้ำหนักตัวเองตั้งแต่ 𝑤 =8 ถึง 𝑤 =13 และค่ามุมการโก่งตัว 
𝜃  โดยเปลี่ยนค่าแรงตึงผิวตั้งแต่ 𝐻=0 ถึง 𝐻=0.4 จะเห็นได้ว่าค่า
มุมการโก่งตัว 𝜃  มีค่าลดลงด้วยการเพิ่มขึ้นของค่าแรงตึงผิว 𝐻 ดัง
รูปตามลำดับ เพื่อแสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนของผลกระทบจาก
แรงตึงผิว 𝐻 จึงนำเสนอรูปที่ 8 กำหนดให้ 𝑤 =9 โดยเปรียบเทียบ
ผลกระทบจากแรงตึงผิวเมื่อเพิ่มค่าตั้งแต่ 𝐻=0 ถึง 𝐻=0.4 ผลลัพธ์
จากค่ามุมการโก่งตัวมีค่า 𝜃 =62.1616 ที่ 𝐻=0 และลดลงจน 𝜃  
เข้าใกล้ 0 ที่ 𝐻=0.4 อ้างอิงตามตารางท่ี 1 ทั้งวิธี FEM และ SM 
ผลลัพธ์เชิงตัวเลขของ 2 วิธีข้างต้นให้ค่ามุมการโก่งตัว 𝜃  ลดลง
ชัดเจนเป็นแนวทางเดียวกันแสดงให้เห็นว่าในงานวิจัยนี้เชื่อถือได้ 

6. บทสรุป 

บทความนี้ได้นำเสนอแบบจำลองเพื่อวิเคราะห์หาค่าการโก่งตัว
มากของแท่งนาโนยื่นภายใต้การรับน้ำหนักบรรทุกของตัวเอง ระบบ
พิกัดอินทรินสิกไฟไนต์เอลิเมนต์ได้นำมาใช้ในแบบจำลองเพ่ือ
คำตอบแบบไม่เป็นเชิงเส้น สมการเกี่ยวข้องกับพลังงานความเครยีด
เสมือนเนื่องจากการดัดรวมถึงแรงตึงผิวและงานเสมือนที่เกิดจาก
น้ำหนักบรรทุกของตัวเองได้ถูกพัฒนาขึ้น กระบวนการเชิงตัวเลข
โดยใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์แบบไม่เป็นเชิงเส้นและระเบียบวิธียิงเป้าได้
นำมาใช้เพื่อหาค่าการโก่งตัวมากของแท่งนาโน ผลลัพธ์ที่ได้จากทั้ง
สองวิธีมีความสอดคล้องกันเป็นอย่างดี จากการศึกษาน้ีแสดงให้เห็น
ว่าผลกระทบจากแรงตึงผิวมีผลทำให้ค่าของการโก่งตัวลดลง 
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การพัฒนาผนังสลายพลังงานแบบวิสโคอิลาสติก 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาพัฒนาผนังสลายพลังงานแบบวิสโคอิลาสติค   (Viscoelastic wall dampers) ด้วยวัสดุ Asphalt (ยางมะ
ตอย) และ Polyisobutene (PIB) แม้ว่าในปัจจุบันมีอุปกรณ์สลายพลังงานสำหรับอาคารเพื่อต้านทานแผ่นดินไหวและแรงลมวางจำหน่าย แต่
อุปกรณ์เหล่านั้นล้วนต้องนำเข้าจากต่างประเทศและมีราคาแพง อีกทั้งส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ีอาจไม่สวยงาม ทั้งมีค่าติดตั้งและค่าบำรุงรักษาที่สูง ใน
งานวิจัยนี้จึงพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาผนังสลายพลังงานแบบวิสโคอิลาสติคด้วยวัสดุที่มีราคาที่ไม่แพง และไม่กระทบต่อความสวยงาม
ของอาคารเดิม โดยทำการพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของผนังสลายพลังงานจากการทดสอบชิ้นงานตัวอย่างขนาดย่อส่วนในห้องปฏิบัติการ 
ด้วยการทดสอบภายใต้แรงกระทำแบบวัฏจักร (Cyclic testing) ตามมาตรฐาน ASCE 7-16  ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า PIB มีคุณสมบัติในการ
สลายพลังงานที่ดี มีเสถียรภาพภายใต้การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ จากนั้นจึงนำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์มาปรับขนาดเท่าจริง เพื่อเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพในการสลายพลังงานกับผลิตภัณฑ์ผนังสลายพลังงานแบบหนืด (Viscous Wall Damper) ที่มีจำหน่ายของต่างประเทศ ผลการศึกษา
พบว่าผนังสลายพลังงานแบบวิสโคอิลาสติคที่พัฒนามีประสิทธิภาพในการสลายพลังงานได้ดีกว่าผนังสลายพลังงานแบบหนืดอย่างมีนัยสำคัญ จึง
สามารถลดขนาดและจำนวนผนังสลายพลังงานที่ต้องติดต้ังในอาคารได้ ทำให้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการติดต้ังผนังสลายพลังงานในอาคารลดลง จน
อาจประหยัดกว่าการเพ่ิมขนาดส่วนโครงสร้างให้มีกำลังและสติฟเนสสูงขึ้นเพ่ือต้านทานแรงแผ่นดินไหวและแรงลมได้ 
คำสำคัญ: ผนังสลายพลังงานแบบวิสโคอิลาสติค, วัสดุวิสโคอิลาสติค, การวิเคราะห์การตอบสนองของโครงสร้างไม่เชิงเส้นแบบประวัติเวลา 

Abstract 

This research objective is to develop the viscoelastic wall dampers using Asphalt and PIB (Polyisobutene). Although there 
are many types of dampers available for wind and earthquake loadings. They are imported items and are expensive. In 
addition, their configurations affect the building’s aesthetic while their costs for installation and maintenance are rather high. 
The research therefore considers the possibility of developing a cost effective wall damper which slightly affects the building’s 
aesthetic. Employing the small-scaled wall damper tests under cyclic loading based on ASCE 7-16, a mathematical model of 
viscoelastic wall damper is derived. The obtained test results indicate that the wall damper using PIB can effectively dissipate 
the energy with high stability under temperature change. Then the effectiveness of a full-scaled viscoelastic wall damper is 
estimated from the obtained mathematical model and is compared with those of commercial viscous wall dampers made in 
aboard. The comparison results reveal that the proposed viscoelastic wall damper can provide better dissipation performance 
than existing viscous wall dampers. As a consequence, the wall dampers could be made smaller and cheaper. This encourages 
toward the real application to the building design against the earthquake and wind where the installation of the wall dampers 
may be more effective than design with higher structural stiffness or capacity. 
Keywords: Viscoelastic wall dampers, Viscoelastic materials, wind and earthquake 

 
1. บทนำ 

แรงแผ่นดินไหวและแรงลมเป็นแรงด้านข้างที่มีผลต่อการ
ออกแบบระบบโครงสร้างอาคาร อาคารที่มีความสูงหรือความชะลูด
มากมักพบกับความยากลำบากในการออกแบบโครงสร้างเพ่ือ
ควบคุมไม่ให้เกิดการโก่งตัวทางด้านข้าง ณ ยอดอาคารไม่ให้เกิน 
1/500 ของความสูงอาคารตามมาตรฐาน มยผ. 1311-50 ในกรณี
ของแรงลม ซึ ่งหากอาคารใดมีค่าการโก่งตัวเกินเกณฑ์วิศวกร

ผู้ออกแบบต้องหาทางเพิ่มสติฟเนสให้กับองค์อาคาร โดยเฉพาะส่วน
โครงสร้างผนังรับแรงเฉือน เพราะมีประสิทธิภาพต่อการเพิ่มสติฟ
เนสโดยรวมของอาคาร แต่การขยายขนาดผนังรับแรงเฉือนหรือเพ่ิม
จำนวน นอกจะเป็นการเพิ่มต้นทุนค่าก่อสร้างแล้ว บางกรณีอาจติด
ปัญหาด้านสถาปัตยกรรมหรือกระทบการใช้สอยอาคาร สำหรับแรง
แผ่นดินไหวนั้น แม้ว่าอาคารสูงจะมีคาบการส่ันไหวธรรมชาติยาวขึ้น
จนทำให้สัดส่วนของแรงแผ่นดินไหวเทียบกับแรงลมลดลง แต่บาง
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กรณียังพบว่าอาคารมีการเคลื่อนที่ระหว่างชั้นเกินเกณฑ์มาตรฐาน 
และหลายกรณีโมเมนต์ที่ใช้ออกแบบเหล็กเสริมในเสาอาคาร เป็นผล
มาจากแรงแผ่นดินไหวเป็นหลัก อีกทั้งโครงสร้างอาคารทั้งหลังยัง
ต้องออกแบบให้ได้ระดับความเหนียวตามกำหนดในมาตรฐาน มยผ. 
1301/1302-61 ด้วย  

เทคโนโลยีหนึ่งซึ่งได้รับความนิยมและแพร่หลายในการก่อสร้าง
อาคารสูงในต่างประเทศ คือการติดตั้งอุปกรณ์สลายพลังงานสำหรับ
อาคารเพื ่อลดผลกระทบจากแรงลมและแรงแผ่นดินไหว แม้ตัว
อุปกรณ์มักมีราคาแพงแต่เมื่อพิจารณาถึงต้นทุนค่าก่อสร้างโดยรวม
แล้ว หลายกรณีพบว่ามีความคุ้มค่าและได้เปรียบกว่าการเพิ่มขนาด
ส่วนโครงสร้างหรือการเพิ ่มปริมาณเหล็กเสริมตามแนวทางการ
ออกแบบปกติ ดังจะเห็นได้จากอาคารสูงและอาคารสำคัญใน
ต่างประเทศจำนวนมากที่เลือกติดต้ังอุปกรณ์เหล่านี้ [1] 

สำหรับอาคารสูงในประเทศไทย แม้ปัจจุบันจะมีบางโครงการมี
แผนการติดตั้งอุปกรณ์สลายพลังงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ต้านทานแรงลมและแรงแผ่นดินไหว แต่อาคารสูงส่วนใหญ่ยังคง
นิยมแนวทางการออกแบบปกติ โดยพบว่าอุปสรรคสำคัญคือราคา
ของอุปกรณ์เหล่านี้ที่ยังต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้ต้นทุนค่า
ก่อสร้างโดยรวมของอาคารที ่ติดตั ้งอุปกรณ์สลายพลังงานไม่ได้
เปรียบเหมือนในต่างประเทศ 

 งานวิจัยนี ้จะพัฒนาผนังสลายพลังงานแบบวิสโคอิลาสติค   
(Viscoelastic wall dampers) เพื ่อใช ้ในอาคารส ูง เพราะเป็น
อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงเมื่อเทียบกับอุปกรณ์สลายพลังงานชนิด
อื่นๆ ทั้งมีความสะดวกในการติดตั้งในอาคาร และเป็นรูปแบบท่ีไม่
กระทบต่อความสวยงามหรือการใช้สอยอาคารมากนัก โดยการ
พัฒนามีเป ้าหมายเพ ื ่อให ้ได ้ต ้นแบบผนังสลายพลังงานที ่มี
ประสิทธิภาพไม่ด้อยกว่าผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศและราคาไม่แพง 

2. ปัญหา 

อุปกรณ์สลายพลังงานประเภท Viscoelastic damper นั้นเป็น
หนึ ่งในอุปกรณ์ที ่ม ีประสิทธิภาพในการลดการเคลื ่อนตัวและ
ความเร่งของตัวอาคาร โดยอาศัยหลักการการเปลี่ยนพลังงานกล
จากแผ่นดินไหวมาเป็นพลังงานความร้อนเนื่องจากคุณสมบัติวิสโค
อิลาสติก ที่มีความสามารถในการสลายพลังงานที่สูง มีผลทำให้
อาคารมีคุณสมบัติด้านการสลายพลังงานโดยรวมเพิ่มมากขึ้น ดังที่
แสดงให้เห็นในหลายการศึกษาที่ผ่านมา [2]-[5] 

ในอดีตผนังสลายพลังงานมักใช้วัสดุประเภทของเหลวหนืด 
(Viscous fluid) เป็นตัวดูดซับพลังงาน เพราะสามารถผลิตได้ง่าย
กว่าวัสดุประเภทวิสโคอิลาสติก ซึ่งแม้จะมีประสิทธิภาพสูงในการ
สลายพลังงานมากกว่า แต่อาจจะมีผลต่อการเพิ่มแรงภายในระบบ
โครงสร ้าง  นอกจากน ั ้นค ุณสมบ ัต ิของว ัสด ุว ิสโคอ ิลาสติก
เปลี่ยนแปลงตามสภาวะแวดล้อมได้ง่าย เช่น อุณหภูมิ และความถี่
ของแรง การออกแบบติดตั้งจึงยุ่งยากซับซ้อนกว่า ประกอบกับวัสดุ

วิสโคอิลาสติกที่นิยมใช้ในต่างประเทศ เช่น ผลิตภัณฑ์ Viscoelastic 
Damping Polymers ของบริษัท 3M ก็หาซื้อได้ยากและมีราคาแพง  

ในการศึกษาวิจัยนี้ จึงพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนา 
Viscoelastic wall damper ด้วยว ัสดุท ี ่ม ีราคาไม่แพง และไม่
จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาบ่อย โดยพิจารณาเลือกศึกษาและทำ
การทดสอบวัสด ุว ิสโคอิลาสต ิค 2 ชนิดค ือ ยางมะตอยเกรด 
AC60/70 และ Polyisobutene (PIB) ซึ ่งสำหรับ PIB จะทำการ
ทดสอบวัสดุที่ค่าความหนืดต่างกัน 2 ค่า ได้แก่ ชนิดความหนืดสูง 
(PIB-HV) และชนิดความหนืดปานกลาง (PIB-MV)  

ผลการทดสอบชิ้นงานตัวอย่างขนาดย่อส่วนในห้องปฏิบัติการ 
จะถูกนำไปสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่ออธิบายพฤติกรรม
ของวัสดุทั ้งสองชนิดภายใต้แรงกระทำแบบวัฏจักร แล้วจึงนำ
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ได้มาคาดการณ์พฤติกรรมการสลาย
พลังงานในกรณีที่ผนังมีขนาดเท่าจริง เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ในการสลายพลังงานกับผลิตภัณฑ์ผนังสลายพลังงานแบบหนืด 
(Viscous Wall Damper)  ท ี ่ม ีจำหน ่ายในประเทศญ ี ่ป ุ ่นและ
สหรัฐอเมริกา   

3. เกณฑ์และวิธีการทดสอบอุปกรณ์ความหน่วง 

การทดสอบอุปกรณ์ความหน่วงแบบวิสโคอิลาสติคจะใช้การ
ทดสอบแบบวัฏจักร โดยยึดรูปแบบการทดสอบตามมาตรฐานของ 
ASCE 7-16  

ขนาดการเคลื่อนที่ที ่ใช้ในการทดสอบสามารถหาได้จากการ
วิเคราะห์แบบเชิงเส้นหรือแบบไม่เชิงเส้นของอาคารด้วยค่าความเร่ง
ตอบสนองเชิงสเปกตรัมของแผ่นดินไหวรุนแรงสูงสุดที ่พิจารณา 
(MCER) โดยจะทำการทดสอบด้วย Fully reversed sinusoidal 
cycle ด้วยความถี่ของการทดสอบเท่ากับ 1/(1.5T) โดย T คือคาบ
ของโหมดการเคลื่อนที่หลักของอาคารที่พิจารณา และมีลำดับการ
ทดสอบดังนี้ 

- 10 รอบการเคลื่อนที่ด้วยขนาดการเคลื่อนที่เท่ากับ 0.33 
เท่าของ (MCER) 

- 5 รอบการเคลื่อนที่ด้วยขนาดการเคลื่อนที่เท่ากับ 0.67 
เท่าของ (MCER) 

- 3 รอบการเคลื่อนที่ด้วยขนาดการเคลื่อนที่เท่ากับ 1.0 
เท่าของ (MCER) 

และในด้านของแรงลม ASCE 7-16 ได้ระบุให้ทดสอบที่ขนาด
การเคลือนที ่ของอาคารที ่ว ิ เคราะห์ได ้จากแรงลมด้วย Fully 
reversed sinusoidal cycle ที่จำนวนรอบไม่น้อยกว่า 2,000 รอบ
ที่ความถี่เท่ากับ 1/T โดยสำหรับอุปกรณ์ความหน่วงต้องทดสอบท่ี
อุณหภูมิต่างกันอย่างน้อย 3 อุณหภูมิ 

4. อาคารตัวอย่างสมมติ 

เพื่อให้การศึกษามีความสอดคล้องกับสภาพจริงของอาคารใน
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ประเทศไทย จึงทดลองออกแบบผนังสลายพลังงานให้กับอาคาร
ตัวอย่าง ซึ่งเป็นอาคารคอนโดมิเนียมคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 41 ชั้น 
มีขนาด กว้าง ยาว สูง โดยประมาณ 14, 129 และ 126.3 เมตร 
ตามลำดับ ซึ ่งผลการวิเคราะห์แบบจำลองในคอมพิวเตอร์ด้วย
โปรแกรม ETABS-18 ดังรูปที ่ 1 พบว่าโครงสร้างอาคารมีคาบ
ธรรมชาติเท่ากับ 7.7 วินาที มีระยะเคลื ่อนที่ระหว่างชั ้นสูงสุด
ประมาณ 2.60 และ 2.40 ซ.ม. ภายใต้แรงแผ่นดินไหวออกแบบและ
แรงลมใช้งานตามมาตรฐาน มยผ. 1301/1302-61 และ มยผ. 
1311-50 ตามลำดับ 

 
รูปที่ 1 แบบจำลองอาคารตัวอย่างด้วยโปรแกรม ETABS-18 

5. ตัวอย่างผนังสลายพลังงาน 

ผนังสลายพลังงานที่ศึกษาพัฒนานี้ เลือกใช้วัสดุวิสโคอิลาสติค 
2 ชนิดได้แก่ ยางมะตอยและ Polyisobutene (PIB) โดยวัสดุชนิด
ยางมะตอยที่ศึกษาเป็นเกรด AC60/70 ดังรูปที่ 2 ส่วน PIB ที่ศึกษา
จะเป็นเกรดความหนืดสูง PIB-HV และความหนืดปานกลาง PIB-MV 
ซึ่งมีลักษณะเป็นของเหลวกึ่งแข็งใสดังรูปที่ 3 ตัวอย่างแผ่นผนัง
สลายพลังงานที่ใช้ทดสอบเป็นแบบย่อส่วน 30x20x3.2 ซม. บรรจุ
วัสดุวิสโคอิลาสติคไว้ภายใน และมีแผ่นเหล็กระหว่างกลางที่สามารถ
ขยับขึ้นลงเพ่ือสร้างแรงเสียดทานดังรูปที่ 4 และ 5 

 
รูปที่ 2  วัสดุยางมะตอยเกรด AC60/70 

 
รูปที่ 3  ภาพตัวอย่างวัสดุ Polyisobutene (PIB) 

 
 (a) มุมมองด้านบน  

           
(b) มุมมองด้านข้าง 

รูปที่ 4  แบบจำลองผนังสลายพลังงานย่อส่วน  (unit: mm) 

การทดสอบผนังสลายพลังงานย่อส่วนใช้เครื่องทดสอบแบบวัฏ
จักร (Servopulser) ในการกำหนดค่าการเคลื่อนที่ ความถี่ และ
จำนวนรอบของการทดสอบตามมาตรฐาน ASCE 7-16 (ดังรูปที่ 6) 
ทั้งได้ควบคุมอุณหภูมิของตัวอย่างระหว่างการทดสอบที่ 25, 30 
และ 35 องศาเซลเซียส เพื่อคำนึงถึงความเป็นไปได้ของอุณหภูมิใช้
งานในร่มภายในอาคารของไทย ทั้งนี้ระหว่างทดสอบจะบันทึกค่า
การเคลื่อนตัวของแผ่นผนังไปพร้อมๆกับค่าแรงต้านจากวัสดุวิสโค
อิลาสติคที ่ทำการทดสอบ เพื ่อนำไปใช้สร้างแบบจำลองทาง
คณิตศาสตร์ที่เหมาะสมต่อไป 
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รูปที่ 5  ภาพถ่ายผนังสลายพลังงานแบบวิสโคอิลาสติคย่อส่วน 

 
รูปที่ 6  เคร่ืองทดสอบแบบวัฏจักรขนาด 20 ตัน (Servopulser) 

6. ขั้นตอนการทดสอบ 

การทดสอบผนังสลายพลังงานย่อส่วนในห้องปฏิบัติการจะอิง
ตามมาตรฐาน ASCE7-16 โดยกำหนดเงื่อนไขการทดสอบตามค่า
ผลตอบสนองของอาคารที่ได้จากการวิเคราะห์โครงสร้าง ซึ่งจาก
แบบจำลองอาคารตัวอย่างด้วย ETABS ทำให้สามารถกำหนด
เงื่อนไขการทดสอบผนังสลายพลังงานเมื่อพิจารณาด้านแผ่นดินไหว 
และแรงลม ดังตารางที่ 1 และตารางที ่ 2 ตามลำดับ ทั ้งนี ้การ
ทดสอบจะทำที่อุณหภูมิ 25, 30 และ 35o C  

ตารางท่ี 1 เงื่อนไขการทดสอบกรณีแผ่นดินไหว 

Level 
Cycle 
(N) 

Max. Disp. 
(cm) 

Period 
(seconds) 

Freq. 
(Hz) 

33% 10 0.88 11.55 0.087 

60% 5 1.78 11.55 0.087 
100% 3 2.66 11.55 0.087 

ตารางท่ี 2 เงื่อนไขการทดสอบกรณีแรงลม 

Level 
Cycle 
(N) 

Max. Disp. 
(cm) 

Period 
(seconds) 

Freq. 
(Hz) 

100% 2,000 2.4 7.77 0.129 

7. ผลการทดสอบ 

ผลการทดสอบผนังสลายพลังงานย่อส่วนแสดงในรูปกราฟ
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงต้านจากวัสดุว ิสโคอิลาสติคกับการ
เคลื่อนที่ที่อุณหภูมิต่างๆ โดยขนาดพื้นที่ภายในวงรอบจะสะท้อนถึง
อัตราการสลายพลังงานผนังตัวอย่าง รูปที่ 7-12 แสดงตัวอย่างผล
การทดสอบภายใต้อุณหภูมิ 25oC สำหรับกรณีของวัสดุยางมะตอย 
และ PIB ทั้ง PIB-MV และ PIB-HV ตามเงื ่อนไขการทดสอบด้าน
แผ่นดินไหวและแรงลมตามลำดับ 

 
รูปที่ 7   ผลการทดสอบวัสดุยางมะตอย: แรงแผ่นดินไหว 

 
รูปที่ 8   ผลการทดสอบวัสดุยางมะตอย: แรงลม 

 

รูปที่ 9   ผลการทดสอบวัสดุ PIB-MV: แรงแผ่นดินไหว 
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รูปที่ 10   ผลการทดสอบวัสดุ PIB-MV: แรงลม 

 

รูปที่ 11  ผลการทดสอบวัสดุ PIB-HV: แรงแผ่นดินไหว 

 

รูปที่ 12  ผลการทดสอบวัสดุ PIB-HV: แรงลม 

8. แบบจำลองคณิตศาตร์ของผนงัสลายพลังงาน 

Lago, A., et al [1] เสนอแบบจำลอง Maxwell model ใน
การจำลองพฤติกรรมการสลายพลังงานของวัสดุวิสโคอิลาสติก 
เนื่องจากวัสดุที่มีการเปล่ียนแปลงคุณสมบัติตามความถี่และอุณหภูมิ
ของสภาวะแวดล้อม ซึ่งสามารถเขียนความสัมพันธ์ของแรงได้ดัง
สมการ 

𝐹 𝑡
𝐹 𝑡 𝑐
𝑘

𝐶 𝑢 𝑡  (1) 

โดยท ี ่  F(t),	CD,	KD, 𝑢 ค ือแรงต้านจากการเคล ื ่ อนที่ , 

ความหน่วงเทียบเท่า , สติฟเนสเทียบเท่า, และความเร็วตามลำดับ 
Xu et al. [3] กล่าวว ่าความสัมพันธ ์ระหว่างแรงและการ

เคลื ่อนที ่ซ ึ ่งม ีล ักษณะเป็นวงรี (Hysteresis loop) จากผลการ
ทดสอบน้ัน สามารถอธิบายได้ตามความสัมพันธ์ระหว่างแรงและการ
เคล่ือนที่ดังสมการท่ี (2)  

𝐹 𝐾 𝑢
𝜂𝐾 𝑢

𝑢
𝑢

1 (2) 

โดยที ่ Fd,	Kd1,	ud,	η และ u0 คือแรงที ่เกิดขึ้น, สติฟเนส-
สะสม, การเคล่ือนที่ของผนัง, Loss factor และการเคล่ือนตัวที่มาก
ที่สุดของผนัง 

จาก Hysteresis loop สามารถคำนวณเปรียบเทียบระหว่าง
ค ่า Storage modulus (G1), Loss Modulus (G2) ท ี ่ขนาดการ
เคล่ือนที่และอุณหภูมิที่แตกต่างกันได้ดังสมการท่ี (3), (4) และ (5) 

𝐺
𝐹 ℎ
𝑛 𝐴 𝑢

 (3) 

𝜂 𝐹 /𝐹  (4) 

𝐺 𝜂𝐺  (5) 

โดยที่ F1,	F2,	hv,	nv และ Av คือแรงขณะที่เกิดการเคลื่อนที่
สูงสุด, แรงขณะการเคลื่อนที่เป็นศูนย์, ความหนาของวัสดุวิสโค
อิลาสติค, จำนวนชั้นของวัสดุวิสโคอิลาสติค และพื้นที่ผิวของวัสดุ
วิสโคอิลาสติค ดังรูปที่ 13 

 
รูปที่ 13 กราฟ hysteresis ของแรงและการเคล่ือนที่ 

8.1. ยางมะตอย 

จากผลการทดสอบผนังสลายพลังงานย่อส่วนในห้องปฏิบัติการ
จะสามารถคำนวณหาค ่า Storage modulus (G1) และ Loss 
Modulus (G2) ของผนังที่ใช้วัสดุยางมะตอยได้ดังรูปที่ 14 และ 15 
ตามลำดับ 
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รูปที่ 14  Storage modulus กับระยะการเคลื่อนที่ของยางมะตอย 

 

 
รูปที่ 15  Loss modulus กับระยะการเคล่ือนที่ของยางมะตอย 

8.2. POLYISOBUTENE (PIB)  

จากผลการทดสอบผนังสลายพลังงานย่อส่วนในห้องปฏิบัติการ
จะสามารถคำนวณหาค ่า Storage modulus (G1) และ Loss 
Modulus (G2) ของผนังที ่ใช ้ว ัสดุ PIB ได้ด ังร ูปที ่ 16 และ 17 
ตามลำดับ 

 
รูปที่ 16  Storage modulus กับระยะการเคลื่อนที่ของ PIB 

 

 
รูปที่ 17  Loss modulus กับระยะการเคล่ือนที่ของ PIB 

9. ประสิทธิภาพการสลายพลังงาน  

ค่าของ Storage modulus และ Loss modulus ที่ได้จากการ
ทดสอบข้างต้น จะนำมาเฉลี่ยเพื่อนำไปประมาณค่า Equivalent 
stiffness และ  Equivalent damping เพ ื ่อนำมาเปร ียบเท ียบ
ประสิทธิภาพของผนังสลายพลังงานแต่ละประเภท เพราะถือเป็น
ปัจจัยหลักบ่งบอกถึงคุณสมบัติการต้านทานการเคลื่อนที่ของผนัง
และความสามารถในการสลายพลังงานให้กับอาคาร ดังแสดงในรูปที่ 
18 และ 19 ตามลำดับ 

รูปที่ 18 แสดงให้เห็นว่าทั้งยางมะตอยและ PIB มีคุณสมบัติเป็น
วัสดุวิสโคอิลาสติกที ่ค ่อนข้างชัดเจน เพราะมีค่าสติฟเนสที ่มี
นัยสำคัญ โดยพบว่าค่าสติฟเนสเทียบเท่าของยางมะตอยลดลง 
500% เมื่ออุณหภูมิเพิ่มจาก 25 oC เป็น 35 oC ในขณะที่ PIB จะมี
ความเสถียรกับการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิมากกว่ามาก 

ส่วนคุณสมบัติด้านการสลายพลังงานตามรูปที่ 19 นั้น เห็นได้
ว่าถึงแม้ค่า Equivalent damping ที่ได้จากยางมะตอยจะมีค่าสูงที่
อุณหภูมิ 25oC แต่ก็มีความอ่อนไหวต่ออุณหภูมิค่อนข้างมาก โดย
พบการลดลงกว่า 500% เมื่ออุณหภูมิเพิ่มเป็น 35 oC คล้ายกรณี
ของสติฟเนส ในขณะที ่ PIB นั ้นมีเสถียรภาพที ่ด ีกว่า โดยหาก
เปรียบเทียบระหว่าง PIB-HV กับ PIB-MV ก็จะพบว่า PIB-HV มีค่า 
Equivalent damping ที่สูงกว่าทุกอุณหภูมิที่ทำการทดสอบ โดยมี
ค่าอยู่ระหว่าง 1.80-2.25 เท่า จึงเป็นวัสดุที่ให้ประสิทธิภาพด้านการ
สลายพลังงานที่ดีที่สุดในการศึกษานี้ 
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รูปที่ 18  Equivalent stiffness ของผนังสลายพลังงาน 

 
รูปที่ 19  Equivalent damping ของผนังสลายพลังงาน 

เมื่อนำแบบจำลองคณิตศาสตร์ของผนังสลายพลังงานที่ใช้วัสดุ 
PIB-HV ท ี ่ ได ้จากการทดสอบในห ้องปฏ ิบ ัต ิการข ้างต ้น  ไป
เปรียบเทียบกับผนังสลายพลังงานแบบ Viscous wall damper ที่
ม ีจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกาของบริษัท DIS [6] และใน
ประเทศญี่ปุ่นของบริษัท OILES [7] โดยสมมติให้ผนังสลายพลังงาน
มีขนาดเท่ากับ 1,800 มม. x 2,100 มม. พบว่าผนังสลายพลังงานที่
ใช้วัสดุ PIB-HV จะให้อัตราการสลายพลังงานภายใต้ระยะการ
เคล่ือนที่เดียวกันสูงกว่าผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศทั้งสองบริษัทมาก 
ดังแสดงในรูปที่ 20-22 

เมื่อนำค่าอัตราการสลายพลังงานในรูปของ Hysteresis area 
ที่ได้จากผนังทั้ง 3 ชนิดมาเปรียบเทียบกันดังแสดงในตารางที่ 3 
พบว่า PIB-HV สามารถสลายพลังงานได้ดีกว่า DIS ประมาณ 2.5-
4.1 เท่า และดีกว่า OILES ถึงกว่า 10 เท่า โดยเมื ่อพิจารณา
เปรียบเทียบกับ DIS พบว่าความได้เปรียบเชิงประสิทธิภาพดังกล่าว
จะเพ่ิมขึ้นเม่ือผนังมีค่าระยะการเคล่ือนที่มากขึ้น  

 

 
รูปที่ 20 Hysteresis loop เมื่อระยะการเคลื่อนที่เท่ากับ 0.8 ซม. 

 
รูปที่ 21 Hysteresis loop เมื่อระยะการเคลื่อนที่เท่ากับ 1.7 ซม. 

 
รูปที่ 22 Hysteresis loop เมื่อระยะการเคลื่อนที่เท่ากับ 2.6 ซม. 

ตารางท่ี 3 การสลายพลังงานของผนังสลายพลังงานชนิดต่างๆ  

  Hysteresis area (KN-m) 
Disp. PIB-HV DIS ratio OILES ratio 
0.8 5.54 2.21 2.51 0.52 10.64 
1.7 24.71 6.83 3.62 2.42 10.22 
2.6 43.17 10.38 4.16 4.20 10.29 

10. สรุปผล 

เพื่อพัฒนาผนังสลายพลังงานแบบวิสโคอิลาสติคด้วยวัสดุที่หา
ซื้อได้ในราคาแพง จึงสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของผนัง
สลายพลังงานจากการทดสอบชิ ้นงานตัวอย่างขนาดย่อส่วนใน
ห้องปฏิบัติการ ผลการศึกษาพบว่าวัสดุวิสโคอิลาสติคชนิด PIB-HV 
มีคุณสมบัติในการสลายพลังงานที ่ด ี มีเสถียรภาพภายใต้การ
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เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ซึ่งผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการ
สลายพลังงานกับผลิตภัณฑ์ผนังสลายพลังงานแบบหนืด (Viscous 
Wall Damper) ที ่ม ีจำหน่ายของต่างประเทศ พบว่าผนังสลาย
พลังงานแบบวิสโคอิลาสติคมีประสิทธิภาพในการสลายพลังงานได้
ดีกว่ามาก จึงสามารถลดขนาดหรือจำนวนผนังสลายพลังงานที่ต้อง
ติดต้ังในอาคารได้ ทำให้ต้นทุนการติดต้ังผนังสลายพลังงานในอาคาร
ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งบางกรณีอาจทำให้ราคาโครงสร้างโดยรวม
ประหยัดกว่าอาคารที่ไม่ติดต้ังผนังสลายพลังงาน 

อย่างไรก็ดีการใช้ว ัสดุว ิสโคอิลาสติคมีผลทำให้ผนังสลาย
พลังงานที่ได้มีค่าสติฟเนสสูงกว่าผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศ ดังนั้น
การออกแบบติดตั ้งต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื ่อจัดการแรง
ภายในอาคารหรือในฐานรากที่อาจเพิ่มมากขึ้นในบางบริเวณอย่าง
เหมาะสม 

11. กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
จาก บัณฑิตว ิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เพ่ือเฉลิมฉลองวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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การพิจารณาออกแบบระยะการเคล่ือนขยายตัวของรอยต่อพ้ืนทางยกระดับท่ีเหมาะสมสำหรับทางพิเศษ 
THE CONSIDERATION DESIGNED MOVEMENT FOR THE EXPANSION JOINT OF BRIDGE DECK IN THE EXPRESSWAY 

ธราดล หงส์อติกุล1,* นันทวรรณ พิทักษ์พานิช2 และ เทพฤทธิ์ รัตนปัญญากร3 
1 วิศวกรระดับปฏิบัติการ 5 กองวิจัยและพัฒนา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  

2 หัวหน้าแผนกทดสอบ ควบคุมคณุภาพและพัฒนามาตรฐาน กองวิจัยและพัฒนา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  
3 ผู้อำนวยการ กองวิจัยและพัฒนา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  
*Corresponding author address: titharadon@gmail.com 

บทคัดย่อ 

ในโครงสร้างคอนกรีตของพ้ืนทางยกระดับทางพิเศษจะมีบริเวณท่ีตัดแบ่งช่วงของโครงสร้างพ้ืนทางสำหรับใช้เป็นรอยต่อแยกโครงสร้างออกจาก
กัน เพื่อแยกการยึดรั้งระหว่างโครงสร้างออกจากกัน โดยไม่ให้เกิดการถ่ายเทแรงระหว่างกันภายในโครงสร้างพื้นทางยกระดับ ซึ่งรอยต่อนี้จะช่วย
รองรับการเคลื่อนขยายตัวของโครงสร้างพื้นทางยกระดับ เพื่อป้องกันความเสียหายอันเนื่องมาจากการเคลื่อนขยายตัวชนกัน ในปัจจุบันรอยต่อพ้ืน
ทางสำหรับติดตั้งใช้งานบนทางยกระดับนั้นมีหลากหลายรูปแบบ การพิจารณาเลือกใช้รอยต่อจากการออกแบบระยะการเคลื่อนขยายตัวของ
โครงสร้างทางยกระดับให้สอดคล้องกับความสามารถในการรองรับการเคล่ือนขยายตัวของโครงสร้างพ้ืนทางของรอยต่อจึงเป็นส่ิงที่สำคัญ ซึ่งจะต้อง
คำนึงถึงผลของการยืดหดตัวของคอนกรีต (Shrinkage) การคืบ (Creep) และการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ (Thermal Effect) เพื่อให้รอยต่อพ้ืน
ทางสามารถรองรับการเคลื่อนขยายตัวของโครงสร้างทางที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนขยายตัวของ
โครงสร้างพื้นทาง ส่งผลทำให้โครงสร้างพื้นทางมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถวางแผนในการซ่อมบำรุงรอยต่อพื้นทางได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยประหยัดงบประมาณ ในงานวิจัยนี้จึงศึกษาถึงวิธีในการออกแบบระยะการเคลื่อนขยายตัวของรอยต่อแบบแผ่นเหล็ก
ฟันปลา (Steel Finger Joint) ที่ได้ติดตั้งใช้งานบริเวณพื้นทางยกระดับของทางพิเศษกาญจนาภิเษก เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมในการเลือกใช้
งานรูปแบบของรอยต่อพ้ืนทางในบริเวณดังกล่าว 
คำสำคัญ: ระยะการเคล่ือนขยายตัว, รอยต่อพ้ืนทาง, การยืดหดตัว, การคืบ, การเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ 

Abstract 

The expansion joints are commonly found between sections of the concrete superstructure of the expressway network 
to transfer and balance the internal bonding forces of the entire separated superstructure. This can prevent the damage from 
the collision movement between the structures. At present, there are many types of the expansion joint. When designing and 
selecting the expansion joint, the range of movement is a significant issue to consider. Therefore, results of shrinkage, creep, 
and thermal effect experienced in the concrete structure behaviour should be taken into account ensuring the structure 
allows movement and defined the expansion joint that can be supported to the movement range of the superstructure 
efficiently. This is to maximise the lifetime of the superstructure and to allow the efficient maintenance plan and budget. This 
paper provides the solution to deigned the range of movement of the steel finger joint installed on the Kanchanapisek 
Expressway to consider the suitable type of the expansion joint. 
Keywords: Movement Range, Expansion Joint, Shrinkage, Creep, Thermal Effect 
 
1. บทนำ 

จากปัญหาความเสียหายของโครงสร้างพื ้นทางยกระดับที่
เกิดขึ้นในรูปแบบของการแตกร้าวแสดงดังรูปที่ 1 อ้างอิงจากคู่มือ
การตรวจสอบและบำรุงรักษาโครงสร้างทางพิเศษ [1] ที่พบว่ามี
สาเหตุอันเนื ่องมาจากการยืดและหดตัว (Shrinkage) จากการ
สูญเสียความชื้น การคืบ (Creep) จากการล้าของคอนกรีตจากแรง
กระทำคงค้างอันเนื่องมาจากแรงที่เกิดจากการดึงลวดอัดแรงทำให้
เกิดการหดตัวขึ ้น และการเปลี ่ยนแปลงของอุณหภูมิ (Thermal 

Effect) ที่เกิดขึ้นภายในโครงสร้างพื้นทางยกระดับ เพื่อลดความ
เสียหายจากการแตกร้าวที่อาจรุกรามจนทำให้ไม่สามารถควบคุมได้ 
ในโครงสร้างคอนกรีตของพื้นทางยกระดับ จึงต้องมีการตัดแบ่งช่วง
ของโครงสร้างพื้นทางสำหรับใช้เป็นรอยต่อแยกโครงสร้างออกจาก
กัน เพื ่อแยกการยึดรั ้งและการถ่ายเทแรงระหว่างกันภายใน
โครงสร้างพ้ืนทาง เพ่ือให้โครงสร้างสามารถเคล่ือนที่ได้อย่างอิสระใน
กรณีที ่ม ีการยืดขยายตัวของโครงสร้างพื ้นทาง และต้องมีการ
พิจารณาออกแบบระยะการเคลื่อนขยายตัวที่เกิดขึ้นในโครงสร้าง 
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พื ้นทาง เพื ่อนำมาใช้พิจารณาเลือกรูปแบบของรอยต่อสำหรับ
โครงสร้างพื้นทางได้อย่างเหมาะสม และสามารถรองรับรองรับการ
เคล ื ่อนขยายต ัวท ี ่ เก ิดข ึ ้นของโครงสร ้างพ ื ้นทางได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
รูปที่ 1 การแตกร้าวที่เกิดขึ้นภายในโครงสร้างพ้ืนทาง 

ในงานวิจัยนี้จะศึกษาถึงวิธีการในการออกแบบระยะการเคล่ือน
ขยายตัวที่เกิดขึ้นในโครงสร้างพื้นทางของบริเวณช่วงทางยกระดับ
ทางพิเศษกาญจนาภิเษก เพื ่อพิจารณาถึงความสามารถในการ
รองรับการเคลื ่อนขยายตัวขนาดใหญ่ (Large Movement) ที่
เกิดขึ ้น โดยในช่วงของพื ้นทางยกระดับที ่พิจารณาดังกล่าวได้
ออกแบบติดตั้งใช้งานรอยต่อแบบแผ่นเหล็กฟันปลา (Steel Finger 
Joint) ขนาด 160 mm. สำหรับรองรับการเคลื ่อนขยายตัวของ
โครงสร้างที่เกิดขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 2  

 
รูปที่ 2 รูปแบบของรอยต่อแบบแผ่นเหล็กฟันปลา (Steel 

Finger Joint) ที่ได้มีการติดต้ังใช้งาน 

บริเวณช่วงทางยกระดับทางพิเศษกาญจนาภิเษกเป็นโครงสร้าง
คานคอนกรีตรูปกล่อง (Box Girder) หล่อสำเร็จรูปติดตั ้งบนเสา
ตอม่อคอนกรีตแบบเสาเหลี่ยมทรงเรขาคณิตสำหรับรองรับการถ่าย
น้ำหนักลงสู่ฐานราก ซึ่งมีความยาวช่วงประมาณ 45.00 เมตร และ
ความกว้างของถนนประมาณ 14.40 เมตร ประกอบด้วย 3 ช่อง
จราจร และ 1 ไหล่ทาง โดยใช้ฐานรากเป็นแบบเสาเข็มคอนกรีต ดัง
แสดงในรูปที่ 3 

 
รูปที่ 3 ชิ้นส่วนในโครงสร้างทางยกระดับทางพิเศษกาญจนา

ภิเษก 
 

2. ทฤษฎีที่เก่ียวข้องและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง  

2.1. การแบ่งประเภทของรอยต่อเพ่ือการขยายตัว 

ในป ัจจ ุบ ันได ้ม ีการออกแบบรอยต ่อเพ ื ่อการขยายตัว 
(Expansion Joint) มาใช้งานในพื้นทางยกระดับนั้นมีหลายรูปแบบ 
ซึ่งมีศักยภาพในการรองรับการเคลื่อนขยายตัว และความแข็งแรงที่
แตกต่างกันออกไป นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงองค์ประกอบของ
รอยต่อในสภาวะใช้งาน (Service Ability) ทั้งในด้านความสามารถ
ในการป้องกันน้ำ เศษขยะและฝุ ่นละออง ง่ายต่อการทำความ
สะอาดบำรุงรักษา และมีความเรียบเมื่อติดตั้งใช้งานส่งผลทำให้เกิด
เสียงรบกวนน้อย มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ทางไม่ทำให้เกิดการล่ืน
ไถลเม่ือการจราจรเคล่ือนที่ผ่านบริเวณรอยต่อดังกล่าว 

การจำแนกชนิดของรอยต่อเพื ่อการขยายตัว (Expansion 
Joint) อ้างอิงตามคู่มือ WSDOT Bridge Design Manual [2] ซึ่งได้
จำแนกจากระยะการเคล่ือนขยายตัวสามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภท 
คือ 1)รอยต่อสำหรับการเคลื่อนขยายตัวเล็กน้อย (Small Movement 
Joint) 2)รอยต ่อสำหร ับการเคล ื ่อนขยายต ัวขนาดปานกลาง 
(Medium Movement Joint) 3)รอยต่อสำหรับการเคลื่อนขยายตัว
ขนาดใหญ่ (Large Movement Joint) โดยมีรายละเอียดดังแสดง
ในตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 การจำแนกชนิดของรอยต่อตามระยะการเคล่ือนขยายตัว 

Joint Type Movement (mm.) 
Small Movement Joint < 50 mm. 
Medium Movement Joint 50 - 130 mm. 
Large Movement Joint > 130 mm. 

2.1.1. ร อยต ่ อ เ พ ื ่ อ ข ย า ยต ั ว เ ล ็ ก น ้ อ ย  (SMALL 

MOVEMENT JOINT)  

รอยต่อเพื่อการขยายตัวเล็กน้อยเป็นรอยต่อสำหรับการ เคลื่อน
ขยายตัวน้อยกว่า 50 มิลลิเมตร แต่หากระยะการเคล่ือนตัวน้อยกว่า 

Box Girder กำแพงกันตก 

แผ่นยางรองคาน เสาตอม่อคอนกรีต 

ฐานราก 

โครงสร้างพ้ืนทาง 
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5 มิลลิเมตร ในทางปฏิบัติจะไม่ต้องคำนึงถึงผลกระทบของรอยต่อ
มากนัก ซึ่งจะแก้ไขปัญหาช่องว่างที่เกิดขึ้นโดยการอุดช่องว่างที่
เกิดขึ้นด้วยวัสดุที่มีความยืดหยุ่นทนทานสูง สามารถปรับผิวจราจร
ให้มีความเรียบมีความต่อเนื่องสามารถป้องกันน้ำมิให้ลงสู่รอยต่อ 
และช่วยดูดซับแรงกระแทกได้ อาทิเช่น การใช้วัสดุยารอยต่อ
คอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดเทร้อน (Asphaltic Plugs) การใช้วัสดุยา
รอยต่อ (Poured Sealant) การใช้วัสดุโฟมยาแนวรอยต่อ (Pre-
formed Closed Cell Foam) การใช ้ ว ั สด ุสารอ ีพอกซ ี เช ื ่ อม
ประสานรอยต่อ (Epoxy-Bonded Elastomeric Glands) โดยต้อง
มีความหนาของวัสดุยืดหยุ่นไม่น้อยกว่า 120 มิลลิเมตร 

รอยต่อที่เป็นที่นิยมนำมาติดตั้งใช้งานสำหรับรอยต่อที่มีการ
เคลื ่อนขยายตัวเล็กน้อยคือ การซีลยางปิดร่องรอยต่อพื ้นทาง 
(Elastomeric Compression Seals) เนื่องจากช่วยรองรับการบีบ
อัดจากการเคลื่อนขยายตัวได้ และสามารถติดตั้งซ้ำได้หลายรอบท้ัง
ในพื้นทางคอนกรีตผิวเรียบหรือเหล็กรอยต่อเหล็ก เมื่อติดตั้งเข้ากับ
คอนกรีตจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับแรงกระแทกและ
เพิ่มความเสียดทานให้แก่รอยต่อ ลดการล่ืนไถลบริเวณรอยต่อ ดังแสดง
ในรูปที่ 4  

 
รูปที่ 4 การซีลยางอุดร่องรอยต่อพื ้นทาง (Elastomeric 

Compression Seal Joint) 

2.1.2. รอยต ่อ เพ ื ่ อขยายต ัวปานกลาง  (MEDIUM 

MOVEMENT JOINT)  

รอยต่อเพื่อการขยายตัวขนาดกลางเป็นรอยต่อสำหรับการเคลื่อน
ขยายตัวอยู่ระหว่าง 50 - 130 มิลลิเมตร โดยรอยต่อที่นิยมนำมาติดต้ัง
ใช้งานคือรอยต่อแบบรางโลหะซีลปิดร่องรอยต่อพื้นทางด้วยแถบยาง 
(Strip Seal Joint) เป ็นระบบที ่พ ัฒนาขึ ้นให้สามารถรองร ับการ
กระแทกได้ดีทนต่อการเคลื่อนบีบอัดตัว และมีแผ่นยาปิดร่องรอยต่อ
เพื่อป้องกันน้ำ เศษขยะ ดิน และหินไม่ให้ลงสู่โครงสร้างพื้นทางเพ่ือ
ไม่ให้เกิดความเสียหายแก่โครงสร้างทาง และดังแสดงในรูปที่ 5  

 
รูปที่ 5 การยารอยต่อแบบรางโลหะซีลปิดร่องรอยต่อพ้ืนทาง

ด้วยแถบยาง (Strip Seal Joint) 

นอกจากนี้ยังได้มีการประยุกต์ใช้รางโลหะซีลปิดร่องรอยต่อพ้ืน
ทางด้วยแผ่นเหล็กแบบเลื่อนได้ปิดแนวร่องรอยต่อพื้นทาง (Steel 
Sliding Plate) และการใช้แผ่นยางเสริมแผ่นเหล็กยึดด้วยสลัก
เกลียวปิดแนวร่องรอยต่อพ้ืนทาง (Bolt-Down Panel Joint) ซึ่งจะ
ยึดติดตั้งลงในบล็อกเอาต์ (Block Out) คอนกรีตด้วยการยึดสลัก
เกลียวสำหรับรองรับการเคล่ือนขยายตัวที่เกิดขึ้นของโครงสร้างพ้ืนทาง 

2.1.3. รอยต ่ อ เพ ื ่ อขยายต ั วขนาดใหญ่  (LARGE 

MOVEMENT JOINT)  

รอยต่อเพื ่อการขยายตัวขนาดใหญ่เป็นรอยต่อสำหรับการ
เคลื่อนขยายตัวได้มากกว่า 130 มิลลิเมตร เนื่องจากเป็นรอยต่อ
สำหรับรองรับการเคล่ือนขยายตัวขนาดใหญ่ ในการออกแบบจึงต้อง
ใช้ความพิถีพิถันเนื่องจากรอยต่อประเภทนี้มีกลไกทำงานที่ซับซ้อน 
ซึ่งรอยต่อประเภทนี้ที่นิยมใช้งานคือ รอยต่อแบบแผ่นเหล็กฟันปลา 
(Steel Finger Joint) ดังแสดงในรูปที่ 6 และรอยต่อแบบคานเหล็ก
แยกส่วน (Modular Joint) โดยรอยต่อดังกล่าวจะมีการเพิ่มแผ่น
ยางกันน้ำเข้ารองระหว่างช่องว่าง (Gap) เพื่อป้องกันน้ำ เศษขยะ 
ดิน และหินไม่ให้ลงสู่โครงสร้างทาง และให้ความสะดวกสบายใน
การขับขี่ที ่ราบเรียบ ลดปัญหาการกระแทกบริเวณรอยต่อ และ
ทนทานมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า 20 ปี 

รูปที่ 6 รอยต่อแบบแผ่นเหล็กฟันปลา (Steel Finger Joint) 
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นอกจากนี้จากการศึกษารูปแบบของจำแนกของชนิดรอยต่อ
เพื่อการขยายตัว [3] โดยได้จำแนกโดยระยะการเคลื่อนขยายตัว
เช่นกัน ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ 3 ชนิด คือรอยต่อเพื่อการขยายตัว
ขนาดเล็ก รอยต่อเพื่อการขยายตัวขนาดกลาง และรอยต่อเพื่อการ
ขยายตัวขนาดใหญ่ ดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 การจำแนกชนิดของรอยต่อตามระยะการเคลื่อนขยายตัว 

Joint Type Movement (mm.) 
Small Movement Joint < 10 mm. 
Medium Movement Joint 10 - 50 mm. 
Large Movement Joint > 50 mm. 

2.2. แนวทางสำหรับการพิจารณาการเคลื่นขยายตัวของ
โครงสร้างพ้ืนทางยกระดับที่เกิดขึ้น 

ในการพิจารณาระยะการเคลื่อนขยายตัวของโครงสร้างพื้นทาง
ยกระดับที่เกิดขึ้น ตามคู่มือ WSDOT Bridge Design Manual [2] 
ได้เสนอให้ใช้วิธีการคำนวณบนพ้ืนฐานของการเคลื่อนขยายตัวของ
โครงสร้างพื้นทางในสภาวะใช้งาน ซึ ่งจะมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เคลื่อนขยายตัวคือ ผลของการยืดหดตัวของคอนกรีต (Concrete 
Shrinkage) ผลของการคืบ (Creep) และผลของการเปลี่ยนแปลง
ของอุณหภูมิ (Thermal Effect) โดยจะพิจารณารวมผลของการ
เคล่ือนขยายตัวจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นได้ดังนี้ 

2.2.1. ผลของการยืดหดตัว (SHRINKAGE EFFECT) 

การคำนวณระยะการเคลื่อนขยายตัวของโครงสร้างพื้นทางจาก
ผลของการยืดหดตัว (Shrinkage Effects) ที ่ถ ูกต้องแม่นยำจะ
คำนวณอยู่ในรูปแบบของช่วงระยะเวลาที่ต้องการพิจารณา ซึ่งจะคิด
จากค่าเฉลี่ยความชื้น อัตราส่วนระหว่างปริมาตรต่อพื้นที่หน้าตัดผิว 
และรูปแบบการบ่มของคอนกรีตที่จะนำมาใช้พิจารณารวมอยู่ใน
รูปแบบของวิธีการออกแบบตามมาตรฐาน AASHTO LRFD bridge 
design specification [4] เนื่องจากรูปแบบของการติดตั้งรอยต่อ
พื ้นทาง (Expansion Joint) ในบล็อกเอาต์ (Block Out) ของพ้ืน
คอนกรีตโดยทั่วไปจะใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 30 ถึง 60 วัน โดยท่ี
จะต้องสามารถรองรับการหดตัวที ่เกิดขึ ้นในขณะนั ้นและช่วง
ระยะเวลาต่อมาได้ ปรากฏการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มาจาก
ค่าความเครียดจากการหดตัว (Shrinkage Strain) ที่จะสมมติให้มี
ค่าเท่ากับ 0.0002 สำหรับคอนกรีตน้ำหนักปกติทั่วไปในสภาวะที่ไม่
ถูกจำกัด การเลือกใช้ค่าดังกล่าวจากเงื่อนไขการยึดแน่นที่กำหนด
จากรูปแบบของโครงสร้างทางยกระดับต่าง ๆ ดังสมการท่ี (1) 

∆𝑳𝒔𝒉𝒓𝒊𝒏𝒌 𝜷 ∙ 𝝁 ∙ 𝑳𝒕𝒓𝒊𝒃 (1) 

เมื่อ Ltrib คือ ช่วงความยาวของโครงสร้างที่พิจารณาผลเนื่องจาก
การหดตัว (Shrinkage) หน่วยเป็น เมตร (m.) 

𝛽  คือ ค่าความเครียดสูงสุดภายหลังจากการติดตั้งรอยต่อ
พื้นทาง ในที่นี ้จะสมมติให้มีค่าประมาณ 0.0002 
m./m. สำหรับแทนค่าในการคำนวณ 

𝜇  คือ ค่าสัมประสิทธิ์ในกรณีคิดผลของเงื่อนไขของการยึด
ติดตั ้งชิ้นส่วนของโครงสร้างทางยกระดับก่อนเท
หล่อพ้ืนคอนกรีต  
กรณีที่ใช้คานเหล็กรูปพรรณ (Steel Girder) จะมี
ค่าเท่ากับ 0.0 
กรณีท ี ่ ใช ้คานคอนกรีตอัดแรงสำเร ็จร ูป (Precast 
Prestressed Concrete Girder) จะมีค่าเท่ากับ 0.5 
กรณีที ่ใช้คานรูปกล่อง (Concrete Box Girder) และ
คานรูปทรง T (T-Beam) จะมีค่าเท่ากับ 0.8 
กรณีเป็นพื้นไร้คาน (Concrete Flat Slab) จะมีค่า
เท่ากับ 1.0 

2.2.2. ผลของการคืบ (CREEP EFFECT) 

การคำนวณระยะการเคลื่อนขยายตัวของโครงสร้างพื้นทางจาก
การพิจารณาคืบของคอนกรีตโครงสร้าง ซึ ่งจะขึ ้นอยู่ปัจจัยอัน
เนื่องมาจากผลของค่าหน่วยแรงสูงสุดที่เพิ ่มขึ ้น ผลของกำลังรับ
น้ำหนักของคอนกรีตที่เกิดขึ้นในขณะที่รับน้ำหนักบรรทุกคงที่ และ
ผลของอุณหภูมิของคอนกรีต สามารถคำนวณได้คล้ายกันกับผลของ
การยืดหดตัว (Shrinkage Effects) ที่สภาวะการใช้งานจะกำหนดให้ใช้
ค่าสัมประสิทธิ์คูณขยายที่ 1.0 เท่าของช่วงยืดขยายตัวในช่วงอิลาสติก 
ที่เกิดขึ้นในขณะท่ีรับน้ำหนักบรรทุกคงท่ี 

∆𝑳𝑪𝒓𝒆𝒆𝒑 𝜷 ∙ 𝝁 ∙ 𝑳𝒕𝒓𝒊𝒃 (2) 
เมื่อ Ltrib คือ ช่วงความยาวของโครงสร้างที่พิจารณาผลเนื่องจาก

การคืบ (Creep) หน่วยเป็น เมตร (m.) 
𝛽  คือ ค่าความเครียดสูงสุดภายหลังจากการติดตั้งรอยต่อ

พื้นทาง ในที่นี ้จะสมมติให้มีค่าประมาณ 0.0002 
m./m. สำหรับแทนค่าในการคำนวณ 

𝜇  คือ ค่าสัมประสิทธิ์ในกรณีคิดผลของเงื่อนไขของการยึด
ติดตั ้งชิ้นส่วนของโครงสร้างทางยกระดับก่อนเท
หล่อพ้ืนคอนกรีต  
กรณีที่ใช้คานเหล็กรูปพรรณ (Steel Girder) จะมี
ค่าเท่ากับ 0.0 
กรณีท ี ่ ใช ้คานคอนกรีตอัดแรงสำเร ็จร ูป (Precast 
Prestressed Concrete Girder) จะมีค่าเท่ากับ 0.5 
กรณีที ่ใช้คานรูปกล่อง (Concrete Box Girder) และ
คานรูปทรง T (T-Beam) จะมีค่าเท่ากับ 0.8 
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กรณีเป ็นพื ้นไร ้คาน (Concrete Flat Slab) จะมีค่า
เท่ากับ 1.0 

2.2.3. ผลของอุณหภูมิ (THERMAL EFFECT) 

การคำนวณระยะการเคลื่อนขยายตัวของโครงสร้างพื้นทางใน
ทุกกรณีที ่ม ีการเปลี ่ยนแปลงของอุณหภูมิท ี ่ส ่งผลกระทบต่อ
โครงสร้างพื้นทาง เนื่องจากทำให้โครงสร้างเกิดการยืดตัว หรือ หดตัว 
ซึ่งสามารถคำนวณได้จากสมการที่ (3) ระยะการเคล่ือนขยายตัวตาม
แนวยาวของวัสดุ นอกจากปัจจัยในด้านการเปลี ่ยนแปลงของ
อุณหภูมิของโครงสร้างพื้นทางแล้ว ยังขึ้นอยู่กับช่วงความยาวของ
โครงสร้างพ้ืนทางน้ันด้วย  

∆𝐿 𝛼 ∙ 𝐿 ∙ ∆𝑇 (3) 
เมื่อ Ltrib คือ ช่วงความยาวของโครงสร้างที่พิจารณาผลเนื่องจาก

ก า ร เ ป ล ี ่ ย น แปล ง ขอ ง อ ุ ณหภ ู ม ิ  (Thermal 
Variation) หน่วยเป็น เมตร (m.) 

𝛼  คือ ค่าความเครียดสูงสุดภายหลังจากการติดตั้งวัสดุ
รอยต ่อพ ื ้นทางท ี ่ ม ีการย ืดขยายต ัวจากการ
เปลี ่ยนแปลงของอุณหภูมิ ในที ่น ี ้จะสมมติให้มี
ค่าประมาณ 0.000012 m./m./oC สำหรับกรณี
โครงสร้างคอนกรีต และค่าประมาณ 0.000013 
m./m./oC สำหรับกรณีโครงสร้างเหล็ก 

∆𝑇 คือ ค่าอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปของบริเวณพื้นที่ภูมิ
ประเทศที่ตั ้งที ่พิจารณาติดตั้งรอยต่อ หน่วยเป็น
องศาเซลเซียส (oC) 

โดยในการพิจารณาอุณหภูมิจะอ้างอิงตามมาตรฐานของ 
AASHTO LRFD bridge design specification [4] ที ่ได ้สร ุปเป็น
ตารางที่ 3 ช่วงของอุณหภูมิต่ำสุด และสูงสุด สำหรับใช้ในการหาค่า
อุณภูมิเฉลี ่ย และนำมาคำนวณระยะการเคลื ่อนขยายตัวของ
โครงสร้างพ้ืนทาง 

ตารางท่ี 3 ช่วงของอุณหภูมิต่ำสุด และสูงสุด 

Climate Steel or Aluminium Concrete 
Moderate -18๐C to 49 ๐C -12๐C to 27 ๐C 

Cold -18๐C to 49 ๐C -18๐C to 27 ๐C 
การพิจาณาค่าอุณหภูมิที่สูงสุดและต่ำสุดที่เปลี่ยนแปลงไปจะ

พิจารณาสำหรับใช้ในการคำนวณออกแบบระยะการเคลื่อนขยายตัว
ออกแบบของโครงสร้าง ดังสมการท่ี (4)  
𝑇 0.5 ∙ 𝑇 𝑇 0.5 ∙ 𝛾 ∙ 𝑇 𝑇  (4)  
𝑇 0.5 ∙ 𝑇 𝑇 0.5 ∙ 𝛾 ∙ 𝑇 𝑇  (5)  

เมื่อ Tmin คือ ค่าอุณหภูมิต่ำสุดที่คูณขยายด้วยค่าสัมประสิทธิ์การ
เปลี ่ยนแปลงของอุณหภูม ิสำหรับใช ้ออกแบบ  
หน่วยเป็น องศาเซลเซียส (oC) 

Tmaxคือ ค่าอุณหภูมิสูงสุดที่คูณขยายด้วยค่าสัมประสิทธิ์การ
เปลี ่ยนแปลงของอุณหภูม ิสำหรับใช ้ออกแบบ  
หน่วยเป็น องศาเซลเซียส (oC) 

TL  คือ ค ่ าอ ุณหภ ูม ิต ่ ำส ุดท ี ่ ไม ่ ได ้ค ูณขยายด ้ วยค่ า
สัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสำหรับใช้
ออกแบบ หน่วยเป็น องศาเซลเซียส (oC) 

TU  คือ ค ่ าอ ุณหภ ูมิ ส ู งส ุ ดท ี ่ ไม ่ ได ้ค ูณขยายด ้ วยค่ า
สัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสำหรับใช้
ออกแบบ หน่วยเป็น องศาเซลเซียส (oC) 

𝛾 คือ ค่าสัมประสัมประสิทธิ ์คูณขยายการเปลี่ยนแปลง
ของอุณหภูมิ (𝛾 ) อ้างอิงตามมาตรฐาน AASHTO 
LRFD bridge design specification [3] ที่สภาวะการใช้
งานจะกำหนดให้ (𝛾 ) มีค่าเท่ากับ 1.00 หรือ 1.20 

นอกจากนี้ยังได้จากการศึกษาผลของการยืดหดตัวของคาน
สะพานคอนกรีตและเสาสะพาน [5] โดยได้มีการพิจารณาการ
คำนวณหาขนาดการยืดหดตัวที ่ต้องการของ Expansion Joint 
สามารถคำนวณได้กรณีที่กำหนดให้ค่าการล้าของคอนกรีต มีค่า
เท่ากับ 0.0003 m./m. การหดตัวของคอนกรีตเนื่องจากการสูญเสีย
ความชื้น มีค่าเท่ากับ 0.0001 m./m. และการเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิ (+20 oC/-15 oC) โดยคอนกรีตเสริมเหล็กมีค่าสัมประสิทธิ์
การขยายตัว (𝛼) ประมาณ 0.000011 / oC กรณีที่โครงสร้างของ
ช่วงสะพานยาว 30+36 เมตร และมีจุดที่ไม่มีการเคลื่อนตัวของคาน
สะพานโดยประมาณอยู ่กึ ่งกลางความยาว จะได้ว่า การหดตัวที่
ต้องการเท่ากับ (30+36)x(0.0003+0.0001+(15x0.000011) =0.037 ม. 
และการขยายตัวที่ต้องการมีค่าเท่ากับ (30+36)x20x0.000011 = 
0.015 ม. เมื่อคำนวณค่าการเคลื่อนตัวที่ต้องการได้แล้วจึงทำการ
เลือกประเภท Expansion Joint และขนาดที่เหมาะสมต่อไป 

3. การออกแบบระยะการเคลื่อนขยายตัวของโครงสร้างพ้ืนทาง
ที่เหมาะสมสำหรับทางพิเศษ 

ในการพิจารณาการออกแบบระยะการเคลื ่อนขยายตัวของ
รอยต่อแบบแผ่นเหล็กฟันปลา (Steel Finger Joint) ซึ่งเป็นรอยต่อ
สำหร ับพ ื ้นทางท ี ่ม ีการเคล ื ่อนขยายต ัวขนาดใหญ ่  (Large 
Movement Joint) รูปที่ 7 ติดตั้งใช้งานบริเวณรอยต่อของพื้นทาง
ยกระดับของทางพิเศษกาญจนาภิเษกทุก ๆ 200 เมตร ของช่วง
ความยาวของพื ้นทางของโครงสร้างคานคอนกรีตรูปกล่อง (Box 
Girder) หล่อสำเร็จรูป โดยกำหนดให้พิจารณาช่วงของอุณหภูมิสูงสุด
เท่ากับ 50 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดเท่ากับ 10 องศา
เซลเซียส สำหรับพื ้นที ่กรุงเทพมหานคร ในการคำนวณค่าการ
เคลื่อนขยายตัวของโครงสร้างที่เกิดขึ้น และผลของการยืดหดตัว 
(Shrinkage) และการคืบตัว (Creep) จะอ้างอิงตามคู่มือ WSDOT 
Bridge Design Manual [2] และมาตรฐาน AASHTO LRFD bridge 
design specification [4] 
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รูปที่ 6 รูปแบบของรอยต่อแบบแผ่นเหล็กฟันปลา (Steel 

Finger Joint) ที่ติดต้ังใช้งาน 

ในการพิจารณาที ่อุณหภูมิสูงสุดสำหรับใช้ในการออกแบบ 
(Tmax) ที่ 50 องศาเซลเซียส มีค่าระยะการเคลื ่อนขยายตัวของ
โครงสร้างพื้นทางสูงสุดเท่ากับ 128.00 mm. และอุณหภูมิต่ำสุด
สำหรับใช้ในการออกแบบ (Tmin) ที่ 10 องศาเซลเซียส มีค่าระยะ
การเคลื่อนขยายตัวของโครงสร้างพื้นทางต่ำสุดเท่ากับ 32.00 mm. 
โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์คูณขยายการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ (𝛾 ) 

เท ่าก ับ 1.00 และในกรณีท ี ่ ใช้ค ่าส ัมประสิทธ ิ ์ค ูณขยายการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ (𝛾 ) เท่ากับ 1.20 จะพบว่าที่อุณหภูมิ
สูงสุดสำหรับใช้ในการออกแบบ (Tmax) ที่ 50 องศาเซลเซียส มีค่า
ระยะการเคล่ือนขยายตัวของโครงสร้างพ้ืนทางสูงสุดเท่ากับ 147.20 
mm. และอุณหภูมิต่ำสุดสำหรับใช้ในการออกแบบ (Tmin) ที่ 10 
องศาเซลเซียส โดยมีค่าระยะการเคลื่อนขยายตัวของโครงสร้างพ้ืน
ทางต่ำสุด เท่ากับ 32.00 mm. ตามลำดับ ซึ่งเมื่อนำมาพิจารณา
ระยะการเคลื่อนขยายตัวของโครงสร้างพื้นทางเนื่องจากผลของ
อุณหภูมิ (Thermal Effect) และ ผลของการยืดหดตัว (Shrinkage) และ
การคืบตัว (Creep) จะได้กราฟแสดงความสัมพันธ์ดังแสดงในรูปที่  7 
และ 8 

รูปที่ 7 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะการเคลื่อน
ขยายตัวของโครงสร้างพื้นทางเทียบกับอุณหภูมิ เมื่อ 
(𝛾 ) เท่ากับ 1.00 

 

รูปที่ 8 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะการเคลื่อน
ขยายตัวของโครงสร้างพื้นทางเทียบกับอุณหภูมิเมื่อ 
(𝛾 ) เท่ากับ 1.20 

จากการพิจารณาค่าระยะการเคลื่อนขยายตัวของโครงสร้างพ้ืน
ทางที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับระยะการเคลื่อนขยายตัวรอยต่อแบบ
แผ่นเหล็กฟันปลา (Steel Finger Joint) ที่กำหนดให้มีระยะช่อง
เปิดในการติดตั้งมีค่าเท่ากับ 50 mm. และอุณหภูมิการติดตั้งมีค่า
เท่ากับ 27 องศาเซลเซียส  เมื่อพิจารณารอยต่อที่ได้ออกแบบติดต้ัง
ใช้งาน พบว่า ระยะการเคลื่อนขยายตัวปิดช่องสูงสุดของรอยต่อที่
อุณหภูมิสูง (Tmax= 50 องศาเซลเซียส เมื่อ (𝛾 ) เท่ากับ 1.00) จะ
มีค่าเท่ากับ 56.00 mm. และ (Tmax= 50 องศาเซลเซียส เมื่อ (𝛾 ) 

เท่ากับ 1.20) จะมีค่าเท่ากับ 75.20 mm. และสำหรับในกรณีของ
ระยะการเคลื่อนขยายตัวเปิดช่องสูงสุดของรอยต่อที่อุณหภูมิต่ำ 
(Tmin= 10 องศาเซลเซียส เมื่อ (𝛾 ) เท่ากับ 1.00) จะมีค่าเท่ากับ 
80.80 mm. และ (Tmin= 10 องศาเซลเซียส เมื ่อ (𝛾 ) เท่ากับ 
1.20) จะมีค่าเท่ากับ 88.96 mm. ซึ่งจากผลการพิจารณาออกแบบ
ใช้งานรอยต่อแบบแผ่นเหล็กฟันปลา (Steel Finger Joint) ขนาด 160 
mm. ที่มีช่วงระยะการเคลื่อนขยายตัวของรอยต่อได้ตั้งแต่ 0-160 
mm. จะเห็นได้ว่ารอยต่อที่ออกแบบใช้งานจะสามารถรองรับการ
เคลื่อนขยายตัวของโครงสร้างพื้นทางได้อย่างเพียงพอ และไม่ทำให้
โครงสร้างพื้นทางมีความเสียหายเกิดขึ ้นอันมีสาเหตุมาจากการ
แตกร้าวเน่ืองจากการยืดหดตัวของโครงสร้างคอนกรีตพ้ืนทาง  

4. สรุป 

จากผลการศึกษาการพิจารณาระยะการเคลื่อนขยายตัวของ
โครงสร้างพื ้นทางยกระดับของทางพิเศษกาญจนาภิเษก โดย
พิจารณาผลของอุณหภูมิ (Thermal Effect) และผลของการยืดหด
ตัว (Shrinkage) และการคืบตัว (Creep) ที่สภาวะการใช้งาน โดย
กำหนดให้พิจารณาช่วงของอุณหภูมิสูงสุด (Tmax) เท่ากับ 50 องศา
เซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุด (Tmin) เท่ากับ 10 องศาเซลเซียส ใน
กรณีที่พ ิจารณาใช้หล ักการตามคู ่ม ือ WSDOT Bridge Design 
Manual [2] แ ล ะ ม า ต ร ฐ า น  AASHTO LRFD bridge design 
specification [4] พิจารณารวมผลของระยะการเคลื่อนขยายตัวของ



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

STR-14-7 

โครงสร้างพื้นทาง(∆𝐿) ภายใต้ผลของอุณหภูมิ (Thermal Effect) 
ด้วยค่าสัมประสิทธิ์คูณขยายการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ (𝛾 ) 

เท ่าก ับ  1.00 และ 1.20 และสำหร ับผลของการย ืดหดตัว 
(Shrinkage) และการคืบตัว (Creep) จะใช้ค่าสัมประสิทธิ์คูณขยายที่ 
1.00 ที่สภาวะการใช้งาน พบว่าที่ระยะการเคล่ือนขยายตัวสูงสุดและ
ต่ำสุดของโครงสร้างพื้นทางที่เกิดขึ้นจะมีค่าไม่เกินช่วงระยะการ
ขยายตัวของรอยต่อแบบแผ่นเหล็กฟันปลา (Steel Finger Joint) ที่
สามารถรองรับการเคลื่อนขยายตัวได้ตั้งแต่ 0-160 mm. ซึ่งจัดอยู่
ในรูปแบบของรอยต่อสำหรับรองรับการเคลื่อนขยายตัวขนาดใหญ่ 
(Large Movement Joint) ของโครงสร้างพื้นทาง การออกแบบใช้
งานรอยต่อแบบแผ่นเหล็กฟันปลา (Steel Finger Joint) ในบริเวณ
ช่วงทางยกระดับทางพิเศษกาญจนาภิเษก จึงมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับระยะการเคลื่อนขยายตัวอันเนื่องมาจากการยืดหดตัว
ของโครงสร้างคอนกรีตพ้ืนทาง (∆𝐿) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่
สร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นทางและรอยต่อที่ติดตั้งใช้งาน 
ส่งผลทำให้โครงสร้างพื้นทางและรอยต่อมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน 
และช่วยประหยัดงบประมาณในการซ่อมบำรุงโครงสร้าง นอกจากนี้
ระยะการเคลื ่อนขยายตัวของโครงสร้างพื ้นทางยังข ึ ้นอยู ่ กับ 
ช่วงความยาวของโครงสร้างพื้นทาง ที่มีผลต่อการเคลื่อนขยายตัวของ
โครงสร้าง ในการออกแบบใช้งานรอยต่อในแต่ละรูปแบบ จึงต้อง
พิจารณาช่วงความยาวของโครงสร้างพ้ืนทางที่เหมาะสมประกอบด้วย  

5. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที ่พนักงานกองวิจัยและพัฒนา การทาง
พิเศษแห่งประเทศไทย และผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้องทุกท่าน ที ่ได้ให้
คำปรึกษา และเสียสละเวลาอันมีค่าช่วยเหลือในการค้นคว้าวิจัย
ข้อมูล สำหรับใช้ในการศึกษาวิจัยนี้ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
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พฤติกรรมคานคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีผสมเส้นใยเหลก็มากเกินพอดีภายใต้แรงกระทำแบบวนซ้ำ 
BEHAVIOR OF REINFORCED CONCRETE BEAMS WITH EXCEEDING STEEL FIBER UNDER CYCLIC LOAD. 
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บทคัดย่อ 

การผสมเส้นใยเหล็กในคอนกรีตสามารถปรับปรุงความสามารถในด้านกำลังรับแรงเฉือน กำลังรับแรงดัด ความเหนียว และการล้าของโครงสร้าง 
ปริมาณการผสมเส้นใยเหล็กในคอนกรีตที่มีขนาดโตสุดของมวลรวมหยาบ 3/4 นิ้วที่แนะนำโดยมาตรฐาน ACI ระบุช่วงปริมาณการผสมเส้นใยเหล็ก
ไว้ที่ร้อยละ 0.3-0.8 โดยปริมาตร บทความนี้เสนอพฤติกรรมของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีปริมาณการผสมเส้นใยเหล็กมากเกินค่าแนะนำภายใต้
แรงกระทำแบบวนซ้ำ โดยคานหน้าตัด 12x24 เซนติเมตรมีรายละเอียดของเหล็กเสริมด้านแรงอัดและแรงดึงเป็น DB12 จำนวน 2 เส้นและทำการ
แปรผันปริมาณการผสมเส้นใยเหล็กชนิดงอปลายท่ีร้อยละ 0.0 , 0.5 , 1.0 และ 1.5 โดยปริมาตรของคอนกรีต ทดสอบด้วยการดัดแบบแรงกระทำ 4 
จุดโดยให้แรงกระทำแบบวนซ้ำ ผลทดสอบคุณสมบัติคอนกรีตแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการไหลของคอนกรีตสดที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อ
ผสมเส้นใยเหล็กที่ร้อยละ 1.0 และ 1.5 สำหรับพฤติกรรมการรับแรงดัดแบบวนซ้ำพบว่าการผสมเส้นใยเหล็กช่วยเพิ่มกำลังสูงสุดของคานคอนกรีต
เสริมเหล็กเล็กน้อยและช่วยลดระดับความเสียหาย อย่างไรก็ตามเมื่อคานมีค่าการแอ่นตัวมากและอยู่ในสภาวะไม่เชิงเส้นพบว่าคานทดสอบที่ผสม
เส้นใยเหล็กที่ร้อยละ 1.0 และ 1.5 นั้นรอยร้าวมีขนาดความกว้างมากกว่าแต่มีจำนวนที่น้อยต่างจากคานที่ไม่มีการผสมเส้นใยเหล็กที่ร้อยร้าวเกิด
อย่างกระจายตัว  แสดงถึงการยืดออกของเหล็กเสริมรับแรงดึงที่เกิดขึ้นอย่างกระจุกตัวเมื่อผสมเส้นใยเหล็กในปริมาณที่มากเกินพอดีและพฤติกรรม
เช่นนี้ส่งผลให้ความสามารถในการสลายพลังงานของคานลดลงโดยเฉพาะการผสมเส้นใยเหล็กที่ร้อยละ 1.5 
คำสำคัญ: คานคอนกรีตเสริมเหล็ก , แรงกระทำแบบวนซ้ำ , เส้นใยเหล็ก 

Abstract 

Steel fiber can improve the shear strength, flexural strength , ductility and fatigue of concrete. The range of proportion for 
deformed steel fiber in 3/4 in. maximum-size aggregate which proposed in ACI standard was 0.3-0.8 volume percentage of 
concrete. This article presented the behavior of RC beam with exceeding steel fiber under cycling loading. Beam section 12x24 
cm2 with two 12 mm dia. bars in both tension and compression sides and varying the fiber content at 0.0 , 0.5 , 1.0 and 1.5 
% by volume of concrete was conducted under cyclic four-point bending test. The test results revealed that the flow ability 
was significant worse when mixing with steel fiber 1.0 % and 1.5 %. The steel fiber increased the ultimate strength slightly 
and reduced the damage of the RC beams under cyclic loading. The large cracks were found in the samples with steel fiber 
1.0% and 1.5% at nonlinear behavior and more deflection but they were few amounts.  It is different in the sample without 
steel fiber that occurred the smaller crack, but it spread along the beam. These illustrated that the tension rebar was stretched 
irregularly when the RC beam had the exceeding steel fiber. Moreover, it led to the deterioration of energy dissipation of the 
RC beam, especially with steel fiber 1.5 %.    
Keywords: RC beam , Cyclic loading , Steel fiber 

 
1. คำนำ 

คอนกรีตเป็นวัสดุที่มีความสามารถในการรองรับแรงอัดได้เป็น
อย่างดี อย่างไรก็ตามในส่วนการรับแรงดึงเป็นข้อด้อยของคอนกรีต
เนื่องจากมีกำลังรับแรงดึงที่น้อยและคอนกรีตยังจัดเป็นวัสดุที่มี
ความเปราะซึ่งเมื่อคอนกรีตรับแรงถึงจุดสูงสุดจะแสดงพฤติกรรม
การส ูญเส ียกำล ังโดยทันที ดังน ั ้นการเล ือกใช ้คอนกร ีตเป็น

ส่วนประกอบในโครงสร้างจึงต้องมีเหล็กเสริมควบคู่ไปด้วยเสมอเพ่ือ
ทำหน้าที่รองรับแรงดึงที่เกิดขึ้นในโครงสร้าง ความสามารถในการ
สลายพลังงานคือหัวใจสำคัญของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กรับ
แรงแผ่นดินไหวซึ ่งจะเกิดขึ ้นได้เมื ่อเกิดรอยแตกร้าวหรือความ
เสียหายขึ ้นในโครงสร้างระหว่างรองรับแรงกระทำ สิ ่งที ่ เป็น
ตัวกำหนดเสถียรภาพของโครงสร้างต้านทานแผ่นดินไหวจึงเป็น
ความเหนียวของโครงสร้างซึ่งเกิดจากรายละเอียดของเหล็กเสริม
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และคุณสมบัติที่ดีของคอนกรีต [1] ในปัจจุบันได้มีความพยายามใน
การปรับปรุงพฤติกรรมเปราะของคอนกรีตโดยการผสมวัสดุเสริม
กำลัง โดยวัสดุเสริมกำลังที่นิยมเลือกใช้จะเป็นวัสดุในกลุ่มเส้นใย 
(Fiber) โดยผสมเข้าไปในระหว่างกระบวนการผสมคอนกรีตเพ่ือให้มี
การกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอในเนื้อคอนกรีต ผลลัพธ์ที่ได้คือการ
ปรับปรุงพฤติกรรมเดิมของคอนกรีตซ ึ ่งเป ็นแบบเปราะให้มี
พฤติกรรมแบบเหนียวมากขึ้น โดยกลไกการทำงานของเส้นใยที่
กระจายอยู่ในเนื้อคอนกรีตจะเป็นสะพานรองรับแรงดึงที่เกิดขึ้นจาก
แรงกระทำส่งผลให้เกิดรอยแตกร้าวในเนื้อคอนกรีตลดลงและช่วย
ลดความกว้างของร้าวที่เกิดขึ้นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้คอนกรีตแสดง
พฤติกรรมแบบเหนียวได้มากขึ้น [2,3] วัสดุเส้นใยท่ีนิยมเลือกใช้เป็น
วัสดุเสริมกำลังคอนกรีตประกอบด้วย เส้นใยแก้ว (glass fiber) เส้น
ใยพอลิเมอร์ (polymer fiber) และเส้นใยเหล็ก (steel fiber) [4-6] 
นอกจากน้ีย ังช ่วยปร ับปร ุงค ุณสมบ ัต ิด ้านอ ื ่นของคอนกรีต
ประกอบด้วย เพิ่มกำลังรับแรงเฉือน (shear strength) เพิ่มกำลัง
รับแรงดึง (tensile strength) ลดการเกิดการหดตัวจากการสูญเสีย
ความชื้น (shrinkage) และลดการคืบ (creep) [7-10] สำหรับผล
ของขนาดเส้นใยต่อพฤติกรรมการรับแรงของคอนกรีตนั้น Banthia 
และคณะ [11] ได้เลือกใช้เส้นใยเหล็กที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.80 มิลลิเมตรและ 0.40-0.45 มิลลิเมตรผสมในคอนกรีตพบว่า
ขนาดของรอยร้าวที่เกิดขึ้นมีขนาดเล็กกว่าเมื่อผสมด้วยเส้นใยที่มี
ขนาดเล็ก การเลือกปริมาณการผสมเส้นใยเหล็กในคอนกรีตจำเป็น
ที่จะต้องมีการคำนึงถึงความสามารถในการไหลของคอนกรีต วิธีการ
เท ลักษณะของโครงสร้าง และขนาดของมวลรวม [12-13] ปริมาณ
การผสมเส้นใยเหล็กที่แนะนำโดยมาตรฐาน ACI [14] ได้ระบุสำหรับ
คอนกรีตที่มีขนาดโตสุดของหิน 3/4 นิ้วนั้นช่วงปริมาณการผสมเส้น
ใยเหล็กแนะนำไว้ที่ร้อยละ 0.3-0.8 โดยปริมาตรสำหรับเส้นใยเหล็ก
ที่มีการงอปลาย 

งานวิจัยที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าคอนกรีตมีคุณสมบัติด้านความ
เหนียวดีขึ้นเมื่อผสมเส้นใยเหล็กในปริมาณที่มากขึ้น แต่หากผสมใน
ปริมาณที่มากเกินไปจะส่งผลอย่างไรต่อคุณสมบัติของคอนกรีตและ
โครงสร้างจึงเป็นที่มาของการศึกษาในครั้งนี้ งานวิจัยนี้เสนอผลของ
การผสมเส้นใยเหล็กในคอนกรีตที่มากเกินพอดีต่อพฤติกรรมการรับ
แรงดัดแบบวนซ้ำของคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้ทดสอบด้วยการดัด
แบบแรงกระทำ 4 จุด โดยทำการแปรผันปริมาณการผสมเส้นใย
เหล็กชนิดงอปลายที่ร้อยละ 0.0 , 0.5 , 1.0 และ 1.5 โดยปริมาตร
ของคอนกรีตซึ่งมากเกินกว่าช่วงแนะนำตามมาตรฐาน ACI 

2. การดำเนินงานวิจัย  

2.1. ตัวอย่างทดสอบ 

งานวิจัยนี ้เป็นการทดสอบการให้แรงดัดแบบวนซ้ำแก่คาน
คอนกรีตเสริมเหล็กที่ผสมเส้นใยเหล็กชนิดงอปลายในคอนกรีต 

ตัวอย่างคานทดสอบในงานวิจัยนี้ประกอบด้วยจำนวณ 4 ตัวอย่าง 
ทุกตัวอย่างมีขนาดหน้าตัด 12x24x200 cm เหล็กเสริมตามยาว
ด้านรับแรงอัดและแรงดึงคือ 2-DB12 และเหล็กลูกต้ังเป็น RB6 โดย
รายละเอียดของเหล็กเสริมแสดงดังรูปที่ 1 สำหรับตัวแปรที่ทำการ
แปรผันในตัวอย่างทดสอบคือปริมาณเส้นใยเหล็กชนิดงอปลายที่
ผสมในเนื้อคอนกรีต โดยปริมาตรที่ผสมอยู่ในช่วงร้อยละ 0.0 – 1.5 
โดยปริมาตรของคอนกรีตดังแสดงในตารางที่ 1 โดยตัวอย่างที่ไม่มี
การผสมเส้นใยเหล็ก (S0.0) ถูกใช้เป ็นตัวอย่างอ้างอิงในการ
เปรียบเทียบผลทดสอบ สำหรับคุณสมบัติของเส้นใยเหล็กชนิดงอ
ปลายที่ใช้ในงานวิจัยนี้แสดงในตารางท่ี 2 

 

 
รูปที่ 1  รายละเอียดหน้าตัดและเหล็กเสริมภายใน 

ตารางท่ี 1 ตัวอย่างทดสอบ 

ตัวอย่าง ขนาดหน้าตัด 
(cm) 

ปริมาณเส้นใยเหล็ก 
(ร้อยละโดยปริมาตรคอนกรีต) 

S0.0 

12x24x200 

0.0 
S0.5 0.5 
S1.0 1.0 
S1.5 1.5 

ตารางท่ี 2  ขนาดและคุณสมบัติเชิงกลของเส้นใยเหล็ก 

Fiber 
type 

Length 
(cm) 

Diameter 
(cm) 

Specific 
gravity 

Tensile strength 
(kg/cm2) 

Steel 5 0.075 7.85 11,217 

2.2. วิธีการทดสอบ 

การให้แรงกระทำแก่คานทดสอบกระทำผ่านการเตรียมตัวอย่าง
ในรูปแบบการดัดแบบแรงกระทำ 4 จุด (four-point bending 
test) โดยม ีระยะช ่วงพาดของคานขนาด 180 cm ด ังแสดง
รายละเอียดในรูปที่ 2 ขั้นตอนการให้แรงกระทำและวนซ้ำแก่คาน
ทดสอบแยกออกเป็น 2 ส่วน ดังแผนภาพแสดงในรูปที่ 3 ส่วนแรก
จะเป็นการให้แรงวนซ้ำแก่คานทดสอบโดยการกดคานด้วยแรงขนาด 
80 kN และถอนแรงออกเป็นจำนวน 40 รอบ หลังจากนั้นจะเป็น
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การให้แรงกระทำในส่วนที่สองโดยการกดคานให้มีค่าระยะแอ่นตวัที่
ก่ึงกลางคานเพ่ิมขึ้นจากค่าการแอ่นตัวสูงสุดที่เกิดขึ้นในขั้นตอนก่อน
หน้าทีละ 3 มิลลิเมตรและถอนแรงออกซึ่งในทุกๆค่าการแอ่นตัวที่
เพ่ิมขึ้นจะทำการกดคานวนซ้ำจำนวน 2 รอบ โดยให้เพ่ิมค่าการแอ่น
ตัวของคานจนกว่าคานจะเกิดการวิบัติ  สำหรับเครื่องมือวัดค่าที่
ติดตั้งในการทดสอบประกอบด้วย Load cell ขนาด 50 ตันสำหรับ
วัดค่าแรงกดกระทำ และอุปกรณ์วัดค่าการแอ่นตัวที่ตำแหน่งก่ึงคาน
คานดังแสดงในรูปที่ 4 

รูปที่ 2  การเตรียมการทดสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3  แผนภาพขั้นตอนการให้แรงกระทำ 

 
รูปที่ 4  การติดต้ังเคร่ืองมือวัดค่าในการทดสอบ 

3. ผลการทดสอบและอภิปราย 

3.1. คุณสมบัติของคอนกรีต 

ผลการทดสอบคุณสมบัติของคอนกรีตที ่ผสมเส้นใยเหล็ก

เปรียบเทียบกับค่าจากตัวอย่างอ้างอิง (ไม่ผสมเส้นใยเหล็ก) แสดงดัง
ตารางที ่ 3 จากผลการทดสอบแสดงให้เห็นค่าการยุบตัวของ
คอนกรีตสดมีค่าลดลงเม่ือปริมาณเส้นใยเหล็กที่ผสมอยู่ในคอนกรีตมี
ค่าเพิ่มมากขึ้น โดยมาตรฐาน ACI ได้แนะนำช่วงปริมาณในการผสม
เส้นใยเหล็กสำหรับคอนกรีตที่มีขนาดมวลรวมหยาบโตสุด 3/4 นิ้วไว้
ที่ร้อยละ 0.3-0.8 โดยปริมาตรซึ่งจะเห็นผลทดสอบว่าเมื่อปริมาณ
เส้นใยเหล็กอยู่ที ่ร้อยละ 1.0 และ 1.5 ค่าการยุบตัวของคอนกรีต
ลดลงอย่างมากแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อความสามารถในการ
ไหลของคอนกรีตสดเมื่อผสมเส้นใยเหล็กในปริมาณที่มากเกินค่า
แนะนำซึ่งสอดคล้องกับค่ากำลังรับแรงของคอนกรีตที่อายุ 28 วัน 
โดยค่ากำลังอัดของคอนกรีตลดลงเมื ่อเพิ ่มปริมาณเส้นใยเหล็ก 
อย่างไรก็ตามผลการทดสอบกำลังรับแรงดึงของคอนกรีตมีค่าเพ่ิมขึ้น
ตามปริมาณเส้นใยเหล็กที่เพิ่มมากขึ้น โดยค่าอัตราส่วนของกำลังรับ
แรงดึงต่อแรงอัดของคอนกรีตอ้างอิงเท่ากับ 0.19 ขณะที่คอนกรีตที่
ผสมเส้นใยเหล็กร้อยละ 1.5 มีค่ามากถึง 0.42 แสดงให้เห็นถึง
คุณสมบัติด้านการรับแรงดึงของคอนกรีตที่ดีขึ้น 

ตารางท่ี 3  ผลทดสอบคอนกรีต 

ปริมาณเส้นใยเหล็ก(%) 0.0 0.5 1.0 1.5 
คุณสมบัติของคอนกรีตสด 

ค่าการยุบตัว (cm) 
(Slump test) 

12.5 9.0 6.3 4.5 

กำลังของคอนกรีตที่อายุ 28 วัน 
กำลังรับแรงอัด, fc (ksc) 277 249 228 156 
กำลังดึงแยก, ft (ksc) 53 58 67 65 
อัตราส่วน ft/fc 0.19 0.23 0.29 0.42 

3.2. เส้นโค้งขอบนอกของแรงกดและการแอ่นตัว 

กราฟเส้นโค้งขอบนอกของความสัมพันธ์ระหว่างแรงกดและ
ระยะแอ่นตัวที่ก่ึงกลางคานของตัวอย่างทดสอบรับแรงกดแบบวนซ้ำ
แสดงดังรูปที่ 5 โดยจะเห็นว่าการผสมเส้นใยเหล็กในคอนกรีตไม่
กระทบต่อพฤติกรรมการรับแรงในช่วงพฤติกรรมแบบเชิงเส้นแต่มี
ผลต่อค่าแรงกดสูงสุดที่คานรับได้ โดยผลของตัวอย่าง S1.0 และ 
S1.5 แสดงให้เห็นถึงการเพิ ่มขึ ้นของแรงกดสูงสุดจาก 105 kN 
(ตัวอย่างอ้างอิง) เป็น 117 kN เมื่อผสมเส้นใยเหล็กที่ร้อยละ 1.0 
และ 113 kN เมื ่อผสมเส้นใยเหล็กที ่ร้อยละ 1.5 สำหรับในช่วง
พฤติกรรมแบบไม่เชิงเส้นพบว่าตัวอย่างที่ผสมเส้นใยร้อยละ 1.0-1.5 
ค่าความชันค่อยๆลดลงเมื่อเพิ่มระยะแอ่นตัว ในตัวอย่าง S1.0 ที่
ระยะแอ่นตัว 64 mm พบการลดลงแบบฉับพลันของกำลังรับแรง 
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รูปที่ 5  กราฟเส้นโค้งขอบนอก 

3.3. รูปแบบความเสียหาย 

รูปแบบความเสียหายที่แตกต่างกันของคานทดสอบในส่วนที่
เกิดเฉพาะแรงดัด (ช่วงกลางคาน) เมื่อปริมาณการผสมเส้นใยเหล็ก
ที่แตกต่างกันกล่าวถึงในหัวข้อนี้ รูปแบบการกระจายตัวของรอยร้าว
ในแต่ละตัวอย่างทดสอบที่ระยะแอ่นตัวที่กลางคานเท่ากับ 22 mm 
ซึ่งเป็นช่วงที่คานเข้าสู ่พฤติกรรมแบบไม่เชิงเส้นแสดงดังรูปที่ 6 
พบว่าในตัวอย่าง S0.0 ซึ่งไม่ผสมเส้นใยเหล็กนั้นช่วงความลึกของ
คานที่เกิดรอยร้าวมากถึงประมาณร้อยละ 80 ของความลึกทั้งหมด 
สำหรับการผสมเส้นใยเหล็กจะช่วยลดความยาวของรอยร้าวซึ่งแสดง
ชัดเจนในตัวอย่าง S1.5 โดยมีสาเหตุเนื่องมาจากเส้นใยเหล็กช่วยรับ
แรงดึงที่เกิดขึ้นในเน้ือคอนกรีต แต่การช่วยรับแรงดึงในเนื้อคอนกรีต
ของเส้นใยเหล็กจะทำให้เกิดร้อยร้าวขนาดเล็กกระจายตัวรอบรอย
ร้าวหลัก สำหรับรูปแบบของรอยร้าวที่ระยะแอ่นตัว 64 mm ซึ่งเป็น
ค่าระยะแอ่นตัวสูงสุดในการทดสอบนี้แสดงดังรูปที่ 7 พบว่าผลของ
การผสมเส้นใยเหล็กที่ปริมาณมากเกิดพอดีกลับส่งผลในด้านลบ โดย
จะเห็นได้จากตัวอย่าง S0.0 ที ่ความกว้างของรอยร้าวกระจาย
ตัวอย่างสม่ำเสมอแสดงให้เห็นถึงการยืดตัวแบบพลาสติกของเหล็ก
เสริมกระจายตัวได้ตลอดความยาว แตกต่างจากตัวอย่าง S1.0 และ 
S1.5 ซึ่งพบว่าการเพิ่มขึ้นของความกว้างรอยร้าวกระจุกตัวอยู่ที่บาง
รอยร้าวขณะที่รอยร้าวอื่นที่อยู่รอบๆมีความกว้างน้อยมากแสดงดึง
การยืดตัวของเหล็กเสริมที่ไม่สม่ำเสมอ และจากกราฟเส้นโค้งขอบ
นอก (รูปที่ 5) นั้นในตัวอย่าง S1.0 เกิดการลดลงของแรงกดอย่าง
ฉับพลันมีสาเหตุเนื ่องจากการขาดของเหล็กเสริมรับแรงดึงใน
ตำแหน่งที่รอยร้าวเปิดกว้างดังรูปที่ 7 จากความเสียหายที่กล่าวถึงนี้
แสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อการกระจายตัวของรอยร้าวที่ลดลงของ
คานเมื่อผสมเส้นใยเหล็กในปริมาณท่ีมากเกินพอดี 

3.4. การสลายพลังงาน 

จากขั้นตอนการให้แรงกระทำแบบวนซ้ำโดยกดคานด้วยแรง
ขนาด 80 kN ซ้ำเปน็จำนวน 40 รอบ และเพ่ิมค่าระยะแอ่นตัว
จากก่อนหน้าทีละ 3 mm โดยให้แรงวนซ้ำ 2 รอบในแต่ละขั้น

ของเพ่ิม 

ก) S0.0 

ข) S0.5 

ค) S1.0 

 
ง) S1.5 

รูปที่ 6 รอยร้าวที่ระยะแอ่นตัว 22 mm 
ค่าระยะแอ่นตัว ตารางที่ 4 แสดงค่าการสลายพลังงานของคานใน
รอบที่ 40 ของการของการให้แรงวนซ้ำและที่รอบที่ 2 ของการให้
แรงวนซ้ำที่ระยะแอ่นตัว 22 และ 64 mm ณ รอบท่ี 40 ของการให้
แรงวนซ้ำซึ่งยังเป็นช่วงที่คานแสดงพฤติกรรมแบบเชิงเส้นดังแสดง 
ตัวอย่าง S0.0 ซึ่งไม่มีการผสมเส้นใยนั้นเกิดค่าการสลายพลังงาน
มากที่สุดที่ 30 J และตัวอย่าง S1.0 มีค่าการสลายพลังงานน้อยกว่า
ตัวอย่างอ้างอิงถึง 3 เท่า ต่อมาเป็นการกดคานให้มีค่าระยะแอ่นตัว
เพิ่มขึ้นทีละ 3 mm โดยให้แรงกดวนซ้ำ 2 รอบในแต่ละขั้นของเพ่ิม
ค่าระยะแอ่นตัว ที่ระยะแอ่นตัว 22 mm คานทดสอบทุกตัวอย่าง
เริ่มเข้าสูงพฤติกรรมแบบไม่เชิงเส้น แต่จากลักษณะความเสียหายที่
แสดงในรูปที่ 6 พบว่าความกว้างของรอยร้าวในทุกตัวอย่างมีค่าน้อย
มากแต่จำนวนรอยร้าวในตัวอย่างที่ผสมเส้นใยเหล็กมีค่ามากกว่า ซึ่ง 
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Kavin และคณะ [15] ได้สรุปไว้ว ่าคอนกรีตที ่ผสมเส้นใยจะใช้
พลังงานในการแตกร้าวมากกว่า ดังนั ้นจึงเป็นสาเหตุให้ตัวอย่าง 
S1.0 และ S1.5 มีค่าการสลายพลังงานที่มากกว่าตัวอย่างอ้างอิง 
และค่าการสลายพลังงานมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อคานมีค่าการแอ่นตัวและ
เสียหายมากขึ้นเนื่องจากค่าการสลายพลังงานในคานกอนกรีตเสริม
เหล็กนี้จะมีค่ามากเมื่อโครงสร้างแสดงพฤติกรรมแบบไม่เชิงเส้น 
[16] และเนื่องจากคอนกรีตเป็นวัสดุที่เปราะดังนั ้นค่าการสลาย
พลังงานส่วนใหญ่เกิดจากเหล็กเสริมที่แสดงพฤติกรรมแบบพลาสติก 
เมื่อเปรียบเทียบค่าการสลายพลังงานที่ระยะแอ่นตัว 64 mm พบว่า
การสลายพลังงานของตัวอย่าง S0.5 ทำได้ดีเนื่องจากเส้นใยเหล็กมี
ส่วนช่วยอย่างมาก แต่หากเปรียบเทียบกับตัวอย่าง S1.0 และ S1.5 
ซึ่งค่าการสลายพลังงานลดลงจาก 275 J เหลือ 139 J และ 75 J 
เนื่องจากการเปิดอ้าออกของรอยร้าวในรูปที่ 7 ของตัวอย่าง S0.5 
แสดงให้เห็นถึงการเปิดอ้าออกของขนาดรอยร้าวที่เกิดอย่างกระจาย
ตัวขณะที่ตัวอย่าง S1.5 ที่แสดงชัดเจนว่าการเปิดอ้าออกของรอย
ร้าวกระจุกตัวอยู่ที่บางรอยร้าวเท่านั้น ส่งผลให้การสลายพลังงานที่
เกิดจากเส้นใยเหล็กที่ผสมอยู่ในคอนกรีตทำได้น้อย ผลทดสอบแสดง
ให้เห็นถึงความสามารถในการสลายพลังงานที่ลดลงเมื่อผสมเส้นใย
เหล็กในปริมาณท่ีมากเกินพอดี 

4. สรุป 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาผลของการรับแรงดัดแบบวนซ้ำของ
คานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ผสมเส้นใยเหล็กในปริมาณร้อยละ 0.0-
1.5 โดยปริมาตรคอนกรีตซึ ่งเป็นค่าที ่เกินกว่าช่วงแนะนำตาม
มาตรฐาน ACI โดยการทดสอบการให้แรงดัดแบบแรงกระทำ 4 จุด 
โดยผลการทดสอบคุณสมบัติคอนกรีตแสดงถึงความสามารถในการ
ไหลที่ลดลงอย่างมากเมื่อเลือกใช้สัดส่วนผสมเส้นใยเหล็กที่มากเกิน
ค่าแนะนำ สำหรับผลของการผสมเส้นใยเหล็กที่มากเกินพอดีต่อ
พฤติกรรมการรับแรงของคานสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 กำลังรับแรงสูงสุดของคานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากกำลังรับ

แรงดึงของคอนกรีตที่เพ่ิมขึ้น 
 การกระจายตัวของรอยร้าวในช่วงพฤติกรรมไม่เชิงเส้นแย่ลง

นำไปสู่การยืดตัวของเหล็กเสริมรับแรงดึงอย่างกระจุกตัวและ
ทำให้เหล็กเสริมรับแรงดึงขาดในท้ายที่สุด 

 ความสามารถในการสลายพลังงานในช่วงพฤติกรรมไม่เชิงเส้น
แย่ลงเน่ืองการกระจุกตัวของการเปิดอ้าออกของรอยร้าว 

ก) S0.0  

ข) S0.5 

ค) S1.0 

ง) S1.5 
รูปที่ 7 รอยร้าวที่ระยะแอ่นตัว 64 mm 

ตารางท่ี 4  ค่าการสลายพลังงาน 

ตัวอย่าง S0.0 S0.5 S1.0 S1.5 
ค่าการสลายพลังงาน (J) / รอบการให้แรง 

(ช่วงพฤติกรรมเชิงเส้น) 
แรงวนซ้ำรอบที่ 40 

 
30 

 
21 

 
10 

 
19 

(ช่วงพฤติกรรมไม่เชิงเส้น) 
ที่ระยะแอ่นตัว 22 mm 

 
63 

 
60 

 
81 

 
71 

ที่ระยะแอ่นตัว 64 mm 97 275 139 75 
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บทคัดย่อ 

ปัจจุบันการแข่งขันในอุตสาหกรรมการก่อสร้างและความต้องการเชิงสถาปัตยกรรมสูงขึ้นส่งผลให้รูปร่างของโครงสร้างอาคารมีความไม่สมมาตร
และไม่สม่ำเสมอในรูปแบบต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น ความไม่สม่ำเสมอเชิงการบิด ความไม่สม่ำเสมอแนวระนาบ หรือความไม่สม่ำเสมอแนวด่ิง บทความ
นี้นำเสนอผลการวิเคราะห์อาคารตัวอย่างตึกช้าง (Elephant Tower) ซึ่งเป็นอาคารที่ได้รับรางวัลตึกระฟ้าที่มีเอกลักษณ์อันดับที่ 4 ใน 20 ของโลก
ในปี 2011 และเป็นอาคารที่มีรูปทรงโครงสร้างไม่สม่ำเสมอดังกล่าว มาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแรงแผ่นดินไหว 
มยผ.1301/1302-61 ได้กำหนดวิธีการออกแบบโครงสร้างอาคารในลักษณะดังกล่าว โดยต้ังสมมติฐานว่าอาคารต้ังอยู่บริเวณพ้ืนที่แผ่นดินไหวรุนแรง 
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อศึกษาพฤติกรรมของโครงสร้าง ผลตอบสนองของอาคารและเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ด้วยวิธีแรงสถิตเทียบเท่า วิธี
สเปกตรัมตอบสนองแบบโหมดและวิธีวิเคราะห์การตอบสนองเชิงเส้นแบบประวัติเวลาตามมาตรฐาน มยผ.1301/1302-61 
คำสำคัญ: วิธีแรงสถิตเทียบเท่า ,วิธีสเปกตรัมตอบสนองแบบโหมด ,วิธีวิเคราะห์การตอบสนองเชิงเส้นแบบประวัติเวลา, มยผ.1301/1302-61 

Abstract 

Nowadays, industrial and architectural demand increase that affect the complexity of shape and irregularity of the 
structures such as torsional irregularity, horizontal irregularity and vertical irregularity. This research presents the analytical 
results of the Elephant Tower which the building was ranked number four of the 20 World’s Iconic Skyscraper by CNNGO in 
2011. Design standard, DPT1301/1302-61 defines the seismic design methods for asymmetry and irregularity of structures. The 
elephant tower is assumed to be located in high seismic area, Chiang Mai, Thailand. Structural behavior and seismic responses 
of the building are investigated including equivalent static analysis, modal response spectrum analysis and linear time history 
analysis according to DPT 1301/1302-61. 
Keywords: Equivalent static, Modal response spectrum analysis, Linear time history analysis, DPT1301/1302-61 
 

1. บทนำ 

ปัจจุบันการแข่งขันในอุตสาหกรรมการก่อสร้างและความ
ต้องการในเชิงสถาปัตยกรรมค่อนข้างสูง ส่งผลให้รูปทรงของอาคาร
มีความซับซ้อนและไม่สม่ำเสมอทางโครงสร้างทั้งแนวดิ่ง แนวราบ 
และความไม่สม่ำเสมอเชิงการบิด กรมโยธาธิการและผังเมืองได้
กำหนดมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของ
แผ่นดินไหว มยผ.1302-52 [1] และ มยผ.1301/1302-61 [2] 
สำหรับอาคารดังกล่าว มีสมมติฐานการออกแบบโครงสร้างอาคารให้
มีความเหนียวและสามารถสลายพลังงานจากการสั ่นสะเทือน
เนื่องจากแรงแผ่นดินไหวในระดับที่เหมาะสมโดยไม่เกิดการพังทลาย  

มผย.1301-1302-52 [1] ได้กำหนดวิธีคำนวณแรงแผ่นดินไหว    
ไว้ 2 วิธี ได้แก่ วิธีแรงสถิตเทียบเท่า (Equivalent Static Analysis) 

และว ิ ธ ีพลศาสตร ์  (Dynamic Analysis)  และปร ับปร ุ ง เป็น
มาตราฐานฉบับใหม่ มยผ .1301/1302-61 [2] เพื ่อปรับปรุง
รายละเอียดให้ทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล เช่น 
ปรับแก้ค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมสำหรับการออกแบบ 
วิธีการคำนวณหาแรงเฉือนที่ฐาน MRSA [2,5] และชุดข้อมูลการส่ัน
ไหวของพ้ืนดินที่เหมาะสมแก่การวิเคราะห์โครงสร้าง เป็นต้น  

วิธีแรงสถิตเทียบเท่าเป็นวิธีคำนวณแรงแผ่นดินไหวอย่างง่ายซึ่ง
ไม่เหมาะสมกับลักษณะของโครงสร้างอาคารที ่ไม่สม่ำเสมอใน
ลักษณะต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดการกระจายตัวของแรงกระทำด้านข้าง
และแรงบิดของอาคารไม่คงที่ การออกแบบด้วยวิธีเชิงพลศาสตร์มี
ความเหมาะสมมากกว่าเนื่องจากพิจารณาผลกระทบดังกล่าว โดย
วิธีเชิงพลศาสตร์สามารถจำแนกได้ 3 วิธี ได้แก่ วิธีสเปกตรัมการ
ตอบสนองแบบโหมด วิธีวิเคราะห์การตอบสนองของโครงสร้างเชิง
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เส้นแบบประวัติเวลาและวิธีวิเคราะห์การตอบสนองของโครงสร้าง
ไม่เชิงเส้นแบบประวัติเวลา 

บทความนี้นำเสนอผลวิเคราะห์โครงสร้างอาคารตัวอย่างที่มี
ความไม่สม่ำเสมอทั้งแนวด่ิงและแนวราบ อาคารตัวอย่างตึกช้างเป็น
อาคารที่ได้รับรางวัลตึกระฟ้าที่มีเอกลักษณ์ของโลกอันดับที่ 4 ใน 
20 ของโลก [3] โดยศึกษาพฤติกรรมของโครงสร้างและเปรียบเทียบ
ผลวิเคราะห์แรงเฉือนที ่ฐาน (Base Shear) การเคลื ่อนตัวของ
โครงสร้างในแต่ละชั้น (Floor Displacement) และการเคลื่อนตัว
สัมพัทธ์ระหว่างชั้น (Story Drift) เป็นสำคัญ 

2. วัตถุประสงค์และขอบเขตงานวิจัย 

2.1. วัตถุประสงค์หลักของงานวิจัย 

ศึกษาพฤติกรรมและเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์โครงสร้าง
อาคารตัวอย่างด้วยวิธีการวิเคราะห์ผลของแรงแผ่นดินไหวต่อ
โครงสร้าง ด้วยวิธีแรงสถิตเทียบเท่า [2] วิธีสเปกตรัมตอบสนองแบบ
โหมด [2] และวิธีวิเคราะห์การตอบสนองของโครงสร้างเชิงเส้นแบบ
ประวัติเวลา [1] โดยทำการศึกษาพฤติกรรมของโครงสร้างและ
เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์แรงเฉือนที่ฐาน การเคล่ือนตัวแต่ละชั้น
และการเคล่ือนตัวสัมพัทธ์ระหว่างชั้น 

2.2. ขอบเขตของการวจิัย 

วิเคราะห์โครงสร้างโดยการสร้างแบบจำลองอาคารตัวอย่าง 
ด้วยโปรแกรมไฟไนต์เอเลเมนท์ ETABS [4] โดยไม่รวมชั้นใต้ดินและ
ผลของการถ่ายแรงด้างข้างของผนังก่อภานในอาคาร มีสมมติฐานว่า
อาคารตั้งอยู่บริเวณแผ่นดินไหวรุนแรง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยสร้าง
แบบจำลองแบบยืดหยุ่นเชิงเส้น (Elastic Model) และพิจารณา
ผลกระทบของ P-Delta 

3. การออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผน่ดินไหว
ตามมาตรฐานมยผ.1301/1302-61 

3.1. วิธีแรงสถิตเทียบเทา่ 

วิธีแรงสถิตเทียบเท่า [2] เป็นวิธีการคำนวณแรงแผ่นดินไหว
อย่างง่ายเพื่อหาแรงเฉือนที่ฐาน (Base Shear, V) ซึ่งจะขึ้นอยู่กับ
สัมประสิทธิ์การตอบสนองของแผ่นดินไหว (CS) และน้ำหนัก
โครงสร้างประสิทธิผล (W) ดังสมการท่ี (1) 

𝑉 𝐶 𝑊 (1) 

โดยค่า CS คำนวณได้จากสมการที่ (2) 

𝐶 𝑆
𝐼
𝑅

 0.01𝑔 (2) 

โดย Sa คือ ค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัม  
 I   คือ ค่าตัวประกอบความสำคัญของอาคาร และ  

R   คือ ค่าตัวประกอบปรับผลตอบสนอง  
การหาค่าการเคล่ือนตัวในแนวราบท่ีศูนย์กลางมวลของชั้นใดๆ

(𝜹𝒙) หาได้จากสมการที่ (3) 

𝛿
𝐶 𝛿

𝐼
 (3) 

𝐶   คือ ตัวประกอบขยายค่าการโก่งตัว และ 
𝛿  คือ ค่าการเคล่ือนตัวในแนวราบท่ีจุดศูนย์กลาง

มวลของช้ัน x  

 

ค่าการเคลื่อนตัวสัมพัทธ์ (Story Drift, Δ) คือผลต่างระหว่าง
การเคล่ือนตัวในแนบราบของช้ันบนและช้ันล่าง  

3.2. วิธีสเปกตรัมการตอบสนองแบบโหมด 

การออกแบบด้วยวิธีสเปกตรัมการตอบสนองแบบโหมด [2] 
(Modal Response Spectrum Analysis, RSA) โดยคำนวณจาก
คาบการสั่นและรูปร่างโหมดธรรมชาติของการสั่นของโครงสร้าง
หลายโหมดและใช้สเปกตรัมในการออกแบบด้วยวิธีเชิงพลศาสตร์
และมีค ่าอ ัตราส ่วนความหน่วงต ้องสอดคล้องก ับอ ัตราส ่วน
ความหน่วงของโครงสร้างอาคาร 

จำนวนโหมดที่พิจารณาจะต้องเพียงพอที่จะทำให้ผลรวมของ
น้ำหนักประสิทธิผลเชิงโหมด (Model Mass Participation) มีค่าไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 ของน้ำหนักประสิทธิผลทั้งหมดของอาคาร
สำหรับแต่ละทิศของแรงแผ่นดินไหวในแนวราบที่ต้ังฉากกัน 

การคำนวณแรงเฉือนรวมที่ฐาน (Total Base Shear, Vt) เป็น
ผลรวมของแรงเฉือนแต่ละโหมดด้วยวิธีรากที่สองของผลรวมของค่า
กำลังสองหรือวิธีรวมแบบสัมบูรณ์ของค่ากำลังสอง โดยทุกโหมดถูก

คูณด้วย  จะได้แรงเฉือนที่ฐาน Vt สำหรับใช้ในการคำนวณตัวคูณ
ปรับค่า (SF) ตามสมการที่ (4) 

𝑉
𝐼
𝑅

𝑉 , 𝑉 , 𝑉 , ⋯ (4) 

โดย Vb,ie  คือ แรงเฉือนที่ฐานของโหมด i ของระบบเชิงเส้น  

แรงเฉือนที่ฐานรวม (Total Base Shear, Vt) เป็นคำนวณจาก
การรวมการตอบสนองของโหมดต่างๆตามสมการที่ (4) ที่มีค่าน้อย
กว่าร้อยละ 85 ของค่าแรงเฉือนที่ฐาน (Base Shear, V) ที่ได้จากวิธี
แรงสถิตเทียบเท่า ให้ปรับแก้ค่าแรงภายในที่ใช้ในการออกแบบด้วย
วิธีพลศาสตร์โดยคูณค่าตัวประกอบปรับค่า (Scaling Factor, SF) 
ตามสมการที่ (5) 

𝑆 0.85
𝑉
𝑉

 (5) 

ทั้งนี้ไม่ต้องคูณค่าตัวประกอบปรับค่า (SF) สำหรับการคำนวณ
การเคล่ือนตัวแต่ละชั้นและการเคล่ือนตัวสัมพัทธ์ระหว่างชั้น 

การคำนวณค ่าแรงเฉ ือนสำหร ับการออกแบบช้ินส ่วน



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

STR-16-3 

โครงสร้างแนวดิ ่งรายชิ ้นส ่วน (Individual Vertical Member) 
เฉพาะโหมดแรกให้คูณค่าแรงเฉือนสูงสุดของชิ้นส่วนนั้นในระบบเชิง

เส้นด้วย Ω
 โดยที่ Ω0 คือ ตัวประกอบกำลังส่วนเกิน [2] และ 

SF  คือ ตัวคูณปรับค่าตามสมการที่ (5) จะได้ค่าแรงเฉือนต้านทาน
เพื ่อใช้ในการออกแบบกำลังรับแรงเฉือนของชิ ้นส่วนโครงสร้าง
แนวด่ิงรายชิ้นส่วนตามสมการท่ี (6) 

𝑉 𝐼
𝑆 Ω 𝑉

𝑅
𝑉 𝑉 ⋯ 

(6) 

โดย Vie  คือ แรงเฉือนในระนาบของโหมด i ของระบบเชิงเส้น  
วิธีการคำนวณนี้เรียกว่า Modified Response Spectrum 

Analysis (MRSA) [2,5] ซึ่งเป็นการปรับวิธีการคำนวณแรงเฉือนที่
ใช้ในการออกแบบโดยพิจารณาที่โหมดสูงสุดเป็นแบบยืดหยุ่นเชิง
เส้น โดยคำนวณแกน X และแกน Y แต่ละแกนแยกกัน   

ทั้งนี้การเคล่ือนตัวในแนวราบท่ีจุดศูนย์กลางมวล (𝛿) และการ
เคลื ่อนตัวสัมพัทธ์ระหว่างชั ้น (𝛥) จะพิจารณาผลของการเสีย
รูปแบบอินอิลาสติกสามารถคำนวณได้จากสมการที่ (7) และสมการ
ที่ (8) ตามลำดับ 

𝛿
𝐶
𝑅

𝛿 𝛿 𝛿 ⋯ (7) 

𝛥
𝐶
𝑅

𝛥 𝛥 𝛥 ⋯ (8) 

โดย   𝛿   คือ การเคล่ือนตัวของโหมด i ของระบบเชิงเส้น 
          𝛥    คือ การเคล่ือตัวสัมพัทธ์ของโหมด i ของระบบเชิ

 

3.3. วิธีวิเคราะห์การตอบสนองเชิงเส้นแบบประวัติเวลา 

การวิเคราะห์โครงสร้างเชิงเส้นแบบประวัติเวลา [1] (Linear 
Time History Analysis, LTHA) เป็นการวิเคราะห์ผลตอบสนองทุก
ขณะเวลาที่เกิดการสั่นไหวของโครงสร้างที่ถูกกระทำด้วยความเร่ง
ของผิวดินที่ฐานของอาคาร โดยการวิเคราะห์ต้องใช้ประวัติเวลา
ความเร่งของผิวดิน (Ground Motion) ที่เหมาะสมกระทำที่ฐาน
ของอาคารไม่น้อยกว่า 3 ชุด และคลื่นแต่ละชุดจะต้องประกอบด้วย
คู่ของความเร่งของพ้ืนดินในแนวราบสองทิศทางที่ต้ังฉากกัน ในกรณี
ที่วิเคราะห์โดยใช้คลื่นไม่น้อยกว่า 7 ชุด อนุญาติให้ใช้ค่าเฉลี่ยของ
แรงภายในชิ้นส่วนโครงสร้างและการเคล่ือนตัวสัมพัทธ์ระหว่างชั้นได้ 

ชุดข้อมูลการสั่นไหวของพื้นดินที่เหมาะสมแก่การวิเคราะห์
โครงสร้างตามมาตราฐาน มยผ.1301/1302-61 [2] ได้กำหนดข้อมูล
คลื ่นแผ่นดินไหวที่เหมาะสมสำหรับการออกแบบที่คาบการเกิด
แผ่นดินไหวที่ 2,475 ปี โดยแบ่งพื้นที่เป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 
พื้นที่แผ่นดินไหวระดับรุนแรง (แพร่) พื้นที่แผ่นดินไหวระดับปาน
กลาง (ลำปาง) และพ้ืนที่แผ่นดินไหวระดับต่ำ (กาญจนบุรี) ต้ังอยู่บน

ชั ้นด ินประเภท D โดยคลื ่นแต่ละกลุ ่มแสดงค่าสเปกตรัมผล 
ตอบสนองที่คาบการสั่นของอาคารที่ 0.2 วินาที และ 1.0 วินาที ซึ่ง
งานวิจัยนี้ได้ตั้งสมมติฐานว่าอาคารตั้งอยู่บนพื้นที่แผ่นดินไหวรุนแรง
และวิเคราะห์ด้วยชุดข้อมูลการส่ันไหวของพ้ืนดินที่คาบการส่ันที่ 0.2 
วินาทีและ 1.0 วินาที ทั้งหมด 7 ชุด ตามตารางที่ (1)  

การหาค่าตัวประกอบปรับค่า (SF) ให้ใช้ Vt คูณด้วย 𝑰

𝑹
 ทุก

โหมดและตรวจสอบค่าแรงเฉือนขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในการออกแบบ
ด้วยวิธ ีแรงสถิตเทียบเท่า Vmin= 0.01W โดยที ่ W คือ น้ำหนัก
ประสิทธิผลของโครงสร้าง ถ้าแรงเฉือนที่ฐาน Vt มีค่าน้อยกว่าแรง
เฉือนขั้นต่ำ Vmin จะต้องปรับค่าแรงเฉือนที่ฐานตามสมการที่ (9)  

𝑆
𝑉

𝑉
 (9) 

ค่าแรงเฉือนที ่ฐานสำหรับการออกแบบชิ ้นส่วนโครงสร้าง
แนวดิ่งรายชิ้นส่วน (Individual Vertical Member) สำหรับโหมด

แรกให้คูณค่าแรงเฉือนสูงสุดของชิ้นส่วนนั้นด้วย Ω
 ตามสมการ

ที่ (10) 

𝑉 𝑡 𝐼
𝑆 Ω 𝑉 𝑡

𝑅
𝑉 𝑡 𝑉 𝑡 ⋯  (10) 

สำหรับงานวิจัยนี้การวิเคราะห์ด้วยวิธีเชิงเส้นแบบประวัตเิวลา 
ใช้คลื่นจาก มยผ.1301/1302-61 [2] ดังแสดงในตารางที่ (1) และ
คำนวณแรงเฉือนที่ฐานสำหรับการออกแบบชิ้นส่วนโครงสร้างตาม
มาตรฐาน มยผ.1302-52 [1] ตามสมการที่ (11) 

𝑉 𝑡
𝐼
𝑅

𝑉 𝑡 𝑉 𝑡 𝑉 𝑡 ⋯  (11) 

ตารางที่ 1 ชุดข้อมูลการสั่นไหวของพื้นดินที่คาบการสั่น 0.2 วินาที 
และ1.0 วินาที [2]  

 คล่ืนแผ่นดินไหว สถานี คาบ(วินาที) 
1 RSN161_IMPVALL.H_H-BRA H-BRA 0.2 
2 RSN1107_KOBE_KAK KAK 0.2 
3 RSN821_ERZINCAN_ERZ ERZ 0.2 
4 RSN6_IMPVALL.I_I-ELC I-ELC 1.0 
5 RSN725_SUPER.B_B-POE POE 1.0 
6 RSN8124_CCHURCH_RHSCN RHSCN 1.0 
7 RSN1082_NORTHR_RO RO 1.0 

4. อาคารตัวอย่างและผลการวิเคราะห์โครงสร้าง 

อาคารตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้าง คือ ตึกช้าง 
(Elephant Tower) โดยลักษณะของอาคารตามรูปที่ 1 และสมมุติ
ให้อาคารตั ้งอยู่บริเวณแผ่นดินไหวรุนแรง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
ค่าพารามิเตอร์ท ี ่ ใช ้ในการวิเคราะห์แสดงในตารางที ่ 2 โดย
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แบบจำลองเป็นแบบยืดหยุ่นเชิงเส้น (Elastic Model) และพิจารณา
ผลกระทบของ P-Delta 

บทความนี ้นำเสนอการวิเคราะห์โครงสร้างต้านทานแรง
แผ่นดินไหวตามมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านแรงสั่นสะเทือน
ของแผ่นดินไหวด้วยวิธีแรงสถิตเทียบเท่า [2] วิธีสเปกตรัมการ
ตอบสนองแบบโหมด [2] และวิธ ีว ิเคราะห์การตอบสนองของ
โครงสร้างเชิงเส้นแบบประวัติเวลา [1] เพื ่อศึกษาพฤติกรรมของ
โครงสร้างและเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ค่าแรงเฉือนที่ฐาน ค่า
การเคล่ือนที่ในแต่ละชั้นและการเคล่ือนตัวสัมพัทธ์ระหว่างชั้น 

  
ก.) แปลนอาคารชั้นที่ 1-7 

 

 
ข.) แปลนอาคารชั้นที่ 8-24 

 

 
ค.) แปลนอาคารชั้นที่ 25-หลังคา 

 

 
 

ง.) แบบจำลอง 3 มิติ 

รูปที่ 1 แบบจำลองโครงสร้างตึกช้างด้วยโปรแกรม ETABS [4] 

 
 

4.1. ค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมทีใ่ช้ออกแบบ 

4.1.1. วิธีแรงสถิตเทียบเท่า (STATIC) [2] 

แรงแผ่นดินไหวที่ใช้ออกแบบจะอยู่ในรูปของแรงเฉือนที่ฐาน 
(Base Shear, V)  โดยหาความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมสำหรับ
การออกแบบที่มีค่าความหน่วงของโครงสร้าง 2.5% ตามรูปที่ 2 
โดยมีตัวแปรดังนี้ 
คาบธรรมชาติ (T) = 2.56 วินาที W = 1.48x106 kN 
Cs = 0.0256 V = 3.79x104 kN 

 
รูปที่ 2 ความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมสำหรับการออกแบบ

ด้วยวิธีแรงสถิตเทียบเท่า 

4.1.2. วิธีสเปกตรัมตอบสนองแบบโหมด (RSA) [2] 

ค่าตัวประกอบปรับค่า (SF) จากสมการที่ (5) ของแกน X และ 
Y มีค่าเท่ากับ 1.42 และ 1.17 ตามลำดับ  

ในการวิเคราะห์ได้คำนวณโหมดการเสียรูปของอาคารทั้งหมด 
30 โหมด เพ่ือให้ผลรวมของน้ำหนักประสิทธิผลเชิงโหมดทางแกน X 
และ Y เท่ากับ 92.3% และ 90.0% ของน้ำหนักประสิทธิผลของท้ัง
อาคารตามลำดับ ตารางที ่ 3 แสดงคาบการสั ่นและผลรวมของ
น้ำหนักประสิทธิผลทางแกน X และ Y  

ความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมที่ใช้ออกแบบด้วยวิธี MRSA 
[2,5] ตามรูปที ่ 3 เพื ่อคำนวณค่าแรงเฉือนสำหรับการออกแบบ
ชิ้นส่วนโครงสร้างแนวด่ิงรายชิ้นส่วนตามสมการท่ี (6) 

  
รูปที่ 3 ความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมสำหรับการออกแบบ

ด้วยวิธีสเปกตรัมตอบสนองแบบโหมด 
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ตารางท่ี 2 พารามิเตอร์ที่ใช้ในการออกแบบ 

พารามิเตอร์ รายละเอียด 
1. ลักษณะโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
     ความสูงระหว่างชั้น 1-7   : 4.5 เมตร  
    ความสูงระหว่างชั้น 8-24  : 3.7 เมตร 
 ความสูงระหว่างชั้น 25-27  : 3.7 เมตร 
 ความสูงระหว่างชั้น 28-32  : 3.7 เมตร 

  น้ำหนักโครงสร้างประสิทธิผล (W) 
  ชั้น 1-7    = 66.7x103 kN 
  ชั้น 8-24     = 35.6x103 kN 
  ชั้น 25-27   = 50.8x103 kN  
   ชั้น 28-32  = 51.2x103 kN 

2. คุณสมบัติของวัสดุงานโครงสร้าง 
    

เสาและกำแพงรับแรงเฉือน      50MPa 
พ้ืนคอนกรีตอัดแรง                32MPa 
โครงสร้างอ่ืนๆ                     32MPa 
เหล็กเสริมคอนกรีต               SD40 

 

3. ขนาดเสาและกำแพงรับแรงเฉือน (เมตร) 
ระดับชั้น C1 C2 C3 C4 W1 W2 

ชั้น 1-7 1.20x1.20  0.50x1.20  0.30x1.25  0.50x0.50 0.30 0.25 
ชั้น 8-24 1.20x1.20  - - - 0.30 0.25 
ชั้น 25-27 1.20x1.20  - - - 0.30 0.25 
ชั้น 28-32 1.20x1.20  - - - 0.30 0.25  

 

 
 
 
 

 
 

 
 

4. สถานท่ีต้ังอาคาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
5. ค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมสำหรับการออกแบบ SS= 0.963 Fa= 1.118 SDS= 0.842g 

S1= 0.248 Fv= 1.904 SD1= 0.370g  
6. ขนาดของอาคารและจำนวนช้ัน กว้าง 38.9ม. ยาว 199ม. และ สูง 128ม. จำนวน 32 ชั้น 
7. น้ำหนักบรรทุก (LL, SDL) kPa 
    น้ำหนักบรรทุกจร (Live Load, LL) 
    น้ำหนักบรรทุกเพ่ิมเติม (Super Imposed Dead Load, SDL) 
 

1. ลานจอดรถ                 (4, 0.5) 
2. พ้ืนที่ร้านค้า                 (4, 3.5) 
3. ห้องงานระบบ              (10, 2) 
4. พ้ืนที่ภูมิสถาปัตย์           (12, 10) 
5. ห้องพัก                      (2, 3) 
6. สำนักงาน                   (2.5, 3)  

8. ประเภทการออกแบบต้านแผ่นดินไหว (Design Category) ง 
9. ประเภทความสำคัญอาคาร (Important Factor) III 
10. ประเภทชั้นดิน D 
11. ความหน่วงของโครงสร้าง (Damping) 2.5% 
12. ระบบโครงสร้าง ระบบโครงอาคาร (Building Frame System) 
13. ระบบต้านแรงด้านข้าง กำแพงรับแรงเฉือนแบบที่มีการให้รายละเอียดพิเศษ 

(Special Reinforced Concrete Shear Wall) 
14. ตัวประกอบผลตอบสนอง (Response Modification Factor, R) 6 
15. ตัวประกอบกำลังส่วนเกิน (System Overstrength Factor, Ω0) 2.5 
16. ตัวประกอบขยายค่าการโก่งตัว (Deflection Amplification Factor, Cd) 5 
17. ค่าสติฟเนสขององค์อาคารคอนกรีต   1. เสา  Ieff = 0.70Ig และ Aeff = 1.0Ag 

  2. กำแพงรับแรงเฉือน  Ieff = 0.70Ig 
  3. พ้ืนคอนกรีตอัดแรง  Ieff = 0.50Ig 
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ตารางท่ี 3 คาบการส่ันและผลรวมของน้ำหนักประสิทธิผล  

โหมด 
คาบ

การสั่น 
(วินาที) 

การ
เคลื่อนตัว
แกน X 

การ
เคลื่อนตัว
แกน Y 

ผลรวม W 
แกน X 

ผลรวม W 
แกน Y 

1 7.26 0.687 0.024 0.687 0.024 
2 7.17 0.032 0.326 0.719 0.350 
3 5.33 0.001 0.275 0.720 0.625 
. . . . . . 
. . . . . . 

29 0.33 0.003 0.000 0.923 0.895 
30 0.31 0.000 0.005 0.923 0.900 

4.1.3. วิธีวิเคราะห์การตอบสนองเชิงเส้นแบบ
ประวัติเวลา (LTHA) [1] 

ความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมของชุดคลื่นแผ่นดินไหวทั้ง 7 
ชุด (ตารางท่ี 1) เทียบกับค่า มัธยฐาน (Median) ตามรูปที่ 4 โดยค่า
ความหน่วงของโครงสร้าง 2.5% เพ่ือหาค่าตัวปรับคูณค่า (SF) 

 
รูปที่ 1 ความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมด้วยวิธีวิเคราะห์การ

ตอบสนองเชิงเส้นแบบประวัติเวลา 

4.2. ผลการวิเคราะห ์

4.2.1. แรงเฉือนที่ฐาน 

รูปที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบแรงเฉือนที่ฐาน ผลวิเคราะห์
ด้วยวิธ ีแรงสถิตเทียบเท่าจะมีค ่าเท ่าก ับ 3.03% ของน้ำหนัก
ประสิทธิผลของโครงสร้าง โดยแรงเฉือนที่ฐานมีค่าเท่ากันทั้งแกน X 
และ Y วิธีสเปกตรัมตอบสนองแบบโหมดมีค่าแรงเฉือนที่ฐานทาง
แกน X และ Y เท่ากับ 5.27% และ 7.32% ของน้ำหนักประสิทธิผล
ของโครงสร้างตามลำดับ และวิธีการวิเคราะห์การตอบสนองเชิงเส้น
แบบประวัติเวลามีค่าแรงเฉือนที ่ฐานทางแกน X และ Y เท่ากับ 
1.87% และ 2.21% ของน้ำหนักประสิทธิผลของโครงสร้าง  

ผลการวิเคราะห์ด้วยวิธีสเปกตรัมการตอบสนองแบบโหมด
และวิธีวิเคราะห์การตอบสนองเชิงเส้นแบบประวัติเวลาค่าแรงเฉือน
ของแต่ละชั้นมีแนวโน้มคล้ายกัน โดยที่ชั้น 7-8 ซึ่งเป็นชั้นที่มีการ
เปลี่ยนแปลงน้ำหนักโครงสร้างประสิทธิผลทำให้ค่าแรงเฉือนแต่ละ
ชั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน หากพิจารณาแรงเฉือนที่ฐานผล
การวิเคราะห์ด้วยวิธีสเปกตรัมตอบสนองแบบโหมดได้ค่าแรงเฉือนที่
ฐานมากที่สุดซึ ่งมีค่ามากกว่าวิธีแรงสถิตเทียบเท่า 1.8 เท่า และ
มากกว่าวิธีวิเคราะห์การตอบสนองเชิงเส้นแบบประวัติเวลา 2.8 เท่า 
สำหรับแรงเฉือนที่ฐานทางแกน Y ด้วยวิธีสเปกตรัมตอบสนองแบบ
โหมดมีแรงเฉือนที่ฐานมากที่สุด ซึ่งมากกว่าวิธีแรงสถิตเทียบเท่า 2.4 
เท่า และมากกว่าวิธีวิเคราะห์การตอบสนองเชิงเส้นแบบประวัติเวลา 
3.3 เท่า พบว่าวิธีสเปกตรัมตอบสนองแบบโหมด ทั้งแกน X และ Y 
มีค่าแรงเฉือนที่ฐานมากอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากวิธีวิเคราะห์แรง

เฉือนโดยวิธี MRSA [2,5] ค่าแรงเฉือนที่ฐานคูณด้วย 𝑺𝑭𝑰Ω𝟎

𝑹
  เพียง

โหมดแรงเพียงโหมดเดียวแต่วิธีแรงสถิตเทียบเท่าและวิธีวิเคราะห์

การตอบสนองเชิงเส้นแบบประวัติเวลาค่าแรงเฉือนที่ฐานคูณด้วย 𝑰

𝑹
 

ทุกโหมดทำให้ค่าแรงฉือนที่ฐานมีค่าน้อยกว่า 

4.2.2. การเคล่ือนตัวแต่ละชั้นของโครสร้าง 

รูปที ่ 8 แสดงการเคลื ่อนตัวแต่ละชั ้นของโครงสร้างแบบ        
อีลาสติก (Elastic Displacement) ตามสมการที่ 8 ผลการวิเคราะห์
วิธีแรงสถิตเทียบเท่ามีการเคล่ือนตัวสูงสุดทางแกน X และ Y เท่ากับ 
2.11% และ 2.90% ของความสูงของโครงสร้างทั้งหมดตามลำดับ 
วิธีสเปกตรัมการตอบสนองแบบโหมดมีค่าการเคลื่อนตัวสูงสุดทาง
แกน X และ Y เท ่าก ับ 0.54% และ 0.82% ของความสูงของ
โครงสร้างทั ้งหมด และวิธีว ิเคราะห์การตอบสนองเชิงเส้นแบบ
ประวัติเวลามีค่าการเคลื่อนตัวสูงสุดทางแกน X และ Y เท่ากับ 
0.19% และ 0.37% ของความสูงของโครงสร้างทั้งหมด 

การเคลื่อนตัวแต่ละชั้นของโครงสร้างทางแกน X และแกน Y 
วิธีการวิเคราะห์แรงแผ่นดินไหวทั้ง 3 วิธีมีแนวโน้มการเคลื่อนตัวใน
ลักษณะเดียวกัน ผลการวิเคราะห์ด้วยวิธีแรงสถิตเทียบเท่ามีการ
เคลื่อนตัวมากที่สุดทางแกน X ซึ่งมีค่ามากกว่าวิธีสเปกตรัมการ
ตอบสนองแบบโหมด 3.9 เท่า และมากกว่าว ิธ ีว ิเคราะห์การ
ตอบสนองเชิงเส้นแบบประวัติเวลา 10.9 เท่า และทางแกน Y วิธี
แรงสถิตเทียบเท่ามีการเคลื่อนตัวมากที่สุด ซึ่งมากกว่าวิธีสเปกตรัม
การตอบสนองแบบโหมด 3.54 เท่าและมากกว่าวิธีวิเคราะห์การ
ตอบสนองเชิงเส้นแบบประวัติเวลา 7.74 เท่า
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ก.) แกน X ข.) แกน Y 

รูปที่ 7 แรงเฉือนที่ฐาน (Base Shear) 

ก.) แกน X ข.) แกน Y 
รูปที่ 8 การเคล่ือนตัวแต่ละชั้น  (Floor Displacement) 

  
ก.) แกน X ข.) แกน Y 

รูปที่ 9 การเคล่ือนที่สัมพัทธ์ระหว่างชั้น (Story Drift) 

4.2.3. การเคล่ือนตัวสัมพัทธ์ระหว่างชั้น 

การออกแบบอาคารต้านแผ่นดินไหวให้พิจารณาค่าการ
เคลื่อนตัวสัมพัทธ์ระหว่างชั้นที่ยอมให้ (Δa) ต้องมีค่าไม่มากกว่า 
0.015 ของความส ูงระหว ่างช ั ้น (hsx) [1,2] สำหร ับประเภท
ความสำคัญของอาคาร III 
 ผลการวิเคราะห์การเคลื่อนตัวสัมพัทธ์ระหว่างชั้น (รูปที่ 9) 
ด้วยวิธีแรงสถิตเทียบเท่าได้มีค่าการเคลื่อนตัวสัมพัทธ์ต่อความสูง

ระหว่างชั้นสูงสุดทางแกน X และ Y เท่ากับ 0.0376 และ 0.0361 
ตามลำดับ วิธีสเปกตรัมตอบสนองแบบโหมดมีค่าการเคลื ่อนตัว
สัมพัทธ์ต่อความสูงระหว่างชั้นทางแกน X และ Y เท่ากับ 0.0102 
และ 0.0113 และวิธีวิเคราะห์การตอบสนองเชิงเส้นแบบประวัติ
เวลา มีค่าการเคลื่อนตัวสัมพัทธ์ต่อความสูงระหว่างชั้นทางแกน X 
และ Y เท่ากับ 0.0067 และ 0.0111  

การเคลื่อนตัวสัมพัทธ์ระหว่างชั้นของวิธีสเปกตรัมตอบสนอง
แบบโหมด [2] และวิธีวิเคราะห์การตอบสนองเชิงเส้นแบบประวัติ
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เวลา [1] ทั้งแกน X และ Y อยู ่ในเกณฑ์ที ่ยอมให้ตามมาตรฐาน 
มยผ. ในทางตรงกันข้ามวิธีแรงสถิตเทียบเท่า [2] มีค่าการเคลื่อนตัว
สัมพัทธ์ระหว่างชั้นมีค่ามากกว่าเกณฑ์ที่ยอมให้ทั้งแกน X และ Y 
ประมาณ 2.5 เท่า ซึ่งผลการวิเคราะห์แรงแผ่นดินไหวทั้ง 3 วิธี การ
เคล่ือนตัวสัมพัทธ์ระหว่างชั้นมีการเคล่ือนตัวในลักษณะเดียวกัน โดย
ที่การเคลื่อนตัวสัมพัทธ์เปลี่ยนแปลงมากที่สุดทางแกน X ในชั้นที่ 8 
ซึ่งเป็นชั้นที่เปลี่ยนแปลงความไม่สม่ำเสมอของมวลและความไม่
สม่ำเสมอของสติฟเนส เมื่อพิจารณาทางแกน X ที่ชั้น 25-27 ซึ่งเป็น
ส่วนของโครงถักถ่ายน้ำหนัก (Transfer Truss) เชื ่อมต่อแต่ละ
อาคารทำให ้ระบบโครงสร ้างม ีล ักษณะคล้ายโมเมนต ์ เฟรม 
(Moment Frame System) ทำให้การเคลื่อนตัวสัมพัทธ์ระหว่าง
ชั้นมีค่าน้อย และทางแกน Y เนื่องจากระบบโครงสร้างของอาคารมี
ลักษณะคล้ายคานยื่น (Free Cantilever System) ที่เปลี่ยนแปลง
ของสติฟเนสในแต่ล่ะช่วง ทำให้การเคลื่อนตัวสัมพัทธ์ระหว่างชั้นที่ 
8-32 มีการเปล่ียนแปลงค่อนข้างคงที่  

5. สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาพฤติกรรมและเปรียบเทียบวิธีการวิเคราะห์แรง
แผ่นดินไหว 3 วิธี คือ วิธีแรงสถิตเทียบเท่า [2] วิธีสเปกตรัมการ
ตอบสนองแบบโหมด [2] และวิธีวิเคราะห์การตอบสนองเชิงเส้น
แบบประวัติเวลา [1] โดยใช้มาตรฐานการออกแบบอาคารต้าน
แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว มยผ. เพื่อวิเคราะห์ผลตอบสนอง
เชิงสเปกตรัมของโครงสร้าง โดยอาคารตัวอย่าง ตึกช้าง โดยมี
สมมติฐานว่าอาคารตั ้งอยู่บริเวณแผ่นดินไหวรุนแรง อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กและระบบโครงสร้างเป็น
ระบบโครงอาคารและกำแพงร ับแรงเฉ ือนแบบที ่ม ีการให้
รายละเอียดพิเศษ [1,2] โดยสรุปได้ดังนี้ 

1.) แรงเฉ ือนแต่ละช ั ้น (Story Shear) ว ิเคราะห์ด ้วยว ิธี
สเปกตรัมตอบสนองแบบโหมดและวิธีวิเคราะห์การตอบสนองเชิง
เส้นแบบประวัติเวลามีแนวโน้มที่คล้ายกันที่ชั้น 7-8 และชั้น 24-25 
ซึ่งเป็นชั้นที่เปลี่ยนแปลงความไม่สม่ำเสมอของมวลและความไม่
สม่ำเสมอของสติฟเนส ในทางตรงกันข้ามวิธีแรงสถิตเทียบเท่าให้ผล
ของแรงเฉือนแต่ล่ะชั ้นมีค่าค่อยๆเพิ ่มขึ ้น ซึ ่งให้ค่าแรงเฉือนไม่
สอดคล้องกับลักษณะความไม่สม่ำเสมอของโครงสร้างอาคาร 

แรงเฉือนที่ฐานวิเคราะห์ด้วยวิธีสเปกตรัมตอบสนองแบบโหมด 
MRSA [2] มีค่ามากอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากค่าแรงเฉือนที่ฐานคูณ

ด้วย 𝑺𝑭𝑰Ω𝟎

𝑹
  เพียงโหมดแรกเพียงโหมดเดียวซึ่งแตกต่างจากวิธีอ่ืน 

ที่ค่าแรงเฉือนที่ฐานคูณด้วย 𝑰

𝑹
 ทุกโหมด 

2.) การเคลื่อนตัวแต่ละชั้นและการเคลื่อนตัวสัมพัทธ์ระหว่าง
ชั้นมีแนวโน้มที่คล้ายกัน ที่ชั้น 8 มีค่าการเคลื่อนตัวสัมพัทธ์ระหว่าง
ชั้นมากที่สุด เนื่องจากอาคารมีการเปลี่ยนแปลงความไม่สม่ำเสมอ

ของมวล วิธีสเปกตรัมตอบสนองแบบโหมดและวิธีวิเคราะห์การ
ตอบสนองเชิงเส้นแบบประวัติเวลาให้ผลที่ใกล้เคียงกัน 

ผลวิเคราะห์การเคลื่อนตัวสัมพัทธ์ระหว่างชั้นวิธีสเปกตรัม
ตอบสนองแบบโหมดและวิธีวิเคราะห์การตอบสนองเชิงเส้นแบบ
ประวัติเวลามีค่าที ่อยู ่ในเกณฑ์ [1,2] แต่วิธีแรงสถิตเทียเท่ามีค่า
มากกว่าเกณฑ์ที่ยอมให้อย่างมีนัยสำคัญ [2] 

3.) วิธีวิเคราะห์แรงแผ่นดินไหวทั้ง 3 วิธี พบว่าวิธีสเปกตรัม
ตอบสนองแบบโหมดและวิธีวิเคราะห์การตอบสนองเชิงเส้นแบบ
ประวัติเวลามีความเหมาะสมมากกว่าวิธีแรงสถิตเทียบเท่า เนื่องจาก
ผลการวิเคราะห์แรงเฉือนแต่ละชั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากตาม
มวลและสติฟเนสแต่ละชั้นของอาคาร แต่ค่าแรงเฉือนแต่ละชั้นจาก
วิธีแรงสถิตเทียบเท่ามีค่าค่อยๆเพิ่มขึ ้นต้ังแต่ชั้นหลังคาจนถึงชั้น
ล่างสุด และวิธีแรงสถิตเทียบเท่ายังเป็นวิธีวิเคราะห์ที่ไม่ได้คำนึงถึง
ผลของการเสียรูปของอาคาร คาบธรรมชาติของอาคารในแต่ละ
โหมดและไม่ได้คำนึงถึงผลของการกระจายตัวของแรงด้านข้าง ด้วย
เหตุผลข้างต้นทำให้วิธีแรงสถิตเทียบเท่าไม่เหมาะสมที่จะใช้คำนวณ
ผลของแรงแผ่นดินไหวกับอาคารตัวอย่าง ตึกช้าง 
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ผลของความยาวระยะฝังของเหล็กข้ออ้อยท่ีเชือ่มกับแผ่นเหล็กท่ีมีผลต่อคานคอนกรีตเสริมเหล็กสำเรจ็รูป 
EFFECT OF EMBEDDED LENGTH OF DEFORMED BARS WELDED TO STEEL PLATE  

ON PRECAST REINFORCED CONCRETE BEAM 

ชูธง กงแก้ว1,* สิทธิชัย แสงอาทิตย์2 และ จักษดา ธำรงวุฒิ3 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้กล่าวถึงผลการศึกษาโดยการทดสอบคานคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปที่มีจุดเชื่อมต่อเป็นแผ่นเหล็กเชื่อมกับเหล็กข้ออ้อยฝังที่
ส่วนรองรับ โดยใช้การทดสอบแบบแรงกระทำ 4 จุด (4-point loading test) เพื่อศึกษาผลของความยาวระยะฝังของเหล็กข้ออ้อยที่เชื่อมกับแผ่น
เหล็กบริเวณจุดรองรับต่อความสามารถในการรับแรงกระทำและลักษณะการวิบัติของคานตัวอย่างทดสอบ ตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบเป็นคานที่มี
ขนาดหน้าตัดกว้าง 0.175 ม. ลึก 0.35 ม. และ ยาว 4.0 ม. จุดเชื่อมต่อของคานทำด้วยแผ่นเหล็กหน้าตัดกว้าง 0.25 ม. ลึก 0.15 ม. และ หนา 0.02 
ม. ที่เชื่อมด้วยเหล็กข้ออ้อยขนาดเส้นผ่านศูนย์ 16 มม. (DB16) ยาว 0.5, 1.0 และ 1.5 ม. จากผลการทดสอบพบว่า สำหรับคานตัวอย่างทดสอบท่ีมี
ตัวแปรควบคุมต่าง ๆ เหมือนกัน เมื่อความยาวระยะฝังของเหล็กข้ออ้อยเพิ่มขึ้น ความสามารถรับแรงกระทำของคานตัวอย่างทดสอบที่ค่าการแอ่น
ตัวของคาน L/240 จะมีค่าเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับคานตัวอย่างทดสอบที่มีเหล็กข้ออ้อยเชื่อมกับแผ่นเหล็กที่ระยะฝัง 0.5 ม. เท่ากับ 4.27 และ 12.23 
เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ โดยรูปแบบการวิบัติของคานตัวอย่างทดสอบเปลี่ยนจากการวิบัติแบบแตกร้าวในแนวดิ่งของคอนกรีตเนื่องจากการเลื่อน 
(slip) ของแผ่นเหล็กที่จุดรองรับเป็นการวิบัติแบบเฉือนทแยง (diagonal shear failure) ที่บริเวณจุดรองรับไปจนถึงที่ระยะประมาณ L/3 ของคาน
ทั้งสองด้าน จากน้ัน จึงเกิดรอยแตกร้าวในแนวด่ิงของคอนกรีตเนื่องจากการเล่ือน (slip) ของแผ่นเหล็กที่จุดรองรับ 
คำสำคัญ: คานคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูป, จุดต่อ, ความยาวระยะฝัง 

Abstract 

This paper presents the result from the experimental study on precast reinforced concrete beams, having connection in 
the form of deformed bars welded to steel plate at the support sections. The experiments were performed by using the four-
point loading test. The objectives of the research are to study the effects of the embedded length of deformed bars to the 
load-carrying capacity and the modes of failure of the beam specimens. The beams specimens have the cross section of 0.175 
m width and 0.35 m depth with 4.0 m clear span. The beam’s connections at the ends of the beam were made of steel plate, 
having the cross section of 0.25 m width, 0.15 m depth and 0.02 m thickness, and welded with 16 mm diameter (DB16) 
deformed bars, having the length of 0.5, 1.0 and 1.5 m embed to the end portions of the beams. According to the experiments, 
it was found that, for the specimens with the same control-variables, when the embedded length of deformed bars was 
increased, the load-carrying capacity of the beam specimens at the deflection of L/240 increased, compared to the specimens 
with 0 . 5  m the deformed bars, of 4.27 and 12.23 percent, respectively. Also, the modes of failure of the specimens are 
changed from the vertical concrete cracks of concrete due to the slip of the steel plate at the support sections to the diagonal 
shear failure of the specimens in the areas between the supports and the 1/3 of the beam’s span of both ends of the beam 
and, then, in the form of the vertical concrete cracks of concrete due to the slip of the steel plate at the support sections. 
Keywords: Precast reinforced concrete beam, Connection, Embedded length 
 
1. บทนำ 

ในอดีตที่ผ่านมา โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนใหญ่ใน
ประเทศไทยเป็นโครงสร้างแบบเสา-คาน โดยก่อสร้างแบบหล่อในท่ี 

(cast-in-place) ซึ่งใช้แบบหล่อ แรงงานคน ค่าใช้จ่ายในโครงการ 
และเวลาในการก่อสร้างมาก อีกทั ้งยังเป็นการยากที ่จะควบคุม
คุณภาพในการก่อสร้าง เนื่องจากคุณภาพฝีมือแรงงานของคนงาน
มักแตกต่างกันไปรายบุคคล เพื่อที่จะแก้ปัญหาดังกล่าว ในปัจจุบัน 
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จึงได้มีการพัฒนาระบบการก่อสร้างแบบหล่อสำเร็จรูป (Precast) 
โดยพบว่า มีข้อดีหลายประการ เช่น การก่อสร้างทำได้อย่างรวดเร็ว 
ประหยัดงบประมาณในการก่อสร้าง และสามารถควบคุมคุณภาพ
การก่อสร้างได้ดีขึ้น และที่สำคัญระบบก่อสร้างดังกล่าวช่วยลดขยะ
จากงานก่อสร้างเนื่องจากเศษปูนและไม้แบบได้ ช่วยส่งเสริมการ
รักษาสภาพแวดล้อมที่ดีในสถานที่ก่อสร้างและชุมชนใกล้เคียงซึ่ง
สอดรับกับแนวคิดอาคารเขียว (green building) [4],[5] 

ในปัจจุบัน ผู ้รับเหมาก่อสร้างได้นำระบบการก่อสร้างแบบ
สำเร็จรูปมาใช้ กับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเล็ก เช่น บ้านพัก
อาศัย โรงงาน และอาคารพาณิชย์ เป็นต้น มากขึ้นอย่างมาก ทั้งใน
ส่วนของพื้นฯ สำเร็จรูป คานฯ หล่อสำเร็จรูป เสาฯ หล่อสำเร็จรูป 
และผนังฯ หล่อสำเร็จรูป โดยมีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมา แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งของการก่อสร้าง
แบบสำเร็จรูปคือ จุดต่อระหว่างโครงสร้าง เช่น ในกรณีของการ
ก่อสร้างระบบคานและเสา เป็นต้น ที่จะต้องมีความแข็งแรงและ
ความแกร่งเพียงพอในการรองรับแรงกระทำ โดยที่จุดต่อจะต้องเกิด
การวิบัติหลังจากการวิบัติขององค์อาคาร ซึ ่งในการศึกษานี ้มี
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาจุดเชื่อมต่อคาน-เสาสำหรับการก่อสร้าง
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเล็ก  

งานวิจ ัยนี ้ม ีว ัตถุประสงค์เพ ื ่อศ ึกษาโดยการทดสอบคาน
คอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปที่มีจุดเชื่อมต่อเป็นแผ่นเหล็กเชื่อม
กับเหล็กข้ออ้อยฝังที่ส่วนรองรับ ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวได้มีหน่วยงาน
ก่อสร้างแห่งหนึ่งที่ได้ไปศึกษาดูงานนำเหล็กข้ออ้อยที่เชื่อมกับแผ่น
เหล็กโดยมีระยะฝังของเหล็กข้ออ้อยเท่ากับ 0.5 ม. เข้ามาใช้ใน
หน่วยงานก่อสร้าง โดยใช้การทดสอบแบบแรงกระทำ 4 จุด (4-
point loading test) เพื่อศึกษาผลของความยาวระยะฝังของเหล็ก
ข้ออ้อยที่เชื่อมกับแผ่นเหล็กบริเวณจุดรองรับ และลักษณะการวิบัติ 
(modes of failure) ของคานคอนกรีตเสริมเหล็กและจุดเชื่อมต่อ 
โดยตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาคือ ความยาวระยะฝังของเหล็กข้ออ้อย
ที่เชื่อมกับแผ่นเหล็ก (le) ทั้งหมด 3 ค่า ได้แก่ 0.5, 1.0 และ 1.5 ม.  

2. ตัวอย่างทดสอบและวิธีการทดสอบ 

2.1. การทดสอบคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานวิจัย 

การทดสอบหาคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการวิจัยนี้เป็นไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย (Thai Industrial Standard) 
หรือ มอก. ประกอบด้วย (1) การทดสอบเหล็กเสริมตาม มอก. 20-
2559 (เหล็กเส้นกลม) [7] และ มอก. 24-2559 (เหล็กข้ออ้อย) [8] 
(2) การทดสอบแผ่นเหล็กดำตาม มอก. 1479-2541 [9] และ (3) 
การทดสอบคอนกรีตตาม มอก. 409-2525 [10] ซึ ่งได้ผลการ
ทดสอบหาคุณสมบัติทางกล ดังแสดงในตารางท่ี 1 และพบว่า วัสดุที่
ใช้ในงานวิจัยนี้เป็นไปตามที่ มอก. ที่เก่ียวข้องกำหนด 

ตารางท่ี 1 คุณสมบัติทางกลของวัสดุที่ใช้ในงานวิจัย 

วัสดุ กำลังคราก
เฉล่ีย 
(MPa) 

กำลังสูงสุด
เฉล่ีย 
(MPa) 

โมดูลัส
ยืดหยุ่นเฉลี่ย 

(GPa) 
คอนกรีต - 40.33 29.85 

เหล็กข้ออ้อย 
(DB16) 

590.10 645.21 198.5 

เหล็กเส้นกลม 
(RB6) 

370.20 493.46 195.3 

แผ่นเหล็ก 
(Steel plate) 

404.74 568.42 196.3 

2.2. คานตัวอย่างทดสอบ 

ตัวอย่างทดสอบที่ใช้ในการวิจัยนี้เป็นคานคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำเร็จรูป ซึ่งออกแบบโดยวิธีกำลังตามมาตรฐานการออกแบบ วสท. 
1008-38 [6] โดยที ่ไม่นำเหล็กข้ออ้อยที ่เชื ่อมกับแผ่นเหล็กมา
พิจารณา คานตัวอย่างทดสอบมีขนาดหน้าตัด กว้าง 0.175 ม. ลึก 
0.35 ม. และยาว 4.0 ม. (clear span) จำนวนทั้งหมด 6 ตัวอย่าง 
คือ คานคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปที่มีเหล็กข้ออ้อยเชื่อมกับแผ่น
เหล็กที่ระยะฝังเท่ากับ 0.5, 1.0 และ 1.5 ม. ชุดละ 2 ตัวอย่าง เหล็ก
เสริมรับแรงดึงและอัดเป็นเหล็กข้ออ้อย (DB16 เกรด SD40) เหล็ก
เสริมรับแรงเฉือนเป็นเหล็กเส้นกลม (RB6 เกรด SR24) และแผ่น
เหล็กที่ใช้เชื่อมต่อคานเข้ากับคอนกรีตที่ปลายคานในส่วนของจุด
รองรับของคานเช่ือมมีขนาด กว้าง 0.25 ม. ลึก 0.15 ม. หนา 0.020 
ม. (เกรด SS400) ดังแสดงในรูปที่ 1 โดยออกแบบให้แผ่นเหล็กยื่น
ออกมาจากปลายคานตัวอย่างทดสอบด้านละ 0.1 ม. และให้มีเหล็ก
ข้ออ้อยขนาด DB16 เกรด SD40 มาเชื่อมต่อตามความยาวระยะฝัง
ที่กำหนด ตารางท่ี 2 แสดงรายละเอียดของคานตัวอย่างทดสอบท่ีใช้ 
โดยชื ่อของคานตัวอย่างทดสอบถูกกำหนดในรูป PRCB-Y โดยที่ 
PRCB คือ ตัวอย่างทดสอบคานคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูป 
และ Y หมายถึง ความยาวระยะฝังเหล็กข้ออ้อยที่เชื่อมกับแผ่นเหล็ก 
มีหน่วยเป็นเมตร 

รูปที่ 2 แสดงลักษณะของคานตัวอย่างทดสอบ ซึ่งขอให้สังเกต
ตำแหน่งของแผ่นเหล็กและเหล็กข้ออ้อยที่เชื่อมกับแผ่นเหล็ก รูปที่ 
3 แสดงหน้าตัดคานที่จุดฝังแผ่นเหล็กที่จุดเชื่อมต่อของปลายคาน 
(section A-A) และจุดรองรับและที่จุดกึ่งกลางของความยาวคาน 
(section B-B) จากรูป จะเห็นได้ว่า คานตัวอย่างทดสอบ PRCB-Y 
ตัวอย่างทดสอบถูกผลิตขึ้นโดยช่างฝีมือแรงงานตามแบบที่กำหนด 
โดยมีการติดมาตรวัดความเครียด (strain gauge) ที่เหล็กส่วนที่รับ
แรงดึงบริเวณกึ ่งกลางของคานตัวอย่างทดสอบ เพื ่อใช้ในการ
ตรวจสอบความเครียดของเหล็กเสริมภายใต้แรงกระทำ เพ่ือ
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ตรวจสอบว่าเหล็กเสริมเกิดการคราก (yielding) ระหว่างการ
ทดสอบหรือไม่ และได้รับการบ่มคอนกรีตตามที่ วสท. กำหนด เมื่อ
แกะแบบหล่อคานตัวอย่างทดสอบแล้ว จะมีการหล่อคอนกรีตหุ้ม
แผ่นเหล็กที ่เหลือเพื ่อจำลองคอนกรีตส่วนที ่หล่อแทนเสา โดย
คอนกรีตส่วนนี้จะวางอยู่บนจุดรองรับ 

 
รูปที่ 1  เหล็กข้ออ้อยที่เชื่อมติดกับแผ่นเหล็กที่ใช้ในงานวิจัย 

ตารางท่ี 2 รายละเอียดคานตัวอย่างทดสอบท่ีใช้ในงานวิจัย 

คานตัวอย่าง
ทดสอบ 

ระยะฝัง
เหล็ก (ม.) 

ระยะห่างเหล็ก
ปลอก (ม.) 

ความยาว 
(ม.) 

จำนวนเหล็กเสริม
รับแรงดึง 

จำนวนเหล็กเสริม
รับแรงอัด 

Mode of failure 
ที่ออกแบบ 

PRCB-0.5 0.5 0.3 4.0 6-DB16 2-DB16 Shear failure 
PRCB-1.0 1.0 0.3 4.0 6-DB16 2-DB16 Shear failure 
PRCB-1.5 1.5 0.3 4.0 6-DB16 2-DB16 Shear failure 

รูปที่ 2  ลักษณะของคานตัวอย่างทดสอบ 

 
รูปที่ 3  หน้าตัดคานท่ีจุดที่ฝังแผ่นเหล็กที่จุดเชื่อมต่อของปลายคานและจุดรองรับและที่จุดก่ึงกลางของความยาวคาน

2.3. การทดสอบคานคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป  

ขั้นตอนการทดสอบคานตัวอย่างทดสอบมีดังนี้ (1) ติดตั้งคาน
ตัวอย่างทดสอบเข้ากับ loading frame ดังแสดงในรูปที่ 4 โดยวาง
คานตัวอย่างทดสอบในรูปแบบคานบนจุดรองรับอย่างง่าย (simple 
supported beam) โดยให้คอนกรีตส่วนที่หล่อแทนเสาวางอยู่ที่จุด
รองรับทั้งสองด้านและรอยต่ออยู่ตรงตำแหน่งของขอบจุดรองรับ (2) 
นำคานถ ่ายแรงวางบนหลังคานต ัวอย ่างทดสอบจากน ั ้นนำ

กระบอกไฮดรอลิก (hydraulic cylinder) วางบนคานถ่ายแรงและ
ปรับให้อยู ่ในตำแหน่งที ่หัว hydraulic cylinder ชนกับ loading 
frame ในรูปแบบการทดสอบแรงกระทำสี่จุด (4-point loading 
test) (3) ติดต้ัง dial gauge ที่ก่ึงกลางคานตัวอย่างทดสอบ 1 ตัว ที่
ระยะ L/6 โดยวัดจากกึ่งกลางคานไปทั้งทางด้านซ้ายและขวาด้าน
ละ 1 ตัว และที่จุดรองรับของคานตัวอย่างทดสอบด้านละ 1 ตัว 
รวมทั้งหมดจำนวน 5 ตัว เพื่อวัดระยะการแอ่นตัวของคานตัวอย่าง
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ทดสอบ (4) เชื่อมต่อ strain gauge เข้ากับ strain gauge indicator 
(5) ทำการ pre-loading ให้กับคานตัวอย่างทดสอบ เพื ่อให้คาน
ตัวอย่างทดสอบ dial gauge และ strain gauge อยู่ในสภาพพร้อม
ทดสอบ (6) เริ ่มทำการทดสอบแบบ displacement-controlling 
test โดยให้แรงกระทำผ่าน hydraulic pump และบันทึกค่าแรง
กระทำท่ีค่าการแอ่นตัวที่กลางคานเท่ากับ 0.5 มม. พร้อมกับการ
บ ันท ึกค ่าการแอ ่นต ัวจาก dial gauge อ ีก 4 ต ัว  บ ันท ึกค่า
ความเครียดที่เกิดขึ ้นในเหล็กเสริมจาก strain gauge indicator 
และตรวจสอบรอยร้าวที่เกิดขึ้นกับคานตัวอย่างทดสอบ (7) ทำซ้ำ
ข้อที ่ 6 จนคานตัวอย่างทดสอบมีค่าการแอ่นตัวที ่กึ ่งกลางคาน
ตัวอย่างทดสอบเท่ากับ L/120 ซึ่งมีค่าประมาณ 2 เท่าของค่าการ
แอ่นตัวที่ยอมให้ตามมาตรฐานการออกแบบ วสท. จากนั้นทำการ
ถอด dial gauge ทั้งหมดออกจากคานตัวอย่างทดสอบ เพื่อป้องกัน
การเสียหายจากการทดสอบ และทำการให้แรงกระทำจนตัวอย่างมี
ความเสียหายในระดับที่มากพอ บันทึกค่าแรงและค่าความเครียด
สุดท้าย สังเกตลักษณะการวิบัติของคานตัวอย่างทดสอบอย่าง
ละเอียดใช้ปากกาขีดตามรอยร้าวที่เกิดจากแรงท่ีกระทำ และถ่ายรูป
เพ่ือเก็บเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ผลการทดสอบต่อไป 

 
รูปที่ 4  การติดต้ังคานตัวอย่างทดสอบเข้ากับ loading frame 

3. ผลการทดสอบและวิเคราะหผ์ล 

3.1 พฤติกรรมการรับแรงของคาน 

รูปที่ 5 แสดงแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างแรงกระทำและ
ระยะการแอ่นตัวที ่กึ ่งกลางความยาวคานตัวอย่างทดสอบ จาก
แผนภาพความสัมพันธ์ พบว่า ในภาพรวม คานตัวอย่างทดสอบทั้ง 
6 ตัวอย่างมีพฤติกรรมการรับแรงกระทำที่คล้ายคลึงกัน โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ช่วงที่ชัดเจน ในช่วงแรกคานตัวอย่างทดสอบมีพฤติกรรม
แบบเชิงเส้น (linear) จนถึงจุดที่แรงกระทำมีค่าประมาณ 85-90% 
ของแรงกระทำสูงสุด (Pmax) ที่ทดสอบได้ โดยเริ่มเกิดรอยร้าวทำมุม
ประมาณ 90 องศากับแนวของคานตัวอย่างทดสอบขนาดเล็ก
บริเวณกึ่งกลางความยาวและที่รอยต่อระหว่างคานและคอนกรีตที่

หล่อแทนเสา จากนั้น ตัวอย่างจะมีพฤติกรรมเข้าสู่ช่วงที่สอง ซึ่ง
ความชันของเส้นกราฟจะลดลงอย่างรวดเร็ว โดยมีลักษณะแบบไร้
เชิงเส้น (nonlinear) โดยแรงกระทำมีค่าเพิ่มขึ ้นเล็กน้อย ขณะที่
ระยะการแอ่นตัวมีค่าเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีรอยร้าวปรากฏเพ่ิม
จำนวนมากขึ้นและขยายตัวมากขึ้นจนถึงจุดที่หยุดการทดสอบคาน
เนื่องจากข้อจำกัดของเคร่ืองมือทดสอบ 

 
รูปที่ 5 แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างแรงกระทำและระยะการ

แอ่นตัวที่ก่ึงกลางความยาวคาน 

ตารางที่ 3 แสดงค่าแรงกระทำต่อคานตัวอย่างทดสอบที่วัดได้
เมื่อคานมีค่าการแอ่นตัวที่กึ่งกลางความยาว L/240 (PL/240) ซึ่งเป็น
การแอ่นตัวสูงสุดของคานในสภาวะการใช้งานที ่มาตรฐานการ
ออกแบบคาน วสท. กำหนด (กรณีคานไม่มีผนังใต้ท้องคาน) จาก
ตารางพบว่า คานตัวอย่างทดสอบที่มีเหล็กข้ออ้อยเชื ่อมกับแผ่น
เหล็กที ่ระยะฝัง 1.0 และ 1.5 ม. มีความสามารถในการรับแรง
กระทำที่สภาวะการแอ่นตัวใช้งาน (PL/240) มากกว่าคานตัวอย่าง
ทดสอบท่ีมีเหล็กข้ออ้อยเช่ือมกับแผ่นเหล็กที่ระยะฝัง 0.5 ม. เท่ากับ 
4.27 และ 12.23 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การเพ่ิม
ระยะฝังเหล็กข้ออ้อยที่เชื่อมกับแผ่นเหล็ก ช่วยเพิ่มความสามารถใน
การรับแรงในช่วงใช้งาน (service load) ได้บ้างแต่ไม่มาก 

ตารางท่ี 3  คา่แรงกระทำต่อคานตัวอย่างทดสอบท่ีวัดได้เมื่อคานมี
ค่าการแอ่นตัวที่ก่ึงกลางความยาว L/240 (PL/240) 

คานตัวอย่าง
ทดสอบ 

ระยะฝังเหล็ก 
(ม.) 

PL/240 
(kN) 

PL/240 ที่
เพ่ิมขึ้น (%) 

PRCB-0.5 0.5 121.45 - 
PRCB-1.0 1.0 126.64 4.27 
PRCB-1.5 1.5 136.30 12.23 
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ตารางที่ 4 แสดงถึงการเปรียบเทียบค่าแรงกระทำสูงสุด (Pmax) 
ที่ได้จากการทดสอบ จากตารางจะเห็นได้ว่า คานตัวอย่างทดสอบท่ี
มีเหล็กข้ออ้อยเชื่อมกับแผ่นเหล็กที่ระยะฝังเท่ากับ 1.0 และ 1.5 ม. 
มีค่าแรงกระทำสูงสุดเพิ่มขึ ้นเมื ่อเทียบกับค่าแรง Pmax ของคาน
ตัวอย่างทดสอบท่ีมีเหล็กข้ออ้อยเชื่อมกับแผ่นเหล็กที่ระยะฝังเท่ากับ 
0.5 ม. เท่ากับ 36.84 และ 69.44 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ซึ่งแสดงให้
เห็นว่า การเพ่ิมระยะฝังเหล็กข้ออ้อยฯ ช่วยเพ่ิมความสามารถในการ
รับแรงสูงสุดของคานตัวอย่างทดสอบได้ค่อนข้างมาก 

ตารางท่ี 4  ค่าแรงกระทำต่อคานตัวอย่างทดสอบสูงสุด (Pmax) ที่ได้
จากการทดสอบ 

คานตัวอย่าง
ทดสอบ 

Pmax (kN) Pmax ที่เพ่ิมขึ้น (%) 

PRCB-0.5 122.93 - 
PRCB-1.0 168.22 36.84 
PRCB-1.5 208.30 69.44 

3.2 ลักษณะการวิบัติของคาน 

รูปที่ 6 แสดงลักษณะการวิบัติของคานตัวอย่างทดสอบ ซึ่งจะ
เห็นได้ว่า คานตัวอย่างทดสอบมีลักษณะการวิบัติ 2 รูปแบบ คือ (1) 
คานตัวอย่างทดสอบที่มีเหล็กข้ออ้อยเชื่อมกับแผ่นเหล็กที่ระยะฝัง
เท่ากับ 0.5 ม. พบว่า คานตัวอย่างทดสอบเกิดการวิบัติขึ ้นแบบ
ทันทีท ันใด (abrupt failure) โดยการแตกร ้าวในแนวดิ ่ งของ
คอนกรีตที่จุดต่อระหว่างคานและจุดรองรับที่ปลายคาน เนื่องจาก
การเลื่อน (slip) ของแผ่นเหล็ก (slip mode) ดังแสดงในรูปที่ 6(a) 
และ (2) คานตัวอย่างทดสอบที่มีเหล็กข้ออ้อยเชื่อมกับแผ่นเหล็กที่
ระยะฝังเท่ากับ 1.0 และ 1.5 ม. พบว่า ช่วงแรก คานจะเกิดรอย
แตกร้าวของคอนกรีตทำมุมประมาณ 40-45 องศากับแนวระดับที่
บริเวณจุดรองรับจนถึงช่วง L/3 ของคานตัวอย่างทดสอบทั้ง 2 ด้าน 
ในรูปแบบเฉือนทแยง (diagonal shear failure) จากนั้น จึงเกิด
รอยแตกร้าวในแนวดิ่งของคอนกรีตเนื่องจากการเลื่อน (slip) ของ
แผ่นเหล็ก เพียงเล็กน้อย ดังแสดงในรูปที่ 6(b) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
การเพิ่มความยาวของระยะฝังของเหล็กข้ออ้อยที่เชื่อมกับแผ่นเหล็ก 
ช่วยให้คานตัวอย่างทดสอบเปลี ่ยนลักษณะการวิบัติจากแบบ
ทันทีท ันใด เป ็นการว ิบ ัต ิแบบค่อยเป ็นค ่อยไป (progressive 
failure)  มากขึ้น  

 
(a) ลักษณะการวิบัติของคานตัวอย่างทดสอบท่ีมีเหล็กข้ออ้อยระยะ

ฝังเท่ากับ 0.5 ม. 

 
(b) ลักษณะการวิบัติของคานตัวอย่างทดสอบท่ีมีเหล็กข้ออ้อยระยะ

ฝังเท่ากับ 1.0 และ 1.5 ม. 

รูปที่ 6  ลักษณะการวิบัติของคานตัวอย่างทดสอบ 

4. สรุปผลการทดสอบ 

จากการทดสอบผลของระยะฝังของเหล็กข้ออ้อยที่เชื่อมกับแผ่น
เหล็กพบว่า 

4.1 เมื่อเปรียบเทียบคานตัวอย่างทดสอบที่มีเหล็กข้ออ้อยเชื่อม
กับแผ่นเหลก็ที่ระยะฝัง 1.0 และ 1.5 ม. กับคานตัวอย่างทดสอบท่ีมี
ระยะฝัง 0.5 ม. พบว่า คานตัวอย่างทดสอบมีพฤติกรรมการรับแรง
กระทำแบบเชิงเส้น (linear) จนถึงจุดวิบัติและเกิดการวิบัติแบบ
ทันทีทันใดเปลี่ยนเป็นมีพฤติกรรมการรับแรงกระทำแบ่งออกเป็น 2 
ช่วง  ในช่วงแรก มีพฤติกรรมแบบเชิงเส้นจนถึงจุดที่แรงกระทำมี
ค่าประมาณ 85-90% ของแรงกระทำสูงสุด (Pmax) ที่ทดสอบได้ โดย
เริ่มเกิดรอยร้าวขนาดเล็กบริเวณปลายคานเนื่องจากแรงเฉือนให้
ความแกร่ง ของคานลดลงอย่างมาก และเข้าสู่ช่วงที่สอง ที่เป็น
พฤติกรรมแบบไร้เชิงเส้น (nonlinear) โดยแรงกระทำมีค่าเพิ่มขึ้น
เล็กน้อย ขณะที่ระยะการแอ่นตัวมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และมี
รอยร้าวเนื่องจากแรงเฉือนปรากฏเพิ่มจำนวนมากขึ้นและขยายตัว
มากขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การเพิ่มความยาวของระยะฝังของเหล็ก
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ข้ออ้อยที่เชื่อมกับแผ่นเหล็ก ช่วยให้คานตัวอย่างทดสอบมีพฤติกรรม
การรับแรงที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างได้มากขึ้น เมื่อคานตัวอย่างทดสอบ
รับแรงสูงสุด 

4.2 คานตัวอย่างทดสอบที่มีเหล็กข้ออ้อยเชื่อมกับแผ่นเหล็กที่
ระยะฝังเท่ากับ 1.0 และ 1.5 ม. มีความสามารถรับแรงกระทำใช้
งานที่ค่าการแอ่นตัว L/240 มากกว่าคานตัวอย่างทดสอบที่มีเหล็ก
ข้ออ้อยเชื่อมกับแผ่นเหล็กที่ระยะฝังเท่ากับ 0.5 ม. และเพิ่มมากขึ้น
ตามความยาวของระยะฝังของเหล็กข้ออ้อยเท่ากับ 4.27 และ 
12.23 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบความสามารถรับ
แรงกระทำสูงสุด (Pmax) พบว่า คานที่มีเหล็กข้ออ้อยเชื่อมกับแผ่น
เหล็กที่ระยะฝังเท่ากับ 1.0 และ 1.5 ม. มีความสามารถในการรับ
แรงกระทำสูงสุดเพิ่มขึ้นเพิ่มมากขึ้นตามความยาวของระยะฝังของ
เหล็กข้ออ้อย เท่ากับ 36.84 และ 69.44 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่า การเพิ่มระยะฝังเหล็กข้ออ้อยที่เชื่อมกับแผ่นเหล็ก 
ช่วยเพิ่มความสามารถในการรับแรงสูงสุดของคานตัวอย่างทดสอบ
ได้ค่อนข้างมาก แต่เพ่ิมความสามารถในการรับแรงในช่วงใช้งานของ
คานตัวอย่างทดสอบได้เล็กน้อย 

4.3 การเพิ่มระยะฝังของเหล็กข้ออ้อยที่เชื่อมกับแผ่นเหล็กของ
คานตัวอย่างทดสอบจาก 0.5 ม. เป็น 1.0 ม. และ 1.5 ม. ช่วยเพ่ิม
แรงยึดเหนี่ยวของแผ่นเหล็กและส่วนของคอนกรีตที่ปลายคาน (ที่
แทนคอนกรีตในหัวเสา) ซึ่งทำให้เปลี่ยนลักษณะการวิบัติของคาน
ตัวอย่างทดสอบจากการวิบัติแบบแตกร้าวในแนวดิ่งของคอนกรีตที่
จุดต่อระหว่างคานและจุดรองรับปลายคานเนื่องจากการเลื่อนของ
แผ่นเหล็ก (slip mode) เป็นการวิบัติแบบเฉือนทแยง (diagonal 
shear failure) ที่บริเวณจุดรองรับไปจนถึงที่ระยะประมาณ L/3 
ของคานทั้งสองด้าน จากนั ้น จึงเกิดรอยแตกร้าวในแนวดิ ่งของ
คอนกรีตเนื่องจากการเลื่อนของแผ่นเหล็กเพียงเล็กน้อย ซึ่งแสดงให้
เห็นว่า การเพิ่มความยาวของระยะฝังของเหล็กข้ออ้อยที่เชื่อมกับ
แผ่นเหล็ก ช่วยให้คานตัวอย่างทดสอบเปลี่ยนลักษณะการวิบัติจาก
แบบทันทีทันใดเป็นการวิบัติแบบค่อยเป็นค่อยไปมากขึ้น 
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บทความน้ีนำเสนอผลการศึกษารูปแบบของผนังรับแรงหน้าตัดกลวงที่เหมาะสมโดยแปรเปลี่ยนพารามิเตอร์ของหน้าตัดซึ่งประกอบด้วยความ
หนาแผ่นเอว ความกว้างแผ่นปีก และความหนาแผ่นปีก ที่ส่งผลต่อค่ากำลังอัดและการถ่ายเทความร้อนของผนังรับแรง  ผนังรับแรงที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้จะใช้ผนังรับแรงที่มีอัตราส่วนความชะลูด (SR) เท่ากับ 15 และ 30  และเป็นผนังรับแรงหน้าตัดกลวงที่ทำจากวัสดุผสมระหว่างพลาสติกพีวีซี
และขี้เล่ือยไม้ (WPVC)  พารามิเตอร์ที่ใช้ศึกษาประกอบด้วย ความหนาแผ่นเอวขนาด 12 และ 20 มิลลิเมตร ความกว้างแผ่นปีกขนาด 70 100 และ 
140 มิลลิเมตร และความหนาแผ่นปีก 20 และ 35 มิลลิเมตร ตามลำดับ ผลการทดสอบชี้ให้เห็นว่าที่อัตราส่วนความชะลูดคงที่ การเพิ่มขึ้นของ
ความหนาแผ่นเอว ความกว้างและความหนาของแผ่นปีก ส่งผลให้ผนังรับแรงหน้าตัดกลวงมีพื้นที่รับแรงมากขึ้นและส่งผลให้หน้าตัดรับกำลังอัดได้
สูงขึ้นและมีการเสียรูปด้านข้างลดลง ในส่วนของการถ่ายเทความร้อนพบว่าการเพ่ิมขึ้นของความหนาแผ่นเอว ความกว้างและความหนาของแผ่นปีก
ส่งผลต่อช่องว่างอากาศภายในหน้าตัดสามารถต้านทานความร้อนได้มากขึ้นเช่นกัน  ผลการศึกษายังชี้ให้เห็นว่าเมื่อค่าอัตราส่วนความชะลูดของผนัง
สูงขึ้นจะส่งผลโดยตรงต่อผนังรับแรงหน้าตัดกลวงโดยทำให้ผนังรับแรงสามารถรับกำลังอัดลดลงและมีการเสียรูปด้านข้างเพ่ิมขึ้น 
คำสำคัญ: กำลังอัด, การถ่ายเทความร้อน, รูปแบบหน้าตัดกลวง, วัสดุผสมพลาสติกพีวีซีและขี้เล่ือยไม้, ผนังรับแรง 

Abstract 

This work presented the effect of cross section parameters including web thickness, flange width, and flange thickness on 
the compressive strength and heat transfer of the hollowed wall panel.   The wall panel of this investigation was the hollowed 
cross section with slenderness ratio (SR) of 15 and 30 and made from wood/PVC composite material.  The wall cross section 
parameters used for this investigation were web thickness of 12 and 20 mm, flange width of 70 100 and 140 mm, and flange 
thickness of 20 and 35 mm, respectively. The obtained results indicate that increasing in web thickness, flange width and 
flange thickness to the hollowed cross section affected directly on compressive loading area of wall and resulted in higher 
compressive strength and lower lateral displacement.  For heat transfer of the wall, increasing in web thickness, flange width 
and flange thickness also affected air volume in the cross section and then increased the temperature resistance. Moreover, 
increasing in wall slenderness ratio affected directly on hollowed wall panel which resulted in lower compressive strength 
and higher lateral displacement. 
Keywords: Compressive strength, Heat transfer, Hollowed cross section, Wall bearing, Wood/PVC composite 

 
1. คำนำ 

ในอดีตถึงปัจจุบัน การก่อสร้างอาคารหรือบ้านพักอาศัย โดย
ส่วนใหญ่มักจะใช้ระบบการหล่อเสา-คานคอนกรีตเสริมเหล็กและ
ผนังก่ออิฐฉาบปูน ซึ่งใช้เวลา แรงงาน และวัสดุในการก่อสร้างเป็น
จำนวนมาก ทั้งยังมีวัสดุเหลือทิ้งจากการก่อสร้างสะสมเพิ่มขึ้นตาม
ไปด้วย ในเวลาต่อมาการก่อสร้างได้ยกระดับขึ ้นโดยใช้ระบบที่
เรียกว่า ชิ้นส่วนสำเร็จรูป (Precast System)  ระบบนี้สามารถช่วย

ลดระยะเวลาในการก่อสร้างและเศษวัสดุเหลือทิ ้งได้ อีกทั ้งยัง
สามารถควบคุมคุณภาพชิ้นส่วนสำเร็จรูปได้ ส่วนมากจะผลิตจาก
โรงงานและนำมาติดตั้งภายในพื้นที่ก่อสร้าง [1] แต่การก่อสร้างโดย
ใช้ชิ้นส่วนสำเร็จรูปนี้ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของการใช้เครื่องจักรที่มี
ขนาดใหญ่เพื่อช่วยในการผลิต ขนย้าย และติดตั้ง ทำให้ราคาต้นทุน
ในการก่อสร้างสูงขึ้นตามไปด้วย การก่อสร้างแบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป
จึงเหมาะกับโครงการบ้านพักอาศัยที่มีขนาดใหญ่ [2] ดังนั้นหากใน
อนาคตมีวัสดุทางเลือกที่มีน้ำหนักเบาแต่มีความคงทนแข็งแรง และ
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มีระบบก่อสร้างที่ไม่จำเป็นต้องใช้เคร่ืองจักรขนาดใหญ่ในการทำงาน
มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับงานโครงการ
ขนาดเล็ก 

จากการศึกษางานวิจัยเพื่อหาวัสดุทางเลือกชนิดใหม่ [3] พบว่า 
ว ัสด ุผสมระหว ่ า งพลาสต ิกและข ี ้ เ ล ื ่ อย ไ ม้  (Wood-Plastic 
Composites หรือ WPC) คือ วัสดุทางเลือกที่สามารถทดแทนวัสดุ
ก่อสร้างเดิม มีสมบัติตรงตามที่ต้องการ เช่น น้ำหนักเบา แข็งแรง
เพียงพอ และสามารถอัดรีดขึ้นรูปหน้าตัดตันและหน้าตัดกลวงได้
หลายแบบหลายขนาด ในปัจจุบันพบว่า บริษัท วีพี วู๊ด จำกัด [4] ได้
ผลิตวัสดุประเภทนี้ออกจำหน่าย ซึ่งเป็นวัสดุผสมระหว่างพลาสติก
พีวีซีกับขี้เลื ่อยไม้เนื้อแข็ง (WPVC) ในอัตราส่วน 1:1 โดยน้ำหนัก 
จากการทดสอบสมบัติของวัสดุ WPVC [5] พบว่า มีความแข็งแรง 
ทนทานต่อสภาพแวดล้อม  มีน้ำหนักเบา ดูดซึมน้ำต่ำ ป้องกันปลวก 
ไม่ลามไฟ มีการบำรุงรักษาที่น้อยและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 
นอกจากนี ้ผ ู ้ว ิจ ัยได้ศึกษาข้อมูลในส่วนของระบบการก่อสร้าง
ทางเลือกใหม่ พบว่าในหลาย ๆ ประเทศได้มีระบบการก่อสร้างแบบ 
Log Cabin [6]  ซึ่งระบบนี้จะใช้ตัวผนังของบ้านรับน้ำหนักบรรทุก 
โครงสร้างของผนังถูกออกแบบให้เป็นชิ้นส่วนย่อยที่มีขนาดเล็ก แล้ว
นำมาประกอบเป็นชั้นตามระดับความสูงเพื่อให้มีขนาดตามต้องการ 
ทำให้ระบบการก่อสร้างนี้มีความยืดหยุ่น ไม่จำเป็นต้องใช้เคร่ืองจักร
ขนาดใหญ่ สามารถก่อสร้างในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงได้ รวมทั้งใช้
เวลาและแรงงานในการก่อสร้างน้อย 

อย่างไรก็ตามการสร้างผนังรับแรงที่ดีนั้น นอกจากรับแรงกดใน
แนวดิ่งแล้ว การโก่งตัวด้านข้างต้องไม่เกินค่าที่ยอมให้ตามมาตรฐาน 
และต ้ อ ง ค ำน ึ ง ถ ึ ง ส ิ ่ ง แ ว ด ล ้ อ มท า ง ก า ยภ าพ  ( Physical 
Environment) ด้วย ได้แก่ ความร้อน (Heat) แสงสว่าง (Light) 
และเสียง (Sound) [7] โดยปัจจัยเหล่านี้ นอกจากจะขึ้นอยู่กับขนาด 
รูปร่าง และตำแหน่งการจัดวางของตัวอาคารแล้ว ยังขึ ้นอยู่กับ
สมบัติของวัสดุที่ใช้ทำผนังของอาคารอีกด้วย โดยเฉพาะสมบัติทาง
ความร้อนและสมบัติทางเสียง ผนังที่ดีควรสามารถท่ีจะป้องกันความ
ร้อนและป้องกันเสียงได้ เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถใช้ชีวิตประจำวัน
ได้อย่างปกติโดยไม่เกิดความรำคาญ จากการศึกษางานวิจัยของ 
Pulngern และคณะ [8]ซึ่งได้ทดสอบกำลังอัด สมบัติทางความร้อน 
และสมบัติทางเสียงของผนังที่ทำจากวัสดุผสมระหว่างพลาสติกพวีีซี
และขี้เลื่อยไม้ พบว่าหน้าตัดมีผลกระทบต่อความสามารถในการรับ
กำลังอัดและความร้อน แต่ในส่วนของความสามารถในการป้องกัน
เสียง พบว่าการลดระดับความดังของเสียงแต่ละหน้าตัดไม่แตกต่าง
กันมากเน่ืองจากเสียงส่วนใหญ่ลอดผ่านช่องว่างระหว่างชิ้นส่วนย่อย 
(Log element) จากงานวิจัย [8] ชี้ให้เห็นถึงปัญหาของหน้าตัดของ
ชิ้นส่วนย่อย ได้แก่ การเสียรูปแบบเฉพาะที่ของแผ่นเอวและการ
วิบัติแบบทันทีทันใดเมื่อรับกำลังอัด ในส่วนของการต้านทานความ
ร้อนพบว่าแผ่นปีกที่อยู่กึ่งกลางหน้าตัดเป็นสะพานความร้อนทำให้

ประสิทธิภาพการป้องกันความร้อนลดลง 
ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้ทำการปรับปรุงหน้าตัด 

โดยเปลี่ยนแผ่นเอวและแผ่นปีกของชิ้นส่วนย่อยจากแผ่นตันบางมา
เป็นแผ่นกลวงที ่มีความหนาเพิ ่มขึ ้นเพื่อเพิ ่มเสถียรภาพขณะรับ
น้ำหนักบรรทุก และนำแผ่นปีกที่อยู่กึ่งกลางหน้าตัดออกไปเพื่อขจัด
ผลของสะพานความร้อน โดยรูปร่างหน้าตัดถูกพัฒนาขึ้นมีทั้งหมด 5 
รูปแบบ นำมาศึกษาผลของความหนาแผ่นเอว ความกว้างแผ่นปีก 
และความหนาแผ่นปีก ที่มีต่อความสามารถในการรับกำลังอัดและ
ถ่ายเทความร้อนของผนังรับแรงที่ทำจากวัสดุผสมระหว่างพลาสติก
พีวีซีและขี้เล่ือยไม้  

2. วัสดุ อุปกรณ์และวธิีการทดสอบ 

2.1. ชิ้นส่วนย่อย (LOG ELEMENT) 

งานวิจัยนี้ได้ทำการออกแบบชิ้นส่วนย่อยที่มีลักษณะแตกต่าง
กันทั้งหมด 5 รูปแบบ โดยชิ้นส่วนย่อยที่ใช้สำหรับศึกษาผลความ
หนาแผ่นเอวคือ T35W12F70 และ T35W20F70 ผลความหนา
แผ่นปีกคือ T20W12F70 และ T35W12F70 และผลความกว้าง
แผ่นปีกคือ T35W12F70 T35W12F100 และ  T35W12F140 มี
ขนาดแสดงดังรูปที่ 1-3 ตามลำดับ ที่มีต่อพฤติกรรมการรับน้ำหนัก
บรรทุกแนวดิ่งและการถ่ายเทความร้อน ชิ้นส่วนย่อยขึ้นรูปจากการ
ประกอบแผ่นวัสดุผสม WPVC เข้าด้วยกัน มีชิ้นส่วนหลัก 2 ส่วนคือ 
แผ่นปีก (Flange) และแผ่นเอว (Web) ใช้กาวในกลุ่มไซยาโนอะคริ
เลต (Cyanoacrylate) ร่วมกับผงขี้เล่ือยเป็นวัสดุประสาน 

 
รูปที่ 1  รูปแบบหน้าตัดที่ใช้ศึกษาผลความหนาแผ่น 

(มิติเป็น มม.) 

 
รูปที่ 2  รูปแบบหน้าตัดที่ใช้ศึกษาผลความหนาแผ่นปีก 

(มิติเป็น มม.) 

T35W12F70 

T35W20F70 T35W12F70 

T20W12F70 
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รูปที่ 3  รูปแบบหน้าตัดที่ใช้ศึกษาผลความกว้างแผ่นปีก 

(มิติเป็น มม.) 

2.2. การทดสอบค่ากำลงัอัดของผนังรับแรงวัสดุผสม 
WPVC ขนาดจำลอง 

ผนังรับแรงขนาดจำลองเป็นผนังที่ใช้ความสูงเท่ากับครึ่งหนึ่ง
ของความสูงจริงเพื ่อลดความซับซ้อนในการทดสอบ ผนังมีค่า
อัตราส่วนความชะลูด (ความสูงต่อความกว้าง) เท่ากับ 15 ชิ้น
ตัวอย่างผนังที่ใช้ในการทดสอบมีทั้งหมด 5 รูปแบบ โดยมีขนาด
ความกว้าง 600 มิลลิเมตร สูง 1,410 มิลลิเมตร และหนา 94 
มิลลิเมตร ผนังแต่ละรูปแบบเกิดจากการซ้อนกันของชิ้นส่วนย่อย 6 
ชิ้นขึ้นไปในแนวด่ิงดังแสดงในรูปที่ 4 

 
รูปที่ 4  ส่วนประกอบและการต่อกันของชิ้นส่วนย่อย 

การทดสอบนี้ติดตั้งผนังในแนวนอนเพื่อความปลอดภัยระหว่าง
การทดสอบ โดยไม่พิจารณาผลของน้ำหนักผนัง (self-weight) 
ขั้นตอนและวิธีการทดสอบดำเนินการตามมาตรฐานทดสอบผนัง
อาคาร ASTM E72-15 [9]การให้แรงอัดใช้ชุดแม่แรงไฮดรอลิกต่อ
เข้ากับเครื่องเซนเซอร์วัดแรงชนิดกลวง ติดตั้งเครื่องวัดการเคลื่อน
ตัวทางด้านข้างทั้งหมด 5 ตัว (LVDT-A ถึง LVDT-E) ไว้บริเวณจุด
ต่อระหว่างชิ้นส่วนย่อยเพื่อวัดการโก่งตัวของผนังขณะให้แรงอัด 
บริเวณด้านล่างผนังมีแผ่นไม้อัดสีดำผิวมันรองรับเพื่อหลีกเลี่ยงแรง
เสียดทานที่อาจเกิดขึ้นเมื่อผนังมีการโก่งตัว ตำแหน่งของช้ินตัวอย่าง
และอุปกรณ์แสดงดังรูปที่ 5 

 
รูปที่ 5  การทดสอบกำลังอัดของผนังรับแรงวัสดุผสม WPVC ที่

อัตราส่วนความชะลูด 15 

2.3. การทดสอบค่ากำลงัอัดของผนังรับแรงวัสดุผสม 
WPVC ขนาดความสูงจริง  

 
รูปที่ 6  การทดสอบกำลังอัดของผนังรับแรงวัสดุผสม WPVC 

ขนาดใช้งานจริงที่อัตราส่วนความชะลูด 30 

เพื่อตรวจสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกเมื่อผนังมี
ความสูงเท่ากับความสูงใช้งานจริง คือ 2,820 มิลลิเมตร ซึ ่งมี
อัตราส่วนความชะลูดเพิ่มขึ้นเป็น 30 ชิ้นส่วนย่อยเพิ่มจำนวนจาก 6 
ชิ้น เป็น 12 ชิ้น การทดสอบนี้ใช้อุปกรณ์ชุดเดียวกันกับการทดสอบ
ผนังจำลอง ในส่วนของเครื่องวัดการเคลื่อนตัวทางด้านข้างติดต้ัง
แบบจุดเว้นจุดรวมทั้งหมด 5 ตัว โดยรูปแบบการติดตั้งชิ้นตัวอย่าง
และอุปกรณ์แสดงดังรูปที่ 6 

2.4. การทดสอบการถ่ายเทความร้อนของผนังรับแรงวัสดุ
ผสม WPVC 

 
รูปที่ 7  การทดสอบการถ่ายเทความร้อนของผนังวัสดุ WPVC 

และตำแหน่งเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ 

T35W12F100 T35W12F140 T35W12F70 
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ในการทดสอบการถ่ายเทความร้อนประยุกต์ใช้วิธีการศึกษาจาก
งานวิจัยในอดีต [10-13] โดยใช้ชิ้นส่วนย่อยซ้อนกัน 2 ชั้น ประกอบ
เข้ากับกล่องฉนวนที่ทำจากโฟมพอลิสไตรีน (Polystyrene Foam) 
ความหนา 15 มิลลิเมตร ความหนาแน่น 20 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร โดยมีการควบคุมปริมาตรอากาศภายในกล่องให้มีค่าเท่ากัน 

พร ้ อ มท ั ้ ง ท ำ ก า ร ต ิ ด ต ั ้ ง เ ซ น เ ซ อ ร ์ ว ั ด อ ุ ณหภ ู ม ิ ช น ิ ด  K 
(Thermocouple) ไว ้ท ี ่ ด้านนอกกล่องทดสอบ (Surrounding) 
เพื ่อวัดอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมโดยรอบ ผิวผนังด้านนอก 
(Outer wall surface)  
 

 
 

 

 รูปที่ 8  ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังอัดสูงสุดกับการเสียรูปด้านข้างเปรียบเทียบผนัง (a)T35W12F70 และ T35W20F70; (b)T35W12F70 และ 
T20W12F70; (c)T35W12F70, T35W12F100 และ T35W12F140 

ผิวผนังด้านใน (Inner wall surface) และด้านในกล่องทดสอบ (Air 
inside the test box) ดังแสดงในรูปที่ 7 ทำการต่อเซนเซอร์วัด
อุณหภูมิเข้ากับเครื่องบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ (Data logger) โดยเก็บ
ข้อมูลทุก 5 วินาที 

กล่องทดสอบถูกติดตั้งที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน โดยหันกล่องทดสอบด้านที่ติดตั้งชิ้น
ตัวอย่างไปทางทิศตะวันออก เก็บข้อมูลช่วงวันที่ 15 มกราคม – 15 
กุมภาพันธ์ 2563 (ฤดูหนาว) รวมระยะเวลา 30 วัน ข้อมูลที่นำมาใช้
วิเคราะห์ผลพิจารณาจากวันที่สภาพอากาศร้อนที่สุดและต้องมี
ลักษณะเป็นท้องฟ้าแบบไม่มีเมฆ (Clear Sky    Condition) 

3. ผลและวิจารณ์ทดลอง 

3.1. ผลกระทบของความหนาแผ่นเอว ความหนาแผน่ปีก 
ความกว้างแผ่นปีก และค่าอัตราสว่นความชะลูดที่มี
ต่อพฤติกรรมการต้านทานแรงอัด 

รูปที่ 8(A) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าแรงอัดสูงสุดกับการ
เสียรูปทางด้านข้างเปรียบเทียบระหว่างผนังที่มีความหนาแผ่นเอว 
12 มิลลิเมตร (T35W12F70) และ 20 มิลลิเมตร (T35W20F70) 
ผลที่ได้พบว่าผนังมีความสามารถในการรับแรงอัดสูงสุดเพิ่มขึ้นจาก 
23.1 กิโลนิวตัน เป็น 59.9 กิโลนิวตัน คิดเป็น 2.6 เท่า โดยผนังทั้ง
สองมีพฤติกรรมในการรับแรงที่คล้ายคลึงกันในช่วงแรก แต่เมื่อ
น้ำหนักบรรทุกเกินกว่า 10 กิโลนิวตัน ผนังที่มีความหนาแผ่นเอว 12 
มิลลิเมตร (T35W12F70)  เกิดการเสียรูปมากและวิบัติก่อน อาจ
เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ ้นของความหนาแผ่นเอวนอกจากจะเพ่ิม
พื้นที่รับแรงแล้วยังทำให้โครงสร้างโดยรวมมีเสถียรภาพมากขึ้นอีก

ด้วย 
รูปที่ 8(B) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าแรงอัดสูงสุดกับการ

เสียรูปทางด้านข้างเปรียบเทียบระหว่างผนังที่มีความหนาแผ่นปีก 
20 มิลลิเมตร (T20W12F70) และ 35 มิลลิเมตร (T35W12F70) 
ผลที่ได้พบว่าการเปล่ียนความหนาแผ่นปีก ให้ค่าแรงอัดสูงสุดเท่ากับ 
23.0 กิโลนิวตัน และ 23.1 กิโลนิวตัน แสดงให้เห็นว่าความหนาแผ่น
ปีกไม่ได้ส่งผลกับความสามารถในการรรับแรงอัดสูงสุด แต่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมของผนัง โดยผนังที่มีความหนาแผ่นปีกมากกว่าจะเกิด
การเสียรูปทางด้านข้างน้อยกว่าเมื่อพิจารณาที่ค่าแรงอัดเท่ากัน และ
ยังพบความแตกต่างของพฤติกรรมช่วงก่อนการวิบัติ กล่าวคือผนังที่
มีความหนาแผ่นปีกสูงกว่าเกิดช่วงการลดลงของน้ำหนักบรรทุกก่อน
การวิบัติ ในขณะที่ผนังที่มีความหนาแผ่นปีกน้อยกว่าเกิดการวิบัติ
ทันทีเมื่อค่ากำลังอัดถึงจุดสูงสุด 

รูปที่ 8(C) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าแรงอัดสูงสุดกับการ
เสียรูปทางด้านข้างเปรียบเทียบระหว่างผนังที่มีความกว้างแผ่นปีก 
70 มิลลิเมตร (T35W12F70), 100 มิลลิเมตร (T35W12F100) และ 
140 มิลลิเมตร (T35W12F140) ชี้ให้เห็นว่าการเพิ่มความกว้างแผ่น
ปีก ส่งผลให้ความสามารถในการรับแรงอัดเพ่ิมขึ้นจาก 23.1 กิโลนิว
ตัน เป็น 29.1 กิโลนิวตัน และ 34.2 กิโลนิวตัน ตามลำดับ คิดเป็น 
1.26 และ 1.48 เท่า อีกทั้งยังส่งผลให้ค่าการเสียรูปทางด้านข้าง
ลดลงเมื่อพิจารณาที่ค่าแรงอัดเท่ากัน แม้ว่าแผ่นปีกไม่ใช่ส่วนที่รับ
แรงอัดโดยตรง อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ ้นของความกว้างแผ่นปีก
ส่งผลให้ผนังม ีค ่าอ ัตราส่วนความชะลูดลงลดจึงทำให้ผนังมี
เสถียรภาพมากขึ้น 

(a) (c) (b) 
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 ตารางท่ี 1 อัตราส่วนความชะลูดและกำลังอัดสูงสุดของผนังที่ทำ
จากวัสดุผสม WPVC หน้าตัดกลวงขนาดใช้งานจริง 

การเพิ่มขึ้นของค่าอัตราส่วนความชะลูดจาก 15 เป็น 30 ส่งผล
ให้ผนังมีความสามารถในการต้านทานแรงอัดลดลงจาก 20.6 เป็น 
15.4 กิโลนิตัน คิดเป็นร้อยละ 25 แสดงในตารางที่ 1 นอกจากนี้ค่า
การเสียรูปทางด้านข้างที่ค่าแรงอัดสูงสุดเพ่ิมขึ้นจาก 10.1 เป็น 28.1 
มิลลิเมตร คิดเป็นร้อยละ 178 

3.2. ลักษณะการโก่งตัวทางด้านขา้งของผนังวัสดุผสม 
WPVC 

ในการทดสอบได้ทำการตรวจวัดค่าการโก่งตัวบริเวณจุดต่อของชิ้น
ส่วนย่อย สามารถนำมาสร้างเป็นความสัมพันธ์ระหว่างความสูงผนัง
และค่าการโก่งตัวด้านข้างดังแสดงในรูปที่ 9 ทั้งนี้ค่าการโก่งตัว
พิจารณาที่ค่ากำลังอัดสูงสุด (Ultimate Load) จากการเปรียบเทียบ
ผลของผนังทั้ง 5 รูปแบบ  เมื่อพิจารณาผนังที่มีความหนาแผ่นเอว
ต่างกันดังแสดงในรูปที่ 9(a) พบว่าผนังที่มีความหนาแผ่นเอว 12 
มิลลิเมตร (T35W12F70) เกิดการโก่งตัวสูงกว่าผนังที่มีความหนา
แผ่นเอว 20 มิลลิเมตร (T35W20F70) อยู่ร้อยละ 37 ความหนา
แผ่นเอวที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ผนังมีความแข็งแรงมากขึ้นและสามารถ
ต้านทานแรงดัดได้มากขึ้น หากพิจารณาผนังที่มีความหนาแผ่นปีก
ต่างกันดังแสดงในรูปที่ 9(a) พบว่าผนังที่มีความหนาแผ่นปีก 20 
มิลลิเมตร (T20W12F70) เกิดการโก่งตัวสูงกว่าผนังที่มีความหนา
แผ่นปีก 35 มิลลิเมตร (T35W12F70) อยู่ร้อยละ 33 เนื่องจากการ
เพิ ่มขึ ้นของความหนาแผ่นปีกช่วยเพิ ่มพื ้นที่ยึดรั ้งบริเวณจุดต่อ
ระหว่างชิ ้นส่วนย่อย  หากพิจารณาผนังที ่มีความกว้างแผ่นปีก
ต่างกันดังแสดงในรูปที่ 9(b) พบว่าผนังที่มีความกว้างแผ่นปีก 70 
มิลลิเมตร (T35W12F70) เกิดการโก่งตัวสูงกว่าผนังที่มีความกว้าง
แผ่นปีก 100 มิลลิเมตร (T35W12F100) อยู่ร้อยละ 54  การเพ่ิมขึ้น
ของความกว้างแผ่นปีกทำให้ผนังมีค่าอัตราส่วนความชะลูดลงลด
จาก 15 เป็น 11 ส่งผลให้ผนังมีเสถียรภาพมากขึ้นและการเสียรูป
ทางด้านข้างลดลง แต่สำหรับผนังที ่มีความกว้างแผ่นปีก 140 
มิลลิเมตร (T35W12F140) เป็นผนังที่มีความกว้างมากที่สุด ดังนั้น
โอกาสที่จะโก่งตัวด้านข้างเป็นรูปแบบโค้งเดียวเหมือนผนังรูปแบบ
อื่นจะลดลง เมื่อรับแรงในแนวดิ่งผนังที่มีความกว้างมากจะเสียรูป
น้อยและสามารถเกิดคนละทิศทางได้ 

 

 
(a)                                     (b) 

รูปที่ 9  ความสัมพันธ์ระหว่างความสูงของผนังกับการเสียรูป
ทางด้านข้างที่แรงอัดสูงสุดเปรียบเทียบ (a)ความหนา
แผ่นเอวและความหนาแผ่นปีก;(b)ความกว้างแผ่นปีก 

3.3. ผลการถ่ายเทความร้อนของผนังวัสด ุWPVC 

จากรูปที่ 10 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับช่วงเวลา
ของผ ิวผนังด ้านนอก และผิวผนังด ้านในกล่องทดสอบ โดย
เปรียบเทียบระหว่างผนังที ่มีความหนาแผ่นเอว 12 มิลลิเมตร 
(T35W12F70) และ 20 มิลลิเมตร (T35W20F70) การพิจารณาจะ
แบ่งเป ็นช ่วงกลางว ัน (6.00-18.00 นาฬิกา Day time) และ
ช่วงเวลากลางคืน (18.00-6.00 นาฬิกา Night time) เมื่อพิจารณา
ช่วงเวลากลางวันพบว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิผิวด้านนอก
ผนังมีค่าใกล้เคียงกัน แต่เมื่อพิจารณาอุณหภูมิผิวด้านในพบว่าผนังที่
ม ีความหนาแผ่นเอว 12 มิลลิเมตร (T35W12F70) มีอัตราการ
เพิ่มขึ้นของอุณหภูมิสูงกว่าผนังที่มีความหนาแผ่นเอว 20 มิลลิเมตร 
(T35W20F70) ส่งผลให้ค่าผลต่างสูงสุดระหว่างอุณหภูมิผิวด้านนอก
และด้านใน (ΔT) ของผนังที ่มีความหนาแผ่นเอว 12 มิลลิเมตร 
(T35W12F70) มีค่าเท่ากับ 18.2 องศาเซลเซียส ซึ่งน้อยกว่าผนัง ที่
มีความหนาแผ่นเอว 20 มิลลิเมตร (T35W20F70) มีค่า ΔT เท่ากับ 
24 องศาเซลเซียส อยู่ร้อยละ 31 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของความ
หนาแผ่นเอวส่งผลให้ปริมาตรช่องว่างอากาศภายในหน้าตัดเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10 ซึ่งอากาศถือเป็นฉนวนความร้อนที่ดี [14] ต่อมาหาก
พิจารณาช่วงเวลากลางคืนพบว่าทั้งสองผนังมีอุณหภูมิผิวด้านในสูง
กว่าด้านนอก เนื่องจากช่วงเวลากลางคืน 

อัดตราส่วน 
ความฉะลูด 

อัตราส่วน
ความสูง 

กำลังอัดสูงสดุ (kN) 
ค่าเฉลี่ย
กำลังอัด 

ต่อความยาว ชิ้นที่ 1 ชิ้นที่ 2 (kN) 
15 2.35 20.3 20.9 20.6 
30 4.7 14.4 16.5 15.4 
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รูปที่ 10  ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับเวลาเปรียบเทียบผิว

ผนังด้านนอก และ ผิวผนังด้านใน ของผนัง T35W12F70 
และผนัง T35W20F70 

อุณหภูมิภายนอกกล่องทดสอบลดลง จึงทำให้ผิวผนังด้านนอกมี
อุณหภูมิลดลงตามไปด้วย สำหรับอุณหภูมิผิวผนังด้านใน ผนังที่มี
ความหนาแผ่นเอว 20 มิลลิเมตร (T35W20F70) มีค่าสูงกวา่ผนังที่มี
ความหนาแผ่นเอว 12 มิลลิเมตร (T35W12F70) เล็กน้อยเป็นผลมา
จากความสามารถในการต้านทานความร้อนที่ดีกว่าทำให้ความร้อน
ภายในกล่องระบายออกไปด้านนอกช้ากว่า ในส่วนของอุณหภูมิ
อากาศภายในกล่องทดสอบของทั ้งสองผนังไม่พบความแตกต่าง
อย่างมีนัยยะสำคัญเมื่อเทียบกับอุณหภูมิผิวผนังด้านใน 

รูปที่ 11 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับช่วงเวลาของ
ผิวผนังด้านนอก และผิวผนังด้านในกล่องทดสอบ โดยเปรียบเทียบ
ระหว่างผนังที่มีความหนาแผ่นปีก 20 มิลลิเมตร (T20W12F70) 
และ 35 มิลลิเมตร (T35W12F70) เมื่อพิจารณาช่วงเวลากลางวัน
พบว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิผิวด้านนอกของทั้งสองผนังมีค่า
ใกล้เคียงกัน ใขณะที่อัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิผิวด้านในของ
ผนังที่มีความหนาแผ่นปีก 20 มิลลิเมตร (T20W12F70) มีค่าสูงกว่า

ผนังที่มีความหนาแผ่นปีก 35 มิลลิเมตร (T35W12F70) นอกจากนี้
ค่า ΔT ของผนังที่มีความหนาแผ่นปีก 20 มิลลิเมตร (T20W12F70) 
มีค่าเท่ากับ 15.5 องศาเซลเซียส ซึ่งน้อยกว่าผนังที่มีความหนาแผ่น
ปีก 35 มิลลิเมตร (T35W12F70) มีค่า ΔT เท่ากับ 18.2 องศา
เซลเซียสอยู่ร้อยละ 17 หมายความว่าผนังที่มีความหนาแผ่นปีก
มากกว่า สามารถต้านทานความร้อนได้ดีกว่า หากพิจารณาที่
ปริมาตรช่องว่างอากาศของทั้งสองผนัง (ตารางท่ี 2) พบว่ามีค่า
ใกล้เคียงกัน โดยความหนาแผ่นปีกที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อความยาวของ
ระยะเดือย จึงอาจสรุปได้ว่าระยะเดือยที่เพิ ่มขึ ้นช่วยชะลอการ
ส่งผ่านความร้อนจากด้านนอกผนังสู่ด้านในผนัง สำหรับช่วงเวลา
กลางคืนอุณหภูมิผิวด้านในของทั ้งสองผนังมีค่าใกล้เคียงกัน ซึ่ง
มากกว่าอุณหภูมิผิวด้านนอก ในส่วนของอุณหภูมิอากาศภายใน
กล่องทดสอบของทั ้งสองผนังไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยยะ
สำคัญเมื่อเทียบกับอุณหภูมิที่ผิวด้านใน 

รูปที่ 11  ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับเวลาเปรียบเทียบผิว
ผนังด้านนอก และ ผิวผนังด้านใน ของผนัง T20W12F70 และผนัง 
T35W12F70 

 

ตารางท่ี 2 ผลการถ่ายเทความร้อนของหน้าตัดวัสดุผสม WPVC ที่แปรเปล่ียน ความหนาแผ่นเอว ความหนาแผ่นปีกและความกว้างแผ่นปีก 

Cross section 
Max. outer wall 
temperature 

Max inner wall 
temperature 

Temperature 
difference value 

Volume of air gap 
inside cross section 

Volume of 
material 
inside cross 
section 

(°C) (°C) ∆T, (°C) x 10-3 m3 x 10-3 m3 
T20W12F70 54.0 38.5 15.5 19.0 5.2 
T35W20F70 57.4 33.4 24.0 21.0 7.4 
T35W12F70 54.9 36.7 18.2 19.1 5.5 
T35W12F100 54.8 33.8 21.0 20.5 6.6 
T35W12F140 53.1 31.9 21.2 23.0 8.3 
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รูปที่ 12 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับช่วงเวลาของ
ผิวผนังด้านนอก และผิวผนังด้านในกล่องทดสอบ โดยเปรียบเทียบ
ระหว่างผนัง T35W12F70 T35W12F100 และ T35W12F140 ที่มี
ค่าความกว้างแผ่นปีกต่างกันคือ 70 100 และ 140 มิลลิเมตร
ตามลำดับเมื่อพิจารณาช่วงเวลากลางวันพบว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของ
อุณหภูมิผิวด้านนอกของทั้งสามผนังมีค่าใกล้เคียงกัน ในขณะที่
อุณหภูมิผิวด้านใน พบว่าผนังที่มีความกว้างแผ่นปีก 70 มิลลิเมตร 
(T35W12F70) มีอัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิสูงที่สุด รองลงมา
เป็นผนังที่มีความกว้างแผ่นปีก 100 มิลลิเมตร (T35W12F100) 
และ 140 มิลลิเมตร  (T35W12F140) มีค่าต่ำที่สุดส่งผลให้ค่า ΔT 
ของผนังที่มีความกว้างแผ่นปีก 70 มิลลิเมตร (T35W12F70) เท่ากับ 
18.2 องศาเซลเซียส มีค่าน้อยกว่าผนังที่มีความกว้างแผ่นปีก 100 
มิลลิเมตร (T35W12F100) ที่มีค่า ΔT เท่ากับ 21 องศาเซลเซียส  
อยู่ร้อยละ 15 ในขณะที่ค่า ΔT ของผนังที่มีความกว้างแผ่นปีก 100 
มิลลิเมตร (T35W12F100) มีค่าใกล้เคียงกับผนังที่มีตวามกว้างแผ่น
ปีก 140 มิลลิเมตร (T35W12F140) จากผลการศึกษาดังกล่าง
สามารถอธิบายได้ว่า ค่า ΔT เป็นผลมาจาก 2 ปัจจัย ปัจจัยแรกคือ 
ช่องว่างอากาศ เมื่อพื้นที่ช่องว่างอากาศภายในหน้าตัดเพิ่มขึ้นทำให้
ผนังสามารถต้านทานความร้อนดีขึ้น เนื่องจากอากาศถือเป็นฉนวน
ความร้อนที่ดี [14] ปัจจัยที่ 2 คือเนื้อวัสดุ การเพิ่มขึ้นของเนื้อวัสดุ
ในส่วนของแผ่นปีกจะทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการนำความร้อน
จากผิวผนังด้านนอกสู่ผิวผนังด้านในซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีสะพาน
ความร้อน (Thermal Bridges) [15] ดังนั้นเมื่อความกว้างแผ่นปีก
เพิ ่มขึ ้นจาก 70 มิลลิเมตร (T35W12F70) เป็น 100 มิลลิเมตร 
(T35W12F100) จากข้อมูลในตารางท่ี 2 ชี้ให้เห็นว่า ช่องว่างอากาศ
ภายในหน้าตัดเพ่ิมขึ้นค่อนข้างมากในขณะที่เนื้อวัสดุเพ่ิมขึ้นน้อย จึง
ส่งผลให้ค่า ΔT ที่เปลี ่ยนแปลงมากเป็นผลโดยตรงจากช่องว่าง
อากาศท่ีเปล่ียนแปลงมากเช่นกัน ในส่วนของผนังที่มีความกว้างแผ่น
ปีกเพ่ิมขึ้นจาก 100 มิลลิเมตร (T35W12F100) เป็น 140 มิลลิเมตร 
(T35W12F140) จากตารางช ี ้ ให ้ เห ็นว ่าค ่า ΔT แทบไม ่ม ีการ
เปลี ่ยนแปลง ถึงแม้ว่าการเพิ ่มขึ ้นของเนื ้อวัสดุจะมีค่ามาก ใน
ขณะเดียวกันช่องว่างอากาศของกรณีนี้ก็เพ่ิมขึ้นมากเช่นกัน ส่งผลให้
เกิดการหักล้างกันและทำให้ค่า ΔT ไม่เปลี ่ยนแปลงสำหรับใน
ช่วงเวลากลางคืนอุณหภูมิผิวด้านในของทั้งสามผนังมีค่าใกล้เคียงกัน 
ซึ่งมากกว่าอุณหภูมิผิวด้านนอก ในส่วนของอุณหภูมิอากาศภายใน
กล่องทดสอบของทั ้งสองผนังไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยยะ
สำคัญเมื่อเทียบกับอุณหภูมิผิวผนังด้านใน 

 
รูปที่ 12  ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับเวลาเปรียบเทียบผิว

ผนังด้านนอก และ ผิวผนังด้านใน ของผนัง T35W12F70 
T35W12F100 และ T35W12F140 

4. สรุปผลการทดลอง 

งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาผลของความหนาแผ่นเอว ความหนา
แผ่นปีก ความกว้างแผ่นปีก และค่าอัตราส่วนความชะลูดที่มีต่อ
ความสามารถในการต ้ านทานแรงอ ัด  รวมท ั ้ งตรวจสอบ
ความสามารถในการถ่ายเทความร้อนของผนังที่สภาวะแวดล้อมจริง 
จากการศึกษาสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

- การเพิ่มขึ้นของความหนาแผ่นเอวจาก 12 เป็น 20 มิลลิเมตร 
ทำให้มีพื้นที่รับแรงอัดมากขึ้นส่งผลให้ผนังสามารถรับกำลังอัดได้
มากขึ้น 2.6 เท่า มีการเสียรูปทางด้านข้างลดลงร้อยละ 37 และผนัง
สามารถต้านทานความร้อนดีขึ้นร้อยละ 31 

- การเพิ่มขึ้นของความหนาแผ่นปีกจาก 20 เป็น 35 มิลลิเมตร 
ทำให้ผนังแต่ละชั้นซ้อนกันได้แน่นขึ้นซึ่งไม่ได้ส่งผลต่อการรับแรงอัด
สูงสุด แต่ส่งผลให้ผนังมีการเสียรูปทางด้านข้างลดลงร้อยละ 33 
และผนังสามารถต้านทานความร้อนดีขึ้นร้อยละ 17 

- การเพิ่มขึ ้นของความกว้างแผ่นปีกจาก 70 เป็น 100 และ 
140 มิลลิเมตร ทำให้ผนังมีความชะลูดลดลงและมีเสถียรภาพในการ
รับแรงมากขึ้นส่งผลให้ความสามารถในการรับแรงอัดเพิ่มขึ้น 1.26 
และ 1.48 เท่า มีการเสียรูปทางด้านข้างลดลงร้อยละ 54 ในส่วน
ของความกว้าง 140 มิลลิเมตร โอกาสเกิดการโก่งตัวแบบโค้งเดียว
จะลดลง มีการเสียรูปน้อย ผนังสามารถต้านทานความร้อนดีขึ้นร้อย
ละ 15 และสำหรับผนังที่ความกว้าง 140 มิลลิเมตร การต้านทาน
ความร้อนจะใกล้เคียงกับผนังที่มีความกว้าง 100 มิลลิเมตร 

- เมื่อผนังมีอัตราส่วนความชะลูดเพ่ิมขึ้นจาก 15 เป็น 30 ส่งผล
ให้ผนัง WPVC มีความสามารถในการรับกำลังอัดได้ลดลงร้อยละ 25 
และมกีารเสียรูปทางด้านข้างมากขึ้นร้อยละ 178 
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5. กิตติกรรมประกาศ 

ผู้วิจัยขอขอบคุณ บริษัท วีพี วู๊ด จำกัด ที่ให้ความอนุเคราะห์ขึ้น
รูปชิ ้นงานตัวอย่างวัสดุผสมระหว่างพลาสติกพีวีซีและขี้เลื ่อยไม้
สำหรับการทำวิจัย ขอขอบคุณ คุณศิริชัย ก้านกิ่ง คุณวราวิทย์ เอก
อินทุมาศ คุณพงศ์ภัค สืบถวิลกุล คุณวัชรพล กีรติขจร และคุณ
ศตวรรษ ลิ้มตระกูล ที่ให้การช่วยเหลือขณะเตรียมชิ้นตัวอย่างและ
การทดสอบ ขอขอบคุณกลุ่มวิจัยการผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์ คณะ
พลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ และขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรม
โยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรีที่สนับสนุนเคร่ืองมือและสถานท่ีทำการวิจัย 

6. เอกสารอ้างองิ 

[1] เทอดธรรม ยอดพฤติการณ์, 2555, การก่อสร้างโดยใช้ระบบ
โครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป : Precast concrete structures 
step by step, บริษัท สุนทรฟิล์ม จำกัด, กรุงเทพฯ , หน้า 
12-29. 

[2] ศุภณัฐ  วัฒนสินศักด์ิ, 2556, การเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของ
การก่อสร้างแบบดั ้งเดิม และ การก่อสร้างแบบผนังหล่อ
ประกอบเพื่อพัฒนานวัตกรรมการก่อสร้างของหมู่บ้านจัดสรร, 
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บทคัดย่อ 

บทความนี ้นำเสนอวิธีการซ่อมแซมตอม่อสะพานใต้ฐานรากซึ ่งถูกกัดเซาะโดยกระแสน้ำทำให้เกิดการทรุดตัว โดยแก้ไขด้วยการใช้ 
สปันไมโครไพล์ทดแทนเสาเข็มฐานรากเดิมของสะพานข้ามคลองระแนะ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเปิดใช้งานสะพานมาเป็นเวลากว่า 
27 ปี กรมทางหลวงชนบทได้ทำการตรวจสอบสะพานแล้วพบว่า ฐานรากสะพานแห่งนี้เป็นแบบเสาเข็มเด่ียว (Pile bent) สภาพความเสียหายที่พบ
ได้แก่ การทรุดตัวของตอม่อสะพานจำนวนสองตอม่อจากแปดตอม่อกว่า 7 และ 10 เซนติเมตร ทำให้พ้ืนสะพานไม่อยู่ในแนวระดับเดิม ซึ่งจากความ
เสียหายดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการรับน้ำหนักของสะพานและอาจก่อให้เกิดอันตรายถ้ายังคงใช้งานต่อไป กรมทางหลวงชนบทจึง
ได้คัดเลือกวิธีการซ่อมแซมโดยคำนึงถึงข้อจำกัดของพื้นที่ในการก่อสร้าง ความจำเป็นในการเปิดใช้งานสะพานในระหว่างการซ่อมแซม ค่าใช้จ่ายใน
การก่อสร้าง และความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งได้พิจารณาข้อจำกัดต่าง ๆข้างต้นแล้วจึงเลือกใช้วิธีการก่อสร้างด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์
ทดแทนเสาเข็มฐานรากเดิม โดยการตอกเสาเข็มดังกล่าวถึงบริเวณรอบฐานรากเดิมที่ทรุดตัวถึงชั้นดินแข็ง จากน้ันทำการดีดยกระดับพ้ืนสะพานและ
ถ่ายน้ำหนักผ่านโครงสร้างชั่วคราวลงบนเสาเข็มสปันไมโครไพล์ใหม่ที่ตอกไว้ จากน้ันได้ทำการก่อสร้างฐานรากและเสาตอม่อรองรับพื้นสะพาน ทำ
การถ่ายน้ำหนักของสะพานลงสู่ตอม่อที่สร้างใหม่ ผลการดำเนินงานก่อสร้างแสดงให้เห็นว่าตอม่อสะพานบนเสาเข็มสปันไมโครไพล์สามารถรองรับ
น้ำหนักบรรทุกได้ตามมาตรฐานการออกแบบโครงสร้างสะพานและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม 
คำสำคญั: สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก, การทรุดตัว, สปันไมโครไพล์, การเสริมกำลังฐานราก, การกัดเซาะ 

Abstract 

This article demonstrates an approach to reinforce bridge’s foundations, which had been settled from scouring, with the 
use of spun micro piles to substitute the existing piles. The bridge was built 27  years ago crossing Ranae Canal in Amphoe 
Phipun, Nakhon Si Thammarat. The bridge has eight pile bent foundations. The Department of Rural Roads investigated the 
bridge in 2020 and found that two foundations in the middle of the channel settled down by 7 and 10 centimeters from the 
initial elevation, causing a shift in the bridge’s horizontal alignment. This deflection significantly reduced the capacity of the 
bridge and would cause danger if it was still opened for traffic. The department examined a few solutions to the problem 
considering limitations on the construction space, necessity of traffic during the repairing process, cost, and safety during 
construction, and then decided to reinforce the foundations with spun micro piles. The process began with driving the micro 
piles around the old foundations and constructing temporary structures to transfer the weight of the bridge to the new piles. 
The superstructure of the bridge was then lifted using hydraulic jacks against the load-transferring structures to obtain the 
desired level. Finally, new reinforced concrete foundations were cast on the micro piles to support the bridge. The result 
suggested the spun micro piles were able to support the weight of the bridge and complied with the design criteria and 
engineering standards. 
Keywords: Reinforced concrete bridge, settlement, spun micro pile, foundation reinforcement, scouring 
 
1. บทนำ 

สะพานข้ามคลองระแนะเป็นสะพานชุมชน ต้ังอยู่ในอำเภอพิปูน 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังที่แสดงในแผนท่ีรูปที่ 1 สะพานแห่งนี้
เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก มี 2 ช่องจราจร ยาว 70 เมตร แบ่ง
ออกเป็น 7 ช่วงความยาว ช่วงละ 10 เมตร มีฐานรากจำนวนทั้งหมด 
8 ตอม่อ โดยตอม่อตับที่ 3 ถึง 7 รวม 4 ตอม่อ ตั้งอยู่ในน้ำ โดย

ตอม่อสะพานเป็นตอม่อแบบเสาเข็มเดี่ยว (Pile bent) สะพานแห่ง
นี้ก่อสร้างเสร็จและถูกเปิดใช้งานมากว่า 20 ปี จากการสำรวจ
เบื้องต้นพบว่า ตอม่อตับที่ 5 และ 6 ที่อยู่กึ่งกลางลำน้ำ ได้เกิดการ
ทรุดตัวอันเนื่องมาจากการที่ดินใต้ฐานรากถูกกัดเซาะโดยกระแสน้ำ 
ตามรูปที่ 2 อย่างไรก็ตามสะพานนี้เป็นสะพานของชุมชน แต่ความ
เสียหายที่เกิดขึ้นเป็นความเสียหายทางโครงสร้างที่ซับซ้อนเกินความ
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รับผิดชอบของหน่วยงานชุมชน ทางกรมทางหลวงชนบทจึงได้ทำ
การออกแบบเพ่ือซ่อมแซมและดีดยกระดับสะพาน  

รูปที่ 1 ตำแหน่งที่ต้ังสะพาน 

 

รูปที่ 2 ภาพด้านข้างสะพานที่ทรุดตัว 

2. การประเมินความเสียหายและการเลือกวิธีซ่อมแซม 

2.1. การประเมินความเสียหาย 

จากการสำรวจค่าระดับของสะพานพบว่า ตอม่อตับที่ 5 และ 6 
ได้ทรุดตัวลงไป 7 และ 10 เซนติเมตรจากตำแหน่งเดิม ทำให้พ้ืน
สะพานไม่อยู่ในแนวระดับเดิม ซึ่งจากความเสียหายดังกล่าวส่งผล
โดยตรงต่อความสามารถในการรับน้ำหนักของสะพานและอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายถ้ายังคงใช้งานต่อไป กรมทางหลวงชนบทจึงได้
คัดเลือกวิธีการซ่อมแซมโดยคำนึงถึงข้อจำกัดของพื ้นที ่ในการ
ก่อสร้าง ความจำเป็นในการเปิดใช้งานสะพานในระหว่างการ
ซ่อมแซม ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง และความปลอดภัยระหว่างการ
ก่อสร้าง  

ทางเลือกต่างๆประกอบด้วย การทุบรื้อทิ้งและก่อสร้างสะพาน
ใหม่ทั้งหมด แต่กรมทางหลวงชนบทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าวิธีนี้ต้อง
ใช้งบประมาณมหาศาล อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ 
คือ ประชาชนไม่สามารถเดินทางข้ามลำน้ำได้ โดยจะต้องเลี่ยงใช้
เส้นทางอีกที ่อยู ่ไกลเกิน 10 กิโลเมตร ก่อให้เกิดความลำบาก 
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทาง โดยการก่อสร้างสะพาน
ใหม่จะใช้งบประมาณประมาณ 16,000,000 บาท 

อีกหนึ่งทางเลือกคือวิธีก่อสร้างฐานรากใหม่แทนที่ฐานรากเดิม

ซึ่งทรุดตัวและดีดยกระดับสะพาน วิธีนี้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทุบ
โครงสร้างเดิมทิ้ง ทำให้ประชาชนยังคงใช้สะพานในการเดินทาง
ระหว่างการก่อสร้างได้ และยังใช้งบประมาณน้อยกว่ามากเพราะ
ไม่ได้ก่อสร้างสะพานใหม่ทั้งหมด 

2.2. ทางเลือกวธิีการซ่อมแซมฐานราก 

การสร้างฐานรากใหม่ในตำแหน่งของฐานรากเดิมมีความท้า
ทายและมีหลายทางเลือกโดยขึ้นอยู่กับกับสภาพความเสียหายและ
สภาพแวดล้อมของพื ้นที ่ โดยทางหน่วยงานถนนของรัฐบาล
สหรัฐอเมริกา (The Federal Highway Administration: FHWA) 
ได้นำเสนอทางเลือกและกรณีศึกษามากมายในการซ่อมฐานราก
สะพาน [1] โดยวิธีไปทั่วที่เลือกใช้สำหรับการซ่อมฐานรากสะพานใน
ประเทศไทยคือการสร้างโครงเฟรม (Portal frame) คร่อมฐานราก
เดิม [2] ดังตัวอย่างที่แสดงในรูปที่ 3 โดยวิธีนี้จำเป็นที่จะต้องสร้าง
ฐานรากใหม่จำนวน 2 ตับข้างๆ ฐานรากเดิม และวางพื้นสะพานบน
คานหัวเสา (Cap beam) อย่างไรก็ตาม วิธ ีน ี ้ย ังคงสิ ้นเปลือง
เนื่องจากต้องสร้างฐานรากใหม่จำนวนมากกว่าฐานรากเดิมและยัง
ต้องออกแบบคานหัวเสาให้แข็งแรงและยาวมากขึ ้น จากการ
ประเมินถ้าเลือกใช้วิธีนี้จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 13,500,000 บาท 

 
รูปที่ 3 การซ่อมแซมฐานรากสะพานด้วยวิธีโครงเฟรม 

อีกหนึ่งชนิดของฐานรากที่มีความนิยมคือการใช้เสาเข็มเจาะ 
(Drilled shaft) โดยวิธีนี้จะทำการเจาะดินนำลงไปก่อนจนถึงระดับ
ความลึกที่ต้องการโดยใส่ท่อเหล็กปลอก (Casing) และสารละลาย
ป้องกันดินถล่มลงในหลุมเจาะ หลังจากนั้นจะทำการใส่เหล็กเสริม
และเทคอนกรีตเพื่อหล่อเสาเข็มใหม่ เมื่อเทคอนกรีตแล้วเสร็จจะดึง
ท่อเหล็กปลอกออก [3] ตามขั้นตอนที่แสดงในรูปที่ 4 

 
รูปที่ 4 ขั้นตอนการหล่อเสาเข็มแบบเจาะ Drilled shaft [3] 
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วิธีนี้มีข้อดีคือสามารถเจาะเสาเข็มไปยังระดับความลึกของชั้น
ดินแข็งที่ต้องการได้ อีกทั้งยังออกแบบความแข็งแรงของโครงสร้าง
เสาเข็มได้มากกว่าเสาเข็มเจาะหล่อสำเร็จ เนื่องจากสามารถกำหนด
ขนาดเสาเข็ม ปริมาณเหล็กเสริม และความแข็งแรงของวัสดุเหล็ก
และคอนกรีตได้ อย่างไรก็ตาม วิธีการหล่อเสาเข็มชนิดนี้ใช้พื้นที่
ก่อสร้างมากเนื่องจากต้องใช้ปั ้นจั ่นขนาดใหญ่และอุปกรณ์ต่างๆ
มากมายที่เกี่ยวข้อง จึงทำให้ไม่เหมาะสมกับพื้นที่ของสะพานชุมชน
ที่อยู่ห่างไกล ด้วยเหตุนี้จึงทำให้การซ่อมแซมด้วยเสาเข็มเจาะไม่
เหมาะกบัลักษณะของโครงการนี้  

จากปัจจัยต่างๆ กรมทางหลวงชนบทจึงได้พิจารณาทางเลือก
ใหม่โดยใช้ไมโครไพล์ซึ่งเริ่มเป็นที่นิยมในปัจจุบันในการใช้ก่อสร้างที่
อยู่อาศัย มาประยุกต์ใช้กับการซ่อมแซมสะพาน เนื่องจากมีความ
สะดวกในการก่อสร้าง สามารถเปิดใช้งานจราจรในขณะก่อสร้างได้ 
และค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า โดยหลังจากฐานรากใหม่เสร็จสิ้นระดับของ
สะพานจะถูกยกตัวให้อยู่ในแนวระดับและวางบนฐานรากใหม่ จาก
การประเมินค่าใช้จ ่ายโครงการ การซ่อมแซมด้วยวิธ ีน ี ้จะใช้
งบประมาณทั้งสิ้น 8,020,000 บาท ในระยะเวลาโครงการ 300 วัน 
ซึ่งถูกกว่าการใช้วิธีโครงเฟรม 

2.3. สปันไมโครไพล์ (SPUN MICRO PILES) 

เสาเข็มสปันไมโครไพล์เป็นเสาเข็มคอนกรีตประเภทหล่อสำเร็จ 
มีทั ้งหน้าตัดแบบกลมหรือสี ่เหลี ่ยม มีโครงเหล็กฝังอยู ่ในเน้ือ
คอนกรีตโดยรอบในขณะที ่ตรงกลางกลวงดังที ่แสดงในรูปที ่ 5 
เสาเข็มชนิดนี้ถูกผลิตโดยการเหว่ียงคอนกรีตในแบบหล่อที่หมุนรอบ
แกนยาวของเสาเข็มด้วยความเร่งมากกว่าความเร่งโน้มถ่วง ทำให้
เนื ้อคอนกรีตมีความหนาแน่นสูงและแข็งแรงกว่าคอนกรีตทั่วไป 
โดยท่ัวไปสปันไมโครไพล์จะรับน้ำหนักปลอดภัยได้ 20 ถึง 40 ตันต่อ
ต้น และมีความยาวอยู่ในช่วง 1 ถึง 1.5 เมตรต่อท่อน ในขณะที่
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหน้าตัดไม่เกิน 30 ซม. ความยาวนี้สามารถ
เพ่ิมได้โดยการต่อเชื่อมหัวเสาเข็ม [4] 

 
รูปที่ 5 สปันไมโครไพล์ [5] 

เสาเข็มสปันไมโครไพล์จะช่วยลดการสั่นสะเทือนในขณะตอก 
เนื่องจากการท่ีมีรูตรงกลาง และยังช่วยลดแรงดันดินในขณะตอกอีก
ด้วยเพราะดินสามารถขึ ้นทางรูกลวงของเสาเข็ม [4] การขนส่ง

เสาเข็มยังมีความสะดวกมากเนื ่องจากขนาดและความยาวของ
เสาเข็มน้อย ปั้นจ่ันที่ใช้ตอกเสาเข็มก็มีขนาดเล็กตาม ทำให้ประหยัด
พ้ืนที่ในการก่อสร้างเหมาะสำหรับการทำงานในพ้ืนที่จำกัดหรือพ้ืนที่
ที ่ยากต่อการก่อสร้าง จากปัจจัยข้างต้นทำให้ทางกรมทางหลวง
ชนบทเลือกใช้เสาเข็มสปันไมโครไพล์ในการเสริมกำลังฐานรากของ
สะพาน โดยทำการเสริมกำลังฐานรากตับที่ 4 ถึง 7 ซึ่งอยู่ใต้ระดับ
น้ำตามที่แสดงในรูปที่ 6 

รูปที่ 6 แบบแสดงแผนการซ่อมแซมสะพาน 

เสาเข็มสปันไมโครไพล์ที่ใช้ในโครงการนี้ได้รับมาตรฐานมอก.
398-2537 [6] มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 24 ซม. ยาวท่อนละ 1.5 เมตร 
โดยมีกำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 25 ตันต่อต้น  

3. ขั้นตอนการก่อสร้าง 

การเสร ิมกำล ั งฐานรากและยกระด ับปร ับโครงสร ้ า ง
ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ได้แก่ การจัดเตรียมสถานที่ วัสดุและ
เครื่องมือ งานขุดดินและปรับพื้นที่ในการทำงาน การตอกเสาเข็มส
ปันไมโครไพล์ การยกปรับระดับโครงสร้างสะพาน งานก่อสร้างและ
ประกอบฐานรากใหม่ งานปรับดินกลับคืนและการเก็บความ
เรียบร้อยของงาน 

3.1. การจัดเตรียมสถานที่ วัสดุและเครื่องมือ 

ขั้นตอนแรกของการทำงานประกอบด้วยการเตรียมสถานท่ี เช่น 
การกั้นเขตพื ้นที่การก่อสร้างให้ชัดเจน เพื ่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน การรักษาความปลอดภัยและการรักษาความสะอาด 
จากนั้นจะทำการจัดเตรียมพื้นที่เก็บของ ย้ายวัสดุ อุปกรณ์และ
เคร่ืองมือต่าง ๆ จัดต้ังสาธารณูปโภคที่จำเป็นสำหรับการทำงาน 

3.2. งานขุดดินและปรับพ้ืนที่ในการทำงาน 

เนื่องจากการเสริมกำลังฐานรากและถ่ายน้ำหนักโครงสร้างลง
บนฐานรากใหม่เป็นการทำงานภายนอกโครงสร้างเดิม เพื ่อที่
การจราจรยังคงสามารถดำเนินต่อไปได้ในขั้นตอนการก่อสร้างส่วน
ใหญ่ จึงต้องมีการขุดและถมปรับพื้นที่คลองสำหรับการทำงานดังที่
แสดงในรูปที่ 7 

3.3. การเจาะสำรวจดนิ  

ข้อมูลที่ได้จากการเจาะสำรวจดินมีความสำคัญอย่างมากในการ
คำนวณตรวจสอบกำลังรับน้ำหนักของเสาเข็ม ในโครงการนี้ได้มีการ
เจาะสำรวจดินจำนวน 4 หลุมลึกหลุมละ 10.5 เมตร โดยตำแหน่ง
ของหลุมเจาะอยู่ในแนวเดียวกับฐานรากทั้ง 4 ตับ ที่จะทำการเสริม
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กำลังเพ่ือนำค่ากำลังแรงเสียดทานที่เปล่ียนแปลงตามความลึก (Skin 
friction) และค ่ากำล ังท ี ่ปลายเข ็ม (End bearing) ไปคำนวณ
ออกแบบฐานรากเสาเข็มสปันไมโครไพล์ ค่ากำลังของดินที่ได้จะถูก
ลดทอนด้วยอัตราส่วนความปลอดภัยมากกว่าหรือเท่ากับ 2.5  

 
รูปที่ 7 การเตรียมพ้ืนที่ก่อนการก่อสร้าง 

รูปที่ 8 และ 9 แสดงผลการเจาะทดสอบดินของหลุมเจาะที่ 1 
ซึ่งต้ังอยู่ที่ฐานรากตับที่ 4  

 
รูปที่ 8 ผลการทดสอบค่ากำลังแรงเสียดทานของดิน 

 
รูปที่ 9 ผลการทดสอบค่ากำลังที่ปลายเข็ม 

รูปที่ 8 แสดงค่ากำลังรับน้ำหนักของดินอันเนื่องมาจากแรง
เสียดทานระหว่างดินกับผิวของเสาเข็ม ซึ่งโดยทั่วไปจะมีค่าเพิ่มขึ้น
ตามความลึก เนื่องจากแรงดันดินที่เพิ่มขึ้น เมื่อดินรอบๆเสาเข็มถูก
กัดเซาะออกไป ความต้านในส่วนนี้จะลงลด ดังนั้น ในการออกแบบ
ซ่อมแซมฐานรากเสาเข็มให้มีอายุใช้งานยืนยาวทางผู้ออกแบบจะไม่
ใช้กำลังในส่วนนี้ รูปที่ 9 แสดงค่ากำลังกำลังรับน้ำหนักที่ปลายเข็ม
ของดิน โดยกำลังรับน้ำหนักในส่วนนี้จะขึ้นกับคุณสมบัติของดินที่

ความลึกนั ้นๆ กำลังในส่วนนี ้จะยังคงอยู ่แม้ว่าดินที่ผิวรอบๆตัว
เสาเข็มจะถูกกัดเซาะออกไป ค่ากำลังรับน้ำหนักในส่วนนี้ในการ
ออกแบบจะถูกจำกัดที่ 1000 ตันต่อตร.ม. ซึ่งในโครงการนี้ต้องการ
จะออกแบบใช้กำลังสูงสุดที่ยอมให้ ดังนั้น จึงจะทำการตอกเสาเข็ม
จนถึงความลึก 10.5 เมตร 

3.4. การตอกเสาเข็มสปนัไมโครไพล์ 

ขั้นตอนการตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์เริ่มต้นด้วยการวางผัง
ตำแหน่งที่จะตอกเสาเข็มตามแบบท่ีแสดงในรูปที่ 10 จากน้ันทำการ
ประกอบติดตั้งชุดโครงเหล็กสำหรับการตอกเข็ม การเจาะนำร่อง 
การตอกและเช่ือมเสาเข็มสปันไมโครไพล์ 

ในการตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ จะใช้ปั้นจั่นเฉพาะที่มีขนาด
เล็กกว่าที ่ใช้ก ับเสาเข็มทั ่วไป (Micro driving equipment) ตัว
ปั ้นจั ่นยกสูง 1 เมตร และตัวลูกตุ ้มหนัก 2 ตัน โดยทำการตอก
เสาเข็มทีละต้นและต่อเชื่อมรอยต่อเสาเข็มแต่ละต้นตามแบบในรูปที่ 
11 จนได้ความลึก 10.5 เมตร ซึ่งเท่ากับเสาเข็มสปันไมโครไพล์
จำนวน 7 ต้น หลังจากที่ตอกจนได้ความลึกที่ต้องการถึงชั้นดินแข็ง
จะทำการบันทึกความลึกของเสาเข็มที่จมลงในการตอด 10 คร้ัง
สุดท้าย (Blow count) เพื่อใช้ในการตรวจสอบค่ากำลังรับน้ำหนัก
ของเสาเข็มโดยใช้การคำนวณตามสูตรมาตรฐาน  

รูปที่ 10 แบบแสดงตำแหน่งของเสาเข็มสปันไมโครไพล์ 
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รูปที่ 11 แบบขยายรอยต่อของเสาเข็มสปันไมโครไพล์ 

รูปที่ 12 แสดงภาพระหว่างการตอกเสาเข็ม จะเห็นได้ว่าปั้นจ่ัน
ที่ใช้ตอกเสาเข็มมีขนาดเล็กกว่าปั้นจ่ันทั่วไปมาก ซึ่งง่ายต่อการขนส่ง 
และทำให้สามารถทำงานใต้ระดับสะพานเดิมได้ 

 
รูปที่ 12  ภาพการตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ 

3.5. การยกปรับระดับโครงสร้างสะพาน 

หลังจากที่ได้ตอกเสาเข็มเรียบร้อยแล้ว จะมีการติดตั้งค้ำยัน
ชั่วคราวเพื่อใช้ในการถ่ายน้ำหนักโครงสร้างลงสู่เสาเข็มใหม่ทุกต้น 
เพื ่อให้มั ่นใจได้ว่าเสาเข็มและฐานรากใหม่สามารถรับน้ำหนักได้
ตามท่ีคำนวณไว้ โดยเสาของสะพานเดิมจะถูกตัดยกและเช่ือมต่อกับ
คานเหล็กรูปพรรณ (Wide flange) ขนาบทั้ง 2 ด้านของเสาและ
วางลงบนเสาเข็มใหม่ โดยรอยต่อระหว่างเสาคอนกรีตเดิมกับ
โครงสร้างเหล็กแสดงตามรูปที่ 13 จากนั้นจะทำการปรับยกระดับ
สะพานที่ทรุดตัวด้วยแม่แรงไฮดรอลิคผ่านค้ำยันชั่วคราวที่เชื ่อม
ต่อไปยังเสาเข็มใหม่ ดังที ่แสดงในรูปที ่ 14 พร้อมทั ้งทำการ
ตรวจสอบค่าระดับให้เหมาะสมกับการปรับระดับฐานราก ในที่นี้ใช้
ท่อเหล็กขนาด 8 นิ้ว หนา 4.5 มม. จำนวน 16 ต้น โดยมีกำลังรับ
น้ำหนักประลัยในแนวแกนเท่ากับ 31.8 ตันต่อต้น ซึ่งมากกว่ากำลัง
รับน้ำหนักปลอดภัยของเสาเข็มที่ 25 ตันต่อต้น 

3.6. งานก่อสร้างและประกอบฐานรากใหม่ 

หลังจากทำการยกปรับระดับของสะพานเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอน
ต่อไปคือการหล่อฐานรากใหม่บนเสาเข็มสปันไมโครไพล์ที่ตอกไว้
เพื่อรองรับน้ำหนักสะพาน โดยฐานรากคอนกรีตใหม่จะก่อสร้างหุ้ม
คานเหล็กและมีเสริมเหล็กเส้นเพ่ิมเติมตามแบบท่ีแสดงในรูปที่ 15 

รูปที่ 13 แบบรอยต่อระหว่างเสาคอนกรีตเดิมกับคานเหล็ก 

 
รูปที่ 14 การยกปรับระดับสะพานด้วยแม่แรงไฮดรอลิค 

รูปที่ 15 แบบแสดงฐานรากคอนกรีตใหม่ 

3.7. งานปรับดินกลับคนืและการเก็บความเรียบร้อย 

เมื่อก่อสร้างสิ้นสุดลง ได้ทำการปรับสภาพดินและพื้นที่เพื่อให้
กลับไปสู ่สภาพเดิม และทำการตรวจสอบความเรียบร้อยของ
โครงสร้าง รูปที่ 16 แสดงภาพของสะพานเมื่อโครงการซ่อมแซม
ส้ินสุด 

รูปที่ 16 สะพานหลังการซ่อมแซมสำเร็จ 
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4. การประเมินตรวจสอบกำลังรับน้ำหนกัฐานราก 

4.1. การประเมินกำลังรบัน้ำหนักของฐานรากเดิม 

ในการออกแบบฐานรากใหม่นั้น จะต้องออกแบบให้รับน้ำหนัก
ได้มากกว่าฐานรากเดิม โดยการประเมินกำลังรับน้ำหนักของฐาน
รากเดิมนั้น สามารถกระทำได้โดยคำนวณย้อนกลับจากขนาดของ
เสาสะพานจริงซึ่งเป็นเสาสี่เหลี่ยมจัตุรัสจำนวน 6 ต้นที่มีขนาดเสา
เท่ากับ 40 ซม. ยาว 5 เมตรและไม่มีคานค้ำยัน (Bracing) ข้อมูล
อื่นๆ สามารถอ้างอิงตามแบบมาตรฐานงานสะพาน เล่มที่ 1 พ.ศ. 
2561 [7] ซึ่งประกอบด้วย คอนกรีตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ค.4 ที่มี
กำลัง f’c = 350 กก.ต่อตร.ซม. และเหล็กเสริมที่มีกำลัง fy = 2,400 
กก.ต่อตร.ซม. และสมมุติใช้พ้ืนที่เหล็กเสริมปริมาณน้อยสุดเท่ากับ 1 
เปอ เซนต ์ของพ ื ้ นท ี ่ หน ้ าต ั ด เ พ่ืออน ุ ร ั กษ ์ความปลอดภัย 
(Conservative) จะสามารถคำนวณกำลังรับน้ำหนักของของเสา 1 
ต้นตามมาตรฐาน ACI 318 [8] ได้ตามสมการท่ี (1) 

𝜙𝑃 0.80𝜙 0.85𝑓 𝐴 𝐴 𝑓 𝐴  (1) 

โดยท่ี 𝜙Pn  คือ กำลังรับน้ำหนักประลัยของเสา  
 Ag  คือ พ้ืนที่หน้าตัดทั้งหมดของเสา 
 Ast  คือ พ้ืนที่หน้าตัดของเหล็กเสริม 
 𝜙 คือ ตัวคูณลดกำลัง (0.65 สำหรับเสาส้ัน) 
จากสมการที่ (1) สามารถคำนวณกำลังรับน้ำหนักประลัยของ

เสา 1 ต้น ได้เท่ากับ 265 ตัน อย่างไรก็ตามเสาเข็มมีกำลังรับน้ำหนัก
ปลอดภัยได้อย่างน้อยเท่ากับ 50 ตันต่อต้น เมื ่อเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลดินในรูปที่ 7 ถ้าเสาเข็มยาวเพียง 4 เมตร จะสะมารถคำนวณ
ค่ากำลังที ่ปลายเข็มได้เท่ากับ 80 ตัน ซึ ่งยังคงมากกว่ากำลัง
ปลอดภัยของตัวเข็ม ดังนั้น กำลังรับน้ำหนักของฐานรากจึงขึ้นกับ
เสาเข็ม 6 ต้น ซึ่งมีค่ารวมเท่ากับ 300 ตัน ในการออกแบบฐานราก
เสาเข็มไมโครไพล์ใหม่ จะออกแบบให้มีกำลังรับน้ำหนักสูงกว่ากำลัง
ของฐานรากเดิมที่ประเมินได้เพื่อความปลอดภัยและการใช้งานใน
ระยะยาว 

4.2. การออกแบบจำนวนเสาเข็มสปันไมโครไพล์ 

ในการออกแบบเสาเข็มเพื่อซ่อมแซมสะพาน จะใช้เพียงกำลังที่
ปลายเข็ม โดยจะไม่ใช้กำลังแรงเสียดทาน เนื่องจากในอนาคตดิน
รอบ ๆเสาเข็มอาจจะถูกกัดเซาะเพิ่มเติมและสูญเสียกำลังในส่วนนี้
ไป โดยจะสามารถคำนวณกำลังรับน้ำหนักของเสาเข็มได้จากสมการ
ที่ 2 [9] ดังนี้ 

𝑄 𝑞 𝐴 1000 𝑡/𝑚    (2) 

โดยท่ี qb คือ กำลังรับน้ำหนักที่ปลายเข็มของดิน 
 Ap คือ พ้ืนที่หน้าตัดของเสาเข็ม 
เนื่องจากเมื่อตอกเขาเข็มสปันไมโครไพล์ ดินจะเข้าไปอัดแน่น

อยู่ในรูตรงกลางของหน้าตัด ดังนั้นจะสามารถใช้พื้นที่หน้าตัดเต็ม

ของเสาเข็มได้ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 453 ตร.ซม. ค่ากำลังรับน้ำหนักของ
ดินที่ปลายเข็ม (qb) ที่ระดับความลึก 10.5 เมตรได้จากผลการเจาะ
สำรวจดินตามรูปที่ 9 มีค่าจำกัดที ่ 1,000 ตันต่อตร.ม. ดังนั้น 
สามารถคำนวณกำลังรับน้ำหนักสุทธิที่ปลายเข็มได้ 45.3 ตันต่อต้น 
จะเห็นว่าค่าที่ได้นั้นมากกว่ากำลังรับน้ำหนักปลอดภัยของเสาเข็มส
ปันไมโครไพล์ต้นละ 25 ตัน ดังนั ้น จำนวนเสาเข็มไมโครไพล์ที่
ต้องการสามารถคำนวณได้จาก 300 ตัน/25 ตันต่อต้น เท่ากับ 12 
ต้น โดยสำหรับโครงการนี้ได้เลือกใช้เสาเข็มจำนวน 16 ต้น โดย
เสาเข็มที่เพิ่มมาอีก 4 ต้น จะช่วยเพิ่มอัตราส่วนความปลอดภัยของ
ฐานราก 

4.3. การกระเมินกำลังรบัน้ำหนักของเสาเข็มที่ก่อสร้างได้ 

การตรวจสอบกำลังรับน้ำหนักของเสาเข็มที่ตอกเสร็จ สามารถ
ประเมินได้จากการวัดความลึกเสาเข็มที่จมลงไป ในการตอก 10 
ครั้งสุดท้าย (Last ten blows) และเทียบกับกำลังที่คำนวณได้ ซึ่ง
ในที่นี้ใช้ Janbu’s formula [10] ดังที่แสดงในสมการที่ (3) 

𝑄    (3) 

โดยที่ 𝐾 𝐶 1 1  

 𝐶 0.75 0.15  

 𝜆  

 W คือ น้ำหนักของลูกตุ้ม 
 h คือ ระยะยกลูกตุ้ม  
 S คือ ระยะจมของเสาเข็มโดยเฉล่ียจาก 10 
คร้ังสุดท้าย 
 P คือ น้ำหนักของเสาเข็ม  
 E คือ มอดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีต 
 A คือ พ้ืนที่หน้าตัดเสาเข็ม 
 L  คือ ความยาวเสาเขม็ 
ตัวอย่างการคำนวณสามารถทำได้จากการแทนค่าน้ำหนักลูกตุ้ม

เท่ากับ 2 ตัน ระยะยกเท่ากับ 3 เมตร น้ำหนักเสาเข็มเท่ากับ 0.733 
ตัน พ้ืนที่หน้าตัดของเสาเข็มไมโครไพล์เท่ากับ 453 ตร.ซม. ความ
ยาวเสาเข็ม 10.5 เมตร ตัวอย่างระยะจมของเสาเข็มเฉลี่ย 10 คร้ัง
สุดท้ายของเสาเข็มต้นหนึ่งในโครงการเท่ากับ 1.7 ซม. จะคำนวณค่า
กำลังรับน้ำหนักของดิน (Qu) ได้เท่ากับ 63.4 ตัน ซึ่งมากกว่ากำลังรับ
น้ำหนักปลอดภัยของเสาเข็มที่ 25 ตัน คิดเป็นอัตราส่วนความ
ปลอดภัยเท่ากับ 2.54 โดยสรุปสามารถประเมินได้ว่าเสาเข็มไมโคร
ไพล์ที่ตอกมีเพียงพอตามท่ีออกแบบไว้ 

4.4. การทดสอบสะพานภายใต้นำ้หนักบรรทุกที่ทราบคา่ 

ในการตรวจสอบและประเมินพฤติกรรมการรับน้ำหนักจริงชอง
สะพานจะใช้การทดสอบภายใต้น้ำหนักบรรทุกที่ทราบค่า (Load 
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test) [11] ซึ่งทางสำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบทจะดำเนินการ
ทดสอบช่วงความยาวสะพานที่ทรุดตัวและได้ถูกรองรับด้วยฐานราก
ใหม่ โดยใช้รถบรรทุก 25 ตัน จำนวน 2 คัน ซึ่งมีความเหมาะสมกับ
ลักษณะการใช้งานสะพานชุมชนเป็นน้ำหนักทดสอบ โดยจะทำการ
ติดต้ังอุปกรณ์ตรวจวัด (Sensor) ดังนี้ 

- อุปกรณ์ตรวจวัดความเครียด (Strain gauge) ที่กึ่งกลาง
ความยาวของคานสะพานแต่ละตัว ในช่วงของสะพานที่มี
การซ่อมแซมทรุดตัว 

- อุปกรณ์วัดความเร่งจากการสั่นไหว (Accelerometer) 
บริเวณกึ ่งกลางความยาว ริมทั ้งสองฝั ่งของช่วงของ
สะพานท่ีมีการซ่อมแซมทรุดตัว 

- อุปกรณ์วัดการเอียงตัว (Tilt meter) บริเวณกึ ่งกลาง
ความยาว ริมทั ้งสองฝั ่งของช่วงของสะพานที ่ม ีการ
ซ่อมแซมทรุดตัว 

- ค่าระดับที ่ก ึ ่งกลางของช่วงความยาวสะพานที ่ม ีการ
ซ่อมแซมการทรุดตัว ก่อนและหลังการทดสอบด้วย
น้ำหนักบรรทุก 

ข้อมูลต่างๆจากการทดสอบด้วยน้ำหนักบรรทุกที่ทราบค่าจะถูก
นำมาประเมินดังนี้ 

- ข้อมูลความเครียดที่จุดกึ่งกลางของโครงสร้างคานจะถูก
นำเปรียบเทียบกับความเครียดสูงสุดที่ยอมให้ที่กำลังรับ
น้ำหนักของคาน เพื่อตรวจสอบว่าคานสะพานสามารถรับ
น้ำหนักได้ตามปกติ  

- ข้อมูลความเร่งการสั่นไหว จะถูกนำมาเปรียบเทียบกับ
ค่าที่ยอมให้ตามมาตรฐาน AASHTO [12] 

- ข้อมูลการเอียงตัวจะถูกนำมาใช้ยืนยันว่าสะพานจะไม่เกิด
การบิดตัว หรือทรุดตัวไม่เท่ากันภายใต้การใช้งานจริง 

- ข้อมูลค่าระดับจะใช้ในการยืนยันว่าสะพานจะไม่ทรุดตัว
เพ่ิมเติมมากเกินไปจากการใช้งานจริง 

5. สรุป 

กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการซ่อมแซมและเสริมกำลัง
สะพานข้ามคลองระแนะ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่ง
ได้รับความเสียหายจากการกัดเซาะของดินใต้ฐานรากเสาเข็ม และ
ตอม่อจำนวน 2 ตับ ได้เกิดการทรุดตัวลง ทางกรมทางหลวงชนบท
ได้พิจารณาทางเลือกต่าง ๆในการออกแบบซ่อมแซมสะพาน โดย
คำนึงถึง จากการประเมินปัจจัยด้านความมั ่นคงแข็งแรง ความ
ทนทานในระยะยาว ข้อจำกัดทางการก่อสร้าง งบประมาณที่ใช้ และ
ความจำเป็นในการเปิดใช้งานในการก่อสร้าง การเสริมกำลังฐานราก
ใหม่ด้วยไมโครไพล์และการดีดยกระดับสะพานจึงเป็นวิธีที่คุ้มค่าและ
เหมาะสมสำหรับสะพานแห่งนี้ 

ขั้นตอนในการออกแบบและก่อสร้างเริ่มจากการประเมินกำลัง
รับน้ำหนักที่เหลืออยู่ของฐานรากเดิม และออกแบบฐานรากไมโคร

ไพล์ใหม่ทดแทนต่อม่อทั ้ง 4 ตับที ่อยู ่ในลำน้ำ โดยการก่อสร้าง
ประกอบด้วยการตอกไมโครไพล์ สร้างโครงเหล็กค้ำยัน ถ่ายน้ำหนัก
สะพานลงบนเสาเข็มไมโครไพล์ การดีดยกสะพานให้ได้ระดับ และ
การก่อสร้างฐานรากใหม่ทดแทน ซึ่งในขณะที่ก่อสร้าง ประชาชน
ยังคงใช้สะพานสัญจรตามปกติยกเว้นในขั้นตอนการดีดยกสะพาน
และระหว่างการสร้างฐานรากใหม่ ทำให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน
ในพ้ืนที่น้อยที่สุด  

การเสริมกำลังฐานรากด้วยวิธีนี้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย สามารถประเดินกำลังรับน้ำหนักของเสาเข็มแต่ละต้นได้
ด้วยการคำนวณผ่านสูตรกำลังเข็มจากการนับระยะจมของการตอก
เสาเข็ม 10 คร้ังสุดท้ายเพ่ือเทียบกำลังรับน้ำหนักที่ออกแบบ ผลการ
คำนวณพบว่าเสาเข็มและดินที่เสาเข็มทุกต้นมีกำลังเพียงพอต่อการ
รับน้ำหนักสะพาน นอกจากนั้นกรมทางหลวงชนบทจะทำการเฝ้า
ติดตามและตรวจสอบกำลังรับน้ำหนักของสะพานด้วยการทดสอบ
ด้วยน้ำหนักบรรทุกที่ทราบค่าต่อไปเพ่ือยืนยันผลการออกแบบต่อไป 

6. การอ้างอิง 

[1] U.S. Department of Transportation, The Federal 
Highway Administration. (2016). Protocols for the ฟ
assessment and Repair of Bridge Foundations. The 
Federal Highway Administration, McLean, VA, USA. 

[2] D. Kumar et al. (2013). Design of Bridge Component. 
BML Munjal University, India. 

[3] J. Garder et.al. (2012). Development of a Database 
for Drilled Shaft Foundation Testing (DSHAFT). 
Semantic Scholar. Corpus ID: 108019510. 

[4] C. Irawan, P. Suprobo, P. Raka, and R. Djamaluddin. 
(2015). A review of prestressed concrete pile with 
circular hollow section (Spun pile). Jurnal Teknologi. 
72(5) doi:10.11113/jt.v72.3950. 

[5] ภูมิสยาม. (2559). เสาเข็มสปันไมโครไพล์. บริษัท ภูมิสยาม 
ซัพพลาย จำกัด ประเทศไทย. 

[6] สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. (2537). 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก
อัดแรงโดยใช้แรงเหว่ียง (มอก. 398-2537). ราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับประกาศท่ัวไป เล่มที่ 111 ตอนท่ี 93 ง. 

[7] American Concrete Institute. (2008). Building code 
requirements for structural concrete (ACI 318M-08) 
and commentary (ACI 318R-08). American Concrete 
Institute, Farmington Hills, MI, USA. 



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

STR-19-8 

[8] กรมทางหลวงชนบท. (2561). แบบมาตรฐานงานสะพาน เล่ม
ที่ 1 พ.ศ. 2561. กรมทางหลวงชนบท ประเทศไทย. 

[9] Hamzah M. Beakawi Al-Hashemi. (2016). End Bearing 
Capacity of Pile Foundations. University of Bahrain. 
DOI: 10.13140/RG.2.2.21744.46080 

[10] R. J. Fragaszy et al. (1985). Development of 
Guidelines for Construction Control of Pile Driving 
and Estimation of Pile Capacity. Report WA-RD 68.1. 
Washington State Transportation Center, Olympia, 
WN, USA. 

[11] C. Dong et al. (2020). Bridge Load Testing for 
Identifying Live Load Distribution, Load Rating, 
Serviceability and Dynamic Response. Civil, 
Environmental, and Construction Engineering 
Department, University of Central Florida, Orlando, 
FL, USA. 

[12] American Association of State Highway and 
Transportation Officials. (2018). Manual for Bridge 
Evaluation. Washington, D.C., USA. 

 



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

STR-20-1 

การเสริมกำลังฐานรากสะพานด้วยเสาเข็มชนิดสปันไมโครไพล ์
REINFORCEMENT OF SCOURED PILE GROUP BRIDGE FOUNDATIONS WITH SPUN MICRO PILES 

อภิชัย วชิระปราการพงษ1์, จุติ ใคร่ครวญ1, จิระศักด์ิ วัชรกรโยธิน1,* และ ภวินท์ ฤทธิรุฒม1์ 
1สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท จ.กรุงเทพฯ 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้นำเสนอวิธีการซ่อมแซมตอม่อสะพานที่ถูกลดค่าอัตราส่วนความปลอดภัยเนื่องมาจากการที่ดินใต้ฐานรากถูกกัดเซาะโดยกระแสน้ำ
ด้วยการใช้สปันไมโครไพล์เสริมกำลังฐานรากสะพานมิตรภาพดงป่าลัน-หนองมะจับ ต.แม่ฝาย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ (สะพาน ชม. 015) ซึ่งเปิดใช้
งานสะพานมาเป็นระยะเวลากวา่ 30 ปี กรมทางหลวงชนบทได้ทำการตรวจสอบกำลังรับน้ำหนักฐานรากเสาเข็มกลุ่มโดยตรวจสอบความยาวเสาเข็ม
ด้วยวิธีคลื่นไซสมิคผ่านการเจาะขนาน (Parallel Seismic Test) และได้คำนวณย้อนกลับกำลังรับน้ำหนักของฐานราก จากการประเมินพบว่าค่า
อัตราส่วนความปลอดภัยมีค่าเพียง 1.04 ซึ่งในทางวิศวกรรมปฐพีซึ่งนิยมใช้ค่าอัตราส่วนความปลอดภัยมากกว่า 3 ถือว่ากรณีนี้มีความอันตรายเป็น
อย่างมาก ถ้าสะพานนี้ถูกกัดเซาะเพิ่มขึ้นและถูกเปิดใช้งานต่อไปโดยไม่ซ่อมแซมอาจเกิดการพังทลายได้ กรมทางหลวงชนบทจึงได้คัดเลือกวิธีการ
ซ่อมแซมโดยคำนึงถึงข้อจำกัดของพื้นที่ในการก่อสร้าง ความจำเป็นในการเปิดใช้งานสะพานในระหว่างการซ่อมแซม งบประมาณในการก่อสร้าง 
และความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งได้พิจารณาข้อจำกัดต่าง ๆ แล้วจึงเลือกใช้การเสริมกำลังด้วยเสาเข็มด้วยสปันไมโครไพล์ซึ่งถูกตอกลึกถึง
ชั้นดินแข็ง จากนั้นทำให้น้ำหนักโครงสร้างสะพานถูกถ่ายผ่านโครงสร้างชั่วคราวลงบนเสาเข็มใหม่ที่ตอกไว้ ทำการยกสะพานขึ้นเล็กน้อยเพื่อถ่าย
น้ำหนักสะพานลงสู่เสาเข็มและทำการก่อสร้างเสาคอนกรีตเสริมท่อเหล็กรูปพรรณเชื่อมต่อระหว่างฐานรากเดิมและเสาเข็มใหม่ ผลการดำเนินงาน
ก่อสร้างแสดงให้เห็นว่าตอม่อสะพานบนเสาเข็มสปันไมโครไพล์สามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ตามมาตรฐานการออกแบบโครงสร้างสะพานและได้
มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม 
คำสำคัญ: สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก, อัตราส่วนความปลอดภัย, สปันไมโครไพล์, การเสริมกำลังฐานราก, การกัดเซาะ 

Abstract 

This article demonstrates an approach to reinforce the bridge’s foundations which its safety factor had been reduced to 
a dangerous level by scouring, with the use of spun micro piles. The bridge was built more than 30 years ago at Dong Pa Lan, 
Mae Fai, Amphoe San Sai, Chiang Mai. The Department of Rural Roads investigated the existing piles’ lengths embedded in 
the soil using Parallel Seismic Test and then recalculated the capacity of the foundations. The calculation suggested that one 
of the foundations had a safety factor of 1.04 which was considered extremely dangerous from a geotechnical engineering 
aspect since a value higher than 3.0 is typical. A collapse would occur if the bridge was subjected to more scour and traffic 
without reinforcement. The department examined a few solutions to the problem considering limitations on the construction 
space, necessity of traffic during the repairing process, cost, and safety for the construction, and then decided to reinforce the 
foundations with spun micro piles. The process began with pressing the piles around the old foundations into the hard soil 
layer by using hydraulic jacks. The weight of the superstructure was transferred by temporary steel structures to the new 
micro piles. The bridge was then lifted a little to pre-load the piles. Finally, concrete columns reinforced with steel tubes 
were cast to connect the old foundations with the micro piles. The result suggested that the spun micro piles were able to 
support the weight of the bridge and complied with the design criteria and engineering standards. 
Keywords: Reinforced concrete bridge, safety factor, spun micro pile, foundation reinforcement, scouring 

 
1. บทนำ 

สะพานมิตรภาพดงป่าลัน-หนองมะจับข้ามแม่น้ำปิง ตั้งอยู่ที่ 
ตำบลแม่ฝาย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (สะพาน ชม. 015) 
ดังที่แสดงในรูปที่ 1 โดยเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 2 
ช่องจราจร มีความยาว 150 เมตร แบ่งออกเป็น 8 โดยช่วงริมทั้ง 2 

ด้านยาวช่วงละ 15 เมตร และช่วงกลาง 6 ช่วง ยาวช่วงละ 20 เมตร 
มีตอม่อตับที่ 3 ถึง 6 ตั้งอยู่กลางน้ำดังที่แสดงในรูปที่ 2 โดยตอม่อ
สะพานเป็นตอม่อแบบเสาเข็มกลุ่ม สะพานก่อสร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 
2540 และถูกเปิดใช้งานมากกว่า 30 ปี จากการสำรวจเบื้องต้น
พบว่า ดินใต้ฐานรากถูกกัดเซาะโดยกระแสน้ำและเนื่องจากการดูด
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ทรายบริเวณลุ่มแม่น้ำปิง ทำให้มองเห็นเสาเข็มใต้ฐานรากชัดเจน
ตามที ่แสดงในรูปที ่ 3 พบว่าเสาเข็มที ่อยู ่เหนือดินมีความยาว
มากกว่า 4 เมตร และมีความชะลูด ส่งผลให้ความลึกของเสาเข็มที่
ยังจมอยู่ในดินมีความยาวลดน้อยลง ซึ่งหากยังคงเปิดใช้งานต่อไป 
อาจจะเกิดอันตรายต่อประชาชนและตัวสะพาน กรมทางหลวง
ชนบทจึงได้ทำการสำรวจและออกแบบเพ่ือซ่อมแซมสะพานแห่งนี้  

 
รูปที่ 1 ตำแหน่งที่ต้ังสะพาน 

 

รูปที่ 2 แบบด้านข้างของสะพาน 

 

รูปที่ 3 ภาพการถูกกัดเซาะของฐานรากเสาเข็มกลุ่ม 

2. การประเมินความเสียหายและการเลือกวิธีการซ่อมแซม
สะพาน 

2.1. การเจาะสำรวจดนิ  

ข้อมูลที่ได้จากการเจาะสำรวจดินมีความสำคัญเป็นอย่างมากใน
การคำนวณตรวจสอบกำลังรับน้ำหนักของเสาเข็ม ในโครงการนี้ได้มี
การเจาะสำรวจดินและทำการทดสอบหาความยาวเสาเข็มเดิมที่ฝัง
อยู่ในดินด้วยวิธีคลื ่นขนาน (Parallel Seismic Test) [1] และหา
กำลังรับน้ำหนักที่ปลายเข็ม (End Bearing) โดยประเมินจากผลดิน 
พบว่ากำลังรับน้ำหนักที่ปลายเข็มเดิมมีค่า 16.7 ตันต่อต้น ที่ความ

ลึก 6.8 เมตร นับจากใต้ฐานราก แสดงว่าในขณะนั้นเหลือความยาว
เสาเข็มในดินเพียงประมาณ 3 เมตร  

หลังจากนั้นจะทำการเจาะสำรวจดินไปจนถึงระดับความลึกใหม่
สำหรับปลายเสาเข็มสปันไมโครไพล์ที่จะใช้ และคำนวณออกแบบ
ฐานรากเสาเข็มสปันไมโครไพล์เพ่ือเสริมกำลังฐานรากให้มีอัตราส่วน
ความปลอดภัยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.0  

รูปที่ 4 แสดงข้อมูลลักษณะชั้นดินตามความลึกและตำแหน่ง
ของเสาเข็มใหม่ที่จะใช้เพ่ือเสริมกำลังฐานรากสะพาน 

 
รูปที่ 4 แบบจำลองผลการทดสอบเจาะสำรวจช้ันดิน 

2.2. การประเมินความเสียหาย 

จากการสำรวจเบื ้องต้นพบว่า ฐานรากทุกตับที ่อยู่กลาง 
ลำน้ำถูกน้ำกัดเซาะดินที่อยู่ข้างใต้ สามารถเห็นเสาเข็มใต้ฐานรากได้
ชัดเจน โดยต้นที่ยาวท่ีสุดยาวถึง 4 เมตรวัดจากท้องน้ำถึงใต้ฐานราก 
ทำให้เสาเข็มมีความชะลูดและกำลังรับน้ำหนักเของดินรอบๆเสาเข็ม
ลดน้อยลง ด้วยเหตุนี้ ฐานรากจะต้องถูกลดกำลังรับน้ำหนักตาม
หลักการออกแบบโครงสร้าง ความเสียหายดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อ
ความสามารถในการรับน้ำหนักของฐานราก โดยจากการประเมิน
พบว่าอัตราส่วนความปลอดภัยของฐานรากที่เหลืออยู่มีค่าเพียง 
1.04 ซึ่งในทางวิศวกรรมปฐพีนิยมใช้ค่ามากกว่า 2.5 หรือ 3.0 ทำให้
ในกรณีนี้มีความอันตรายเป็นอย่างมากถ้ายังคงใช้งานต่อไป กรม
ทางหลวงชนบทจึงได้ดำเนินการประเมินและคัดเลือกวิธ ีการ
ซ่อมแซมโดยคำนึงถึงข้อจำกัดของพื้นที่ในการก่อสร้าง ความจำเป็น
ในการเปิดใช้งานสะพานในระหว่างการซ่อมแซม งบประมาณในการ
ก่อสร้าง และความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้าง  

จากทางเลือกต่างๆซึ่งประกอบด้วย การทุบรื ้อและก่อสร้าง
สะพานใหม่ทั้งหมด แต่กรมทางหลวงชนบทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
วิธีนี้ต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนในพื้นที่ คือ ประชาชนไม่สามารถเดินทางข้ามลำน้ำได้ 
โดยจะต้องไปใช้สะพานข้างเคียงแทน ซึ่งก่อให้เกิดความลำบาก 
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทาง ในการสร้างสะพานใหม่
จะใช้งบประมาณทั้งส้ิน 36,000,000 บาท 
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อีกหนึ่งทางเลือกคือวิธีเสริมกำลังของฐานรากเดิม วิธีนี้ไม่มี
ความจำเป็นที่จะต้องทุบโครงสร้างเดิมทิ้ง ทำให้ประชาชนยังคงใช้
สะพานในการเดินทางสัญจรไปมาในระหว่างการก่อสร้างได้ และยัง
ใช้งบประมาณน้อยกว่ามากเพราะไม่ได้ก่อสร้างสะพานใหม่ทั้งหมด 

2.3. ทางเลือกวธิีการซ่อมแซม 

การก่อสร้างฐานรากใหม่ในตำแหน่งของฐานรากเดิมมีความท้า
ทายและมีหลายทางเลือกโดยขึ้นอยู่กับกับสภาพความเสียหายและ
สภาพแวดล้อมของพื ้นที่ โดยทางหน่วยงานถนนของรัฐบาล
สหรัฐอเมริกา (The Federal Highway Administration: FHWA) 
ได้นำเสนอทางเลือกและกรณีศึกษามากมายในการซ่อมฐานราก
สะพาน [2] โดยวิธีไปทั่วที่เลือกใช้สำหรับการซ่อมฐานรากสะพานใน
ประเทศไทยคือการสร้างโครงเฟรม (Portal Frame) คร่อมฐานราก
เดิม [3] ดังที่แสดงในรูปที่ 5  

 
รูปที่ 5 การซ่อมแซมฐานรากสะพานด้วยวิธีโครงเฟรม 

จากรูปที่ 5 จะเห็นว่าหนึ่งในฐานรากของสะพานแห่งเดียวนี้ได้
ถูกซ่อมแซมด้วยวิธีโครงเฟรมมาก่อนแล้ว โดยวิธ๊นี้จำเป็นที่จะต้อง
สร้างฐานรากใหม่จำนวน 2 ตับข้างๆ ฐานรากเดิม และวางพ้ืน
สะพานบนคานหัวเสา (Cap Beam) ที่ก่อสร้างใหม่ อย่างไรก็ตาม 
วิธีนี้ยังคงสิ้นเปลืองเนื่องจากต้องสร้างฐานรากใหม่จำนวนมากกว่า
ฐานรากเดิมและยังต้องออกแบบคานหัวเสาให้แข็งแรงและยาวมาก
ขึ้น โดยจากการประเมินถ้าเลือกใช้วิธีนี ้จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 
19,000,000 บาท 

อีกหนึ่งชนิดของฐานรากที่มีความนิยมคือการใช้เสาเข็มเจาะ 
(Drilled Shaft) โดยวิธีนี้จะทำการเจาะดินนำลงไปก่อนจนถึงระดับ
ความลึกที่ต้องการโดยใส่ท่อเหล็กปลอก (Casing) และสารละลาย
ป้องกันดินถล่มลงในหลุมเจาะ หลังจากนั้นจะทำการใส่เหล็กเสริม
และเทคอนกรีตเพื่อหล่อเสาเข็มใหม่ เมื่อเทคอนกรีตแล้วเสร็จจะดึง
ท่อเหล็กปลอกออก [4] ตามขั้นตอนที่แสดงในรูปที่ 6 โดยวิธีนี้มีข้อดี
คือสามารถเจาะเสาเข็มไปยังระดับความลึกของชั้นดินแข็งที่ต้องการ
ได้ อีกทั้งยังออกแบบความแข็งแรงของโครงสร้างเสาเขม็ได้มากกว่า
เสาเข็มตอกหล่อสำเร็จ เนื ่องจากสามารถกำหนดขนาดเสาเข็ม 

ปริมาณเหล็กเสริม และความแข็งแรงของวัสดุเหล็กและคอนกรีตได้ 
อย่างไรก็ตาม วิธ ีการหล่อเสาเข็มชนิดนี ้ใช้พื ้นที ่ก ่อสร้างมาก
เนื่องจากต้องใช้ปั้นจั่นขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับการก่อสร้างสะพาน
ใหม่ และไม่สามารถทำงานใต้ฐานรากเดิมได้ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้การ
ซ่อมแซมด้วยเสาเข็มเจาะไม่เหมาะกับลักษณะของโครงการนี้  

รูปที่ 6 ขั้นตอนการหล่อเสาเข็มแบบเจาะ Drilled shaft [4] 

จากการพิจารณาทางเลือกต่างๆ ข้างต้น กรมทางหลวงชนบท
จึงได้พิจารณาทางเลือกใหม่โดยใช้นวัตกรรมไมโครไพล์ซึ่งเริ่มเป็นที่
นิยมในปัจจุบันในการใช้ซ่อมแซมฐานรากของอาคารที่อยู่อาศัยมา
ประยุกต์ใช้กับการซ่อมแซมสะพาน เนื่องจากมีความสะดวกในการ
ก่อสร้างเพราะมีความยาวเป็นท่อนๆ สามารถเปิดใช้งานจราจรใน
ระหว่างการก่อสร้างได้ ตอม่อใหม่ไม่ขวางลำน้ำโดยตำแหน่งและ
ใกล้เคียงกับตอม่อเดิม และมีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างที่ถูกกว่า โดย
เสาเข็มชนิดนี้จะสามารถตอกได้ใต้ฐานรากเดิมได้ทันที เนื่องจากมี
ความยาวเพียง 1.5 เมตร หลังจากนั้นจะทำการก่อสร้างฐานรากใหม่
และถ่ายน้ำหนักสะพานลงบนเสาเข็มสปันไมโครไพล์ จากการ
ประเมินค่าใช้จ่ายโครงการ การซ่อมแซมด้วยวิธีนี้จะใช้งบประมาณ
ทั้งสิ้นโดยประมาณ 11,950,000 บาท ในระยะเวลาโครงการ 360 
วัน ซึ่งถูกกว่าการซ่อมแซมโดยใช้วิธีโครงเฟรม 

2.4. สปันไมโครไพล์ (SPUN MICRO PILES) 

เสาเข็มสปันไมโครไพล์เป็นเสาเข็มคอนกรีตประเภทหล่อสำเร็จ 
มีทั้งหน้าตัดแบบกลมหรือสี ่เหลี ่ยม มีโครงเหล็กฝังอยู ่ในเนื้อ
คอนกรีตโดยรอบในขณะที ่ตรงกลางกลวงดังที ่แสดงในรูปที ่ 7 
เสาเข็มชนิดนี้ถูกผลิตโดยการเหว่ียงคอนกรีตในแบบหล่อที่หมุนรอบ
แกนยาวของเสาเข็มด้วยความเร่งมากกว่าความเร่งโน้มถ่วง ทำให้
เนื ้อคอนกรีตมีความหนาแน่นสูงและแข็งแรงกว่าคอนกรีตทั่วไป 
โดยท่ัวไปสปันไมโครไพล์จะรับน้ำหนักปลอดภัยได้ 20 ถึง 40 ตันต่อ
ต้น และมีความยาวอยู่ในช่วง 1 ถึง 1.5 เมตร ความยาวนี้สามารถ
เพ่ิมได้โดยการต่อเชื่อมหัวเสาเข็ม [5] 

เสาเข็มสปันไมโครไพล์จะช่วยลดการสั่นสะเทือนในขณะตอก 
เนื่องจากการท่ีมีรูตรงกลาง และยังช่วยลดแรงดันดินในขณะตอกอีก
ด้วยเพราะดินสามารถขึ ้นทางรูกลวงของเสาเข็ม [5] การขนส่ง
เสาเข็มยังมีความสะดวกมากเนื ่องจากขนาดและความยาวของ
เสาเข็มน้อย ปั้นจ่ันที่ใช้ตอกเสาเข็มก็มีขนาดเล็กตาม ทำให้ประหยัด
พ้ืนที่ในการก่อสร้างเหมาะสำหรับการทำงานในพ้ืนที่จำกัดหรือพ้ืนที่
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ที่ยากต่อการก่อสร้าง จากปัจจัยข้างต้นทำให้ทางกรมทางหลวง
ชนบทเลือกใช้เสาเข็มสปันไมโครไพล์ในการเสริมกำลังฐานรากของ
สะพาน โดยทำการเสริมกำลังฐานรากตับที่ 3 5 และ 6 ซึ่งอยู่ใต้
ระดับน้ำตามที่แสดงในรูปที่ 8 จากนั้นจะทำการก่อสร้างกำแพงปิด
ตอม่อป้องกันรอบฐานรากดังกล่าว เพื่อลดการกัดเซาะของดินใต้
ฐานรากใหม่นี้ และป้องกันท่อนไม้หรือเศษวัตถุที่ไหลมาตามลำน้ำ
มาติดเสาของตอม่อที่ใช้ถ่ายน้ำหนักสู่เสาเข็มด้วย 

 
รูปที่ 7 สปันไมโครไพล์ [6] 

 

รูปที่ 8 แบบแสดงแผนการซ่อมแซมสะพาน 

เสาเข็มสปันไมโครไพล์ที่ใช้ในโครงการนี้ได้รับมาตรฐานมอก.
397-2534 [7] มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 24 ซม. ยาวท่อนละ 1.5 เมตร 
โดยมีกำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 25 ตันต่อต้น  

3. ขั้นตอนการก่อสร้าง 

การเสริมกำลังฐานรากด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ประกอบด้วย
ขั้นตอนต่าง ๆ ได้แก่ การจัดเตรียมสถานที่ วัสดุและเครื่องมือ งาน
ขุดดินและเตรียมพ้ืนที่ในการทำงาน การตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ 
การถ่ายน้ำหนักของสะพานลงบนเสาเข็มใหม่ การก่อสร้างฐานราก
และกำแพงป้องกันฐานราก งานปรับดินกลับคืนและการเก็บความ
เรียบร้อยของงาน 

3.1. การจัดเตรียมสถานที่ วัสดุและเครื่องมือ 

ขั้นตอนแรกของการทำงานประกอบด้วยการเตรียมสถานท่ี เช่น 
การกั้นเขตพื ้นที่การก่อสร้างให้ชัดเจน เพื ่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน การรักษาความปลอดภัยและการรักษาความสะอาด 

จากนั้นจะทำการจัดเตรียมพื้นที่เก็บของ ย้ายวัสดุ อุปกรณ์และ
เคร่ืองมือต่าง ๆ จัดต้ังสาธารณูปโภคที่จำเป็นสำหรับการทำงาน 

3.2. งานขุดดินและปรับพ้ืนที่ในการทำงาน 

เนื่องจากการเสริมกำลังฐานรากและถ่ายน้ำหนักโครงสร้างลง
บนฐานรากใหม่เป็นการทำงานใต้ฐานรากเดิม จึงต้องมีการขุดและ
ถมปรับพื ้นที่ลำน้ำเพ่ือเป็นสภานที ่ทำงานก่อสร้าง และเตรียม
กำแพงดินรอบฐานราก ตามรูปที่ 9 

 
รูปที่ 9 การเตรียมพ้ืนที่ก่อนการก่อสร้าง 

3.3. การตอกเสาเข็มสปนัไมโครไพล์ 

ขั ้นตอนการตอกเสาเข็มไมโครไพล์เริ ่มต้นด้วยการวางผัง
ตำแหน่งที่จะตอกเสาเข็มตามแบบท่ีแสดงในรูปที่ 10 จากน้ันทำการ
ประกอบติดตั้งชุดโครงเหล็กสำหรับการตอกเข็ม การเจาะนำร่อง 
การตอกและเช่ือมเสาเข็มสปันไมโครไพล์  

 
รูปที่ 10 แบบแสดงตำแหน่งของเสาเข็มไมโ8รไพล์ใต้ฐานราก

เดิม 

โดยท่ัวไปการตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ จะใช้ปั้นจ่ันเฉพาะที่มี
ขนาดเล็กกว่าที่ใช้กับเสาเข็มทั่วไป (Micro driven equipment) 
อย่างไรก็ตามในโครงการนี้เป็นการตอกเสาเข็มใต้ฐานราก ซึ่งไม่
สามารถทำงานด้วยปันจั่นได้ จึงได้ทำการแก้ปัญหาด้วยการกดโดย
ใช้แม่แรงไฮดรอลิคซึ่งค้ำยันกับท้องฐานรากเดิม แต่จากผลการ
ทดสอบดินพบว่า มีชั้นหินอยู่ที่ประมาณความลึก 4 ถึง 5 เมตรจาก
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ระดับผิวดินใต้ฐานรากเดิม ทำให้ไม่สามารถใช้เพียงการกดเสาเข็มส
ปันไมโครไพล์ด้วยแม่แรงไฮดรอลิคเพียงอย่างเดียวจนถึงระดับความ
ลึก 10.5 เมตรตามท่ีออกแบบได้ จึงได้แก้ปัญหานี้โดยประยุกต์ใช้วิธี
ของเสาเข็มเจาะ โดยเจาะนำไปถึงความลึก 7 เมตรก่อน และกด
เสาเข็มด้วยแม่แรงไฮดรอลิคต่อจนถึงระดับความลึกตามที่ออกแบบ 
รูปที่ 11 แสดงแบบของฐานรากใหมท่ี่มีการเสริมกำลังด้วยเสาเข็มไม
โครไพล์ 

 

 

รูปที่ 11 แบบแสดงรูปตัดด้านข้างของฐานรากใหม่ 

ในระหว่างที ่ เจาะหลุมเสาเข ็มจะใส่ปลอกเหล็กช ั ่วคราว 
(Casing) ที่ถูกออกแบบเป็นท่อนๆ มีความยาวใกล้เคียงกับเสาเข็มส
ปันไมโครไพล์ และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าตัวเสาเข็ม
เล็กน้อยตามรูปที่ 12 ระหว่างการเจาะจะทำการพ่นเศษดินและหิน
กรวดที่อยู่ในท่อเหล็กออก โดยการเติมน้ำลงในหลุมเสาเป่าออกผ่าน
ท่อ PVC โดยการอัดอากาศลงในหลุม ในกรณีนี้จะทำให้เกิดกาลัก
น้ำข ึ ้นโดยน้ำจะนำพาเศษดินและหินออกมายังปากหลุมด้วย 
หลังจากที่ได้ความลึก 7 เมตร  จะทำการหย่อนเสาเข็มเสาเข็มทีละ
ต้นและต่อเชื่อมรอยต่อเสาเข็มแต่ละต้นจนถึงระดับความลึกที่เจาะ
นำ หลังจากนั้นจะทำการกดเสาเข็มส่วนที่เหลือด้วยแม่แรงไฮดรอ
ลิคโดยค้ำยันกับใต้ฐานรากเดิม ตามท่ีแสดงในรูปที่ 13 

 

รูปที่ 12 ปลอกเหล็กชั่วคราว และเสาเข็มสปันไมโครไพล์ 

3.4. การถ่ายน้ำหนักของสะพานลงบนเสาเข็มใหม่ 

หลังจากที ่ได ้ตอกเสาเข็มและตรวจสอบกำลังร ับน้ำหนัก
เรียบร้อยแล้ว จะมีการติดต้ังค้ำยันชั่วคราวเพ่ือใช้ในการถ่ายน้ำหนัก
โครงสร้างลงสู่เสาเข็มใหม่ทุกต้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเสาเข็มและฐาน
รากใหม่สามารถรับน้ำหนักได้ตามที่คำนวณไว้ น้ำหนักของสะพาน
จะถูกถ่ายน้ำหนักผ่านเสาเข็มใหม่โดยผ่านโครงสร้างเหล็กค้ำยัน
ชั่วคราว โดยใช้แม่แรงไฮดรอลิคยกพื้นสะพานขึ้นเล็กน้อย น้ำหนัก
ของสะพานจะกดลงบนเสาเข็มใหม่ หลังจากนั้นจะทำการหล่อฐาน
รากใหม่เพ่ือเป็นโครงสร้างถาวรบนเสาเข็มที่ตอกไว้ 

 
รูปที่ 13 การกดเสาเข็มลงดินด้วยแม่แรงไฮดรอลิค 

ในการถ่ายน้ำหนักของสะพานเสาเข็มลงสู่เสาเข็มใหม่ จะใช้การ
ค้ำยันผ่านโครงสร้างท่อเหล็กรูปพรรณยึดเชื่อมกับแผ่นเหล็กที่หัว
เสาเข็มสปันไมโครไพล์แต่ละต้น และยึดกับด้านใต้ของฐานรากเดิม
ดังที่แสดงในรูปที่ 14 โดยการออกแบบเสาเหล็กที่ใช้ จะต้องสามารถ
รองรับกำลังมากกว่ากำลังรับน้ำหนักของเสาเข็มแต่ละต้นได้ ในที่นี้
ใช้ท่อเหล็กขนาด 8 นิ้ว หนา 4.5 มม. โดยมีกำลังรับน้ำหนักประลัย
ในแนวแกนเท่ากับ 31.8 ตันต่อต้น ซึ่งมากกว่ากำลังรับน้ำหนัก
ปลอดภัยของเสาเข็มที่ 25 ตันต่อต้น 
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รูปที่ 14 โครงสร้างท่อเหล็กรูปพรรณสำหรับถ่ายน้ำหนัก

สะพานลงบนเสาเข็มสปันไมโครไพล์ 

3.5. การก่อสร้างฐานรากใหม่และกำแพงป้องกันฐานราก 

หลังจากทำการถ่ายน้ำหนักของสะพานเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอน
ต่อไปคือการหล่อฐานรากใหม่บนเสาเข็มสปันไมโครไพล์ที่ตอกไว้
เพื ่อรองรับน้ำหนักสะพาน ตามรูปที ่ 15 และทำการก่อกำแพง
คอนกรีตปิดรอบฐานรากเพ่ือป้องกันการกัดเซาะและป้องกันท่อนไม้
หรือเศษวัตถุที่ไหลมาตามลำน้ำ ดังแบบท่ีแสดงในรูปที่ 16 

 
รูปที่ 15 ขั้นตอนการหล่อฐานรากใหม่ 

 

รูปที่ 16 แบบแสดงกำแพงปิดฐานราก 

3.6. งานปรับดินกลับคนืและการเก็บความเรียบร้อย 

เมื่อก่อสร้างสิ้นสุดลง ได้ทำการปรับสภาพดินและพื้นที่เพื่อให้
กลับไปสู่สภาพเดิม ให้ลำน้ำไหลผ่านตามปกติ และทำการตรวจสอบ
ความเรียบร้อยของโครงสร้าง รูปที ่ 17 แสดงภาพสะพานที ่ถูก
ซ่อมแซมแล้วเสร็จ 

 
รูปที่ 17 สะพานท่ีถูกเสริมกำลังฐานรากเรียบร้อย 

4. การประเมินตรวจสอบกำลังรับน้ำหนกัของเสาเข็มที่ตอก 

4.1. การประเมินกำลังรบัน้ำหนักของฐานรากเดิม 

ในการออกแบบฐานรากเสาเข็มไมโครไพล์ใหม่ จะออกแบบให้มี
กำลังรับน้ำหนักสูงกว่ากำลังของฐานรากเดิมที่ประเมินได้เพื่อความ
ปลอดภัยและการใช้งานในระยะยาว โดยการประเมินกำลังรับ
น้ำหนักของฐานรากเดิมนั้น สามารถกระทำได้โดยคำนวณกำลังรับ
น้ำหนักของดินย้อนกลับจากขนาดและจำนวนของเสาเข็มเดิม โดย
ไม่จำเป็นต้องคำนวณกำลังรับน้ำหนักทางโครงสร้างเนื่องจากความ
แข็งแรงทางโครงสร้างยังคงดีอยู่  

ในการคำนวณกำลังรับน้ำหนักของดินใต้ฐานรากเสาเข็มเดิม จะ
ถือว่าเสาเข็มเดิมแทบไม่มีดินรอบๆ หลงเหลืออยู่ตลอดความยาว 
เพราะการตรวจสอบความยาวเสาเข็มแต่ละต้นที่ยังคงฝังอยู่ใต้ดิน
นั ้นต้องใช้ค ่าใช้จ ่ายอย่างมากอีกทั ้งด ินยังคงถูกกัดกร่อนอยู่
ตลอดเวลา ดังนั้น เพ่ือความประหยัดและปลอดภัย จะคำนวณกำลัง
รับน้ำหนักของดินที่เหลืออยู่จากกำลังที่ปลายเข็ม (End Bearing) 
เท่านั ้น โดยไม่คำนึงถึงกำลังจากแรงเสียดทาน (Skin Friction)  
จากนั ้นจะทำการออกแบบปริมาณเสาเข็มไมโครไพล์ใหม่เพ่ือ
ทดแทนฐานรากเดิมในกรณีที่ดินของเสาเข็มเดิมถูกกัดเซาะออกจน
หมดและไม่มีกำลังรับน้ำหนักอีกต่อไป  

จากการทดสอบหาความยาวเข็มโดยวิธีส่งคลื่นขนาน (Parallel 
seismic test) [1] และการเก็บตัวอย่างดินที่ปลายเข็ม พบว่ากำลัง
รับน้ำหนักของเสาเข็มเดิมมีค่า 16.7 ตันค่อค้น เมื่อรวมกำลังรับ
น้ำหนักเสาเข็มทั้ง 20 ต้นต่อฐานราก 1 ตับ พบว่าฐานรากสามารถ
รับน้ำหนักได้เพียง 334 ตัน  

การออกแบบเสาเข็มไมโครไพล์เพื่อซ่อมแซมสะพานแห่งนี้ จะ
ใช้เพียงกำลังที ่ปลายเสาเข็ม โดยจะไม่ใช้กำลังแรงเสียดทาน 
เนื่องจากในอนาคตดินรอบๆเสาเข็มใหม่อาจจะถูกกัดเซาะเพิ่มเติม
และสูญเสียกำลังในส่วนนี้ไปเช่นกัน โดยกำลังรับน้ำหนักที่ปลาย
เสาเข็มสามารถคำนวนได้ตามสมการที่ (1) [8] ดังนี้ 

𝑄 𝑞 𝐴 1000 𝑡/𝑚    (1) 

โดยท่ี qb คือ กำลังรับน้ำหนักที่ปลายเข็มของดิน 
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 Ap คือ พ้ืนที่หน้าตัดของเสาเข็ม 
เนื่องจากเสาเข็มที่ใช้เป็นชนิดสปันไมโครไพล์ เมื่อทำการตอก

เสาเข็มดินจะเข้าไปอัดแน่นอยู่ในรูตรงกลางของหน้าตัด ดังนั้นจะ
สามารถใช้พื้นที่หน้าตัดเต็มของเสาเข็มได้ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 453 ตร.
ซม. ค่ากำลังรับน้ำหนักของดินที่ปลายเข็ม (qb) ที่ระดับความลึก 
10.5 เมตร ได้จากผลการเจาะสำรวจดิน โดยคำนวณผ่านค่า SPT N 
เฉลี่ยเท่ากับ 68 blow/ft โดยในการคำนวณมีค่าจำกัดที่ 1000 ตัน
ต่อตร.ม. ดังนั้น สามารถคำนวณกำลังรับน้ำหนักสุทธิที่ปลายเข็มได้ 
45.3 ตันต่อต้น จะเห็นว่าค่าที ่ได้นั ้นมากกว่ากำลังรับน้ำหนัก
ปลอดภัยของเสาเข็มสปันไมโครไพล์ต้นละ 25 ตัน โดยคิดเป็น
อัตราส่วนความปลอดภัยเท่ากับ 1.81 อย่างไรก็ตาม ค่านี้ยังถือว่ายัง
น้อยเกินไปสำหรับงานโครงสร้างใต้ดิน ดังนั ้น ในการออกแบบ
จำนวนเสาเข็มจะต้องมีการเพิ่มจำนวนมากกว่าที่ต้องการเพื่อเพ่ิม
อัตราส่วนความปลอดภัย และทำการทดสอบกำลังรับน้ำหนักของ
เสาเข็มสปันไมโรไพล์ทุกต้นอีกคร้ังหลังจากตอกเสร็จ 

จำนวนเสาเข็มสปันไมโครไพล์ที่ต้องการ (N) เพื่อปรับปรุงกำลัง
รับน้ำหนักของฐานรากเดิม สามารถคำนวณย้อนกลับได้จากสมการ
ที่ (2) ดังนี้ 

𝐹. 𝑆. 3 (2) 

จะได้ว่า  𝑁
𝑄𝑜𝑙𝑑

𝑄𝑝𝑖𝑙𝑒
 

โดยท่ี Qold คือ กำลังรับน้ำหนักรวมของฐานรากเดิม 
 Qpile คือ กำลังรับน้ำหนักต่อต้นของเสาเข็ม 
 สปันไมโครไพล์ที่ตอกใหม่ 
เมื่อกำหนดให้อัตราส่วนความปลอดภัยเท่า 3 กำลังรับน้ำหนัก

ของฐานรากเดิมเท่ากับ 334 ตัน กำลังรับน้ำหนักของเสาเข็มสปันไม
โครไพล์เท่ากับ 25 ตันต่อต้น จะสามารถคำนวณปริมาณเสาเข็มที่
ต้องตอกเพิ ่มจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 27 ต้น ในที่นี ้เลือกใช้
เสาเข็มใหม่ทั้งหมด 34 ต้นเพื่อเพิ่มอัตราส่วนความปลอดภัย โดย
คำนึงถึงความสมมาตรของแบบฐานราก ตามท่ีแสดงในรูปที่ 7 

4.2. การกระเมินกำลังรบัน้ำหนักของเสาเข็มที่ก่อสร้างได้ 

การตรวจสอบกำลังรับน้ำหนักของเสาเข็มที่ตอกเสร็จ สามารถ
ประเมินได้จากการวัดอ่านค่าความดันของแม่แรงไฮดรอลิคซึ่งถูก
ทดสอบปรับค่า (Calibration) เพื ่ออ่านค่าแรงในหน่วยตัน ตาม
มาตรฐาน ISO 17025:2017 [9]  

ตามท่ีอธิบายในหัวข้อ 3.3 เสาเข็มสปันไมโครไพล์ถูกหย่อนลงสู่
ความลึก 7 เมตร จากนั้นทำการกดด้วยแม่แรงไฮดรอลิคจนถึงความ
ลึก 10 เมตร หลังจากได้ความลึกนี้ได้นำแม่แรงไฮดรอลิคที่มีมาตร
วัดความดันในหน่วย psi เพื่อวัดค่าแรงด้านทานในหน่วยตันของ
เสาเข็มโดยตรงผ่านกราฟการปรับค่าที่ได้มาจากผลการทดสอบโดย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [10] ดังที ่แสดงในรูปที ่ 18 ในที ่นี้
กำหนดให้เสาเข็มแต่ละต้นมีค่าอัตราส่วนความปลอดภัยเท่ากับ 3.0  

ดังนั ้น เสาเข็มที ่มีกำลังปลอดภัย 25 ตันจะต้องถูกกดด้วย 
แม่แรงไฮดรอลิคและสามารถรับน้ำหนัก 75 ตันได้ จากการทดสอบ
พบว่า เสาเข็มแต่ละต้นจะจมเพิ่มเล็กน้อยเมื ่อเพ่ิมแรงในการกด 
และจะหยุดนิ่งเมื่อหยุดเพ่ิมแรงท่ี 75 ตัน ทำให้มั่นใจได้ว่าเสาเข็มแต่
ละต้นสามารถรับน้ำหนักได้ตามท่ีออกแบบไว้  

รูปที่ 19 แสดงมาตรวัดความดันที่ใช้ทดสอบกำลังรับน้ำหนัก
ของเสาเข็มในขณะที่อ่านค่า 6000 psi (สีแดง) ซึ่งเทียบกับน้ำหนัก 
75 ตัน 

 
รูปที่ 18 มาตรวัดความดันไฮดรอลิคสำหรับทดสอบกำลังรับ

น้ำหนักของเสาเข็ม 

 
รูปที่ 19 มาตรวัดความดันไฮดรอลิคสำหรับทดสอบกำลังรับ

น้ำหนักของเสาเข็ม 

5. สรุป 

กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการซ่อมแซมและเสริมกำลัง
สะพานมิตรภาพดงป่าลัน-หนองมะจับ ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่ฝาย อำเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (สะพาน ชม. 015) ซึ่งได้รับความเสียหาย
จากการกัดเซาะเนื่องจากกระแสน้ำของดินใต้ฐานรากเสาเข็มกลุ่ม 
จากการประเมินกำลังร ับน้ำหนักก่อนการซ่อมแซมพบว่าค่า
อัตราส่วนความปลอดภัยมีค่าเพียง 1.04 ซึ่งถือว่ามีความอันตราย
เป็นอย่างมาก กรมทางหลวงชนบทจีงได้พิจารณาทางเลือกต่างๆ ใน
การออกแบบซ่อมแซมสะพาน โดยคำนึงถึง จากการประเมินปัจจัย
ด้านความม่ันคงแข็งแรง ความทนทานในระยะยาว ข้อจำกัดทางการ
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ก่อสร้าง งบประมาณที่ใช้ในการซ่อมแซม และความจำเป็นในการ
เปิดใช้งานในระหว่างการก่อสร้าง การเสริมกำลังฐานรากใหม่ด้วย
เสาเข็มสปันไมโครไพล์ใต้ฐานรากเดิม และการก่อสร้างฐานรากใหม่
เพื่อเสริมกำลังจึงเป็นวิธีที่คุ้มค่าและเหมาะสมสำหรับการซ่อมแซม
สะพานแห่งนี้ 

ขั้นตอนในการออกแบบและก่อสร้างเริ่มจากการประเมินกำลัง
ร ั บน ้ ำหน ั กท ี ่ เ หล ื ออย ู ่ ข อ งฐานราก เด ิ ม  และออกแบบ 
ฐานรากเสาเข็มไมโครไพล์ใหม่ทดแทนฐานรากเดิมที่อยู่ในลำน้ำ โดย
ขั้นตอนการก่อสร้างนั้นประกอบด้วยการตอกเสาเข็มไมโครไพล์ โดย
การเจาะนำ จากนั้นจึงกดด้วยแม่แรงไฮดรอลิคจนถึงความลึกตามท่ี
ออกแบบ การติดตั้งโครงเหล็กค้ำยัน การถ่ายน้ำหนักโครงสร้าง
สะพานลงบนเสาเข็มไมโครไพล์ และการก่อสร้างฐานรากใหม่
ทดแทน และการก่อสร้างกำแพงปิดตอม่อ ซึ่งในขณะที่ก่อสร้าง 
ประชาชนยังคงใช้สะพานสัญจรได้ตามปกติยกเว้นในขั้นตอนการ
ถ่ายน้ำหนักและระหว่างการสร้างฐานรากใหม่ ซึ่งต้องมีการปิด
การจราจรชั ่วคราว ทำให้ว ิธ ีการซ ่อมแซมน้ีส ่งผลกระทบต่อ
ประชาชนในพ้ืนที่น้อยที่สุด  

การเสริมกำลังฐานรากเสาเข ็มกลุ ่มด้วยว ิธ ีน ี ้ เป ็นว ิธ ีท ี ่มี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย สามารถประเดินกำลังรับน้ำหนักของ
เสาเข็มแต่ละต้นได้ชัดเจนในทันทีที่ตอกเสร็จด้วยการกดและวัด
กำลังรับน้ำหนักด้วยแม่แรงไฮดรอกลิค เพื่อเปรียบเทียบกำลังรับ
น้ำหนักที่ออกแบบ ผลการวัดค่าพบว่าเสาเข็มที่ตอกทุกต้นมีกำลัง
เพียงพอต่อการรับน้ำหนักสะพานโดยมีอัตราส่วนความปลอดภัย
มากกว่า 3 และทำให้สามารถใช้งานสะพานได้อีกเป็นเวลานานและ
สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
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ABSTRACT 

Embedded through-section (ETS) technique is one of the modern strengthening techniques for enhancing shear 
performance of reinforced concrete (RC) structures. This study investigates the shear behavior of RC beams strengthened with 
glass fiber-reinforced polymer (GFRP) bars using an innovative ETS retrofit system. An experimental program including three 
ETS-strengthened beams and one reference beam was carried out. The crucial factors considering in the experiment consist 
of the presence of anchorage system and the two types of mechanical anchorages: steel and GFRP anchoring nuts. The shear 
strengths of the EST-strengthened beams calculated by the existing shear resisting models are validated against the shear 
strengths measured from the tests. The results obtained from the study demonstrate that the beam strengthened with ETS 
GFRP bars incorporating the GFRP anchoring nuts provide the great shear performance. To achieve the indispensable accuracy, 
the study indicates that the available shear strength models for prediction of shear contribution of the anchored ETS bars in 
the beams should be further developed. 
Keywords: Embedded through-section, Glass fiber-reinforced polymer, Shear strengthening, Reinforced concrete, Shear 
strength model 
 
1. INTRODUCTION 

Reinforced concrete (RC) is commonly used in 
construction with a long history. However, under long 
term service and environmental factors, the RC structures 
are gradually deteriorated following by the reductions in 
their structural performances. Additionally, the shear 
failure in the RC members is usually occurred suddenly, 
resulting in the substantial damage in overall structures.  

To avoid brittle mode of shear failure in the RC beams, 
many methods for retrofit and strengthening have been 
successfully introduced. The popular techniques are the 
Externally Bonded Reinforcement (EBR) and the Near 
Surface Mounted (NSM). As found in the previous research 
[1-3], the main drawback for both EBR and NSM 

techniques is the premature debonding of the retrofit 
elements to concrete. Recently, an innovative retrofit 
technique named Embedded Through-Section (ETS) has 
been proposed by several research groups. The ETS 
technique uses the steel or FRP bars that are embedded 
in the shear zone of the beams through the holes, which 
were predrilled crossing the beams’ section [1, 4-6].  

Chaallal et al. [1] and Barros and Dalfré [4] investigated 
the shear capacities amongst the three strengthening 
methods: EBR, NSM and ETS. Their findings indicated that 
the ETS technique could significantly enhance the shear 
capacity of the RC beams. For Barros and Dalfré [4], the 
obtained results showed that the average strengthening 
efficacy of ETS technique equal to 54%, but the other 
techniques gained the average results lower than 50%. As 
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well as Chaallal et al. [1], they found the percentage for 
shear capacity of ETS method equal to 29% and 11% and 
17% for EBR and NSM methods, respectively. Furthermore, 
the capacity of ETS method is 122% in specimens with 
unstrengthen by steel stirrups compared with 48% for EBR 
method and 61% for NSM method. Breveglieri et al. [5] 
also studied the efficiency of these techniques by 
applying their results to compare with the results from 
Dias and Barros [7], they observed that when the 
strengthening ratio increased, the strengthening capacity 
increased as well, which led to their conclusions that the 
performance of ETS technique is better than the others 
because the highest strengthening ratio of NSM and EBR 
techniques are almost the same strengthening capacity as 
the lowest strengthening ratio of ETS technique, around 
25%. According to the previous studies, all of which can 
point out that the ETS technique is the most effective 
method that provide high shear capacity in RC members. 
The previous research investigated in many parameters 
such as the presence of transverse steels, stirrup or ETS 
strengthening ratios, and stirrup or ETS arrangements. 
However, there are insufficient literatures examining the 
beams strengthened with the ETS-GFRP retrofit system 
incorporating anchoring nuts. 

This study aims to investigate shear behavior of RC 
beams strengthened by ETS-GFRP bars considering two 
following parameters. The first parameter is the effect of 
the anchorage presence in the ETS-GFRP strengthening 
system, and the second one is the influence of the two 
types of steel and GFRP anchoring nuts. 

2. EXPERIMENTAL PROGRAM 

The experimental program consists of four RC 
rectangular-cross section beams, in which one beam is 
without embedment ETS strengthening bars (reference 
beam R1). The remaining RC beams are designed with the 
ETS strengthening system. 

2.1. EXPERIMENTAL DESIGN 

Table 1 and Figure 2 show the experimental program 
and configuration of four beams: one reference beam (R1 
(w/o ETS)), one ETS strengthened beam without 
anchorage (B1-0nut), one ETS strengthened beam with 

steel anchoring nuts (B2-2Snut), one ETS-strengthened 
beam with GFRP anchoring nuts (B3-2Gnut). The tested 
beams have 1800 mm length and the cross-section 
dimension of all specimens is 150×300 mm2.  

Table 1 The experimental program of tested beams 

Beam ID d 
(mm) 

f’c 
(MPa) 

db 
(mm) 

Type 
of 
nut 

No. 
of 
nut 

R1 (w/o ETS) 250 35 - - - 
B1-0nut 250 35 8 - 0 
B2-2Snut 250 35 8 Steel 2 
B3-2Gnut 250 35 8 GFRP 2 

Notes: d is effective depth, f’c is compressive strength of 
concrete, db is ETS diameter, and No. of nut is number of 
nuts at each end of ETS bars. 

 

Figure 2 The experimental configuration of strengthened 
beams 

Notes: R1 (w/o ETS) is the beam named R1 without ETS 
bars, B1-0nut is the beam named B1 without anchoring 
nuts, B2-2Snut and B3-2Gnut are the beams named B2 
and B3 strengthened with two steel nuts and two GFRP 
nuts, respectively. 

2.2. MATERIAL PROPERTIES 

Table 2 presents the properties of materials used in 
the tests including the properties of steel reinforcement 
(RB9 and DB25), ETS-GFRP bars (8 mm diameter), and 
adhesive material.  
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Table 2 Properties of materials 

Material db 
(mm) 

Er 
(GPa) 

fy 
(MPa) 

ft 
(MPa) 

GFRP 8 46* - 862* 
Steel (RB9) 9 200** 235** 385** 
Steel (DB25) 25 200** 390** 620** 
Epoxy - 4.48* - 24.8* 

Notes: *Values from manufacturer, **Values from TIS 20-
2543 [8] and TIS 24-2548 [9]. db is bar diameter, Er is 
Young’s modulus, fy is yielding strength, and ft is tensile 
strength. 

2.3. PROCEDURE FOR ETS METHOD 

Fig. 3 summarizes the three main steps for the 
procedure of the ETS strengthening method. First, holes 
with 1.5 times of the GFRP bar diameter were drilled in 
the desired location and were cleaned to eliminate tiny 
dust. Second, plastic sheets were glued at one end of 
holes to avoid the adhesive flow. Third, the adhesive was 
gradually injected into the cleaning holes. Then, the GFRP 
bars were inserted into the holes. During the procedure, it 
is apparent that the application of the ETS method is 
easier than that for the application of the other 
strengthening methods because it does not require the 
surface preparation for RC structures and does not require 
high performance for construction skills. 

 

Figure 3 Procedure of ETS strengthening method 

3. SHEAR STRENGTH MODELS 

Generally, the nominal shear capacity (or total shear 
capacity, Vn) of reinforced concrete structures consists of 
two parts, the shear resistance provided by concrete (Vc) 
and the shear resistance provided by shear reinforcement 
(Vs). When the beam was reinforced by FRP system, the 
nominal shear capacity includes the shear strength form 
FRP system (Vf). Therefore, the total shear strength will 

become Vn= Vc+ Vs+ Vf. The common shear strength 
models available in the current codes or guidelines or the 
literatures are as follows: 

3.1. ACI MODEL 

The shear resistance of concrete [10] stipulates the 
following equations: 
For Av ≥ Av,min: 

𝑉𝑐 = [0.17𝜆√𝑓𝑐
′ +

𝑁𝑢

6𝐴𝑔
] 𝑏𝑤𝑑 

𝑉𝑐 = [0.66𝜆(𝜌𝑤)1/3√𝑓𝑐
′ +

𝑁𝑢

6𝐴𝑔
] 𝑏𝑤𝑑 

 

For Av < Av,min: 

𝑉𝑐 = [0.66𝜆𝑠𝜆(𝜌𝑤)1/3√𝑓𝑐
′ +

𝑁𝑢

6𝐴𝑔
] 𝑏𝑤𝑑 

 

Note: Vc should not be taken less than zero but greater 

than 0.42𝜆√𝑓𝑐
′𝑏𝑤𝑑. 

where, Ag is the gross area of concrete member section 
(mm2), As is the area of longitudinal reinforcement (mm2), 
Av is the area of shear reinforcement within spacing s 
(mm2), Av,min is the minimum area of shear reinforcement 
within spacing s (mm2), bw is the web width or diameter 
of circular section (mm), d is the effective depth in the 
members’ section (mm), f’c is the compressive strength of 
concrete (MPa), Nu is the axial force which taken as 
positive for compression and negative for tension (N), 𝜆 is 
the modification factor for effect of lightweight concrete, 
𝜆𝑠 is the modification factor for size effect, and  𝜌𝑤 is the 
ratio of longitudinal reinforcement. 

The shear resistance of steel shear reinforcement [10] 
stipulates the following equations: 

𝑉𝑠 =
𝐴𝑣𝑓𝑦𝑡(sin 𝛼 + cos 𝛼)𝑑

𝑠
 

where, fyt is yield strength of transverse reinforcement 

(MPa), s is center-to-center of reinforcements measured 

parallel to longitudinal bars (mm), and α is angle between 

inclined stirrups or spirals and longitudinal axis (°). 
The shear resistance of FRP shear reinforcement [11] 

stipulates the following equations: 

 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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𝑉𝑓 =
𝐴𝑓𝑓𝑓𝑣𝑑

𝑠
(𝑠𝑖𝑛 𝛼 + 𝑐𝑜𝑠 𝛼) 

𝑓𝑓𝑣 = 𝑚𝑖𝑛 (0.004𝐸𝑓 , 𝑓𝑓𝑢, 𝑓𝑓𝑏 = (
0.05𝑟𝑏

𝑑𝑏
+ 0.30) 𝑓𝑓𝑢) 

where, Af is the area of FRP shear reinforcement (mm2), ffv 
is the effective tensile strength of FRP system (MPa), ffu is 
ultimate tensile strength (MPa), ffb is strength of bent 
portion of FRP stirrups (MPa), db is diameter of bent 
portion of FRP bar (mm), Ef is modulus of elasticity of FRP 
bar (MPa), and rb is bending radius of FRP bar (mm). 

3.2. EQUATIONS OF JSCE MODEL 

The shear equations proposed by JSCE [12-13] is as 
follows: 

𝑉𝑐 = 0.2√𝑓𝑐
,3 √

1000

𝑑

4

√100𝜌𝑤
3 𝑏𝑤𝑑 

𝑉𝑠 =
7𝐴𝑣𝑓𝑦𝑡𝑑

8𝑠
(𝑠𝑖𝑛 𝛼 + 𝑐𝑜𝑠 𝛼) 

𝑉𝑓 =
7𝐴𝑓𝑓𝑓𝑣𝑑

8𝑠
(𝑠𝑖𝑛 𝛼 + 𝑐𝑜𝑠 𝛼) 

𝑓𝑓𝑣 = 𝐸𝑓√(
ℎ

0.3
)

−0.1

𝑓𝑐
′

𝜌𝑤𝐸𝑤

𝜌𝑓𝐸𝑓
× 10−4 

where, Ew is modulus of tension reinforcement (MPa), h is 
member depth (mm), and 𝜌f is ratio of FRP shear 
reinforcement in interval s. 

3.3. EQUATION OF BUI ET AL. 

Bui et al. [6] proposed a new equation to estimate the 
effective strain in the FRP strengthening system as follows: 

𝜀𝑓𝑒 = −0.00127 + 0.0162
√𝑓𝑐
′

√𝑎/𝑑 + 1
𝑒

−1000
𝜌𝑤𝐸𝑤

−0.05√𝜌𝑓𝐸𝑓+𝜌𝑣𝐸𝑣 

where, εfe is effective strain of shear strengthening system, 
a is shear span of beam (mm), Ev is modulus of transverse 
steel (MPa), and 𝜌v is ratio of steel stirrups. 

4. RESULTS AND DISCUSSION 

4.1. LOAD-DEFLECTION RELATIONSHIP 

The load-deflection curves at the loading point of the 
test beams are shown in Fig. 4. It is obvious that the 
investigated factors affect substantially the load-

deflection responses of the specimens. The beams 
strengthened with ETS bars provide the greater stiffness 
and the load-carrying capacity than those of the reference 
beam due to the use of high shear reinforcement 
percentages of the strengthened specimens. When the 
diagonal cracks formed, the stiffness of beams was 
decreased to transfer the carrying load from the concrete 
to the steel reinforcement and ETS bars. At the high load 
level, the ETS bars in the strengthened were significantly 
triggered until the failure by the concrete fracture in shear 
zone.  

 

Figure 4 Load-deflection relationship of the tested 
beams 

In Fig. 4, the reference beam without retrofitting ETS 
bars (R1 (w/o ETS)) offers the lowest load carrying capacity 
by 154.38 kN and the deflection at peak load 6.68 mm. 
However, for the strengthened beams without anchorage 
(B1-0nut) and with steel/GFRP anchorage (B2-2Snut, B3-
2Gnut), the maximum load capacities are 198.42 kN, 
178.10 kN, and 200.36 kN and the displacements at peak 
load are 6.16, 5.54, and 5.75 mm for the beams B1, B2, 
and B3, respectively. The aforementioned findings 
indicate that the performance of the ETS-strengthened 
beams depend on the presence of the anchorage system 
and the properties of the anchoring nuts. Indeed, the ETS-
GFRP-strengthened beam with GFRP anchoring nuts 
illustrates a considerable efficiency in the load and 
deflection characteristics compare to the ETS-
strengthened beam inserted steel anchoring nuts. It is 
because the equivalent stiffness of an anchoring-GFRP 
ETS-GFRP system is lower than that of an anchoring-steel 
ETS-GFRP system. This may mitigate the premature 
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fracture phenomenon in concrete due to the impact of 
anchorage to concrete beams, where the anchoring nuts 
were placed. In addition, the detailing of anchorage may 
also affect the effectiveness of the ETS-strengthening 
system in the RC beams. 

4.2. LOAD-STRAIN RELATIONSHIP 

As observed in the test results, the strains in ETS bars 
depend on the distance between the shear cracks and the 
strain gauges. The strain values are high as the strain 
gauges are closed to the cracks. Figure 5 shows the load-
strain response for strain at the same position of the glued 
strain gauges in ETS-GFRP bars for the strengthened 
beams. The retrofit beams start to carry the load in the 
range of 120-140 kN. The strain values in ETS bars at strain 
gauge SG1 for the beams B1, B2, and B3 at maximum load 
are 584.8, 3406.3, and 3224.7 με, respectively. In addition, 
the strain results indicate that the strengthened beams 
with steel and GFRP nuts offer higher strains in ETS bars 
than those of the unanchored beam due to the influence 
of mechanical anchorage. In particular, the beam B3 with 
the ETS bars anchored with GFRP nuts resulted in highest 
strain response since the equivalent stiffness of combined 
ETS-GFRP anchorage. These findings apparently 
demonstrate the efficiency of the anchorage system to 
activate effectively the capability of the ETS bars.  

 

Figure 5 Strains in ETS-GFRP bars for the retrofitted 
beams 

4.3. FAILURE MODE 

The cracking failures of the reference beam and 
strengthened beams are displayed in Fig. 6. All test beams 

failed due to the shear failure mode, resulting in the main 
diagonal cracks that are wide and propagated from the 
supporting to the loading. For beam R1 without ETS-
strengthening bars, the shear cracks are wider than those 
for the beams with ETS-GFRP. The main reason is because 
the reference beam reinforced by only transverse steels 
to carry the shear resisting force. Whereas the ETS-
strengthened beams demonstrate the small cracks 
because the shear resisting mechanism was carried by 
both stirrups and ETS system after forming first cracks in 
concrete. Additionally, the specimens B2 and B3 with ETS 
and anchorage system offer more cracks than the 
specimen B1 with ETS and without anchorage. This implies 
that the anchorage triggered the shear resisting transfer of 
the ETS bars along with the bonding efficiency. 

 

Figure 6 Crack pattern of reference beam and 
strengthened beams with location of SGs 

4.4. VERIFICATION OF SHEAR STRENGTH MODELS 

Table 3 shows a comparison between the test results 
and the predictable models in terms of shear nominal 
strengths of the beams. In the calculation made by the 
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models, the modified effective strain proposed by Bui et 
al. [6] is utilized instead of the original ones.  

Table 3 Shear strength of test beams derived from experiment, ACI and JSCE models  

Beam ID FExp. (kN) VExp. (kN) Vn_ACI (kN) Vn_JSCE (kN) Vn_ACI/VExp. Vn_JSCE/VExp. 
R1 (w/o ETS) 
B1-0nut 

154.4 
198.4 

77.2 
99.2 

58.0 
70.3 

77.1 
87.8 

0.75 
0.71 

1.00 
0.89 

B2-2Snut 178.1 89.1 70.3 87.8 0.79 0.99 
B3-2Gnut 200.4 100.2 70.3 87.8 0.70 0.88 
Mean 
COV 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

0.74 
0.055 

0.94 
0.069 

Note: Subscript Exp. is data from the experimentation. 

As shown in Table 3, the total shear strength 
calculated from the JSCE model incorporating with the 
modified effective strain offers the closer results to the 
actual shear resisting force than that made by the ACI 
code. The means of the ratios of the measure values to 
the calculated values are 0.94 and 0.74 for the 
computations with the JSCE and ACI guidelines, 
respectively. It is implied that the experimental shear 
strengths were slightly larger than the analytical shear 
strengths. Therefore, the JSCE and ACI models combining 
with a modified effective strain formula can be safely 
utilized to estimate the load carrying capacity of the 
concrete beams strengthened in shear with anchored-ETS 
bars and unanchored-ETS bars.  

5. CONCLUSIONS 

Based on the obtained results, the main conclusions 
can be pointed out as follows: 

(1) The performance of inserting the ETS-GFRP bars 
without anchorage in RC beam was found by the 
increase of shear carrying capacity of 29% comparing 
with the reference beam. In addition, the beam 
retrofitted by ETS bars with two anchoring GFRP nuts 
offered 30% higher load carrying capacing of the 
reference beam. Whilst, the shear resistance in the 
ETS-strengthened beam with two anchoring steel nuts 
increased only by 15% compared to the load capacity 
of the unstrengthened beam. 

(2) From the tested results, the anchorage presence and 
anchorage properties play an crucial role in the 
structural intervention efficiency of the ETS 

strengthening method for the RC beams.  

(3) The beams strengthened with ETS bars provided more 
crack amount and less crack width than those in the 
reference beam. In addition, the ACI and JSCE models 
incorporating with the modified effective strain greatly 
predict the shear nominal strength of the beams. The 
accuracy of the model in the JSCE guideline is higher 
than that in the ACI guideline. Both the ACI and JSCE 
models associating with the modified strain equation 
can be used to estimate the shear resisting forces of 
the strengthened beams for a safety requirement. 
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บทคัดย่อ 

ในปัจจุบัน หนึ่งในความท้าทายของอุตสาหกรรมการก่อสร้างก็คือการลดต้นทุน โดยเฉพาะต้นทุนค่าวัสดุและต้นทุนค่าแรงที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3 มิติ เป็นนวัตกรรมทางเลือกในการลดต้นทุนในการก่อสร้างโดยรวมลง เนื่องจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ช่วยเพ่ิม
ความเร็วในกระบวนการก่อสร้าง ส่งผลให้มีการลดการใช้ทรัพยากรบุคคลในกระบวนการ นอกจากนี้ยังช่วยลดปริมาณวัสดุที่อาจสูญเสียไปใน
กระบวนการก่อสร้าง เมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการก่อสร้างแบบเดิม อย่างไรก็ตามจะต้องมีการใช้ส่วนผสมสำหรับวัสดุในการพิมพ์ในสัดส่วนที่
เหมาะสม เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพในการก่อสร้างและการลดต้นทุน บทความวิจัยนี้มีจุดประสงค์ในการเสนอแนวทางการ
ออกแบบส่วนผสมสำหรับการพิมพ์ด้วยเคร่ืองพิมพ์ 3 มิติ เพ่ือให้ได้วัสดุที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม โดยการใช้วัสดุที่มีปูนซีเมนต์เป็นส่วนผสมพ้ืนฐาน
ในการพิมพ์ โดยได้มีการทดสอบคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุที่ใช้ในการพิมพ์ดังกล่าวในสภาวะสด (Fresh state) และสภาวะแข็งตัว (Hardened 
state) อาทิการทดสอบการไหล การทดสอบระยะเวลาในการก่อตัว และการทดสอบความสามารถในการรับแรงอัด อีกทั้งได้นำเสนอแนวทางในการ
ทดสอบวัสดุสำหรับเคร่ืองพิมพ์ 3 มิติอีกด้วย 
คำสำคัญ: เคร่ืองพิมพ์ 3 มิติ, ปูนซีเมนต์, คุณสมบัติเชิงกล 

Abstract 

Nowadays, one of the major challenges in a construction industry is cost reduction, which is mainly referring to labor cost 
and raw material cost. 3-D printers technology is introduced to the industry as an innovative alternative to achieve the goal. 
3-D printers help accelerate construction speed which means decreasing human labor required in the process. They also 
consume less raw materials in comparison to conventional method since there were less material wasted during the process. 
However, the right proportion of materials in printing mix should be used to meet an optimum point between construction 
efficiency and cost reduction. The objective of this research is to offer alternatives in mix design which are effective and 
suitable for 3-D printers using cement-based mix. The mix in both fresh state and hardened state are tested for mechanical 
properties including flowability, setting time, and compressive strength. Furthermore, this research aims to offer guidelines in 
3-D printing mix testing methods. 
Keywords: 3-D Printer, Cement, Mechanical Properties 

 
1. บทนำ 

ปัจจุบันธุรกิจด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้างได้มีการขยายตวัขึ้น
อย่างรวดเร็ว มีการก่อสร้าง พัฒนา และปรับปรุงสิ่งก่อสร้างเพิ่มขึ้น 
จึงทำให้เกิดความต้องการในการใช้ทรัพยากรเพื่อสิ่งก่อสร้างที่มาก
ขึ้น ซึ่ง “ปูนซีเมนต์” เป็นหนึ่งในทรัพยากรที่สำคัญในการก่อสร้าง 
เนื่องจากปูนซีเมนต์มีคุณสมบัติที่มีความทนทานสูง มีอายุการใช้งาน
ที่ค่อนข้างยาวนานและสามารถหาซื้อได้ทั่วไป 

เนื่องจากความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานได้มี
การประยุกต์โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในงานก่อสร้างมากขึ้น
ในช่วงไม่ก่ีปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ (3DPC) กำลังเป็น
สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน โดยการศึกษาการพัฒนาของ
เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ เกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน 

ในช่วงปี พ.ศ. 2556 นั้นมีแนวโน้มในการพัฒนาที่เพิ่มมากขึ้นเป็น
สองเท่า เมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีการ
พิมพ์ 3 มิตินี้เร่ิมมีการพัฒนาและมีการวิจัยในการนำวิธีก่อสร้างแบบ
ดั ้งเดิมมาประยุกต์ใช้ในการผลิตโครงสร้างของคอนกรีตโดยใช้
เทคโนโลยีการพิมพ์ [1] ทั้งนี้ในปัจจุบันยังไม่มีรูปแบบการใช้งาน
เทคโนโลยีการพิมพ์ 3มิติในการก่อสร้างที่ชัดเจน ทำให้มีการแข่งขัน
ที่สูงยิ่งขึ้นในการเปิดเสรีทางด้านการออกแบบและการพัฒนาให้เกิด
การใช้ทรัพยากรที่ทดแทนหรือการใช้ทรัพยากรที่น้อยลง [2]  

ทำให้ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าการก่อสร้างโดยเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ
นั้นยังมีข้อจำกัดและตัวแปรที่สำคัญทางด้านวัสดุของคอนกรีตที่ใช้
ในการพิมพ์ งานวิจัยนี้จึงให้ความสำคัญในการพัฒนาวัสดุส่วนผสม
ให้มีความเหมาะสมสำหรับเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ ที่ต้องมีความ
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ข้นเหลวท่ีเหมาะสมให้สามารถไหลผ่านท่อและฉีดได้ โดยคอนกรีตที่
ออกมาจากหัวฉีดจะต้องมีความสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่เหลว
จนเกินไป และระยะเวลาในการก่อตัวของคอนกรีตที ่ใช้ในการ
แข็งตัวจะต้องมีความสัมพันธ์กับรูปแบบของโครงสร้างและความเร็ว
ในฉีดและการเคลื่อนตัวของหัวพิมพ์ โดยวัสดุคอนกรีตที่ใช้นั้นต้องมี
กำลังรับแรงอัดที่สามารถรับน้ำหนักบรรทุกโครงสร้างคอนกรีตที่ฉีด
ขึ้นรูปในแต่ละชั้นของโครงสร้างได้ เพื่อให้วัสดุที่ขึ้นรูปในแต่ละชั้นมี
การประสานกันอย่างสมบูรณ์ [3-4] 

2. วัสดุและวิธีดำเนินงานวิจัย 

งานวิจัยนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยที่ส่วนที่ 1 สภาวะสด 
(Fresh state) [5] คือ การศึกษาอิทธิพลของอัตราส่วนผสมของ
สารเคมีผสมเพิ่ม ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณสมบัติของคอนกรีตให้มี
ความเหมาะสมสำหรับการนำไปใช้ในเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ 
ในขณะที ่ส ่วนที ่ 2 สภาวะแข็ง(Hardened state) [6] เป็นการ
ทดสอบคุณสมบัติของส่วนผสมที่ผ่านการทดลองในส่วนที่1 ให้มี
ความสามารถในการฉีดและขึ้นรูปสามารถคงสภาพและมีการเชื่อม
ประสานกันเป็นเนื้อเดียว สามารถรับน้ำหนักได้เหมาะสม 

2.1. วัสดุที่ใช้ในงานวิจยั 

ในงานวิจัยครั้งนี้มีวัสดุหลักซึ่งประกอบไปด้วย (1) ปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลน (2) มวลรวมจากทรายธรรมชาติ (3) สารเคมีผสมเพ่ิม
เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติของวัสดุสำหรับเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ ให้
มีความข้นเหลวที่เหมาะสมสำหรับการฉีด ให้มีเวลาในการก่อตัวที่
เหมาะสมสำหรับการขึ ้นรูป และให้กำลังอักที ่ เหมาะสม โดย
รายละเอียดรายละเอียดของวัสดุมีดังนี้ 

ปูนซีเมนต์ที่ใช้ในงานวิจัยนี้เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลน ประเภท 
1 ตราทีพที่มีการผลิตและใช้งานสำหรับงานโครงสร้างคอนกรีต
ทั่วไป 

มวลรวมละเอียดจากทรายธรรชาติที่นำมาใช้นั้นจะถูกนำไป
อบแห้งที่อุณหภูมิ 110±5 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมงทราย
ธรรมชาติที ่ได้จะมีค่าความชื้นเท่ากับร้อยละ 1.5 โดยน้ำหนัก มี
สถานะอ ิ ่มต ัวผ ิวแห ้ง (Saturated Surface Dry, SSD) ตามว ิธี
มาตรฐาน ASTM C128 เพื ่อนำไปปรับลดปริมาณน้ำที่ใช้ในการ
คำนวณส่วนผสม และทำการทดสอบหาขนาดคละและขนาดที่ใหญ่
ท ี ่ส ุดของมวลรวมละเอ ียด เพ ื ่อหาค ่าโมด ูล ัสความละเอ ียด 
(Fineness modulus, F.M.) ตามวิธีมาตรฐาน ASTM C33 เพื่อให้
มีความเหมาะสมสำหรับเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ ซึ่งมีคุณสมบัติ
จากการทดสอบตามตารางท่ี 1  

ตารางท่ี 1 คุณสมบัติของมวลรวมละเอียด 

มวลรวม ค่าการดูด
ซึมน้ำ 
(%) 

ปริมาณน้ำ
ส่วนเกิน 

(%) 

โมดูลัสความ
ละเอียด 
(FM) 

ทรายธรรมชาติ  0.55 0.95 1.71 
สารเคมีผสมเพิ่มเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของมอร์ตาร์ให้มีความ

เหมาะสมสำหรับวัสดุเครื ่องพิมพ์ 3 มิติ โดยงานวิจัยนี ้ได้เลือก
สารเคมีผสมเพ่ิม 3 ชนิด ซึ่งมีรายละเอียดคุณสมบัติมีดังนี้  

สาร เ คมี ผสม เพ ิ ่ ม ไ ฮดรอกซ ี โพ รพ ิ ล เ มท ิ ล เ ซลล ู โ ลส 
(Hydroxypropyl Methyl Cellulose, HPMC) เป็นสารผสมเพิ่มที่
ส่งผลต่อความสามารถในการกักเก็บน้ำและความหนืดของมอร์ตาร์ 
โดยลักษณะการทำงานของHPMC จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ยึดเกาะกันของอนุภาคให้เป็นเนื้อเดียวกัน ส่งผลให้การเคลื่อนย้าย
ของอนุภาคน้ำและการสญเสียของน้ำนั้นลดลง  รวมไปถึงการชะลอ
การเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันของซีเมนต์ แต่ต้องควบคู ่ไปกับการ
ควบคุมปริมาณที่ใช้ ถ้ามากจนเกินไปจะส่งผลให้มอร์ตาร์ที่ได้ไม่มี
ความเหลวที่เหมาะสม จะมีคุณสมบัติที่เหนียวเพียงอย่างเดียว เพ่ือ
พัฒนาความสามารถในการกักเก็บน้ำความสามารถในการเท เพ่ิม
ระยะเวลาในการก่อตัวของมอร์ตาร์ [7] 

แป้งอีเทอร์ (Starch Ether) เพื ่อปรับปรุงคุณสมบัติของมอร์
ตาร์สด ให้มีความหนืดที่มากขึ้นและหน่วงระยะเวลาในการก่อตัว 
แต่แป้งอีเทอร์อาจจะส่งผลให้มอร์ตาร์มีระยะเวลาในการก่อตัวที่
นานจนเกินไป รวมไปถึงมีความหนืดที่มากยิ่งขึ้น [8] 

สารลดน้ำ (Superplasticizer, SP) เพื ่อปรับปรุงคุณสมบัติ
ความสามารถในการไหลของมอร์ตาร์ ที่สามารถลดปริมาณการใช้
น ้ ำ ในการออกแบบส ่ วนผสมของมอร ์ ตา ร์ลง โดยที่  ไม ่ลด
ความสามารถในการไหล และทำให้อัตราส่วนผสมระหว่างน้ำและ
ปูนซีเมนต์น้อยลงซึ่งส่งผลให้ กำลังอัดของมอร์ตาร์เพิ่มขึ้นเนื่องจาก
ม ีส ัดส ่วนของป ูนซ ี เมนต ์ท ี ่มากข ึ ้น ในทางกล ับก ันการเ พ่ิม
ประสิทธิภาพในการไหลของมอร์ตาร์อาจส่งผลให้เกิดปัญหาการเยิ้ม
และการแยกของน้ำที่ชั้นของมอร์ตาร์ได้ โดยส่วนมากจึงมีการนิยม
นำสารผสมเพิ่ม HPMC มาใช้ร่วมกับสารลดน้ำพิเศษ [9] ในการ
ปรับปรุงคุณสมบัติของมอร์ตาร์ วัสดุที่ใช้ในงานวิจัยนี้แสดงดังรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 วัสดุที่ใช้ในงานวิจัย 

2.2. สัดส่วนผสมและวธิกีารออกแบบส่วนผสม 

การออกแบบส่วนผสมของมอร์ตาร์ที่ใช้สำหรับเทคโนโลยีการ
พิมพ์ 3 มิติ จะคำนึงถึงความสามารถทำงานได้ (workability) ของ
มอร์ตาร์เป็นหลัก โดยปัจจัยที่ต้องนำมาพิจารณาคือปริมาณของน้ำ
ที ่ใช้ต่อมอร์ตาร์ 1 ลูกบาศก์เมตร และอัตราส่วนระหว่างน้ำต่อ
ปูนซีเมนต์ (water cement ratio, W/C) รวมถึงการนำสารเคมี
ผสมเพ่ิมมาพิจารณาเพ่ือใช้ในการปรับปรุงคุณสมบัติของมอร์ตาร์  
 
ตารางท่ี 2  สัดส่วนผสมที่ใช้ในการทดสอบ [10] 

โดยในส่วนของงานโครงสร้างคอนกรีตทั ่วไปจะมีการใช้ค่า
อัตราส่วนระหว่างน้ำต่อซีเมนต์ที่อัตราส่วนประมาณ 0.35 – 0.45 
ซึ่งมีความสามารถในการไหลและกำลังรับแรงอัดที่เหมาะสมกับการ 
ทำงานของโครงสร้างคอนกรีตทั่วไป แต่สำหรับเทคโนโลยีการพิมพ์ 
3 มิตินั้นมีความสามารถในการไหลที่มากจนเกินไป จึงต้องพิจารณา
ถึงความสามารถในการไหลที่เหมาะสมเพ่ือให้ฉีดขึ้นรูปได้ [3] โดยใน
งานวิจัยนี้ผู ้วิจัยจึงได้ทำการปรับอัตราส่วนระหว่างน้ำต่อซีเมนต์ 
(W/C) ให ้ลดลงเหล ือ  0.28 และ  0.30 นอกจากน ี ้ ผ ู ้ ว ิ จ ั ย ไ ด้
ทำการศึกษามอร์ตาร์ที่มีการนำสารเคมีผสมเพ่ิมอันได้แก่ (1) HPMC 
(2) Starch Ether และ (3) Superplasticizer มาทำการทดสอบ 
เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติของมอร์ตาร์ให้ เหมาะสมกับการนำไปใช้งาน
สำหรับเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ และในส่วนการออกแบบอัตรา
ส่วนผสมขั้นแรก โดยการเติมสารเคมีผสมเพิ่มสำหรับไฮดรอกซีโพ
รพิลเมทิลเซลลูโลส (Hydroxypropyl Methyl Cellulose ,HPMC) 
และ แป้งอีเทอร์ (Starch Ether) ในอัตราส่วนโดยน้ำหนักร้อยละ 
0.01 และ 0.03 โดยน้ำหนักของน้ำและสารลดน้ำ Superplasticizer 
ที่ปริมาณร้อยละ 0.5 โดยน้ำหนักของปูนซีเมนต์ โดยขั้นตอนการ
ผสมมอร์ตาร์โดยทำการผสมสารเคมีผสมเพิ่มกับน้ำ ผสมด้วยเครื่อง
ผสมตามาตรฐาน ASTM C305 ซึ ่งสัดส่วนผสมที่ใช้ในงานวิจัยนี้
เป็นไปดังตารางที ่ 2 และทำการบ่มตัวอย่างโดยใช้พลาสติกห่อ
ตัวอย่างขณะที่ตัวอย่างอยู่ในแบบหล่อ หลังจากนั้นนำตัวอย่างไปแช่
น้ำเพ่ือบ่มต่อในอุณหภูมิห้องก่อนนำตัวอย่างไปทดสอบหาคุณสมบัติ
ในการรับแรงอัดต่อไป  
 

HPMC
(kg/m3)

Starch Ether
(kg/m3)

SP
(kg/m3)

W400-28 1582 98 - - - 440
W400-28-H01 1582 98 0.04 (0.01%) - - 440
W400-28-H03 1582 98 0.13 (0.03%) - - 440
W400-28-E01 1582 98 - 0.04 (0.01%) - 440
W400-28-E03 1582 98 - 0.13 (0.03%) - 440
W350-28-H01 1491 242 0.04 (0.01%) - - 410
W300-28-H01 1384 410 0.04 (0.01%) - - 380

W170-28-H01S05 1003 1014 0.03 (0.01%) - 5.02 (0.5%) 270
W400-30 1500 149 - - - 450

W400-30-H01 1500 149 0.04 (0.01%) - - 450
W400-30-H03 1500 149 0.13 (0.03%) - - 450
W400-30-E01 1500 149 - 0.04 (0.01%) - 450
W400-30-E03 1500 149 - 0.13 (0.03%) - 450

0.28

0.30

ส่วนผสม W/C
ซีเมนต์

(kg/m3)

มวลรวม
(kg/m3)

สารเคมีผสมเพ่ิม
น้ํา

(kg/m3)
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2.3. การทดสอบคุณสมบัติสำหรับเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 
มิติ   

สำหรับการทดสอบวัสดุสำหรับเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ จะทำ
การทดสอบใน 2 สภาวะ คือ (1) สภาวะสด (Fresh state) ได้แก่ 
ความสามารถในการทำงานได้ และระยะเวลาในการก่อตัว (2) 
สภาวะแข็ง (Hardened state) ได้แก่ กำลังในการรับแรงอัด และ 
ความแข็งแรงระหว่างชั้น 

2.3.1. ความสามารถในการไหลแผ่ของมอร์ตาร์ 

การทดสอบความสามารถในการไหลแผ่ของมอร์ตาร์ โดยการ
ทดสอบค่าการไหลแผ่ (Flow table) ตามมาตรฐาน ASTM C1437 

2.3.2. ระยะเวลาในการก่อตัวของมอร์ตาร์ 

การทดสอบหาระยะเวลาในการก่อตัวของมอร์ตาร์ (Setting 
time) ตามมาตรฐ าน  ASTM C807 เพ ื ่ อนำมาพ ิ จ า รณาถึ ง
ความสามารถในการลำเลียงของมอร์ตาร์จากการฉีดขึ้นรูป ควบคู่ไป
กับการทดสอบความสามารถในการไหลแผ่ของมอร์ตาร์ 

2.3.3. กำลังในการรับแรงอัดของมอร์ตาร์ 

การทดสอบความสามารถในการรับกำลังอัดของมอร์ต้าร์ตาม
มาตรฐาน ASTM C109 โดยใช้ตัวอย่างทรงลูกบาศก์ ขนาด 5x5x5 
ซม. ที่บ่มในระยะเวลาที่ 7 วัน 

2.3.4. ความแข็งแรงระหว่างชั้นของมอร์ตาร์ 

การทดสอบความแข็งแรงระหว่างชั้นของมอร์ตาร์นั้นผู้วิจัยได้
ทำการฉีดขึ้นรูปตัวอย่างจากสัดส่วนผสมมอร์ตาร์ที่กล่าวไว้ข้างต้น 
ด้วยขนาดความกว้าง 50 มม. ความยาว 50 มม. และความสูง 10 
มม. ฉีดขึ้นรูปทั้งหมด 5 ชั้น จนมีความสูงที่ 50 มม. ที่ระยะห่างของ
เวลาที่ฉีดขึ้นรูปในแต่ละชั้นเท่ากันใน 1 ตัวอย่าง โดยแต่ละตัวอย่าง
จะกำหนดระยะเวลาที่แตกต่างกัน 5 ระยะเวลา ได้แก่ 0 15 30 50 
และ 80 นาที แสดงดังรูปที่ 2 [11] 
 

 
รูปที่ 2  ขนาดตัวอย่างและระยะเวลาที่ต่างกันแต่ละชั้น 

3. ผลการทดสอบและอภิปรายผล 

3.1. ขนาดคละของมวลรวมละเอียด 

จากรูปที่ 3 แสดงผลการทดสอบการกระจายตัวของขนาดคละ
มวลรวมละเอ ียดตามมาตรฐานจากการทดสอบพบว่า ทราย
ธรรมชาติที่เลือกใช้มีขนาดคละที่ละเอียดกว่าขนาดคละที่ได้กำหนด
ส่วนของขนาดคละของมวลรวมละเอียดที่ใช้ในงานคอนกรีตทั่วไป
ตามมาตรฐาน ASTM C33 ซึ่งในการผลิตมอร์ตาร์สำหรับเทคโนโลยี
การพิมพ์ 3 มิติ ต้องคำนึงถึงการลำเลียงมอร์ตาร์ผ่านท่อหรือหัวฉีด
ที่มีขนาดเล็กตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของอนุภาคที่ใหญ่ที่สุดคือ
ขนาดระหว่าง 2.36 มิลลิเมตร (No. 8) ถึง 4.75 มิลลิเมตร (No. 4) 
รวมทั้งต้องการชิ้นงานที่มีความละเอียดจึงจำเป็นต้องใช้วัสดุมวล
รวมละเอียดที่มีขนาดเล็กกว่ามาตราฐาน  
 

 
รูปที่ 3 ขนาดคละของมวลรวมละเอียด 

3.2. การทดสอบมอร์ตาร์ในสภาวะสด (FRESH STATE) 

จากรูปที่ 4 แสดงผลการทดสอบการไหลแผ่ของมอร์ตาร์ที ่ใช้
ปริมาณน้ำที่ 400 กก./ลบ.ม ใช้อัตราส่วนของน้ำต่อปูนซีเมนต์ที่ 
0.28 และ 0.30 โดยส่วนผสมของมอร์ตาร์มีส่วนผสมของสารเคมี
ผสมเพิ่ม HPMC และ Starch Ether ที่อัตราส่วนร้อยละ 0.01 และ 
0.03 โดยน้ำหนักของน้ำ จากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่ามอร์ตาร์
ที่มีอัตราส่วนระหว่างน้ำต่อซีเมนต์ (W/C) เท่ากับ 0.28 มีค่าการ
ไหลแผ่ที่น้อยกว่า และการใส่สารผสมเพ่ิม HPMC ที่ปริมาณ 0.01% 
(W400-28-H01) มีค่าการไหลแผ่ที่ 60 มม. ซึ่งมีค่าการไหลแผ่ของ
มอร์ตาร์ที่น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับตัวอย่างทั้งหมด 

 

รูปที่ 4  ค่าการไหลแผ่ของมอร์ตาร์ที่น้ำ 400 กก./ลบ.ม.  

1st Example 
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จากรูปที่ 5 แสดงผลการทดสอบระยะเวลาในการก่อตัวของ
มอร์ตาร์ที่ใช้ปริมาณน้ำที่ 400 กก./ลบ.ม ใช้อัตราส่วนของน้ำต่อ
ปูนซีเมนต์ที่ 0.28 และ 0.30 โดยส่วนผสมของมอร์ตาร์มีส่วนผสม
ของสารเคมีผสมเพิ่ม HPMC และ Starch Ether ที่อัตราส่วนร้อย
ละ 0.01 และ 0.03 โดยน้ำหนักของน้ำ จากผลการทดสอบแสดงให้
เห็นว่ามอร์ตาร์ที่มีอัตราส่วนระหว่างน้ำต่อซีเมนต์ (W/C) ที่ 0.28 มี
ระยะเวลาในการก่อตัวที่เร็วที่สุด ที่ 85 นาที และการใส่สารผสม
เพิ่ม HPMC ส่งผลให้มอร์ตาร์มีระยะเวลาในการก่อตัวที่เร็วกว่าการ
ใส่สาร Starch Ether 

 
รูปที่ 5  ระยะเวลาในการก่อตัวของมอร์ตาร์ที่น้ำ 400 กก./ลบ.ม.  

จากการทดลองข้างต้นแสดงให้เห็นได้ว่ามอร์ตาร์ที ่มีการใส่ 
HPMC เป็นสารผสมเพ่ิมมีค่าการไหลแผ่ และระยะเวลาในการก่อตัว
ที่ต่ำกว่ามอร์ตาร์ที่มีการใส่ Starch Ether ผู้วิจัยจึงได้ทำการเลือก
ส่วนผสมที่มีอัตราส่วนระหว่างน้ำต่อซีเมนต์ (W/C) ที่ต่ำคือตัวอย่าง 
W400-28-H01 ที่มีอัตราส่วนระหว่างน้ำต่อซีเมนต์ (W/C) เท่ากับ 
0.28 และมีการใส่สารผสมเพิ ่มคือ HPMC ปริมาณ 0.01% ต่อ
น้ำหนักของน้ำ และได้ทำการทดสอบเพ่ิมเติมโดยการเลือกใช้ 
ปริมาณน้ำต่อมอร์ตาร์ 1 ลูกบาศก์เมตร ดังนี้ 400 กก./ลบ.ม., 350 
กก./ลบ.ม., 300 กก./ลบ.ม. และ 170 กก./ลบ.ม. ซึ่งผลการทดสอบ
แสดงดังรูปที่ 6  
 

 
รูปที่ 6  ค่าการไหลแผ่และระยะเวลาในการก่อตัวของมอร์ตาร์ที่

มีปริมาณน้ำต่อ 1 ลูกบาศก์เมตรแตกต่างกัน 

3.3. การทดสอบมอร์ตาร์ในสภาวะแข็ง (HARDENED 
STATE) 

จากรูปที่ 7 ผู้วิจัยได้ทำการเก็บตัวอย่างมอร์ตาร์เพื่อใช้ในการ
กดทดสอบหาค่ากำลังรับแรงอัดที่ระยะเวลา 7 วัน โดยทำการเลือก
ตัวอย่างที่มีค่าการไหลต่ำมาพิจารณาเทียบกับตัวอย่างที่ใช้ ปริมาณ
น้ำที่ 400 กก./ลบ.ม. ซึ่งผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าตัวอย่าง 
W400-28-H01 มีค่ากำลังรับแรงอัดที่ 50.42 MPa และ ตัวอย่าง 
W170- 28-H01-S5 มีค่ากำลังรับแรงอัดที ่ 51.23 MPa ซึ ่งมีค่า
กำลังรับแรงอัดที่ใกล้เคียงกัน  

 

รูปที่ 7  ค่ากำลังรับแรงอัดของมอร์ตาร์ที ่ม ีปริมาณน้ำต่อ 1 
ลูกบาศก์เมตรแตกต่างกัน 

จากรูปที่ 8 ผู้วิจัยได้ทำการเลือกตัวอย่างส่วนผสมมอร์ตาร์ 
W400-28-H01 มาทำการฉีดขึ้นรูป โดยกำหนดระยะเวลาในการฉีด
ขึ้นรูปที่แตกต่างต่างกันที่ 0 15 30 50 และ 80 นาที หลังจากน้ันจึง
ทำการเก็บตัวอย่างเป็นระยะเวลา 7 วัน จึงนำมาทดสอบหากำลังใน
การรับแรงอัด ซึ ่งผลการทดสอบกำลังในการรับแรงอัดเฉลี ่ยที่
ระยะเวลาในการฉีดขึ้นรูปที่แตกต่างกันในแต่ละชั้น คือ 47.26 , 
34.16 , 27.56 , 31.68 , 33.11 MPa ตามลำดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
กำลังในการรับแรงอัดที่ระยะเวลาฉีดขึ้นรูปที่แตกต่างกันที่ 0 นาที มี
ค่ามากที่สุด แต่ตัวอย่างแต่ละชั้นนั้นยังไม่สามารถรับน้ำหนักของชั้น
ถัดไปได้อย่างสมบูรณ์ และระยะเวลาในการฉีดแต่ละชั้นที่มากขึ้นจะ
มีแนวโน้มของกำลังในการรับแรงอัดที่ลดลง   

 
รูปที่ 8  ค่ากำลังรับแรงอัดของมอร์ตาร์ W400-28-H01 ที่มี

ระยะเวลาในการขึ้นรูปแตกต่างกัน 
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4. สรุปผลการวิจัย 

จากงานวิจัยนี้มีจุดประสงค์ในการพัฒนาอัตราส่วนผสมของมอร์
ตาร์ให้มีความเหมาะสมสำหรับเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ โดย
งานวิจัยนี้ได้เลือกการปรับปรุงส่วนผสมของมอร์ตาร์ในการฉีดขึ้นรูป
โครงสร้างแทนที่วัสดุคอนกรีต จึงได้ทำการออกแบบส่วนผสมให้มี
กำลังอัดที ่สูง (High strength mortar) ในการออกแบบและการ
ทดสอบคุณสมบัติเชิงกลของมอร์ตาร์ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบเฉพาะ
คุณสมบัติค่าการไหลแผ่และระยะเวลาก่อ ตัวของมอร์ตาร์เนื่องจาก
ต้องการศึกษาผลของการไหลแผ่และระยะเวลาในการก่อตัวก่อน
เพื่อจำแนกตัวอย่างที่สนใจ โดยกำหนดให้ค่าการไหลแผ่ที่สนใจอยู่
ในช่วง 40-60 มิลลิเมตรซึ่งเป็นค่าที่แนะนำสำหรับการฉีดขึ้นรูปมอร์
ตาร์สำหรับเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ จากน้ันจึงนำตัวอย่างที่ทำการ
คัดเลือกมาทดสอบกำลังอัดของ ตัวอย่างวัสดุมอร์ตาร์เพ่ือตรวจสอบ
ว่าวัสดุมีกำลังรับแรงที่มากเพียงพอต่อการก่อสร้าง โดยที่ผู้วิจัยได้ 
กำหนดค่ากำลังอัดที่ต้องการคือ 50 mPa ที่อายุบ่ม 28 วัน ด้วยเหตุ
นี้ผู้วิจัย ได้ทำการคัดเลือกตัวอย่างส่วนผสมมอร์ตาร์ W400-28-H01 
ที่มีค่าการไหลแผ่ที่ 60 มม.ระยะเวลาในการก่อตัว 90 นาที และ
กำลังในการรับแรงอัดที ่ 7 วันอยู ่ที ่ 50.42 mPa และตัวอย่าง
ส่วนผสม W170-28-H01S5 ที่มีค่าการไหลแผ่ 51.9 มม.ระยะเวลา
การก่อตัว 94 นาที และกำลังรับแรงอัดที่ 7 วัน ที่ 51.23 MPa ซึ่งมี
การใช้สารลดน้ำSuperplasticizer ในการปรับปรุงคุณสมบัติของ
มอร์ตาร์โดยเป็นการช่วยลดปริมาณในการใช้น้ำและปูนซีเมนต์ลง
เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบส่วนผสมสำหรับเทคโนโลยีการ
พิมพ์ 3 มิติ ในอนาคต อีกทั้งผู้วิจัยได้นำเสนอวิธีการทดสอบกำลังใน
การรับแรงอัดของวัสดุสำหรับเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ ที่คำนึงถึง
กำลังในการยึดเกาะกันระหว่างชั้น ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปนานจะทำให้
เกิด cold joint ซึ่งส่งผลให้กำลังในการรับแรงอัดของมอร์ตาร์ลดลง 
ซึ่งจากผลการทดลองข้างต้นกล่าวได้ว่าระยะเวลาในการขึ้นรูปที่ห่าง
กัน 0 นาที มีค่ากำลังอัดที่สูงแต่วัสดุไม่สามารถรับน้ำหนักของตัวเอง
ได้ หลังจากผ่านไป 15 นาที วัสดุจะเริ่มสามารถรับน้ำหนักของช้ัน
ถัดไปได้แต่กำลังในการรับแรงจะลดลง แต่เมื่อสังเกตที่ระยะเวลาใน
การฉีดระหว่างชั้นที่ 50 นาที กำลังในการรับแรงอัดจะกลับมาสูงขึ้น 
เนื่องจากวัสดุมอร์ตาร์สดจะเริ่มมีการดูดความชื้นเข้ามาทำปฏิกิริยา
ทำให้ชั้นล่างจะมีความแข็งแรงที่เพิ่มมากขึ้นแต่ชั้นบนจะเกิดการ
แห้งของผิวทำให้มีลักษณะเป็นรอยแตกร้าวเกิดขึ้น 

5. กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี ้ได้รับการสนับสนุนจากทุนส่งเสริมการวิจัยคณะ 
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
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การทดสอบโครงอาคารคอนกรีตเสรมิเหล็กท่ีออกแบบรับแรงแผ่นดินไหวร่วมกับผนังอิฐก่อ 
CYCLIC TESTING OF SEISMICALLY DESIGNED RC FRAME WITH MASONRY INFILL WALL 
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บทคัดย่อ 

อาคารที่มีผนังอิฐก่อเป็นที่นิยมใช้กันในหลายๆ ประเทศรวมถึงประเทศไทย ผนังอิฐก่อสามารถเพิ่มกำลังและความแข็งแรงด้านข้างให้กับโครง
อาคาร แต่อย่างไรก็ตามปฏิสัมพันธ์ระหว่างผนังอิฐก่อและโครงอาคารนั้นอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายในรูปแบบการวิบัติจากการเฉือนที่เสา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งเป็นรูปแบบความเสียหายที่ทำให้โครงอาคารสูญเสียเสถียรภาพทั้งการรับแรงในแนวดิ่งและด้านข้าง งานวิจัยนี้เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาพฤติกรรมของโครงอาคารต้านแรงดัดคอนกรีตเสริมเหล็กแบบความเหนียวจำกัด (Intermediate Reinforce Concrete Moment 
Frame) ที่ได้รับการออกแบบเพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายจากแรงเฉือนที่เสาอันเกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างผนังอิฐก่อและโครงอาคาร ใน
งานวิจัยได้ทำการทดสอบโครงอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเท่าอาคารจริงในห้องปฏิบัติการ ภายใต้แรงสลับทิศและแรงในแนวดิ่ง จากผลการ
ทดสอบพบว่าวิธีการออกแบบที่ใช้ สามารถป้องกันความเสียหายที่เสา และพบแต่รอยแตกร้าวเฉพาะในแนวนอนที่บริเวณปลายของเสาทั้งสองต้น 
ซึ่งเป็นลักษณะความเสียหายที่เกิดจากแรงดัด ทำให้โครงอาคารนี้เป็นโครงอาคารท่ีมีความเหนียวและเป็นไปตามพฤติกรรมการออกแบบโครงอาคาร
ต้านทานแผ่นดินไหว โดยวิธีการออกแบบที่นำเสนอในงานวิจัยนี้สามารถใช้เสริมกับวิธีการออกแบบที่มีกำหนดในมาตรฐานทั่วไป ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในการเพ่ิมความแข็งแรงของโครงอาคารได้ 
คำสำคัญ: การทดสอบภายใต้แรงสลับทิศ, การออกแบบโครงอาคาร, การออกแบบอาคารต้านแผ่นดินไหว,โครงต้านแรงดัด, ผนังอิฐก่อ  

Abstract 

Reinforce concrete frames with masonry infill walls are commonly used in many countries including Thailand. In general, 
the presence of masonry walls can increase the overall frame lateral strength. However, the infill-frame interaction can create 
an undesirable failure mode particularly the column shear failure which may lead to the loss of gravity load carrying capacity 
and frame stability. This research investigated the behavior of intermediate reinforced concrete moment frame with infill walls 
designed to prevent local shear damage in the columns due to infill-frame interaction. A full-scale reinforce concrete frame 
with infill wall was tested in the laboratory under both the vertical and increasing lateral loads. Based on the result of this 
test, it was found that, if properly designed, the damage due to shear at the ends of the columns can be prevented. The test 
showed that the cracks appeared only in the horizontal direction characteristics of the flexural cracks. This resulted in the 
ductile behavior of the frame, and was in line with the concept of earthquake resistant structure design. The design methods 
presented in this research can be supplemented with design methods that are defined in general standards. This will be useful 
in increasing the strength of the building frame. 
Keywords: Building frame design, Cyclic Test, Masonry wall RC frame, Seismic Design 

 
1. บทนำ 

ผนังอิฐก่อเป็นส่วนสำคัญในการเป็นส่วนประกอบของอาคาร
จำนวนมากโดยเฉพาะอาคารที่เป็นโครงอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดเล็ก การศึกษาที่ผ่านมาในอดีต ทำให้พบว่าผนังอิฐก่อมีผล
อย่างมากต่อผลตอบสนองของโครงอาคารจากแผ่นดินไหว ผนังอิฐ
ก่อนั้นอาจมีทั้งผลดีและผลเสียต่อพฤติกรรมโครงอาคาร ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะการวางตัวของผนังและกำลังวัสดุที่ใช้ พฤติกรรมของโครง
อาคารท ี ่มีผน ั งอ ิฐก ่อน ั ้นม ีความซ ับซ ้อนและข ึ ้นก ับหลาย

องค์ประกอบ โดยทั่วไปผนังอิฐก่อจะเพิ่มกำลังรับแรงด้านข้างให้กับ
โครงอาคาร ซึ่งจะทำให้อาคารสามารถต้านทานแรงแผ่นดินไหวได้
มากขึ้น อย่างไรก็ตามผนังอิฐก่อยังอาจเพิ่มแรงภายในโครงอาคาร
บางจุดให้มากขึ ้น ซึ ่งอาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหายเฉพาะที่ 
(Local Failure) หร ือ เส ียหายท ั ้ งอาคารไ ด้  (Global Failure) 
ปัจจุบันได้มีการศึกษาเชิงการทดสอบจำนวนมากเพื ่อประเมิน
พฤติกรรมของโครงอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที ่ม ีผนังอ ิฐก่อ 
Wararuksajja และคณะ [1] จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมา สรุป
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ได้ว่ารูปแบบการวิบัติที่สำคัญและเกิดขึ้นบ่อยครั้งคือ การวิบัติจาก
แรงเฉือนที่เสาอันเนื่องมาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงอาคารและ
ผนังอิฐก่อ ทำให้เสาไม่สามารถรับแรงตามแนวด่ิงเนื่องจากน้ำหนัก
บรรทุกได้ และในท่ีสุดจะเป็นผลให้อาคารเกิดการวิบัติ Moretti [2] 

งานวิจัยนี้เกี่ยวข้องกับการศึกษาพฤติกรรมของโครงอาคารต้าน
แรงดัดคอนกรีตเสริมเหล็กแบบความเหนียวจำกัด (Intermediate 
Reinforce Concrete Moment Frame) ที่ได้รับการออกแบบเพ่ือ
ป้องกันการเกิดความเสียหายจากแรงเฉือนที ่เสาอันเกิดจาก
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผนังอิฐก่อและโครงอาคาร ในงานวิจัยได้ทำการ
ทดสอบโครงอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเท่าอาคารจริงใน
ห้องปฏิบัติการ ภายใต้แรงสลับทิศและแรงในแนวดิ ่ง วิธ ีการ
ออกแบบที ่ ได ้พ ัฒนาขึ้นม ีข ้อด ีค ือ สามารถใช ้ได ้โดยไม ่ต ้อง
ปรับเปลี่ยนวิธีการออกแบบตามข้อกำหนดที่มีอยู่หรือตามขั้นตอน
ปรกติ เพียงแต่ทำการตรวจสอบแรงเฉือนในเสาที ่เพิ ่มขึ ้นจาก
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงอาคารและผนังอิฐก่อ 

2. พฤติกรรมและการเสียรูป  

จากงานวิจัยที่ผ่านมาในอดีตพบว่าพฤติกรรมของผนังอิฐก่อ
ภายใต้แรงแผ่นดินไหวหรือแรงด้านข้างสามารถจำลองได้โดยใช้ค้ำ
ยันรับแรงอัดเทียบเท่า (Equivalent Strut) ค้ำระหว่างจุดต่อของ
โครงอาคารดังรูปที่ 1(a) โดยกำลังรับแรงอัดของค้ำยัน (𝐶 ) จะ
ขึ ้นอยู่กับลักษณะรูปแบบการวิบัติ (Failure Mode) ของผนังอิฐ 
เช่น การเฉือนไสลด์ (Shear Sliding) หรือการอัดแตกที่มุมของผนัง 
(Corner Crushing) จากลักษณะการก่อสร้างผนังอิฐในประเทศไทย
ที่มีการฉาบผนังอิฐ และการใช้ปูนก่อที่มีกำลังสูงนั้น ส่งผลให้ผนังอิฐ
มีความแข็งแรงสูง จึงทำให้ความเสียหายในรูปแบบการอัดแตกที่มุม
ผนังอิฐเป็นรูปแบบที่จะเกิดขึ้นเป็นส่วนมาก ความเสียหายที่มุมของ
ผนังอิฐนี้จะทำให้เกิดช่องว่างระหว่างเสาและผนัง และทำให้ลักษณะ
การค้ำยันเปลี่ยนเป็นค้ำยันคู่ที่ค้ำเสาและคานบริเวณที่เกิดช่องเปิด
ดังรูปที่ 1(b) ในจุดนี้การค้ำของผนังอิฐจะส่งผลให้แรงเฉือนในเสา
เพิ่มสูงขึ้น และอาจทำให้เสาเกิดความเสียหายในรูปแบบแรงเฉือน
ขึ้นได้ (Column Shear Failure) แต่หากกำลังรับแรงเฉือนของเสา
มีค่ามากกว่าแรงจากผนังอิฐ การอัดแตกของผนังอิฐจะกระจายตัว
มากขึ้นตามแนวเสาโดยไม่เกิดการวิบัติจากแรงเฉือน ดังนั้นลักษณะ
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นของโครงอาคารที่มีผนังอิฐก่อขึ้นอยู่กับ
กำลังรับแรงอัดของผนังอิฐก่อและกำลังรับแรงเฉือนของเสา  

 

(a)                                     (b) 

รูปที่ 1  พฤติกรรมผนังอิฐภายใต้แรงด้านข้าง (a) สถาณะ
เร่ิมต้น (b) หลังเกิดความเสียหายที่มุม 

2.1. วิธีการออกแบบ 

การออกแบบนี้เป็นการออกแบบป้องกันความเสียหายรูปแบบ
การเฉือนที่เกิดในเสาเนื่องจากผนังอิฐก่อโดยไม่พิจารณาผลกระทบ
ของผนังที่ช่วยเพิ่มกำลังและสติฟเนส(Stiffness) ให้กับโครงอาคาร 
ในการออกแบบจะกำหนดให้ผนังและเสา เกิดความเสียหายขึ้นได้ 2 
รูปแบบ ในกรณีที่เสามีความแข็งแรงเพียงพอผนังอิฐก่อจะถูกกดอัด
ให้เกิดความเสียหายกระจายตัวลงตามความสูงของเสาจนกระท่ัง
เกิดโมเมนต์พลาสติกที่ปลายทั้งสองด้านของเสาดังรูปที่ 2(a) ส่วนใน
กรณีที่ผนังอิฐมีความแข็งแรงมาก ผนังจะค้ำเสาจนมีลักษณะเป็นเสา
ส้ัน และเกิดโมเมนต์พลาสติกขึ้นที่บริเวณช่องเปิดดังรูปที่ 2(b) 

       (a)                                       (b) 

รูปที่ 2  พฤต ิ ก ร รมร ู ปแบบการ เ ก ิ ด กล ไกกา ร ว ิ บ ั ติ  
(Mechanism) สถาณะเริ ่มต้น (a) ผนังและเสา (b) 
เสาส้ันจากการค้ำของผนัง [1]  

จากพฤติกรรมของเสาที่ได้กล่าวในข้างต้น แรงเฉือนที่เกิดขึ้นใน
เสาสามารถคำนวณได้ดังสมการที่ (1) และ (2) สำหรับกรณีในรูป 
2(a) และ 2(b) ตามลำดับ 
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โดยท่ี 𝐶  คือกำลังรับแรงอัดของค้ำยันเทียบเท่า 𝑀  คือโมเม้นต์
พลาสติกของเสา, 𝑎 คือความกว้างของช่องเปิดที่ผนังเกิดความ
เสียหาย, 𝐻  คือความสูงของผนัง, 𝛼 คือค่าลดกำลังรับแรงอัด
เทียบเท่าเนื่องจากผนังเกิดความเสียหาบ และ 𝜃 คือมุมระหว่างค้ำ
ยันกับระนาบแนวราบ จากแรงเฉือนที่สามารถเกิดขึ้นกับเสาในสอง
กรณีดังกล่าว รูปแบบความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงจะหาได้จากแรง
เฉือนที่น้อยที่สุดจากสมการที่ (1) และ สมการที่ (2) 

𝑉 𝑚𝑖𝑛 𝑉 , 𝑉  (3) 

ตามพ้ืนฐานการออกแบบโครงอาคารรับแผ่นดินไหวน้ันจะกำหนดให้
มีลักษณะความเสียหายในรูปแบบที่มีความเหนียวดังนั้นลักษณะ
กลไกการวิบัติแบบแรกในรูป 2(a) จึงเป็นรูปแบบที่เหมาะสมกว่าใน
การใช้งาน ดังนั้นจึงควรกำหนดให้แรงเฉือนที่เกิดขึ้นของกรณีแรกมี
ค่าน้อยกว่ากรณีที่สอง  

 

2𝑀
𝐻

𝛼𝐶 𝑐𝑜𝑠 𝜃 𝐻 𝑎
𝐻

2𝑀
𝑎

 (4) 

หรือ  

𝑎 𝛼𝐶 𝑐𝑜𝑠 𝜃
2𝑀

1 (5) 

    การออกแบบเสาเพื่อป้องกันการวิบัติจากแรงเฉือนจะทำโดยการ
กำหนดให้ ขนาดช่องเปิดมีค่าเร่ิมต้นที่ค่าเท่ากับความลึกประสิทธิผล
ของเสา (𝑑) และทำการเปรียบเทียบค่าแรงเฉือนที่เกิดขึ ้นกับค่า
กำลังรับแรงเฉือนของเสา จากนั้นจึงทำการเปลี่ยนค่าขนาดความ
กว้างเป็นค่าต่างๆ ตามความสูงของเสาและทำการตรวจสอบแรง
เฉือนในแต่ละค่าขนาดช่องเปิดจนครอบคลุมตลอดความยาวเสา 
การออกแบบป้องกันการเกิดการวิบัติแบบเฉือนของเสาขึ้นอยู่กับ
ปริมาณแรงเฉือน (Shear Demand) และกำลังรับแรงเฉือน (Shear 
Capacity) ของเสา ขั้นตอนการออกแบบป้องกันการวิบัติแบบเฉือน
นี้สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 3 รายละเอียดต่างๆ สามารถดูเพิ่มเติมได้
จากงานวิจัยของWararuksajja และคณะ [1] 

รูปที่ 3  แผนผังการออกแบบ [1] 

3. กำลังรับแรงเฉือนในเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก 

การพฤติกรรมของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กในโครงอาคารที่มีผนัง
อิฐก่อมีความแตกต่างจากโครงอาคารที่ไม่มีผนังอิฐก่อมาก จาก
พฤติกรรมความเสียหายที่ได้กล่าวมา (รูปที่ 2) จะพบว่าขนาดช่อง
เปิด (𝑎) ส่งผลต่อปริมาณแรงเฉือนที่เกิดขึ้นในเสา นอกจากนั้นยัง
ส่งผลต่ออัตราส่วนความยาวช่วงเฉือน (𝑎/𝑑) ของเสา ซึ่งทำให้ค่า
กำลังรับแรงเฉือนของเสามีค่าแตกต่างกัน สำหรับช่องเปิดขนาดเล็ก
ที่อัตราส่วนความยาวช่วงเฉือนน้อยกว่า 4 ค่ากำลังรับแรงเฉือนที่
คำนวณจากแบบจำลอง Strut and Tie จะให้ค่าที่มีความถูกต้อง
มากกว่า Moretti [2] ส่วนในกรณีช่องเปิดมีขนาดความกว้างมากขึ้น 
จนเมื่ออัตราส่วนความยาวช่วงเฉือนมีค่ามากกว่า 4 ค่ากำลังรับแรง
เฉือนสามารถหาได้โดยใช้สมการที ่มีกำหนดในมาตรฐานการ
ออกแบบทั่วไปได้ การประมาณค่ากำลังรับแรงเฉือนของเสา จึงควร
ศึกษาและเลือกใช้สมการการประเมินกำลังอย่างเหมาะสม เพื่อให้
การออกแบบมีประสิทธิภาพ  

3.1. กำลังรับแรงเฉือนของเสาสั้น 

ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น สำหรับกรณีที่ช่องเปิดมีขนาดเล็ก ที่ทำให้
อัตราส่วนความยาวช่วงเฉือนน้อยกว่า 4 ค่ากำลังรับแรงเฉือนที่
คำนวณจากแบบจำลอง Strut and Tie จะให้ค่าที่มีความถูกต้อง
มากกว่า  
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                  (a)                             (b) 

รูปที่ 4  แรงในเสาส้ัน (a) bottle-shape strut (b) fan-
shaped strut   

ในงานวิจัยนี้จะใช้ค่ากำลังรับแรงเฉือนของเสาโดย Hwang 
and Lee [3] ได้เสนอวิธีการประมาณค่ากำลังรับแรงเฉือนของเสา
ในแต่ละอัตราส่วนความยาวช่วงเฉือน (𝑎/𝑑) ไว้ เมื ่ออัตราส่วน
ความยาวช่วงเฉือนของเสาไม่เกิน 2 Strut รับแรงอัดในแนวทแยง
ของเสาจะมีลักษณะเป็นรูปทรงขวด (Bottle Shaped Strut) ดังใน
รูปที่ 4(a) ในกรณีนี้กำลังรับแรงเฉือนสามารถหาได้จาก 

𝝓𝑽𝒏,𝒄 𝝀𝒔𝒇′𝒄𝑨𝒔𝒕𝒓 𝒄𝒐𝒔 𝝋 (6) 

โดยท่ีค่า 𝜑 คือมุมของ Strut รับแรงอัดเมื่อวัดจากแนวนอน, 𝜆  
คือค่าดัชนีเช ิงเลข (Numerical Index) ของ Strut and Tie ซึ่ง
ขึ้นกับปริมาณเหล็กยืนในเสาเมื่อมุมของ Strut รับแรงอัดมีค่า 𝜑 
น้อยกว่า 45o และปริมาณของเหล็กปลอกมีมุมของ Strut รับแรงอัด
มีค่ามากกว่า 45o, 𝑓′ �คือค่ากำลังอัดของคอนกรีตและ�𝐴 �คือ
พ้ืนที่หน้าตัดของ Strut รับแรงอัด  

สำหรับกรณีที่อัตราส่วนความสูงต่อความลึกมากกว่า 2 แต่
น้อยกว่า 4 Hwang and Weng [4] ได้แนะนำว่า ค่ากำลังรับแรง
เฉือนจะหาได้จาก Strut and Tie ในรูปแบบ Fan-Shaped strut 
ดังรูป 4(b) ซึ่งในกรณีนี้ สูตรกำลังรับแรงเฉือนที่เหมาะสมสามารถ
ในสูตรที่กำหนดในมาตรฐาน ASCE/SEI41-13  [5] ตามที่ระบุใน
สมการที่ (7) 

𝝋𝑽𝒏,𝒕
𝟎. 𝟓 𝒇′𝒄

𝑴
𝑽𝒅

𝟏
𝑵𝒖

𝟎. 𝟓 𝒇′𝒄𝑨𝒈

𝟎. 𝟖𝑨𝒈

𝑨𝒔𝒗𝒇𝒚𝒗𝒅

𝒔
 (7) 

โดยท่ี�𝐴  คือพื้นที่เหล็กปลอกรับแรงเฉือน, 𝑓  คือกำลังคลาก
ของเหล็กปลอกรับแรงเฉือน, 𝑑�คือความลึกประสิธิผลของเสา,�
𝑁 �คือแรงในแนวด่ิง, 𝐴  คือพ้ืนที่หน้าตัดของเสา, 𝑠 คือระยะห่าง
ระหว่างเหล็กปลอกและ 𝑀/𝑉𝑑 คือค่าสัดส่วนของโมเมนต์กับแรง
เฉือนในเสาคูณค่าความลึกประสิทธิผลของเสา โดยค่าที่น้อยที่สุด
จากสมการที่ (6) และสมการที่ (7) คือกำลังรับแรงเฉือนของเสา  

𝝓𝑽𝒏 𝒎𝒊𝒏 𝝓𝑽𝒏,𝒄, 𝝓𝑽𝒏,𝒕  (8) 

4. การทดสอบโครงอาคารคอนกรีต 

ในงานวิจัยนี้ได้ทำการทดสอบตัวอย่างในห้องปฏิบัติการเพ่ือ
ตรวจสอบประสิทธิภาพของวิธีการออกแบบป้องกันการวิบัติจากแรง
เฉือนที่ได้เสนอมาในข้างต้น โดยมีรายละเอียดการทดสอบดังนี้ 

4.1. ตัวอย่างทดสอบ 

ตัวอย่างทดสอบนี้เป็นโครงอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ
เหนียวปานกลางที่ใช้ผนังอิฐก่อเป็นอิฐบล็อกและทำการฉาบด้วยมอ
ตาร์ทั้งสองด้าน โดยมีลักษณะเป็นโครงอาคารขนาดกว้าง 4 เมตร 
สูง 3 เมตร มีลักษณะดังรูปที่ 5 ในงานทดสอบน้ีได้ทดสอบสมบัติอิฐ
ก่อในรูปแบบปริซึม (Prism Test) และวัสดุอื่นๆ ตามมาตรฐานที่
เกี ่ยวข้องโดยมีค่าสมบัติต่างๆ สำหรับใช้ในการออกแบบและค่า
กำลังที่ได้จากการทดสอบในวันทดสอบจริงดังตารางที่ 1 

รูปที่ 5  รายละเอียดโครงอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีผนงั
อิฐ 

4.1. วิธีการทดสอบ 

สำหรับการทดสอบน้ีได้ใช้วิธีการให้แรงแบบสลับทิศ (Cyclic  
Test) กระทำที่แนวศูนย์กลางของคาน โดยใช้การควบคุมค่าการ
เคลื่อนตัวของโครงอาคาร (Displacement Control) และให้แรง
กระทำคงที่ในแนวดิ่ง 350 kN ที่บริเวณด้านบนของเสาเพื่อจำลอง
น้ำหนักบรรทุกในแนวด่ิงจากชั้นบนของอาคาร  
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ตารางท่ี 1 คุณสมบัติวัสดุของโครงอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่มี
ผนังอิฐก่อ 

Properties 
Design 
(MPa) 

Tested 
date 
(MPa) 

Yield strength of longitudinal 
bars of beam and column, 

(DB16) 
550 577 

Yield strength of transverse 
bars of column, (DB10) 

550 573 

Yield strength of transverse 
bars of beam, (DB10) 

550 578 

Compressive strength of 
concrete beam 

24 29.4 

Compressive strength of 
concrete column 

24 30.1 

Compressive strength of infill 
prism 

5.67 5.67 

Modulus of elastic of infill 
prism 

5,103 5,103 

Compressive strength of ties 
beam and column 

15 14.2 

Compressive strength of bed 
joints 

15 15.1 

Compressive strength of 
plaster 

15 13 

4.2. ผลการทดสอบ 

     สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างค่ากำลังรับแรงด้านข้างและค่า
การเสียรูปแสดงดังรูปที ่ 6 ในช่วงแรกของการทดสอบตัวอย่าง
ทดสอบมีสติฟเนสที่สูงมาก เริ่มพบรอยแตกแรกในแนวทแยงขึ้นที่
ระยะเคล่ือนตัว (Drift) ที่ 0.25% ค่าแรงต้านทานด้านข้างสูงสุดมีค่า
เท่ากับ 410 kN ที่ระยะการเคล่ือนตัว 0.50% จากน้ันกำลังต้านทาน
แรงด้านข้างของตัวอย่างทดสอบจึงลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลมา
จากความเสียหายที่บริเวณมุมของผนังอิฐก่อ กำลังต้านทานแรง
ด้านข้างลดลงอย่างต่อเน่ืองในขณะที่ช่องเปิดระหว่างเสาและผนังอิฐ
ก่อกระจายตัวเพ่ิมมากขึ้นดังแสดงในรูปที่ 7  

รูปท่ี 6  แสดง Hysteretic Loop ของตัวอย่างทดสอบ 

รูปที่ 7  ความเสียหายที่ระยะเคล่ือนตัวของโครงอาคาร 

การทดสอบดำเนินจนกระทั่งค่าการเสียรูปเท่ากับ 1.00% ค่า
กำลังรับแรงด้านข้างมีค่าประมาณใกล้เคียงกับค่ากำลังของโครง
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่ไม่มีผนังอิฐก่อ เนื่องมาจากผนังอิฐก่อ
ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงและไม่ส่งผลต่อโครงอาคารอีกต่อไป 
ลักษณะความเสียหายที่เกิดขึ้นของตัวอย่างทดสอบน้ีแสดงได้ดังรูปที่ 
8 ผลการทดสอบพบว่าวิธีการออกแบบที่ใช้ สามารถป้องกันความ
เสียหายที่เสา และพบรอยแตกร้าวลักษณะในแนวนอนที่บริเวณ
ปลายของเสาทั้งสองต้น ซึ่งเป็นลักษณะความเสียหายที่เกิดจากแรง
ดัดทำให้โครงอาคารนี้เป็นโครงอาคารที่มีความเหนียวและเป็นไป
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ตามพฤติกรรมการออกแบบโครงอาคารต้านทานแผ่นดินไหว 

รูปที่ 8  ภาพรวมของตัวอย่างทดสอบ 

5. สรุป 

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาวิธีการออกแบบเพื่อป้องกันการเกิดความ
เสียหายเนื่องจากแรงเฉือนในเสาของโครงอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากผนังอิฐก่อ วิธีการที่นำเสนอนี้ใช้
หลักการวิเคราะห์แบบพลาสติกของเสา (Plastic Analysis) ใน
งานวิจัยได้ทำการทดสอบตัวอย่างทดสอบขนาดเท่าขนาดจริง เพ่ือ
ประเมินประสิทธิภาพของวิธ ีการออกแบบที ่ได้พัฒนาขึ ้น ผล
การศึกษาและผลการทดสอบพบว่าวิธีการออกแบบที่ใช้ สามารถ
ป้องกันความเสียหายที่เสา และพบรอยแตกร้าวลักษณะในแนวนอน
ที่บริเวณปลายของเสาทั้งสองต้น ซึ่งเป็นลักษณะความเสียหายที่เกิด
จากแรงดัด ทำให้โครงอาคารนี้เป็นโครงอาคารที่มีความเหนียวและ
เป็นไปตามพฤติกรรมการออกแบบโครงอาคารต้านทานแผ่นดินไหว 

วิธีการออกแบบที่นำเสนอนี้สามารถใช้เสริมกับวิธีการออกแบบ
ที่มีกำหนดในมาตรฐานทั่วไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มความ
แข็งแรงของโครงอาคารได้ อย่างไรก็ตามคุณสมบัติของวัสดุรวมไป
ถึงความแข็งแรงของอิฐก่อ ปูนก่อ และปูนฉาบส่งผลกระทบอย่าง
มากต่อความถูกต้องของวิธีการออกแบบที่นำเสนอนี ้ ดังนั ้นจึง
จำเป็นต้องมีการกำหนดคุณสมบัติของวัสดุที ่ใช้อย่างเหมาะสม 
นอกจากน ี ้ ควรคำน ึ งถ ึ งการกระจายต ัวอย ่ างไม ่สมมาตร 
(Irregularity) ผนังอิฐก่อในอาคารทั ้งแนวราบและแนวดิ่ง ที่อาจ
นำไปสู่ความเสียหายที่ไม่คาดคิดจากความไม่สมมาตรนี้ 

6. กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ภายใต้โครงการลดภัย
พิบัติจากแผ่นดินไหวระยะที่ 2 โครงการย่อย “การประเมินระดับ
ความต้านทานแผ่นดินไหวของอาคารในประเทศไทยและการ
ปรับปรุงอาคารให้สามารถต้านทานแผ่นดินไหวในระดับเหมาะสม” 
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พฤติกรรมการรับแรงดัดของคานคอนกรีตผสมเส้นใยเหล็กภายใต้ภาวะการกัดกร่อน 
FLEXURAL BEHAVIOR OF FIBER REINFORCED CONCRETE BEAM UNDER CORROSION 

อาณสิทธิ์ การินทอง1 สิริพงศ์ เกิดบุญมา2,* รุ่งรวี วัฒนพรพรหม3 และ วิทิต ปานสุข4 
1,2,3,4 หน่วยปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร 

*Corresponding author address: siriphong10@gmail.com 

บทคัดย่อ 

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นโครงสร้างที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่เนื่องจากเหล็กเสริมมีความทนทานต่อการกัด
กร่อนที่ต่ำ ปัญหาการกัดกร่อนภายในโครงสร้างเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรับแรงของโครงสร้างที่ลดลงเนื่องจากสูญเสีย
ปริมาณเหล็กเสริมไป ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานโครงสร้างได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กให้สามารถรับกำลัง
ภายใต้สภาวะการกัดกร่อนได้ดีขึ้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดัดของคานคอนกรีตเสริมเหล็กผสมเส้นใยเหล็กภายใต้ภาวะการกัด
กร่อน ด้วยการศึกษาอิทธิพลของปริมาณเส้นใยที่ใช้ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการกัดกร่อน และอิทธิพลของปริมาณเส้นใยที่ใช้ต่อพฤติกรรมของ
คานที่สภาวะการกัดกร่อน ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาคือ ระดับการกัดกร่อน (ร้อยละ 0, 2 และ 5) และปริมาณเส้นใยเหล็กที่ใช้ผสม (ร้อยละ 0, 0.5, 1.0 และ 
1.5 โดยปริมาตรคอนกรีต) โดยศึกษาจากตัวอย่างคานทั้งหมด 12 ตัวอย่าง ผลการทดสอบพบว่า ปริมาณการใช้ เส้นใยที่ในปริมาณที่เหมาะสมทำให้ความ
กว้างรอยแตกร้าวเนื่องจากการกัดกร่อนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยการผสมเส้นใยร้อยละ 1.0 ช่วยลดความกว้างรอยแตกร้าวลงได้ถึงร้อยละ 63.55 ที่การ
กัดกร่อนร้อยละ 2 และลดลงร้อยละ 27.96 ที่การกัดกร่อนร้อยละ 5 และการผสมเส้นใยช่วยทดแทนกำลังรับแรงดัดที่สูญเสียเนื่องจากการกัดกร่อนได้โดย
การผสมเส้นใยร้อยละ 0.5 สามารถทดแทนกำลังที่สูญเสียไปร้อยละ 101.3 ที่การกัดกร่อนร้อยละ 2 และการผสมเส้นใยร้อยละ 1.0 สามารถทดแทนกำลัง
ที่สูญเสียไปร้อยละ 101.2 ที่การกัดกร่อนร้อยละ 5 อีกทั้งเส้นใยเหล็กยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายแรงไปยังเหล็กเสริมรับแรงดึง และช่วยให้
พฤติกรรมการรับแรงดัดของคานคอนกรีตเสริมเหล็กไม่เปล่ียนแปลงไปภายใต้ภาวะการกัดกร่อน 
คำสำคัญ: คอนกรีตเสริมเส้นใย, เส้นใยเหล็ก, พฤติกรรมการรับแรงดัด, การกัดกร่อน 

Abstract 

From the past until now, a reinforced concrete structure is one of the most widely used structure. However, the reinforcing bar, 
used in the structure, has low corrosion resistance. The corroded reinforcement steel in the structures can reduce the overall 
structural load capacity due to the reduction of bar diameter, which can cause the accident to the users. Therefore, the development 
of reinforced concrete structures that have an efficient load capacity under corrosion conditions is necessary. As a consequence, 
the objective of this research is to study the bending behavior of reinforced concrete beams with different amounts of steel fibers 
under corrosion conditions. The experiments were conducted by casting concrete beams with steel fiber (0, 0.5, 1.0, and 1.5 percent 
by volume of concrete) and the corrosion (0, 2, 5 percent) of concrete beams was induced by acceleration method. From the test, 
the results showed that when added 1.0 percent of fiber to the concrete beam, the average crack width due to corrosion was 
decreased 63.55% at 2% corrosion level and decreased 27.96% at 5% corrosion level. The steel fiber mixing can also compensate 
for the loss of flexural strength due to corrosion. When added 0.5% of fiber, the capacity of the beam is higher 101.3% (at 2% 
corrosion) compare to the controlled beam. When added 1.0% of fiber, the loading capacity was improved 101.2% at 5% corrosion 
level. Moreover, the steel fiber can also improve the efficiency of load transfer to the tensile reinforcement and ensures the bending 
behavior of the reinforced concrete beams under corrosion conditions. 
Keywords: fiber reinforced concrete, steel fiber, flexural behavior, corrosion 
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1. คำนำ 

ในอดีตจนถึงปัจจุบัน การก่อสร้างองค์อาคารต่างๆนั้น มักนิยม
ใช้โครงสร้างที่เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เพราะคอนกรีตมี
ความแข็งแรง ทนทาน มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และมีต้นทุน
ก่อสร้างต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างชนิดอื่นๆ อีกทั้งยังมี
เหล็กเสร ิมซ ึ ่งช ่วยเสร ิมกำลังและสร้างความปลอดภัยให้แก่
โครงสร้างยิ่งขึ้น แต่เนื่องจากเหล็กเสริมภายในโครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็กมีความทนทานต่อสารเคมีและการกัดกร่อนที่ต่ำ ปัญหาที่
เกิดขึ้นเนื่องจากการเสื่อมสภาพและประสิทธิภาพในการใช้งานจึง
มักมีสาเหตุมาจากผลกระทบจากการถูกทำลายไปของเหล็กเสริมที่
อยู่ภายในโครงสร้าง ดังนั้นปัญหาการกัดกร่อนในโครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็กจึงถือเป็นปัญหาสำคัญที ่ไม่ควรมองข้ามไป ซึ ่งส่งผล
กระทบต่อคุณสมบัติทางโครงสร้าง พฤติกรรมการรับแรงขององค์
อาคาร รวมไปถึงอายุการใช้งานและความปลอดภัยขององค์อาคาร
นั้นๆ  

ในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก การเกิดการกัดกร่อนจะ
เกิดขึ้นที่เหล็กเสริมภายในโครงสร้าง โดยในคานคอนกรีตเสริมเหล็ก
นั้นจะมีคอนกรีตทำหน้าที่รับแรงอัด ซึ่งสามารถต้านทานแรงอัดไดดี้
มาก แต่กลับมีความต้านทานแรงดึงได้น้อย ในขณะที่เหล็กเสริมมี
คุณสมบัติต้านทานได้ดีทั้งแรงอัดและแรงดึง ทั้งยังเป็นส่วนสำคัญที่
รับแรงดึงในองค์อาคารรับแรงดัดที่คอนกรีตไม่สามารถรองรับได้ 
การเกิดการกัดกร่อนที่เหล็กเสริมจะทำให้เหล็กเสริมสูญเสียขนาด
หน้าตัดโดยรอบไป หรือก็คือในโครงสร้างมีปริมาณเหล็กเสริมลดลง
นั ้นเอง ซึ่งย่อมส่งผลต่อให้โครงสร้างมีความสามารถในการรับ
น้ำหนักบรรทุกที่ลดลง และความปลอดภัยในการใช้งานตามไปด้วย  

ในปัจจุบันการนำเส้นใยเหล็ก (Steel Fiber) เข้ามาประยุกต์ใช้
เพื่อช่วยเพิ่มความสามารถด้านต่างๆให้แก่โครงสร้างเป็นที่นิยมกัน
อย่างแพร่หลาย ทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการรับแรงดึงในคอนกรีต
นอกจากเหล็กเสริม เพิ่มความเหนียวและแข็งแรงขึ้นให้กับคอนกรีต 
ซึ่งช่วยทดแทนหรือเพิ่มกำลังต้านทานแรงดัดในคานคอนกรีตเสริม
เหล็กให้สูงขึ้น 

เนื่องจากการเกิดการกัดกร่อนเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คุณสมบัติ
และพฤติกรรมของโครงสร้างเปลี่ยนไป ผู้ศึกษาวิจัยได้เล็งเห็นถึง
ปัญหาที่เกิดขึ ้น จึงมีแนวคิดในการนำเส้นใยเหล็กมาช่วยพัฒนา
โครงสร้างที่จะนำไปใช้ภายใต้ภาวะการกัดกร่อน เพื ่อเพิ ่มความ
ทนทาน ลดอัตราการซ่อมแซม บำรุงรักษาที่ปฏิบัติงานยากภายใต้
สภาพแวดล้อมนั้นๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งาน
ให้แก่องค์อาคารตั้งแต่ต้น อีกทั้งผู้วิจัยยังเห็นถึงปัญหาด้านต้นทุน
และแหล่งที่มาของเส้นใยเหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้าง จึงเลือกใช้เส้นใย
เหล็กจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศเวียดนาม ที่ซึ่งเป็นแหล่ง
ผลิตเส้นใยเหล็กที่ใกล้และมีต้นทุนต่ำ มาพัฒนาโครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็ก แล้วทำการศึกษาเพื ่อให้เข ้าใจถึงพฤติกรรมของ

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กผสมเส้นใยเหล็กที่เปลี่ยนไปเนื่องจาก
การกัดกร่อน อีกทั้งการศึกษาในอดีตที่ผ่านมามักให้ความสนใจ
เกี่ยวกับพฤติกรรมของคอนกรีตผสมเส้นใยที่สภาวะต่างๆและวิจัย
เกี่ยวกับการกัดกร่อนของเหล็กเสริมในโครงสร้างปกติ แต่การศึกษา
สภาวะการกัดกร่อนของโครงสร้างคอนกรีตผสมเส้นใยเหล็กยังไม่
เป็นที่ได้รับความสนใจมากนัก ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการศึกษาวิจัย
และเรียบเรียงบทความน้ี 

2. วัตถุประสงค์และขอบเขตการศึกษา 

บทความนี้ทำการศึกษาพฤติกรรมของคานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ที ่ ใช ้คอนกร ีตผสมเส ้นใยเหล ็กในสภาวะถ ูกก ัดกร ่อน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษากำลังรับแรงดัด(flexural capacity) กับค่า
การแอ่นตัว(displacement) ของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที ่ใช้
คอนกรีตผสมเส้นใยเหล็กในสภาวะถูกกัดกร่อน ศึกษาอิทธิพลของ
ปริมาตรเส้นใยเหล็กต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากความรุนแรง
ในการกัดกร่อนระดับต่างๆ และศึกษารูปแบบการเกิดรอยแตกร้าว 
(crack pattern) และลักษณะการวิบัติ (failure mode) ที่เกิดขึ้น 
ด้วยการทดสอบการดัดคานภายใต้แรงกระทำสถิต (static load 
test) โดยตัวอย่างคานทดสอบใช้คอนกรีตที่ผสมเส้นใยเหล็กแบบกัด
แผ่น (mill cut steel fiber) ขนาด 32 มิลลิเมตร ในสัดส่วนร้อยละ 
0, 0.5, 1.0 และ 1.5 โดยปริมาตรคอนกรีต และคานทดสอบ
ออกแบบโดยใช้มาตรฐาน ACI 318 [1] ขนาดกว้าง 150 มิลลิเมตร 
ลึก 200 มิลลิเมตร และยาว 1400 มิลลิเมตร ซึ่งบทความนี้เป็น
การศึกษาพฤติกรรมการรับแรงดัดของคานคอนกรีตเมื ่อเกิด
ผลกระทบจากการกัดกร่อนของคลอไรด์ด้วยวิธีการเร่งการกัดกร่อน
ด้วยกระแสไฟฟ้า (impressed current method) [2] 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 

3.1. การแบ่งกลุ่มตัวอย่างทดสอบ 

บทความนี้ทำการทดสอบคานคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมด 12 
ตัวอย่าง ออกแบบตามมาตรฐานการออกแบบ ACI 318 [1] โดยมี
การกำหนดตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ระดับการกัดกร่อน ซึ่ง
แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ไม่เกิดการกัดกร่อน เกิดการกัดกร่อนร้อย
ละ 2 และเกิดการกัดกร่อนร้อยละ 5 ปริมาณของเส้นใยเหล็กที่ใช้
ผสม มีทั้งหมด 4 ระดับ คือ ไม่ผสมเส้นใย ผสมปริมาณร้อยละ 0.5 
ปริมาณร้อยละ 1.0 และปริมาณร้อยละ 1.5 ต่อปริมาตร คาน
ตัวอย่างทั้งหมดมีขนาดเท่ากันทุกตัวอย่าง คือมีขนาดหน้าตัดกว้าง 
150 มิลลิเมตร ลึก 200 มิลลิเมตร และยาว 1400 มิลลิเมตร เสริม
เหล็กรับแรงดึงที่ส่วนล่างและเหล็กรับแรงอัดที่ส่วนบนของคานใน
ปริมาณเหล็กเสริมสมดุลด้วยเหล็กข้ออ้อยขนาด DB12 จำนวนสอง
เส้น (2-DB12) เสริมเหล็กรับแรงเฉือนด้วยเหล็กกลม RB6 ที่เรียงตัว
กันด้วยระยะห่าง 100 มิลลิเมตร ตลอดทั้งความยาวของคาน และมี
ระยะหุ้ม 25 มิลลิเมตร ความลึกประสิทธิผล 163 มิลลิเมตร 
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 คอนกรีตถูกออกแบบให้มีกำลังอัดรูปทรงกระบอกท่ีอายุ 28 
วัน เท่ากับ 40 เมกะปาสคาล (MPa) เส้นใยเหล็กที่ใช้ศึกษาเป็นเส้น
ใยเหล็กประเภทเส้นใยกัดแผ่น (mill cut) มีลักษณะรูปร่างแบบ
ตะขอปลายเส้นใย (round with hooked ends) มีความยาว 32 
มิลลิเมตร และกว้าง 2.6 มิลลิเมตร เส้นใยท่ีเลือกใช้ที่มีกำลังรับแรง
ดึงประมาณ 700 เมกะปาสคาล (MPa) โดยคานทดสอบทั้ง 12 
ตัวอย่างจะมีรายละเอียดและกรณีที่แตกต่างกันดังแสดงในตารางที่ 
1 

ตารางที่ 1 รายละเอียดตัวอย่างคานทดสอบกรณีต่างๆ 

ตัวอย่างที ่ ตัวอย่างทดสอบ 
ปริมาณเส้นใย  

(ร้อยละโดยปริมาตร
คอนกรีต) 

ระดับการกัด
กร่อน 

(ร้อยละ) 

1 NC-0F 0 0 

2 NC-0.5F 0.5 0 

3 NC-1.0F 1.0 0 

4 NC-1.5F 1.5 0 

5 2C-0F 0 2 

6 2C-0.5F 0.5 2 

7 2C-1.0F 1.0 2 

8 2C-1.5F 1.5 2 

9 5C-0F 0 5 

10 5C-0.5F 0.5 5 

11 5C-1.0F 1.0 5 

12 5C-1.5F 1.5 5 

3.2. กระบวนการเร่งการกัดกร่อน 

ในงานศึกษานี้มีตัวอย่างที่ใช้ทดสอบทั้งหมด 8 ตัวอย่างจาก
ตัวอย่างคาน 12 ตัวอย่าง ที่ทำการเร่งให้เกิดการกัดกร่อนในเหล็ก
เสริมรับแรงดึงในคานคอนกรีต การทดสอบได้กำหนดการเร่งระดับ
การกัดกร่อนอยู่ที่ 2 ระดับคือ การกัดกร่อนที่ร้อยละ 2 และร้อยละ 
5 ของการสูญเสียมวลรวมในเหล็กเสริมตลอดความยาวของเหล็ก
เสริมตามยาว การเร่งการกัดกร่อนโดยการแช่คานตัวอย่างใน
สารละลายโซเด ียมคลอไรด ์ท ี ่ความเข ้มข ้น  3% (3% NaCl 
solution) ซึ่งทำหน้าที่เป็นสารอิเล็กโทรไลด์  และติดตั้งแผ่นเหล็ก
กันสนิม (stainless steel) ซึ ่งทำหน้าที ่เป็นขั ้วที ่รับอิเล็กตรอน 
(cathode) เหล็กเสริมในคานตัวอย่างที่ใช้ทดสอบก็จะทำหน้าที่เป็น
ขั้วที่ให้อิเล็กตรอน (anode) จากนั้นจึงให้กระแสไฟฟ้าแก่ระบบซ่ึง
จะให ้ไฟฟ้ากระแสตรง (direct current, DC) [2] โดยควบคุม
ปริมาณกระแสไฟฟ้าสม่ำเสมอที่ 250 μA/cm² ทำการควบคุมระดับ
สารละลายและเก็บค่าแอมแปร์ต่อชั่วโมง การทดสอบน้ีจะกำหนดให้
เก็บค่าแอมแปร์ต่อชั่วโมงอยู่ที่ 450 แอมแปร์ต่อชั่วโมง เพื่อให้ได้
ปริมาณการสูญเสียมวลรวมของเหล็กที่ร้อยละ 2 ต้องใช้ระยะเวลา

ในกระบวนการเร่งประมาณ 19 วัน และร้อยละ 5 ต้องใช้ระยะเวลา
ในกระบวนการเร่งประมาณ 38 วัน ดังแสดงไว้ในตารางที ่ 2  
รูปแบบการเร่งปฏิกิริยาการกัดกร่อนดังแสดงในรูปที่ 1 และรูปที่ 2 
สำหรับการทดสอบจริง 

สำหรับการตรวจสอบระดับการกัดกร่อนของเหล็กเสริมสามารถ
ทำได้โดยการทำลายคอนกรีตภายนอกที่หุ้มเหล็กเสริมออก แล้วจึง
ทำความสะอาดเหล็กเสริมที่ถูกกัดกร่อนด้วยการขัดทำความสะอาด
เพ่ือขจัดสนิมที่เกิดขึ้นในขั้นต้นก่อน จากน้ันจึงนำเหล็กตัวอย่างที่ถูก
กัดกร่อนไปแช่ลงในสารละลายกรดไฮโดรคลอริก (HCl) เป็นเวลา
อย่างน้อย 10 นาที เพ่ือขจัดคราบสนิมที่เกิดขึ้นจากกระบวนการกัด
กร่อนตามมาตรฐาน ASTM G1-03 [3] แล้วจึงทำการหาปริมาณ
เหล็กเสริมที่สูญเสียไปโดยการชั่งน้ำหนัก และนำค่าที่ได้มาใช้ในการ
คำนวณดังสมการท่ี (1) เพ่ือหาร้อยละปริมาณถูกกัดกร่อน   

ตารางที่ 2 ระดับการกัดกร่อนและระยะเวลาที่ใช้เร่งกัดกร่อน 

ตัวอย่างที ่
ตัวอย่าง
ทดสอบ 

ปริมาณเส้นใย 
(ร้อยละ) 

เวลาที่ใช้ 
(ช่ัวโมง) 

การกัดกร่อน 
(ร้อยละ) 

1 2C-0F 0 452 2 

2 2C-0.5F 0.5 452 2 

3 2C-1.0F 1.0 452 2 

4 2C-1.5F 1.5 452 2 

5 5C-0F 0 905 5 

6 5C-0.5F 0.5 905 5 

7 5C-1.0F 1.0 905 5 

8 5C-1.5F 1.5 905 5 

 

 
รูปที่ 1 แบบจำลองการเร่งการเกิดการกัดกร่อนด้วยกระแสไฟฟ้า 
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รูปที่ 2 การเร่งการกัดกร่อนด้วยกระแสไฟฟ้า 

𝜌 100                            (1)  

เมื่อ 𝜌 คือ ร้อยละการสูญเสียเน่ืองจากการกัดกร่อน, 𝑊  คือ มวล
เหล็กเสริมก่อนการกัดกร่อน (g), 𝑊  คือ มวลเหล็กเสริมเมื่อถูกกัด
กร่อน (g) 

3.3. การทดสอบกำลังรับแรงดัด 

ในการทดสอบการรับแรงดัดของคานคอนกรีตนั้น จะทดสอบ
โดยการทดสอบการน้ำหนักของคานตัวอย่าง ด้วยเครื่องทดสอบ
ประเภทแรงกระทำแบบจุดสี ่แรง (4 Points bending testing 
machine) ตามมาตรฐาน ASTM D6272 ซึ่งแสดงไว้ดังรูปที่ 3 โดย
การทดสอบจะให้น้ำหนัก (Load) ลงไปที่คานตัวอย่างจนเกิดการ
แอ่นตัวและเกิดการวิบัติในคานขึ้นเนื่องจากแรงดัด จากนั้นทำการ
สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เก็บค่ากำลังรับน้ำหนักในช่วงต่าง 
ๆของตัวอย่างจากการทดสอบ โดยข้อมูลที่ได้ผ่านทางอุปกรณ์วัด
ค่าที่ทำการติดตั้งไว้ ซึ่งจะถูกต่อเข้ากับเคร่ืองบันทึกข้อมูล (Data 
Logger) แล้วเชื่อมต่อมายังคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
ซึ ่งในการทดสอบนี ้ได้ติดตั ้งอุปกรณ์วัดค่าความเครียด (Strain 
Gauge) ไว้ที่ผิวคานคอนกรีตช่วงคอนกรีตรับแรงอัด ช่วงระยะเฉอืน
คาน และช่วงคอนกรีตรับแรงดึง เพื่อวัดค่าความเครียด (Strain) ที่
เก ิดข ึ ้น  ณ  ตำแหน ่ งด ั งกล ่ าว  และต ิดต ั ้ ง  Linear variable 
differential transformer (LVDT) เพื ่อใช้วัดค่าการแอ่นตัวของ
คานที่ทดสอบด้วย ทั้งนี้เพื่อนำผลการทดสอบที่ได้ทั้งหมด อาทิ ค่า
กำลังรับน้ำหนักกระทำ ค่าการแอ่นตัว ความเครียดที่เกิดขึ้นที่ผิว
คาน ณ บริเวณที่ระบุ รูปแบบการเกิดรอยร้าว การวิบัติ เป็นต้น 
นำไปใช้วิเคราะห์พฤติกรรมที่เกิดขึ้นของคานตัวอย่างทดสอบต่อไป 
พร้อมทั้งทำการเก็บภาพการทดสอบด้วยกล้อง 2 ตัวที่ด้านหน้าและ
ด้านข้างของคานตัวอย่างเพื่อบันทึกลักษณะคานตัวอย่างก่อนและ
หลังทดสอบ รวมทั้งรูปแบบรอยร้าวและการวิบัติที่เกิดขึ้น ดังแสดง
การทดสอบกำลังรับแรงดัดดังในรูปที่ 5 

 

รูปที่ 4  แบบจำลองการทดสอบการรับน้ำหนักของคานด้วยวิธี
แรงกระทำแบบจุดส่ีแรงและตำแหน่งติดต้ังอุปกรณ์ต่างๆ 

 
รูปที่ 5  การทดสอบกำลังรับแรงดัดคานด้วยเคร่ืองทดสอบแรง

กระทำแบบส่ีจุด 

4. ผลการทดสอบและวิเคราะหผ์ล 

4.1. ความเสียหายเนือ่งจากการกัดกร่อน 

การทดสอบจะสร้างเงื่อนไขที่เกิดผลกระทบจากการกัดกร่อน 3 
ระดับคือ ไม่เกิดการกัดกร่อน, การกัดกร่อนในเหล็กเสริมร้อยละ 2 
และการกัดกร่อนในเหล็กเสริมร้อยละ 5 ซึ่งลักษณะเหล็กเสริมที่ถูก
กัดกร่อนระดับต่างๆได้ดังแสดงไว้ในรูปที่ 6 ตัวอย่างถูกเร่งให้เกิด
กระบวนการกัดกร่อนโดยให้กระแสไฟฟ้ากระแสตรงเข้าไปยังเหล็ก
เสริมรับแรงดึงคงที่ขนาด 125 mA และควบคุมระยะเวลาในการให้
กระแสไฟฟ้าด้วยการเก็บบันทึกชั่วโมงการให้กระแสไฟฟ้ารายช่ัวโมง 
ซึ่งระดับความรุนแรงในการกัดกร่อนสามารถประเมินได้จากปริมาณ
การสูญเสียมวลของเหล็กเสริม ระดับการกัดกร่อนที ่เกิดขึ ้นใน
ตัวอย่างจากการเร่งปฏิกริยาด้วยกระแสไฟฟ้าได้แสดงไว้ในตารางท่ี 
3  

รอยแตกร้าวที่เกิดขึ้นมีความไม่สม่ำเสมอกันตลอดทั้งคานและ
รอยแตกร้าวจะเกิดขึ้นเพียงบริเวณผิวข้างตลอดทั้งคาน ณ ตำแหน่ง
การวางตัวของเหล็กเสริมรับแรงดึงและเป็นตำแหน่งของระดับ
สารละลายโซเดียมคลอไรด์ ระดับความรุนแรงของการกัดกร่อนที่
เพิ่มขึ้นส่งผลให้รอยแตกร้าวที่พบมีจำนวนเพิ่มขึ้นและความกว้าง
รอยแตกร้าวที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย โดยเมื่อพิจารณาจากผิวคาน
ตลอดทั้งช่วง พบว่าที่ระดับการกัดกร่อนร้อยละ 2 มีความกว้างรอย
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แตกร้าวสูงสุดเท่ากับ 0.20 มิลลิเมตร ขณะเดียวกันที่ระดับการกัด
กร่อนร้อยละ 5 ความกว้างรอยแตกร้าวสูงสุดที่เกิดขึ้นมีค่าเท่ากับ 
0.60 มิลลิเมตร ซึ่งอีกข้อสังเกตหนึ่งของความเสียหายที่เกิดขึ้นคือ 
ในตัวอย่างคานเดียวกันรอยแตกร้าวที่เกิดขึ้นจะมีความกว้างและ
ความต่อเนื่องของรอยแตกร้าวที่แตกต่างกัน เนื่องมาจากการกัด
กร่อนที่เกิดขึ้นมีความไม่สม่ำเสมอกันตลอดทั้งความยาว ซึ่งเป็น
ลักษณะทั่วไปที่เกิดขึ้นได้จากการกัดกร่อนเนื่องจากคลอไรด์ ที่มี
ลักษณะในการเกิดการกัดกร่อนเฉพาะจุด และความไม่สม่ำเสมอ
ของกระแสไฟฟ้าที ่ไหลได้ในเหล็กเสริมรับแรงดึงเพราะความ
ต้านทานการไหลผ่านของกระแสไฟฟ้าภายในคาน ณ ตำแหน่งต่าง 
ๆมีขนาดไม่เท่ากัน 

 

 
รูปที่ 6 ลักษณะเหล็กเสริมที่ถูกกัดกร่อนระดับต่างๆ 

เมื่อวิเคราะห์อิทธิพลของปริมาณเส้นใยที่มีผลต่อความเสียหาย
ของคานคอนกรีตเนื่องจากการกัดกร่อน โดยพิจารณาจากความ
กว้างของรอยแตกร้าวเฉลี่ยซึ่งได้จากความกว้างของรอยแตกร้าว
เฉล่ียในช่วงความยาวคานทุกๆ 20 เซนติเมตรพบว่า การเพ่ิมขึ้นของ
ปริมาณเส้นใยที่ใช้มีผลทำให้ความกว้างของรอยแตกร้าวจากความ
เสียหายเนื่องจากการกัดกร่อนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ดังแสดงให้
เห็นในกราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเส้นใยที่ใช้กับความกว้าง
รอยแตกร้าวเฉลี่ยในรูปที่ 7 โดยปริมาณเส้นใยที่ใช้ในร้อยละ 1.0 
ช่วยลดความกว้างรอยแตกร้าวได้ดีที่สุด ซึ่งช่วยลดความกว้างรอย
แตกร้าวได้ถึงร้อยละ 63.55 ที่การกัดกร่อนร้อยละ 2 และร้อยละ 
27.96 ที่การกัดกร่อนร้อยละ 5 แต่พบข้อสังเกตหนึ่งคือ ที่การใช้
ปริมาณเส้นใยร้อยละ 1.5 ความกว้างรอยแตกร้าวกลับเพิ ่มขึ้น 
เนื่องจากการใช้ปริมาณเส้นใยที่มากเกินไปอาจมีผลต่อการจัดเรียง
ตัวและการกระจายตัวของเส้นใยที่ไม่ดี ทำให้ความสามารถในการ
ย ึดร ั ้ งและช ่วยลดรอยแตกร ้าวในคอนกร ีตลดน ้อยลง  เมื่อ
เปรียบเทียบกับปริมาณเส้นใยที่เหมาะสมอย่างการผสมเส้นใยใน
ร้อยละ 1.0 

 
 
 
 

ตารางที่ 3 ผลทดสอบการกัดกร่อนที่เกิดขึ้นในตัวอย่างคาน 

ตัวอย่าง
ทดสอบ 

เวลาที่ใช้ 
(ช่ัวโมง) 

การกัดกร่อนที่
เกิดข้ึน 
(ร้อยละ) 

ความกวา้งรอยแตกร้าว
สูงสุด 

(มิลลิเมตร) 

NC-0F - 0 - 

NC-0.5F - 0 - 

NC-1.0F - 0 - 

NC-1.5F - 0 - 

2C-0F 452 2.26 0.20 

2C-0.5F 452 2.04 0.20 

2C-1.0F 452 2.05 0.10 

2C-1.5F 452 2.41 0.20 

5C-0F 905 5.92 0.30 

5C-0.5F 905 5.13 0.50 

5C-1.0F 905 5.04 0.60 

5C-1.5F 905 5.34 0.60 

        

 
รูปที่ 7  ความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างรอยแตกร้าวกับปริมาณ

เส้นใยเหล็กที่ใช้ 

4.2. อิทธิพลของปริมาณเส้นใยต่อการรับแรงดัดของคาน 

สำหรับการพิจารณาโดยใช้ปริมาณเส้นใยเหล็กที่ผสมในคาน
คอนกรีตเป็นเกณฑ์ พบว่าที่การผสมเส้นใยในปริมาณร้อยละ 1.5 ดัง
แสดงในรูปที่ 11 ปริมาณเส้นใยเพียงพอต่อปริมาณการสูญเสียเหล็ก
เสริมรับแรงดึงภายใต้ภาวะการกัดกร่อนในระดับที่ทำการศึกษาได้ 
จึงทำให้กำลังรับแรงดัดในคานยังคงที่ในทุกระดับการกัดกร่อน ส่วน
ที่ปริมาณเส้นใยร้อยละ 1.0 และ 0.5 ดังแสดงในรูปที่ 10 และ 9 
ตามลำดับ กำลังรับแรงดัดทดแทนจะลดลงตามลำดับ ดังแสดงไว้ใน
รูปที่ 12 ดังนั้นจึงวิเคราะห์ได้ว่า กำลังรับแรงดัดทดแทนเพ่ิมขึ้นตาม
ปริมาณเส้นใยเหล็กที่ใช้ผสมในคานคอนกรีต กล่าวคือ ปริมาณเส้น
ใยเหล็กที่เพียงพอจะช่วยทดแทนปริมาณเหล็กเสริมในหน้าตัดคานที่
สูญเสียไปเนื่องจากการกัดกร่อนในเหล็กเสริมรับแรงดึง และมีผลทำ
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ให้คานคอนกรีตยังคงไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสิทธิภาพใน
การรับแรงไปเน่ืองจากการกัดกร่อนที่เพ่ิมขึ้น 

 
รูปที่ 8  ค่าน้ำหนักกระทำกับการแอ่นตัวของกลุ่มคานที่ไม่ผสม

เส้นใยในคอนกรีต 

 

รูปที่ 9  ค่าน้ำหนักกระทำกับการแอ่นตัวของกลุ่มคานที่ผสมเส้น
ใยร้อยละ 0.5 ในคอนกรีต 

 

 
รูปที่ 10  ค่าน้ำหนักกระทำกับการแอ่นตัวของกลุ่มคานที่ผสมเส้น

ใยร้อยละ 1.0 ในคอนกรีต 

 

รูปที่ 11  ค่าน้ำหนักกระทำกับการแอ่นตัวของกลุ่มคานที่ผสมเส้น
ใยร้อยละ 1.5 ในคอนกรีต 

 

รูปที่ 12  ค่าน้ำหนักกระทำสูงสุดกับการกัดกร่อนในคานคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
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4.3. อิทธิพลของระดับการกัดกร่อนต่อการรับแรงดัดของ
คาน 

ในการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคานคอนกรีต
โดยใช้ระดับการกัดกร่อนเป็นเกณฑ์พบว่า ที่ระดับการกัดกร่อนเพียง
เล็กน้อย (กัดกร่อนร้อยละ 2) ดังแสดงในรูปที่ 14 ยังไม่ส่งผลกระทบ
ต่อพฤติกรรมการรับแรงดัดของคานมากนักและไม่ทำให้กำลังรับแรง
ดัดของคานคอนกรีตลดลงอย่างเห็นได้ชัด แต่การกัดกร่อนจะส่งผล
กระทบต่อพฤติกรรมของคานมากขึ้นทั้งกำลังรับแรงดัดของคานท่ีลง
ลงอย่างเห็นได้ชัดและการแอ่นตัวของคานที่เพิ่มมากขึ้นที่ระดับการ
กัดกร่อนที่รุนแรง (กัดกร่อนร้อยละ 5) ดังแสดงในรูปที่ 15 ดังนั้นจึง
วิเคราะห์ได้ว่า ระดับการกัดกร่อนที่เพ่ิมขึ้นทำให้กำลังรับแรงดัดของ
คานคอนกรีตเสริมเหล็กลดลง ขณะเดียวกันก็ทำให้คานมีการแอ่น
ตัวเพิ ่มขึ ้น ทั้งนี ้เนื ่องมาจากการกัดกร่อนทำให้เกิดการสูญเสีย
ปริมาณเหล็กเสริมรับแรงดึงในหน้าตัดคานไป 

 

รูปที่ 13  ค่าน้ำหนักกรทำกับการแอ่นตัวของกลุ่มคานที่ไม่เกิดการ
กัดกร่อน 

 

รูปที่ 14 ค่าน้ำหนักกรทำกับการแอ่นตัวของกลุ่มคานที่เกิดการกัด
กร่อนในเหล็กเสริมร้อยละ 2 

 

รูปที่ 15  ค่าน้ำหนักกรทำกับการแอ่นตัวของกลุ่มคานที่เกิดการ
กัดกร่อนในเหล็กเสริมร้อยละ 5 

4.4. รอยแตกร้าวและการวิบัติทีเ่กิดขึ้น 

วิเคราะห์รอยแตกร้าวที่เกิดขึ้นในคานคอนกรีตทดสอบพบว่า 
หากพิจารณาจากรอยแตกร้าวที่เกิดขึ้นในคานคอนกรีตไม่ผสมเส้น
ใยเหล็กและในคานคอนกรีตที่ผสมเส้นใยเหล็กในปริมาณน้อย (ผสม
เส้นใยปริมาณร้อยละ 0.5) จะพบรอยแตกร้าวในแนวทแยงกับ
ระนาบตามยาวคานเนื่องจากเกิดแรงดึงในแนวราบร่วมกับแรงเฉอืน
ดึงในแนวตั้ง (Flexural Shear Crack) และรอยร้าวเนื่องจากการ
เฉือน (Web Shear Crack) ดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ 16 และรูปที่ 
17 จะเห็นได้ว่าคานมีพฤติกรรมการรับแรงเปลี่ยนไปคือ คานมีการ
รับแรงเฉือนร่วมด้วย และรูปแบบรอยแตกร้าวลักษณะดังกล่าวจะ
ลดลงเมื่อมีปริมาณการผสมเส้นใยเหล็กที่เพิ่มขึ้น ดังแสดงตัวอย่าง
ในรูปที่ 18 และรูปที่ 20 จึงเห็นได้ว่าเส้นใยเหล็กช่วยให้คานยังคงไม่
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการรับแรงไป ซึ่งคานยังคงมีพฤติกรรมการ
รับแรงดึงเป็นหลักเนื่องจากการดัดจนถึงจุดวิบัติของคาน 

 

รูปที่ 16  ตัวอย่างคานไม่เกิดการกัดกร่อนและไม่ผสมเส้นใย (NC-
0F) 

 

รูปที่ 17  ตัวอย่างคานเกิดการกัดกร่อนร้อยละ 2 และไม่ผสมเส้น
ใย (2C-0F) 
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รูปที่ 18 ตัวอย่างคานเกิดการกัดกร่อนร้อยละ 2 และผสมเส้นใยร้อย
ละ 1.5 (2C-1.5F) 

 

รูปที่ 19 ตัวอย่างคานเกิดการกัดกร่อนร้อยละ 5 และไม่ผสมเส้นใย 
(5C-0F) 

 

รูปที่ 20 ตัวอย่างคานเกิดการกัดกร่อนร้อยละ 5 และผสมเส้นใยร้อย
ละ 1.0 (5C-1.0F) 

อีกทั ้งรอยแตกร้าวในแนวตั ้งฉากกับแรงดึงหลัก (Flexural 
Crack) มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเมื่อเกิดการกัดกร่อนในระดับที่รุนแรง
ขึ้นกล่าวคือ เมื่อระดับการกัดกร่อนเพิ่มสูงขึ้น หน่วยแรงดึงที่เกดิขึ้น
ในคานคอนกรีตก็สูงมากขึ้นด้วย ทั้งนี้เนื่องจากการสูญเสียปริมาณ
เหล็กเสริมและประสิทธิภาพในการถ่ายแรงดึงสู่เหล็กเสริมรับแรงดึง
ในคาน ทำให้คอนกรีตรับภาระในการรับแรงดึงจากน้ำหนักกระทำ
มากขึ้น ดังจะเห็นรอยแตกร้าวตั้งฉากเนื่องจากการดัดมากขึ้น และ
เกิดรอยแตกร้าวในแนวยาวตามแนวเหล็กเสริมขึ้น ดังแสดงตัวอย่าง
ให้เห็นในรูปที่ 17 และรูปที่ 19 แต่กำลังรับแรงดัดในคานยังคงที่เมื่อ
มีปริมาณการผสมเส้นใยเหล็กที่เพิ่มขึ้น ทำให้เห็นได้ว่าเส้นใยเหล็ก
ช่วยรับแรงดึงในคานคอนกรีตและเพ่ิมประสิทธิภาพในการถ่ายแรงสู่
เหล็กเสริมที่ถูกกัดกร่อนได้เมื่อเทียบกับคานคอนกรีตที่ไม่ผสมเส้นใย
เหล็ก        

5. บทสรุป 

จากการศึกษากำลังรับแรงดัดและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นของคาน
คอนกรีตที่ผสมเส้นใยเหล็กในสภาวะการกัดกร่อนที่ระดับต่าง ๆ 

ด้วยการศึกษาจากตัวอย่างคานคอนกรีตทั้งหมด 12 ตัวอย่างคาน 
สามารถสรุปได้ว่า  

ปริมาณการใช้เส้นใยที่เพิ่มขึ้นทำให้ความกว้างของรอยแตกร้าว
เนื่องจากการกัดกร่อนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณ
การใช้ที่เหมาะสม โดยการผสมเส้นใยที่ร้อยละ 1.0 ช่วยลดความ
กว้างของรอยแตกร้าวเนื่องจากการกัดกร่อนได้ดีที่สุด ในการกัด
กร่อนร้อยละ 2 สามารถความกว้างรอยแตกร้าวได้ถึงร้อยละ 63.55 
และการกัดกร่อนร้อยละ 5 สามารถความกว้างรอยแตกร้าวได้ถึง
ร้อยละ 27.96  

การกัดกร่อนทำให้กำลังรับแรงดัดของคานคอนกรีตลดลงตาม
ความรุนแรงของการกัดกร่อนที่เพิ่มขึ้น โดยกำลังรับแรงดัดลดลงถึง
ร้อยละ 21.35 ที่การกัดกร่อนร้อยละ 5 การผสมเส้นใยเหล็กในคาน
คอนกรีตช่วยทดแทนกำลังรับแรงดัดที่สูญเสียไปให้แก่คานคอนกรีต
เสริมเหล็กที่ภาวะการกัดกร่อนได้ โดยที่ระดับกัดกร่อนร้อยละ 2 
การผสมเส้นใยร้อยละ 0.5 สามารถทดแทนกำลังที่สูญเสียไปได้ร้อย
ละ 101.3 และระดับการกัดกร่อนร้อยละ 5 การผสมเส้นใยร้อยละ 
1.0 สามารถทดแทนกำลังที่สูญเสียไปได้ในร้อยละ 101.2 

เส้นใยเหล็กที ่เพิ ่มขึ ้นในคานคอนกรีตเสริมเหล็กช่วยรักษา
พฤติกรรมการรับแรงดัดของคานไว้ ด้วยการลดการเกิดหน่วยแรงดึง
ตั้งฉากเนื่องจากแรงเฉือนที่ก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของรอยแตกร้าว
เนื่องจากแรงดึงดัดร่วมกับแรงเฉือน (Flexural Shear Crack) และ
รอยแตกร้าวเฉือน (Web Shear crack) จนถึงจุดวิบัติของคาน 
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NUMERICAL STUDY ON COMPARTMENTAL EQUIVALENCE OF FIRE RESISTANCE RATING BASED ON AREAS 
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ABSTRACT 

Structural steel is most widely adopted construction material due to its eco-friendly nature, stiffness and ductility when 
subjected to external imposed loading. Nowadays, fire resistance of structural steel has been a serious concern among 
designers since the steel have to fulfill the deflection criteria requirement of EN 1363-1. However, the code provision provides 
fire resistance rating for a standard curve which might be different for different compartment which we term as natural curve. 
So, this study is performed to propose the computation method for development of natural fire curve which is actual fire 
resistance rating of structural steel from standard fire furnace rating based on ISO 834 standard to compartmental fire 
resistance rating based on natural iBMB curve. The steel section adopted in the study is from the O-NES tower office 
compartment. Further, numerical simulation will be performed to validate the documental experimental result. The modelling 
parameters of calibrated numerical model will then be used to simulated steel section of O-NES tower office compartment 
to obtain fire resistant rating. Also, study will be performed to predict equivalence of fire severity based on areas beneath the 
standard and compartmental temperature-time curves for office (iBMB). From the study it was observed that the studied 
section can fulfill the rating requirement. However, office compartmental (iBMB) equivalence of fire resistance rating based on 
areas beneath for SB45 was more than 3 hours. Although the studied structural steel section satisfies the Ministrial Regulation 
criteria for compartmental fire but could not satisfy the requirement of standard fire furnace test criteria based on ISO 834. 

Keywords: Fire resistance rating, ISO 834 standard, Compartmental fire, Area beneath, Natural iBMB curve 
 

1. INTRODUCTION 

The actual performance-based fire design of steel 
structure should be design based on natural 
compartmental fire curve with the boundary condition as 
per the actual room conditions. In traditional practice fire 
design of steel structure was done by using the 
standardized fire curve like ASTM E119 or ISO 834.[1] In 
many cases the fire design is uneconomical due to greater 
concrete cover of structural member as well as 
disadvantages of aesthetical view of building. Structural 
fire design based on boundary condition for typical 
compartmental fire curve for residential and office 
buildings is iBMB natural fire curve. These formulated 
simplified empirical fire curve was used as part of 
performance based fire design for compartmental fire [2]. 
Based on Ministerial Regulation [3] criteria the structural 
steel section should depict fire resistant rating of more 

than 3 hours.  

The factors affecting the compartmental fire are 
ventilation factor, thermal property of inside material, fire 
load and geometry of compartment play a critical role in 
the development of these fire curves [4]. The behavior of 
compartment fire is described by three main phases, 
namely growth, fully developed and decay period [2][5]. 
For each kind of structure parametric fire curves are 
mostly valid for steel structure [2].  

Growth is the initial phase of fire development. During 
this stage, combustion is restricted to certain areas of the 
compartment that may however result in significant 
localized rises in temperature. It may happen that many 
fires may not surpass this initial stage of fire development, 
due to insufficient fuel loads, limited availability of air 
supply, or human intervention. 
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 The rate of increase in temperature is directly 
proportional to the heat release rate. Therefore, during 
this stage there is a large increase in the temperature of 
the compartment with temperatures reaching to about 
1000°C. The duration of this phase depends on the 
volatile matter that is present in a compartment. As the 
rate of generation of volatile material decreases, or when 
there is insufficient heat available to generate such 
volatiles, the phase begins to cease gradually. 

As the word “decay” clearly suggests, there is a 
decrease in the fire intensity during this phase due to the 
decrease in the available fuel and the rate of fuel 
combustion. This phase occurs when the quantity of 
volatile matter continues to decrease and is consumed, 
after the initial stages of fire. Different phase of fire curve 
is shown in Fig 1. 

 

 
 

Figure 1 Fully developed natural fire (different phase). 

2. IBMB FIRE CURVE 

A parametric natural fire model is presented, which is 
derived on the basis of simulations with heat balance 
models for realistic natural fire design, taking into account 
the boundary conditions of typical compartments in 
residential and office buildings. These so-called iBMB 
parametric fire curves are formulated with the help of 
simplified empirical equations which can easily be used 
for structural fire design as part of a performance-based 
natural fire design concept [2]. 

 
Figure 2 Mathematical description of 3 stage iBMB 

parametric fire curves [2]. 

In Fig. 2, stage 1 is growth phase for residential and office 
buildings, where rate of heat release find by 𝒕𝟐 approach. 

Q(t)=𝑸𝟎( 𝒕

𝒕𝒈

𝟐 

Where,𝑸𝟎 =1MW, 𝒕𝒈 𝟑𝟎𝟎 𝒔 which is time of fire 
growth with the medium fire growth rate for office and 
residential building. 

Rate of heat released is replaced by minimum value of 
fuel-controlled and ventilation control fires. 

Ventilation-controlled: 

𝑸𝒎𝒂𝒙,𝒗 𝟏. 𝟐𝟏𝑨𝑾 𝒉𝑾  𝑴𝑾 

Fuel-controlled: 

 𝑸𝒎𝒂𝒙,𝒇 𝟎. 𝟐𝟓𝑨𝒇   𝑴𝑾 

Where,  

𝑸 𝒕 𝒗 𝟎. 𝟏𝑨𝑾 𝒉𝑾 𝒙𝑯𝒏𝒆𝒕 

𝑸 𝒕  𝒇 𝒎𝑨𝒇 𝒕 𝒙𝑯𝒏𝒆𝒕 

Burning rate area per unit area can be assumed 
m=0.02kg/(m2s), x = 0.7 and Hnet,wood = 17.3MJ/Kg. [2] 

𝑸𝒎𝒂𝒙 𝑴𝑰𝑵 𝑸𝒎𝒂𝒙,𝒗; 𝑸𝒎𝒂𝒙,𝒇  

At end of stage 2, seventy percentage of fire load is 
consumed and then rate of heat release decrease linearly 
until the stage 3 (completely burned). 

3.  FINITE ELEMENT METHOD 

Structural fire design upgrade from a prescriptive 
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approach to performance-based approach [6]. For modern 
approach advanced mathematical model is essential. 
Although tremendous research has been performed 
during last decade, the testing of structural component 
under fire is always challenging. Hence, nowadays 
researchers are using advances numerical tools including 
ANSYS, ABAQUS, MARC, VULCAN, LS-DYNA, etc. to predict 
fire behavior of structural steel [6]. The recent study on 
fire resistant steel was performed by Khanal and 
Chaisomphob, 2020 [7]. The research focusses on study of 
structural steel subjected to fire using solid element 
formulation in numerical tool LSDYNA. However, current 
study focusses on studying behavior of steel using shell 
element formulation as the change of element 
formulation decreases computational time and memory 
requirements.  

Several standardized furnace testing conditions have been 
provided by ASTM, NIST, and UL manual which is 
challenging even in the period of current research. Even 
though, the standards have provided standard fire tests, it 
was observed that structural steel performance in a real 
case is different than standard fire tests. The past large-
scale fire tests and incidents such as Cardington (8-storey 
steel frame building) (1995,1996, UK), fire test in William 
street (1992, Australia), Broadgate (1991, UK) [6] [8] 
exposed the Euro code.  

Hence, a methodology was proposed within 
current study to study the behavior of steel section to 
actual fire scenario. Modeling was carried out for 
numerical simulation of structural steel beam based on 
ISO 834 standard fire curve and material definition for 
steel were calculated based on Euro code. Modeling was 
carried out by using LS-DYNA explicit solver code. A 
3D shell element consisting of 5 integration points was 
modelled in the numerical tool which uses Belytschko-
Tsay shell element formulation. The  
*MAT255 which is temperature-dependent piecewise 
linear plastic material model was used for this analysis [9]. 
Moreover, for the application of thermal load, the 
*LOAD_THERMAL_VARIBLE was used. Based on mesh 
convergence study size of mesh equal to 10mm was 
adopted for all elements. Nonlinear material property in 

fire was controlled by*CONTROL_THERMAL_NONLINEAR. 
Load equal to 100 kN, was applied as a four-point bending 
test by *LOAD_NODE_SET. Also, *BOUNDARY_SPC_SET 
was adopted as simply supported boundary condition. 
The explicit solver was adopted for the numerical 
simulation using*CONTROL_IMPLICIT_GENERAL card 
IMFLAG=0. Finally, the model is analyzed and the required 
data was extracted as d3plot file while post-processing.  
Hence, a numerical study was first performed for 
methodology verification and then actual beam specimen 
was modelled and obtained results was discussed.  
 

4. RESULTS AND DISCUSSION 

4.1. VERIFICATION OF FEM BASED ON EN1363-1 
DEFLECTION CRITERIA 

According to ASTM E119[1] for the fire furnace test 
exposed area should not be less than 100 sq. ft (9 m²), 
the specimen should not be less than 9 ft (2.7 m). Sample 
specimen sized 4200 mm span has been used with simply 
supported boundary condition for fire test which was 
obtained based on testing of Łukomski M et al., 2017 [10]. 
The sample specimen was restrained on all four edges. 
Point load of magnitude 100 kN has been applied which 
can be idealized as equivalent to effect of the overlying 
slab as shown in Fig 3 [10].  

The mathematical model/FEM of fire-resistance rating for 
HEB 300 hot-rolled S355 grade steel beam was performed 
by LS-DYNA. The result was compared with the finding 
from ISO 834 fire standard furnace test results (Beam1 and 
Beam2) [10] which is based on the deflection criteria. From 
Fig 4. 

 

Figure 3 H-beam sample with loading [10].  

The salient points of the test results were 
captured with significant accuracy by the numerical model. 
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The fire resistance rating from the numerical analysis was 
obtained to 32 minutes while from the test results it was 
obtained to be 33minutes. Hence, the adopted modelling 

methodology was adopted to simulate the actual 
structural steel section of O-NES tower and is discussed in 
subsequent section. 

 
Figure 4  Deflection curve (EN 1363-1) [6]. 

 

 

4.2. CASE STUDY 

The selected structural member for this study is an 
actual H-beam from O-NES tower steel structural 
secondary beam for office compartment, which is under 
construction. 

The beam section is H-450X200X9X14 (SB45) and 
SS400 structural steel. For FEM model 𝐿 4400mm, 
support to support length is 𝐿  4200mm and 
exposed in fire length is 𝐿 4000mm. According to 
EN 1365-3 value of deflection 𝐷  98mm and rate of 

deflection 4.36𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛. 
The parametric natural fire curve for office and 

residential buildings (iBMB), which is derived based on 
heat balance models [2] (Fig 5). 
Area (𝐴 )=1094.81m² 
Height (H)= 3.3 m 

Area of openings (Aw) = 153.252 m²  
Average height of opening (hw) = 3 m 
Ventilation factor (𝐴 ℎ ^ ⁄  [4] = 256.44m3/2 
Opening factor, O [11] =𝐴 ℎ ^ ⁄ 𝐴⁄ = 
0.11324m1/2 
Average thermal property of enclose (b) [5] = 1500 
J/( 𝑚 𝑠 / 𝑘) 
Total area of enclosing components (including opening) At 

= 2344 m² 
Total area of enclosing components (without opening) AT= 
2190.775 m² 
Rate of heat release, 
 𝑄 𝑀𝐼𝑁 𝑄 , , 𝑄 ,   
 𝑄 𝑀𝐼𝑁 310.3,273.7  𝑀𝐽

273.7 𝑀𝐽 
q= 1300 MJ, which is taken as an upper value for 

residential and office buildings [5]. 
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Total fire load (Q)= 𝑞 𝑥𝐴 = 1423253 MJ [2] Room temperature (To) = 20˚C
 
 
Figure 5  Office 
floor plan 

Table 1: Data 
for iBMB 

parametric curve (O-NES TOWER). 
K = 0.0962>0.04   
T1 = 980°C t1 = 600sec = 10 min Q1 = 800 MJ 
T2 = 1340°C t2 = 4240sec = 71 min Q2 = 995477.1 MJ 
T3 = 660°C t3 = 6400sec= 107 min Q3 = 426975.9 MJ 

Where, T= temperature, t= Time and Q=Rate of heat release 

 

Figure 6 Deflection curve for SB45 (EN 1363-1) 

Fire resistance rating of H-450X200X9X14 (SB45) hot-rolled 
steel beam based on EN 1363-1 limiting deflection criteria 
was 2hr 53min 24 sec. which is based on ISO834 standard 
fire curve.  

Fig 2 shows the temperature growth curve for three 
sections of the parametric temperature-time curve for the 
office compartment. As shown in Fig 6, the key point of 
the parametric iBMB curve was calculated for an office 
compartment in Table 1. Calculation of equivalent fire 
resistance rating of SB45 based on the area beneath the 
standard and iBMB fire curve. The reference temperature 
was taken as 150⁰C [12].
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Figure 7 Equivalence of fire resistance rating based on areas beneath the standard and compartment temperature–time 

curves. 

 

For ISO834 curve (Fig 7),  

t1 = 10 seconds = 0.167 minutes for T = 150 ˚C and t2 = 
10404 seconds = 173.4 minutes for T = 150 ˚C 

Area enclosed by ISO curve, reference temperature and 
failure time of SB45 is given by Equation 10.  

𝑨𝑰𝑺𝑶𝟖𝟑𝟒 𝟐𝟎 𝟑𝟒𝟓𝐥𝐨𝐠𝟏𝟎 𝟖𝐭 𝟏 𝐝
𝐭𝟐

𝐭𝟏
 (1) 

For iBMB fire curve (Fig 7 and Table 1), 

𝐀𝐢𝐁𝐌𝐁 𝐀𝐬𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝟏 𝐀𝐬𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝟐 𝐀𝐬𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝟑 	 (2)	

𝑨𝒔𝒆𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏𝟏
𝟗𝟔𝟎

𝟏𝟎𝟎𝒕𝟏
𝟐 𝟐𝟎 𝒅𝒕

𝟏𝟎
𝟑.𝟔𝟔𝟕

  (3)	

𝑨𝒔𝒆𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏𝟐 𝟑𝟔𝟎 ∗ √
𝒕 𝟏𝟎

𝟔𝟏
𝟗𝟖𝟎 𝒅𝒕 

𝟕𝟏
𝟏𝟎

	 (4)	
𝑨𝒔𝒆𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏𝟑 𝟔𝟖𝟎 ∗ √

𝒕 𝟕𝟏

𝟑𝟔
𝟏𝟑𝟒𝟎 𝒅𝒕

𝒕𝒙
𝟕𝟏

	 	 	(5)	
The equivalent area of AiBMB with respect to AISO834 from 
Eq 1, Eq 2, Eq 3, Eq 4, and Eq 5. 

𝑨𝒊𝑩𝑴𝑩 𝑨𝑰𝑺𝑶𝟖𝟑𝟒 

𝟔𝟖𝟎 ∗ √
𝒕 𝟕𝟏

𝟑𝟔
𝟏𝟑𝟒𝟎 𝒅𝒕

𝒕𝒙

𝟕𝟏
𝟗𝟎𝟗𝟐𝟖. 𝟑𝟖 

𝒕𝒙 𝒕𝒊𝑩𝑴𝑩 𝟏𝟖𝟎. 𝟗𝟐𝒎𝒊𝒏 

5. CONCLUSION 

The current paper studies behavior of hot rolled 
structural steel subjected to fire numerically. A 
documented steel section was simulated in explicit solver 
of LSDYNA and the results from test was compared with 
numerical results. Likewise, the similar modelling 
methodology was followed to analyze the actual 
structural steel section of ONES tower. Based on the 
numerical results several findings are enumerated as 
follows: 
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 The study showed office compartmental (iBMB) 
equivalence of fire resistance rating based on areas 
beneath for SB45 was more than 3 hours.  
 Moreover, the studied structural steel section satisfies 

the Ministerial Regulation criteria for compartmental 
fire but could not satisfy the requirement of standard 
fire furnace test criteria based on ISO 834. 
 The explicit solver of numerical model could capture 

salient points of the rating curve from actual test.  
 The actual fire rating of structural components of 

building frames should be evaluated based on design 
natural fire rather than based on standard fire curve. 
The code provision provides fire resistance rating for a 
standard curve which might be different for different 
compartment which we term as natural curve. 
 The studied structural steel of ONES tower can fulfill 

the rating requirement.  
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ผลกระทบของปูนซีเมนต์และสารผสมเพ่ิมโพลิเมอร์ต่อกำลังอัดของดินลูกรังท่ีใช้เปน็วัสดุชั้นพ้ืนทาง 
EFFECT OF CEMENT AND POLYMER ADMIXTURE ON THE COMPRESSIVE STRENGTH OF LATERITIC SOIL USED  

FOR BASE LAYER 

ณัฐวุธ วิกสิตเจิรญกุล1,*, วรัช ก้องกิจกุล1 และ ฐิติกร โพธิ์ศรีบิ้ง2 
1 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จ.กรุงเทพฯ 

2 สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท จ.กรุงเทพฯ 
*Corresponding author address: wuttition@gmail.com 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยศึกษาผลกระทบของการเติมสารผสมเพิ่มโพลิเมอร์เข้ากับวัสดุดินลูกรังผสมซีเมนต์สำหรับใช้ในการทำชั้นพื้นทางของถนน โดยใช้ดิน
ลูกรังที่มาจากจังหวัดชลบุรี โดยจะทำการทดสอบกับดินลูกรังดังกล่าวผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทท่ี 1 ในปริมาณ 0 2 4 6 และ 8 เปอร์เซ็นต์
โดยมวลแห้งของดินลูกรัง แล้วนำไปทดสอบกำลังรับแรงอัดทิศทางเดียวเพื่อหาปริมาณปูนซีเมนต์ขั้นต่ำที่ทำให้ดินลูกรังมีค่ากำลังรับแรงอัดทิศทาง
เดียวตามมาตรฐานกรมทางหลวง จากนั้นได้ทำการเพิ่มสารผสมเพิ่มโพลิเมอร์ในดินลูกรังผสมปูนซีเมนต์ที่ 2 4 6 และ 8 เปอร์เซ็นต์ของมวลซีเมนต์ 
โดยสารผสมเพิ่มโพลิเมอร์มีสมบัติทำให้วัสดุดินซีเมนต์มีความสามารถในการรับกำลังรับแรงอัดสูงขึ้นในช่วงปริมาณสารผสมเพิ่มโพลิเมอร์ที่ 2-6 
เปอร์เซ็นต์ต่อมวลซีเมนต์ โดยสามารถทำนายค่ากำลังรับแรงอัดทิศทางเดียวจากค่าปริมาณซีเมนต์ในหน่วยเปอร์เซ็นต์ของมวลแห้งของดินลูกรังและ
ค่าปริมาณสารผสมเพิ่มโพลิเมอร์ในหน่วยเปอร์เซ็นต์ของมวลซีเมนต์ได้ และการเพิ่มสารผสมเพิ่มโพลิเมอร์ในตัวอย่างดินซีเมนต์ยังส่งผลทำให้ค่า
โมดูลัสยืดหยุ่นและค่าดัชนีความเหนียวเน่ืองจากแรงอัดมีค่ามากกว่าตัวอย่างดินซีเมนต์ที่ไม่เพ่ิมสารผสมเพ่ิมโพลิเมอร์  
คำสำคัญ: ดินลูกรัง, ปูนซีเมนต์, สารผสมเพ่ิมโพลิเมอร์, กำลังอัด, ชั้นพ้ืนทาง 

Abstract 

Study of the effect from adding the polymer admixture to lateritic soil mixed with cement for use in a base layer studies 
using the lateritic soil from Chonburi province. Performing the test with the lateritic soil mixed with Portland cement type I at 
0, 2, 4, 6, and 8 percent by mass of dry lateritic soil to find the minimum cement content that causes the lateritic soil to have 
compressive strength follow the Department of Highways standard. After that, add the polymer admixture in lateritic soil 
mixed with cement at 2, 4, 6, and 8 percent by mass of cement content. The result of samples with polymer admixture in 2-
6 percent by mass of cement content tends to be higher the compressive strength value than the soil-cement sample without 
polymer admixture. The compressive strength value can be predicted by the cement content value in unit of percent by 
mass of dry lateritic soil and the polymer admixture content value in unit of percent by mass of cement. In addition, the 
polymer admixture effects to increase in the value of Young’s modulus and the value of compressive toughness index in soil-
cement samples higher than the soil-cement sample without the polymer admixture.  
Keywords: lateritic soil, cement, polymer admixture, compressive strength, base layer. 

 
1. คำนำ 

กรมทางหลวงชนบทมีหน้าที่หลักในการสร้างถนนที่จะเชื ่อม
โครงข่ายเพื่อการเชื่อมเส้นทางธุรกิจต่าง ๆ ในหลายพื้นที่ โดยถนน
ในประเทศไทยม ีอยู่  2 ประเภท  ได ้แก่  ถนนคอนกร ีตและ
ถนนลาดยาง โดยถนนที ่กรมทางหลวงชนบทสร้างเป็นหลักคือ
ถนนลาดยาง ซึ ่งในปัจจุบันวัสดุที ่ใช้ในการก่อสร้างมีสมบัติทาง
วิศวกรรมผ่านเกณฑ์มาตรฐานมีอยู่อย่างจำกัด และโครงการก่อสร้าง
หลายแห่งอยู่ไกลจากแหล่งหินคลุกที่ใช้เป็นวัสดุพื้นทาง ซึ่งทำให้มี
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง นอกจากนี้การขนส่งผ่านรถบรรทุกอาจทำให้

เกิดความเสียหายต่อการจราจรและส่ิงแวดล้อมโดยรอบ 
ในปัจจุบันจึงมีการนำวัสดุที่มีในพื้นที่งานก่อสร้างนั้นมาพัฒนา

ให้มีกำลังรับแรงอัดทิศทางเดียวที่ผ่านมาตรฐานนำมาใช้ในการ
ซ่อมแซมชั้นพื้นทางโดยแทนที่หินคลุกที่ถูกขุดออก ซึ่งงานวิจัยใน
อดีตมีการนำวัสดุหลายชนิดมาผสมกับซีเมนต์และสารผสมเพ่ิมอ่ืน ๆ 
เพื่อให้ได้วัสดุชั้นพื้นทางที่มีกำลังรับแรงอัดทิศทางเดียวผ่านเกณฑ์
มาตรฐานได้ [1-3] ถึงแม้ว่าการผสมด้วยซีเมนต์จะสามารถเพิ่มค่า
กำลังอัดของดินลูกรังให้เทียบเคียงกับหินคลุกได้ แต่สมบัติด้านอ่ืน 
เช่น ความต้านทานการล้า (Fatigue cracking) อาจด้อยกว่า หรือ
เมื่อถูกน้ำกระทำเข้าออกวัสดุเป็นวงรอบ (Wet-dry cycle) สมบัติ
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ของดินลูกรังผสมซีเมนต์อาจด้อยลง และการเสื่อมลงของสมบัติของ
ดินลูกรังผสมซีเมนต์อาจเกิดขึ ้นด้วยอัตราที่รวดเร็วกว่าหินคลุก 
ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาสารผสมเพิ่มโพลิเมอร์เพื่อปรับปรุงคุณภาพ
ของดินผสมซีเมนต์ แต่การนำสารผสมเพิ่มโพลิเมอร์มาผสมเข้ากับ
ด ินซ ีเมนต์ท ี ่อ ัตราส่วนต่าง ๆ อาจจะทำให้กำล ังร ับแรงอัด
เปลี่ยนแปลงไป จึงเป็นที่มาของงานวิจัยนี้ที่ทำการทดสอบหาค่า
กำลังรับแรงอัดทิศทางเดียวของดินลูกรังผสมซีเมนต์และสารผสม
เพ่ิมโพลิเมอร์ที่อัตราส่วนแตกต่างกัน 

บทความวิจัยฉบับนี้จึงทำการทดลองโดยนำซีเมนต์และสารผสม
เพิ่มโพลิเมอร์ผสมเข้ากับดินลูกรังเพื ่อศึกษาอิทธิพลของปริมาณ
ปูนซีเมนต์และสารผสมเพิ่มโพลิเมอร์ต่อกำลังอัดของดินลูกรังที่
ปรับปรุงคุณภาพ เพ่ือเป็นแนวทางในการนำซีเมนต์และสารผสมเพ่ิม
โพลิเมอร์มาใช้พัฒนาวัสดุชั้นพื้นทางและวัสดุชั้นพื้นทางหมุนเวียน
ในการซ่อมถนน 

งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อศึกษากำลังรับแรงอัด
ทิศทางเดียวของวัสดุชั้นพื้นทางที่ผสมด้วยซีเมนต์และสารผสมเพ่ิม
โพลิเมอร์ 2.หาอัตราส่วนผสมสารผสมโพลิเมอร์ที ่เหมาะสมที่
ตอบสนองต่อความต้องการด้านกำลังรับแรงอัด และ 3.เปรียบเทียบ
สมบัติด้านอื่น ๆ ระหว่างดินลูกรังที่ผสมปูนซีเมนต์และสารผสมเพ่ิม
โพลิเมอร์กับดินลูกรังที่ผสมปูนซีเมนต์อย่างเดียว 

โดยเป็นการศึกษาผลกระทบของการแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยสาร
ผสมเพิ่มโพลิเมอร์เข้ากับวัสดุดินลูกรังสำหรับใช้ในการก่อสร้างชั้น
พื้นทางของถนนเน้นที่การศึกษาค่ากำลังรับแรงอัดทิศทางเดียวของ
วัสดุโดยจะตรวจสอบสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุตามมาตรฐาน 
DH-S 204/2556 [4] ได้แก่ การทดสอบหาขนาดเม็ดดิน (Sieve 
Analysis test) การทดสอบการบดอัดด ิน (Compaction test) 
และการทดสอบหาขีดความข้นเหลวของดิน (Atterberg’s limit 
test) หลังจากนั้น ใช้การทดสอบแรงอัดทิศทางเดียว (Unconfined 
Compressive Strength test) ตามมาตรฐาน DH-T 105/2515 
[5] ในการทดสอบหาค่ากำลังรับแรงอัดทิศทางเดียวของตัวอย่าง
ทั้งหมด 

2. วัสดุที่ใช ้

2.1. ดินลูกรัง 

ดินลูกรังเป็นวัสดุธรรมชาติที่นิยมนำมาใช้เป็นวัสดุชั้นรองพ้ืนทาง 
(Sub-base) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการรับน้ำหนักจากการกระทำของ
น้ำหนักบรรทุกจราจรที่ผิวถนน และเป็นวัสดุที่ถูกนำมาพัฒนาเพื่อใช้
เป็นวัสดุชั้นพ้ืนทางด้วยการผสมกับซีเมนต์ (Soil-cement base) อีก
ด้วย โดยดินลูกรังที่ใช้นำมาจากจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นดินลูกรังที่ใช้ใน
งานวิจัยนี ้ได้มีสมบัติผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานกรมทางหลวงแล้ว 
สมบัติทางวิศวกรรมต่าง ๆ ในงานวิจัยนี ้แสดงในตารางท่ี 1 และ
อัตราส่วนระหว่างมวลหยาบกับมวลละเอียดของดินที่ใช้แสดงในรูปที่ 1 

ตารางท่ี 1  สมบัติดัชนีของดินลูกรัง 

Index Result 
เกณฑ์

มาตรฐาน 
Specific Gravity 2.645 - 
Liquid Limit (%) 34.0 ≤ 40.0 
Plastic Limit (%) 23.1 - 
Plastic Index (%) 13.8 ≤ 15.0 
Optimum Moisture Content (%) 11.5 - 
Maximum Density (g/cm3) 1.910 - 

 

รูปที่ 1 เส้นโค้งการกระจายขนาดคละของดินลูกรังที ่ใช้ใน
งานวิจัยนี้ 

2.2. ปูนซีเมนต์ 

ปูนซีเมนต์เป็นวัสดุเชื ่อมประสานหลักในคอนกรีต โดยจะ
นำมาใช้ในงานที่ต้องการค่ากำลังรับแรงอัดและความทนทาน ซึ่ง
เป็นสมบัติหลักทางวิศวกรรม หน้าที่ของปูนซีเมนต์ คือ เติมเต็ม
ช่องว่างระหว่างมวล ทำให้วัสดุมีสมบัติไม่ซึมผ่านน้ำ สร้างกำลังให้
คอนกรีต และทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมประสานมวลต่าง ๆ ให้เป็นชิ้น
เดียวกัน ในงานวิจัยนี้ปูนซีเมนต์ที ่ใช้เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ประเภทท่ี 1 ที่ไม่ผ่านกระบวนใด ๆ มาก่อน เพ่ือเป็นการจำลองการ
ใช้งานในการก่อสร้างจริงซึ่งจะไม่ได้ผ่านกระบวนการใด ๆ เช่นกัน 

2.3. สารผสมเพ่ิมโพลิเมอร์ 

งานวิจ ัยนี ้ ใช ้สารผสมเพิ ่มโพลิเมอร์ ที ่ เร ียกว ่า Renolith 
ประกอบไปด ้วย  สารผสมของน ้ำ Acrylic resin Calcium salt 
Mineral oil และ Cellulose เหมาะสำหรับปรับปรุงคุณภาพของดิน
ซีเมนต์ (Soil-cement) ให้มีสมบัติความแข็งคล้ายคอนกรีต ในงาน
ก่อสร้างชั้นพื้นทางถนน (Road base) และรองพื้นทาง (Sub-base) 
ทำหน้าที่เป็นสารผสมเพิ่มความหนืด (Thickener) เคลือบอนุภาค 
(Film former) ช่วยยึดเกาะ เชื่อมการแตกร้าว และป้องกันการซึม
ผ่านของน้ำในดินซีเมนต์และถนนหินคลุก โดยสารผสมเพิ่มนี้จะต้อง
เก็บไว้ในที่แห้งและร่มโดยจะเก็บไว้ได้ยาวนานถึง 24 เดือนในภาชนะ
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ปิด และในการผสมตัวอย่างจะนำสารผสมนี้ผสมเข้ากับน้ำก่อนแล้ว
จึงค่อยนำมาผสมกับดินลูกรังและซีเมนต์ 

ในการออกแบบตามคู่มือของผลิตภัณฑ์จะใช้การกำหนดค่า
ปริมาณซีเมนต์เริ่มต้นที่ 3 เปอร์เซ็นต์ของมวลดินแห้ง และเปลี่ยน
ปริมาณซีเมนต์เป็น 4 5 6 7 และ 8 เปอร์เซ็นต์ของมวลดินแห้ง โดย
ทำการกำหนดปริมาณของ Renolith ที่ใช้ไว้ที่ 5 เปอร์เซ็นต์ของ
มวลซีเมนต์ เพื่อหาปริมาณซีเมนต์ที่ทำให้ตัววัสดุมีค่ารับกำลังสูงสุด 
แต่เนื่องจากในงานวิจัยนี่ต้องการหาปริมาณซีเมนต์และปริมาณของ 
Renolith ที่เหมาะสมจริงๆ จึงได้ทำการกำหนดปริมาณซีเมนต์และ 
Renolith โดยไม่ได้ใช้ปริมาณตามในคู่มือของผลิตภัณฑ์ 

3. วิธีการทดลอง 

งานวิจัยนี้ใช้การทดสอบกำลังรับแรงอัดทิศทางเดียวในการหา
ค่ากำลังรับแรงอัดทิศทางเดียวของตัวอย่างดินลูกรังผสมซีเมนต์ 
และดินลูกรังผสมซีเมนต์และสารผสมเพิ่มโพลิเมอร์ ตัวอย่างที่ใช้มี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร สูง 12 เซนติเมตร ซึ่งเตรียม
ตัวอย่างโดยการผสมแห้งระหว่างดินลูกรังและซีเมนต์ แล้วเทน้ำและ
สารผสมเพ่ิมโพลิเมอร์มาผสมเพ่ิมเข้าไป จากน้ันทำการบดอัดด้วยวิธี
ตามมาตรฐานการทดสอบการบดอัดดิน แบบสูงกว่ามาตรฐาน 
(Modified Proctor test) ในโมลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว 
หลังจากนั้นนำตัวอย่างออกจากโมลแล้วทำการห่อหุ้มตัวอย่างด้วย
พลาสติกใสและบ่มที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 7 วัน ก่อนทดสอบนำ
ตัวอย่างแช่ในน้ำเป็นเวลา 2 ชั่วโมง และพักไว้ที่อุณหภูมิห้อง เป็น
เวลา 15 นาที และปิดผิวหน้าตัวอย่างด้วยปูนปลาสเตอร์เพื่อทำให้
ผ ิว เร ียบ  แล ้วจ ึ งนำไปทำการทดสอบตามมาตรฐาน  DH-T 
105/2515 [5] ด้วยความเร็วในการกดตัวอย่างที่ 1.25 มิลลิเมตรต่อ
นาที แสดงดังในรูปที่ 2 โดยท่ีค่ากำลังรับแรงอัดทิศทางเดียวต้องไม่
ต่ำกว่า 1,724 กิโลปาสคาล  

 
รูปที่ 2 ตัวอย่างการทดสอบแรงอัดทิศทางเดียว 

 
 

ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยนี้เร่ิมจากการทำการทดสอบหาสมบัติ
ทางวิศวกรรมของวัสดุตามที ่มาตรฐานของกรมทางหลวง DH-S 
204/2556 [4] ได้แก่ การทดสอบหาขนาดเม็ดดิน การทดสอบการ
บดอัดดิน และการทดสอบหาขีดความข้นเหลวของดิน หลังจากนั้น
ทำการทดสอบแรงอัดแบบทิศทางเดียวกับตัวอย่างดินลูกรังผสม
ซีเมนต์ที่ C = 2 4 6 และ 8 เปอร์เซ็นต์ของมวลแห้ง (Solid) ของดิน
ลูกรัง ตามลำดับ เพื่อหาปริมาณซีเมนต์ขั้นต่ำที่ทำให้วัสดุสามารถรับ
กำลังรับแรงอัดทิศทางเดียวได้ 1,724 กิโลปาสคาล  

ในขั้นตอนถัดไปจะใช้ปริมาณซีเมนต์จากขั้นตอนก่อนหน้าซึ่งได้ 
3.2 เปอร์เซ็นต์ของมวลแห้งของดินลูกรัง มาเป็นปริมาณซีเมนต์
เริ่มต้น จากนั้นทำการผสมดินลูกรังกับซีเมนต์และสารผสมเพิ่มโพลิ
เมอร์ (P) ในปริมาณ 2 4 6 และ 8 เปอร์เซ็นต์ของมวลซีเมนต์ 
ตามลำดับ และทำซ้ำกับตัวอย่างที่เพิ่มปริมาณซีเมนต์เป็น 2 และ 4 
เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ ปริมาณของวัสดุแต่ละอย่างในแต่ละตัวอย่าง
แสดงดังในตารางท่ี 2 และนำไปทำการทดสอบแรงอัดแบบไม่ถูก
จำกัด นำผลที่ได้มาวิเคราะห์หาสมการทำนายค่ากำลังรับแรงอัด
ทิศทางเดียว 

ตารางท่ี 2 ปริมาณวัสดุในแต่ละตัวอย่างทดสอบ 

C 
(%) 

P 
(%) 

มวลแห้งของ 
ดินลูกรัง 
(กรัม) 

น้ำ 
(กรัม) 

มวลซีเมนต์ 
(กรัม) 

มวลสารผสม 
เพิ่มโพลิเมอร ์

(กรัม) 

3.2 

0 2300 264.5 73.6 0.00 
2 2300 264.5 73.6 1.47 
4 2300 264.5 73.6 2.94 
6 2300 264.5 73.6 4.42 
8 2300 264.5 73.6 5.89 

2.0 

0 2300 264.5 46.0 0.00 
2 2300 264.5 46.0 0.92 
4 2300 264.5 46.0 1.84 
6 2300 264.5 46.0 2.76 
8 2300 264.5 46.0 3.68 

4.0 

0 2300 264.5 92.0 0.00 
2 2300 264.5 92.0 1.84 
4 2300 264.5 92.0 3.68 
6 2300 264.5 92.0 5.52 
8 2300 264.5 92.0 7.36 

หลังจากนั้นวิเคราะห์หาค่าดัชนีความเหนียวอันเนื่องจากแรงอัด 
(Compressive Toughness Index) จากผลการทดสอบแรง อัด
ทิศทางเดียวด้วยวิธีการของ Deng และคณะ [6] เพ่ือเปรียบเทียบกัน
ระหว่างตัวอย่างดินซีเมนต์ที่ไม่ผสมสารผสมเพิ่มโพลิเมอร์กับตัวอย่าง
ดินซีเมนต์ที่ผสมสารผสมเพ่ิมโพลิเมอร์  
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4. ผลการทดสอบและการอภิปราย 

ในงานวิจัยนี้จะทำการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของปริมาณ
ส่วนผสมต่าง ๆ ของวัสดุดินลูกรังผสมซีเมนต์และสารผสมเพ่ิม     
โพลิเมอร์ โดยจะแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1.การออกแบบปริมาณ
ซีเมนต์ 2.การออกแบบปริมาณสารผสมเพิ่มโพลิเมอร์ 3.การหา
สมการความสัมพันธ์ของปริมาณส่วนผสมทั้งหมด และ 4.วิเคราะห์
หาดัชนีความเหนียวอันเนื่องจากแรงอัด แล้วจึงทำการเปรียบเทียบ
ระหว่างตัวอย่างดินซีเมนต์ที ่ไม่ผสมสารผสมเพิ ่มโพลิเมอร์กับ
ตัวอย่างดินซีเมนต์ที่ผสมสารผสมเพ่ิมโพลิเมอร์ 

4.1. ส่วนผสม 

ในขั้นตอนนี้จะหาปริมาณซีเมนต์ที่ต้องใช้ในการผสมเข้ากับดิน
ลูกรัง โดยตัวอย่างดินลูกรังผสมซีเมนต์หลังจากบ่ม 7 วัน จะต้องได้
ค่ากำลังรับแรงอัดทิศทางเดียวไม่น้อยกว่า 1,724 กิโลปาสคาล 

ปริมาณของซีเมนต์ที ่เหมาะสมใช้ในงานวิจัยนี้เท่ากับ 3.2 
เปอร์เซ็นต์ของมวลดินแห้ง สามารถหาได้จากรูปที่ 3 และรูปที่ 4  
หลังจากนั ้นทำการเพิ ่มสารผสมเพิ ่มโพลิเมอร์ที่ 2 4 6 และ 8 
เปอร์เซ็นต์ของมวลซีเมนต์ที่ใช้ และทำการทดลองด้วยปริมาณค่า P 
เท่าเดิม แต่เปล่ียนแปลงปริมาณค่า C เป็น 2 และ 4 เปอร์เซ็นต์ของ
มวลแห้งของดินลูกรังตามลำดับ 

 
รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นเบี่ยงเบนกับ

ความเครียดแนวแกนของตัวอย่างดินลูกรังผสม
ซีเมนต์เพียงอย่างเดียว 

 

 
รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังรับแรงอัดทิศทางเดียวกับ

ปริมาณซีเมนต์สำหรับดินลูกรังที่ผสมซีเมนต์เพียงอย่าง
เดียว 

4.2. การทดสอบแรงอัดทิศทางเดียว 

 ผลการทดสอบแรงอัดทิศทางเดียวของวัสดุดินลูกรังผสมซีเมนต์
และสารผสมเพ่ิมโพลิเมอร์ทั้งหมดแสดงในตารางที่ 3 และ รูปที่ 5-10 

ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบแรงอัดแบบไม่ถูกจำกัดของวัสดุดินลูกรัง
ผสมซีเมนต์และสารผสมเพ่ิมโพลิเมอร์ 

ปริมาณ
ซีเมนต์ 
(%) 

ปริมาณสารผสม
เพิ่มโพลิเมอร ์

(%) 

กำลังรับแรงอัด
ทิศทางเดียว

สูงสุด 
(กิโลปาสคาล) 

โมดูลสัยืดหยุ่น 
(เมกะปาสคาล) 

3.2 

0 2117 273.42 
2 1983 347.98 
4 2032 183.95 
6 2329 373.32 
8 2148 327.55 

2.0 

0 824 58.54 
2 1362 121.69 
4 1595 175.75 
6 1677 204.37 
8 1462 130.35 

4.0 

0 2560 218.75 
2 2310 246.31 
4 2395 252.95 
6 2603 264.97 
8 2254 143.48 
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รูปที่ 5 ความส ัมพ ันธ ์ระหว ่างความเค ้นเบ ี ่ยงเบนกับ

ความเครียดแนวแกน ที่ปริมาณซีเมนต์ต่างๆ สำหรับ
ปริมาณสารผสมเพ่ิมโพลิเมอร์ 0 เปอร์เซ็นต์ 

 
รูปที่ 6 ความส ัมพ ันธ ์ระหว ่างความเค ้นเบ ี ่ยงเบนกับ

ความเครียดแนวแกน ที่ปริมาณซีเมนต์ต่างๆ สำหรับ
ปริมาณสารผสมเพ่ิมโพลิเมอร์ 2 เปอร์เซ็นต์ 

 
รูปที่ 7 ความส ัมพ ันธ ์ระหว ่างความเค ้นเบ ี ่ยงเบนกับ

ความเครียดแนวแกน ที่ปริมาณซีเมนต์ต่างๆ สำหรับ
ปริมาณสารผสมเพ่ิมโพลิเมอร์ 4 เปอร์เซ็นต์ 

 

 
รูปที่ 8 ความส ัมพ ันธ ์ระหว ่างความเค ้นเบ ี ่ยงเบนกับ

ความเครียดแนวแกน ที่ปริมาณซีเมนต์ต่างๆ สำหรับ
ปริมาณสารผสมเพ่ิมโพลิเมอร์ 6 เปอร์เซ็นต์ 

 
รูปที่ 9 ความส ัมพ ันธ ์ระหว ่างความเค ้นเบ ี ่ยงเบนกับ

ความเครียดแนวแกน ที่ปริมาณซีเมนต์ต่างๆ สำหรับ
ปริมาณสารผสมเพ่ิมโพลิเมอร์ 8 เปอร์เซ็นต์ 

 
รูปที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังรับแรงอัดทิศทางเดียวกับ

ปริมาณสารผสมเพ่ิมโพลิเมอร์ ที่ปริมาณซีเมนต์ต่างๆ 
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จากตารางท่ี 3 และรูปที่ 10 แสดงให้เห็นว่า ปริมาณสารผสม
เพิ่มโพลิเมอร์ที่เหมาะสมอยู่ในช่วง 2-6 เปอร์เซ็นต์ของมวลซีเมนต์ 
เนื่องจากการเพิ่มปริมาณสารผสมเพิ่มโพลิเมอร์ที่มากขึ้น จะส่งผล
ให้ค่ากำลังรับแรงอัดทิศทางเดียวเพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยปริมาณ
สารผสมเพิ่มโพลิเมอร์ที่เหมาะสมที่สุดคือ 6 เปอร์เซ็นต์ของมวล
ซีเมนต์ หากใส่ในปริมาณท่ีมากกว่านี้จะทำให้กำลังรับแรงอัดทิศทาง
เดียวมีค่าลดลง เป็นไปตามบทความวิจัยของ Kumar [1] ที่ได้ผล
สรุปว่า ตัวอย่างดินซีเมนต์ผสมสารผสมเพิ่มโพลิเมอร์ที่ปริมาณ 5 
เปอร์เซ็นต์ของมวลซีเมนต์มีค่ากำลังรับแรงอัดทิศทางเดียวสูงสุด
มากที่สุด และที่ปริมาณสารผสมเพิ่มโพลิเมอร์ 7.5 เปอร์เซ็นต์ของ
มวลซีเมนต์มีค่ากำลังรับแรงอัดทิศทางเดียวสูงสุดลดลง นอกจากนี้
เมื่อเปรียบเทียบที่ปริมาณสารผสมเพิ่มโพลิเมอร์เท่ากัน ค่ากำลังรับ
แรงอัดทิศทางเดียวจะเพ่ิมขึ้นแบบแปรผันตามกับปริมาณซีเมนต์  
 การใส่สารผสมเพิ่มโพลิเมอร์มีผลทำให้ค่าโมดูลัสยืดหยุ่น (E50) 
ของตัวอย่างมีค่ามากขึ้น แต่เมื่อใส่มากเกินกว่าปริมาณที่เหมาะสม 
จะทำให้ค่าโมดูลัสยืดหยุ่นมีค่าลดลง และเมื่อเปรียบเทียบที่ปริมาณ
สารผสมเพิ่มโพลิเมอร์เท่ากัน ค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของตัวอย่างที ่มี
ปริมาณซีเมนต์ที ่เหมาะสมที่ได้จากการวิเคราะห์ซึ ่งเท่ากับ 3.2 
เปอร์เซ็นต์ต่อมวลของดินลูกรังจะมีค่ามากที่สุด 

4.3. การพัฒนาสมการทำนายคา่กำลังรับแรงอัดทิศทางเดียว 

 การหาความสัมพันธ์ระหว่างค่ากำลังรับแรงอัดทิศทางเดียวต่อ
ปริมาณซีเมนต์และสารผสมเพิ่มโพลิเมอร์สามารถหาได้โดยการนำ
ข้อมูลในช่วงที่ค่ากำลังรับแรงอัดทิศทางเดียวเพิ่มขึ้น จากรูปที่ 10 
มาสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่ากำลังรับแรงอัดทิศทาง
เดียวกับปริมาณสารผสมเพ่ิมโพลิเมอร์ในมาตราส่วนลอการิทึม (Log 
scale) และสร้างสมการการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression) 
ดังแสดงในรูปที่ 11 พร้อมกับได้สมการเส้นตรง ดังสมการที่ (1) ซึ่ง
ได้แนวทางจากการศึกษาของ Fuangfu [7] 

𝑞  𝐾 P  (1) 

 ในการนำเสนอตัวแปรที่เป็นตัวแทนของผลทดสอบทั้งหมด จึง
ทำการเฉลี่ยค่าของตัวแปร m จากรูปที่ 11 และสร้างสมการการ
ถดถอยเชิงเส้นอีกครั้งโดยใช้ค่า m เฉลี่ย (mavg) ซึ่งจะได้ค่าคงท่ี K 
ดังแสดงในรูปที่ 12 พร้อมกับได้สมการเส้นตรง ดังสมการท่ี (2) 

𝑞  𝐾 P  (2) 

 
รูปที่ 11 ความสัมพันธ ์ระหว่างกำล ังร ับแรงอัดทิศทาง

เดียวกับปริมาณสารผสมเพิ่มโพลิเมอร์ เฉพาะช่วงที่
ค่ากำลังรับแรงอัดทิศทางเดียวเพ่ิมขึ้น 

 
รูปที่ 12 ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังรับแรงอัดทิศทางเดียวกับ

ปริมาณสารผสมเพิ ่มโพลิเมอร์ ที่ใช้ค่า m เท่ากับ m 
เฉล่ีย 

ต่อมาสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าจุดตัดแกน y (K) จาก
รูปที่ 12 กับปริมาณซีเมนต์ในมาตราส่วนลอการิทึมและสร้างสมการ
การถดถอยเชิงเส้น ดังแสดงในรูปที่ 13 โดยสมการการถดถอยเชิง
เส้นดังกล่าวจะเกิดเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง ค่า K และปริมาณ
ซีเมนต์ดังสมการ (3) จากนั้นนำค่า K ในสมการ (3) แทนที่ในสมการ 
(2) จะได้สมการการคำนวนหาค่ากำลังรับแรงอัดทิศทางเดียวดัง
สมการ (4) 

𝐾  𝐴 C  (3) 

𝑞  𝐴 𝐶 𝑃  (4) 
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รูปที่ 13 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าจุดตัดแกน y กับปริมาณ
ซีเมนต์ 

หลังจากนั้นนำค่าที่ได้จากรูปที่ 12 และรูปที่ 13 แทนในสมการ
ที่ (4) จะได้สมการทำนายค่ากำลังรับแรงอัดทิศทางเดียวด้วยค่า
ปริมาณซีเมนต์ในหน่วยเปอร์เซ็นต์ของมวลแห้งของดินลูกรังและค่า
ปริมาณสารผสมเพิ่มโพลิเมอร์ในหน่วยเปอร์เซ็นต์ของมวลซีเมนต์ 
ดังแสดงในสมการ (5)  

𝑞  814.8917 𝐶 . 𝑃 .  (5) 

เมื่อ qu คือ ค่ากำลังรับแรงอัดทิศทางเดียว (กิโลปาสคาล) 
 C คือ ปริมาณซีเมนต์ (เปอร์เซ็นต์) 
 P คือ ปริมาณสารผสมเพ่ิมโพลิเมอร์ (เปอร์เซ็นต์) 

ขั้นตอนสุดท้ายสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่ากำลังรับ
แรงอัดทิศทางเดียวที่ได้จากสมการทำนายกับค่าที่ได้จากการทดลอง
ดังแสดงใน รูปที่ 14 เพื่อทำการตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของค่า
กำลังรับแรงอัดทิศทางเดียวที่ได้จากสมการการทำนาย ซึ่งเห็นได้ว่า
ค ่าที ่ได ้จากสมการการทำนายมีความคลาดเคล่ือนไม่เก ิน 10 
เปอร์เซ็นต์ของค่าจากการทดลอง 

 
รูปที่ 14 ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังรับแรงอัดทิศทางเดียว

จากสมการการทำนายกับค่าที่ได้จากการทดลอง 

 

4.4. วิเคราะห์หาคา่ดัชนีความเหนียวเน่ืองจากแรงอัด 
(COMPRESSIVE TOUGHNESS INDEX) 

 จากงานวิจัยในอดีตของ Deng และคณะ [6] แสดงวิธีการหาค่า
ดัชนีความเหนียวเนื่องจากแรงอัดโดยใช้พ้ืนที่ใต้กราฟแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยแรงและการเสียรูป ดังแสดงในสมการ (6) และรูปที่ 15  

𝑊    (6) 

เมื่อ Wcu คือ ค่าดัชนีความเหนียวเน่ืองจากแรงอัด  
       (กิโลนิวตันต่อตารางเซนติเมตร) 
 Ωu คือ พ้ืนที่ใต้กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรง    
       และการเสียรูป 
 A คือ พ้ืนที่รับหน่วยแรง (ตารางเซนติเมตร) 
 l คือ ความสูงของตัวอย่าง (เซนติเมตร) 

 
รูปที่ 15 การวิเคราะห์หาค่าดัชนีความเหนียวเนื่องจากแรงอัด [6] 

 

รูปที่ 16 ตัวอย ่างการว ิเคราะห ์หาค ่าด ัชน ีความเหนียว
เนื่องจากแรงอัดของงานวิจัยนี้ 

 โดยในงานวิจัยนี้เลือกคำนวนพื้นที่ใต้กราฟและค่าการเสียรูปที่ 
85 เปอร์เซ็นต์ของค่าหน่วยแรงสูงสุด (Peak) ตามแนวทางจาก
การศึกษาของ Deng และคณะ [6] ดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ 16 จะ
ได้ค่าดัชนีความเหนียวเนื่องจากแรงอัดระหว่างตัวอย่างดินซีเมนต์
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ผสมสารผสมเพิ่มโพลิเมอร์กับตัวอย่างดินซีเมนต์ที่ไม่ผสมสารผสม
เพ่ิมโพลิเมอร์ ดังแสดงในตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4  เปรียบเทียบค่าดัชนคีวามเหนียวเน่ืองจากแรงอัด 

 
จากการศึกษาของ Deng และคณะ [6] ค่าดัชนีความเหนียว

เนื ่องจากแรงอัดบ่งบอกถึงความทนทานต่อการรับแรงอัดของ
ตัวอย่าง จากตารางท่ี 4 สามารถสรุปได้ว่าการใส่สารผสมเพิ่มโพลิ
เมอร์มีผลทำให้ค่าดัชนีความเหนียวเนื่องจากแรงอัดของตัวอย่างดิน
ซีเมนต์มีค่าเพิ ่มขึ ้น และแสดงให้เห็นว่าความทนทานต่อการรับ
แรงอัดของตัวอย่างดินซีเมนต์เพ่ิมขึ้นเช่นเดียวกัน 

5. สรุปผลการศึกษา 

งานวิจัยนี้ทำการศึกษาการทดสอบกำลังอัดทิศทางเดียวของ
ตัวอย่างดินซีเมนต์และตัวอย่างดินซีเมนต์ผสมสารผสมเพิ่มโพลิเมอร์ 
ได้ผลสรุปดังนี้ 

1. เมื่อเพิ่มปริมาณซีเมนต์ในตัวอย่างดินซีเมนต์จะส่งผลทำให้ค่า
กำลังรับแรงอัดทิศทางเดียวของตัวอย่างมีค่ามากขึ้น 

2. สำหรับตัวอย่างดินซีเมนต์ที่ผสมสารผสมเพิ่มโพลิเมอร์พบว่า 
ค่ากำลังรับแรงอัดทิศทางเดียวจะเพิ่มขึ้น เมื่อใส่สารผสมเพิ่มโพลิ
เมอร์ที่ปริมาณ 2-6 เปอร์เซ็นต์ต่อมวลซีเมนต์ โดยถ้าหากใส่สารผสม
เพิ่มโพลิเมอร์น้อยกว่าหรือมากกว่าช่วงปริมาณนี้ จะส่งผลทำให้ค่า
กำลังรับแรงอัดทิศทางเดียวมีค่าน้อยลง 

3. ค่ากำลังรับแรงอัดทิศทางเดียวสามารถทำนายได้จากค่า
ปริมาณซีเมนต์ในหน่วยเปอร์เซ็นต์ของมวลแห้งของดินลูกรังและค่า

ปริมาณสารผสมเพิ่มโพลิเมอร์ในหน่วยเปอร์เซ็นต์ของมวลซีเมนต์ ดัง
จะเห็นได้จากผลการทำนายในการศึกษาคร้ังนี้ 

4. เมื่อเพิ่มปริมาณสารผสมเพิ่มโพลิเมอร์ในตัวอย่างดินซีเมนต์มี
ผลทำให้ค่าดัชนีความเหนียวเน่ืองจากแรงอัดของตัวอย่างดินซีเมนต์มี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
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การสำรวจด้วยสัญญาณคลื่นเรดาร์สำหรับตรวจจับสิ่งแปลกปลอมภายในโครงสร้างอฐิก่อ  
GROUND-PENETRATING RADAR FOR DETECTION OF ANOMALY IN MASONRY STRUCTURES 
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*Corresponding author address: panida.in@mail.kmutt.ac.th 

บทคัดย่อ 

บทความนี้นำเสนอการสำรวจโครงสร้างอิฐก่อด้วยสัญญาณคลื่นเรดาร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออภิปรายผลการตรวจจับสิ่งแปลกปลอมภายใน
โครงสร้างอิฐก่อ  การเตรียมตัวอย่างการทดสอบจะใช้อิฐก่อแบบไม่มีวัสดุประสานหรือปูนก่อ นำมาเรียงกันให้มีขนาดกว้าง 0.90 เมตร สูง 0.90 
เมตร และหนา 0.30 เมตร โดยมีการจำลองว่ามีสิ่งแปลกปลอมภายในตัวอย่างทดสอบเป็นวัสดุประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ลวดเหล็กตะแกรง ลวดตาข่าย
กรงไก่ ท่อพีวีซี ท่อเหล็ก ท่อนไม้ และรวมถึงช่องว่าง จากนั้นทำการตรวจสอบตัวอย่างอิฐที่มีสิ่งแปลกปลอมประเภทต่างๆ ด้วยสัญญาณคลื่นเรดาร์
ทั้งในกรณีที่ตัวอย่างอิฐแห้งและอิฐเปียก ต่อมาจึงทำการประมวลผลข้อมูลสัญญาณคล่ืนเรดาร์จากตัวอย่างทดสอบแต่ละกรณีแล้ว โดยมีการกำหนด
ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกซึ่งเป็นสมบัติทางแม่เหล็กไฟฟ้าของวัสดุที่เหมาะสม เพื่อวิเคราะห์หาชนิดของวัสดุจากการสแกนภาพ ซึ่งในขั้นตอนการ
ประมวลผลดังกล่าวนั้นได้มีการเปรียบเทียบข้อมูลเพื่อประเมินผลกระทบจากความชื้นของอิฐในสภาวะเปียกต่อสัญญาณคลื่นเรดาร์ที่ตรวจวัดได้ใน
แต่ละกรณีด้วย โดยจากการเปรียบเทียบสัญญาณเรดาร์ของวัสดุที่เหมือนกันภายในโครงสร้างอิฐก่อ พบว่าค่าคงท่ีไดอิเล็กทริกที่เหมาะสมสำหรับอิฐ
ในสภาวะแห้งจะมีค่าประมาณ 4.0 ส่วนค่าคงที่ไดอิเล็กทริกที่เหมาะสมสำหรับอิฐในสภาวะเปียกจะมีค่าที่มากกว่า 12.0 ซึ่งผลของงานวิจัยนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อการอนุรักษ์โครงสร้างทางประวัติศาสตร์ของไทยโดยใช้เป็นแนวทางในการตรวจจับส่ิงแปลกปลอมในโครงสร้างอิฐโบราณ 
คำสำคัญ: การตรวจจับส่ิงแปลกปลอม, การสำรวจด้วยสัญญาคล่ืนเรดาร์, โครงสร้างอิฐก่อ, ผลกระทบของความช้ืน 

Abstract 

This paper presents the result of ground-penetrating radar (GPR) and discusses anomaly detection inside masonry 
structures. The masonry without binder or mortar samples of 0.9-m width, 0.9-m height, and 0.3-m depth have been prepared 
for the experimental investigation. To simulate the different types of anomalies, which are wire mesh, PVC pipe, steel pipe, 
timber, and void, are installed in the masonry samples. Each case of the anomalies has been examined and analyzed 
comparatively for both dry and wet conditions by using ground-penetrating radar. The recorded radar data is subsequently 
processed with the proper dielectric constant, which is the electrical properties of materials, to analyze and identify of the 
radar signal of the materials from the scanning images. In this procedure, the obtained result was compared to assess the 
moisture effect on the masonry samples in each case. By comparing the radar signals with identical materials in the masonry 
structure, it was found that the appropriate dielectric constant in the dry brick is approximately 4.0, and the wet brick condition 
is greater than 12.0 from the overall scale. The information achieved in this study shall be beneficial for the preservation of 
Thai historical heritages by as a guideline for anomaly detection in ancient masonry structures. 
Keywords: Anomaly detection, Ground penetration radar, Masonry structures, Moisture effect 

 
1. บทนำ 

การสำรวจด้วยสัญญาณคลื ่นเรดาร์ (Ground Penetration 
Radar: GPR) เป็นเทคนิคการสำรวจทางธรณีฟิส ิกส์อย่างหน่ึง
สำหรับการทดสอบแบบไม่ทำลาย (Nondestructive Techniques: 
NDT) ที่ใช้สำหรับการประเมินโครงสร้างทางวิศวกรรม โดยทั่วไปจะ
ใช้งานการตรวจสอบข้อบกพร่องในงานก่อสร้าง จากงานวิจัยของ 
Janku M., et al. [1] ทำการศึกษาวิธี GPR ในการตรวจจับลักษณะ
ข้อบกพร่องของรอยแยกชั้นแบบโพรงของสะพานคอนกรีต จาก
การศึกษาพบว่าการใช้ GPR สามารถระบุตำแหน่งของเหล็กเสริม 

และความลึกของวัตถุได้ แต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อจำกัดพื้นที่ในการ
เก็บข้อมูลต้องทำการสแกนแบบจุดต่อจุดค่อนข้างใช้เวลามาก แต่
สามารถใช้ในการคาดคะเนสำหรับการค้นหาความผิดปกติได้ จาก
งานวิจัยของ teoh YJ, et al. [2] ได้ทำการศึกษาการตรวจสอบใต้
ผิวดินด้วยวิธี GPR  โดยจากการศึกษาพื ้นดินสภาวะแห้ง พบว่า
โครงสร้างของพื้นดินไม่มีการผุพังทางกายภาพ ลักษณะการสะท้อน
ของคลื่นเรดาร์มีสัญญาณเรดาร์ค่อนข้างต่ำ และบางพื้นที่ทดสอบมี
การสะท้อนของสัญญาณจะมีการรบกวนค่อนข้างสูง ซึ่งคาดว่าลูก
คลื่นที่เกิดขึ้นมาจากปริมาณความชื้นหรือก้อนหินขนาดใหญ่แทรก
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อยู ่ในพื ้นดิน [3] ผลกระทบของความชื ้นในดินมีความสัมพันธ์
ระหว่างค่าความเร็วของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้ากับระยะทางการเดินทาง
ของคลื่นสัญญาณ จะทำให้โครงสร้างมีแอมพลิจูดของระยะที่คล่ืน
เคลื ่อนที ่ เพ ิ ่มข ึ ้น [4] และเมื ่อม ีปร ิมาณน้ำในโครงสร ้างดิน 
ความสามารถในการนำไฟฟ้าของค่าคงที่ไดอิเล็กทริกมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ ้นจากความชิ้นของสภาพแวดล้อม และระยะความลึกของ
สัญญาณเรดาร์ในการตรวจพบวัสดุลดลง จากงานวิจัยของ Adichar 
Surinkum, et al. [5] ได้ทำการศึกษาวิธี GPR มาประยุกต์ในการ
สำรวจไม้กลายเป็นหินที่ฝังตัวใต้พื ้นดินอยู่ในธรรมชาติ โดยจาก
การศึกษาพบว่าลักษณะการประมวลข้อมูลภาพสัญญาณของท่อนไม้
กลายเป็นหินที่ตอบสนองให้ลักษณะเป็นเส้นโค้งไฮเปอร์โบลา และ
ความถี่ของสัญญาณเรดาร์จะมีแอมพลิจูดการตอบสนองมากขึ้นเมื่อ
ตรวจพบวัสดุโครงสร้างเป็นท่อนไม้ จากงานวิจัยของ Tess X.H. 
Luo, et al. [6] ได้ทำการศึกษาผลกระทบของช่องว่างในพื้นดินที่มี
ผลต่อโครงสร้างถนนด้วยวิธี GPR พบว่าความแตกต่างของพื้นผิว
ถนนคอนกรีตกับถนนบิทูมินัสไม่มีผลกับการตรวจจับช่องว่างสำหรับ
ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกของสุญญากาศ และพบว่าลักษณะการสะท้อน
กลับของสัญญาณเรดาร์ของการจำลองถนนที่มีช่องว่างมีรูปแบบ 
ต่าง ๆ พบจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด ได้แก่ ลักษณะไฮเพอร์โบลา 
ไขว้กากบาท พาราโบลาหงาย และรูปแบบการสะท้อนเป็นลูกคล่ืน
ธรรมดา ตามลำดับ ทั้งนี ้จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาในอดีต
พบว่า การศึกษาตรวจจับส่ิงแปลกปลอมภายในโครงสร้างในปัจจุบัน
เร่ิมมีการใช้ GPR มากขึ้น แต่ยังไม่มีการตรวจสอบความถูกต้อง และ
ความชัดเจนในการจำแนกลักษณะของคลื่นสัญญาณที่การสะท้อน
กลับไปยังพื้นดิน การศึกษานี้มุ่งประยุกต์ใช้การสำรวจด้วยสัญญาณ
เรดาร์ตรวจจับสิ่งแปลกปลอมภายในโครงสร้างอิฐก่อ โดยทำการ
ทดสอบตัวอย่างอิฐ จะนำมาเรียงต่อกัน 6 ชั้นแบบไม่ใช้วัสดุประสาน
หรือปูนก่อ และจำลองว่ามีสิ ่งแปลกปลอมประเภทต่าง ๆ ได้แก่ 
ลวดเหล็กตะแกรง ลวดตาข่ายกรงไก่ ท่อพีวีซี ท่อเหล็ก ท่อนไม้ และ
รวมถึงช่องว่าง ทั้งในกรณีอิฐแห้ง และกรณีอิฐเปียกทำการศึกษา
ภาพสัญญาณคลื่นเรดาร์จากผลตอบสนองการสะท้อนกลับจากการ
สแกนของตัวอย่างอิฐในกรณีต่าง ๆ จากนั้นนำผลการทดสอบมา
วิเคราะห์ล ักษณะ และรูปแบบคลื ่นที ่ได ้จากการตรวจจับส่ิง
แปลกปลอมต่าง ๆ และประเมินผลกระทบของความชื้นที่มีต่อการ
ตรวจจับส่ิงแปลกปลอมในกรณีโครงสร้างอิฐเปียก ซึ่งผลการศึกษานี้
สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการตรวจหาตำแหน่งส่ิง
แปลกปลอมภายในโครงสร้างโบราณสถานประเภทอิฐก่อรวมถึงงาน
ก่ออิฐฉาบปูนทั่วไป เพื่อประโยชน์ด้านการประเมินเสถียรภาพของ
โครงสร้าง และการอนุรักษ์โบราณสถาน  

2. หลักการสำรวจด้วยสัญญาเรดาร์ 

ปัจจ ัยหลักการสำรวจด้วยส ัญญาณเรดาร ์ โดยทั ่วไปจะ
ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ ระบบส่งสัญญาณ ระบบรับสัญญาณ 

ระบบเสาสายอากาศ และระบบควบคุมในแสดงผลข้อมูลเรดาร์ ซึ่ง
จะถูกออกแบบเพ่ือค้นหาวัตถุในโครงสร้าง ในปัจจุบันการใช้ GPR มี
ความสามารถในการแสดงผลด้วยการสแกนเพียงครั ้งเดียวและ
สามารถนำไปประมวลผลหลังการสำรวจต่อได้ ลักษณะการทำงาน
ของเครื่องสำรวจด้วยสัญญาณเรดาร์เป็นการส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
แผ่กระจายคลื่นไปยังโครงสร้างใต้พื้นดิน เมื่อคลื่นกระทบกับวัสดุ
หรือสิ ่งแปลกปลอมต่าง ๆ จะสะท้อนกลับไปยังพื ้นผิวดิน และ
เครื ่องมือทดสอบจะรับสัญญาณผ่านการประมวลผลบนเครื ่อง
สำรวจเป็นรูปแบบต่าง ๆ ดังแสดงในรูปที่ 1 โดยเสารับสัญญาณจะมี
ค่าความถี่อยู่ในช่วง 10 MHz ถึง 2000 MHz ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภท
การใช้งาน ระดับความลึกที่เหมาะสม [7]  

 
รูปที่ 1 หลักการทำงานของวิธีการสำรวจด้วยสัญญาณคล่ืน

เรดาร์ [7] 

2.1. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะมีคุณสมบัติเฉพาะในการเคลื่อนที่ผ่าน
สุญญากาศโดยไม่ต้องผ่านตัวกลางวัสดุด้วยความเร็วแสงมีค่าเท่ากับ 
3 ร้อยล้านเมตรต่อวินาที ซึ่งการแผ่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามี
คุณสมบัติได้แก่ ความถี ่ ความยาวคลื ่น ระดับพลังงานและทิศ
ทางการเคล่ือนที่ของแอมพลิจูด [7] 

2.2. ค่าคงที่ไดอิเล็กทริก 

ค่าคงที่ไดอิเล็กทริก เป็นค่ากำหนดสมบัติทางแม่เหล็กไฟฟ้าใน
การเคลื่อนที่ของพลังงานไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กของวัสดุ รวมท้ัง
เป็นปัจจัยที่มีผลกับการสะท้อนกลับ และการลดทอนคลื่นสัญญาณ
เของวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น คอนกรีต วัสดุอิฐก่อ เป็นต้น โดย
ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกสำหรับวัสดุก่อสร้าง พบว่า ค่าคงที่ไดอิเล็กทริก
สำหรับอิฐมีค่าเท่ากับ 4 ถึง 6 สำหรับสุญญากาศมีค่าเท่ากับ 1 
สำหรับน้ำมีค่าเท่ากับ 81 สำหรับคอนกรีตแห้งมีค่าเท่ากับ 4 ถึง 6 
และสำหรับคอนกรีตเปียกมีค่าเท่ากับ 11 ถึง 12 [7],[8] 
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3. การดำเนินการศึกษา 

3.1. การเตรียมตัวอย่างของโครงสร้างอิฐก่อ 

การศึกษานี ้จะทำการจำลองเตรียมตัวอย่างการทดสอบใน
ห้องปฏิบัติการ กำหนดโครงสร้างอิฐมีขนาดความกว้าง 0.90 เมตร 
สูง 0.90 เมตร และหนา 0.30 เมตร ซึ ่งจะใช้อิฐทดแทนในการ
ทดสอบ โดยอิฐที่นำมาใช้จัดทำตัวอย่างทดสอบ มีขนาดความกว้าง 
0.15 เมตร ยาว 0.30 เมตร และหนา 0.05 เมตร จะนำมาเรียงต่อ
กัน 6 ชั้นแบบไม่ใช้วัสดุประสานหรือปูนก่อ ดังแสดงในรูปที่ 2 โดย
กำหนดสิ่งแปลกปลอมภายในตัวอย่างอิฐ ได้แก่ ลวดเหล็กตะแกรง 
ลวดตาข่ายกรงไก่ ท่อพีวีซี ท่อเหล็ก ท่อนไม้ และช่องว่าง 

 
รูปที่ 2 ตัวอย่างของโครงสร้างอิฐก่อ 

3.2. การทดสอบในห้องปฏิบัติการ 

การศึกษานี้ทำการสำรวจหาสิ่งแปลกปลอมในอิฐตัวอย่างด้วย
สัญญาณคล่ืนเรดาร์ โดยทำการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
การทดสอบหาสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ ที่อยู่ภายในตัวอย่างโครงสร้าง
อิฐก่อ 2 ประเภท ได้แก่ อิฐแห้ง และอิฐเปียก การศึกษานี้เก็บข้อมูล
โดยใช้เครื่อง HILTI PS1000 ซึ่งใช้สัญญาณเรดาร์ความถี่ 2.0 GHz 
[9] และเวลาที่คลื ่นตรวจพบตำแหน่งของสิ่งแปลกปลอมมีค่าอยู่
ในช่วง 0-8 นาโนวินาที (ns) โดยค่าคงที่ไดอิเล็กทริก มีค่าอยู่ในช่วง 
1.0-12.0 เนื ่องจากการเก็บข้อมูลด้วยเครื ่องดังกล่าวในรูปแบบ
ข้อมูลสองทิศทาง การเก็บข้อมูลในแต่ละทิศทางจำเป็นต้องใช้ระยะ
การเก็บข้อมูลอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อให้เคร่ืองมือสามารถเก็บข้อมูล
ทั้งสองทิศทางได้อย่างครบถ้วนในขอบเขตพื้นที่ 1 ตารางเมตร การ
เก็บข้อมูลจึงกระทำผ่านแผ่นไม้ที่มีขนาดความกว้าง 1 เมตร สูง 1 
เมตร และหนา 6 มิลลิเมตร ซึ่งวางบนตัวอย่างทดสอบที่มีขนาด 
0.9x0.9 ตารางเมตร จากนั้นนำผลข้อมูลมาวิเคราะห์โดยพิจารณา
การประมวลผลข้อมูล 3 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที ่ 1 เป็นการ
ประมวลผลภาพจากระดับค่าสีการสะท้อนกลับของสัญญาณคล่ืน
เรดาร์ รูปแบบที่ 2 เป็นการประมวลผลพิจารณาลักษณะสัญญาณ
คลื่นเรดาร์ตามลำดับระดับชั้นความลึก และรูปแบบที่ 3 เป็นการ
พิจารณาของกราฟสัญญาณคลื่นเรดาร์ ซึ่งต้องทำการประมวลผล
ผ่านโปรแกรมคำนวณทางคณิตศาสตร์ต่อไป [10] โดยการทดสอบ
โครงสร้างอิฐสภาวะเปียก จะดำเนินการใช้ลักษณะเดียวกัน แต่อิฐ
จะต้องผ่านการแช่น้ำทิ้งไว้จนอิ่มตัวก่อนทำการทดสอบ ซึ่งจากการ
ทดสอบอิฐตัวอย่างด้วยการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของ
อิฐที่เพิ่มขึ้นจากการแช่น้ำพบว่าการแช่น้ำเป็นเวลาอย่างน้อย 30 

นาที จะทำให้น้ำหนักของอิฐที่อิ่มตัวด้วยน้ำไม่มีการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นการศึกษานี้จึงใช้เกณฑ์เวลานี้สำหรับ
การทำให้อิฐอิ่มตัวด้วยน้ำโดยอิฐในสภาวะเปียกจะผ่านการแช่น้ำ
เป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาทีก่อนทำการทดสอบ 

4. ผลการศึกษา 

การศึกษานี้ทำการทดสอบกับอิฐก่อทดแทนสำหรับงานอนุรักษ์
โครงสร้างโบราณสถาน แต่กระบวนการทดสอบและผลวิเคราะห์ 
รวมถึงการปรับค่าคงที่ไดอิเล็กทริกสามารถนำไปใช้กับงานก่ออิฐ
ฉาบปูนสำหรับโครงสร้างทั่วไปได้เช่นเดียวกัน โดยผลที่ได้จากการ
ทดสอบจะพิจารณารูปแบบการประมวลผลทั้ง 3 รูปแบบแสดงได้ดัง
ตารางที่ 1 และตารางที่ 2 สำหรับตัวอย่างอิฐแห้ง และอิฐเปียก 
ตามลำดับ 

4.1. ผลการวิเคราะห์การประมวลผลภาพจากระดับค่าสี
การสะท้อนกลับของสัญญาณคลื่นเรดาร ์

ผลที่ได้จากการทดสอบด้วยการสแกนแนวราบเป็นรูปแบบภาพ 
2 มิติ ทั ้งในมิติภาพด้านบนและภาพด้านข้าง สามารถนำมา
วิเคราะห์ลักษณะที่ปรากฏขึ้นเป็นรูปการกระจายของสีในลักษณะ
ต่าง ๆ ดังรูปที่ 3  

 
รูปที่ 3 ตัวอย่างภาพสัญญาณคลื่นเรดาร์ลวดเหล็กตะแกรง 

(ก) ทิศทางในการเก็บข้อมูล (ข) ภาพจากระดับค่าสี
การสะท้อนกลับของสัญญาณคลื่นเรดาร์ที่ระดับชั้น 
0.066 เมตร และ (ค) ภาพจากระดับค่าสีการสะท้อน
กลับของสัญญาณคล่ืนเรดาร์ในระดับชั้นต่าง ๆ  

จากตารางท่ี 1 สังเกตได้ว่าเมื่อพิจารณาผลสำหรับอิฐแห้งพบว่า
ภาพการกระจายสีสามารถแสดงลักษณะสิ ่งแปลกปลอมต่าง ๆ 
ได้แก่ ช่องว่าง ลวดตาข่ายกรงไก่ ลวดเหล็กตะแกรง และท่อได้
ค่อนข้างชัดเจน จะมีเพียงท่อนไม้ พบว่าค่าระดับสีจากการสะท้อน
กลับสัญญาณเรดาร์มีลักษณะไม่ชัดเจน โดยพบว่าตำแหน่งความลึก
ของวัตถุที่ตรวจพบได้ชัดเจนมีความคลาดเคลื่อนจากตำแหน่งจริงที่
ระดับ 0.056 เมตร แต่การตรวจวัดตำแหน่งกลับพบภาพที่มีความ
ชัดเจนในระดับความลึก 0.106 เมตร และตรวจพบภาพท่อนไม้ได้
เพียง 1 ท่อน ดังรูปที่ 4 และเมื่อพิจารณากรณีที่มีท่อพีวีซี ท่อเหล็ก 
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และช่องว่างระดับความลึก 0.056 ถึง 0.066 เมตร จะพบว่าสามารถ
ตรวจพบสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ ดังกล่าวได้ชัดเจน โดยลักษณะภาพ
ระดับค่าสีการสะท้อนกลับของสัญญาณคลื ่นเรดาร์จะมีความ
คล้ายกันมาก ทำให้ทราบว่าการพิจารณาภาพจากการกระจายสี
สะท้อนกลับของสัญญาณคล่ืนเพียงรูปแบบเดียวสามารถตรวจพบสิ่ง
แปลกปลอมได้ แต่ยังไม่สามารถจำแนกลักษณะเฉพาะของวัตถุได้
อย่างแม่นยำ จำเป็นต้องใช้การวิเคราะห์สัญญาณในรูปแบบอ่ืน
เพ่ิมเติม ดังจะแสดงในลำดับถัดไป 

 
รูปที่ 4 ตัวอย่างภาพระดับค่าสีการสะท้อนกลับของสัญญาณ 

คล่ืนเรดาร์ของอิฐแห้งมีท่อนไม้อยู่ภายใน 

ตารางท่ี 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับอิฐในสภาวะแห้ง 

การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับอิฐในสภาวะแห้ง 
ส่ิงแปลกปลอมภายใน

โครงสร้างอิฐก่อ 
ไม่มีวัสดุ 

ลวดตาข่าย 
กรงไก่ 

ลวดเหล็ก
ตะแกรง 

ท่อพีวีซี ท่อเหล็ก ท่อนไม้ ช่องว่าง 

แบบจำลอง 

       
ค่าคงท่ีไดอิเล็กทริก 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 

ลักษณะภาพ 
ระดับค่าสี 

สม่ำเสมอ และเป็น
จุดบางตำแหน่ง 

รูปร่าง 
ไม่แน่นอน 

ตารางส่ีเหล่ียม ทรงกระบอก ทรงกระบอก เส้นตรง ทรงกระบอก 

ภาพระดับค่าสีจาก 
การสะท้อนกลับของ
สัญญาณคล่ืนเรดาร์ 

ลักษณะภาพ 
ตามระดับชั้นความลึก 

ไม่มีลักษณะ 
โดดเด่นพิเศษ 

ไฮเปอร์โบลา ไฮเปอร์โบลา  ไฮเปอร์โบลา ไฮเปอร์โบลา ไฮเปอร์โบลา ไฮเปอร์โบลา 

ตำแหน่งที่ตรวจพบ 
จากระยะพ้ืนผิวของอิฐ 

ไม่มี 0.050 เมตร 0.050 เมตร 0.050 เมตร 0.050 เมตร 0.050 เมตร 0.050 เมตร 

ภาพสัญญาณ 
คล่ืนเรดาร์ตาม 

ระดับชั้นความลึก 
       

ค่าแอมพลจูด ณ 
ตำแหน่งวัตถุที่ตรวจพบ 

0 2.28 4.64 -4.44 5.16 0 0 

กราฟสัญญาณ 
คล่ืนเรดาร์ 

 
หมายเหตุ: กราฟสัญญาณคลื่นเรดาร์ของความสัมพันธ์ระหว่างแอมพลิจูด มีค่าอยู่ในช่วง -6 ถึง 6 กับเวลา มีค่าอยู่ในช่วง 0 ถึง -8 นาโนวินาที (ns) 
โดยเส้นสีแดงแสดง ณ ตำแหน่งวัตถุที่ตรวจพบ และเส้นสีน้ำเงินแสดง ณ ตำแหน่งจริงของวัตถุ
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ในส่วนของผลการวิเคราะห์กรณีอิฐเปียกจะแสดงได้ดังตาราง  
ที่ 2 สังเกตได้ว่าลักษณะสีการสะท้อนคลื่นเรดาร์ภายในอิฐเปียกนั้น
มีลักษณะรูปแบบท่ีคล้ายคลึงกันมากสำหรับทุกประเภทของส่ิง
แปลกปลอม มีเฉพาะลวดเหล็กตะแกรงเท่านั้นที่ยังสามารถแสดง
องค์ประกอบของภาพความต่างสีเป็นรูปร่างเหล็กตะแกรงได้ แต่มี
ลักษณะไม่ชัดเจน สำหรับสิ่งแปลกปลอมอื่นไม่สามารถระบุลักษณะ
ภาพจากระดับค่าสีได้ เมื่อพิจารณาตัวอย่างอิฐแห้งที่มีลวดตาข่าย
กรงไก่อยู่ภายในกับตัวอย่างอิฐเปียกที่ไม่มีวัตถุอยู่ภายใน สังเกตได้
ว่ามีภาพสัญญาณคล่ืนเรดาร์ลักษณะคล้ายกัน ดังรูปที่ 5  

จากผลท่ีได้พบว่าความช้ืนทำให้ประสิทธิภาพในการตรวจพบส่ิง 

แปลกปลอมต่าง ๆ ลดลง และความชื้นส่งผลให้ลักษณะที่ปรากฏ
เปลี่ยนไป มีขนาดเล็กลง หรือมีรูปร่างไม่คงเดิมจนไม่สามารถระบุ
ลักษณะภาพเป็นรูปร่างที่แน่นอนได้ 

  
(ก)   อิฐแห้งที่มีลวดตาข่าย 
       กรงไก่อยู่ภายใน 

(ข)   อิฐเปียกที่ไม่มวีัตถุภายใน 

รูปที่ 5 ตัวอย่างภาพระดับค่าสีการสะท้อนกลับของสัญญาณ 

ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับอิฐในสภาวะเปียก 

การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับอิฐในสภาวะเปียกที่ระดับความลึก 0.05 เมตร 
ส่ิงแปลกปลอมภายใน

โครงสร้างอิฐก่อ 
ไม่มีวัสดุ 

ลวดตาข่าย 
กรงไก่ 

ลวดเหล็ก
ตะแกรง 

ท่อพีวีซี ท่อเหล็ก ท่อนไม้ ช่องว่าง 

แบบจำลอง 

       
ค่าคงท่ีไดอิเล็กทริก 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 

ลักษณะภาพ 
ระดับค่าสี 

รูปร่าง 
ไม่แน่นอน 

รูปร่าง 
ไม่แน่นอน 

ตารางส่ีเหล่ียม ทรงกระบอก 
รูปร่าง 

ไม่แน่นอน 
รูปร่าง 

ไม่แน่นอน 
ส่ีเหล่ียมผืนผ้า 

ภาพระดับค่าสีจาก 
การสะท้อนกลับของ
สัญญาณคล่ืนเรดาร์        

ลักษณะภาพ 
ตามระดับชั้นความลึก 

เส้น เส้น ไฮเปอร์โบลา ไฮเปอร์โบลา ไฮเปอร์โบลา ไฮเปอร์โบลา ไฮเปอร์โบลา 

ตำแหน่งที่ตรวจพบ 
จากระยะพ้ืนผิวของอิฐ 

0.089 เมตร 0.106 เมตร 0.106 เมตร 0.106 เมตร 0.106 เมตร 0.106 เมตร 0.079 เมตร 

ภาพสัญญาณ 
คล่ืนเรดาร์ตาม 

ระดับชั้นความลึก 
       

ค่าแอมพลิจูด ณ 
ตำแหน่งวัตถุที่ตรวจพบ 

-6.01 5.12 0 -5.74 -5.61 -5.93 3.92 

กราฟสัญญาณ 
คล่ืนเรดาร์ 
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 เมื่อตรวจสอบความถูกต้องของตำแหน่งสิ่งแปลกปลอมภายใน
โครงสร้างอิฐก่อจากข้อมูลการสำรวจด้วยสัญญาณเรดาร์ภาพ 2 มิติ
ในรูปด้านข้าง โดยทำการปรับค่าคงที่ไดอิเล็กทริกอย่างละเอียดผา่น
ซอฟแวร์ กรณีตัวอย่างอิฐแห้ง พบว่าเมื่อกำหนดค่าคงที่ไดอิเล็ก 
ทริกเท่ากับ 4.0 จะพบสิ่งแปลกปลอมอยู่ที่ระดับความลึก 0.056 
เมตร ซึ่งมีตำแหน่งความลึกใกล้เคียงกับตำแหน่งวัสดุจริงที่ระดับ
ความลึก 0.050 เมตร ดังแสดงในรูปที่ 6(ก) สำหรับกรณีตัวอย่างอิฐ
เปียก เมื ่อกำหนดให้ค่าคงที ่ไดอิเล็กทริกเท่ากับ 4.0 จะพบส่ิง
แปลกปลอมอยู่ที่ระดับความลึก 0.110 เมตรซึ่งไม่ปรากฏตรงกับ
ตำแหน่งจริง เมื่อทำการปรับค่าใหม่ พบว่าเมื่อกำหนดค่าคงที่ไดอิ
เล็กทริกเท่ากับ 12.0 ซึ ่งเป็นค่าสูงสุดของเครื ่องมือ จะพบส่ิง
แปลกปลอมอยู่ที่ระดับความลึก 0.066 เมตร ซึ่งมีความใกล้เคียงกับ
ตำแหน่งจริงมากขึ้น แต่ยังคงคลาดเคลื่อนไปจากตำแหน่งจริง ดัง
แสดงในรูปที ่ 6(ข) จากผลที ่ได้จ ึงคาดว่าการระบุตำแหน่งส่ิง
แปลกปลอมสำหรับอิฐในสภาวะเปียกควรกำหนดให้ค่าคงที่ไดอิเล็ก 
ทริกมีค่ามากกว่า 12.0  

 
(ก) อิฐแห้งที่มีลวดเหล็กตะแกรงอยู่ภายใน 

 

(ข) อิฐเปียกที่มีลวดเหล็กตะแกรงอยู่ภายใน 

รูปที่ 6 ค่าคงท่ีไดอิเล็กทริกที่เหมาะสมของโครงสร้างอิฐก่อ 

4.2. ผลการวิเคราะห์การประมวลผลพิจารณาลักษณะ
สัญญาณคลื่นเรดาร์ตามลำดับระดับชัน้ความลึก 

เมื่อพิจารณาผลที่ได้จากการทดสอบเพิ่มเติมในรูปแบบภาพ
สัญญาณคลื่นเรดาร์ตามลำดับระดับชั้นความลึกที่เกิดเป็นลูกคล่ืน
ลักษณะต่าง ๆ สำหรับกรณีอิฐแห้งดังตารางที่ 1 พบว่าลักษณะลูก
คลื่นของอิฐแห้งที่ไม่มีวัสดุอยู่ภายในมีรูปแบบการสะท้อนเป็นลูก
คลื่นที่มีไม่มีลักษณะโดดเด่นพิเศษอันบ่งชี้ถึงการสะท้อนกลับของ
สัญญาณคลื่นผ่านตัวกลางที่มีลักษณะเดียวกัน สำหรับกรณีที่มีลวด

ตาข่ายกรงไก่อยู่ภายในอิฐแห้งลักษณะรูปแบบการสะท้อนจะเป็น
เส้นทึบและเห็นการแทรกสอดของคลื่นเป็นรูปกากบาทไขว้อย่าง
ชัดเจน สำหรับกรณีที่มีลวดเหล็กตะแกรง ท่อนไม้ ท่อ และช่องว่าง
อยู่ภายในอิฐแห้งจะพบว่ามีรูปแบบการสะท้อนลักษณะคล้ายกันโดย
เป็นลูกคล่ืนรูปไฮเปอร์โบลา  

เมื่อพิจารณาภาพสัญญาณเรดาร์ตามระดับชั้นความลึกของอิฐ
เปียกจากตารางท่ี 2 พบว่า เมื่อมีความชื้นอยู่ภายในโครงสร้างอิฐก่อ
จะพบว่าเกิดรูปแบบการสะท้อนเป็นเส้นทึบตามลำดับระดับชั้นของ
อิฐเปียก เมื่อทำการเปรียบเทียบข้อมูลอิฐแห้งกับอิฐเปียก พบว่า
ความชื้นส่งผลให้ความสามารถในการทะลุผ่านของสัญญาณคล่ืน
เรดาร์ลดลง ส่งผลให้ตำแหน่งของสิ่งแปลกปลอมที่ตรวจพบมีความ
คลาดเคล่ือนจากตำแหน่ง 0.05 เมตร เป็น 0.106 เมตร โดยลักษณะ
ภาพสัญญาณคลื่นเรดาร์ของสิ่งแปลกปลอมมีรูปแบบเส้นทึบแทรก
เน้นในตำแหน่งของลูกคล่ืนให้เห็นชัดมากขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 7 

(ก) อิฐแห้งที่มีลวดเหล็กตะแกรงอยู่ภายใน 

(ข) อิฐเปียกที่มีลวดเหล็กตะแกรงอยู่ภายใน 

รูปที่ 7 ตัวอย่างการเก็บข้อมูลภาพสัญญาณคล่ืนเรดาร์
ตามลำดับระดับชั้นความลึก 

4.3. ผลการพิจารณาจากกราฟสัญญาณคลื่นเรดาร ์

เมื่อพิจารณาผลในรูปแบบของกราฟสัญญาณคลื่นเรดาร์ของ
ความสัมพันธ์ระหว่างแอมพลิจูด มีค่าอยู่ในช่วง -6 ถึง 6 กับเวลา มี
ค่าอยู่ในช่วง 0 ถึง -8 นาโนวินาที โดยการพิจารณาลักษณะของ
ระดับพลังงานและทิศทางการเคลื่อนที่ของแอมพลิจูด และเฟสของ
สัญญาณ ตรงตำแหน่งที่ตรวจพบวัตถุจะได้ผลดังต่อไปน้ี 

จากตารางท่ี 1 สำหรับกรณีโครงสร้างอิฐในสภาวะแห้งเมื่อ
พิจารณาลักษณะการเกิดค่าแอมพลิจูด ณ ตำแหน่งที่ตรวจพบวัตถุ
จากแนวเส้นสีแดงในตารางที่ 1 พบว่าอิฐแห้งที่มีลวดตาข่ายกรงไก่ 
ลวดเหล็กตะแกรง และท่อเหล็กอยู่ภายใน ลักษณะคล่ืน ณ ตำแหน่ง
ท่ีตรวจพบวัตถุจะเกิดค่าแอมพลิจูดทางฝ่ังสันคล่ืนหรือช่วงบวก ส่วน
กรณีอิฐแห้งที่มีท่อพีวีซีอยู่ภายในจะเกิดค่าแอมพลิจูดสูงสุดในฝ่ัง
ท้องคลื ่นหรือช่วงลบ สังเกตได้ว่า ท่อพีวีซี และท่อเหล็กซึ ่งมี
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สัญญาณคลื่นเรดาร์คล้ายคลึงกัน เมื่อพิจารณาเฟสการเปลี่ยนแปลง
ของสัญญาณพบว่า เฟสของคล่ืนสัญญาณที่พบจะตรงข้ามกันดัง
แสดงในรูปที่ 8(ก)   

สำหรับอิฐแห้งที่มีช่องว่างอยู่ภายใน จะเกิดค่าแอมพลิจูดสูงสุด
ทั้งทางฝั่งสันคลื่นกับฝั่งท้องคลื่นใกล้เคียงกัน จะสังเกตได้ว่าค่าแอม
พลิจูด ณ ตำแหน่งวัตถุที่ตรวจพบมีค่าเป็นศูนย์ และสำหรับอิฐแห้ง
ที่มีท่อนไม้อยู่ภายใน เกิดค่าแอมพลิจูดสูงสุดทางฝั่งสันคลื่น และฝ่ัง
ท ้องคล ื ่นที่ ใกล ้ เค ียงก ันเช ่นเด ียวก ัน ทำให้ไม่สามารถระบุ
ลักษณะเฉพาะของวัตถุจากการพิจารณาลักษณะการเกิดค่าแอมพลิ
จูด ณ ตำแหน่งวัตถุที่ตรวจพบได้ จึงจำเป็นต้องทำการศึกษาหา
แนวทางอ่ืนเพื่อประเมินลักษณะเฉพาะของวัตถุประเภทท่อนไม้ที่มี
อยู่ภายในอิฐต่อไป 

เมื่อพิจารณาจากกราฟสัญญาณคลื่นเรดาร์ของโครงสร้างอิฐ
เปียกจากตารางท่ี 2 พบว่า เมื่อมีความชื้นอยู่ภายในอิฐจะพบว่า
ลักษณะการเกิดค่าแอมพลิจูด ณ ตำแหน่งวัตถุที่ตรวจพบจากแนว
เส้นสีแดงในตารางที่ 2 จะมีเฉพาะอิฐเปียกที่มีลวดตาข่ายกรงไก่อยู่
ภายในเท่านั้นที่ยังสามารถแสดงค่าแอมพลิจูดทางฝั่งสันคลื่นหรือ
ช่วงบวกเป็นเช่นเดิม ส่วนกรณีอิฐเปียกที่มีลวดเหล็กตะแกรงอยู่
ภายใน จะเกิดค่าแอมพลิจูดสูงสุดทั้งทางฝั่งสันคลื่นกับฝั่งท้องคล่ืน
ใกล้เคียงกัน จะสังเกตได้ว่าค่าแอมพลิจูด ณ ตำแหน่งวัตถุที่ตรวจ
พบมีค่าเป็นศูนย์ สำหรับกรณีท่อทั้งสองชนิด และท่อนไม้พบว่า
ลักษณะคลื่น ณ ตำแหน่งที่ตรวจพบวัตถุจะเกิดค่าแอมพลิจูดทางฝ่ัง
ท้องคลื่นหรือช่วงลบ ส่วนกรณีอิฐเปียกที่มีช่องว่างอยู่ภายใน จะ
แสดงค่าแอมพลิจูดทางฝั่งสันคลื่นหรือค่าบวก ณ ตำแหน่งวัตถุที่
ตรวจพบ ซึ่งพบว่าความชื้นทำให้สัญญาณคลื่นทุกกรณีในอิฐเปียก
จะระบุตำแหน่งของสิ่งแปลกปลอมคลาดเคลื่อนจากตำแหน่งจริง ณ  
ตำแหน่งแนวเส้นสีน้ำเงินในตารางที่ 2 

เมื่อพิจารณาจากกราฟสัญญาณคลื่นเรดาร์ของกรณีตัวอย่างอิฐ
เปียกที่มีท่อพีวีซี และท่อเหล็กอยู่ภายใน ดังรูปที่ 8(ข) จะสังเกตได้
ว่า ลักษณะคล่ืน ณ ตำแหน่งที่ตรวจพบวัตถุจะเกิดค่าแอมพลิจูดทาง
ฝั่งท้องคลื่นหรือช่วงลบใกล้เคียงกัน เมื ่อเทียบกับกรณีท่อเหล็ก
ภายในอิฐแห้งดังรูปที่ 8(ก) จะพบว่ามีการเปล่ียนเฟสของค่าแอมพลิ
จูดจากฝั่งบวกมาเป็นฝั่งลบดังรูปที่ 8(ข) และตำแหน่งที่ตรวจพบสิ่ง
แปลกปลอมมีความคลาดเคลื ่อน โดยสังเกตุจากค่าเวลาที ่คล่ืน
เคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งของสิ่งแปลกปลอมสำหรับกรณีท่อพีวีซี และ
ท่อเหล็กที่อยู่ในอิฐแห้งจะมีค่าประมาณ 0.81 นาโนวินาที แต่เมื่อ
ท่อพีวีซี และท่อเหล็กอยู่ภายในอิฐเปียกจะพบว่า ค่าเวลาที่คล่ืน
เคล่ือนที่ไปยังตำแหน่งของส่ิงแปลกปลอมจะเปล่ียนไปเป็น 1.52 นา
โนวินาที และ 1.62 นาโนวินาทีตามลำดับ บ่งชี้ถึงความคลาดเคล่ือน
ในการระบุตำแหน่งของส่ิงแปลกปลอมอันเป็นผลมาจากความช้ืน 

 
 

การศึกษานี้ทำการทดสอบกับอิฐก่อทดแทนในกรณีที่ไม่มีวัสดุ
ประสาน สำหรับกรณีอิฐก่อที่มีวัสดุประสานนั้นจากประสบการณ์
ของคณะผู้ทดสอบที่ได้เคยใช้การสำรวจด้วยสัญญาณคลื่นเรดาร์กับ
โครงสร้างอิฐก่อทั่วไป พบว่าผลการทดสอบมีแนวโน้มเป็นไปใน
ลักษณะใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตามผลของความหนาและชนิดวัสดุ
ประสานที่มีความต่างชนิดกันยังจำเป็นที่ต้องทำการศึกษาเพิ่มเติม 
ซึ่งยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการศกึษาในลำดับถัดไป  

(ก) อิฐแห้ง (ข) อิฐเปียก 

รูปที่ 8 ตัวอย่างกราฟสัญญาณคลื่นเรดาร์ของอิฐที่มีท่อพีวีซี 
และท่อเหล็กอยู่ภายใน โดยแนวเส้นสีแดงแสดง ณ 
ตำแหน่งวัตถุที่ตรวจพบ เส้นสีน้ำเงินแสดงตำแหน่ง
จริงของวัตถุ เส้นทึบสีดำแทนท่อเหล็ก และเส้นปะสี
ดำแทนท่อพีวีซี 

5. สรุปผล 

การศึกษานี้จะนำเสนอการสำรวจด้วยสัญญาณคลื่นเรดาร์หรือ
วิธี GPR สำหรับตรวจจับส่ิงแปลกปลอมภายในโครงสร้างอิฐก่อแบบ
ไม่ใช้วัสดุประสานหรือปูนก่อทั้ง 2 ประเภท คือกรณีอิฐแห้ง และ
กรณีอ ิฐเป ียก โดยสามารถสร ุปผลการศ ึกษาได้ว ่า การระบุ
ลักษณะเฉพาะของสิ่งแปลกปลอมจำเป็นต้องอาศัยการพิจารณา
รูปแบบข้อมูลทั้ง 3 รูปแบบประกอบกันโดย รูปแบบท่ี 1 เป็นการ
ประมวลผลภาพจากระดับค่าสีการสะท้อนกลับของสัญญาณคล่ืน
เรดาร์ จะทำให้สามารถระบุลักษณะรูปร่างสิ ่งแปลกปลอมได้ 
รูปแบบท่ี 2 เป็นการประมวลผลพิจารณาลักษณะสัญญาณคล่ืน
เรดาร์ตามลำดับระดับชั ้นความลึก ซึ ่งจำแนกประเภทของส่ิง
แปลกปลอมรวมถึงบ่งบอกถึงตำแหน่งของสิ่งแปลกปลอมได้เพิ่มขึ้น 
และรูปแบบท่ี 3 เป็นการพิจารณาจากกราฟสัญญาณคลื่นเรดาร์ ที่
สามารถจำแนกลักษณะเฉพาะของสิ่งแปลกปลอมได้ โดยการใช้ 
GPR สำหรับกรณีอิฐแห้งจะมีประสิทธิภาพที่ดี เมื่อกำหนดค่าคงท่ี
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ไดอิเล็กทริกไว้เท่ากับ 4.0 และสามารถใช้ระบุตำแหน่งและชนิดของ
สิ ่งแปลกปลอมประเภท ลวดตาข่ายกรงไก่ ลวดเหล็กตะแกรง 
ช่องว่าง ท่อพีวีซี และท่อเหล็ก ได้อย่างชัดเจน ยกเว้นกรณีท่อนไม้ที่
การใช้ GPR ยังให้ผลการตีความที่ไม่ชัดเจน และจากกรณีผลการ
ทดสอบในกรณีอิฐในสภาวะเปียก พบว่าความชื้นเป็นปัจจัยสำคัญที่
ทำให้ประสิทธิภาพการประมวลผลด้วย GPR ลดลงทั ้งในด้าน
สัญญาณคลื่นเรดาร์ และตำแหน่งของสิ่งแปลกปลอมที่คลาดเคลื่อน 
ซึ่งการปรับค่าคงที่ไดอิเล็กทริกที่เหมาะสมจะสามารถช่วยให้การ
ตีความมีความถูกต้องมากขึ้นได้ โดยการศึกษานี้พบว่าค่าคงที่ไดอิ
เล็กทริกที่เหมาะสมสำหรับอิฐในสภาวะเปียกควรมีค่ามากกว่า 12.0 

6. กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษานี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยบริหาร
และจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน การสนับสนุนจากทุนด้าน
การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม 
(บพค.) การสนับสนุนจากภาควิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และได้ร ับความ
อนุเคราะห์เครื่องมือสำหรับการวิจัยจากบริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) 
จำกัด 
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บทคัดย่อ 

บทความน้ีนำเสนอวิธีการทดสอบอิฐก่อโบราณและอิฐก่อทดแทนรูปทรงปริซึมเพ่ือหากำลังอัด และค่าคงท่ียืดหยุ่น ตัวอย่างทดสอบและวัสดุที่ใช้
ในการศ ึกษานี ้ ได ้ร ับการสนับสนุนจากกรมศิลปากร โดยตัวอย ่างผล ิตข ึ ้นตามแนวทางที ่กรมศ ิลปากรแนะนำและข ้อกำหนดที ่ ใช้ 
ในโครงการอนุรักษ์วัดกระจี ซึ่งอิฐก่อโบราณที่ใช้ในงานอนุรักษ์ได้จัดทำขึ้นในปี พ.ศ. 2562 สำหรับอิฐก่อจากวัสดุทดแทนจัดทำขึ้นสำหรับ 
การทดสอบ 2 รูปแบบ ได้แก่ อิฐก่อที ่ไม่ใช้วัสดุประสาน และอิฐก่อที ่ใช้วัสดุประสานเป็นปูนหมักตามแนวทางส่วนผสมของกรมศิลปากร  
ซึ่งอิฐก่อนั้นก่อด้วยอิฐเต็มแผ่นตามแนวราบ ขนาด 15x30x5 ซม.3  จำนวน 6 แผ่น ในรูปแบบปริซึมสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทั้งนี้การศึกษานี้ได้พัฒนา
เครื ่องมือวัดระยะการยุบตัวเพื่อใช้สำหรับการทดสอบหาค่าคงที ่ยืดหยุ่นของอิฐก่อโดยเฉพาะ การศึกษานี้รายงานผลของค่ากำลังอัดและ 
ค่าคงที่ยืดหยุ่นของอิฐก่อโบราณรวมถึงอิฐก่อทดแทนรูปทรงปริซึม ผลการศึกษาพบว่าค่ากำลังอัดเฉลี่ยของอิฐก่อทดแทนในกรณีที่มีวัสดุประสานมี
ค่าเท่ากับ 19.4 กก./ซม.2 ส่วนอิฐก่อทดแทนที่ไม่ใช้วัสดุประสานมีกำลังอัดเฉลี่ยเท่ากับ 20.1 กก./ซม.2  และสำหรับอิฐก่อโบราณซึ่งมีวัสดุประสาน
จะมีค่ากำลังอัดเท่ากับ 25.2 กก./ซม.2 จากผลการทดสอบพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับความเครียดของอิฐก่อมีลักษณะแบบไม่เป็นเชิง
เส้น การศึกษานี้เสนอแนวทางการประมาณเส้นโค้งความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับความเครียดในช่วงยืดหยุ่นให้เป็นเส้นตรง 2 ช่วงตามค่าคงท่ี
ยืดหยุ่น 2 ค่าได้แก่ค่า E1 และ E2 โดยค่าคงท่ียืดหยุ่นค่าแรก E1 สำหรับอิฐก่อทดแทนจะมีค่าในช่วง 61.7–186.4 กก./ซม.2  ส่วนกรณีอิฐก่อโบราณ
จะมีค ่าคงที ่ย ืดหยุ ่นค่าแรก E1 ประมาณ 110.2 กก./ซม.2 สำหรับค่าคงที ่ย ืดหยุ ่นค่าที ่สอง E2 สำหรับอิฐก่อทดแทนจะมีค ่าในช่วง  
350.4-806.5 กก./ซม.2 และในกรณีอิฐก่อโบราณค่าคงท่ียืดหยุ่นค่าที่สอง E2 จะมีค่าประมาณ 1467.7 กก./ซม.2   
คำสำคัญ: กำลังอัด, ค่าคงท่ียืดหยุ่น, ปูนหมัก, อิฐก่อรูปแบบปริซึม, อิฐก่อโบราณ 

Abstract 

This paper presents the experimental method for compressive strength and elasticity modulus of the ancient and 
substitution masonry prisms.  In this study, samples and materials were supported by the Department of Fine Arts prisms. 
According to the Department of Fine Art guidelines and the Wat Krachee conservation project requirements, the ancient prisms 
were created in 2019.  The substitution masonry prisms were made into two categories.  First is the stack prisms without the 
binder.  Second is the stack prisms with binder made from the slaked lime putty as specified by the Department  
of Fine Art guidelines. The stack prisms composed of 6 flatwise bricks having the dimension of 15x30x5 cm3  
A rectangular compressometer was developed and used to investigate the elasticity modulus. The compressive strength and 
elasticity modulus of the ancient and substitution masonry prisms are presented.  The results show that the average 
compressive strength of substitution masonry stack prisms with and without the binder is 19.4 ksc and 20.1 ksc, respectively. 
In the ancient masonry prisms with the binder, the average compressive strength is 25.16 ksc. According to the experimental 
results, the stress- strain curve shows the nonlinear behavior of the masonry prisms material.  This study introduces the 
simplified stress- strain curve of masonry prisms in an elastic range using the two linear curves with two elastic constants E1 
and E2. The first elastic constant E1 for the substitution masonry prisms is in the range of 61.7-186.4 ksc, while the value for 
ancient masonry prism is around 110. 2 ksc.  The second elastic constant E2 for the substitution masonry prisms ranges from 
350.4-806.5 ksc, while the value for ancient masonry prism is around 1467.7 ksc. 
Keywords: Ancient masonry, compressive strength, elasticity modulus, lime putty, masonry prisms 
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1. บทนำ 

โบราณสถานของไทยมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อประเทศไทย
ทั้งในเรื ่องของภาพลักษณ์ เศรษฐกิจการท่องเที ่ยว และคุณค่า
ทางด้านประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน และเมื่อเวลาผ่านไปการ
เสื ่อมสภาพต่าง ๆ ของตัววัสดุหลักของโครงสร้างโบราณสถาน  
ที ่ส่วนใหญ่ประกอบขึ ้นจากอิฐได้เสื ่อมสภาพไปด้วยปัจจัยทาง
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยตัวอย่างผลของความเสียหายนั้นสามารถ
แสดงได้ดังรูปที่ 1 ถึง รูปที่ 3 ซึ่งในการบูรณะซ่อมแซมโบราณสถาน
ยังต้องคำนึงถึงรายละเอียดของตัววัสดุที่จะนำมาใช้อย่างเหมาะสม 
เพื่อที่จะทำให้โบราณสถานสำคัญ ๆ ยังคงคุณค่าที่งดงามต่อไป แต่
อย่างไรก็ตามในการที ่จะบูรณะซ่อมแซมนั ้นยังคงต้องมีการ
ค้นคว้าวิจัยสมบัติ และพฤติกรรมของวัสดุอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้รู้และ
เข้าใจในพฤติกรรมธรรมชาติของวัสดุที่ใช้ในโบราณสถาน งานวิจัยที่
เก่ียวข้องกับสมบัติวัสดุโบราณของไทยมีตัวอย่างดังต่อไปน้ี 

นวลลักษณ์ วัสสันตชาติ [1] ได้ศึกษาสมบัติของปูนสอและปูน
ฉาบท่ีพบในโบราณสถานพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีการให้ความเห็นว่า
โบราณสถานแต่ละแห่งมีสมบัติวัสดุที ่แตกต่างกัน การจะบูรณะ
ซ่อมแซมโบราณสถานแต่ละแห่งควรต้องตรวจสอบสมบัติของวัสดุ
ดั้งเดิมก่อนแล้วใช้วัสดุทดแทนที่มีสมบัติใกล้เคียงกันในการบูรณะ 
การบูรณะด้วยวัสดุที ่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดปัญหาในด้านอ่ืน
ตามมาในระยะยาวได้ 

สุดชาย พานสุวรรณ [2] ได้ศึกษาถึงความสามารถในการรับแรง
ของอิฐโบราณจากแหล่งโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 8 
แห่ง และอิฐทดแทนที่ใช้ในการบูรณะโบราณสถาน ซึ่งพบว่ากำลัง
รับแรงอัด และค่าคงที่ยืดหยุ่นของอิฐตัวอย่างของแต่ละกลุ่มยังมี
ความแตกต่างกันอยู่มาก  

สุนัย และคณะ [3] ได้ทำการทดสอบเพื่อหาสมบัติทางกลของ
อิฐทดแทนทำให้ทราบข้อมูล กำลังวัสดุ ความหนาแน่น และความ
พรุนของอิฐทดแทน 

สุทัศน์ และคณะ [4] ได้ทำการทดสอบอิฐก่อที่ใช้วัสดุประสานที่
มีความแตกต่างของแต่ละส่วนผสม พบว่ากำลังรับแรงอัดของอิฐก่อ
มีค่าไม่แตกต่างกันมากนัก ทั้งนี้เนื่องจากกำลังอัดของอิฐก่อส่วนใหญ่
เป็นผลมาจากกำลังอัดของอิฐมากกว่าวัสดุประสาน 

จากตัวอย่างงานวิจัยในอดีตที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่ารายงาน
ผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสมบัติวัสดุอิฐก่อโบราณของไทยยังมีอยู่
อย่างจำกัด ยังมีความจำเป็นที่จะต้องรวบรวมข้อมูลและทดสอบ
สมบัติวัสดุโบราณจากแหล่งต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเพื่อให้เกิดเป็นฐานข้อมูล
ในด้านสมบัติวัสดุโบราณของไทยที ่ครอบคลุมเพียงพอต่อการ
อนุรักษ์โบราณสถานในแต่ละยุคสมัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป
ในอนาคต  

 

งานวิจัยนี้จึงมุ่งต่อยอดข้อมูลสมบัติวัสดุอิฐก่อทดแทนและอิฐ
ก่อโบราณท่ีใช้ในการบูรณะโครงสร้างโบราณสถานประเภทอิฐก่อ 
โดยแสดงผลการทดสอบกำลังอัด และแนวทางการหาค่าคงท่ี
ยืดหยุ่นของอิฐก่อโบราณ อิฐก่อทดแทนทั้งที่ใช้วัสดุประสาน และไม่
ใช้วัสดุประสาน โดยวัสดุที่ใช้ในการทดสอบท้ังอิฐโบราณ อิฐทดแทน 
และปูนหมัก ได้รับความอนุเคราะห์จากอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยาภายใต้โครงการอนุรักษ์วัดกระจี ซึ่งผลการศึกษา
นี้จะสามารถนำไปใช้ต่อยอดเป็นฐานข้อมูลทางวิศวกรรมด้านวัสดุ
โบราณสำหรับประกอบการพิจารณาบูรณะโบราณสถานอื่นๆ เพ่ือ
การอนุรักษ์ต่อไป 

 
รูปที่ 1 ตัวอย่างความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกับอิฐของโครงสร้าง

วัดกระจี [4] 

 
รูปที่ 2 ตัวอย่างความเสียหายของโครงสร้างอิฐวัดทัพเก่า [5] 

 
รูปที่ 3 ตัวอย่างความเสียหายของโครงสร้างอิฐ 

วัดหนองตะกู [5] 
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2. วัสดุและการเตรียมตัวอย่าง 

2.1. วัสดุทดสอบ 

2.1.1. ปูนก่อ 

ปูนก่อที่ใช้ในงานวิจัยนี้เป็นปูนก่อที่ช่างฝีมือจากสำนักงาน
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาทำการผสมตามกรรมวิธี 
ที่ใช้ในการบูรณะโบราณสถานและแนวทางของกรมศิลปากร ซึ่งใช้
ปูนหมักผสมกับทรายเป็นปูนก่อหรือวัสดุประสาน ในอัตราส่วนปูน
ต่อทราย เท่ากับ 1 ต่อ 4.88 ตามข้อกำหนดในโครงการอนุรักษ์ 
ว ัดกระจ ีท ี ่ เก ิดจากการตรวจสอบทางว ิทยาศาสตร ์จากเศษ 
วัสดุปูนก่อที่ได้จากงานบูรณะเจดีย์วัดกระจี 

2.1.2. อิฐทดแทน 

คือ อิฐที่ผลิตโดยกระบวนการผลิตแบบโบราณเพื่อใช้ในการ
บูรณะโบราณสถาน โดยอิฐทดแทนที่ใช้ในงานวิจัยครั ้งนี ้เป็นอิฐ
ทดแทนเต็มตามแนวราบขนาด 15x30x5 ซม.3 ดังแสดงในรูปที่ 4 

 
รูปที่ 4 อิฐทดแทนเต็มแผ่นตามแนวราบ 

2.1.3. อิฐก่อทดแทน 

การศึกษานี้จะจัดทำอิฐก่อทดแทนจากการนำอิฐทดแทนมาก่อ
เป็นชั้น ๆ  โดยใช้อิฐทดแทนจำนวน 6 แผ่น ก่อในรูปแบบปริซึม
ส ี ่ เหล ี ่ยมผ ืนผ ้าขนาด 15x30x30 ซม .3 จำนวน 1 ต ัวอย ่าง  
โดยในการทดสอบได้แบ่งอิฐก่อทดแทนเป็น 2 รูปแบบ ดังรูปที่ 5 
ได้แก่ อิฐก่อทดแทนที่ไม่ใช้วัสดุประสาน 3 ตัวอย่าง และอิฐก่อ
ทดแทนท่ีใช้วัสดุประสาน 3 ตัวอย่าง โดยในส่วนของอิฐก่อทดแทนที่
ใช้วัสดุประสานนั้นแต่ละชั้นระหว่างอิฐจะใช้ความหนาของปูนก่อ 1 
ซม. และมีอายุปูนก่อประมาณ 1 ปี 

 
              (A)                                    (B) 

รูปที่ 5 (A) อิฐก่อทดแทนท่ีใช้วัสดุประสาน 
(B) อิฐก่อทดแทนท่ีไม่ใช้วัสดุประสาน 

2.1.4. อิฐก่อโบราณ 

หมวดอิฐก่อโบราณ คืออิฐก่อที่ถูกก่อขึ้นจากเศษซากอิฐโบราณ
ที่ได้จากการบูรณะซ่อมแซมเจดีย์วัดกระจี ดังนั้นขนาดของอิฐก่อ
โบราณที่ใช้จึงมีขนาดไม่สม่ำเสมอ ทั้งนี้การศึกษานี้พยายามคัดเศษ
อิฐที่มีขนาดประมาณ 15x15x5 ซม.3 นำมาก่อเรียงต่อกัน 6 ชั้น
แบบปริซึมได้จำนวน 1 ตัวอย่าง ดังรูปที่ 6 โดยใช้ปูนก่อที ่มี 
ความหนา 1 ซม. เป็นวัสดุเชื่อมประสาน โดยมีอายุประมาณ 1 ปี 
เช่นเดียวกับอิฐก่อที่ผลิตจากอิฐก่อทดแทน 

 
รูปที่ 6 อิฐก่อโบราณ 

2.2. การเตรียมตัวอย่าง 

อิฐก่อทดแทนในรูปแบบไม่ใช้วัสดุประสาน ในขั ้นตอนการ
เตรียมตัวอย่างจะใช้เครื่องเจียรขนาด 4 นิ้ว ปรับพื้นผิวของอิฐที่
ขรุขระให้เรียบสม่ำเสมอมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อลดปัญหาเรื่อง
การถ่ายแรงท่ีไม่สม่ำเสมอรวมถึงความเสียหายเฉพาะจุดให้น้อยที่สุด 
สำหรับการเตรียมตัวอย่างอิฐก่อทดแทนที่ใช้วัสดุประสาน และอิฐ
ก่อโบราณนั้น จะเป็นการเตรียมจากสถานที่จริงโดยช่างชำนาญการ
จากสำนักอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา กรมศิลปากร 
ภายใต้โครงการอนุรักษ์วัดกระจี 

รูปที่ 7 การติดต้ังเคร่ืองมือสำหรับทดสอบกำลังอัดและค่า 
คงที่ยืดหยุ่น 

3. การทดสอบในห้องปฏิบัติการ 

3.1. การทดสอบกำลังอัดอิฐก่อ 

การทดสอบกำลังอัดของอิฐก่อ อาศัยแนวทางการทดสอบ 
วัสดุก่อตามมาตรฐาน ASTM C1314-18 [6] ซึ่งทดสอบกำลังอัด
ผ่านเครื ่อง Universal Testing Machine (UTM) ที ่อัตราการกด  
5 มม./นาที โดยก่อนเริ่มการทดสอบจะนำเพลทเหล็กและแผ่นยาง
รองผิวด้านบน และผิวด้านล่างของตัวอย่างทดสอบดังรูปที่ 7  
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เพื่อช่วยให้ตัวอย่างทดสอบรับการกระจายแรงอัดอย่างทั่วพื้นผิว
ด้านบนและด้านล่าง 

3.2. การทดสอบค่าคงทียื่ดหยุ่นของอิฐก่อ 

ตัวอย่างในการทดสอบเพื ่อหาค่าคงที ่ยืดหยุ ่นของอิฐก่อจะ
ทดสอบพร้อมกับการทดสอบกำลังอัด โดยที่จะติดตั้งเครื่องมือวัด
ระยะการยุบตัว (Compressometer) ซึ ่งพัฒนาขึ ้นโดยเฉพาะ
สำหรับงานวิจัยนี้ ดังรูปที่ 7  โดยที่ระยะการอัดตัวสามารถวัดได้
จากทรานดิวส์เซอร์ชนิดเปลี่ยนแปลงความเหน่ียวนำแบบเชิงเส้น 
(Linear Variable Differential) ที ่มีการเก็บระยะการอัดตัวของ 
อิฐก่อผ่านเครื ่องบันทึกข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิค (Data logger)  
ทั้งนี้จากความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับความเครียดของอิฐก่อ 
มีลักษณะแบบไม่เป็นเชิงเส้น การศึกษานี้จึงนำเสนอแนวทางการหา
ค่าคงที่ในช่วงยืดหยุ่นของอิฐก่อเป็น 2 ช่วง ดังรูปที่ 8 ซึ่งกำหนดให้
ค่าคงท่ียืดหยุ่นช่วงแรกเป็นค่า E1 และค่าที่ยืดหยุ่นช่วงที่สองเป็นค่า 
E2 โดยตำแหน่งจุดปลายของทั้งสองช่วงพิจารณาจากจุดที่มีการ
เปลี่ยนแปลงความชันสูงสุดของกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความ
เค้นกับความเครียดของอิฐก่อในแต่ละช่วง โดยที ่พฤติกรรมใน
ช่วงแรกที่เกิดขึ้นนี้อาจมีผลมาจากความพรุน หรือการเคลื่อนตัว
สัมผัสกันของวัสดุก่อในช่วงต้นที่เกิดจากช่องว่างบริเวณผิวสัมผัส
ระหว่างอิฐและวัสดุประสาน [7] จากพฤติกรรมนี ้การประเมิน
ค่าคงท่ียืดหยุ ่นเพียงค่าเดียวอาจทำให้การคาดการพฤติกรรมที่
แท้จริงของวัสดุที่จะใช้ในแบบจำลองสำหรับการวิเคราะห์โครงสรา้ง
มีความคลาดเคลื่อนไปมาก ดังนั้นการพิจารณาประมาณพฤติกรรม
การรับแรงอัดของอิฐก่อเป็นช่วงยืดหยุ่น 2 ช่วงจะทำให้สามารถ
ประมาณเส้นโค้งความสัมพันธ์ได้ใกล้เคียงกับผลการทดสอบมาก
ยิ ่งขึ ้น โดยทั ้งนี ้วิศวกรหรือผู ้ประเมินโครงสร้างประเภทอิฐก่อ
สามารถนำค่าคงที่ยืดหยุ่นทั้ง 2 ค่านี้มาใช้ประกอบการตัดสินใจใน
ขั ้นตอนการสร้างแบบจำลองและกำหนดสมบัติวัสดุสำหรับการ
วิเคราะห์โครงสร้างให้มีพฤติกรรมของวัสดุที ่ใกล้เคียงกับสภาพ
โครงสร้างจริงมากที่สุด 

รูปที่ 8 ค่าคงท่ียืดหยุ่นของอิฐก่อทั้ง 2 ช่วง 

4. ผลการทดสอบ 

4.1. ผลการทดสอบกำลังอัดและค่าคงที่ยืดหยุ่นของ 
อิฐก่อทดแทน 

4.1.1. ผลการทดสอบกำลังอัดและค่าคงท่ียืดหยุ่นของ
อิฐก่อทดแทนท่ีใช้วัสดุประสาน 

จากตารางท่ี 1 แสดงค่ากำลังอัดและค่าคงที่ยืดหยุ่นของอิฐก่อ
ทดแทนที่ใช้วัสดุประสาน ซึ่งจากการทดสอบพบว่าอิฐก่อทดแทนที่
ใช้วัสดุประสานจะมีกำลังอัดอยู่ในช่วง 19.1 - 20.0 กก./ซม.2 และมี
ค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 19.4 กก./ซม.2 ในส่วนของค่าคงที ่ย ืดหยุ ่นใน
ช่วงแรก (E1) จะมีค่าอยู ่ในช่วง 61.9 – 186.4 กก./ซม.2 และ
ค่าคงที่ยืดหยุ่นในช่วงที่ 2 (E2)  มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 350.4 – 
702.3 กก./ซม.2 โดยรูปที่ 9 ถึง รูปที่ 11 แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างความเค้นกับความเครียดของอิฐก่อที่ใช้วัสดุประสาน พร้อม
กับการประมาณช่วงยืดหยุ่นด้วยเส้นตรง 2 ช่วง 

4.1.2. ผลการทดสอบกำลังอัดและค่าคงท่ียืดหยุ่นของ
อิฐก่อทดแทนท่ีไม่ใช้วัสดุประสาน 

ตารางท่ี 2 แสดงค่ากำลังอัดและค่าคงที ่ยืดหยุ ่นของอิฐก่อ
ทดแทนที่ไม่ใช้วัสดุประสาน ผลการทดสอบพบว่าอิฐก่อทดแทนที่ไม่
ใช้วัสดุประสานจะมีกำลังอัดอยู่ในช่วง 16.0 - 24.4 กก./ซม.2 มี
ค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 20.1 กก./ซม.2  ในส่วนของค่าคงที ่ย ืดหยุ ่นใน
ช่วงแรก (E1) จะมีค่าอยู่ในช่วง 61.7 – 93.4 กก./ซม.2 และค่าคงท่ี
ยืดหยุ ่นในช่วงที่ 2 (E2) มีค่าอยู ่ในช่วงระหว่าง 438.0 - 806.5  
กก./ซม.2  โดยจากรูปที่ 12 ถึงรูปที่ 14 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเค้นกับความเครียดของอิฐก่อที่ไม่ใช้วัสดุประสาน พร้อมกับ
การประมาณช่วงยืดหยุ่นด้วยเส้นตรง 2 ช่วง 

4.1.3. ผลการทดสอบกำลังอัดและค่าคงท่ียืดหยุ่นของ
อิฐก่อโบราณ 

ตารางท่ี 3 แสดงค่ากำลังอัด และค่าคงที่ยืดหยุ่นของอิฐก่อ
โบราณจำนวน 1 ตัวอย่าง ซึ่งผลการทดสอบพบว่าอิฐก่อโบราณจะมี
กำลังอัดเท่ากับ 25.2 กก./ซม.2 ค่าคงท่ียืดหยุ่นในช่วงแรก (E1) มีค่า
เท่ากับ 110.2 กก./ซม.2  และค่าคงที่ยืดหยุ่นในช่วงที่ 2 (E2) มีค่า
เท่ากับ 1467.7 กก./ซม.2  โดยรูปที่ 15 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเค้นกับความเครียดของอิฐก่อโบราณที่มีวัสดุประสาน พร้อม
กับการประมาณช่วงยืดหยุ่นด้วยเส้นตรง 2 ช่วง 
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ตารางท่ี 1  ผลการทดสอบอิฐก่อทดแทนท่ีใช้วัสดุประสาน 

อิฐก่อทดแทนท่ีใช้วัสดุประสาน 

ตัวอย่าง Ultimate Stress, σmax 
(ksc) 

E1 
(ksc) 

E2 
(ksc) 

A1 20.0 186.4 702.3 
A2 19.1 148.5 574.7 
A3 19.1 61.9 350.4 

ตารางท่ี 2  ผลการทดสอบอิฐก่อทดแทนท่ีไม่ใช้วัสดุประสาน 

อิฐก่อทดแทนท่ีไมใ่ช้วัสดุประสาน 

ตัวอย่าง Ultimate Stress, σmax 
(ksc) 

E1 
(ksc) 

E2 
(ksc) 

B1 19.9 93.4 806.5 
B2 16.0 80.3 438.0 
B3 24.4 61.7 744.8 

ตารางท่ี 3  ผลการทดสอบอิฐก่อโบราณ 

อิฐก่อโบราณ 

ตัวอย่าง Ultimate Stress, σmax 
(ksc) 

E1 
(ksc) 

E2 
(ksc) 

C1 25.2 110.2 1467.7 

เมื่อพิจารณาค่ากำลังอัดเฉลี่ยของอิฐก่อทดแทนทั้งที ่ใช้วัสดุ
ประสาน และไม่ใช้วัสดุประสาน พบว่าค่ากำลังอัดไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของสุทัศน์และคณะ [4] ที่
ได้ทำการทดสอบอิฐก่อทดแทนที ่ใช้ว ัสดุประสานเป็นปูนหมัก 
ร่วมกับเถ้าแกลบ และเถ้าถ่านหินตามแต่ละส่วนผสม จากรายงาน
ชี้ให้เห็นว่ากำลังอัดของอิฐก่อมีผลมาจากตัวอิฐมากกว่าวัสดุประสาน
ที ่ใช้ ทำให้กำลังอัดของอิฐก่อที ่ม ีส ่วนผสมของวัสดุประสานที่
แตกต่างกันไปมีค่ากำลังอัดไม่แตกต่างกันมากนัก ในส่วนอิฐก่อ
โบราณท่ีทดสอบในงานวิจัยนี้พบว่ามีกำลังอัดที่สูงกว่าตัวอย่างอิฐก่อ
ที่ทำการทดสอบทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตามอิฐก่อโบราณที่รวบรวมได้
และทำการทดสอบมีเพียง 1 ตัวอย่าง ซึ ่งสามารถใช้เป็นเพียง
แนวทางของข้อมูลโดยที่มิอาจสรุปได้ว่าอิฐก่อโบราณมีกำลังอัดที่สูง
กว่าอิฐก่อทดแทน และในส่วนของค่าคงที่ยืดหยุ่นช่วงที่ 1 (E1) และ
คงที่ยืดหยุ่นช่วงที่ 2 (E2) ของตัวอย่างทั้งหมด พบว่ามีค่าค่อนข้างมี
ความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด การรวบรวมตัวอย่างเพื่อทำการ
ทดสอบจากโบราณสถานแหล่งต่าง ๆ ยังเป็นส่ิงที่จำเป็น 

จากงานวิจัยของสุนัย และคณะ [3] ที่ได้รายงานค่ากำลังอัด
ของอิฐทดแทนก้อนเด่ียวลักษณะแบบลูกบาศก์ และอิฐเต็มแผ่นตาม
แนวราบที่ขนาดต่าง ๆ โดยอิฐลูกบาศก์ที่ใช้ทดสอบมีขนาด 4x4x4 
ซม.3 5x5x5 ซม.3 และ 8x8x8 ซม.3  อิฐเต็มแผ่นตามแนวราบมี
ขนาด 15x30x4 ซม.3 15x30x5 ซม.3 และ 15x30x8 ซม.3  ซึ่ง
ตารางท่ี 4 จะแสดงค่ากำลังอัดเฉลี่ยของอิฐก้อนเดี่ยวที่สุนัยและ
คณะได้ทำการทดสอบ เมื่อทำการเทียบสัดส่วนค่ากำลังและค่าคงท่ี
ยืดหยุ่นของอิฐก่อที่ได้จากการศึกษานี้กับอิฐก้อนเดี่ยวของสุนัยและ

คณะ พบว่าจะได้ค่าดังแสดงในตารางท่ี 5 ถึง ตารางท่ี 7 ซึ่งสัดส่วน
เหล่านี้สามารถใช้ประมาณค่ากำลังและค่าคงที่ยืดหยุ่นของอิฐก่อ
จากกำลังอิฐก่อก้อนเด่ียวในรูปแบบต่าง ๆ ได้ 

จากตารางท่ี 5 พบว่าเมื่อทำการเทียบสัดส่วนผลของกำลังอัด
อิฐก่อโบราณกับอิฐทดแทนรูปลูกบาศก์ขนาดต่าง ๆ ค่าสัดส่วนที่ได้
จะอยู่ในช่วง 0.37-0.57 และเมื่อทำการเทียบกับอิฐทดแทนเต็มแผ่น
ตามแนวราบขนาดต่าง ๆ ค่าสัดส่วนจะอยู่ในช่วง 0.16-0.25 ในการ
เทียบสัดส่วนกับค่าคงที ่ย ืดหยุ ่นช่วงแรก (E1) กับกำลังอัดอิฐ
ลูกบาศก์ขนาดต่าง ๆ ค่าสัดส่วนที่ได้มีค่าอยู่ในช่วง 1.62-2.50 และ
เมื่อเทียบกับอิฐเต็มแผ่นตามแนวราบขนาดต่าง ๆ ค่าสัดส่วนจะอยู่
ในช่วง 0.69-1.09 ในการเทียบสัดส่วนค่าคงที่ยืดหยุ่นช่วงที่ 2 (E2)  
กับกำลังอัดอิฐลูกบาศก์ขนาดต่าง ๆ ค่าสัดส่วนที่ได้จะอยู่ในช่วง 
21.63-33.33  และเมื ่อทำการเทียบกับอิฐเต็มแผ่นตามแนวราบ
ขนาดต่าง ๆ ค่าสัดส่วนมีค่าอยู่ในช่วง 9.23-14.55 

จากตารางที่ 6 พบว่าเมื่อทำการเทียบสัดส่วนผลของกำลังอัด
อิฐก่อทดแทนที่ใช้วัสดุประสานกับอิฐทดแทนรูปลูกบาศก์ขนาด 
ต่าง ๆ ค่าสัดส่วนเฉล่ียที่ได้จะอยู่ในช่วง 0.29-0.44  และเมื่อทำการ
เทียบกับอิฐทดแทนเต็มแผ่นตามแนวราบขนาดต่าง ๆ ค่าสัดส่วน
เฉล่ียจะอยู่ในช่วง 0.12-0.19 ในการเทียบสัดส่วนกับค่าคงท่ียืดหยุ่น
ช่วงแรก (E1) กับกำลังอัดอิฐลูกบาศก์ขนาดต่าง ๆ ค่าสัดส่วนเฉล่ียที่
ได้มีค่าอยู ่ในช่วง 1.95-3.00 และเมื ่อเทียบกับอิฐเต็มแผ่นตาม
แนวราบขนาดต่าง ๆ ค่าสัดส่วนเฉลี่ยจะอยู่ในช่วง 0.83-1.31 ใน
การเทียบสัดส่วนค่าคงที ่ยืดหยุ ่นช่วงที ่ 2 (E2)  กับกำลังอัดอิฐ
ลูกบาศก์ขนาดต่าง ๆ ค่าสัดส่วนเฉลี่ยที่ได้จะอยู่ในช่วง 7.99-12.32  
และเมื่อทำการเทียบกับอิฐเต็มแผ่นตามแนวราบขนาดต่าง ๆ ค่า
สัดส่วนเฉล่ียมีค่าอยู่ในช่วง 3.41-5.38 

จากตารางที่ 7  พบว่าเมื่อทำการเทียบสัดส่วนผลของกำลังอัด
อิฐก่อทดแทนที่ไม่ใช้วัสดุประสานกับอิฐทดแทนรูปลูกบาศก์ขนาด
ต่าง ๆ ค่าสัดส่วนเฉลี่ยที่ได้จะอยู่ในช่วง 0.30-0.46 และเมื่อทำการ
เทียบกับอิฐทดแทนเต็มแผ่นตามแนวราบขนาดต่าง ๆ ค่าสัดส่วน
เฉล่ียจะอยู่ในช่วง 0.13-0.20 ในการเทียบสัดส่วนกับค่าคงท่ียืดหยุ่น
ช่วงแรก (E1) กับกำลังอัดอิฐลูกบาศก์ขนาดต่าง ๆ ค่าสัดส่วนเฉล่ีย 
ที่ได้มีค่าอยู่ในช่วง 1.16-1.78 และเมื่อเทียบกับอิฐเต็มแผ่นตาม
แนวราบขนาดต่าง ๆ ค่าสัดส่วนเฉลี่ยจะอยู่ในช่วง 0.49-0.78 ใน
การเทียบสัดส่วนค่าคงที ่ย ืดหยุ ่นช่วงที ่ 2 (E2) กับกำลังอัดอิฐ
ลูกบาศก์ขนาดต่าง ๆ ค่าสัดส่วนเฉลี่ยที่ได้จะอยู่ในช่วง 9.77-15.06 
และเมื่อทำการเทียบกับอิฐเต็มแผ่นตามแนวราบขนาดต่าง ๆ ค่า
สัดส่วนเฉล่ียมีค่าอยู่ในช่วง 4.17-6.58 
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ตารางท่ี 4  กำลังอัดเฉลี่ยของอิฐลูกบาศก์และอิฐเต็มแผ่นตาม
  แนวราบ 

Size 
(cm3) 

Average Ultimate Stress, f’b 
(ksc) 

4x4x4 
5x5x5 
8x8x8 

15x30x4 
15x30x5 
15x30x8 

44.04 
59.71 
67.87 
142.97 
159.03 
100.84 

ตารางท่ี 5  สัดส่วนกำลังอัดอิฐก่อโบราณ และค่าคงที่ยืดหยุ่นต่อ
กำลังอัดเฉลี่ยของอิฐก้อนเด่ียว 

อิฐก่อโบราณ 

ตัวอย่าง 
f’m/f’b 

Cube Size Flat Size 
4x4x4 5x5x5 8x8x8 15x30x4 15x30x5 15x30x8 

C1 0.57 0.42 0.37 0.18 0.16 0.25 

ตัวอย่าง 
E1/f’b 

Cube Size Flat Size 
4x4x4 5x5x5 8x8x8 15x30x4 15x30x5 15x30x8 

C1 2.50 1.85 1.62 0.77 0.69 1.09 

ตัวอย่าง 
E2/f’b 

Cube Size Flat Size 
4x4x4 5x5x5 8x8x8 15x30x4 15x30x5 15x30x8 

C1 33.33 24.58 21.63 10.27 9.23 14.55 

ตารางท่ี 6  สัดส่วนกำลังอัดอิฐก่อที่ใช้วัสดุประสาน และค่าคงท่ี
ยืดหยุ่นต่อกำลังอัดเฉลี่ยของอิฐก้อนเด่ียว 

อิฐก่อทดแทนที่ใช้วัสดุประสาน 

ตัวอย่าง 
f’m/f’b 

Cube Size Flat Size 
4x4x4 5x5x5 8x8x8 15x30x4 15x30x5 15x30x8 

A1 0.46 0.34 0.30 0.14 0.13 0.20 
A2 0.43 0.32 0.28 0.13 0.12 0.19 
A3 0.43 0.32 0.28 0.13 0.12 0.19 

Average 0.44 0.32 0.29 0.14 0.12 0.19 

ตัวอย่าง 
E1/f’b 

Cube Size Flat Size 
4x4x4 5x5x5 8x8x8 15x30x4 15x30x5 15x30x8 

A1 4.23 3.12 2.75 1.30 1.17 1.85 
A2 3.37 2.49 2.19 1.04 0.93 1.47 
A3 1.40 1.04 0.91 0.43 0.39 0.61 

Average 3.00 2.22 1.95 0.93 0.83 1.31 

ตัวอย่าง 
E2/f’b 

Cube Size Flat Size 
4x4x4 5x5x5 8x8x8 15x30x4 15x30x5 15x30x8 

A1 15.95 11.76 10.35 4.91 4.42 6.96 
A2 13.05 9.62 8.47 4.02 3.61 5.70 
A3 7.96 5.87 5.16 2.45 2.20 3.47 

Average 12.32 9.08 7.99 3.79 3.41 5.38 

ตารางท่ี 7  สัดส่วนกำลังอัดอิฐก่อที่ไม่ใช้วัสดุประสาน และค่าคงที่
ยืดหยุ่นต่อกำลังอัดเฉลี่ยของอิฐก้อนเด่ียว 

อิฐก่อทดแทนที่ไม่ใช้วัสดุประสาน 

ตัวอย่าง 
f’m/f’b 

Cube Size Flat Size 
4x4x4 5x5x5 8x8x8 15x30x4 15x30x5 15x30x8 

B1 0.45 0.33 0.29 0.14 0.13 0.20 
B2 0.36 0.27 0.24 0.11 0.10 0.16 
B3 0.55 0.41 0.36 0.17 0.15 0.24 

Average 0.46 0.34 0.30 0.14 0.13 0.20 

ตัวอย่าง 
E1/f’b 

Cube Size Flat Size 
4x4x4 5x5x5 8x8x8 15x30x4 15x30x5 15x30x8 

B1 2.12 1.56 1.38 0.65 0.59 0.93 
B2 1.82 1.34 1.18 0.56 0.50 0.80 
B3 1.40 1.03 0.91 0.43 0.39 0.61 

Average 1.78 1.31 1.16 0.55 0.49 0.78 

ตัวอย่าง 
E2/f’b 

Cube Size Flat Size 
4x4x4 5x5x5 8x8x8 15x30x4 15x30x5 15x30x8 

B1 18.31 13.51 11.88 5.64 5.07 8.00 
B2 9.95 7.34 6.45 3.06 2.75 4.34 
B3 16.91 12.47 10.97 5.21 4.68 7.39 

Average 15.06 11.11 9.77 4.64 4.17 6.58 

 

รูปที่ 9 ตำแหน่งจุดคงท่ียืดหยุ่นของอิฐก่อทดแทนที่ใช้วัสดุ
ประสาน (A1) 

 

รูปที่ 10 ตำแหน่งจุดคงท่ียืดหยุ่นของอิฐก่อทดแทน ที่ใช้วัสดุ
ประสาน (A2) 
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รูปที่ 11 ตำแหน่งจุดคงท่ียืดหยุ่นของอิฐก่อทดแทน 

ที่ใช้วัสดุประสาน (A3) 

 
รูปที่ 12 ตำแหน่งจุดคงท่ียืดหยุ่นของอิฐก่อทดแทน 

ที่ไม่ใช้วัสดุประสาน (B1) 

 
รูปที่ 13 ตำแหน่งจุดคงท่ียืดหยุ่นของอิฐก่อทดแทน 

ที่ไม่ใช้วัสดุประสาน (B2) 

 
รูปที่ 14  ตำแหน่งจุดคงท่ียืดหยุ่นของอิฐก่อทดแทนท่ีไม่ใช้วัสดุ

ประสาน (B3) 

 
รูปที่ 15  ตำแหน่งจุดคงท่ียืดหยุ่นของอิฐก่อโบราณ (C3) 

4.2. ตำแหนง่จุดปลายของช่วงยืดหยุ่นที่ 1 และ 2 โดย
ร้อยละของค่าความเค้นสูงสุด 

ในการหาค ่าคงท ี ่ย ืดหย ุ ่นท ั ้ ง  2 ช ่วงโดยพ ิจารณาการ
เปลี่ยนแปลงความชัน จะทำให้ได้ตำแหน่งจุดปลายของช่วงยืดหยุ่น
ที่ 1 และ 2 สำหรับหาค่าคงที่ยืดหยุ่นทั้ง 2 ช่วง ซึ่งเมื่อนำค่าแต่ละ
จุดมาคิดเป็นร้อยละของความเค้นสูงสุด (σmax) จะสามารถทราบได้
ถึงช่วงของค่าร้อยละความเค้นสูงสุดในการประมาณตำแหน่งจุด
ปลายช่วงยืดหยุ่นที่ 1 และ 2 ได้ โดยรูปที่ 16 แสดงตัวอย่างการ
ประมาณจุดปลายช่วงยืดหยุ่นที่ 2 เป็นค่าร้อยละของความเค้นสูงสุด
ของอิฐก่อแต่ละแบบ และในตารางที่ 8 แสดงตำแหน่งจุดปลายช่วง
ยืดหยุ่นทั้ง 2 ช่วง (E1 Point และ E2 Point) เป็นค่าร้อยละของ
ความเค้นสูงสุดสำหรับอิฐก่อแต่ละรูปแบบ  

จากการพิจารณาผลที่ได้ตามตารางที่ 8 พบว่าอิฐก่อทดแทนท่ี
ใช้วัสดุประสานมีตำแหน่งจุดปลายช่วงยืดหยุ่นที่ 1 (E1 Point) ที่คิด
เป็นร้อยละของค่าความเค้นสูงสุด อยู่ในช่วง 0.04σmax–0.22σmax 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.13σmax และตำแหน่งจุดปลายช่วงยืดหยุ่น 
ที่ 2 (E2 Point) คิดเป็นร้อยละของค่าความเค้นสูงสุดอยู ่ในช่วง 
0.74σmax–0.93σmax  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.86σmax 

สำหรับอิฐก่อทดแทนท่ีไม่ใช้วัสดุประสาน ตำแหน่งจุดปลายช่วง
ยืดหยุ่นที่ 1 (E1 Point) คิดเป็นร้อยละของค่าความเค้นสูงสุดอยู่
ในช่วง 0.08σmax–0.18σmax โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.13σmax และ
ตำแหน่งจ ุดปลายช่วงย ืดหย ุ ่นท ี ่ 2 (E2 Point) จะอยู ่ ในช ่วง 
0.59σmax–0.92σmax โดยมีค่าเฉลี่ย 0.78σmax 

ในส่วนอิฐก่อโบราณที่มีเพียงตัวอย่างเดียวพบว่าตำแหน่งจุด
ปลายช่วงยืดหยุ่นที่ 1 (E1 Point)  จะคิดเป็นร้อยละของค่าความ
เค้นสูงสุดเท่ากับ 0.26σmax และตำแหน่งจุดปลายช่วงยืดหยุ่นที่ 2 
(E2 Point) คิดเป็นร้อยละของค่าความเค้นสูงสุดเท่ากับ 0.96σmax 

5. สรุปผล 

การศึกษานี้นำเสนอผลการทดสอบกำลังอัดและค่าคงที่ยืดหยุ่น
ของอิฐก่อโบราณและอิฐก่อทดแทนรูปทรงปริซึมที่ใช้ในงานอนุรักษ์
โบราณสถาน โดยสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

1. ค่ากำลังอัดสำหรับอิฐก่อทดแทนที่ใช้วัสดุประสานมีคา่อยู่
ในช่วง 19.1 - 20.0 กก./ซม.2 และมีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ  
19.4 กก./ซม.2 

2. ค่ากำลังอัดสำหรับอิฐก่อทดแทนที่ไม่ใช้วัสดุประสานมีค่า
อยู่ในช่วง 16.0 - 24.4 กก./ซม.2 และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
20.1 กก./ซม2   

3. ค่ากำลังอัดสำหรับอิฐก่อโบราณที่ใช้วัสดุประสานมีค่า
เท่ากับ 25.2 กก./ซม.2   
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4. ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับความเครียดของอิฐก่อ
มีลักษณะแบบไม่เป็นเชิงเส้น ซึ่งสามารถประมาณเส้นโค้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับความเครียดในช่วง
ยืดหยุ่นให้เป็นเส้นตรง 2 ช่วงได้ โดยสามารถคำนวณเป็น
ค่าคงที่ยืดหยุ่น 2 ค่า ได้แก่ค่า E1 และ E2 โดยอิฐก่อ
ทดแทนจะมีค่าคงที่ยืดหยุ่นค่าแรก E1 อยู่ในช่วง 61.7–
186.4 กก./ซม.2  และค่าคงที่ยืดหยุ่นค่าที่สอง E2 อยู่
ในช่วง 350.4-806.5 กก./ซม.2 ส่วนกรณีอิฐก่อโบราณ 
จะมีค่าคงท่ียืดหยุ่นค่าแรก E1 ประมาณ 110.2 กก./ซม.2 
และค่าคงท่ียืดหยุ่นค่าที่สอง E2 จะมีค่าประมาณ 1467.7 
กก./ซม.2   

ตารางท่ี 8  ร้อยละความเค้นสูงสุดในการกำหนดตำแหน่งจุดปลาย
ของช่วงยืดหยุ่นทั้ง 2 ช่วง 

ตัวอย่าง Ultimate Stress, σmax 

(ksc) 
E1 point E2 point 

ร้อยละ σmax ร้อยละ σmax 
อิฐก่อทดแทนที่ใช้วัสดุประสาน 

A1 20.0 0.13 0.91 
A2 19.1 0.22 0.74 
A3 19.1 0.04 0.93 

Average 0.13 0.86 
อิฐก่อทดแทนที่ไม่ใช้วัสดุประสาน 

B1 19.9 0.13 0.59 
B2 16.0 0.18 0.84 
B3 24.4 0.08 0.92 

Average 0.13 0.78 
อิฐก่อโบราณ 

C1 25.2 0.26 0.96 
Average all 0.15 0.84 

 

รูปที่ 16 ตัวอย่างการประเมินตำแหน่งจุดปลายของช่วง
ยืดหยุ่นที่ 2 ด้วยค่าร้อยละของความเค้นสูงสุด 

6. กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณวิจัยจากสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 
และภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และได้รับการสนับสนุนวัสดุทดสอบ
จากอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

7. เอกสารอ้างองิ 

[1] นวลลักษณ์ วัสสันตชาติ (2561). ปูนในโบราณสถานของนคร
ประว ั ต ิ ศาสตร ์พระนครศร ี อย ุ ธยาแหล ่ งมรดกโลก . 
คณะสถาป ัตยกรรมศาสตร ์  มหาว ิทยาล ั ยศ ิ ลปากร 
, ประเทศไทย. 

[2] สุดชาย พานสุวรรณ (2543). การวิเคราะห์โบราณสถาน 
ก ่ อ อ ิ ฐ ใ น เ ช ิ ง ว ิ ศ ว ก ร รม .ภาคว ิ ช า ว ิ ศ วก ร รม โ ย ธ า ,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย.  

[3] สุนัย โตศิริมงคล, พีรสิทธิ์ มหาสุวรรณชัย, วีรชาติ ตั้งจิรภัทร, 
สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์, ชัยณรงค์ อธิสกุล (2563). สมบัติทางกล
ของอ ิฐทดแทนเพ ื ่อการอนุร ักษ ์โบราณสถานของไทย .  
การประชุมวิชาการว ิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั ้งที ่ 25,  
15-17 กรกฎาคม, ชลบุรี, ประเทศไทย. 

[4] สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์, วีรชาติ ตั้งจิรภัทร, ชัยณรงค์ อธิสกุล,  
รักติพงษ์ สหมิตรมงคล และเสน่ห์ มหาผล (2562). โครงการ
พัฒนาฐานข้อมูลทางวิศวกรรมเพื่อการประเมินและติดตาม
สภาพโครงสร้างโบราณสถานของไทย. สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย, 135-140. 

[5] ธงชัย สาโค, อานุภูม มณเฑียร, สาวชวกานต์ ศรีสุโข, เจริญ
พงษ ์  ช ูน ุ ช , ชาญช ัย  ศร ีก ัญญา , ว ิภาวด ี  ส ีหามาตย์  
พิชญ ปานมี, เลิศ ทองคำ, ละเอียด พุ่มกลับ, สาววาทินี ถนอม
พลกรัง และจิณวัฒน์ นาควิจิตร (2561). ทำเนียบโบราณสถาน
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย, 
สุโขทัย, ประเทศไทย, 262-272. 

[6] ASTM C1314-18, (2018). Standard Test Method for 
Compressive Strength of Masonry Prism. ASTM 
International, West Conshohocken, PA, United States. 

[7] Zahra T. and Dhanasekar M. (2016). Prediction of 
masonry compressive behaviour using a damage 
mechanics inspired modelling method. School of 
Civil Engineering and Built Environment, Queensland 
University of Technology, Brisbane, Australia. 

 
 



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

MAT-04-1 

การพัฒนาคอนกรีตบล็อกระบบเซลลูลาร์ด้วยส่วนผสมจากขุยมะพร้าว เพ่ือปรบัปรุงคณุสมบัติฉนวนกันความร้อน 
DEVELOPMENT OF CLC BLOCK WITH COCONUT COIR PITH MIXTURE FOR HEAT INSULATION IMPROVEMENT 

ธรรมศร เชียงทองสุข1,จิระภา มาพงษ1์, ธารารัตน์ แก้วสกุลณ1ี และ อําพน จรัสจรุงเกียรติ1,* 
1 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, คณะวิศวกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอนกรีตมวลเบาระบบเซลลูลาร์มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่มีฉนวนกันความร้อน และเพิ่มมูลค่า
ให้กับวัสดุเหลือใช้ ในงานวิจัยนี้ได้นำคอนกรีตมวลเบาระบบเซลลูลาร์และขุยมะพร้าวมารวมกัน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ วัสดุทั้งสองชนดินี้มี
คุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนที่ดี โดยเฉพาะขุยมะพร้าว ขุยมะพร้าวมีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน = 0.023 (W/m-K) จึงเป็นฉนวนกันความ
ร้อนที่ดี เมื่อใช้ขุยมะพร้าวจะสามารถลดปริมาณวัสดุในการผลิตคอนกรีตมวลเบาระบบเซลลูลาร์ เช่นปูนซีเมนต์และทราย และยังสามารถลด
ปริมาณความร้อนที่แพร่เข้าสู่อาคารได้มากกว่าวัสดุก่อสร้างทั่วไป การทดสอบใช้มาตรฐานมอก. 2601 - 2556 เพ่ือควบคุมการผลิตคอนกรีตมวลเบา
ระบบเซลลูลาร์ และทดสอบการนำความร้อน (การนำความร้อน, K, ASTM C518) ผลที่ได้คือคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูลาร์เมื่อนำผสมกับขุย
มะพร้าวทำให้มีประสิทธิภาพในการลดความร้อนได้ดีมากขึ้น 
คำสำคัญ: คอนกรีตมวลเบา,ขุยมะพร้าว,เศษวัสดุเหลือใช้ 

Abstract 

This research applied aerated concrete technology. It aims to create new products that are more insulating and add value 
to the waste material. In this research, aerated concrete and coconut coir pith were combined to meet the objective. Both 
materials have good heat insulation properties, especially coconut coir pith. Coconut Coir pith has a coefficient of thermal 
conductivity = 0.023 (W/m-K), so it is good insulation. When using coconut coir pith, it can reduce the amount of materials in 
the production of high-priced aerated concrete, such as cement and sand, and reduce the amount of heat that spreads into 
the building than conventional building materials. The test is used TIS 2601 - 2013 standard to control the production of 
cellular lightweight concrete system and to test the thermal conductivity (Thermal conductivity, K, ASTM C518). The result 
was that cellular lightweight concrete with coconut coir pith was effective in reducing heat effectively. 
Keywords: Lightweight Concrete, Coconut Coir Pith, Waste Materials 

 

1. บทนำ 

คอนกรีตมวลเบาคือคอนกรีตที ่มีน้ำหนักต่อหน่วยน้อยกว่า
คอนกรีตทั ่วไป คอนกรีตมวลเบาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที ่ผลิตจาก
วัตถุดิบธรรมชาติเช่นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ทรายปูนขาวมะพร้าว
มะพร้าวน้ำน้ำยาผสมอากาศและสารออกแบบในสูตรเฉพาะ โดย
ปกติคอนกรีตจะมีน้ำหนักต่อหน่วยประมาณ 2300 กก. / ลบ.ม. ใน
สภาพแห้ง แต่คอนกรีตมวลเบาเช่น CELLULAR LIGHTWEIGHT 
CONCRETE (CLC) มีน้ำหนักหน่วยแห้งระหว่าง 600 - 1600 กก. / 
ลบ.ม. 

ในปัจจุบ ันม ีการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเน ื ่อง ในทาง
เศรษฐศาสตร์ของประเทศไทยการประหยัดต้นทุนมีความสำคัญมาก 
ดังนั้นคอนกรีตมวลเบาจึงถูกนำมาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการนี้ 
เนื ่องจากคอนกรีตมวลเบาเซลลูลาร์มีสารประกอบพิเศษที่ทำให้
น้ำหนักเบา วิธีนี้จะช่วยลดปริมาณวัสดุเช่นปูนซีเมนต์และทราย ยัง

มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนมากกว่าอิฐอ่ืน ๆ อีกด้วย จากน้ัน
ผู้วิจัยได้เห็นข้อดีของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูลาร์ และวัสดุเหลือ
ใช้คือเศษมะพร้าวที่มีฉนวนกันความร้อนที่ดี เมื่อรวมคุณสมบัติของ
ทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันนักวิจัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของขุย
มะพร้าวกับชิ้นส่วนคอนกรีตเป็นวัสดุรวมที่ใช้ในบล็อกคอนกรีตเพ่ือ
นำประโยชน์ของ CLC มาใช้ในการพัฒนาบล็อกคอนกรีตใหม่เป็น
ทางเลือกสำหรับวัสดุก่อสร้าง 

2. วิธีการดำเนินการ 

การศึกษานี้ได้ทำการรวมขุยมะพร้าวกับคอนกรีตบล็อก CLC 
เข้าด้วยกัน ขนาดของช้ินงานที่นำมาทดสอบระบุเป็นลูกบาศก์ขนาด 
15 ซม. × 15 ซม. × 15 ซม. ออกแบบอัตราส่วนส่วนผสมจาก 3 
การทดลอง 
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1. หาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมของคอนกรีตมวลเบา 

ตารางท่ี 1  อัตราส่วนผสมเพ่ือหาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสม 

 
2.หาอัตราส่วนผสมของขุยมะพร้าว 

ตารางท่ี 2  อัตราส่วนผสมเพ่ือหาขนาดของขุยมะพร้าวที่เหมาะสม 

 
3. หา % ที่เหมาะสมของขุยมะพร้าวโดยแทนท่ีขุยมะพร้าวที่ 20, 30, 
40, 50 และ 60% จากน้ันนำตัวอย่างทั้งหมดเข้ารับการทดสอบตาม
มาตรฐานมอก  .2601 - 2556 เพ่ือยืนยันว่าบล็อก CLC ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานในการก่อสร้างและทำการทดสอบความสามารถในการ
กระจายความร้อน . 

2.1. กระบวนการผลิตคอนกรีตบล็อก 

2.1.1. เตรียมส่วนผสมสำหรับคอนกรีตมวลเบา: ปูนซีเมนต์ 
ทรายละเอียด น้ำ ขุยมะพร้าวและโฟมตามอัตราส่วนผสมที่กำหนด 

2.1.2. ผสมปูนซีเมนต์ ทรายและขุยมะพร้าวให้เข้ากันก่อน 
จากน้ันทำการเติมน้ำลงไปผสม จนส่วนผสมทั้งหมดเป็นเน้ือเดียวกัน 
หลังจากนั้นใส่โฟม 

2.1.3. ใส่ส่วนผสมลงในโมลที่เตรียมไว้ จากนั้นทำความสะอาด
พ้ืนผิวให้เรียบ 

2.1.4. บ่มน้ำ 3 วันจากนั้นนำตัวอย่างขึ้นจากน้ำ เพื่อหาอัตรา

การดูดซึมความหนาแน่นและกำลังอัด 
2.1.5. ทำการวิเคราะห์ผลการทดลอง 

 
รูปที่ 1  ขุยมะพร้าวทีคา้งตะแกรงเบอร์ 40 

 
รูปที่ 2  ตัวอย่างเป็นลูกบาศก์ขนาด 15 ซม. × 15 ซม. × 15 ซม. 

2.2. อัตราการดูดซึมน้ำ 

นำตัวอย่างออกมาจากการบ่มจากนั้นทำให้ตัวอย่างผิวแห้ง ทำ
การชั่งน้ำหนักตัวอย่างเพื่อเก็บน้ำหนักสภาวะอิ่มตัวผิวแห้ง และนำ
ตัวอย่างไปทำการอบเป็นเวลา 24 ชั่วโมงในอุณหภูมิ 105 องศา
เซลเซียส เพื่อให้แห้งสนิทจากนั้นทำการชั่งน้ำหนักสภาพผิวแห้ง 
หลังจากนั้นคำนวณอัตราการดูดซึมน้ำตามสมการด้านล่าง 

%W  
SW-DW

DW
    100 %                     (1) 

- SW : น้ำหนักในสภาพอ่ิมตัวผิวแห้ง, kg 
- DW : น้ำหนักในสภาพผิวแห้ง, kg 
- %W : อัตราการดูดซึมน้ำ, % 

2.3. แรงอัด 

1.) ทำการวัดตัวอย่างความกว้าง ความยาว และความสูงโดย
เวอร์เนียคาลิปเปอร์ 

2.) ชั่งน้ำหนักตัวอย่างและจดบันทึก 
3.) การติดต้ังตัวอย่างลงในเคร่ืองทดสอบกำลังอัดคอนกรีต 
4.) ใช้การบีบอัดกับชิ้นงานในอัตราคงที่ในช่วง 0.14 - 0.34 นิว

ตันต่อตารางมิลลิเมตรต่อวินาทีจนถึงจุดวิบัติ และรวบรวมข้อมูล
กำลังอัดเพ่ือคำนวณความเค้นอัด จากสมการที่ (2) ที่ได้แสดง 
  

อัตราส่วนผสมเพ่ือหาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสม 
no W/C ratio S/C ratio โฟม 

(%) 
1 0.65 1 80 
2 0.65 1 120 
3 0.65 1 160 
4 0.65 2 120 
5 0.7 1 80 
6 0.7 1 120 
7 0.7 1 160 
8 0.75 1 80 

อัตราส่วนผสมเพ่ือหาขนาดของขุยมะพร้าวที่เหมาะสม 
W/C ratio 0.65 
S/C ratio 1 
โฟม (%) 120 % 

ขุยมะพร้าวสับ 
- ค้างตะแกรงเบอร์ 10 
- ค้างตะแกรงเบอร์ 20 
- ค้างตะแกรงเบอร์ 40 
- ฝุ่นมะพร้าวและใย 

20 % 
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σ  F / L  W                       (2) 
โดยท่ี 

- W: ความกว้างของตัวอย่าง (ซม.) 
- L: ความยาวของตัวอย่าง (ซม.) 
- F: แรงอัด (กก.) 
- 𝝈: กำลังอัด (ksc.) 

 
รูปที่ 3  ตัวอย่างระบุเป็นลูกบาศก์ขนาด 15 ซม.×15 ซม.×15 ซม. 

 
รูปที่ 4  ตัวอย่างขนาดจริงขนาด 60 ซม. × 20 ซม. × 7.5 ซม. 

2.4. การทดสอบความสามารถในการกระจายความร้อน 

เมื่อเทียบกับคอนกรีตมวลเบาและคอนกรีตบล็อกที่มีจำหน่าย
ทั่วไป ทดสอบโดยกล่องทดลองสี่เหลี่ยมติดตั้ง Data Logger (ยี่ห้อ 
TDS) และสายเคเบิล Thermocouple Type - T รวบรวมข้อมูล
การวัดอุณหภูมิในจุดต่างๆและเปรียบเทียบกับซอฟต์แวร์การวัด
แบบคงท่ี TDS-7130v2 Ver.2.2  

 

รูปที่ 5  โมเดล: การทดสอบความสามารถในการกระจายความ
ร้อน 

3. ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบ 

3.1. ผลที่ได้จากการทดลองหาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสม 

จากการศึกษาและทดสอบได้ผลดังนี้ ผลการทดลองจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังอัดและกราฟความหนาแน่นพบว่าสูตรที่
เหมาะสมท่ีสุดคือ  W/C ratio = 0.65 S/C ratio = 1 โฟม = 120% 
เนื่องจากขุยมะพร้าวมีการดูดน้ำเข้าไปมาก จึงทำการเลือกสูตรที่มี
อัตราการดูดซึมต่ำไว้ก่อน ที่มีความหนาแน่น = 1198 kg/m3 กำลัง
รับแรงอัด = 44.48 ksc อัตราการดูดซึมน้ำ =19.86 % 

ตารางท่ี 3  ผลจากการทดลองใช้มาตรฐานมอก. 2601 - 2556 C12  

No. ความหนาแน่น
(kg/m3) 

กำลังรับแรงอัด 
(ksc) 

อัตราการดูดซึมน้ำ 
(%) 

1 1481 87.51 16.23 
2 1198 44.48 19.86 
3 1184 47.63 21.99 
4 1223 41.91 19.38 
5 1385 63.50 18.50 
6 1219 48.10 22.06 
7 1129 39.36 22.94 
8 1398 81.77 18.50 

< 1200 > 25.5 < 23 

3.2. ผลที่ได้จากการหาอัตราส่วนผสมของขุยมะพร้าว 

เมื่อนำสูตรที่เหมาะสมที่สุดคือ W/C ratio = 0.65 S/C ratio 
= 1 โฟม = 120%  มาทำการหาขนาดขุยมะพร้าวที่เหมาะสมที่สุด
ผลที่ได้มีดังนี้ 
ตารางท่ี 4 ผลที่ได้จากการหาอัตราส่วนผสมของขุยมะพร้าว 

ผลที่ได้จากการหาอัตราส่วนผสมของขุยมะพร้าวที่เหมาะสม 
no ขุย

มะพร้าว 
(%) 

ความ
หนาแน่น
(kg/m3) 

กำลังรับแรงอัด 
(ksc) 

อัตราการดูดซึม
น้ำ 

 (%) 
1 20 1144 36.02 22.922 
2 30 1089 45.68 23.200 
3 40 1010 39.35 26.595 
4 50 1127 36.82 23.977 
5 60 1061 45.14 25.133 

C12 < 1200 > 25.5 < 23 
การทดสอบหาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมของขุยมะพร้าวได้สูตร

ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคือ ใช้ขุยมะพร้าว 20 % ค่าที่ได้คือ ความ
หนาแน่น = 1144 kg/m3 กำลังรับแรงอัด = 36.02 ksc อัตราการ
ดูดซึมน้ำ =22.92 % 



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, โรงแรมโกลเดนท์ซิตี้, ระยอง, ประเทศไทย 23-25 June 2021, Golden City Hotel, Rayong, Thailand 

MAT-04-4 

3.3. ผลที่ได้จากการทดสอบความสามารถในการกระจาย
ความร้อน 

จากการทดสอบความสามารถในการกระจายความร้อนที่ได้จาก
การนำตัวอย่างที่ได้จากการหาสูตรที่เหมาะสมที่สุดคือสูตร W/C 
ratio = 0.65 S/C ratio = 1 โฟม = 120% ขุยมะพร้าว = 20 % 
นำมาเทียบกับคอนกรีตมวลเบาและคอนกรีตบล็อกที่มีจำหน่าย
ทั่วไป ทดสอบโดยกล่องทดลองสี่เหลี่ยมติดตั้ง Data Logger (ยี่ห้อ 
TDS) และสายเคเบิล Thermocouple Type - T รวบรวมข้อมูล
การวัดอุณหภูมิในจุดต่างๆคือ ผิวภายนอก ผิวภายใน และกลาง
กล่อง ได้ผลการทดสอบดังนี้ 

 
รูปที่ 6 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาและอุณหภูมิสูงสุด

เฉล่ีย 

โดย  
CH000 = อุณหภูมิผิวภายนอก ของตัวอย่างทดสอบ 
CH001 = อุณหภูมิผิวภายใน ของตัวอย่างทดสอบ 
CH002 = อุณหภูมิกลางกล่อง ของตัวอย่างทดสอบ 
CH003 = อุณหภูมิผิวภายนอก ของคอนกรีตมวลเบา 
CH004 = อุณหภูมิผิวภายใน ของคอนกรีตมวลเบา 
CH005 = อุณหภูมิกลางกล่อง ของคอนกรีตมวลเบา 
CH006 = อุณหภูมิผิวภายนอก ของคอนกรีตบล็อก 
CH007 = อุณหภูมิผิวภายใน ของคอนกรีตบล็อก 
CH008 = อุณหภูมิกลางกล่อง ของคอนกรีตบล็อก 
CH009 = อุณหภูมิภายนอก 

จากการทดลองพบว่า คอนกรีตมวลเบาลดอุณหภูมิ> คอนกรีต 
CLC ผสมขุยมะพร้าว > อุณหภูมิภายนอก > คอนกรีตบล็อก 
ตามลำดับ 

4. สรุปผลการทดลอง 

จากการทดลองพบว่าคอนกรีตมวลเบาสูตรที่เหมาะสมที่สุดที่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 2601 - 2556 (C12) คือสูตร W/C ratio 
= 0.65 S/C ratio = 1 โฟม = 120% ที่ได้ค่าจากการทดลองดังนี้ มี
ความหนาแน่น = 1198 kg/m3 กำลังรับแรงอัด = 44.48 ksc อัตรา
การดูดซึมน้ำ =19.86 % เมื ่อ นำมาใส่ข ุยมะพร้าว 20% ผ่าน

ตะแกรงเบอร์ 20 ค้างตะแกรงเบอร์ 40 ค่าที่ได้คือ ความหนาแน่น 
= 1144 kg/m3 กำลังรับแรงอัด = 36.02 ksc อัตราการดูดซึมน้ำ 
=22.92 % มีค่าผ่าน มอก. 2601 - 2556 (C12) เมื่อนำไปทำการ
ทดสอบความสามารถในการกระจายความร้อน ช่วงเวลาที่ได้รับแสง 
(8:00-16:59) อุณหภูมิอากาศเฉลี่ยภายในกล่องตัวอย่างทดลอง, 
คอนกรีตมวลเบา และคอนกรีตบล็อก มีค่า 37.02, 34.38, และ 
39.09 องศาเซลเซียส ตามลำดับ ซึ่งเทียบกับอุณหภูมิอากาศเฉลี่ย 
ที่เท่ากับ 38.02 องศาเซลเซียส พบว่า คอนกรีต CLC ที่ผสมขุย
มะพร้าว ลดอุณหภูมิได้น้อยกว่าคอนกรีตมวลเบาที ่มีขายตาม
ท้องตลาด เนื่องจากคอนกรีต CLC ที่นำมาเทียบมีค่าความหนาแน่น
ที่น้อยกว่า ยิ่งมีความหนาแน่นน้อยยิ่งสามารถลดอุณหภูมิได้มากขึ้น 
แต่คอนกรีต CLC ที่ผสมขุยมะพร้าวสามารถลดอุณหภูมิได้มากกว่า
คอนกรีตบล็อก เนื่องจากคอนกรีตบล็อกมีการดูดความร้อนมาสะสม
ไว้ ทำให้มีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิอากาศภายนอก นอกจากนี้
คอนกรีต CLC ที่ผสมขุยมะพร้าว ยังเป็นการนำวัสดุเหลือใช้ใน
ธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกครั้ง ทำให้ราคาต่อก้อนมีราคาถูก
กว่าคอนกรีตมวลเบาตามท้องตลาด โดยท่ีราคาต่อหน่วยของวัตถุดิบ
ในการผลิต ประกอบด้วย ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 3.06 บาท/ก้อน 
ทรายละเอียด 2.036 บาท/ก้อน น้ำ 0.0149 บาท/ก้อน สารทำฟอง 
0.02 บาท/ก้อน และขุยมะพร้าว 0.568 บาท/ก้อน อีกทั้งคอนกรีต 
CLC ที่ผสมขุยมะพร้าว ยังมีกระบวณการผลิตที่ง่าย ไม่ซับซ้อนเท่า
คอนกรีตมวลเบาที่มีขายตามท้องตลาด (ACC) 
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การศึกษาอิทธิพลของขนาดมวลรวมรีไซเคิลชั้นคุณภาพ M ต่อกำลังคอนกรีต 
THE EFFECT OF THE RECYCLED AGGREGATE CLASS M SIZE ON STRENGTH PROPERTIES OF CONCRETE 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาเทคโนโลยีการเตรียมคอนกรีตรีไซเคิลภายใต้ความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจและทางเทคนิคได้รับความสนใจอย่างจริงจังมากขึ้นในแต่ละ
ประเทศ เนื่องจากผลกระทบและการมีส่วนร่วมต่อการปกป้องสิ่งแวดล้อมอันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมมนุษย์ งานวิจัยนี้ทำการทดสอบ
โดยควบคุมตัวแปร ใช้มวลรวมหยาบ 3 กลุ่ม คือ มวลรวมหยาบธรรมชาติ (กลุ่ม N) มวลรวมหยาบจากการรีไซเคิลคอนกรีตผลิตในห้องปฏิบัติการ 
(กลุ่ม RL)  และมวลรวมหยาบจากการรีไซเคิลคอนกรีตผลิตนำเข้าจากโรงงานในประเทศญี่ปุ่น (กลุ่ม RP)   เพื่อประเมินอิทธิพลของขนาดมวลรวม
หยาบรีไซเคิลชั้นคุณภาพ M ตามมาตรฐาน JIS ที่มีผลต่อคุณลักษณะที่เกี่ยวกับความแข็งแรงของคอนกรีต โดยกำหนดขนาด 12.5–4.75 มิลลิเมตร 
(ขนาด A), 19.0-9.5 มิลลิเมตร (ขนาด B), 37.5-19 มิลลิเมตร (ขนาด C) เตรียมตัวอย่างรูปทรงกระบอกตามมาตรฐาน ASTM C192 หลังจากบ่ม
เป็นเวลา 28 วัน ทำการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C39 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกลของคอนกรีตจากมวลรวมรีไซเคิลและ
ขนาดของมวลรวม และได้เสนอแนะเพื่อปรับการออกแบบสัดส่วนส่วนผสม การศึกษานี้ช่วยสนับสนุนข้อมูลในการปรับส่วนผสมเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะด้านกำลังคอนกรีตสำหรับโรงงานคอนกรีตจากมวลรวมรีไซเคิล โดยพิจารณาจากขนาดมวลรวมรีไซเคิล 
คำสำคัญ: มวลรวมรีไซเคิล, คอนกรีต, รีไซเคิล,โมดูลัสความยืดหยุ่น, กำลังคอนกรีต 

Abstract 

The study of recycled concrete preparation technology under economic and technical feasibility is getting more serious 
attention in each country due to the impact and contribution to environmental protection which will lead to the sustainable 
development of human society. This research was conducted by controlling variables test. Three types of aggregates are 
natural coarse aggregate (N), recycled coarse aggregate prepared in the laboratory using a small crusher (RL) and recycled 
aggregate prepared by the factory using a large crusher imported from Japan (RP).  To assess the influence of aggregates size 
of recycled coarse aggregates Class M according to JIS on the strength characteristics of concrete with different dimensions, 
Concrete prepared according to ASTM C192 with recycled aggregates of 12.5–4.75 mm (A), 19.0-9.5 mm (B) and 37.5-19 mm 
(C) were conducted to a series of unconfined pressure tests after curing for 28 days according to ASTM C39. It was found a 
relationship between the mechanical characteristics of recycled aggregate concrete and the aggregates particle size. 
Suggestions to adjust the design of mix proportions from this study. These results would contribute to adjust the remediation 
mixture for recycling concrete plants by considering the influence of recycled aggregate size. 
Keywords: recycled aggregate, concrete, recycled, modulus of elasticity, strength of Concrete 

 
1. บทนำ 

งานวิจัยนี้สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้าง
ความสมดุลในการดึงทรัพยากรธรรมชาติมาใช้งานใหม่ โดยมีแนวคิด
ว่ามวลรวมจากการทุบทำลายอาคารเพื ่อพัฒนาพื ้นที่ ซึ ่งกำลัง
เกิดขึ้นในปัจจุบันโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครนั้น ทำให้เกิด
ขยะที่เป็นเศษคอนกรีตจำนวนมหาศาล จะสามารถนำกลับมาใช้ใหม่
เป็นวัสดุสำหรับก่อสร้างอาคารได้อีกครั้งหนึ่ง แนวคิดนี้สนับสนุน
ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) [1] เป็นการให้
ชีวิตใหม่แก่วัสดุคอนกรีตจากการรื้อถอนอาคาร [2] ดังรูปที่ 1 และ 
2 จากข้อมูลของ American Concrete Pavement Association 

[3] พบว่าโดยปกติทั่วไปสัดส่วนผสมของมวลรวม (Aggregates) จะ
อยู่ที่ 70% ของปริมาณรวมคอนกรีต ดังนั้น การใช้ทางเลือกอื่นของ
มวลรวมหยาบมาทดแทนจะสามารถช่วยลดปริมาณมวลรวม
ธรรมชาติได้ (Natural coarse aggregate, NCA) เป็นที ่ทราบว่า
การใช ้คอนกร ีตจากมวลรวมร ี ไซเค ิล  (Recycled Concrete 
Aggregate, RCA) ส่งผลต่อคุณสมบัติด้านกำลังของคอนกรีตลดลง
เมื่อเทียบกับการใช้มวลรวมธรรมชาติ [4, 5] อันเป็นผลมาจากค่า
การดูดซึมน้ำที่เพิ่มขึ้น และหน่วยน้ำหนักที่ลดลง [6] อย่างไรก็ตาม 
พบว่าคอนกรีตมีคุณภาพดีขึ้นตามอายุของการบ่ม [7] และพบว่า 
RCA สามารถใช้แทนมวลรวมหยาบธรรมชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วน
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โครงสร้างหรือไม่ใช่โครงสร้างก็ตาม [8, 9] การวิจัย RCA สำหรับ
คอนกรีตกำลังอัดสูง (High-strength) และพฤติกรรมที ่ดี (High 
performance) ในโครงสร้างคอนกรีต โดยใช้สารผสมเพิ่ม silica 
fume และออกแบบสัดส่วนให้มีความเหมาะสม และควบคุมการ
ผสมให้มีความถูกต้องแม่นยำ พบว่ามีความเป็นไปได้ [10] 

รูปที่ 1 Linear versus circular economy [1] 

 
รูปที่ 2 Circular economy in concrete [2] 

ในประเทศไทยได้มีการร่างมาตรฐานมวลรวมในงานคอนกรีตที่
ระบุแนวทางในการนำมวลรวมกลับมาใช้ใหม่ โดยแบ่งชั้นคุณภาพ
ออกเป็น 3 ชนิด [11] (ยังไม่ประกาศใช้เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรม) 
เพื่อควบคุมการใช้ในงานก่อสร้างที่เหมาะสม การวิจัยนี้ได้รับการ
สน ับสน ุนจาก  JICA ภายใต ้ความร ่ วมม ือ  (MoU) ระหว ่ า ง
มหาวิทยาลัยรามคำแหงและบริษัทในญี่ปุ่น จึงอ้างอิงคุณสมบัติมวล
รวมท่ีศึกษาโดยใช้มาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้จำแนกประเภท
ของมวลรวมรีไซเคิลสำหรับคอนกรีตไว้ 3 ระดับ เพื่อแบ่งแยกการ
นำไปใช้ในงานท่ีเหมาะสม คือ Class H (JIS A 5021), Class M (JIS 
A 5022) [12] และ Class L (JIS A 5023) โดยมวลรวมรีไซเคิล
ระดับคุณภาพสูง (Class H) มีลักษณะเหมือนมวลรวมจากหิน
ธรรมชาติและมีคุณสมบัติเทียบเท่ามวลรวมธรรมชาติ มวลรวมรี
ไซเค ิลระด ับค ุณภาพต ่ำ (Class L) ล ักษณะเป ็นคอนกร ีตที่
ประกอบด้วยหินขนาดเล็ก และ มอร์ต้าร์ (ทราย + ซีเมนต์เพลต์) ที่
ถูกทุบ บด ขัดสี ให้มีขนาดเท่ามวลรวม  และ มวลรวมรีไซเคิลระดับ

คุณภาพปานกลาง (Class M) มีลักษณะระหว่าง Class H และ 
Class L ดังรูปที่ 3 

 

รูปที่ 3 มวลรวมรีไซเคิลระดับชั้นคุณภาพ H, M และ L [2] 

2. วิธีการศึกษา  

งานวิจัยนี้ทำการทดสอบโดยควบคุมตัวแปร ใช้มวลรวมหยาบ 
3 กลุ่ม คือ มวลรวมหยาบธรรมชาติ มวลรวมหยาบจากการรีไซเคิล
คอนกรีตผลิตในห้องปฏิบัติการ และมวลรวมหยาบจากการรีไซเคิล
คอนกรีตผลิตนำเข้าจากโรงงานในประเทศญี ่ปุ ่น เพื ่อประเมิน
อิทธิพลของขนาดมวลรวมหยาบ รีไซเคิลชั้นคุณภาพ M ที่มีผลต่อ
คุณลักษณะที่เกี่ยวกับความแข็งแรงของคอนกรีต โดยกำหนดขนาด 
12.5–4.75 มิลลิเมตร (ขนาด A), 19.0-9.5 มิลลิเมตร (ขนาด B), 
37.5-19 มิลลิเมตร (ขนาด C) เตรียมตัวอย่างรูปทรงกระบอกตาม
มาตรฐาน ASTM C192 [13] หลังจากบ่มเป็นเวลา 28 วัน ทำการ
ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C39 [14] 

2.1. วัสดุ 

วัสดุที่ศึกษาประกอบด้วย น้ำ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มวลรวม
ละเอียด และ มวลรวมหยาบ โดยใช้น้ำจากโครงการผลิตน้ำดื่มศิลา 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ส่วนประกอบอ่ืนมีดังนี้ 

2.1.1. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 

ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 (Type 1) : ปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์ธรรมดา (Ordinary Portland Cement) ของ SCG 

2.1.2. มวลรวมหยาบและมวลรวมละเอียด 

มวลรวมละเอียดใช้ทรายแม่น้ำที่หาซื้อได้ในท้องตลาด มีการ
กระจายขนาดดังรูปที่ 4 ค่าโมดูลัสความละเอียดของทราย F.M. 
เท่ากับ 2.837 ความถ่วงจำเพาะมวลรวมละเอียด (อิ่มตัวผิวแห้ง) 
เท่ากับ 2.65 

มวลรวมหยาบท่ีศึกษา ประกอบด้วย 3 กลุ่ม ดังรูปที่ 5 คือ มวล
รวมหยาบธรรมชาติ (กลุ ่ม N) มวลรวมหยาบจากการรีไซเคิล
คอนกรีตผลิตในห้องปฏิบัติการ (กลุ่ม RL) และมวลรวมหยาบจาก
การรีไซเคิลคอนกรีตผลิตจากโรงงานในประเทศญี่ปุ่น (กลุ่ม RP) 
มวลรวมหยาบรีไซเคิล RL และRP ได้จากการเก็บตัวอย่างจากการ



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

MAT-05-3 

ทุบทำลายอาคารห้างสรรพสินค้าในประเทศไทยที่มีอายุใช้งาน
ประมาณ 35 ปี ในส่วนเสาและคาน ไม่มีปูนฉาบ ขนย้ายคอนกรีตที่
ทุบทำลายไปประเทศญี่ปุ่นโดยทางเรือ ผ่านกระบวนการรีไซเคิล
คอนกรีต ที่โรงงานทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ ่น จากนั ้นขนส่ง
กลับมาประเทศไทยเพื่อนำมาศึกษา โดยมวลรวม RL เป็นมวลก้อน
คอนกรีตขนาดใหญ่ประมาณ 25 cm นำกลับมาบด โดยใช้เคร่ืองบด
ขนาดเล็กแล้วคัดแยกคุณภาพ Class M โดยใช้เครื ่อง JIG Test 
Machine ที่ให้ยืมจาก SAEZONE., Inc. Japan ในห้องปฏิบัติการ
ผลิตมวลรวมรีไซเคิลขนาดเล็ก ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ส่วนมวล
รวม RP ได้จากกระบวนการผลิตมวลรวมหยาบ Class M ที่โรงงาน
ทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นทุกขั้นตอน 
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รูปที่ 4 การกระจายขนาดของมวลรวมละเอียดที่ศึกษา 

 
ก)  มวลรวมหยาบธรรมชาติ(กลุ่ม N) 

 
ข)  มวลรวมหยาบจากการรีไซเคิลคอนกรีตผลิตใน

ห้องปฏิบัติการ(กลุ่ม RL) 

 

 
ค)  มวลรวมหยาบจากการรีไซเคิลคอนกรีตผลิตนำเข้าจาก

โรงงานในประเทศญี่ปุ่น (กลุ่ม RP) 

รูปที่ 5 มวลรวมหยาบท่ีศึกษา 

มวลรวมหยาบถูกแยกขนาดโดยร่อนผ่านตะแกรง การกระจาย
ขนาดของมวลรวมหยาบที่ศึกษาแสดงในรูปที่ 6 มี 3 ขนาด คือ 
ขนาด A (4.75 – 12.5 มิลลิเมตร) ขนาด B (9.5-19.0 มิลลิเมตร) 
และขนาด C (19.0-37.5 มิลลิเมตร) ซึ ่งขนาดคละของมวลรวม
หยาบอยู่ในช่วงที่ยอมให้ตามมาตรฐาน ASTM C33 
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ก)  ขนาด A (4.75 – 12.5 มิลลิเมตร) 
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ข)  ขนาด B (9.5-19.0 มิลลิเมตร) 

% 
Fin

er 

Distribution of particle size, mm. (log scale) 
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ค)  ขนาด C (19-37.5 มิลลิเมตร) 

รูปที่ 6 การกระจายขนาดของมวลรวมหยาบท่ีศึกษา 

คุณสมบัติทายกายภาพของมวลรวมหยาบ Class M มาตรฐาน 
JIS 5022 กำหนดค่า Density in oven-dry condition ไม่น้อยกว่า 
2.3 g/cm3 ค่า Water absorption ไม่เกิน 5% และปริมาณเม็ด
ละเอียดกว่า 75 m ไม่เกิน 2% คุณสมบัติทายกายภาพของมวล
รวมหยาบท่ีศึกษาแสดงไว้ในตารางท่ี 1 และตารางที่ 2 

ตารางท่ี 1 ค่า Bulk Density (compacted), kg/m3 

Particle size, 
mm 

N RL RP 

12.5–4.75 (A) 1618 1369 1357 
19.0-9.5 (B) 1632 1383 1366 
37.5-19 (C) 1637 1392 1378 

ตารางท่ี 2 ค่า Water absorption, % 

Particle size, 
mm 

N RL RP 

12.5–4.75 (A) 1.168 4.761 5.119 
19.0-9.5 (B) 0.933 3.910 5.032 
37.5-19 (C) 0.726 3.518 4.774 

2.2. ส่วนผสมคอนกรีตและการเตรียมตัวอย่าง 

การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตโดยน้ำหนักจากคุณสมบัติทาง
กายภาพของมวลรวมแต่ละกลุ่มที่ได้จากห้องปฏิบัติการ อ้างอิง
มาตรฐาน ACI โดยใช้ค่ากำลังอัดที่ต้องการ f'c เท่ากับ 280 kg/cm2 
(ksc) ค่าร้อยละของกำลังอัดที ่ต ่ำกว่าเท ่ากับ 5 ค่าเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน s เท่ากับ 10 kg/cm2 ค่าแฟกเตอร์ความน่าจะเป็น k จะ
เท่ากับ 1.645 ได้ค่า กำลังอัดเป้าหมาย fcr = f'c + ks เท่ากับ 296 
kg/cm2 ใช้ค่าการยุบตัว 8 cm ใช้ขนาดใหญ่สุดของมวลรวม A 
เท่ากับ 12.5 mm มวลรวม B เท่ากับ 19 mm มวลรวม C เท่ากับ 
37.5 mm เลือกอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ 0.55 ค่าโมดูลัสความ
ละเอียดของทราย F.M. เท่ากับ 2.837 ความถ่วงจำเพาะมวลรวม

ละเอียด (อิ ่มตัวผิวแห้ง) 2.65 ความถ่วงจำเพาะมวลรวมหยาบ 
(อิ่มตัวผิวแห้ง) 2.65-2.7 ความถ่วงจำเพาะปูนซีเมนต์ เท่ากับ 3.15 
ค่าการดูดซึมของมวลรวมละเอียด As เท่ากับ 1.158% ความชื้นใน
มวลรวมละเอียด Mg เท่ากับ 3.51% ความชื้นในมวลรวมหยาบ Ms 
ของ N, RL, RP เท่ากับ 1.257, 4.584 และ 4.561% ตามลำดับ 
ส่วนผสมเพ่ือเตรียมตัวอย่างคอนกรีตที่ศึกษา สำหรับคอนกรีต 1 m3 
แสดงในตารางท่ี 3 ถึง ตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 3 ส่วนผสมคอนกรีตสำหรับมวลหยาบ A (kg) ต่อ 1 m3 

วัสดุ NA RLA RPA 
ปูนซีเมนต์ 391 391 391 

น้ำ 
ทราย 

193 
834 

192 
993 

194 
1001 

มวลรวมหยาบ 921 779 772 
รวมน้ำหนัก
ทั้งหมด 

2339 2355 2329 

มวลรวมหยาบรีไซเคิล Class M ที่ใช้ศึกษานี้ เมื่อเทียบกับชนิด
ของมวลรวมหยาบในร่างมาตรฐานมวลรวมของประเทศไทย จะอยู่
ในกลุ่ม มวลรวมหยาบชั้นคุณภาพที่ 2 กำลังอัดที่ยอมให้สูงสุด 50 
MPa (510 ksc) แนวทางการใช้ในงานคอนกรีต เป็นงานคอนกรีต
ทั่วไป แต่ไม่แนะนำให้ใช้กับคอนกรีตที่ ต้องเผชิญกับสภาพ แวดล้อม
ที่มีคลอไรด์และซัลเฟตสูง 

ตารางท่ี 4 ส่วนผสมคอนกรีตสำหรับมวลหยาบ B (kg) ต่อ 1 m3 

วัสดุ NB RLB RPB 
ปูนซีเมนต์ 364 364 364 

น้ำ 
ทราย 

173 
776 

172 
951 

182 
962 

มวลรวมหยาบ 1048 887 877 
รวมน้ำหนัก
ทั้งหมด 

2361 2374 2385 

ตารางท่ี 5 ส่วนผสมคอนกรีตสำหรับมวลหยาบ C (kg) ต่อ 1 m3 

วัสดุ NB RLB RPB 
ปูนซีเมนต์ 318 318 318 

น้ำ 
ทราย 

142 
735 

145 
922 

157 
937 

มวลรวมหยาบ 1203 1023 1012 
รวมน้ำหนัก
ทั้งหมด 

2398 2408 2424 

ตัวอย่างคอนกรีตทรงกระบอก ถูกเตรียมโดยแบบหล่อและ
วิธีการตามมาตรฐาน ASTM C 39 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 cm 
สูง 30 cm หลังจากคอนกรีตเซตตัวในแบบหล่อ 24 ชั่วโมง ถอด
แบบออกแล้วบ่มในน้ำ 28 วัน จำนวนตัวอย่าง 5 ตัวอย่างต่อ
กรณีศึกษา รวม 45 ตัวอย่าง 
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Distribution of particle size, mm. (log scale) 
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2.3. การคำนวณค่าเฉลีย่กำลังอัดของคอนกรีต 

ตัวอย่างคอนกรีตข้างต้นถูกนำไปทดสอบหากำลังอัดที่อายุบ่ม 
28 วัน ด้วยเครื่องทดสอบอเนกประสงค์ UTM ในห้องปฏิบัติการ
คอนกรีต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง แล้ว
บันทึกค่าความเค้น-ความเครียด และกำลังอัดประลัย ค่าเฉลี่ยกำลัง
อัดของคอนกรีตคำนวณโดย ในแต่ละ 1 กรณีศึกษา ซึ่งมี 5 ตัวอย่าง 
ได้ผลค่ากำลังอัดประลัย 5 ค่า จะตัด ค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดออก 
แล้วนำค่ากำลังที่เหลือ 3 ค่า ตรงกลาง มาใช้หาค่าเฉลี่ย 

3. ผลการวิจัย  

3.1. ค่าโมดูลัสความละเอียดของมวลรวมที่ศึกษา 

ค ่าโมด ูล ัสความละเอ ียด (Fineness Modulus, F.M.) คือ 
ตัวเลขดัชนีที่เป็นปฏิภาคโดยประมาณกับขนาดเฉล่ียของก้อนวัสดุใน
มวลรวม เป็นค่าที่ใช้บ่งบอกถึงความละเอียดของมวลรวมนั้น ๆ 
สามารถหาได้จากผลรวมของค่าเปอร์เซ็นต์ค้างสะสมของแต่ละ
ตะแกรง (ในการศึกษานี้ใช้ ขนาด 1” ¾” ½” 3/8”  #4  #8  #16 
# 30  #50  #100 ) หารด้วยร้อย (ถ้าไม่ได้ทำการทดสอบตะแกรง
ใด ให้ใช้ค่าค้างสะสมตะแกรงด้านบน) โดยทั่วไปมวลรวมละเอียดที่
ใช้ผสมคอนกรีต ควรมีค่าโมดูลัสของความละเอียดอยู ่ระหว่าง 
2.30.3.20 [15] ค่าโมดูลัสความละเอียดเป็นค่าที่ไม่มีหน่วย เป็นตัว
บ่งบอกว่าลักษณะมวลรวมนั้นหยาบหรือละเอียด ค่าโมดูลัสความ
ละเอียดไม่สามารถใช้บอกขนาดคละของมวลรวมได้ แต่สามารถใช้
ควบคุมความสม่ำเสมอของมวลรวมที ่ผลิตจากแหล่งเดียวกัน 
นอกจากนี้ค่าโมดูลัสความละเอียดยังบอกถึงขนาดโดยส่วนใหญ่ของ
มวลรวมว่าค้างอยู่บนตะแกรงลำดับที่เท่าใดโดยเริ่มนับจากตะแกรง
เบอร์ 100 ค่าโมดูลัสความละเอียดของมวลรวมที่ศึกษาแสดงใน
ตารางที่ 6 กลุ่ม A คือ NA RLA และ RPA มีค่า 6.14-6.38 กลุ่ม B 
คือ NB RLB และ RPB มีค่า 7.28-7.48 กลุ่ม C คือ NAC RLC และ 
RPC มีค่า 9.09-9.36 

ตารางท่ี 6 ค่าโมดูลัสความละเอียด (F.M.) ของมวลรวมท่ีศึกษา 

Particle size, 
mm 

N RL RP 

12.5–4.75 (A) 6.38 6.27 6.14 
19.0-9.5 (B) 7.48 7.28 7.38 
37.5-19 (C) 9.36 9.24 9.09 

3.2. COMPRESSIVE STRENGTH 

ตารางที่ 7 แสดงถึงกำลังรับแรงอัดของตัวอย่างที่ศึกษา พบว่า 
ตัวอย่างคอนกรีตที่ใช้มวลรวมหินให้ผลกำลังรับแรงอัดค่าสูงกว่าที่
ออกแบบไว้ (280 ksc) คือ 108 – 115 % ตัวอย่างคอนกรีตที่ใช้
มวลหยาบรีไซเคิลให้ผลกำลังรับแรงอัด 101 – 104 % ของค่ากำลัง
ออกแบบ แต่มีกำลังอัดต่ำกว่าคอนกรีตที่ใช้มวลรวมหิน 5.2-10.2 % 

โดยที่ตัวอย่างที่ใช้มวลรวมขนาดเล็ก มีกำลังต่ำกว่าตัวอย่างที่ใช้มวล
รวมหิน และน้อยกว่าตัวอย่างที่ใช้มวลรวมขนาดใหญ่ โดยตัวอย่าง
กลุ่ม A ขนาด 4.75 – 12.5 mm ให้ผลกำลังต่ำกว่าตัวอย่างที่ใช้มวล
หินเท่ากับ 5.2-5.9 % ตัวอย่างกลุ่ม B ขนาด 9.5-19.0 mm ให้ผล
กำลังต่ำกว่า 9.4-9.9 % และ ตัวอย่างกลุ่ม C ขนาด 19.0-37.5 
mm ให้ผลกำลังต่ำกว่า 9.5-10.2 % เมื่อพิจารณากำลังที่ออกแบบ
กับกำลังที่ได้จากการทดสอบตัวอย่างในรูปที่ 8 จะเห็นว่าผลการ
ทดสอบกำลังอัดประลัยของคอนกรีตที่ใช้มวลรวมหยาบรีไซเคิลที่
ผลิตในห้องปฏิบัติการ (RL) และที่ผลิตในโรงงาน (RP) มีกำลังอัด
ประลัยสูงกว่าที่ออกแบบไว้เล็กน้อย เมื่อตรวจสอบกับเกณฑ์การ
ประเมินการควบคุมการผลิต โดยเปรียบเทียบกับกำลังอ ัดที่
ออกแบบ พบว่าอยู่ในช่วงดีเลิศ แต่ค่ากำลังอัดต่ำกว่าคอนกรีตที่ใช้
มวลรวมหยาบธรรมชาติ 

กราฟเปรียบเทียบกำลังรับแรงอัดในรูปที่ 9 แสดงให้เห็นว่า 
คอนกรีตที่ใช้มวลรวมขนาดใหญ่ขึ้นมีกำลังสูงขึ้น แต่ใช้ซีเมนต์ลดลง 
(ตารางท่ี 3-5) คอนกรีตที ่ใช ้มวลรวมหยาบรีไซเคิล ที ่ผลิตใน
ห้องปฏิบัติการ และที่ผลิตในโรงงาน มีกำลังอัดประลัยใกล้เคียงกัน  

ค่าโมดูลัสความละเอียดที่สูงกว่าบ่งบอกถึงขนาดของมวลรวมท่ี
ใหญ่กว่า กำลังรับแรงอัดมีความสัมพันธ์กับการคละขนาดและขนาด
ของมวลรวมเช่นกัน โดยทั่วไปกำลังอัดคอนกรีตจะเพิ่มขึ้นตามการ
เพิ่มขึ ้นของค่าโมดูลัสความละเอียดและขนาดของมวลรวม เมื่อ
ขนาดของมวลรวมเพิ่มขึ้นพื้นที่ผิวของมวลจะลดลง ทำให้ปริมาณ
ของวัสดุประสานต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเพิ่มแรงยึดเหนี่ยว
และส่งผลให้ค่ากำลังรับแรงอัดของคอนกรีตเพิ่มขึ้น จากรูปที่ 10 
สามารถกล่าวได้ว่า   กำลังรับแรงอัดของคอนกรีตเพิ่มขึ้นตาม   ค่า
โมดูลัสความละเอียดของมวลรวมหยาบ 

ตารางท่ี 7 กำลังรับแรงอัดของตัวอย่างที่ศึกษา 

Aggregate Strength, 
ksc 

% 
strength 

Strength 
drop, % 

NA 
RLA 
RPA 

302 
286 
284 

108 
102 
101 

 
5.2% 
5.9% 

NB 
RLB 
RPB 

318 
288 
287 

114 
103 
102 

 
9.4% 
9.9% 

NC 
RLC 
RPC 

321 
290 
288 

115 
104 
103 

 
9.5% 
10.2% 
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ไม่ผ่าน

   
รูปที่ 8 กำลังรับแรงอัดของตัวอย่างที่ศึกษา (kg/cm2) 

260
270
280
290
300
310
320
330

NA RLA RPA NB RLB RPB NC RLC RPC
 

รูปที่ 9 กำลังรับแรงอัดของตัวอย่างที่ศึกษา (kg/cm2) 

280

290

300

310

320

6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5

N

RL

RP

 
 

รูปที่ 10 การเปล่ียนแปลงกำลังรับแรงอัดกับค่าโมดูลัสความ
ละเอียดของมวลรวมหยาบท่ีใช้ในกรณีศึกษา 

ขนาดใหญ่สุดของมวลรวมท่ีใช้พิจารณาจาก เปอร์เซ็นต์ที่ค้างว่า
ตะแกรงร่อนใหญ่ (หยาบ) ที่สุด อันใดมีเปอร์เซ็นต์ของมวลรวมท่ี
ค้างมากกว่าหรือเท่ากับ 15% ให้นับขนาดตะแกรงอันที่ใหญ่กว่านั้น
ขึ้นไปอีก 1 ชั้น เป็นขนาดใหญ่สุดของมวลรวมนั้น รูปที่ 11 พบว่า 
กำลังรับแรงอัดของตัวอย่างคอนกรีตเพิ่มขึ้นเมื่อขนาดใหญ่สุดของ
มวลรวมเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณน้ำที่ต้องการลดลงจากพื้นที่ผิวยึด
เหนี่ยวกับมวลรวมน้อยลงและความไม่ต่อเนื่องในเน้ือคอนกรีตลดลง

จากการที่อนุภาคมวลรวมใหญ่ขึ้น [16] และจากรูปที่ 11 เห็นว่า
กำลังอัดคอนกรีตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อขนาดเพิ่มจาก 12.5 mm 
เป็น 19 mm จากนั้นขนาดที่เพิ่มขึ้นอีก 19 mm เป็น 37.5 mm 
ส่งผลต่อการเพิ่มกำลังอัดเล็กน้อย ความสัมพันธ์ของกำลังอัดและ
ขนาดใหญ่สุดของมวลรวมหยาบรีไซเคิลที่ผลิตจากโรงงาน (RP) 
สามารถเขียนในรูปลอกการิทึม โดยมีค่า R² เท่ากับ 0.8531 ได้ดังนี้  

y = 3.5449ln(x) + 275.44
R² = 0.8531

280

290

300

310

320

10 15 20 25 30 35 40

N

RL

RP

ลอการิทึม (RP)

 
  

รูปที่ 11 อิทธิพลของขนาดใหญ่สุดของมวลรวมหยาบต่อกำลังรับ
แรงอัดของคอนกรีต 

𝑦  0.0127𝑙𝑛 𝑥   0.9837 (1) 

โดย y คือ ค่า Compressive strength ในหน่วย ksc 
 x คือ ค่า Maximum size of aggregate ในหน่วย mm 
 

ชุดของการวิจัยของ Mukai et al. [17] ซึ่งระบุไว้ใน Cement 
Association of Japan พบความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างอัตราส่วน
ของซีเมนต์ต่อน้ำ (c/w) กับกำลังรับแรงอัดและกำลังรับแรงดึงด้วย
เช่นกัน ของคอนกรีตที่ทำจากมวลรวม 3 กลุ่ม คือ มวลรวมหยาบ
และละเอียดธรรมชาติ (Ng-Ns) มวลรวมหยาบรีไซเคิลและมวล
ละเอียดธรรมชาติ (Cg-Ns) และมวลหยาบและละเอียดรีไซเคิล (Cg-
Cs) ในรูปที่ 12 ซึ่งสรุปได้ว่า อัตราส่วนของซีเมนต์ต่อน้ำเป็นค่า
พื้นฐานของการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตทั้งหมดสามารถนำไปใช้
ออกแบบส่วนผสมได้โดยไม่ต้องปรับปรุงใดๆกับการออกแบบ
ส่วนผสมคอนกรีตจากมวลรวมรีไซเคิล เพียงแค่ระดับของกำลังรับ
แรงอัดที่ได้จะต่ำกว่าของคอนกรีตจากมวลรวมธรรมชาติ นอกจากน้ี
เมื่อพิจารณาจากรูป จะเห็นได้จากเส้นตรงทั้งสามเกือบขนานกันแต่
ลดระดับค่ากำลังรับแรงอัดลงมา สำหรับ Cg-Ns พบว่ากำลังรับ
แรงอัดลดลง 13-14% ส่วน Cg-Cs ลดลง 30-40% เมื่อเทียบกับ
การศึกษานี้ จะสอดคล้องกับกรณี Ng-Ns และ Cg-Ns  ซึ่งใช้ค่า c/w 
เท่ากับ 1.82 ในการออกแบบส่วนผสม พบว่า กำลังรับแรงอัดลดลง 
5.2-10.2% (รูปที ่ 12 และตารางที ่ 7) จากการศึกษานี ้จ ึงได้
คำแนะนำในการพัฒนาสัดส่วนจากการใช้มวลรวมรีไซเคิล คือ ใน
การออกแบบ ควรจะสมมติให้ใช้ w/c สำหรับกำลังอัดที่ต้องการ จะ
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ทำให้ได้คอนกรีตจากมวลรวมรีไซเคิลเทียบเท่ากับคอนกรีตทั่วไป
ก่อน ในกรณีที่ผลกำลังอัดที่ได้ต่ำกว่าที่สมมติไว้ ให้ทำการปรับค่า 
w/c ลดลง 

 
รูปที่ 12 อัตราส่วนซีเมนต์ต่อน้ำกับกำลังรับแรงอัดคอนกรีตจาก

มวลรวมธรรมชาติและมวรวมรีไซเคิล 

4. สรุปผลการวิจัย 

คอนกรีตที ่ใช้มวลรวมหินให้ผลกำลังรับแรงอัดค่าสูงกว่าที่
ออกแบบไว้ (280 ksc) 108 – 115 % คอนกรีตที่ใช้มวลหยาบรี
ไซเคิลให้ผลกำลังรับแรงอัด 101 – 104 % ของค่ากำลังออกแบบ 
แต่มีกำลังอัดต่ำกว่าคอนกรีตที่ใช้มวลรวมหิน 5.2-10.2 % ตัวอย่าง
ที่ใช้มวลรวมขนาดเล็ก มีกำลังต่ำกว่าตัวอย่างที่ใช้มวลหิน และน้อย
กว่าตัวอย่างที่ใช้มวลรวมขนาดใหญ่ กำลังอัดประลัยของคอนกรีตที่
ใช้มวลรวมหยาบรีไซเคิลที ่ผลิตในห้องปฏิบัติการ และที่ผลิตใน
โรงงาน มีกำลังอัดประลัยสูงกว่าที่ออกแบบไว้เล็กน้อย ๆ เทียบกับ
เกณฑ์การประเมินการควบคุมการผลิตแล้วพบว่าค่ากำลังอัดอยู่
ในช่วงดีเลิศ แต่ต่ำกว่าคอนกรีตที่ใช้มวลรวมหยาบธรรมชาติ 

คอนกรีตที่ใช้มวลรวมขนาดใหญ่ขึ้นมีกำลังสูงขึ้น แต่ใช้ซีเมนต์
ลดลง คอนกรีตที่ใช้มวลรวมหยาบรีไซเคิลที่ผลิตในห้องปฏิบัติการ 
และที่ผลิตในโรงงาน มีกำลังอัดประลัยใกล้เคียงกัน 

กำลังรับแรงอัดของคอนกรีตเพิ ่มขึ ้นตามค่าโมดูล ัสความ
ละเอียดของมวลรวมหยาบ เนื่องจากปริมาณของวัสดุประสานต่อ
หนึ่งหน่วยพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะเพ่ิมแรงยึดเหนี่ยวและส่งผลให้ค่ากำลัง
รับแรงอัดของคอนกรีตเพ่ิมขึ้น 

กำลังอัดคอนกรีตจะเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็วเมื ่อขนาดเพิ่มจาก 
12.5 mm เป็น 19 mm จากนั้นขนาดที่เพิ ่มขึ ้นอีก 19 mm เป็น 
37.5 mm ส่งผลต่อการเพ่ิมกำลังอัดเล็กน้อย 

คำแนะนำในการพัฒนาสัดส่วนจากการใช้มวลรวมรีไซเคิล คือ 
ในการออกแบบ ควรจะสมมติให้ใช้ w/c สำหรับกำลังอัดที่ต้องการ 
จะทำให้ได้คอนกรีตจากมวลรวมรีไซเคิลเทียบเท่ากับคอนกรีตทั่วไป
ก่อน ในกรณีที่ผลกำลังอัดที่ได้ต่ำกว่าที่สมมติไว้ ให้ทำการปรับค่า 
w/c ลดลง 
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COMPRESSIVE STRENGTH AND SODIUM SULFATE RESISTANCE OF HIGH CALCIUM FLY ASH GEOPOLYMER MORTAR 
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Abstract 

This objective of this study is to utilize recycled waste powder as a partial replacement fly ash of the high calcium 

geopolymer mortar to develop a sustainable geopolymer materials. The recycled waste powder is 1) milled container glass 

(CP), 2) milled high calcium fly ash geopolymer concrete waste (GP), and 3) milled normal concrete waste (NP). Two recycled 

waste powder replacement ratio were selected for geopolymer mortar preparation (0%, 20%, and 40% by weight). The effect 

of recycled waste powder on geopolymer mortar was studied by compressive strength and 10% sodium sulfate solution at 7, 

14, 28, 56, 90, and 120 days. Sodium hydroxide and sodium silicate were used as activated solutions. The alkaline liquid to 

binder ratio was 0.75 and that of sodium silicate to sodium hydroxide was 1.0. All samples were cured at 60±2 °C for 48 h 

and held at 23±2 °C until testing. The results show that the compressive strength of controlled mortar increases with increasing 

concentration of sodium hydroxide solution. The compressive strength increases for 56 days and then decreases after exposure 

to 10%sodium sulfate solution. In addition, the results indicated that the high amount of recycled concrete powder can affect 

the sulfate resistance, while container glass powder can promote the utilization of waste powder on the sulfate attack of 

geopolymer mortar due to filler effect. 

Keywords: geopolymer, sulfate resistance, compressive strength, waste glass 

 

1. INTRODUCTION 

Portland cement hurts the environment due to the 

consumption of high amounts of energy and about 65% 

of greenhouse gases, CO2 was released into atmospheres 

from Portland cement production [1, 2]. Geopolymer is an 

alternate material that helps to reduce greenhouse gas 

emissions and may help to stop global warming.  It has 

furthermore high durability characteristics when exposed 

to the environment.  The rich silica and alumina 

compound materials such as fly ash, blast furnace slag, 

and rice husk ash incorporated with strong alkali solutions 

such as sodium or potassium solution are used to prepare 

this material [ 3, 4]  Curing at high temperatures or curing 

at ambient temperature with the addition of calcium 

oxide can improve the compressive strength at an early 

age [ 5] .  Sulfate attack is the number one problem of 

durability for geopolymer materials being used in 

construction.  Therefore, the durability of geopolymer 

mortar containing container glass, geopolymer concrete 

and normal concrete powder is the main objective in this 

research. The compressive strength after 7 days and after 

exposure to 10% sodium sulfate solution at 7, 14, 28, 56, 

86 and 120 days have been evaluated.  

2. EXPERIMENT PROCEDURES  

2.1. MATERIALS 

Fly ash (FA) is classified as the Class C fly ash according 

to ASTM C618.  The mean particle size is 22 µm and 45% 

of it will retain on a sieve no. 45 µm. The recycled waste 

powder to replace FA was derived from 1) milled 

container glass (CP), 2) milled geopolymer concrete waste 

(GP) , and 3) milled normal concrete waste (NP) .   All the 

powder passed through sieve no.  325 not less than 90% 

by weight. The NP and GP derived from parent concrete 

with compressive strength of about 30-40 MPa at 28 days. 

The sodium hydroxide solution (NH) with a concentration 

of 8, 12 and 16 molars (M), and the sodium silicate 

solution ( NS)  consist of 12. 53% Na2O, 30. 24%  SiO2, and 

57.23% H2O by weight have been used as activated alkali 

solutions.  Local river sand from Mae Khong River in Nong 
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Khai Province in the North East of Thailand with fineness 

modulus of 2.4 was used as natural fine aggregate. Table 

1 presents the chemical compositions and physical 

properties of raw materials 

Table 1  The chemical and physical properties of binders 

Details FA CP GP NP 

SiO2 35.86 70.30 39.23 23.24 

Al2O3 15.05 1.91 13.45 4.71 

MgO 2.34 1.68 1.55 2.82 

CaO 17.16 12.33 21.95 60.12 

Na2O 1.58 12.81 1.11 0.21 

K2O 3.12 0.21 1.87 0.61 

Fe2O3 17.31 0.42 18.89 3.25 

SO3 5.94 0.07 1.55 2.54 

P2O5 0.30 - 0.12 0.21 

TiO2 - - - 0.26 

BaO 0.17 - - 0.21 

LOI 0.10 0.68 0.42 1.86 

Blaine 

fineness 

(cm2/g) 

2250 5890 6387 5610 

7 days 

strength 

activity 

index  (%)  

92 92 95 96 

Mean 

particle 

size 

(µm) 

21.65 11.72 10.88 12.16 

Specific 

gravity 

2.23 2.53 2.51 2.55 

2.2. MIXES PROPORTIONS AND SAMPLES 

PREPARATION  

The twenty-one series were considered in this study. 

The ratio of NS to NH and alkali solution to binder were 

1.0 and 0.75, respectively, while the ratio of binder to fine 

aggregate was 1:2.75. The series of geopolymer mortar 

with binder as FA only was used as control mix to 

compare between the modified geopolymer mortar that 

FA was replaced with CP, GP, and NP was 20% and 40% 

by weight. All mixture is prepared in electric pan type 

mixer at room temperature in the range of 22 – 25 °C. 

Table 2 presents the geopolymer mortar mix proportions. 

At the beginning of the control mix, FA and NH were mixed 

for 5 min and after that river sand was added and mixed 

for 5 min.  Finally, NS was added and mixed for 5 min.  

After mixing, the fresh geopolymer mortar were 

transferred to 5 x 5 x 5 cm3 casting molds and cured at 

room temperature for 1 hour. Then the molds have been 

wrapped in plastic sheets to prevent moisture loss and 

put in an oven with a constant temperature of 60°C for 48 

hours. The samples were demolded from casting and 

wrapped again. After that, the samples were left at room 

temperature with 22-25 °C and 50% relative humidity for 

7 days.  For the modified series, FA was replaced by each 

powder (CP, GP, and NP) with 20%  and 40%  by weight, 

respectively.  

2.3. TEST PROCEDURES 

After curing for 7 days, 3 samples of each series 

were tested on compressive strength while 18 samples of 

each series were exposed to sodium sulfate solution with 

a concentration of 10% (10% Na2SO4). The 10%Na2SO4 was 

pre-prepared and renewed after tested. However, the wet 

samples were kept at room temperature for 30 min to 

control the moisture content before testing. The 

compressive strength was conducted on 3 samples at 

every testing age. 

Table 2  The mixes proportion of geopolymer mortar  
(1 batch) 

Samples 
FA 

g( ) 

Sand  

(g) 

CP 

(g) 

GP 

(g) 

NP 

)g(  

NH 

(g) 

NS 

(g) 

Control        

8R 500 1375  - - 250 250 

12R 500 1375 - - - 250 250 

16R 500 1375 - - - 250 250 

Modified        

8CP20 400 1375 100 - - 250 250 

12CP20 400 1375 100 - - 250 250 
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Samples 
FA 

g( ) 

Sand  

(g) 

CP 

(g) 

GP 

(g) 

NP 

)g(  

NH 

(g) 

NS 

(g) 

16CP20 400 1375 100 - - 250  250 

8CP40 300 1375 200 - - 250 250 

12CP40 300 1375 200 - - 250 250 

16CP40 300 1375 200 - - 250 250 

8GP20 400 1375 - 100  250 250 

12GP20 400 1375 - 100 - 250 250 

16GP20 400 1375 - 100 - 250 250 

8GP40 300 1375 - 200 - 250 250 

12GP40 300 1375 - 200 - 250 250 

16GP40 300 1375 - 200 - 250 250 

8NP20 400 1375 - - 100 250 250 

12NP20 400 1375 - - 100 250 250 

16NP20 400 1375 - - 100 250 250 

8NP40 300 1375 - - 200 250 250 

12NP40 300 1375 - - 200 250 250 

16NP40 300 1375 - - 200 250 250 

 

3. RESULTS AND DISCUSSIONS  

3.1. COMPRESSIVE STRENGTH  

In this research, it has been observed that the 
workability of fresh mortar decreases when 
concentrations of NH increase. Because high 
concentration of NH can leach SiO2 and Al2O3 from FA   
and enhance high gel formation which leads to an 
increase of viscosity [6,7]. The re -polymerization and re-

hydration may be enhanced due to the activated calcium 
ions from GP and NP, but this does not occur with CP [8]. 
Table 3 shown compressive strength. It was found that the 
compressive strength ranges from 29-56 MPa and in the 
control, samples were higher than those of the modified 
samples with same NH concentration . The compressive 
strength increases when NH concentration increases [9]. 
For samples with 20% and 40% of replacement, the 
compressive strength of the modified samples was slightly 
different or less than those of control sample mortar due 
to the loss of amount of FA. For using CP, all compressive 
strength decreases due to the voids between the smooth 

surface of particles and gel. The samples 16NP20 and 
16GP40 had higher strength than the modified samples 
due to the high amount of calcium oxide. Here, re-

hydration and re-polymerization might be occurred [10]. 

Table 3  Compressive strength of geopolymer mortar 
samples at 7 days 

Samples Compressive strength (MPa) 

8R 43 

12R 51 

16R 56 

8CP20 41 

12CP20 46 

16CP20 50 

8CP40 39 

12CP40 45 

16CP40 49 

8GP20 29 

12GP20 50 

16GP20 55 

8GP40 36 

12GP40 41 

16GP40 45 

8NP20 39 

12NP20 48 

16NP20 53 

8NP40 40 

12NP40 50 

16NP40 55 

3.2. GEOPOLYMER MORTAR EXPOSED TO 10% 

NA2SO4 

The compressive strength after a 10%Na2SO4 attack 

after 120 days is presented in Fig .1 (a)-(d). In most cases, 

the exposure period increases, the compressive strength 

increases up to 56 days and then decreases except 

12GP40 and 16GP40, the compressive strength decreased 

after 28 days that illustrated in Fig. 1 (d).   The compressive 

strength loss for 86 days of exposure is like that of 120 
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days of exposure. Most of the samples with high NH 

concentration had better resistance to 10%Na2SO4 than 

those samples with low NH concentration [9]. After 120 

days, the samples with 20 %of NP and GP improved their 

compressive strength by about 13%, while the sample 

with a 40 %replacement that its strength decreased about 

21%. The 16NP20 had higher compressive strength than 

those of the samples and illustrated in Fig. 1 (c). The 

40%GP had better resistance than the sample with 40%NP 

due to the re-polymerization from GP [11-13]. However, 

Fig. 1 (b) shown the FA replacement with CP significantly 

differed after exposed to 10%Na2SO4. That similarity with 

control samples can be attributed to the filler effect of CP 

particles and its resistance against 10%Na2SO4 that is  

more than NP and GP due to its quartz phase (non-

reacted). 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figure 1.  The compressive strength of geopolymer mortar 
samples exposed to 10%Na2SO4; (a) Control 
geopolymer mortar, (b) Geopolymer mortar 
containing CP, (c) Geopolymer mortar 
containing NP, and (d) Geopolymer mortar 
containing GP. 

4. CONCLUSIONS 

In this paper, the analysis on the compressive strength 

after using 10% Na2SO4 to attack geopolymer mortar for 

0 to 120 days. The main conclusion are as follows: 

1) The geopolymer containing waste powder exhibits 

lower compressive strength than the control samples and 

can resist sulfate solutions up to 56 days except the 

12GP40 and 16GP40. 

2) The amount of fly ash is the main of sulfate 

resistance while the filler effect from container powder 

indicates the higher sulfate resistance than normal 

concrete and geopolymer concrete waste powders. 

3) The polymerization reaction shows better sulfate 

resistance than the hydration reaction. 
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ผลของการใช้เถ้าลอยจากกระบวนการรีดักชันโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเป็นวัสดุผสมเพ่ิมต่อสมบัติของซีเมนต์เพสต์ผสมเถ้าลอย 
EFFECT OF FLY ASH FROM SELECTIVE CATALYSIC REDUCTION SYSTEM ON MECHANICAL AND CHEMICAL 

PROPERTIES OF BLENDED CEMENT PASTE 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อประเมินผลของเถ้าลอยจากกระบวนการรีดักชันโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา (Selective Catalytic Reduction, SCR) 
จากโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 ต่อคุณสมบัติทางกลของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เมื่อถูกแทนที่ในปริมาณที่ต่างกัน โดยพิจารณา
ผลเปรียบเทียบกับเถ้าลอยแคลเซียมสูง (H.Ca.) ที่มาจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าแบบเดิมของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง ซึ่งในการผสมตัวอย่างใช้
อัตราส่วนของน้ำต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.35 และผสมเถ้าลอยในอัตราส่วน 0%(ตัวอย่างควบคุม), 20%, 40%, และ 60% โดยน้ำหนัก ตามลำดับ 
การทดสอบประกอบไปด้วย การทดสอบการไหลแผ่,ระยะเวลาก่อตัว,การหาปริมาณความเข้มข้นแอมโมเนียมของตัวอย่างและการทดสอบกำลังรับ
แรงอัดและหน่วยน้ำหนักที่อายุ 3, 28 และ 90 วัน นอกจากนี้ยังได้ทำการหาองค์ประกอบทางเคมี และลักษณะของโครงสร้างทางจุลภาคของ
ตัวอย่างประกอบด้วย จากการทดสอบพบว่า ซีเมนต์เพสต์ที่ผสมกับเถ้าลอยจากกระบวนการรีดักชันโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา (SCR) มีหน่วยน้ำหนักที่
เบากว่า เนื่องจาก อนุภาคของเถ้าลอยมีขนาดใหญ่กว่าและมีความหนาแน่นต่ำกว่า ในส่วนของการทดสอบกำลังอัด พบว่าตัวอย่างที่ผสมด้วยเถ้า
ลอยจากกระบวนการรีดักชันโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา (SCR) มีค่าต่ำกว่าเถ้าลอยแคลเซียมสูงเล็กน้อย เนื่องจากผลของอนุภาคเถ้าลอยที่ใหญ่กว่า ทำให้
ช่องว่างในตัวอย่างมากกว่า รวมถึงมีแนวโน้มความเป็นผลึกจากการทำปฏิกิริยาทางเคมีขององค์ประกอบทางเคมีเช่น แคลเซียมซิลิเกต-ไฮเดรตต่ำ
กว่า ทำให้ได้กำลังที่น้อยกว่า โดยซีเมนต์เพสต์ที่ผสมเถ้าลอยจากกระบวนการรีดักชันโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา SCR ที่อัตราการแทนท่ี 20 % ที่อายุ 28 
วัน มีค่ากำลังอัดสูงสุดเมื่อเทียบกับ 40% และ 60% โดยน้ำหนกั 

คำสำคัญ: ซีเมนต์เพสต์,เถ้าลอยจากกระบวนการรีดักชันโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา (selective catalytic reduction),คณุสมบัติทางกล 

Abstract 

This research aims to investigate the mechanical properties of fly ash from the Selective Catalytic Reduction (SCR) process 
as a replacement in Portland cement binder. Fly ash was collected from the new installation Mae Moh power plants unit 4-
7. The SCR fly ash was used to replace Portland cement by 0%, 20%, 40% and 60% by weight respectively. The overall 
water/binder (w/b) ratio of 0.35 was used in all mixtures. High calcium fly ash (H.Ca.) the typical fly ash type, from Mae Moh 
power plant was used as a control mix for comparison in this research. X-ray fluorescence analysis X-ray diffraction analysis 
and Scanning electron microscope were also carried out in this study. The results showed that cement paste with SCR fly ash 
had less compressive strength and less density than that of cement paste with typical high-calcium fly ash. The cement paste 
with SCR fly ash replacement of 20% achieved the highest compressive strength, followed by 40% and 60% of the total 
binder, respectively. 
Keywords: Cement paste, Fly ash, Selective Catalytic Reduction process, Mechanical properties 

 
1. บทนำ 

เถ้าลอย เป็นวัสดุพลอยได้ (By product) จากการผลิตไฟฟ้าซึ่ง
เกิดจากการเผาถ่านหิน ในปัจจุบันเถ้าลอยถูกนำมาใช้เป็นสารผสม
เพิ่มในคอนกรีต เนื่องจากเถ้าลอยสามารถเกิดปฏิกิริยาปอซโซลาน
ซึ่ง หมายถึงวัสดุที่มีซิลิกา และอะลูมินา เป็นองค์ประกอบหลักและ
ให้ผลดีต่อคอนกรีต ทั้งคุณสมบัติคอนกรีตสดและคอนกรีตที่แข็งตัว 
นอกจากนี้ในเชิงเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมการใช้เถ้าลอยที่เป็นวัสดุ

เหลือทิ้งผสมกับปูนซีเมนต์ทำให้สามารถลดต้นทุนในการผลิต
คอนกรีตได้และยังส่งผลทำให้ลดการผลิตซีเมนต์จึงทำให้ลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นต้นเหตุของภาวะโลกร้อน [1] ปัจจุบัน
โรงงานผลิตคอนกรีตในประเทศไทยมีการใช้เถ้าลอยผสมคอนกรีต 
ซึ ่งเถ ้าลอยที ่นำมาผสมนั ้นส ่วนใหญ่นำมาจากโรงไฟฟ้า เช่น 
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดเถ้าลอยจำนวนมาก
ต่อปี  
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โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง เป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาด
ใหญ่ในประเทศไทย  ซึ่งการผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะนั้นใช้ถ่าน
หินลิกไนต์เป็นเชื ้อเพลิง โดยจะได้ของเสียเป็นเถ้าลอยประมาณ 
6,000 ตันต่อวัน [2] ซึ ่งเถ้าลอยที ่ได้โรงไฟฟ้าแม่เมาะจะนำไป
จำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตคอนกรีต เนื่องจากเถ้าลอยมีคุณสมบัติเป็นวัสดุ
ปอซโซลานดังที่กล่าวมาข้างต้น เริ่มแรกโรงไฟฟ้าแม่เมาะได้สร้าง
โรงไฟฟ้าทั้งหมด 13  โรงไฟฟ้า และได้ปลดออกจากระบบ ไปแล้ว
คือเครื่องที่ 1-3 และเมื่อปี 2562 ที่ผ่านมาได้เปิดใช้งาน โรงไฟฟ้า
ทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเคร่ืองที่ 4 – 7 โดยสร้างขึ้นเพ่ือใช้งานแทน
โรงไฟฟ้าเคร่ืองที่ 4 - 7 ที่จะถูกปลดออกเม่ือหมดอายุการใช้งาน ซึ่ง
โรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4 – 7 ได้ติดตั้งระบบ
กำจัดก ๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนจากไอเส ียแบบ Selective 
Catalytic Reduction (SCR) โ ด ยหล ั ก ก า ร ค ื อ จ ะ ใ ช ้ ก า ร ใ ส่
แอมโมเนียเข้าไปทำปฏิกิริยาเคมีกับก๊าซไนโตรเจน โดยมีตัวเร่ง
ปฏิกิร ิยา เพื ่อกำจัดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ที ่เป็นพิษต่อ
ส่ิงแวดล้อมเป็นน้ำและไนโตรเจนแทน [3] 

จากงานวิจัยได้ทำการศึกษาเกี ่ยวกับการเถ้าลอยที ่ได้จาก
โรงไฟฟ้าที่มีระบบกำจัดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน แบบ Selective 
Catalytic Reduction (SCR) แ ล ะ  Selective Non-Catalytic 
Reduction (SNCR) พบว ่าเถ ้าลอยม ีการปนเป ื ้อนแอมโมเนีย
ปริมาณหนึ่ง และเมื่อทำการทดสอบโดยการในไปผสมปูนซีเมนต์
พบว่าคุณสมบัติทางด้านกำลังที่ได้นั้นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแบบมี
นัยสำคัญ [4] 

บทความน้ีจะกล่าวถึงการนำเถ้าลอยที่ได้จากโรงไฟฟ้าที่มีระบบ
กำจ ัดก ๊าซออกไซด ์ของไนโตรเจน แบบ Selective Catalytic 
Reduction (SCR) ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง มาใช้เป็น
วัสดุผสมเพิ่มในปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ เพื่อประเมินผลกระทบของเถ้า
ลอยในปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ด้านกำลังโดยเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่
ผสมเถ้าลอยจากโรงไฟฟ้าแบบเดิม(H.Ca.) 

2. ระเบียบวิธีวิจัย 

2.1. วัสดุ 

ในการศึกษาคร้ังนี้ใช้เถ้าลอยแคลเซียมสูง (High Calcium Fly 
ash) Class C จากโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเคร่ืองที่ 4 – 7 
จังหวัดลำปาง ที่มีระบบกำจัดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนจากไอเสีย 
(SCR) โดยหลักการทำงานคือ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนที่เกิดจาก
กระบวนการผลิตไฟฟ้าจะเข้ามาในระบบ SCR และจะถูกทำ
ปฏิกิริยาโดยแอมโมเนียดังแสดงดังรูปที่ 1 

เถ้าลอยแคลเซียมสูง (High Calcium Fly ash) Class C จาก
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัด ลำปาง ที่ไม่มีระบบ SCR ถูกใช้เพ่ือเป็นตัว
เปรียบเทียบในการศึกษานี้ 

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่ใช้เป็นปูนประเภทท่ี 1 ที่มีระยะเวลา

ก่อตัวขั้นต้นเมื่อมีความข้นเหลวปกติที่ 85 นาที 
 

 
รูปที่ 1  รูปแสดงการทำงานของระบบ SCR [3] 

2.2. การทดสอบ 

การทดสอบทั้งหมดดำเนินการโดยเปรียบเทียบระหว่างเถ้า
ลอยแบบมีระบบ กำจัดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนจากไอเสียแบบ 
Selective Catalytic Reduction (SCR) และแบบท่ีเด ิม  (H.Ca.) 
ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 

การทดสอบเถ้าลอยประกอบด้วยการทดสอบหาความเข้มข้น
ของแอมโมเนียโดยใช้ วิธีการสกัดด้วยโพแทสเซียมคลอไรด์ (KCl 
EXTRACTION) เถ้าลอยที่นำมาทดสอบถูกเก็บในถังและปิดฝาไว้
โดยวันที่เริ ่มนำมาทดสอบห่างจากวันที่เก็บเถ้าลอยจากโรงไฟฟ้า
ประมาณ 200 วัน 

การทดสอบการกระจายตัวของขนาดอนุภาคเถ้าลอยถูก
ทดสอบโดยใช้เครื่อง Particle size Analyzer Laser, diffraction 
รุ่น Mastersizer S, 

การทดสอบองค์ประกอบทางเคมีของเถ้าลอยทดสอบโดย ใช้
เคร่ืองมือ X-ray Fluorescence (XRF) 

ชนิดสารประกอบและโครงสร้างผลึกของสารประกอบในเถ้า
ลอยทดสอบโดยเทคนิคเอกซเรย์ดิฟเเฟรกชัน (XRD) 

โครงสร้างจุลภาคเถ้าลอยทดสอบโดยใช้เทคนิค Scanning 
Electron Microscope (SEM) 

การทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของเถ้าลอยอ้างอิงตาม
มาตรฐาน ASTM C 188 

การทดสอบเถ้าลอยในตัวอย่างซีเมนต์ใช้การผสมตัวอย่างโดย
ใช้อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน (w/b) เท่ากับ 0.35 และผสม
ปูนซีเมนต์ต่อเถ้าลอยในอัตราส่วนเท่ากับ 100:0, 80:20, 60:40, 
และ 40:60 ตามลำดับโดยการทดสอบในซีเมนต์เพสต์ประกอบด้วย 

การทดสอบกำลังทดสอบตามมาตรฐาน BS EN 196-1 โดยใช้
ตัวอย่างทดสอบขนาด 4 x 4 x 16 เซนติเมตรและทดสอบตัวอย่างที่
อายุ 3, 28, และ 90 วัน พร้อมกันหาความหนาแน่นของตัวอย่างก่อน
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ทดสอบกำลัง โดยหลังจากเทลงแบบ 24 ชั่วโมงแล้วจะถูกบ่มด้วย
พลาสติกที่อุณหภูมิปกติ ( จนถึงวันที่ทำการทดสอบ) 

การทดสอบการไหลและระยะเวลาก่อตัวอ้างอิงตามมาตรฐาน 
ASTM C 187,C 191  

ชนิดสารประกอบและโครงสร้างผลึกของสารประกอบทดสอบ
โดยเทคนิคเอกซเรย์ดิฟแฟรกชัน (XRD) 

โครงสร้างจุลภาคทดสอบโดยใช้เทคนิค Scanning Electron 
Microscope (SEM) 

3. ผลการทดสอบ 

3.1. การทดสอบเถ้าลอย 

3.1.1. ปริมาณแอมโมเนียในเถ้าลอย 

ผลการวิเคราะห์ปริมาณแอมโมเนียในเถ้าลอยทั ้งสองชนิด 
(High Calciumและ SCR) แสดงในตารางท่ี 1  

ตารางท่ี 1  ผลการตรวจสอบแอมโมเนียในเถ้าลอย 

ตัวอย่าง แอมโมเนียม(mg./kg.) 
SCR 2.17 

High Calcium Not detect 
จากผลที่ได้นี้แสดงให้เห็นว่าเถ้าลอย high calcium นั้นไม่มี

แอมโมเนียมตกค้างเนื่องจากไม่มีการใส่แอมโมเนีย ในส่วนของเถ้า
ลอย SCR นั้น ส่งผลให้ตัวเถ้าลอยมีแอมโมเนียมตกค้างอยู่ ซึ่ง ณ 
เวลา 200 วัน นั้น แอมโมเนียที่ตกค้างอยู่ มีประมาณ 2.17 mg./kg. 

3.1.2. การทดสอบองค์ประกอบทางเคมีของเถ้าลอย 

องค์ประกอบทางเคมีของเถ้าลอยทั้งสองชนิดทดสอบโดยใช้
เทคนิค X-ray fluorescence (XRF) แสดงดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2  องค์ประกอบทางเคมีของเถ้าลอยทั้งสองชนิด 

องค์ประกอบ H.Ca SCR 
Al2O3 8.61 10.67 
SiO2 17.99 22.75 
SO3 7.71 6.09 
K2O 2.55 2.72 
CaO 31.73 29.23 
TiO2 0.49 0.71 
MnO 0.22 0.23 

Fe2O3 30.31 27.17 
As2O3 0.06 0.07 
Rb2O 0.04 0.04 
SrO 0.29 0.26 
ZrO2 - 0.06 

จากตารางท่ี 2 พบว่าองค์ประกอบทางเคมีของเถ้าลอยสองชนิด
ใกล้เคียง องค์ประกอบที่แตกต่างกันมากสุดคือ SiO2  เป็นปริมาณ
ร้อยละ 5  

3.1.3. การกระจายของขนาดเถ้าลอยและขนาดของผง
เถ้าลอย 

รูปที่ 2 แสดงการกระจายของขนาดเถ้าลอยทั้งสองชนิด  โดย
จากรูปจะเห็นได้ว่าขนาดอนุภาคของเถ้าลอยโดยในช่วงอนุภาค 1-
50 ไมครอน นั้นลักษณะของกราฟมีลักษณะที่คล้ายกันซึ่งเป็นขนาด
อนุภาคของเถ้าลอยแม่เมาะ ซึ่งทั่วไปแล้วเถ้าลอยแม่เมาะจะมีขนาด
อนุภาคประมาณ15-30 ไมครอน [5]  แต่ในช่วงอนุภาค 50-200 
ไมครอนนั้น เถ้าลอย SCR จะแตกต่างกับเถ้าลอย H.Ca. โดยเถ้า
ลอย SCR จะมีอนุภาคขนาด 50-200 ไมครอนอยู่ แสดงให้เห็นว่า
เถ้าลอย SCR มีอนุภาคท่ีขนาดใหญ่กว่าเถ้าลอย H.Ca.  

 
รูปที่ 2  การกระจายของขนาดเถ้าลอย 

ตารางท่ี 3  ขนาดและพ้ืนที่ผิวจำเพาะของเถ้าลอย 

ชนิด  

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย,ไมครอน พ้ืนที่ผิวจำเพาะ 
D10 D50 D90 D[4,3] sq.m/g 

SCR 4.68 20.72 112.96 39.05 0.5165 
H.Ca 2.95 10.63 32.03 14.46 0.8793 

ตารางที่ 3 แสดงขนาดและพื้นที่ผิวจำเพาะของเถ้าลอยจาก
ตารางแสดงให้เห็นว่าขนาดของอนุภาคเฉล่ียเถ้าลอย H.Ca. และเถ้า
ลอย SCR มีขนาด 14.46 และ 39.05 ไมครอน ตามลำดับ และพ้ืนที่
ผิวจำเพาะ เถ้าลอย H.Ca. มีพื้นที่ผิวจำเพาะเท่ากับ 0.8793 ตาราง
เมตรต่อกรัมซึ่งมากกว่าเถ้าลอย SCR. ที่มีเท่ากับ 0.5165 ตาราง
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เมตรต่อกรัม จากผลท่ีได้จะเห็นได้ว่าเถ้าลอย H.Ca. มีขนาดเล็กกว่า 

3.1.4. ความถ่วงจำเพาะ 

รูปที่ 3 แสดงความถ่วงจำเพาะของเถ้าลอย จะเห็นได้ว่าเถ้า
ลอย SCR มี ค่าความถ่วงจำเพาะเท่ากับ 2.58 โดยน้อยกว่าเถ้าลอย 
H.Ca. ที่มีค่าความถ่วงจำเพาะ เท่ากับ 2.85 แสดงให้เห็นว่าเถ้าลอย 
SCR มีความหนาแน่นน้อยกว่าเถ้าลอย H.Ca. 

 
รูปที่ 3  ความถ่วงจำเพาะของเถ้าลอยทั้งสองชนิด  

3.1.5. ลักษณะและรูปทรงของเถ้าลอย 

รูปที่ 4-5 แสดงลักษณะและรูปทรงของเถ้าลอยทั้งสองชนิดที่
กำลังขยาย 500 จะเห็นได้ว่าทั้งสองมีรูปทรงคล้ายๆกันคือเป็นทรง
กลม ซึ่งเป็นรูปทรงที่พบทั่วไปของเถ้าลอย[5] 

 
รูปที่ 4  รูป SEM ของเถ้าลอย H.Ca. กำลังขยาย 500 เท่า 

 
รูปที่ 5 รูป  SEM ของเถ้าลอย SCR. กำลังขยาย 500 เท่า 

3.1.6. ชนิดสารประกอบของเถ้าลอยโดยเทคนิค XRD 

รูปที่ 6 แสดงผลึกองค์ประกอบของเถ้าลอย โดยเทคนิค XRD  
จากรูปจะเห็นได้ว่า ทั้งสองชนิดมีผลึกองค์ประกอบที่คล้ายกัน 
ต่างกันที่ผลึก Q, Quartz โดยเถ้าลอย SCR จะมีผลึกของ Quartz  
แต่ H.Ca. ไม่พบ 

 
รูปที่ 6  ผล XRD ของเถา้ลอยทั้งสองชนิด Q, Quartz M, 

Mullite H ,Hercynite Mt, Magnetite Ht, Hematite 
P, Periclase 

3.2. การทดสอบเถ้าลอยในซีเมนต์ 

3.2.1. คุณสมบัติทางกายภาพ 

จากรูปที่ 7 และรูปที่ 8 แสดงค่าเวลาก่อตัวและการไหลของ
ซีเมนต์เพสต์ผสมเถ้าลอยที่อัตราส่วนต่างๆตามลำดับ จะเห็นได้ว่า 
ซีเมนต์ผสมเถ้าลอย SCR มีระยะเวลาก่อตัวที่นานกว่าและมีความ
ต้องการน้ำที่น้อยกว่าเพ่ือให้ได้การไหลที่เท่ากัน 

2.58

2.85

2.25

2.5

2.75

3

SCR H.Ca.

คว
าม

ถ่ว
งจํ

าเพ
าะ

ชนิดเถ้าลอย

10 16 22 28 34 40 46 52 58

SCR

H.Ca.

2 (Degree)

Int
en

sit
y

Mt M

M

M H MtHt
HtMM P Ht MM

Mt Q M Q Mt Mt PMHHt HtMM Ht MM



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

MAT-07-5 

 
รูปที่ 7  ระยะเวลาก่อตัวของซีเมนต์ผสมเถ้าลอย 

 
รูปที่ 8  การไหลของซีเมนต์ผสมเถ้าลอย 

3.2.2. ความหนาแน่นของตัวอย่าง 

รูปที่ 9 แสดงผลการทดสอบหน่วยน้ำหนัก 3, 28 และ 90 วัน
ตามลำดับ โดยจะเห็นได้ว่าซีเมนต์ผสมเถ้าลอย H.Ca. จะมีหน่วย
น้ำหนักที่มากกว่า โดยเมื่อตัวอย่างอายุมากขึ้นตัวอย่างจะมีความ
หนาแน่นขึ้นเล็กน้อย 

 
รูปที่ 9  ความหนาแน่นของตัวอย่างเถ้าลอยผสมซีเมนต์ 

3.2.3. กำลังอัดของตัวอย่าง 

ผลการทดสอบกำลังต้านแรงอัดของก้อนตัวอย่างซีเมนต์เพสต์ 
3, 28, และ 90 วัน แสดงดังรูปที่ 10 ตามลำดับ ผลการทดสอบ
แสดงให้เห็นว่าก้อนตัวอย่างที่ผสมเถ้าลอยมีกำลังที่ต่ำกว่าตัวอยา่งที่
ใช้ปูนซีเมนต์ล้วน และเมื่อเพิ่มปริมาณเถ้าลอย ทำให้กำลังของ
ตัวอย่างลดลง ในส่วนของการเปรียบเทียบระหว่างตัวอย่างซีเมนต์
ผสมเถ้าลอย H.Ca. และตัวอย่างที่ผสมเถ้าลอย SCR พบว่าตัวอย่าง
ที่ผสมเถ้าลอย H.Ca. มีกำลังมากกว่า SCR และเมื่อเวลาผ่านไป 
กำลังของตัวอย่างเพิ่มขึ้นตามปฏิกิริยาไฮเดรชันที่เกิดขึ้น ซึ่งกำลัง
ของตัวอย่างทั ้งสองชนิดมีแนวโน้มในทางเดียวกันคือกำลังของ
ตัวอย่างที่ผสมเถ้าลอย H.Ca. มีกำลังมากกว่าผสมเถ้าลอย SCR 
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รูปที่ 10  กำลังอัดของตัวอย่างผสมเถ้าลอย 

3.2.4. ภาพโครงสร้างจุลภาคของตัวอย่างเถ้าลอยผสม
ซีเมนต์ 

รูปที่ 11 ถึงรูปที่ 14 แสดงภาพโครงสร้างจุลภาคของตัวอย่าง
ซีเมนต์ล้วนที่ 28 วัน และซีเมนต์เพสต์ผสมเถ้าลอยที่ 20%, 40% 
ตามลำดับ โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ
ส่องกราด(SEM) จากการเปรียบเทียบในเบื้องต้นระหว่างตัวอย่าง
ผสมเถ้าลอย SCR และ H.Ca. พบว่าโครงสร้างจุลภาคของทั้งสอง
ตัวอย่างไม่มีการเปล่ียนแปลงแบบมีนัยสำคัญ 

 
รูปที่ 11  โครงสร้างจุลภาคของตัวอย่างผสมเถ้าลอย SCR 20%

กำลังขยาย 4000 

 
รูปที่ 12  โครงสร้างจุลภาคของตัวอย่างผสมเถ้าลอย H.Ca. 20%

กำลังขยาย 4000 

 
รูปที่ 13  โครงสร้างจุลภาคของตัวอย่างผสมเถ้าลอย SCR 40%

กำลังขยาย 4000 

 
รูปที่ 14  โครงสร้างจุลภาคของตัวอย่างผสมเถ้าลอย H.Ca. 40%

กำลังขยาย 4000 
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3.2.5. ชนิดสารประกอบในซีเมนต์ผสมเถ้าลอย โดย
เทคนิค XRD 

รูปที่ 15 แสดงผลทดสอบ XRD ของซีเมนต์เพสต์ผสมเถ้าลอย
ทั้งสองชนิด เมื่อพิจารณาจากรูปจะเห็นได้ว่าเฟสของ C-S-H (C3S 
C2S C3A) ซึ ่งเป็นเฟสที ่ให้ความแข็งแรงของซีเมนต์เป็นผลึกมี
แนวโน้มลดลงเมื่อผสมเถ้าลอยเพิ่มขึ ้น สำหรับในส่วนของความ
แตกต่างของการผสมเถ้าลอยแต่ล่ะชนิดนั้นพบว่าผลึก C-S-H (C3S 
C2S C3A) นั้นคล้ายกัน แต่ผลึก ของ Quartz นั้นแตกต่างโดยพบ
ผลึก Quartz ในซีเมนต์เพสต์ผสมเถ้าลอย SCR แต่ไม่พบในซีเมนต์
เพสต์ผสมเถ้าลอย H.Ca 

 
รูปที่  15 ผล XRD ของซีเมนต์เพสต์ผสมเถ้าลอย E=ettringite 

C3S=tricalcium silicate C2S=dicalcium silicate 
C3A=tricalcium aluminate   P=portlandite 
Ca=calcite M=mullite Q=quartz 

4. สรุป 

การศึกษาเถ้าลอยที่ได้จากกระบวนการรีดักชันโดยใช้ตัวเร่ง
ปฏิกิริยา (SCR) ที่ได้จากโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 
4-7 พบว่า เถ้าลอย SCR มีแอมโมเนียคงค้างอยู่ในเถ้าลอยปริมาณ
หนึ่ง ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้แอมโมเนียฉีดเข้าไปทำปฏิกิริยากับ 
ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน โดยเมื่อนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ
เถ้าลอยแคลเซียมสูงที่ได้จากโรงไฟฟ้าแบบเดิม (H.Ca.) พบว่า เถ้า
ลอย SCR มีขนาดใหญ่กว่าและมีความถ่วงจำเพาะน้อยกว่า รวมถึงมี
พื้นที่ทำปฏิกิริยาน้อยกว่าเถ้าลอย H.Ca. แต่มีรูปทรงและลักษณะ
เหมือนกันคือเป็นทรงกลม ในส่วนของผล XRF และ XRD แสดงถึง
องค์ประกอบทางเคมีที่เถ้าลอย SCR มี องค์ประกอบของ SiO2 ที่
มากกว่าซึ่งเป็นผลมาจากความแตกต่างจากวัสดุตั้งต้นที่มีความไม่
แน่นอนของเถ้าลอย นอกเหนือจากนี้ผลของ XRD แสดงให้เห็นว่า

เฟสองค์ประกอบทางเคมีของเถ้าลอยทั้งสองชนิดมีความคล้ายกัน
ยกเว้นผลึก SiO2 ทำให้สรุปได้ว่าผลึกองค์ประกอบทางเคมีของเถ้า
ลอย ระบบ SCR ไม่ได้ถูกเปล่ียนแปลงโดยแอมโมเนียที่ตกค้างในเถ้า
ลอย   

การนำเถ้าลอย SCR มาใช้เป็นวัสดุผสมเพิ่มในซีเมนต์เมื่อเทียบ
กับ H.Ca. พบว่าซีเมนต์ที ่ผสมเถ้าลอย SCR มีกำลังต่ำกว่าเพียง
เล็กน้อย ภายใต้การควบคุม W/B=0.35 ซึ่งเป็นผลมาจากการทำ
ปฏิกิริยาได้ดีกว่าจากผลของ XRD ที่แสดงพีค ของ C-S-H (C3S C2S 
C3A) ที ่ส ูงกว่าของเถ้าลอย H.Ca. อย่างไรก็ตามเมื ่อพิจารณา
คุณสมบัติทางกายภาพจะพบว่าซีเมนต์ผสมเถ้าลอย  SCR จะมี
ความต้องการน้ำน้อยกว่าซีเมนต์เพสต์ที่ผสมเถ้าลอย H.Ca. ดังนั้น
ซีเมนต์เพสต์ที่ผสมเถ้าลอย SCR สามารถลดอัตรา W/B ได้เพื่อเพ่ิม
กำลังรับแรงอัด 

โดยรวมแล้วเถ้าลอย SCR สามารถใช้ผสมเพิ่มในซีเมนต์ได้แต่
ค่ากำลังจะต่ำกว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับซีเมนต์เพสต์ผสมเถ้าลอย 
H.Ca. ซึ่งเป็นผลมาจากขนาดพื้นที่ผิวทำปฏิกิริยา ความต้องการน้ำ 
และองค์ประกอบทางเคมีที่แตกต่างกันเนื่องมาจากความไม่แน่นอน
ของวัสดุเถ้าลอย โดยการผสมเถ้าลอยท่ี 20% จะได้ค่ากำลังที่ดีที่สุด
เมื่อเทียบกับ 40%  และ 60% โดยน้ำหนัก 

5. กิตติกรรมประกาศ 

ผู้เขียนขอขอบคุณโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปางที่ให้ความ
อนุเคราะห์เถ้าลอยจาก โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ที ่ให้ความอนุเคราะห์
สถานท่ีและเคร่ืองมือสำหรับงานวิจัยในคร้ังนี้ เป็นอย่างสูง 

6. การอ้างอิง 

[1] The American Concrete Institute. Use of Fly Ash in 
Concrete. (ACI 2322R-96) 

[2] ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย.
มกราคม 2562. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ระยะ
ดำเนินการและโครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 
เครื่องที่ 4-7 ระยะก่อสร้าง อำเภอแม่เมาะ จังหวัด ลำปาง
ฉบับบที่7(กรกฎาคม-ธันวาคม) 2561  

[3] บริษัท ทีม คอนซัลต้ิง เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ จํากัด. 
พฤษจิกายน 2559.การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที ่อาจ
ก่อให้เก ิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างแรงทั ้งด ้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ(EHIA)โครงการ
ขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4 -
7.ใน การประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มี
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ส่วนได้เสียในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผล
กระทบส ิ ่ งแวดล ้อมและสุขภาพ (ค .1).ลำปาง :ว ิทยาลัย
เทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ 

[4] Michalik, A., Babinska, J., Chylinski, F., & Piekarczuk, A. 
(2019). Ammonia in Fly Ashes from Flue Gas 

Denitrification Process and its Impact on the 
Properties of Cement Composites. Buildings, 9(11), 
225. doi:10.3390/buildings9110225Patel V.I. (2013).  

[5] ปริญญา จินดาประเสริฐ (2548) เถ้าลอยในงานคอนกรีต 
(ฉบับบปรับปรุง), สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย
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การนำผลงานวิจยัทางด้านผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างมาใช้ประโยชน์ทางวิศวกรรมโยธา กรณีศึกษา การก่อสร้างอาคารพอเพียง
อเนกประสงค ์

THE USE OF RESEARCH RESULTS IN BUILDING MATERIALS FOR CIVIL ENGINEERING’S PURPOSES: A CASE STUDY 
CONSTRUCTION OF A MULTI-PURPOSE SUFFICIENCY 

อาทร ชูพลสัตย1์ ณรงค์ กุหลาบ1, ลัคนทิน อรุณพูลทรัพย2์, ณฐพรหม วาโยวันรัตน2์, ศิรายุ บัวงง2 และ อนาวิล เยียวยา2,* 

1 อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ.นครปฐม 
2 นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ.นครปฐม 

96 หมู่. 3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170. เบอร์โทรศัพท์ : 02-441-6000 
*Corresponding author address:  arthorn.chu@rmutr.ac.th 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยนี้เป็นการนำผลงานวิจัยทางด้านผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างมาใช้ประโยชน์ทางด้านวิศวกรรมโยธา โดยได้ดำเนินการ ก่อสร้างอาคาร
พอเพียงอเนกประสงค์ ขนาด 4.00 x 6.00 เมตร ที่ใช้ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างหลัก จากผลการศึกษาวิจัยของนักศึกษาที่ผ่านมา จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ 
ได้แก่ มอร์ตาร์ที่ผสมจากฝุ่นหินแกรนิต อิฐมอญดินเหนียวผสมเส้นใยผักตบชวาแห้งบดละเอียด บล็อกประสานจากฝุ่นหินแกรนิต กระเบื้องซีเมนต์ปู
พื้นพิมพ์ลายจากฝุ่นหินแกรนิตเหลือทิ้ง และแผ่นใยไม้อัดซีเมนต์จากเส้นใยทะลายปาล์มเปล่า โดยพิจารณาเลือกใช้อัตราส่วนผสมที่เหมาะสมที่สุด 
ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินงาน 7 ขั้นตอน ได้แก่ การสำรวจพื้นที่สำหรับการก่อสร้าง การออกแบบอาคารพอเพียงอเนกประสงค์ การเขียนแบบด้วย
โปรแกรม AutoCAD 2020 และSketchUp 2020 การประมาณราคาก่อสร้าง การผลิตผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างชนิดต่าง ๆ สำหรับนำมาใช้ในการ
ก่อสร้างอาคารพอเพียงอเนกประสงค์ โดยผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างที่ผลิตขึ้นนั้น ผ่านการทดสอบคุณภาพตามมาตรฐานของแต่ละผลิตภัณฑ์ สามารถ
นำไปใช้ในการก่อสร้างในโครงสร้างส่วนต่าง ๆ ของอาคาร ได้เป็นอย่างดี และการตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของอาคารพอเพียงอเนกประสงค์
ที่ได้ก่อสร้างขึ้นโดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างรวมทั้งหมด 14 วัน มีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมดเพียง 41,557 บาท เนื่องจากผลิตภัณฑ์วัสดุ
ก่อสร้างหลัก ที่ใช้ในการก่อสร้าง สามารถผลิตขึ้นได้ด้วยตนเอง โดยวัสดุที่ใช้สำหรับผลิตผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างแต่ละชนิด นั้นเป็นวัสดุที่หาได้ง่าย
โดยท่ัวไป และที่เป็นวัสดุเหลือทิ้ง มีขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อน และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างได้เป็นอย่างดี 
คำสำคัญ: มอร์ต้าร์, บล็อกประสาน, อิฐมอญ, กระเบื้องปูพ้ืนพิมพ์ลาย, แผ่นใยไม้อัดซีเมนต์ 

Abstract 

In this project, research results in building materials were used in civil engineering by building the multi-purpose sufficiency 
building with 4.00 x 6.00 meters, using the main building material products. based on the previous research results, five 
products consisted of granite dust mortar, clay brick mixed with finely ground water hyacinth fiber, interlocking blocks from 
granite dust, printed cement tiles from granite residue, and cement fiberboard from bare palm bunch fibers. By considering 
the use of the most suitable mixed ratio There were seven phases of implementation: construction site survey, multi-purpose 
sufficiency building design, drawing with AutoCAD 2020 and SketchUp 2020, and construction cost estimation, production of 
various building materials products for constructing the multi-purpose sufficiency building. All used building material products 
passed the quality testing according to the standards of each product. They could be well used in the construction of various 
parts of the building. Also, the inspection and debugging of the multi-purpose sufficiency building spent 14 days. Lastly, the 
total construction cost was only 41,557 baht, because the main construction products that used in the Construction can be 
produced manually. Materials that used for the manufacture of each type of building material products. It is an easy to find 
and waste material. There is a simple production process. Make save and reduce costs as well 
Keywords: Mortar, Interlocking block, Brick, Printed concrete tiles, cement fiberboard 
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1. บทนำ 

งานวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เป็นการศึกษาและพัฒนาใน
ด้านต่าง ๆ โดยสามารถนำผลงานวิจัยที ่มีคุณภาพไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในเชิงวิชาการและเชิงพาณิชย์ตลอดจนนำไปใช้ในการ
แก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคมได้ โดยในส่วนของสาขาว ิชา
วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ พ้ืนที่ศาลายา ได้มีงานวิจัยในลักษณะการนำวัสดุ
เหลือทิ้งประเภทต่าง ๆ ในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมมา
ใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างต้นทุนต่ำ โดยมีขั้นตอนการผลิตที่
ไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อนแต่จากท่ีผ่านมาพบว่ามีการนำผลงานวิจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิศวกรรม เชิงพาณิชย์ 
และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมน้อยมาก ในบางผลงานวิจัยไม่ได้มี
การนำไปใช้ประโยชน์ใดๆ เลย โดยวัสดุที่ใช้สำหรับผลิตผลิตภัณฑ์
วัสดุก่อสร้างนั้นเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายตามท้องถิ่นหลายๆ พื้นที่ ซึ่งถ้า
สามารถนำผลงานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างรูปแบบต่าง ๆ มา
ต่อยอดและนำไปใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างได้จริงจะเป็นการเพ่ิม
มูลค่าให้กับผลงานวิจัยได้เป็นอย่างดี และเห็นเป็นรูปธรรมได้อย่าง
ชัดเจน 

จากปัญหาและเหตุผลดังกล่าว ผู ้จัดทำการศึกษาวิจัยจึงมี
แนวความคิดในการจัดทำโครงงาน “การนำผลงานวิจัยทางด้าน
ผล ิตภ ัณฑ์ว ัสด ุก ่อสร ้างมาใช ้ประโยชน ์ทางว ิศวกรรมโยธา 
กรณีศึกษา การก่อสร้างอาคารพอเพียงอเนกประสงค์” โดยการนำ
ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างที่เกิดจากงานวิจัยที่ผ่านมา นำมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในเชิงวิศวกรรมที่หลากหลายและได้ตัวอย่างสิ่งก่อสร้าง
ต้นแบบที่ใช้ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างหลัก จากผลการศึกษาวิจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างในรูปแบบต่างๆ 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1.    เพื่อนำผลงานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างรูปแบบต่าง 
ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงวิศวกรรม อย่างเป็นรูปธรรม 

2.2.    เพื่อให้ได้ตัวอย่างสิ่งก่อสร้างต้นแบบที่ใช้ผลิตภัณฑ์วัสดุ
ก่อสร้างหลัก จากผลงานการศึกษาวิจัย 

3. ขั้นตอนและผลการศึกษาวิจัย 

การนำผลงานวิจ ัยทางด้านผลิตภัณฑ์ว ัสด ุก ่อสร้างมาใช้
ประโยชน์ทางวิศวกรรมโยธา กรณีศึกษา การก่อสร้างอาคาร
พอเพียงอเนกประสงค์ มีข ั ้นตอนการดำเนินงาน และผลการ
ศึกษาวิจัยดังต่อไปน้ี 

3.1. ผลการสำรวจพ้ืนที่สำหรับการก่อสร้างอาคาร 

ดำเนินการสำรวจพื ้นที ่สำหรับการก่อสร้างอาคารพอเพียง
อเนกประสงค์ ณ บริเวณพื้นที่ว่างของชุมชน หมู่ 3 ตำบลขุนแก้ว 

อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พบว่าลักษณะพ้ืนที่มีลักษณะเป็น
ชายธง มีแนวเขตติดต่อกับพื้นที่ที ่ดินข้างเคียง 2 ด้าน ดินเดิมมี
สภาพแข็งและมีหินกรวด ทำการวัดขนาดพื้นที่ในเบื้องต้น พบว่า
พื้นที่มีขนาด 6.00 x 9.80 เมตร โดยในบริเวณพื้นที่สำหรับการ
ก่อสร้าง มีเต็นท์ผ้าใบทรงโค้งเสื่อมสภาพ ขนาด 4.00 x 8.00 เมตร 
ที่ต้องทำการรื้อถอนและมีต้นไม้ ตอไม้ ที่ต้องตัดและขุดออก จึงทำ
การรื้อถอนเต็นท์ผ้าใบทรงโค้งและตัดต้นไม้ ขุดตอไม้ ทั้งหมดที่อยู่
ในบริเวณพื้นที่สำหรับการก่อสร้าง ทำการวามผังบริเวนในเบื่องต้น 
โดยเผ่ือพ้ืนที่โดยรอบด้านละ 1 เมตร 

3.2. ผลการออกแบบอาคารพอเพียงอเนกประสงค์ 

3.2.1. การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง 

ในการออกแบบอาคารพอเพียงอเนกประสงค์ ที่ใช้ผลิตภัณฑ์
วัสดุก่อสร้างหลัก จากผลการศึกษาวิจัยที่ผ่านมา จำนวน 5 งานวิจัย 
โดยพิจารณาเลือกใช้อัตราส่วนผสมที่เหมาะสมที่สุด และกำหนด
ชนิดผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการก่อสร้างส่วนต่างๆ ของอาคาร  
แสดงดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 อัตราส่วนผสมท่ีเหมาะสมท่ีสุดและขนาดผลิตภัณฑ์ 

ชื่อผลิตภัณฑ์ อัตรา
ส่วนผสม 

การนำไปใช้งาน
ก่อสร้างอาคาร 

มอร์ตาร์ที่ผสมจาก 
ฝุ่นหินแกรนิต [1] 1 : 2.75 ก่อบล็อกประสาน

และอิฐมอญ 
อิฐมอญดินเหนียวผสมเส้น
ใยผักตบชวา 
แห้งบดละเอียด [2] 

4 : 1 ก่อม้านั่ง 

บล็อกประสานจาก 
ฝุ่นหินแกรนิต [3] 1 : 5 ก่อเสา 

กระเบื้องซีเมนต์ 
ปูพ้ืนพิมพ์ลาย 
จากฝุ่นหินแกรนิต [4] 

1 : 2 คอนกรีตพิมพ์ลาย 

แผ่นใยไม้อัดซีเมนต์ 
จากเส้นใยทะลายปาล์ม
เปล่า [5] 

94 : 6 ทำพ้ืนม้านั่ง 

อาคารพอเพียงอเนกประสงค์ มีการใช้งานสำหรับการจอด
รถยนต์ และเป็นที่เก็บเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งมีน้ำหนักบรรทุก
มาก ซึ่งถ้าหากใช้กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้นพิมพ์ลายจากฝุ่นหินแกรนิต
เหลือทิ้ง [4] ที่ใช้ปูเป็นพื้นผิวของอาคาร อาจทำให้เกิดการแตกร้าว
ชำรุดได้ง่าย ทางผู้จัดทำจึงปรับเปลี่ยนวิธีการก่อสร้างโดยใช้วัสดุ
หลัก และอัตราส่วนผสมจากผลงานวิจัยในการก่อสร้างทำผิวพ้ืนของ
อาคารด้วยวิธีคอนกรีตพิมพ์ลาย 

3.2.2. การออกแบบโครงสร้างอาคาร 

ในการออกแบบอาคารพอเพียงอเนกประสงค์ได้กำหนดขนาด
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อาคาร เท่ากับ 4.00 × 6.00 เมตร โดยทำการออกแบบโครงสร้าง
หล ังคาเหล ็กร ูปพรรณ  ด ้วยโปรแกรม  Multiframe 4D และ
ออกแบบโครงสร้างอาคารพอเพียงอเนกประสงค์ ด้วยวิธีหน่วยแรง
ใช้งานตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) [6] 
โดยมีผลการออกแบบโครงสร้างอาคาร ดังรูปที่ 1 

3.3. ผลการเขียนแบบอาคารพอเพียงอเนกประสงค์ 

ในการเขียนแบบอาคารพอเพียงอเนกประสงค์ได้ใช้ โปรแกรม 
AutoCAD 2020 2 มิติ โดยมีรายละเอียดของแบบก่อสร้างที่สำคัญ
โดยสรุป แสดงดังร ูปที ่ 1 และมีตัวอย่างภาพรวมอาคารด้วย
โปรแกรม SketchUp 2020 3 มิติ แสดงดังรูปที่ 2

 
 

 

  
รูปที่ 1 ตัวอย่างแบบก่อสร้างอาคาร  

  
รูปที่ 2 ตัวอย่างภาพรวมอาคาร  

3.4. ผลการประมาณราคาก่อสร้างอาคาร 

ทำการประมาณราคาก่อสร้างอาคารพอเพียงอเนกประสงค์จาก
แบบก่อสร้าง ในส่วนของจำนวนผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง ปริมาณวัสดุ
ที่ใช้ในการผลิตแต่ละผลงานวิจัย และราคาค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารพอเพียง
อเนกประสงค์ ขนาด 4.00 x 6.00 เมตร ที่มีพื้นที่ใช้สอย 24 ตาราง
เมตร โดยมีผลการประมาณราคาในส่วนของจำนวนผลิตภัณฑ์วัสดุ

ก่อสร้างสำหรับการทดสอบและก่อสร้าง โดยสรุป แสดงดังตารางที่ 
2 และตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 2 จำนวนผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างสำหรับการทดสอบ 

ชื่อผลิตภัณฑ์ ปริมาณ หน่วย 
มอร์ตาร์ที่ผสมจากฝุ่นหินแกรนิต [1] 5 ก้อน 
อิฐมอญดินเหนียวผสมเส้นใยผักตบชวา
แห้งบดละเอียด [2] 

20 ก้อน 

บล็อกประสานจากฝุ่นหินแกรนิต [3] 20 ก้อน 
กระเบื้องซีเมนต์ปูพ้ืนพิมพ์ลาย 
จากฝุ่นหินแกรนิต [4] 

30 ลบ.ม. 

แผ่นใยไม้อัดซีเมนต์ 
จากเส้นใยทะลายปาล์มเปล่า [5] 

2 แผ่น 

ตารางท่ี 3 จำนวนผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างสำหรับการก่อสร้าง 

ชื่อผลิตภัณฑ์ ปริมาณ หน่วย 
มอร์ตาร์ที่ผสมจากฝุ่นหินแกรนิต [1] 0.5 ลบ.ม. 
อิฐมอญดินเหนียวผสมเส้นใยผักตบชวา
แห้งบดละเอียด [2] 

1,600 ก้อน 

บล็อกประสานจากฝุ่นหินแกรนิต [3] 600 ก้อน 
กระเบื้องซีเมนต์ปูพ้ืนพิมพ์ลาย 
จากฝุ่นหินแกรนิต [4] 

1 ลบ.ม. 

แผ่นใยไม้อัดซีเมนต์ 
จากเส้นใยทะลายปาล์มเปล่า [5] 

13 แผ่น 

3.5. ผลการผลิตผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและผลการตรวจสอบ
คุณภาพวัสดุก่อสร้าง 

วัสดุหลักที่ใช้ในการผลิตมีผลการทดสอบคุณสมบัติพ้ืนฐาน ของ
วัสดุที่ได้มาตรฐานเมื่อนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างชนิด
ต่างๆ มีผลการตรวจสอบคุณภาพวัสดุก่อสร้าง ผ่านมาตรฐาน
ตรวจสอบคุณภาพวัสดุก่อสร้างของแต่ละชนิด โดยมีลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างแต่ละชนิด และผลการตรวจสอบคุณภาพ
วัสดุก่อสร้าง ตามมาตรฐานคุณภาพวัสดุแต่ละชนิด โดยสรุป
ดังต่อไปน้ี 

3.5.1. มอร์ตาร์ที่ผสมจากฝุ่นหินแกรนิต [1] สำหรับก่อ
บล็อกประสานและอิฐมอญ 5 X 5 X 5 ซม. 

ได้ค่าการดูดซึมน้ำ เฉลี่ย 10.12 % และได้ค่าความต้านทาน
กำลังอัด เฉลี่ย 145.23 กก./ตร.ซม.โดยทดสอบตามมาตรฐาน การ
ทดสอบกำลังอัดของซีเมนต์มอร์ต้าร์ ASTM C109 [7] โดยมีลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์แสดงดังรูปที่ 3 และตัวอย่างวิธีการทดสอบแสดงดัง
รูปที่ 4 

 
 

 
รูปที่ 3 ล ักษณะของผล ิตภ ัณฑ์มอร ์ตาร ์ท ี ่ผสมจากฝุ่น

หินแกรนิต [1] 
 

 
รูปที่ 4 ทดสอบกำลังรับแรงอัดของมอร์ตาร์จากฝุ่น

หินแกรนิต [1] 

3.5.2. อิฐมอญดินเหนียว ผสมเส้นใยผักตบชวา   แห้ง
บดละเอียด [2] 6.5 X 14 X 3.5 ซม. 

ได้ค่าการดูดซึมน้ำ เฉลี่ย 19.99 % และค่าความต้านทานกำลัง
อัด เฉลี่ย 73.00 กก./ตร.ซม.ผ่านมาตรฐาน มาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนอิฐมอญ (มผช.601-2547) [8] ได้กำหนดค่าการดูดซึมน้ำ ไม่
เกิน 25 % ค่ากำลังรับแรงอัด ไม่น้อยกว่า 70          กก./ตร.ซม. 
โดยมีลักษณะของผลิตภัณฑ์แสดงดังรูปที่ 5 และตัวอย่างวิธีการ
ทดสอบแสดงดังรูปที่ 6 

 

 
รูปที่ 5 ลักษณะของผลิตภัณฑ์อิฐมอญดินเหนียวผสมเส้นใย

ผักตบชวาแห้งบดละเอียด [2] 
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รูปที่ 6 ทดสอบการดูดซึมน้ำของอิฐมอญดินเหนียวผสมเส้น

ใยผักตบชวาแห้งบดละเอียด [2] 

3.5.3. บล็อกประสานจากฝุ่นหินแกรนิต [3] 12.5 X 25 

X 10.5 ซม. 

ได้ค่าการดูดซึมน้ำ เฉล่ีย 131 กก./ลบ.ม. และค่าความต้านทาน
กำลังอัด เฉลี ่ย 91.56 กก./ตร.ซม.ผ่านมาตรฐาน มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ช ุมชนอิฐบล็อกประสาน (มผช.602-2547) [9] ได้
กำหนดค่าการดูดซึมน้ำ ไม่เกิน 288 กก./ลบ.ม. ค่ากำลังรับแรงอัด
ชนิดรับน้ำหนัก ไม่น้อยกว่า 71.36 กก./ตร.ซม.โดยมีลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์แสดงดังรูปที่ 7 และตัวอย่างวิธีการทดสอบแสดงดังรูปที่ 
8 

 
รูปที่ 7 ลักษณะของผลิตภัณฑ์อิฐบล็อกประสานจากฝุ่น

หินแกรนิต [3] 
 

 
รูปที่ 8 ทดสอบการกำลังรับแรงอัดของผลิตภัณฑ์อิฐบล็อก

ประสานจากฝุ่นหินแกรนิต [3] 

3.5.4. กระเบ ื ้ องซ ี เมนต ์ป ูพ ื ้ นพ ิมพ ์ลายจาก ฝุ่น
หินแกรนิต [4] 40 X 40 X 3 ซม. 

ได้ค่าการดูดซึมน้ำ เฉลี่ย 7.97 % ค่าความต้านทานแรงดัดตาม
ขวาง (สภาพแห้ง) เฉลี่ย 52.20 กก./ตร.ซม. และค่าความต้านทาน
แรงดัดตามขวาง (สภาพเปียก) เฉลี ่ย 31.24 กก./ตร.ซม.ผ่าน
มาตรฐาน มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบื้องซีเมนต์ปูพ้ืน 
(มอก.826-2531) [10] ได้กำหนดค่าความต้านทานแรงดัดตามขวาง 
(สภาพแห้ง) ไม่น้อยกว่า 50 กก./ตร.ซม. ความต้านทานแรงดัดตาม
ขวาง (สภาพเปียก) ไม่น้อยกว่า 30 กก./ตร.ซม.โดยมีลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์แสดงดังรูปที่ 9 และตัวอย่างวิธีการทดสอบแสดงดังรูปที่ 
10 

 
รูปที่ 9 ลักษณะของผลิตภัณฑ์กระเบื้องซีเมนต์ปูพื ้นพิมพ์

ลายจากฝุ่นหินแกรนิต [4] 
 

 
รูปที่ 10 ทดสอบลักษณะทั่วไปและมิติของผลิตภัณฑ์กระเบื้อง

ซีเมนต์ปูพ้ืนพิมพ์ลายจากฝุ่นหินแกรนิต [4] 

3.5.5. แผ่นใยไม้อัดซีเมนต์ จากเส้นใยทะลายปาล์ม
เปล่า [5] 40 X 120 X 1 ซม. 

ได้ค่าการดูดซึมน้ำ เฉลี่ย 15.63 % ค่าความต้านทานแรงดึง 
เฉลี่ย 6.39 กก./ตร.ซม. และค่าความต้านทานแรงดัดเฉลี่ย 98.145 
กก./ตร.ซม.ผ่านมาตรฐาน มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมแผ่น
ชิ้นไม้อัดซีเมนต์ : ความหนาแน่นสูง (มอก.878-2537) [11] ได้
กำหนดค่าความต้านทานแรงดึงต้องมากกว่า 4.905กก./ตร.ซม. ค่า
ความต้านทานแรงดัด ไม่น้อยกว่า 88.29 กก./ตร.ซม.โดยมีลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์แสดงดังรูปที่ 11 และตัวอย่างวิธีการทดสอบแสดงดัง
รูปที่ 12 
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รูปที่ 11 ลักษณะของผลิตภัณฑ์แผ่นใยไม้อัดซีเมนต์ จากเส้น

ใยทะลายปาล์มเปล่า [5] 

 
รูปที่ 12 การทดสอบความต้านทานแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า

แผ่นใยไม้อัดซีเมนต์ จากเส้นใยทะลายปาล์มเปล่า 
[5] 

3.6. ผลการก่อสร้างอาคารพอเพียงอเนกประสงค์ 

จากแบบก่อสร้างอาคารพอเพียงอเนกประสงค์ที่ได้จัดทำขึ้น 
ตลอดจนผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างแต่ละชนิดที่ผลิตขึ ้นตามจำนวน
สำหรับใช้ในการก่อสร้างซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณภาพของมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด นำมาใช้เป็นวัสดุก่อสร้างหลักสำหรับใช้ในการ
ก่อสร้าง ซึ่งมีขั ้นตอนการก่อสร้างอาคารพอเพียงอเนกประสงค์ 
ตามลำดับขั้นตอนการก่อสร้างโดยสรุปแสดงดังรูปที่ 13 ถึงรูปที่ 23 
 

 
รูปที่ 13 การวางผังอาคาร 

 

 
รูปที่ 14 การก่อสร้างฐานรากแผ่ 

 
รูปที่ 15 การก่อสร้างเสา ด้วยผลิตภัณฑ์อิฐบล็อกประสานจาก

ฝุ่นหินแกรนิต [3] 

 
รูปที่ 16 การก่อเสาอิฐบล็อกประสานด้วยมอร์ตาร์ที่ผสมจาก

ฝุ่นหินแกรนิต [1] 

 
รูปที่ 17 การก่อสร้างหลังคาอาคารพอเพียงอเนกประสงค์ 
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รูปที่ 18 การก่อสร้างพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 
รูปที่ 19 การทำผิวพื้นอาคารจากมอร์ตาร์ฝุ่นหินแกรนิต ด้วย

วิธีคอนกรีตพิมพ์ลาย [4] 

 
รูปที่ 20 การก่อม้านั ่ง ด้วยอิฐมอญดินเหนียวผสมเส้นใย

ผักตบชวาแห้งบดละเอียด [2] 

 
รูปที่ 21 การติดตั ้งพื ้นม้านั ่ง ด้วยผลิตภัณฑ์แผ่นใยไม้อัด

ซีเมนต์จากเส้นใยทะลายปาล์มเปล่า [5] 
 

 
รูปที่ 22 การติดต้ังระบบแสงสว่าง 

 
รูปที่ 23 การติดต้ังป้ายชื่ออาคาร 

3.7. ผลการตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของอาคารพอเพียง
อเนกประสงค์ ที่ได้ก่อสร้างขึ้น 

หลังจากดำเนินการก่อสร้างอาคารพอเพียงอเนกประสงค์ โดย
ใช้ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างจากผลงานวิจัย จำนวน 5 งานวิจัย แล้ว
เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำการตรวจสอบข้อบกพร่องของอาคารที่
ได้ก่อสร้างขึ้น พบว่ามีข้อบกพร่องในส่วนต่างๆ ของอาคารโดยรวม 
2 จุดหลัก จึงได้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่ตรวจสอบพบ 
โดยมีข้อบกพร่องและวิธีการแก้ไขข้อบกพร่องของอาคารพอเพียง
อเนกประสงค์ โดยสรุปดังต่อไปน้ี 

3.7.1. แก้ไขเสาอิฐบล็อกประสานจากฝุ่นหินแกรนิต 

[2] 

การตรวจสอบเสาอิฐบล็อกประสานจากฝุ่นหินแกรนิต พบว่ามี
รอยเยิ ้มของมอร์ตาร์ที ่ใช้หยอดเสา และบล็อกประสานจากฝุ่น
หินแกรนิต มีรอยบิ่นเป็นรูโพรง เนื ่องจากการขนย้าย จึงทำการ
แก้ไขโดยการขัดแต่งรอยเยิ้มของมอร์ตาร์ ที่เสาอิฐบล็อกประสาน
ออก และฉาบแต่ง โดยใช้อัตราส่วน 2.5 : 1 (สกิมโค้ทปูนฉาบบาง : 
น้ำ) ทิ้งให้แห้ง 1 วัน แล้วทาน้ำยาเคลือบเงา กันซึมน้ำ จำนวน 2 
รอบ เพื่อป้องกันน้ำและเชื้อราและเพิ่มความสวยงามให้กับเสาอิฐ
บล็อกประสานของอาคาร 
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รูปที่ 24 การแก้ไขข้อบกพร่องของเสาอิฐบล็อกประสาน   

จากฝุ่นหินแกรนิต [2] 

3.7.2. แก้ไขผิวพ้ืนอาคารคอนกรีตพิมพ์ลายจากมอร์
ตาร์ฝุ่นหินแกรนิต [4] 

การตรวจสอบพบว่าพ้ืนผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย จากฝุ่นหินแกรนิต 
มีความชื้นตกค้างที่พื้นผิว เนื่องจากทาน้ำยาเคลือบเงา ขณะที่พ้ืน
คอนกรีตพิมพ์ลายยังไม่แห้งสนิท จึงทำการแก้ไขโดยการลอกน้ำยา
เคลือบเงา ด้วยน้ำยาลอกสีพื้น และขัดล้างทำความสะอาด ทิ้งให้
แห้ง 2 วัน จนผิวพ้ืนไม่มีความชื้นตกค้างแล้ว ทำการทาน้ำยาเคลือบ
เงา กันซึมน้ำ รอบที่ 1 ทิ้งให้แห้ง 4 ชั่วโมง และทารอบที่ 2 ทิ้งให้
แห้ง 1 วัน ตามคำแนะนำของผลิตภัณฑ์น้ำยาเคลือบเงา โดยมี
ลักษณะของอาคารพอเพียงอเนกประสงค์ที่แล้วเสร็จสมบูรณ์พร้อม
สำหรับการใช้วานแสดงดังรูปที่ 25  26 

 

 
รูปที่ 25 การแก้ไขข้อบกพร่องของผิวพื้นอาคารคอนกรีตพิมพ์

ลายจากมอร์ตาร์ฝุ่นหินแกรนิต [4] 
 

 
รูปที่ 26 ลักษณะของอาคารพอเพียงอเนกประสงค์ที่แล้วเสร็จ

สมบูรณ์ 

4. สรุปผลการศึกษาวิจัย 

จากผลงานการก่อสร้างอาคารพอเพียงอเนกประสงค์ ที่ใช้
ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างหลัก จากผลการศึกษาวิจัยที่ผ่านมา ที่ได้
ก่อสร้างขึ้น โดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างรวมทั้งหมด 14 วัน ซึ่ง
ถ้าก่อสร้างอาคารพอเพียงอเนกประสงค์ โดยใช้ผลิตภัณฑ์วัสดุ
ก่อสร้างที่หาซื้อได้ในท้องตลาดทั่วไป จะมีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
ทั ้งหมด 65,792 บาท (ไม่รวมค่าแรง) และถ้าก่อสร้างอาคาร
พอเพียงอเนกประสงค์โดยใช้ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างที่ผลิตขึ้นเอง จะ
มีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมดเพียง 41,566 บาท (ไม่รวมค่าแรง) 
ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้ถึง 24,226 บาท โดยมีรายละเอียด
การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างแสดงดังตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคาร
พอเพียงอเนกประสงค์ 

รายการ 
ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง

ที่ผลิตขึ้น 

ผลิตภัณฑ์
วัสดุก่อสร้าง

ทั่วไป 
ผลิตขึ้นเอง ซื้อ ซื้อ 

ผลิตภัณฑ์วัสดุ
ก่อสร้างชนิดต่างๆ 

8,374 
(ค่าวัสดุ) - 32,600 

งานโครงสร้าง - - 9,898 
งานโครงสร้างเหล็ก
รูปพรรณ - 9,898 6,825 

งานวัสดุมุงหลังคา
และระแนงบังแดด - 6,825 13,808 

งานระบบแสงสว่าง - 13,808 2,005 
วัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ - 2,005 656 

รวม 41,566 65,792 
 

จากการที่ ได้นำผลงานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างรูปแบบ
ต่างๆ มาใช้ในการก่อสร้างอาคารพอเพียงอเนกประสงค์ ทำให้เกิด
ประโยชน์ในเชิงวิศวกรรม อย่างเป็นรูปธรรม ช่วยลดต้นทุนในการ
ก่อสร้างได้เป็นอย่างดี จนได้ตัวอย่างสิ่งก่อสร้างต้นแบบมาตรฐาน ที่
ใช้ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างหลักที่ผลิตขึ้นเองเป็นการต่อยอด จากผล
การศึกษาวิจัยด้านผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการเพ่ิม
มูลค่าของผลงานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างทางวิศวกรรมโยธา 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาด้าน
ทักษะวิชาชีพ ที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริงของนักศึกษา 

5. กิตติกรรมประกาศ  

ผู้เขียนขอขอบพระคุณห้องปฏิบัติการที่ได้ใช้ในการทดสอบ
ผลิตภ ัณฑ์ว ัสด ุก ่อสร ้าง ของสาขาว ิชาวิศวกรรมโยธา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
พื้นที่ศาลายา และชุมชน หมู่ 3 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม ที่ให้คณะผู้จัดทำงานวิจัยได้ใช้พื้นในการก่อสร้าง
อาคารพอเพียงอเนกประสงค์ 
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ผลกระทบของสารลดน้ำอย่างมากที่มีผลต่อการไหลแผ่ กำลังอัด และกำลังดึงของมอรต้์าร์ 
EFFECT OF SUPERPLASTICIZER ON FLOW, COMPRESSIVE STRENGTH AND TENSILE STRENGTH OF MORTARS 

ณัฐวัตร ตันติกุลวิจิตร1,* และ วินัย อวยพรประเสริฐ1 
1 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย 

*Corresponding author address: ntw.gun@hotmail.com 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของสารลดน้ำอย่างมาก ประเภทเมลามีนซัลโฟเนต ที่มีผลต่อการไหลแผ่ กำลังอัด และกำลังดึง
ของมอร์ต้าร์ โดยใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทท่ี 3 จำนวน 2 ตรา และปริมาณสารลดน้ำอย่างมาก ในช่วง 0–3.6 % ของน้ำหนักปูนซีเมนต์ โดย
มีค่าแนะนำในช่วง 0.73.5 % มอร์ต้าร์หล่อตามมาตรฐาน ASTM C109 โดยมีอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์เท่ากับ 0.485 อัตราส่วนปูนซีเมนต์ต่อทราย
เท่ากับ 1 ต่อ 2.75 และโมดูลัสความละเอียดของทราย เท่ากับ 2.55 ตัวอย่างสำหรับการทดสอบกำลังอัดเป็นรูปลูกบาศก์ ขนาด 555 ซม. และ
ตัวอย่างสำหรับการทดสอบกำลังดึง มีขนาด 7.54.52.5 ซม. โดยทดสอบท่ีอายุ 1 วัน 3 วัน และ 7 วัน จากผลการศึกษาพบว่า สารลดน้ำอย่าง
มากในช่วงแนะนำ เริ่มเกิดการแยกตัว ที่ 2.1 % ทำให้การไหลแผ่ มีค่าเพิ่มขึ้น จนถึงปริมาณสารลดน้ำอย่างมากที่ 3.0 % เป็นต้นไป สารลดน้ำเกิด
การแยกตัวจากมอร์ต้าร์อย่างเห็นได้ชัด หลังจากนี้ การไหลแผ่ของมอร์ต้าร์จะมีค่าลดลง มอร์ต้าร์จะเร่ิมแห้งมากขึ้นเร่ือยๆ จนถึงสารลดน้ำอย่างมาก
ที่ 3.6 % ส่งผลให้ กำลังอัดและกำลังดึง มีแนวโน้มไม่แน่นอน ภายในช่วงสารลดน้ำอย่างมากที่แนะนำ การไหลแผ่ ของมอร์ต้าร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 
1 มีแนวโน้มมีค่าต่ำกว่าการไหลแผ่ของมอร์ต้าร่ีใช้ปูนซีเมนต์ตราท่ี 2 ที่สมนัยกัน 
คำสำคัญ: มอร์ต้าร์, สารลดน้ำอย่างมาก, การไหลแผ่, กำลังอัด, กำลังดึง 

Abstract 

The objective of this research was to study the effects of melamine sulfonate superplasticizer of on the flow, the 
compressive strength and the tensile strength of mortars in this study two brands of Portland cement of type 3 were 
considered. The dosage of superplasticizer was in the range of 03.6 % by weight of cement.  However, the recommended 
dosage was in the range 0.73.5%. Mortars were cast according to ASTM C109 standard. The water-cement ratio was 0.485 
and the ratio of cement to sand was 1:2.75 by weight. The fineness modulus of sand was 2.55. Specimens for the compressive 
strength were cubes of 555 cm and specimens for the tensile strength were of the size 7.54.52.5 cm. Specimens were 
tested at the ages of 1, 3 and 7 days.  The results showed that for the recommended dosage superplasticizer began to 
segregate from mortars at the dosage of 2.1%. Within this range the flow of mortars tended to increase with respect to the 
increment of superplasticizer. At the dosage of 3.0% the superplasticizer began to segregate from mortars obviously until the 
dosage of 3.6%. After 3.0% mortars became more drier with respect to the increment of dosage. There for the flow of mortars 
tended to decrease with dosage. The compressive strength and the tensile strength were quite fluctuate. Within the 
recommended dosage of superplasticizer, the values of the flow of mortars with cement of brand 1 tended to be lower than 
those corresponding values of cement of brand 2. 
Keywords: Mortar, Superplasticizer, Flow, Compressive Strength, Tensile Strength 

 
1. บทนำ 

การศึกษาจำนวนมาก ที่แสดงให้เห็นถึงการออกแบบส่วนผสม
มอร์ต้าร์ที ่ใช้สารลดน้ำอย่างมาก มักอิงกับมาตรฐานของสถาบัน
คอนกรีตนานาชาติ ดังเช่น สถาบันคอนกรีตอเมริกัน (ACI) [1] หรือ
สถาบันมาตรฐานอังกฤษ (BS) [2] เป็นต้น สารลดน้ำอย่างมากเป็น
ปัจจัยหลักที ่ม ีผลต่อการยุบตัว การไหลแผ่ของมอร์ต ้าร ์ท ี ่ใช้
ปูนซีเมนต์ และกำลังอัดของมอร์ต้าร์ ในอดีตที่ผ่านมา ได้มีผู้นำเสนอ

การออกแบบส่วนผสมมอร์ต้าร์ที่ใช้สารลดน้ำอย่างมาก เช่น ผลของ
สารลดน้ำอย่างมากต่อระดับความเข้มของการผสมของซีเมนต์เพสต์
และมอร์ต้าร์ [3] วิเคราะห์การเพ่ิมขึ้นของกำลังอัดของคอนกรีตตาม
อายุของคอนกรีตโดยเติมสารผสมเพิ่ม sikament 163 [4] การ
เพิ่มกำลังอัดของคอนกรีตของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์โดยใช้ผงแก้ว 
[5] และอิทธิพลของสารเติมแต่งที่มีผลต่อกำลังอัดของคอนกรีต [6] 
จึงน่าสนใจที่จะศึกษา ผลกระทบของสารลดน้ำอย่างมากที่มีผลต่อ
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การไหลแผ่ กำลังอัด และกำลังดึงของมอร์ต้าร์ สำหรับปูนซีเมนต์
ต่างตรากัน 

ในหัวข้อที่ 2 จะสรุปคุณสมบัติของวัสดุ ได้แก่ สารลดน้ำอย่าง
มาก และปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 3 การออกแบบส่วนผสม
มอร์ต้าร์ การทดสอบการไหลแผ่ การทดสอบกำลังอัด และการ
ทดสอบกำลังดึง ของมอร์ต้าร์ ต่อจากน้ัน ในหัวข้อที่ 3 จะได้กล่าวถึง
ระเบียบวิธีวิจัย ในหัวข้อที่ 4 จะสรุปผลการศึกษา สารลดน้ำอย่าง
มาก ที่มีผลต่อการไหลแผ่ กำลังอัด และกำลังดึง สำหรับปูนซีเมนต์ 
2 ตรา ส่ิงเหล่านี้จะนำไปสู่บทสรุปและข้อเสนอแนะ ในหัวข้อที่ 5 

2. ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

2.1. คุณสมบัติของวัสดุ 

2.1.1. สารลดน้ำอย่างมาก ตามมาตรฐาน (ASTM 

C494) [7] 

สารลดน้ำอย่างมากประเภท เมลามีนซัลโฟเนต มีสีน้ำตาล 
ความถ่วงจำเพาะ เท่ากับ 1.2 กก./ลิตร ค่าความเป็นกรดด่าง อยู่
ที ่ 910 โดยประมาณ ควรเก็บรักษาไว้ในที ่ร ่ม หลีกเลี ่ยงจาก
แสงแดดโดยตรง เก็บไว้ได้นาน 1 ปี อัตราส่วนที่แนะนำให้ใช้อยู่
ระหว่าง 0.73.5 % ของน้ำหนักปูนซีเมนต์ มีคุณสมบัติช่วยเพ่ิม
การไหลของมอร์ต้าร์ เพิ่มความสามารถในการเทไหลได้มากขึ้น โดย
ไม่ต้องเพิ่มปริมาณน้ำในการผสม ในกรณีใส่น้ำยาเกินปริมาณท่ี
กำหนด จะไม่มีผลต่อการหน่วงการก่อตัวของมอร์ต้าร์ แต่มีผลต่อ
การหล่อมอร์ต้าร์ ทำให้กำลังอัด และกำลังดึง ที่ได้มีค่าแกว่ง ทั้งนี้
กลับช่วยเพิ่มความหนาแน่น ทำให้พื ้นผิวคอนกรีตเรียบสวยงาม 
อย่างไรก็ตาม แม้สารลดน้ำอย่างมากจะอยู่ในช่วงที่แนะนำก็อาจเกิด
การแยกตัวได้ 

เมลามีนเป็นสารประกอบที่เกิดจากโมเลกุล 3 ตัวที่เหมือนกัน
เกาะกันเป็น 3 ขา เช่นเดียวกับไซยานาไมด์ เมลามีนประกอบด้วย 
ไนโตรเจน 66 % เป็นสารที่มีคุณสมบัติหน่วงไฟ เมื่ออยู่ในรูปของ  
เรซิน ด้วยการปลดปล่อยไนโตรเจนออกมา เมื่อลุกไหม้หรือถูกเผา 
เมลามีนเป็นสารในกระบวนการสร้างและสลายของ  ไซโลมาซีน ซึ่ง
เป็นยาฆ่าแมลงชนิดหนึ่ง เป็นสารที่เกิดขึ้นในตัวของสัตว์เลือดอุ่นที่
ย่อยไซโลมาซีน 

2.1.2. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทท่ี 3 

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 3 เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 
ที่มีคุณสมบัติที ่ดีมากพอสมควร ในเรื ่องระยะเวลาในการใช้งาน 
ปูนซีเมนต์ประเภทน้ี จะเน้นในเรื่องของการใช้งานที่รวดเร็ว การ
สร้างงานที่มีข้อจำกัดเรื ่องเวลา หรืองานก่อสร้างที ่ต้องใช้งาน
เร่งด่วน 

2.1.3. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทท่ี 3 ตราที่ 1 

สำหรับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ตราที่ 1 มีปริมาณสารออกไซด์ 
ดังสรุปตารางที่ 1 มีคุณสมบัติให้กำลังอัดได้เร็วในช่วงต้น จึงช่วยให้
การทำงาน เสร็จเร็วขึ้น เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป
ชนิดอัดแรง เช่น แผ่นพ้ืน เสาเข็ม และเสาไฟฟ้า เป็นต้น 

2.1.4. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทท่ี 3 ตราที ่2 

สำหรับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ตราที่ 2 มีปริมาณสารออกไซด์ 
ดังสรุปตารางที่ 1 เหมาะจะนำไปใช้กับงานคอนกรีตที่ต้องการกำลัง
อัดสูง และงานถอดแบบได้รวดเร็ว เช่น เสาเข็ม เสาไฟฟ้า แผ่นพ้ืน 
และคาน เป็นต้น 

ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบปริมาณสารออกไซด์ของปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 3 ตราที่ 1 และตราที่ 2 

สารออกไซด์ 
ความเข้มข้น (%) 

ตราท่ี 1 ตราท่ี 2 

CaO 63.38 62.51 
SiO2 19.92 20.98 
Al2O3 5.50 4.75 
Fe2O3 3.52 3.17 
SO3 4.73 4.69 
MgO 1.22 2.23 
Na2O 0.92 0.46 
K2O 0.34 0.52 
TiO2 0.25 0.23 
MnO 0.06 0.05 
P2O5 0.06 0.12 
SrO 0.04 0.03 
CuO 0.03 0.02 
ZnO 0.03 0.03 
NiO 0.01 0.01 
ZrO2 0.01 0.01 
MoO3 0.01  

Cl  0.19 
V2O5  0.02 

2.2. การออกแบบส่วนผสมมอร์ต้าร ์ ตามมาตรฐาน 
(ASTM C109) [8] 

การออกแบบส่วนผสมมอร์ต้าร์ ใช้อัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์ 
เท่ากับ 0.485 อัตราส่วนปูนซีเมนต์ต่อทรายเท่ากับ 1 ต่อ 2.75 และ
โมดูลัสความละเอียดของทรายอ่ิมตัวผิวแห้ง เท่ากับ 2.55 
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2.3. การทดสอบ 

2.3.1. การทดสอบคุณสมบัติเชิงกายภาพโดยการ
ทดสอบหาค่าการไหลแผ่ของเพสต์ซีเมนต์ตาม
มาตรฐาน (ASTM C230) [9] 

การทดสอบหาค่าการไหลแผ่ เป็นการทดสอบในขั้นแรกของ
การสร้างก้อนตัวอย่าง ซึ่งจะเป็นสภาพของมอร์ต้าร์สด การหาค่า
การไหลแผ่ดังแสดงในสมการที่ (1) 

𝐹𝑙𝑜𝑤 %  
𝐴 𝐵

𝐵
100 (1) 

โดย Flow (%)  การไหลแผ่ 
      A  เส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยมอร์ต้าร์สดหลังทำการทดสอบ 
และ B  เส้นผ่าศูนย์กลางท่ีฐานแบบ 

2.3.2. การทดสอบกำลังอัด ตามมาตรฐาน (ASTM 

C109) [8] 

การทดสอบกำลังอัดของมอร์ต้าร์ ใช้ตัวอย่างรูปลูกบาศก์ขนาด 
555 ซม. และการทดสอบกำลังอัดในช่วงอายุการบ่มตัวอย่าง
อายุ 1 วัน 3 วัน และ 7 วัน สามารถบ่งบอกถึงความแข็งแรงของ
มอร์ต้าร์ได้ 

2.3.3. การทดสอบกำลังดึง 

การทดสอบกำล ั งด ึ งของมอร ์ต ้ า ร์  ใช ้ ต ั วอย ่ างขนาด 
7.54.52.5 ซม. ตามมาตรฐาน (ASTM C190) [10] และการ
ทดสอบกำลังดึงในช่วงอายุการบ่มตัวอย่างอายุ 1 วัน 3 วัน และ 7 
วัน สามารถบ่งบอกถึงความแข็งแรงของมอร์ต้าร์ได้ 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 

3.1. วัสดุที่ใช้ในการศึกษา 

วัสดุที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 
1). ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 3 จำนวน 2 ตรา 
2). ทรายอิ่มตัวผิวแห้ง จากภาคกลางตะวันตก ที่มีค่าโมดูลัส

ความละเอียด เท่ากับ 2.55 
3). สารลดน้ำอย่างมาก ประเภทเมลามีนซัลโฟเนต 
4). น้ำประปา 

3.2. คุณสมบัติพ้ืนฐานของวัสดุ 

ทรายที่ใช้ มีค่าโมดูลัสความละเอียด และความถ่วงจำเพาะแบบ
อ่ิมตัวผิวแห้ง เท่ากับ 2.550 และ 2.637 ตามลำดับ ในขณะที่ ความ
ถ่วงจำเพาะปูนซีเมนต์ เท่ากับ 3.15 

3.3. วิธีการทดสอบ 

มอร์ต้าร์สำหรับการทดสอบการไหลแผ่ เป็นไปตามมาตรฐาน 

(ASTM C290) [9] การทดสอบกำลังอัด ใช้ตัวอย่างรูปลูกบาศก์
ขนาด 555 ซม. ตามมาตรฐาน (ASTM C109) [8] และการ
ทดสอบกำลังดึง ใช้ตัวอย่างขนาด 7.54.52.5 ซม. ตามมาตรฐาน 
(ASTM C190) [10] ถอดแบบหล่อมอร์ต้าร์ประมาณ 24 ชั ่วโมง 
หลังจากนั้น นำตัวอย่างไปบ่มในน้ำประปา ก่อนที่จะนำตัวอย่างไป
ทดสอบกำลังอัด และกำลังดึงที่อายุ 1 วัน 3 วัน และ 7 วัน 

3.4. การออกแบบการทดลอง 

3.4.1. ปฏิภาคส่วนผสมมอร์ต้าร์ 

ในการออกแบบการทดลอง จะใช้วิธีการคำนวณตามคำแนะนำ
ของ ASTM C109 [8] ซึ่งประกอบไปด้วยอัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์ 
เท่ากับ 0.485 อัตราส่วนซีเมนต์ต่อทรายเท่ากับ 1 ต่อ 2.75 โมดูลัส
ความละเอียดของทรายอิ่มตัวผิวแห้ง เท่ากับ 2.55 และกำหนด
ปริมาณการใช้สารลดน้ำอย่างมากในช่วง 0, 0.3, 0.6, 0.7, 0.8, 1.2, 
1.6, 2.1, 2.6, 3.0, 3.4, 3.5 และ 3.6 % มีป ูนซ ี เมนต ์ เท ่ากับ 
1324.7 กรัม ทรายอิ ่มตัวผิวแห้ง เท่ากับ 3645.49 กรัม และน้ำ 
เท่ากับ 642.79 กรัม 

3.4.2. การออกแบบการทดลอง 

การออกแบบการทดลองนั้น ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท
ที่ 3 จำนวณ 2 ตรา และปริมาณสารลดน้ำอย่างมากดังนี้ คือ 0, 0.3, 
0.6, 0.7, 0.8, 1.2, 1.6, 2.1, 2.6, 3.0, 3.4, 3.5 และ 3.6 % แต่ละ
ปริมาณสารลดน้ำอย่างมาก จะหล่อตัวอย่างสำหรับการทดสอบ
กำลังอัด 9 ลูก แบ่งออกเป็นการทดสอบกำลังอัด อายุ 1 วัน 3 ลูก 
การทดสอบกำลังอัด อายุ 3 วัน 3 ลูกและการทดสอบกำลังอัด อายุ 
7 วัน 3 ลูก ในขณะที่ การทดสอบกำลังดึง อายุ 1 วัน 3 ลูก การ
ทดสอบกำลังดึง อายุ 3 วัน 3 ลูก และการทดสอบกำลังดึง อายุ 7 
วัน 3 ลูก เช่นกัน การหล่อตัวอย่างใช้เวลาทั้งหมด 4 วัน SP ที่ 0 % 
จึงมีตัวอย่างมากกว่าเป็น 4 เท่า เพราะเป็นตัวควบคุม 

4. ผลการศึกษาและการวิจารณ์ผล 

4.1. ผลการทดสอบการไหลแผ่ของมอร์ต้าร์ 

ผลการทดสอบการไหลแผ่ ที ่ใช้อัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์ 
เท่ากับ 0.485 และอัตราส่วนปูนซีเมนต์ต่อทรายเท่ากับ 1 ต่อ 2.75 
โมดูลัสความละเอียดของทรายอิ่มตัวผิวแห้ง เท่ากับ 2.55 และสาร
ลดน้ำอย่างมากในช่วง 03.6 % โดยมีช ่วงแนะนำอยู่ในช่วง 
0.73.5 %  การเปร ียบเท ียบการไหลแผ่ของมอร ์ต ้าร ์ท ี ่ ใช้
ปูนซีเมนต์ทั้ง 2 ตรา ดังแสดงรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 การไหลแผ่ของมอร์ต้าร์ ที่ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

ประเภท 3 ทั้ง 2 ตรา 

การไหลแผ่ ของมอร์ต้าร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 1 มีแนวโน้มมีค่า
ต่ำกว่าการไหลแผ่ของมอร์ต้ารี่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 2 สำหรับทุกค่า
ความเข้มสารลดน้ำอย่างมาก 

สำหรับปูนซีเมนต์ตราที ่ 1 ในช่วงสารลดน้ำอย ่างมากท่ี 
0.30.6 % มีค่าการไหลแผ่ที่น้อยลง เนื่องจากมีปริมาณสารลดน้ำ
อย่างมากน้อยเกินไป สารลดน้ำอย่างมากที่ 2.1 % มอร์ต้าร์เริ่มมี
การแยกตัว แต่ยังมีผลไม่มากกับการไหลแผ่ การแยกตัวของสารลด
น้ำจากมอร์ต้าร์จะเกิดขึ้น เมื่อสารลดน้ำอย่างมากมีปริมาณตั้งแต่ 
3.0 % เป็นต้นไป มีค่าการไหลแผ่ที่น้อยลง เนื่องจากมีปริมาณสาร
ลดน้ำอย่างมาก มากเกินไป ทำให้น้ำเกิดการแยกตัวออกมา จึงทำให้
เนื้อมอร์ต้าร์แห้ง ในขณะที่มอร์ต้าร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 2 มีค่าการ
ไหลแผ่สูงขึ้นตามปริมาณสารลดน้ำอย่างมากที่เพิ่มขึ้น การแยกตัว
ของสารลดน้ำและสารลดน้ำอย่างมาก ออกจากเนื้อมอร์ต้าร์ จะ
เกิดขึ้นเม่ือสารลดน้ำอย่างมาก มีปริมาณต้ังแต่ 2.1 % เป็นต้นไป ดัง
แสดงรูปที่ 2 ในส่วนการแยกตัวจากเนื้อมอร์ต้าร์ มี 2 ลักษณะ คือ 
1) ฟองอากาศ 2) มีสารสีเหลืองแยกจากเนื้อมอร์ต้าร์ซึ่งมีสีเทา ทำ
ให้ในรูปมองเห็นเป็นสีจาง 

 
รูปที่ 2 ลักษณะการแยกตัวของมอร์ต้าร์ 

จากรูปที่ 1 จะเห็นว่าสำหรับมอร์ต้าร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 1 
ในช่วงแรกการไหลแผ่ มีแนวโน้ม มีค่าลดลง เพราะใส่สารลดน้ำ
อย่างมาก น้อยเกินไป ทำให้เกิดการไม่เข้ากันของมอร์ต้าร์ หรือเน้ือ
มอร์ต้าร์แห้ง ดังแสดงรูปที่ 3 

 
รูปที่ 3 เนื้อมอร์ต้าร์แห้ง เนื่องจากใส่สารลดน้ำอย่างมากน้อย

เกินไป 

4.2. ผลการทดสอบกำลังอัดของมอร์ต้าร์ 

ผลการทดสอบกำลังอัดของมอร์ต้าร์ ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 1 
ตัวอย่างอายุ 1 วัน 3 วัน และ 7 วัน ดังแสดงในรูปที่ 4 แสดงให้เห็น
ว่า เมื่ออายุมากขึ้น กำลังอัด จะมีค่าเพิ่มมากขึ้น ในช่วงปริมาณ
แนะนำ กำลังอัดสำหรับแต่ละอายุ จะมีค่าประมาณเท่ากัน สารลด
น้ำอย่างมากที่ 2.1 % เริ่มเกิดการแยกตัวของมอร์ต้าร์ แต่ยังมีผลไม่
มาก จนถึงสารลดน้ำอย่างมากต้ังแต่ 3.0 % เป็นต้นไป มีการแยกตัว
ของมอร์ต้าร์อย่างเห็นได้ชัด หลังจากนี้เนื้อมอร์ต้าร์จะเริ่มแห้ง ดัง
แสดงในรูปที่ 3 

 
รูปที่ 4 กำลังอัดของมอร์ต้าร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 

3 ตราท่ี 1 

สารลดน้ำอย่างมากในช่วงแรก เนื้อมอร์ต้าร์ค่อนข้างเหนียว 
หล่อยาก ทำให้กำลังอัดของมอร์ต้าร์มีค่าเพิ ่มขึ ้น และสารลดน้ำ
อย่างมากที่ 2.1 % มอร์ต้าร์เริ ่มมีการแยกตัว เนื ้อมอร์ต้าร์เหลว 
หล่อง่าย กำลังอัดมีค่าเพิ่มขึ้น จนถึงสารลดน้ำอย่างมากที่ 3.0 % 
เกิดการแยกตัวของมอร์ต้าร์ ทำให้อัตราการเพิ่มกำลังอัดมีค่าลดลง 
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จึงอาจส่งผลให้กำลังอัดมีค่าลดลงสำหรับตัวอย่างที่อายุ 1 วัน 
ผลการทดสอบกำลังอัดของมอร์ต้าร์ที ่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที ่ 2 

ตัวอย่างที่อายุ 1 วัน 3 วัน และ 7 วัน ดังแสดงในรูปที่ 5 แสดงให้
เห็นว่าเมื่ออายุมากขึ้น ทำให้กำลังอัดเพิ่มมากขึ้น ในช่วงปริมาณ
แนะนำ สารลดน้ำอย่างมากที่ 2.1 % เกิดการแยกตัวของมอร์ต้าร์
อย่างเห็นได้ชัด หลังจากนี้เนื้อมอร์ต้าร์จะเริ่มแห้ง จนถึงสารลดน้ำ
อย่างมากที่ 3.6 % เมื่อน้ำแยกตัวมาก ส่วนที่เป็นเนื้อมอร์ต้าร์ก็จะ
แห้ง ส่งผลให้กำลังอัดของมอร์ต้าร์มีแนวโน้มลดลง 

 
รูปที่ 5 กำลังอัดของมอร์ต้าร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 

3 ตราท่ี 2 

จากรูปที่ 5 พบว่าการใส่สารลดน้ำอย่างมากเพิ่มมากขึ้น ทำให้
กำลังอัดของมอร์ต้าร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราท่ี 2 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในช่วง 
ปริมาณแนะนำ แต่ปูนซีเมนต์ตราที่ 2 มีความเข้ากันของสารลดน้ำ
อย่างมากได้ดี ทำให้เกิดการแยกตัวอย่างเห็นได้ชัดในช่วง ปริมาณ
แนะนำที่ 2.1 % เป็นต้นไป ทำให้กำลังอัดมีแนวโน้มลดลง หลังจาก
นี้เนื้อมอร์ต้าร์จะเร่ิมแห้ง จนถึงสารลดน้ำอย่างมากที่ 3.6 % เป็นต้น
ไป เมื่อน้ำแยกตัวเยอะส่วนที่เป็นเนื้อมอร์ต้าร์ก็จะแห้ง ทำให้กำลัง
อัดมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 

จากการวิเคราะห์กำลังอัดของมอร์ต้าร์ ที่ใช้ปูนซีเมนต์ ทั้ง 2 
ตรา ที่อายุ 1 วัน พบว่ากำลังอัดของมอร์ต้าร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 1 
มีค่ามากกว่า กำลังอัดของมอร์ต้าร์ ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 2 ที่ทุก
ปริมาณความเข้ม ดังรูปที่ 6 

 
รูปที่ 6 การเปรียบเทียบกำลังอัดของมอร์ต้าร์อายุ 1 วัน ที่ใช้

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 3 

จากรูปที่ 6 พบว่ามอร์ต้าร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ทั้ง 2 ตรา อายุ 1 วัน 
สารลดน้ำอย่างมากที่ 2.1 % มอร์ต้าร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 1 มอร์
ต้าร์เริ ่มมีการแยกตัว เนื ้อมอร์ต้าร์เหลว หล่อง่าย กำลังอัดมีค่า
เพิ่มขึ้น และมอร์ต้าร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 2 มอร์ต้าร์มีการแยกตัว
อย่างเห็นได้ชัด ทำให้กำลังอัดมีค่าลดลง สารลดน้ำอย่างมากที่ 
3.0 % มอร์ต้าร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 1 มีการแยกตัวของมอร์ต้าร์
อย่างเห็นได้ชัด หลังจากนี้จะเริ่มแห้ง และมอร์ต้าร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์
ตราที่ 2 เนื้อมอร์ต้าร์จะเริ่มแห้งจนถึงสารลดน้ำอย่างมากที่ 3.6 % 
เป็นต้นไป เมื่อน้ำแยกตัวเยอะส่วนที่เป็นเนื้อมอร์ต้าร์ก็จะแห้ง ทำให้
กำลังอัดมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 

จากการวิเคราะห์กำลังอัดของมอร์ต้าร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ทั้ง 2 ตรา 
อายุ 3 วัน พบว่ากำลังอัดของมอร์ต้าร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 1 มีค่า
มากกว่ากำลังอัดของมอร์ต้าร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 2 ยกเว้นสารลด
น้ำอย่างมากที่ 2.12.6 % ที่ให้กำลังอัดของมอร์ต้าร์สูงกว่ามอร์
ต้าร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราท่ี 1 เล็กนอ้ย ดังแสดงในรูปที่ 7 

 
รูปที่ 7 การเปรียบเทียบกำลังอัดของมอร์ต้าร์อายุ 3 วัน ที่ใช้

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 3 

จากรูปที่ 7 พบว่ามอร์ต้าร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ทั้ง 2 ตรา อายุ 3 วัน 
สารลดน้ำอย่างมากที่ 2.1 % มอร์ต้าร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 1 มอร์
ต้าร์เริ ่มมีการแยกตัว เนื ้อมอร์ต้าร์เหลว หล่อง่าย กำลังอัดมีค่า
เพิ่มขึ้น และมอร์ต้าร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 2 มอร์ต้าร์มีการแยกตัว
อย่างเห็นได้ชัด ทำให้กำลังอัดมีค่าลดลง สารลดน้ำอย่างมากที่ 
3.0 % มอร์ต้าร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 1 มีการแยกตัวของมอร์ต้าร์
อย่างเห็นได้ชัด หลังจากนี้จะเริ่มแห้ง และมอร์ต้าร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์
ตราที่ 2 เนื้อมอร์ต้าร์จะเริ่มแห้งจนถึงสารลดน้ำอย่างมากที่ 3.6 % 
เป็นต้นไป เมื่อน้ำแยกตัวเยอะส่วนที่เป็นเนื้อมอร์ต้าร์ก็จะแห้ง ทำให้
กำลังอัดมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 

จากการวิเคราะห์กำลังอัดของมอร์ต้าร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ทั้ง 2 ตรา 
อายุ 7 วัน มีความคล้ายกับมอร์ต้าร์อายุ 3 วัน กล่าวคือ กำลังอัด
ของมอร์ต้าร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 1 มีค่ามากกว่ากำลังอัดของมอร์
ต้าร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราท่ี 2 ยกเว้นสารลดน้ำอย่างมากที่ 2.12.6 % 
ที่ให้กำลังอัดมอร์ของต้าร์ได้ดีกว่ามอร์ต้าร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 1 ดัง
รูปที่ 8 
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รูปที่ 8 การเปรียบเทียบกำลังอัดของมอร์ต้าร์อายุ 7 วัน ที่ใช้

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 3 

จากรูปที่ 8 พบว่ามอร์ต้าร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ทั้ง 2 ตรา อายุ 7 วัน 
สารลดน้ำอย่างมากที่ 2.1 % มอร์ต้าร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 1 มอร์
ต้าร์เริ ่มมีการแยกตัว เนื ้อมอร์ต้าร์เหลว หล่อง่าย กำลังอัดมีค่า
เพิ่มขึ้น และมอร์ต้าร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 2 มอร์ต้าร์มีการแยกตัว
อย่างเห็นได้ชัด ทำให้กำลังอัดมีค่าลดลง สารลดน้ำอย่างมากที่ 
3.0 % มอร์ต้าร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 1 มีการแยกตัวของมอร์ต้าร์
อย่างเห็นได้ชัด หลังจากนี้จะเริ่มแห้ง และมอร์ต้าร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์
ตราที่ 2 เนื้อมอร์ต้าร์จะเริ่มแห้งจนถึงสารลดน้ำอย่างมากที่ 3.6 % 
เป็นต้นไป เมื่อน้ำแยกตัวเยอะส่วนที่เป็นเน้ือมอร์ต้าร์ก็จะแห้ง ทำให้
กำลังอัดมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 

4.3. ผลการทดสอบกำลังดึงของมอร์ต้าร์ 

ผลการทดสอบกำลังดึงของมอร์ต้าร์ที ่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที ่ 1 
ตัวอย่างอายุ 1 วัน 3 วัน และ 7 วัน ดังแสดงในรูปที่ 9 แสดงให้เห็น
ว่าเมื่ออายุมากขึ้น กำลังดึงมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ในช่วงปริมาณ
แนะนำ กำลังดึงมีประมาณเท่ากัน สารลดน้ำอย่างมากที่ 2.1 % เร่ิม
เกิดการแยกตัวของมอร์ต้าร์ ยังมีผลไม่มาก จนถึงสารลดน้ำอย่าง
มากที่ 3.0 % เป็นต้นไป มีการแยกตัวของมอร์ต้าร์อย่างเห็นได้ชัด 
หลังจากนี้เนื้อมอร์ต้าร์จะเร่ิมแห้ง 

 
รูปที่ 9 กำลังดึงของมอร์ต้าร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 

3 ตราท่ี 1 

จากรูปที่ 9 พบว่าสารลดน้ำอย่างมากในช่วงแรก เนื้อมอร์ต้าร์
ค่อนข้างเหนียว หล่อยาก ทำให้กำลังดึงของมอร์ต้าร์มีค่าเพิ่มขึ้น 

และสารลดน้ำอย่างมากที่ 2.1 % มอร์ต้าร์เร่ิมมีการแยกตัว เนื้อมอร์
ต้าร์เหลว หล่อง่าย กำลังดึงมีแนวโน้มลดลง จนถึงสารลดน้ำอย่าง
มากที่ 3.0 % เกิดการแยกตัวของมอร์ต้าร์ ทำให้กำลังดึงมีค่าลดลง 
เลยจุดที่แยกตัว เนื้อมอร์ต้าร์มีแนวโน้มแห้ง หล่อยาก และผลการ
ทดสอบมีแนวโน้มไม่แน่นอนสูง 

ผลการทดสอบกำลังดึงของมอร์ต้าร์ที ่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที ่ 2 
ตัวอย่างที่อายุ 1 วัน 3 วัน และ 7 วัน ดังแสดงในรูปที่ 10 แสดงให้
เห็นว่า เมื ่ออายุมากขึ ้น กำลังดึงมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ ้น ในช่วง
ปริมาณแนะนำ สารลดน้ำอย่างมากที่ 2.1 % เกิดการแยกตัวของ
มอร์ต้าร์อย่างเห็นได้ชัด หลังจากนี้เนื้อมอร์ต้าร์จะเร่ิมแห้ง จนถึงสาร
ลดน้ำอย่างมากที่ 3.6 % เป็นต้นไป เมื่อน้ำแยกตัวเยอะส่วนที่เป็น
เนื ้อมอร์ต้าร์ก็จะแห้ง ผลการทดสอบมีค่าแปรปรวนสูง โดยมี
แนวโน้มให้กำลังดึงลดลงสำหรับอายุ 1 วัน และ 3 วัน แต่กลับมี
แนวโน้มให้กำลังดึงสูงขึ้นสำหรับอายุ 7 วัน 

 
รูปที่ 10 กำลังดึงของมอร์ต้าร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 

3 ตราท่ี 2 

จากรูปที่ 10 พบว่าการใส่สารลดน้ำอย่างมากเพิ่มมากขึ้นทำให้
กำลังดึงของมอร์ต้าร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 2 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในช่วง 
ปริมาณแนะนำ แต่ปูนซีเมนต์ตราที่ 2 มีความเข้ากันของสารลดน้ำ
อย่างมากได้ดีทำให้เกิดการแยกตัวอย่างเห็นได้ชัดในช่วง ปริมาณ
แนะนำที่ 2.1 % เป็นต้นไป ทำให้กำลังดึงมีแนวโน้มลดลง หลังจาก
นี้เนื้อมอร์ต้าร์จะเร่ิมแห้ง จนถึงสารลดน้ำอย่างมากที่ 3.5 % เป็นต้น
ไป เมื่อน้ำแยกตัวเยอะส่วนที่เป็นเนื้อมอร์ต้าร์ก็จะแห้ง ทำให้กำลัง
ดึงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 

จากการวิเคราะห์กำลังดึงของมอร์ต้าร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ทั้ง 2 ตรา 
ที่อายุ 1 วัน พบว่าในช่วงปริมาณแนะนำ กำลังดึงของมอร์ต้าร์มี
ประมาณเท่ากันทั้ง 2 ตรา ดังรูปที่ 11 
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รูปที่ 11 การเปรียบเทียบกำลังดึงของมอร์ต้าร์อายุ 1 วัน ที่ใช้

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 3 

จากรูปที่ 11 พบว่า มอร์ต้าร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ทั้ง 2 ตรา อายุ 1 
วัน สารลดน้ำอย่างมากที่ 2.1 % มอร์ต้าร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 1 
มอร์ต้าร์เริ่มมีการแยกตัว เนื้อมอร์ต้าร์เหลว หล่อง่าย กำลังดึงมีค่า
เพิ่มขึ้น และมอร์ต้าร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 2 มอร์ต้าร์มีการแยกตัว
อย่างเห็นได้ชัด ทำให้กำลังดึงมีค่าลดลง สารลดน้ำอย่างมากที่ 
3.0 % มอร์ต้าร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 1 มีการแยกตัวของมอร์ต้าร์
อย่างเห็นได้ชัด หลังจากนี้จะเริ่มแห้ง และมอร์ต้าร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์
ตราที่ 2 เนื้อมอร์ต้าร์จะเริ่มแห้งจนถึงสารลดน้ำอย่างมากที่ 3.6 % 
เป็นต้นไป เมื่อน้ำแยกตัวเยอะส่วนที่เป็นเนื้อมอร์ต้าร์ก็จะแห้ง ทำให้
กำลังดึงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 

จากการวิเคราะห์กำลังอัดของมอร์ต้าร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ทั้ง 2 ตรา 
อายุ 3 วัน พบว่ากำลังดึงของมอร์ต้าร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 2 มีค่า
มากกว่ากำลังอัดของมอร์ต้าร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 1 ยกเว้นสารลด
น้ำอย่างมากที่ 2.8 % ที่ให้กำลังดึงของมอร์ต้าร์ได้สูงกว่ามอร์ต้าร์ที่
ใช้ปูนซีเมนต์ตราท่ี 2 ดังแสดงในรูปที่ 12 

 
รูปที่ 12 การเปรียบเทียบกำลังดึงของมอร์ต้าร์อายุ 3 วัน ที่ใช้
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จากรูปที่ 12 พบว่ามอร์ต้าร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ทั้ง 2 ตรา อายุ 3 วัน 
สารลดน้ำอย่างมากที่ 2.1 % มอร์ต้าร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 1 มอร์
ต้าร์เริ ่มมีการแยกตัว เนื ้อมอร์ต้าร์เหลว หล่อง่าย กำลังดึงมีค่า
เพิ่มขึ้น และมอร์ต้าร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 2 มอร์ต้าร์มีการแยกตัว
อย่างเห็นได้ชัด ทำให้กำลังดึงมีค่าลดลง สารลดน้ำอย่างมากที่ 
3.0 % มอร์ต้าร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 1 มีการแยกตัวของมอร์ต้าร์

อย่างเห็นได้ชัด หลังจากนี้จะเริ่มแห้ง และมอร์ต้าร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์
ตราที่ 2 เนื้อมอร์ต้าร์จะเริ่มแห้งจนถึงสารลดน้ำอย่างมากที่ 3.6 % 
เป็นต้นไป เมื ่อน้ำแยกตัวเยอะส่วนที ่เป็นเนื ้อมอร์ต้าร์ก็จะแห้ง      
ผลการทดสอบมีผลไม่แน่นอน 

จากการวิเคราะห์กำลังดึงของมอร์ต้าร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ทั้ง 2 ตรา 
อายุ 7 วัน ดังแสดงในรูปที่ 13 พบว่ากำลังดึงของมอร์ต้าร์ที ่ใช้
ปูนซีเมนต์ตราที่ 1 มีค่ามากกว่ากำลังดึงของมอร์ต้าร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์
ตราที่ 2 ยกเว้นสารลดน้ำอย่างมากที่ 01.4 % ที่ให้กำลังดึงมอร์
ของต้าร์สูงดีกว่ามอร์ต้าร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราท่ี 1 

 
รูปที่ 13 การเปรียบเทียบกำลังดึงของมอร์ต้าร์อายุ 7 วัน ที่ใช้
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จากรูปที่ 13 พบว่ามอร์ต้าร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ทั้ง 2 ตรา อายุ 7 วัน 
สารลดน้ำอย่างมากที่ 2.1 % มอร์ต้าร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 1 มอร์
ต้าร์เริ ่มมีการแยกตัว เนื ้อมอร์ต้าร์เหลว หล่อง่าย กำลังดึงมีค่า
เพิ่มขึ้น และมอร์ต้าร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 2 มอร์ต้าร์มีการแยกตัว
อย่างเห็นได้ชัด ทำให้กำลังดึงมีค่าลดลง สารลดน้ำอย่างมากที่ 
3.0 % มอร์ต้าร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 1 มีการแยกตัวของมอร์ต้าร์
อย่างเห็นได้ชัด หลังจากนี้จะเริ่มแห้ง และมอร์ต้าร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์
ตราที่ 2 เนื้อมอร์ต้าร์จะเริ่มแห้งจนถึงสารลดน้ำอย่างมากที่ 3.6 % 
เป็นต้นไป เมื ่อน้ำแยกตัวเยอะส่วนที ่เป็นเนื ้อมอร์ต้าร์ก็จะแห้ง 
ผลทดสอบมีค่าไม่แน่นอน 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1. บทสรุป 

บทความนี้ได้เสนอ ผลกระทบของสารลดน้ำอย่างมากที่มีผลต่อ
การไหลแผ่ กำลังอัด และกำลังดึงของมอร์ต้าร์ ระหว่างปูนซีเมนต์
ทั ้ง 2 ตรา โดยใช้อัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์ เท่ากับ 0.485 และ
อัตราส่วนซีเมนต์ต่อทราย เท่ากับ 1 ต่อ 2.75 โมดูลัสความละเอียด
ของทราย เท่ากับ 2.55 และปริมาณสารลดน้ำอย่างมากในช่วง 
03.6 % มีช่วงแนะนำอยู่ที่ 0.73.5 % ตัวอย่างเหล่านี้ทดสอบที่
อายุ 1 วัน 3 วัน และ 7 วัน ผลการศึกษาทำให้ทราบว่า 

1) การไหลแผ่ของมอร์ต้าร์ ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราท่ี 2 มีแนวโน้มสูง
กว่า การไหลแผ่ของมอร์ต้าร์ ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราท่ี 1 ทุกค่าความเข้ม
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ของสารลดน้ำอย่างมาก ผลการทดสอบการไหลแผ่ที่ใช้ปูนซีเมนต์
ตราท่ี 1 ในช่วงสารลดน้ำอย่างมากที่ 0.30.6 % มีค่าการไหลแผ่ที่
น้อยลง เนื่องจากมีปริมาณสารลดน้ำอย่างมากน้อยเกินไป ในช่วง
แนะนำ ตั้งแต่ 0.7% เป็นต้นไป การไหลแผ่มีแนวโน้มสูงขึ้น สารลด
น้ำอย่างมากที่ 2.1 % มอร์ต้าร์เริ่มมีการแยกตัว แต่ยังมีผลไม่มาก
กับการไหลแผ่ และการแยกตัวของสารลดน้ำจากมอร์ต้าร์จะเกิดขึ้น
อย่างเห็นได้ชัด เมื่อสารลดน้ำอย่างมากมีปริมาณตั้งแต่ 3.0 % เป็น
ต้นไป ส่งผลให้มีค่าการไหลแผ่ที่น้อยลง เนื่องจากมีปริมาณสารลด
น้ำอย่างมาก มากเกินไป ในขณะที่มอร์ต้าร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราท่ี 2 มี
ค่าการไหลแผ่สูงขึ้นตามปริมาณสารลดน้ำอย่างมากที่เพิ่มขึ้น การ
แยกตัวเกิดขึ้นเมื่อสารลดน้ำอย่างมากมีปริมาณตั้งแต่ 2.1 % เป็น
ต้นไป 

2) ผลการทดสอบกำลังอัดและกำลังดึงของมอร์ต้าร์ มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ ้นตามอายุ ที่ทุกปริมาณความเข้มของสารลดน้ำอย่างมาก 
สำหรับมอร์ต้าร์ ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที ่ 1 สารลดน้ำอย่างมากที่ 
2.1 % เริ่มมีการแยกตัว เนื้อมอร์ต้าร์เหลว หล่อง่าย กำลังอัดและ
กำลังดึงมีค่าเพิ ่มขึ ้น จนถึงสารลดน้ำอย่างมากที ่ 3.0 % มีการ
แยกตัวของมอร์ต้าร์อย่างเห็นได้ชัด หลังจากนี้จะเริ่มแห้ง ทำให้
กำลังอัดและกำลังดึงมีค่าลดลง ในขณะที่มอร์ต้าร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตรา
ที่ 2 สารลดน้ำอย่างมากที่ 2.1 % มีการแยกตัวอย่างเห็นได้ชัด ทำ
ให้กำลังอัดและกำลังดึงมีค่าลดลง จนถึงสารลดน้ำอย่างมากที่ 
3.0 % เนื้อมอร์ต้าร์จะเริ่มแห้งจนถึงสารลดน้ำอย่างมากที่ 3.6 % 
เป็นต้นไป เมื่อน้ำแยกตัวมากส่วนที่เป็นเนื้อมอร์ต้าร์ก็จะแห้ง ทำให้
กำลังอัดและกำลังดึงมีแนวโน้มไม่แน่นอน 

5.2. ข้อเสนอแนะ 

1) ควรมีการศึกษาความเข้ากันได้ของสารลดน้ำ อย่างมาก กับ
ปูนซีเมนต์แต่ละตรา 

2) แนะนำให้ใช้สารลดน้ำอย่างมาก ประเภทเมลามีนซัลโฟเนต 
ในช่วง 0.73.0 % ของน้ำหนักปูนซีเมนต์ เพราะตั้งแต่ 3.0 % เป็น
ต้นไป เนื้อมอร์ต้าร์จะเริ่มแห้ง ควบคุมการหล่อได้ยาก และจะมีผล
ทำให้กำลังอัดและกำลังดึงมีค่าไม่แน่นอน 

3) ควรมีการใช้เครื ่องชั ่งน้ำหนักที ่มีความละเอียดสูง เพ่ือ
ควบคุมส่วนผสมของมอร์ต้าร์ เพราะจะส่งผลให้ผลการทดสอบ
คุณสมบัติของมอร์ต้าร์มีความแม่นยำสูงขึ้น 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาผลกระทบของการใช้เศษหินแกรนิตต่อสมบัติของคอนกรีตกำลังสูงที่มีสวนผสมของซิลิกาฟูม เศษ
หินแกรนิตถูกใช้แทนที่ทรายธรรมชาติ โดยใช้เศษหินแกรนิตแทนทรายที่ร้อยละ 0, 50 และ 100 โดยน้ำหนักและใช้ซิลิกาฟูมในการผลิตคอนกรีต
กำลังสูงโดยใช้ซลิกาฟูมร้อยละ 0, 3, 6 และ 9 โดยน้ำหนักของซีเมนต์ การทดสอบคุณสมบัติของคอนกรีตประกอบไปด้วย ความสามารถในการ
ทำงานได้ หน่วยน้ำหนัก และกำลังอัด จากผลการศึกษาพบว่าทรายจากเศษหินแกรนิตสามารถผลิตคอนกรีตกำลังสูงได้ 

กำลังอัดที่คอนกรีตที่ใช้ทรายจากเศษหินแกรนิตรับได้อยู่ในช่วง 48.4 ถึง 61.2 MPa และสามารถสรุปได้ว่าปริมาณที่เหมาะสมในการใช้ซิลิกา
ฟูมเพ่ือการผสมคอนกรีตกำลังสูงอยู่ที่ร้อยละ 6 ของมวลรวม 

Abstract 

The purpose of this research is to study the effects of using granite waste for making high strength concrete.  The granite 
waste was used as natural sand replacement.  The granite waste content was 0%, 50% and 100% in mass basis.  Also, silica 
fume was used to produce high strength concrete.  The silica fume was used at the levels of 0%, 3%, 6% and 9% by mass of 
cement. The concrete properties testing consisted of workability, unit weight, and compressive strength. The results showed 
that the granite waste can be used to produce high strength concrete.  The compressive strength of concrete made with 
granite waste ranged from 48.4 to 61.2 MPa. It can be concluded that the optimum content of silica fume content was 6%. 

 
1. บทนำ 

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการก่อสร้างมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นตาม
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม งานด้านวิศวกรรมโยธาถือ
เป็นงานหลักที่สำคัญในการช่วยขับเคลื่อนความเจริญของประเทศใน
การพัฒนาและสรรค์สร้างระบบโครงสร้างพื ้นฐาน [1] ดังนั ้นแล้ว
งานวิจัยและนวัตกรรมด้านวัสดุจะส่งผลในการส่งเสริมการเติบโตแบบ
ก้าวกระโดดของประเทศ การศึกษาและวิจัยด้านคอนกรีตเพื ่อลด
ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมรวมทั้งการพัฒนาวัสดุงานก่อสร้างชนิดใหม่ๆ จึง
มีบทบาทความสำคัญอย่างมาก คอนกรีตเป็นวัสดุก่อสร้างที่ได้รับความ
นิยมนำมาใช้งานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลามายาวนานต้ังแต่สมัยอดีต
จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากมีความสะดวก ง่ายต่อการทำงาน และยังมี
คุณสมบัติเชิงกลที่ดี อีกทั้งในปัจจุบันยังมีการทดลองและวิจัยเพื่อศึกษา
การพัฒนาคุณสมบัติของคอนกรีตมาอย่างต่อเนื่อง 

หินแกรนิตซึ่งได้จากการระเบิดภูเขามักถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรม
การก่อสร้าง อย่างไรก็ตามกระบวนการผลิตก่อให้เกิดเศษหินแกรนิตที่
ไม่สารนำไปใช้ประโยชน์ได้ ต้องเสียพื้นที่ในการกองเก็บทำให้ส่งผล
กระทบต่อสิ ่งแวดล้อมที ่เกิดจากฝุ ่น ดังนั ้นเพื ่อที ่จะลดผลกระทบ
ดังกล่าวแนวทางที่สามารถทำได้ คือ การนำเศษหินแกรนิตมาใช้แทน
ทรายแม่น้ำดังเช่นในงานวิจัยของ Rao et al. [2, 3] พบว่าการแทนที่

ทรายธรรมชาติด้วยเศษหินแกรนิตสามารถทำได้โดยแทนที่ทราย
ธรรมชาติด้วยเศษกินแกรนิตที่ร้อยละ 50 มีกำลังอัดสูงที ่สุดแต่ถ้า
แทนที่มากกว่าร้อยละ 50 กำลังอัดจะลดลงเล็กน้อยแต่ยังคงสูงกว่าใช้
ทรายธรรมชาติ 100% ในขณะที่ Adigun [4] พบว่าที ่อ ัตราส่วน
ซีเมนต์: ทราย: หิน เป็น 1:1:2 มีกำลังอัด 30.6 MPa เมื่อแทนที่ทราย
ธรรมชาติด้วยเศษหินแกรนิตร้อยละ 50 มีกำลังอัด 35.2 MPa และเมื่อ
แทนที่ทรายธรรมชาติด้วยเศษหินแกรนิตร้อยละ 100 มีกำลังอัด 30.4 
MPa และที่อัตราส่วน 1:1.5:3 มีกำลังอัด 25.4 MPa เมื่อแทนที่ทราย
ธรรมชาติด้วยเศษหินแกรนิตร้อยละ 50 ทำให้มีกำลังอัด 30.3 MPa 
และเมื่อแทนที่ทรายธรรมชาติด้วยเศษหินแกรนิตร้อยละ 100 ทำให้มี
กำลังอัด 25.1 MPa อย่างไรก็ตามงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับการใช้เศษ
หินแกรนิตในคอนกรีตกำลังสูงนั้นมีอยู่อย่างจำกัด ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื ่อใช้เศษหินแกรนิตแทนทรายธรรมชาติในการผลิต
คอนกรีตกำลังสูงและใช้ซิลิกาฟูมมาปรับปรุงคุณสมบัติเชิงกลของ
คอนกรีตกำลังสูง 

2. วัสดุและวิธีการดำเนินงานวิจัย  

2.1. วัสดุที่ใช้ในงานวิจยั 

ในงานวิจัยครั้งนี้วัสดุหลักประกอบด้วยมวลรวมได้แก่ หินปูน
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ย่อย ทรายแม่น้ำ และเศษหินแกรนิต วัสดุประสานได้แก่ ปูนซีเมนต์
ปอร ์ตแลนด ์ประเภท  1 ซ ิล ิกาฟ ูมและสารผสมเพ ิ ่มได ้แ ก่  
Superplasticizer 

2.1.1. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 

มีคุณสมบัติให้กำลังอัดสูง เหมาะสำหรับงานโครงสร้างที่
ต้องการความแข็งแรงสูง อาทิ ฐานราก เสา คาน พื้น ของบ้านพัก
อาศัย อาคารทั่วไป และงานโครงสร้างขนาดใหญ่ อาทิ อาคารสูง 
ถนน  และสนามบิน โครงสร้างที่ได้มีความแข็งแรง ทนทาน 

2.1.2. SUPERPLASTICIZER (SP) 

Sika ViscoCrete-10 น้ำยาผสมคอนกรีตประเภทโพลีคาร์- บ๊
อกซิเลต เหมาะสำหรับคอนกรีตที่ควบคุมอัตราน้ำต่อซีเมนต์ที ่ต่ำ 
สามารถใช้ผลิตคอนกรีตที่ให้กำลังอัดสูง 

2.1.3. ซิลิกาฟูม 

เป็นวัสดุที่ใช้ผสมในคอนกรีตสำหรับเพิ่มกำลังคอนกรีตหรือทำ
คอนกรีต UHPC (Ultra High Performance Concrete) 

2.1.4. มวลรวม 

มวลรวมหยาบจากหินปูนย่อย มวลรวมละเอียดจากทรายแม่น้ำ
(NA) และเศษหินแกรนิต(GW) จากเหมืองหินเทพศิลาในจังหวัด
ชลบุรี ดังแสดงในรูปที่ 1 และ 2 ตามลำดับ ซึ่งคุณสมบัติของทราย
ธรรมชาติและเศษหินแกรนิตเป็นไปตามตามตารางที่ 1 

 

รูปที่ 1  ทรายธรรมชาติ 

 

รูปที่ 2  เศษหินแกรนิต 

 

ตารางท่ี 1  คุณสมบัติของมวลรวมหยาบและมวลรวมละเอียด  

มวลรวม ความถ่วง
จำเพราะ 

หน่วย
น้ำหนัก
(kg/m3) 

การดูด
ซึมน้ำ
(%) 

โมดูลัส
ความ

ละเอียด 
(FM) 

หินปูน 2.70 1,621 0.60 - 

ทราย
ธรรมชาติ 

2.57 1,664 0.72 2.42 

เศษ
หินแกรนิต 

2.58 1,593 0.87 3.68 

2.2. สัดส่วนการผสมคอนกรีต 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตผสมซิลิกาฟูมที่
ใช้มวลรวมจากเศษวัสดุ โดยใช้เศษหินแกรนิตแทนที่ทรายธรรมชาติ
ในสถานะอ ิ ่ มต ั วผ ิ วแห ้ ง ( Saturated Surface Dry ;SSD)  ใน
อัตราส่วนโดยน้ำหนักร้อยละ 0, 50 และ 100 โดยน้ำหนัก ส่วนผสม
ของคอนกรีตได้แสดงในตารางท่ี 3 การผสมคอนกรีตมี 3 ขั้นตอนใช้
เวลา 8 นาที ขั้นตอนแรกใส่ส่วยผสมทั้งหมดแล้ว ผสมกันเป็นเวลา 
3 นาที หลังจากนั้นพักการผสมไว้ 3 นาที สุดท้ายผสมอีก 2 นาที 
เมื่อผสมเรียบร้อยแล้วนำคอนกรีตมาเข้าแบบหล่อที่เตรียมไว้สำหรับ
การทดสอบ ส่วนการบ่มนั้นจะใช้วิธีการแช่น้ำแล้วบ่มที่อุณหภูมิห้อง
ก่อนจะนำตัวอย่างไปทดสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ต่อไป 
ตารางท่ี 2 ส่วนผสมคอนกรีตที่ใช้ในการทดสอบ 

 (Kg/m3) OPC  น้ำ หิน 
ซิลิ
กา
ฟูม 

SP 
ทราย
แม่น้ำ 

เศษหิน 
แกรนิต 
(GW) 

0GW 552 110 960 0% 22 558  

0GW-3 552 110 960 3% 22 558  

0GW-6 552 110 960 6% 22 558  

0GW-9 552 110 960 9% 22 558  

50GW 552 110 960 0% 22 279 279 

50GW-3 552 110 960 3% 22 279 279 

50GW-6 552 110 960 6% 22 279 279 

50GW-9 552 110 960 9% 22 279 279 

100GW 552 110 960 0% 22  558 

100GW-3 552 110 960 3% 22  558 

100GW-6 552 110 960 6% 22  558 

100GW-9 552 110 960 9% 22  558 
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2.3. การทดสอบคอนกรตี 

สมบัติของคอนกรีตที่จะทำการทดสอบ ได้แก่ความสามารถใน
การทำงานได้ กำลังอัด กำลังดัด พร้อมทั้งประเมินค่าความเหนียว
ของคอนกรีต 

2.3.1. ความสามารถในการทำงานได้ของคอนกรีต 

ทดสอบความสามารถในการทำงานได้ของคอนกรีตทดสอบจาก
ความสามารถในการไหลแผ่ (Slump flow) ตามมาตรฐาน ASTM 
C1611 [3] 

2.3.2. กำลังอัด 

ทดสอบความสามารถในการรักกำลังอัดของคอนกรีตตาม
มาตรฐาน ASTM C39 [6] โดยใช้ต ัวอย่างทรงกระบอกขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 ซม. สูง 20 ซม. ที่อายุบ่ม 7วัน 

2.3.3. หน่วยน้ำหนัก 

3. ผลการทดสอบและอภิปรายผล 

3.1. ความสามรถในการทำงานได้ 

รูปที่ 3 แสดงผลการทดสอบในความสามารถในการทำงานได้
ของคอนกรีตที่ใช้ทรายธรรมชาติและทรายจากเศษหินแกรนิตโดย
วัดค่าการไหลแผ่ตามมาตรฐาน ASTM C1611 เมื่อทรายธรรมชาติ
ถูกแทนที่ด้วยทรายจากเศษหินแกรนิตในร้อยละ 0, 50 และ 100
โดยน้ำหนักและผสมสารผสมเพิ่มซิลิกาฟูม 0, 3, 6 และ 9 % โดย
นำ้หนักซีเมนต์พบว่าทีค่าการไหลแผ่ตามรูปที่ 3 พบว่าความสามารถ
ในการทำงานได้ของคอนกรีตมี่ค่าลดลงตามตามปริมาณและสัดส่วน
ของทรายจากเศษหินแกรนิตที่เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ความสามารถใน
การทำงานได้ยังลดลงตามปริมาณของซิลิกาฟูมที ่เพิ ่มขึ ้นด้วย 
ส่วนผสมที่มีปริมาณทรายจากหินแกรนิต ร้อยละ 100 และผสม     
ซิลิกาฟูม ร้อยละ 9 มีความสามารถในการทำงานได้น้อยที่สุด 

 
รูปที่ 3  ค่าการไหลแผ่ของคอนกรีต 

3.2. กำลังรับแรงอัด 

รูปที่ 4 แสดงผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตที่ใช้
ทรายธรรมชาติและทรายแกรนิตที ่อายุบ่ม 7 วันจะเห็นได้ว่า 

คอนกรีตผสมซิลิกาฟูมที่แทนที่ทรายด้วยเศษหินแกรนิต ยิ่งแทนที่
ทรายธรรมชาติด้วยเศษหินแกรนิมมากทำให้กำลังรับแรงอัดสูงขึ้น
แต่การผสมซิลิกาฟูมที่ร้อยละ 6 รับกำลังอัดได้ดีกว่าร้อยละ 9 

 
รูปที่ 4  กำลังรับแรงอัดของคอนกรีตที่อายุบ่ม 7 วัน 

3.3. หน่วยนำ้หนัก 

 
รูปที่ 5 หน่วยน้ำหนักที่อายุบ่ม 7 วัน 

4. สรุป 

ผลการทดสอบพบว่าค่าการไหลแผ่ของคอนกรีตมีค่าลงลงตาม
สัดส่วนของทรายจากเศษหินแกรนิตที่เพิ่มขึ้น ในส่วนของสมบัตทิาง
กลของคอนกรีตพบว่าความสามารถในการรับกำลังอัดของคอนกรีต
ที่อายุบ่ม 7 วันของส่วนผสมที่ทรายธรรมชาติที่ถูกแทนที่ด้วยเศษ
หินแกรนิตในร้อยละ 50 และ 100 มีกำลังอัดที่ใกล้เคียงกับคอนกรีต
จากทรายธรรมชาติและพบว่ากำลังอัดจะดีที่สุดเมื่อผสมซิลิกาฟูมที่
ร้อยละ 6 แต่เมื่อผสมซิลิกาฟูมร้อยละ 9 จะทำให้กำลังน้อยกว่าร้อย
ละ 6 จากผลการทดสอบข้างต้นสรุปได้ว่าทรายแกรนิตนั้นสามารถ
นำมาใช้เป็นมวลรวมละเอียดแทนที่ทรายธรรมชาติในคอนกรีตกำลัง
สูงได้ 

5. กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี ้ได้รับการสนับสนุนจากทุนส่งเสริมการวิจัยคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอขอบคุณห้าง หุ้นส่วน
จำกัด เทพศิลาอุตสาหกรรม ที่สนับสนุนวัสดุ (เศษหินแกรนิต) และ
ขอขอบคุณบริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด ที ่สนับสนุนวัสดุ 
Superplasticizer ที่ใช้ในงานวิจัย 
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บทคัดย่อ 

ระบบการขนส่งเป็นส่ิงที่สำคัญต่อการสร้างความเจริญเติบโตของประเทศ ซึ่งระบบขนส่งที่เข้าถึงได้ง่ายและใช้งานกันอย่างแพร่หลายก็คือระบบ
การขนส่งทางบก โดยการใช้รถใช้ถนนในการขนส่ง เมื่อการขนส่งเพิ่มขึ้นทำให้มีความต้องการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น มีปริมาณการจราจรสูงขึ้น ทำให้
ถนนเกิดการชำรุดตามสภาพการใช้งาน จนต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาสูงขึ้น ซึ่งการใช้ยางพาราธรรมชาติที่เป็นทรัพยากร
ภายในประเทศมาเป็นสารผสมเพิ่ม เพื่อใช้ในงานทางก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะพัฒนาผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต และช่วยส่งเสริมการใช้ยางพารา
ธรรมชาติภายในประเทศให้มากขึ้น เพ่ือเป็นการเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบยางพาราธรรมชาติภายในประเทศ เนื่องจากยางพาราธรรมชาติสามารถช่วย
ปรับปรุงให้ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตมีความยืดหยุ่นและมีความแข็งแรงเพ่ิมมากขึ้น ทำให้อายุการใช้งานนานขึ้น อีกทั้งยังใช้ปริมาณแอสฟัลต์ซีเมนต์
น้อยลง ทำให้ช่วยลดต้นทุนในการก่อสร้างและการบำรุงรักษาในระยะยาวให้กับประเทศ ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมทาง
วิศวกรรมของแอสฟัลต์ซีเมนต์ซึ่งเป็นวัสดุเชื่อมประสานที่ปรับปรุงคุณภาพด้วยเกล็ดยางพาราธรรมชาติและน้ำยางพาราธรรมชาติ โดยกำหนด
อัตราส่วน 100:0, 97:3, 95:5 และ 93:7 โดยน้ำหนัก จากนั้นทำการทดสอบ 1) หาค่าเพนิเทรชัน 2) หาจุดอ่อนตัว 3) หาจุดวาบไฟและจุดติดไฟ 
และ 4) ความยืดดึง จากผลการทดสอบพบว่า เมื่อปริมาณน้ำยางและเกล็ดยางเพิ่มขึ้น จะทำให้ค่าเพนิเทรชันลดลง ค่าจุดอ่อนตัวเพิ่มขึ้น ค่าจุดวาบ
ไฟและจุดติดไฟน้อยลง และค่าความยืดดึงลดลง 
คำสำคัญ: แอสฟัลต์ซีเมนต์, เกล็ดยางพาราธรรมชาติ, น้ำยางพาราธรรมชาติ 

Abstract 

The transportation system is essential to the growth of the country. Which is easy to transport and use as it is land 
transport by using the car to use the road for transportation. As transport increases, there is a growing demand for road 
vehicles. There is a higher traffic volume. This causes road damage according to usage conditions and has to cost higher repairs 
and maintenance. Which uses natural resources in the country as an additive for use in pavement, it is another option to 
develop asphalt concrete pavement. And to help promote the use of natural rubber in the country to increase the value of 
natural rubber raw materials in the country. This is because natural rubber can improve the flexibility and strength of asphalt 
concrete pavement. Making the service life longer. It also uses less asphalt cement, helping to reduce construction and 
maintenance costs in the long term for the country. Therefore, it is imperative to study the engineering behavior of asphalt 
cement, a quality-improving binder with natural rubber and natural latex flakes. The aspect ratio is 100: 0,97: 3,95: 5 and 93: 
7 by weight. Then test.1) penetration test ,2) softening point test, 3) Flash points test and fire points and 4) Ductility test. From 
the test results, it was found that when the amount of latex and rubber bits increased Will make the penetration lower. The 
value of the softening point increases. Less warp point and ignition point and the elongation decreases.  
Keywords: Asphalt cement, natural rubber flake, natural rubber latex 

 
1. บทนำ 

ถนนที ่มีผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตในประเทศไทยมีจำนวน
มากกว่าถนนคอนกรีตเพราะมีการยืดหยุ่นที่ดีและราคาถูกกว่าถนน
คอนกรีตแต่มีข้อเสียเร่ืองความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ

คือเมื่ออุณหภูมิสูงจะอ่อนตัวและทำให้แตกที่อุณหภูมิต่ำ นอกจากนี้
ปริมาณการจราจรและน้ำหนักบรรทุกที่เพิ่มขึ้นกว่าที่คาดการณ์ไว้ 
ทำให้ถนนผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตได้รับความเสียหายเร็วกว่าปกติ
ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนสูงขึ้น ด้วย
เหตุนี้การจะแก้ไขปัญหาผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตจึงจำเป็นจะต้องมี
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การปรับปรุงคุณภาพแอสฟัลต์ซึ่งเป็นตัวเชื่อมประสาน (Binder) ให้
มีคุณสมบัติที่ดีขึ้น โดยมีสมบัติเพ่ิมความหนืด (Viscosity) คุณสมบัติ
ต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ (Temperature susceptibility) 
เพิ่มจุดอ่อนตัว (Softening point) เพิ่มความยืดหยุ่น (Elasticity) 
เพ่ิมแรงยึดเหนี่ยว (Cohesion) เพ่ิม Aging Resistance [1] 

ในปัจจุบันได้มีการปรับปรุงคุณภาพแอสฟัลต์เพื่อให้มีสมบัติ
ดังกล่าวด้วยวิธีการต่างๆ มากมายวิธีหนึ่งที่นิยมคือ การใช้พอลิเมอร์ 
( Polymers) ผสมล ง ใ นแอสฟ ั ล ต ์ ซ ึ ่ ง เ ร ี ย ก ว ่ า  “ Polymer 
Modification Asphalt ” หรือท ี ่ เร ียกช ื ่อย ่อว ่ายาง PMA และ
นอกจากยาง PMA แล้ว ในการปรับปรุงสมบัติแอสฟัลต์ยังสามารถ
ใส่สารผสมเพ่ิมต่างๆ ลงไปได้อีกเช่น ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติคือ
น้ำยางพาราโดยอาศัยสมบัต ิบางประการที ่ เป ็นข ้อดีของยาง
ธรรมชาติเช่น ความคงตัวสูง (Stability) ความยืดหยุ่นดี (Elasticity) 
และทนความล้าดี (Fatigue resistance) มาเป็นตัวเสริมสมบัติของ
แอสฟัลต์ จากการศึกษาคุณสมบัติแอสฟัลต์ผสมยางพาราโดยใช้
เปอร์เซ็นต์การผสมท่ี 5 % ถึง 9 % ผลการทดสอบพบว่าแอสฟัลต์
ผสมยางพารา เปอร์เซ็นต์การผสมที่เหมาะสมคือ 5 % [1] และยัง
พบอีกว่ามีค่าเสถียรภาพ (Stability) และการต้านทานการเกิดร่อง
ล้อสูงกว่าถนนที่ราดด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตปกติและยังพบอีกว่า
แอสฟัลต์คอนกรีตผสมยางพารามีคุณสมบัติทางวิศวกรรมที่ดีกว่า
แอสฟัลต์คอนกรีตธรรมดา [1], [2] 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของ
แอสฟัลต์ซีเมนต์เกรด 60/70 ที่ปรับปรุงคุณภาพด้วยเกล็ดยางพารา
ธรรมชาติ(เกล็ดยาง) และน้ำยางพาราธรรมชาติ(น้ำยาง) โดยกำหนด
อัตราส่วน 100:0, 97:3, 95:5 และ 93:7 โดยน้ำหนัก ซึ่งทำการ
ทดสอบหาค่าเพนิเทรชัน หาค่าจุดอ่อนตัว หาค่าจุดวาบไฟ และหา
ค่าความยืดดึง ผลการศึกษาได้ทำการเปรียบเทียบระหว่างแอสฟัลต์
ซีเมนต์ที่ปรับปรุงคุณภาพด้วยเกล็ดยางพาราธรรมชาติกับแอสฟัลต์
ซีเมนต์ที่ปรับปรุงคุณภาพด้วยน้ำยางพาราธรรมชาติ และแอสฟัลต์
ซีเมนต์เกรด 60/70 นอกจากการนำยางพาราธรรมชาติมาเป็นสาร
ผสมเพ่ิมให้กับวัสดุแอสฟัลต์เพ่ือใช้ในงานทางแล้ว ยังช่วยในการเพ่ิม
ปริมาณการใช้ยางธรรมชาติภายในประเทศอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นรวมทั้งส่งเสริมแนวทางการแก้ไขในระยะยาวให้กับ
รัฐบาล 

2. วัสดุและวิธีการ 

วัสดุและวิธีการได้แบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้ 

2.1. วัสดุ 

วัสดุที่ใช้ในงานวิจัยมี 3 ชนิดคือ 

2.1.1. แอสฟัลต์ซีเมนต์เกรด 60/70 (AC60/70) 

2.1.2. น้ำยางธรรมชาติ (NR) 

2.1.3. เกล็ดยางธรรมชาติ (FR) ซึ่งได้เปลี่ยนสภาพมา
จากน้ำยางธรรมชาติโดยทำการหยดด้วยเครื่อง
หยดเกล็ดยางจะได้เกล็ดยางที่เป็นแผ่นขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.4-0.6 มม. หนา 0.2-0.4 

มม. (ดังรูปที ่1) 

 

รูปที่ 1 เกล็ดยางที่ได้จากการหยดน้ำยางพารา 

2.2. การเตรียมตัวอย่าง 

การเตรียมตัวอย่างเป็นการผสมแอสฟัลต์ซีเมนต์กับน้ำยางหรือ
เกล็ดยาง ซึ่งอัตราส่วนผสมที่ใช้เป็นไปตามตารางที่ 1 และมีขั้นตอน
ในการผสมดังต่อไปน้ี 

2.2.1. ชั่งน้ำหนักแอสฟัลต์ซีเมนต์และน้ำยางหรือเกล็ด
ยางโดยใช้อัตราส่วนตามที่ได้ออกแบบไว้ลงใน
หม้อผสม 

2.2.2. ต้มให้ความร้อนกับหม้อผสมจนแอสฟัลต์มี
อุณหภูมิถึง 160 องศาเซลเซียส แล้วทำการเปิด
เคร่ืองผสมวัสดุ (ดังรูปที ่2 ) 

2.2.3. ทำการผสมวัสดุทั้งสองเข้าด้วยกันโดยควบคุม
อุณหภูมิให้อยู่ระหว่าง 160-190 องศาเซลเซียส 

ที่มีความเร็ว 550-600 รอบต่อนาที และทำการ
ผสมเป็นเวลา 3 ชั่วโมง จนกระทั่งวัสดุเข้าเป็น
เนื้อเดียวกัน (ดังรูปที ่3 ) 

ตารางท่ี 1 ประเภทอัตราส่วนผสมของวัสดุแอสฟัลต์ซีเมนต์ 

ลำดับ ประเภท แอสฟัลต์ซีเมนต์ น้ำยาง เกล็ดยาง 
1 AC60/70 100 - - 
2 ACFR3 97 3 - 
3 ACFR5 95 5 - 
4 ACFR7 93 7 - 
5 ACNR3 97 - 3 
6 ACNR5 95 - 5 
7 ACNR7 93 - 7 
หมายเหตุ: หน่วยน้ำหนักคิดเป็นร้อยละ, ACFR คือ แอสฟัลต์
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ซีเมนต์ที่ผสมกับเกล็ดยาง, ACNR คือ แอสฟัลต์ซีเมนต์ที่กับน้ำยาง 

   
 ก. ข. 
รูปที่ 2 การต้มวัสดุแอสฟัลต์กับ (ก) น้ำยาง (ข) เกล็ดยาง 

 
รูปที่ 3 ความเข้ากันหลักทำการผสมเสร็จ 

2.3. วิธีการทดสอบ 

การทดสอบท่ีใช้ในบทความมี ดังต่อไปน้ี 

2.3.1. การทดสอบเพนิเทรชันของวัสดุบิทูเมน ตาม
มาตรฐาน ASTM D 5-94 เพ่ือทดสอบความแข็ง
ของวัสดุแอสฟัลต์ที่อยู่ในสภาพก่ึงของแข็ง และ
สภาพแข็ง 

2.3.2. การทดสอบจุดอ่อนตัวของวัสดุบิทูเมน โดยใช้
เคร่ืองวงแหวนกับลูกปืน ตามมาตรฐาน ASTM 

D 36-86 เพ่ือหาจุดอ่อนตัวของวัสดุบิทูเมน
ในช่วง 30-157 องศาเซลเซียส โดยใช้เคร่ืองวง
แหวนและลูกปืน แช่ในน้ำกล่ัน 

2.3.3. การทดสอบจุดวาบไฟและจุดติดไฟ โดยถ้วยเปิด
คลีฟแลนด์ ตามมาตรฐาน ASTM D 92-90 เพ่ือ
หาจุดวาบไฟและจุดติดไฟสำหรับผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมต่างๆ ยกเว้นน้ำมันเชื้อเพลิง โดยใช้
ถ้วยเปิดคลีฟแลนด์ 

2.3.4. การทดสอบความยืดดึงของวัสดุบิทูเมน ตาม
มาตรฐาน ASTM D 113-86 เพื่อหาความยืดดึง
ของแอสฟัลต์ซีเมนต์ ที่อุณหภูมิปกติ 25 องศา
เซลเซียส โดยอัตราเร็ว 5 เซนติเมตรต่อนาที 

3. ผลการทดสอบและวิเคราะหผ์ล 

จากการทดสอบตัวอย่างวัสดุทั้งหมด 3 ตัวอย่าง แล้วนำมาหา

ค่าเฉลี่ย ได้ผลดังต่อไปน้ี   

3.1. การทดสอบเพนิเทรชันของวัสดุบิทเูมน 

จากรูปที่ 4 แสดงผลการทดสอบเพนิเทรชัน พบว่าเมื่อปริมาณ
เกล็ดยางมากขึ้นร้อยละ 3, 5และ7 จะทำให้ค่าเพนิเทรชันลดลง 54, 
45และ40 ตามลำดับ และลดน้อยกว่าเมื่อเทียบกับปริมาณน้ำยาง
ร้อยละ 3, 5และ7 จะทำให้ค่าเพนิเทรชันลดลง 56, 50และ42 
ตามลำดับ แสดงให้เห็นถึงสภาพความแข็งที ่เพิ ่มขึ ้นของวัสดุ
แอสฟัลต์ซีเมนต์ที่ผสมกับน้ำยางและเกล็ดยางร้อยละ 3, 5และ7 
ตามลำดับ ซึ่งผลการทดสอบสอดคล้องกับงานวิจัย [4]–[6] และ
ตามข้อกำหนดที่ ทล.ก. 409/2556 ของกรมทางหลวง ให้ค่าเพนิเท
รชั้นอยู่ระหว่าง 50-70 

 
รูปที่ 4 ผลการทดสอบเพนิเทรชัน 

3.2. การทดสอบจุดออ่นตัวของวัสดุบิทเูมน 

จากรูปที่ 5 แสดงผลการทดสอบจุดอ่อนตัว พบว่าเมื่อปริมาณ
เกล็ดยางมากขึ ้นร้อยละ 3, 5และ7 จะทำให้ค่าจุดอ่อนตัวมีค่า
เพิ่มขึ้น 52, 53และ54 ตามลำดับ และเมื่อปริมาณน้ำยางมากขึ้น
ร้อยละ 3, 5และ7 จะทำให้ค่าจุดอ่อนตัวมีค่าเพิ่มขึ้น 51, 53และ56 
ตามลำดับ แสดงให้เห็นถึงความเหนียวหนืดยืดหยุ่นที่อุณหภูมิสงูขึ้น
ของวัสดุแอสฟัลต์ซีเมนต์ที่ผสมกับน้ำยางและเกล็ดยางร้อยละ 3, 5
และ7 ตามลำดับซึ่งผลการทดสอบสอดคล้องกับงานวิจัย [4]–[6] 
และตามที่ ทล.ก. 409/2556 ของกรมทางหลวง ให้ค่าจุดอ่อนตัวไม่
น้อยกว่า 50 องศาเซลเซียส 
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รูปที่ 5 ผลการทดสอบจุดอ่อนตัว 

3.3. การทดสอบจุดวาบไฟและจุดติดไฟ 

จากรูปที่ 6 แสดงผลการทดสอบจุดวาบไฟและจุดติดไฟ พบว่า
เมื่อปริมาณเกล็ดยางมากขึ้นร้อยละ 3, 5และ7 จะทำให้ค่าจุดวาบ
ไฟมีค่าลดลง 316, 308และ304 ตามลำดับ และเมื่อปริมาณน้ำยาง
มากขึ้นร้อยละ 3, 5และ7 จะทำให้ค่าจุดวาบไฟมีค่าลดลง 316, 310
และ306 ตามลำดับ เมื่อปริมาณเกล็ดยางมากขึ้นร้อยละ 3, 5และ7 
จะทำให้ค่าจุดติดไฟมีค่าลดลง 356, 354และ346 ตามลำดับ และ
ลดน้อยกว่าเมื่อเทียบกับปริมาณน้ำยางร้อยละ 3, 5และ7 จะทำให้
ค่าจุดติดไฟมีค่าลดลง 346, 340และ336 ตามลำดับ แสดงให้เห็นถึง
ช่วงอุณหภูมิที่ให้ความร้อนกับวัสดุแอสฟัลต์ได้อย่างปลอดภัย ซึ่งผล
การทดสอบสอดคล้องกับงานวิจัย [4] และตามข้อกำหนดที่ ทล.ก. 
409/2556 ของกรมทางหลวง ให้จุดวาบไปไม่น้อยกว่า 220 องศา
เซลเซียส 

 
รูปที่ 6 ผลการทดสอบจุดวาบไฟและจุดติดไฟ 

3.4. การทดสอบการทดสอบความยืดดึงของวัสดุบิทูเมน 

จากรูปที่ 7 แสดงผลการทดสอบความยืดดึง พบว่าเมื่อปริมาณ
เกล็ดยางมากขึ้นร้อยละ 3, 5และ7 จะทำให้ค่าจุดวาบไฟมีค่าลดลง 
150, 142และ133 ตามลำดับ และเมื่อปริมาณน้ำยางมากขึ้นร้อยละ 
3, 5และ7 จะทำให้ค่าจุดวาบไฟมีค่าลดลง 150, 141และ137 
ตามลำดับ ค่าความยืดดึงลดลงเมื ่อปริมาณน้ำยางและเกล็ดยาง

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5และ7 แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติของการดึงของวัสดุ
แอสฟัลต์ซีเมนต์ที่ผสมกับน้ำยางและเกล็ดยางร้อยละ 3, 5และ7 
ตามลำดับ ซึ่งผลการทดสอบสอดคล้องกับงานวิจัย [4], [6] และตาม
ข้อกำหนดที่ ทล.ก. 409/2556 ของกรมทางหลวง ให้ค่าความยืดดึง
ไม่น้อยกว่า 50 องศาเซลเซียส 

 
รูปที่ 7 ผลการทดสอบความยืดดึง 

4. สรุป 

จากการศึกษาพฤติกรรมทางวิศวกรรมของแอสฟัลต์ซีเมนต์ที่ปรับปรุง
คุณภาพด้วยเกล็ดยางพาราธรรมชาติและน้ำยางพาราธรรมชาติ พบว่า 

4.1 เมื ่อปริมาณน้ำยางและเกล็ดยางเพิ่มขึ ้น ค่าเพนิเทรชัน
ลดลง และค่าเพนิเทรชันสำหรับแอสฟัลต์ที่ปรับปรุงคุณภาพด้วยน้ำ
ยางพาราธรรมชาติ มีค่ามากกว่า ค่าเพนิเทรชันสำหรับแอสฟัลต์ที่
ปรับปรุงคุณภาพด้วยเกล็ดยางพาราธรรมชาติ ในปริมาณเดียวกัน 

4.2 เมื่อปริมาณน้ำยางและเกล็ดยางเพิ่มขึ้น ค่าจุดอ่อนตัวจะ
เพิ่มขึ้น และค่าจุดอ่อนตัวสำหรับแอสฟัลต์ที่ปรับปรุงคุณภาพด้วย
น้ำยางพาราธรรมชาติ มีค่าน้อยกว่า ค่าจุดอ่อนตัวสำหรับแอสฟัลต์ที่
ปรับปรุงคุณภาพด้วยเกล็ดยางพาราธรรมชาติ ในปริมาณร้อยละ 3
และ7 ในส่วนร้อยละ 5 ทั้งสองมีค่าจุดอ่อนตัวเท่ากัน 

4.3 เมื่อปริมาณน้ำยางและเกล็ดยางเพิ่มขึ้น จุดวาบไฟและจุด
ติดไฟมีค่าน้อยลง และจุดวาบไฟสำหรับแอสฟัลต์ที่ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยน้ำยางพาราธรรมชาติ มีค่ามากกว่า จุดวาบไฟสำหรับแอสฟัลต์
ที่ปรับปรุงคุณภาพด้วยเกล็ดยางพาราธรรมชาติ ในปริมาณร้อยละ 5
ละ7 ในส่วนร้อยละ 3 ทั้งสองมีค่าเท่ากัน และจุดติดไฟสำหรับ
แอสฟัลต์ที่ปรับปรุงคุณภาพด้วยน้ำยางพาราธรรมชาติ มีค่าน้อยกว่า 
จุดติดไฟสำหรับแอสฟัลต์ที ่ปรับปรุงคุณภาพด้วยเกล็ดยางพารา
ธรรมชาติ ในปริมาณเดียวกัน 

4.4 เมื่อปริมาณน้ำยางและเกล็ดยางเพิ่มขึ้นร้อยละ 5และ7 ค่า
ความยืดดึงลดลง และค่าความยืดดึงสำหรับแอสฟัลต์ที ่ปรับปรุง
คุณภาพด้วยน้ำยางพาราธรรมชาติ มีค่าน้อยกว่า ค่าความยืดดึง
สำหรับแอสฟัลต์ที่ปรับปรุงคุณภาพด้วยเกล็ดยางพาราธรรมชาติ ใน
ปริมาณร้อยละ 5 ในส่วนร้อยละ 7 มีค่ามากกว่า 
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5. ข้อเสนอนะ 

5.1 การผสมสำหรับแอสฟัลต์ซีเมนต์และน้ำยางพาราธรรมชาติ
จะทำให้แอสฟัลต์เกิดฟองและอาจจะกระเด็นโดนผู้ที่ทำการทดสอบ
ได้ ดังนั้นควรผสมในถังผสมแบบปิดจะปลอดภัยกว่า 

5.2 ควรทำการทดสอบ ความต้านแรงเฉือนไดนามิก, ความ
หนืดบรูคฟิลด์, เสถียรภาพต่อการเก็บที่ 24 ชั่วโมง, ความยืดหยุ่น
กลับ และกากที่เหลือจากการอบ เพิ่มเติมซึ่งจะสามารถวิเคราะห์ถึง
คุณสมบัติทางกลของแอสฟัลต์ได้มากขึ้น 

6. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นที่ได้ให้
ความอนุเคราะห์ในการห้องปฏิบัติการวิศวกรรมการทาง และ
ขอขอบคุณผู้ร่วมทำงานวิจัยและอาจารย์ประจำห้องปฏิบัติการ
วิศวกรรมการทาง สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ที่ได้ให้
การสนับสนุนจนกระทั้งงานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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การประเมินคุณสมบัติและต้นทุนของจีโอโพลิเมอร์เถ้าลอยที่ใช้สารกระตุ้นด่างชนิดห้องปฏิบัติการและชนิดอุตสาหกรรม 
EVALUATING PROPERTIES AND UNIT PRICE OF FLY ASH BASED GEOPOLYMER USING LABORATORY GRADE AND 

INDUSTRIAL GRADE ALKALINE ACTIVATORS 

วิทวัส มูลณ1ี, ธีวรา สุวรรณ1,* 

1 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่, ประเทศไทย 
* Corresponding author address: Witthawat_m@cmu.ac.th 

บทคัดย่อ 

การใช้จีโอโพลิเมอร์เถ้าลอยทดแทนการใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มีส่วนช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์ โดยจีโอโพลิเมอร์สามารถสังเคราะห์ได้จากการผสมสารละลายด่าง กับวัสดุตั้งต้นประเภทปอซโซลานที่มีองค์ประกอบของซิลิกา และ
อะลูมินาเป็นหลัก ในปัจจุบันมีการศึกษาและพัฒนาวัสดุประเภทจีโอโพลิเมอร์อย่างกว้างขวาง ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้สารละลายด่างชนิดห้องปฏิบัติการ 
เพื่อความถูกต้องแม่นยำในการวิเคราะห์ปฏิกิริยาต่างๆที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ดีสารละลายด่างชนิดห้องปฏิบัติการนั้นมีราคาสูง ไม่เหมาะกับการ
สังเคราะห์วัสดุจีโอโพลิเมอร์ในการใช้งานในทางปฏิบัติ ในงานวิจัยนี้จึงได้เลือกศึกษาปัจจัยของชนิด(หรือเกรด)ของสารละลายด่างชนิดอุตสาหกรรม
นำมาเปรียบเทียบกับสารละลายด่างชนิดใช้ในห้องปฏิบัติการในการผลิตจีโอโพลิเมอร์โดยมีการทดสอบกำลังรับแรงอัด, เวลาก่อตัวเร่ิมต้น และราคา
ต้นทุน พบว่าสารละลายด่างชนิดห้องปฏิบัติการมีปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ใกล้เคียงกับสารละลายด่างชนิดอุตสาหกรรมแต่ขนาดอนุภาคของ
สารละลายด่างชนิดห้องปฏิบัติการมีขนาดท่ีเล็กกว่าทำให้สามารถทำปฏิกิริยากับน้ำได้รวดเร็วกว่า จากการทดสอบกำลังรับแรงอัดของจีโอโพลิเมอร์
จากสารละลายด่างชนิดอุตสาหกรรมมีกำลังรับแรงอัดต่างจากจีโอโพลิเมอร์จากสารละลายด่างชนิดห้องปฏิบัติการไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ โดยกำลัง
รับแรงอัดสูงสุดเฉลี่ยของจีโอโพลิเมอร์จากสารละลายชนิดอุตสาหกรรมและสารละลายด่างชนิดห้องปฏิบัติการเท่ากับ 342.3 ksc และ 343.1 ksc 
ตามลำดับ เวลาก่อตัวเร่ิมต้นของจีโอโพลิเมอร์จากสารละลายด่างทั้ง 2 ชนิดผ่านเกณฑ์มาตรฐานของซีเมนต์โดยท่ีเวลาก่อตัวเร่ิมต้นของจีโอโพลิเมอร์
จากสารละลายด่างชนิดอุตสาหกรรมมีเวลาก่อตัวเริ่มต้นที่มากกว่าสารละลายด่างชนิดห้องปฏิบัติการ และจากการทดสอบต้นทุนในการผลิตพบว่า  
จีโอโพลิเมอร์จากสารละลายด่างชนิดอุตสาหกรรมมีราคาต่ำกว่าสารละลายด่างชนิดห้องปฏิบัติการมากถึง 78-86 เปอร์เซ็นต์ จะเห็นได้ว่าสารละลาย
ด่างชนิดอุตสาหกรรมสามารถนำมาใช้ทดแทนสารละลายด่างชนิดห้องปฏิบัติการในการผลิตจีโอโพลิเมอร์เพ่ือลดต้นทุนได้ 

คำสำคัญ: จีโอโพลิเมอร์, สารกระตุ้นด่าง, ห้องปฏิบัติการ, อุตสาหกรรม  

Abstract 

The replacement of Portland cement consumption by using fly ash-based geopolymer can alternatively reduce a huge 
amount of carbon dioxide emission from Portland production. Geopolymer is synthesized by mixing alkaline solutions with 
pozzolanic materials which mainly contains silica and alumina.  At the present, most of the research studies are focusing on 
the usage of laboratory grade of alkaline solutions, which is quite expensive and impractical in real use. Therefore, the 
industrial grade of alkaline solution is selected to compare with laboratory grade by compressive strength test, initial setting 
time and cost. It was found that the amount of sodium hydroxide content of laboratory grade is similar to that of industrial 
grade. But, the smaller size of laboratory grade led to more dissolution with water due to it higher surface area. The results 
showed that the difference between compressive strength of geopolymer from industrial and laboratory grade solution is less 
than 10%. The average maximum compressive strength of the geopolymer from industrial grade solution and laboratory 
solution were 342.3 ksc and 343.1 ksc, respectively. The initial setting time of geopolymer made from industrial grade alkaline 
solution is more than laboratory grade. Moreover, initial time of both groups are beyond the standard of TIS. The cost of 
geopolymer made from industial grade alkaline solution is cheaper than the laboratory grade approximately 78 to 86%. From 
the results, it can be said that geopolymer from industrial grade of alkaline solutions can be used as a substitution for 
geopolymers production with possible material cost. 

Keywords: Geopolymer, Alkaline activator, Laboratory, Industrial
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1. บทนำ 

ในงานก่อสร้าง ปูนซีเมนต์เป็นวัสดุที่นำมาใช้เป็นจำนวนมาก 
และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตปูนซีเมนต์นั้นได้มาจากการทำเหมือง
หินปูน หลังจากนั้นนำเศษหินปูนที่ได้ไปแยกส่วนประกอบออกเป็น
ส่วนประกอบหลักๆ คือหินปูน ศิลาแลง และดินดาน จากนั้นนำ
ส่วนประกอบทั้ง 3 ส่วนไปบดให้เป็นผงละเอียดนำมาผสมกันใน
อัตราส่วนที่เหมาะสมแล้วนำเข้าสู่เตาเผา หลังจากการเผาจะได้เม็ด
ปูน นำเม็ดปูนที่ได้พักให้เย็นตัวแล้วบดผสมกับยิปซัมเพื่อชะลอการ
เกิดปฏิกิริยา จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่ากระบวนการผลิตปูนซีเมนต์
น ั ้นส ่ งผลกระทบต ่อส ิ ่ งแวดล ้อมค ่อนข ้ างมากท ั ้ งทำลาย 
ทรัพยากรธรรมชาติจากการทำเหมือง และการใช้พลังงานจำนวน
มากในการเผาเม็ดปูนซีเมนต์ เพ่ือลดปัญหาดังกล่าวการพัฒนาวัสดุจี
โอ โพลิเมอร์เพื่อมาทดแทนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์จึงถือว่าเป็นหนึ่ง
ในทางเลือกสำหรับวัสดุทดแทน 

จีโอโพลิเมอร์เป็นวัสดุประสานที ่มีโครงสร้าง 3 มิติแบบอ
สัณฐานโดยใช้วัสดุตั้งต้นที่เป็นกากอุตสาหกรรมที่มีองค์ประกอบ
ของซิลิกา SiO2 และอะลูมินา Al2O3 เป็นหลักเช่นเถ้าลอยจาก
กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า ตะกรันจากอุตสาหกรรมถลุงเหล็ก 
ของเหลือจำพวกเถ้าจากโรงงานอุตสาหกรรมและการเกษตร นำไป
ผสมกับสารละลาย อัลคาไลน์ไฮดรอกไซด์เพื่อชะล้างสารดังกล่าว
ออกจากสารตั้งต้น และเชื่อมประสานด้วยสารละลายอัลคาไลน์ซิลิ
เกต แล้วใช้ความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาจีโอโพลิเมอไรเซชันทำให้จี
โอโพลิเมอร์แข็งตัว และมีกำลังที่สูงเพียงพอที่จะสามารถนำมาใช้
เป็นวัสดุประสานทดแทนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อ
คุณสมบัติของจีโอโพลิเมอร์มีหลายปัจจัยเช่น องค์ประกอบของวัสดุ
ตั ้งต้น อุณหภูมิที ่ใช้ในการบ่มตัวอย่าง และมีปัจจัยที ่สำคัญคือ 
สารละลายอัลคาไลน์ไฮดรอกไซด์โดยงานวิจัยส่วนใหญ่เลือกใช้
สารละลายอัลคาไลน์ไฮดรอกไซด์ชนิดห้องปฏิบัติการเพราะมีความ
บริสุทธิ์ที่สูงกว่าชนิดอุตสาหกรรม แต่มีราคท่ีสูงกว่าด้วยเช่นกัน 

สารละลายอัลคาไลน์ไฮดรอกไซด์เป็นส่วนประกอบสำคัญใน
การกระตุ้นปฏิกิริยาโพลิเมอร์ไรเซชันเนื่องจากเป็นสารที่ทำหน้าที่
ละลายซิลิกาและอะลูมินาออกจากวัสดุตั้งต้น เพื่อทำปฏิกิริยาเป็น
โครงสร้างที่มีความแข็งแรง ซึ่งงานวิจัยส่วนใหญ่เลือกใช้โซเดียมไฮ
ดรอกไซด์ เนื่องจากมีคุณสมบัติที่ดี และมีต้นทุนที่ต่ำทำให้เหมาะสม
ในการนำมาใช้งาน และมีความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอร์
ไรเซชันได้ดี 

จากตารางที่ 2 โซเดียมไฮดรอกไซด์ชนิดห้องปฏิบัติการจะมี
ความบริสุทธิ์มากกว่าชนิดอุตสาหกรรม มีความปนเปื้อนของสาร
ชนิดอื่นน้อยกว่า และมีขนาดของเกล็ดโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เล็ก
กว่าชนิดอุตสาหกรรมมากทำให้สามารถทำปฏิกิริยาได้รวดเร็ว แต่
ความรวดเร็วในการทำปฏิกิริยาทำให้สารละลายเกรดห้องปฏิบัติการ
ไม่เหมาะสมกับการนำไปใช้ในทางปฏิบัติเพราะต้องมีการจัดเก็บที่

เหมาะสม หากภาชนะที่บรรจุไม่เหมาะสมจะทำให้โซเดียมไฮดรอก
ไซด์ทำปฏิกิริยากับความช้ืนในอากาศ 

แม้ว่าวัสดุจีโอโพลิเมอร์จะช่วยลดปริมาณขยะจากอุตสาหกรรม 
และลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ 
แต่การผลิตจีโอโพลิเมอร์ในงานอุตสาหกรรมก่อสร้างขนาดใหญ่
จำเป็นต้องใช้สารกระตุ ้นปฏิกิริยาเป็นจำนวนมาก และการใช้
สารละลายชนิดห้องปฏิบัติการอาจทำให้มีราคาต้นทุนในการผลิต
ของจีโอโพลิเมอร์มีราคาสูงกว่าคอนกรีตที่ใช้ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ทำ
ให้ไม ่ค ุ ้มค ่าในการผลิต [4,6] ดังน ั ้นในงานวิจ ัยนี้จ ึงเล ือกใช้
สารละลายชนิดห้องปฏิบัติการ และชนิดอุตสาหกรรมเพื่อนำมา
เปรียบเทียบคุณสมบัติทั้งในด้านคุณสมบัติทางวิศวกรรม และต้นทุน
ด้านสารกระตุ้นปฏิกิริยาในการผลิตจีโอโพลิเมอร์เพื่อประเมินความ
เป็นไปได้ในการผลิตจีโอโพลิเมอร์จากสารละลายชนิดอุตสาหกรรม
ทดแทนสารละลายชนิดห้องปฏิบัติการเพ่ือลดต้นทุนในการผลิต 
2. วัสดุ และวิธีดำเนินการวิจัย 

เถ้าลอยจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 

ตารางท่ี 1  องค์ประกอบของเถา้ลอยโดยวิธีการทดสอบ EDXRF 

องค์ประกอบ เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก 
Al2O3 9.38 
SiO2 20.05 
SO3 5.34 
K2O 2.59 
CaO 30.96 
TiO2 0.68 
MnO 0.25 
Fe2O3 30.34 
As2O3 0.08 
Rb2O 0.03 
SrO 0.30 

 
รูปที่ 1 โซเดียมไฮดรอกไซด์ชนิดห้องปฏิบัติการและชนิด

อุตสาหกรรมแบรนด์ RCI (a), AGC (b), China (c), 
Taiwan (d) 

โซเดียมไฮดรอกไซด์ชนิดห้องปฏิบัติการจาก RCI Labscan 
และโซเดียมไฮดรอกไซด์ชนิดอุตสาหกรรมจากร้านเคมีภัณฑ์ใน
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จังหวัดเชียงใหม่ 

ตารางท่ี 2  ค ว ามแตกต ่ า ง ข อ ง โ ซ เ ด ี ย ม ไ ฮ ด รอก ไ ซ ด์ ชนิ ด
ห้องปฏิบ ัต ิการและชนิดอุตสาหกรรม (สำนักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2549) 

องค์ประกอบ 
% ปริมาณองค์ประกอบ 

ห้อง 
ปฏิบัติการ 

อุตสาหกรรม 
ชั้นคุณภาพ 1 

อุตสาหกรรม 
ชั้นคุณภาพ2 

โซเดียม 
ไฮดรอกไซด์ 

> 99.0 > 99.0 > 98.0 

โซเดียม
คาร์บอเนต 

< 1.0 < 0.50 < 2.0 

โซเดียม 
คลอไรด์ 

< 0.03 < 0.10 < 0.15 

ไอร์ออน 
ออกไซด์ 

< 0.001 < 0.005 < 0.005 

ปรอท < 0.00001 < 0.10 < 0.1 

ตารางท่ี 3  ปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์โดยวิธีการไทรเทรต 

โซเดียมไฮดรอกไซด์ ปริมาณ NaOH (%w/w) 
RCI 99.6 

Taiwan 99.5 
AGC 98.7 

China 96.8 

ตารางท่ี 4  ราคาโซเดียมไฮดรอกไซด์ 

ชนิด NaOH ยี่ห้อ NaOH 
ราคา 

(บาท/กิโลกรัม) 
Lab RCI 295 

Industrial 
Taiwan 58 

AGC 27.8 
China 34 

การผสมตัวอย่างใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 16 โมลาร์
ซึ่งถูกเตรียมล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงเพื่อให้โซเดียมไฮดรอก
ไซด์ละลายท้ังหมด 

ในขั้นตอนการหล่อตัวอย่าง ผสมสารละลายกับเถ้าลอยโดยใช้
อัตราส่วนสารละลายต่อเถ้าลอย (L/B) เท่ากับ 0.4 จากนั้นปั่นด้วย
สว่านเป็นเวลา 30 วินาที จนส่วนผสมเข้ากันดี เทส่วนผสมลงใน
แบบหล่อตัวอย่างทรงปริซึมสี่เหลี่ยมขนาด 40x40x40 มิลลิเมตร
แล้วนำเข้าเตาอบอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 24 ชั่วโมง 
หลังจากนั้นถอดตัวอย่างออกจากแบบหล่อ ห่อด้วยพลาสติกใสเพ่ือ
ป้องกันการสัมผัสกับความชื้นในอากาศ ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องจนถึง

อายุการทดสอบ 

 
รูปที่ 2  ขั้นตอนการหล่อตัวอย่าง 

ตัวอย่างถูกทดสอบทดสอบระยะเวลาการก่อตัวตามมาตรฐาน 
ASTM C191, กำล ังร ับแรงอ ัดท ี ่อาย ุ  3 , 28 และ  60 ว ันตาม
มาตรฐาน BS EN 196-1  

ในการทดสอบต้นทุนในการผลิตจีโอโพลิเมอร์ได้ทำการเตรียม
สารละลาย และผสมเช่นเดียวกับขั้นตอนการหล่อตัวอย่างโดยจด
บันทึกปริมาณส่วนผสมที่ได้ใช้ในการผสมโดยละเอียด แต่ในขั้นตอน
การหล่อตัวอย่างได้ทำการหล่อตัวอย่างในท่อทรงกระบอกแทนการ
หล่อตัวอย่างในแบบหล่อ ทิ้งไว้ให้จีโอโพลิเมอร์แข็งตัวและทำการ
แกะตัวอย่างออกเพื่อวัดขนาดนำไปคำนวณปริมาตรจีโอโพลิเมอร์
เพ ื ่ อทำการคำนวณปร ิมาณส ่วนผสม  และต ้นท ุนของจ ี โอ               
โพลิเมอร์ปริมาตร 1 ลูกบาศก์เมตร  

3. ผลการวิจัย 

งานวิจัยศึกษาผลของชนิดสารกระตุ ้นปฏิก ิร ิยาที ่ม ีผลต่อ
คุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของจีโอโพลิเมอร์ โดยงานวิจัยส่วนใหญ่ใช้
สารละลายชนิดห้องปฏิบัติการเพราะมีความบริสุทธิ์สูง แต่ทำให้จีโอ
โพลิเมอร์มีราคาแพงเมื่อนำมาใช้ในทางปฏิบัติ ดังนั้นในงานวิจัยจึง
เลือกใช้สารละลายชนิดอุตสาหกรรมมาผลิตจีโอโพลิเมอร์เพื่อลด
ต้นทุนด้านสารกระตุ ้นปฏิกิริยา และเพื ่อศึกษาผลของชนิดสาร
กระตุ้นปฏิกิริยาในงานวิจัยจึงได้ทดสอบกำลังรับแรงอัด, เวลาก่อตัว
เร่ิมต้นของจีโอโพลิเมอร์ และราคาต้นทุนด้านกระตุ้นปฏิกิริยา 

3.1. กำลังรับแรงอัดของจีโอโพลิเมอร์ 

ผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดแสดงผลดังรูปที ่ 3 โดยจีโอ      
โพลิเมอร์จากสารกระตุ ้นปฏิกิริยาของ RCI, Taiwan, AGC และ 
China มีกำลังรับแรงอัดที่อายุ 60 วันเท่ากับ 343.1, 316.3, 373.1 
และ 337.5 ksc ตามลำดับ กำลังรับแรงอัดของจีโอโพลิเมอร์จาก
สารกระตุ้นปฏิกิริยาชนิดอุตสาหกรรมมีค่าใกล้เคียงกับจีโอโพลิเมอร์
จากสารกระตุ ้นปฏิกิริยาชนิดห้องปฏิบัติการเนื ่องจากปริมาณ
โซเดียมไฮดรอกไซด์ของสารกระตุ้นปฏิกิริยาซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญใน
การชะละลายซิลิกา และอะลูมินา [7] มีค่าต่างกันเพียงเล็กน้อยดัง
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แสดงในตารางที ่ 3 ทำให้การเกิดปฏิกิริยาจีโอโพลิเมอไรเซชัน
ใกล้เคียงกัน 

 
รูปที่ 3  กำลังรับแรงอัดของจีโอโพลิเมอร์ 

3.2. เวลาก่อตัวเริ่มต้น 

 
รูปที่ 4  เวลาก่อตัวเร่ิมต้นของจีโอโพลิเมอร์ 

จากรูปที่ 4 เวลาก่อตัวเริ่มต้นของจีโอโพลิเมอร์จากสารกระตุ้น
ปฏิกิร ิยาของ RCI, Taiwan, AGC และ China เท่ากับ 70, 120, 
155 และ 200 นาทีตามลำดับ เมื ่อสารละลายมีปริมาณโซเดียม  
ไฮดรอกไซด์เพิ ่มมากขึ ้นการละลายของอนุภาคซิล ิกอน และ
อล ูม ิ เน ียมจากสารต ั ้ งต ้นเพ ิ ่มมากข ึ ้น [7] ซ ึ ่ งทำหน ้าที่ เป็น
องค์ประกอบหลักของกระบวนการปฏิกิริยาจีโอโพลิเมอไรเซชัน 
[3,5,8] ดังนั้นเม่ืออนุภาคของซิลิกอน และอลูมิเนียมน้อยลงส่งผลให้
ปฏิกิริยาจีโอโพลิเมอไรเซชันเกิดได้ลดลง และทำให้เวลาในการ
แข็งตัวของจีโอโพลิเมอร์เพ่ิมขึ้น 

เมื่อเปรียบเทียบเวลาก่อตัวเริ่มต้นของจีโอโพลิเมอร์กับเวลาก่อ
ตัวเริ ่มต้นของซีเมนต์พบว่าเวลาก่อตัวเริ ่มต้นของจีโอโพลิเมอร์
เข้าเกณฑ์มาตรฐานของซีเมนต์คือ เวลาก่อตัวเริ่มต้นไม่น้อยกว่า 45 
นาที [1] เพื่อให้การนำไปใช้ทางปฏิบัติมีเวลาเพียงพอในการผสม
ส่วนผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน และสามารถขนส่งไปยังไซด์งาน 

3.3. ราคาตน้ทนุต่อลูกบาศก์เมตรของจีโอโพลิเมอร์
คอนกรีต 

ราคาต้นทุนด้านสารกระตุ้นปฏิกิริยาของจีโอโพลิเมอร์จากสาร
กระต ุ ้นปฏ ิก ิร ิยาของ RCI, Taiwan, AGC และ China เท ่ากับ 
29,474.2 6,429.4 4,017.8และ 4,720.5 บาทต่อลูกบาศก์เมตร

แสดงในรูปที ่ 5 จะเห็นได้ว ่าการใช้สารกระตุ ้นปฏิก ิร ิยาชนิด
อุตสาหกรรมสามารถลดต้นทุนด้านสารกระตุ้นปฏิกิริยาได้มากถึง 
78-86 เปอร์เซ็นต์โดยที่กำลังรับแรงอัดต่างจากการใช้สารกระตุ้น
ปฏิกิริยาชนิดห้องปฏิบัติการไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ 

ตารางท่ี 5  ส่วนผสมในการทดสอบต้นทุน 

แบรนด์ 
NaOH 

ส่วนผสม ปริมาณ (g) 
ราคาต่อ
หน่วย 

ราคา 

RCI NaOH 384 0.295 113.3 
 น้ำกล่ัน 491 0.0125 6.1 

ปริมาตรจีโอโพลิเมอร์ที่ได้  1215.3 ลบ.ซม.    
Taiwan NaOH 384 0.058 22.3 

 น้ำกล่ัน 556 0.0125 6.9 
ปริมาตรจีโอโพลิเมอร์ที่ได้  1362.5 ลบ.ซม.  

AGC NaOH 384 0.0278 10.7 
 น้ำกล่ัน 520 0.0125 6.5 

ปริมาตรจีโอโพลิเมอร์ที่ได้ 1284.3 ลบ.ซม.   
China NaOH 384 0.034 13.0 

 น้ำกล่ัน 495 0.0125 6.2 
ปริมาตรจีโอโพลิเมอร์ที่ได้  1220.2 ลบ.ซม.  

คำนวณราคาส่วนผสมต่อ 1 ลูกบาศก์เมตรในการผลิตจีโอโพลิ
เมอร์คอนกรีตแบรนด์ RCI 

 (113.3 6.1)x(1000000 / 1215.3)x0.3 29,474.2 บาท  
คำนวณราคาส่วนผสมต่อ 1 ลูกบาศก์เมตรในการผลิตจีโอโพลิ

เมอร์คอนกรีตแบรนด์ Taiwan 
(22.3 6.9)x(1000000 / 1362.5)x0.3 6, 429.4 บาท   
คำนวณราคาส่วนผสมต่อ 1 ลูกบาศก์เมตรในการผลิตจีโอโพลิ

เมอร์คอนกรีตแบรนด์ AGC 
 (10.7 6.5)x(1000000 / 1284.3)x0.3 4,017.8 บาท  

คำนวณราคาส่วนผสมต่อ 1 ลูกบาศก์เมตรในการผลิตจีโอโพลิ
เมอร์คอนกรีตแบรนด์ China 

 (13.0 6.2)x(1000000 / 1220.2)x0.3 4,720.5 บาท  

 
รูปที่ 5  ราคาต้นทุนของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีต 
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4. สรุปผลการวิจัย 

ผลการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบผลกระทบของชนิดของสาร
กระตุ้นปฏิกิริยาที่มีผลต่อคุณสมบัติของเชิงวิศวกรรม และต้นทุน
ของจีโอโพลิเมอร์สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. สารกระตุ้นปฏิกิริยาชนิดอุตสาหกรรมสามารถนำมาใช้ใน
การผลิตจีโอโพลิเมอร์ทดแทนสารกระตุ ้นปฏิก ิร ิยาชนิด
ห้องปฏิบัติการได้ โดยที่กำลังรับแรงอัดของจีโอโพลิเมอร์มีค่า
ต่างจากการใช้สารกระตุ้นปฏิกิริยาชนิดห้องปฏิบัติการไม่เกิน 
10 เปอร์เซ็นต์ 

2. จีโอโพลิเมอร์จากสารกระตุ้นปฏิกิริยาชนิดอุตสาหกรรมมี
เวลาก ่อต ัวเร ิ ่มต ้นท ี ่มากกว ่าสารกระต ุ ้นปฏิก ิร ิยาชนิด
ห้องปฏิบัติการ และเวลาก่อตัวเริ่มต้นของสารกระตุ้นปฏิกิริยา
ทั้ง 2 ชนิดผ่านเกณฑ์มาตรฐานของซีเมนต์ 

3. จีโอโพลิเมอร์จากสารกระตุ้นปฏิกิริยาชนิดอุตสาหกรรมมี
ราคาต่ำกว่าสารกระตุ้นปฏิกิริยาชนิดห้องปฏิบัติการมากถึง 78-
86 เปอร์เซ็นต์ 

5. การนำผลวิจัยไปใช้ 

จากผลการทดสอบ และเปรียบเทียบคุณสมบัติสามารถนำการ
ผลิตจีโอโพลิเมอร์จากสารกระตุ้นปฏิกิริยาชนิดอุตสาหกรรมไป
ประยุกต์ในการผลิตจีโอโพลิเมอร์ในทางปฏิบัติ และงานวิจัยหา
วิธีการออกแบบปฏิภาคส่วนผสมสำหรับการใช้งานจริง 

6. กิตติกรรมประกาศ 

ขอแสดงความขอบคุณต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีวรา สุวรรณ 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ที่ได้ให้คำปรึกษา และข้อแนะนำในหัวข้องานวิจัยนี้ และขอขอบคุณ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ให้คำปรึกษาแนะนำในด้าน
วิชาการ ด้านการดำเนินงานวิจัย และให้การสนับสนุนทุนการศึกษา
ผู้ช่วยสอน ผู้ช่วยวิจัย (TA&RA) ทำให้การทำวิจัยสำเร็จสมบูรณ์ได้
ด้วยดีมา ณ โอกาสน้ี 
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ABSTRACT 

Plastic wastes have been increasing every year due to the high demands of plastic use in many applications. This is one 
of the important environmental problems and leads to the challenge issue on waste management. Attempts have been made 
to reuse and/or recycle of plastic wastes by applying in construction. An idea on use of plastic waste in concrete as partial 
replacement to fine or coarse aggregate has been introduced. However, the major setback on using plastic waste in concrete 
is its negative effect on the mechanical and durability performance of concrete. This study aims to use graphene nanoplatelets 
(GNP) as an additive in order to mitigate the negative effect of plastic waste in concrete. 40% fly ash replacement by volume 
of cement was used in this study. Plastic waste was used to partially replace coarse aggregate in concrete mix at 30% by 
volume, and GNP was added at 0%, 0.15%, and 0.30% by weight of cementitious materials. Four mixes were prepared and 
tested for compressive strength, splitting tensile strength, and flexural strength at 3, 7, and 28 days of curing. The results 
showed that GNP can partially reduce the loss in strengths in concrete due to negative effect of plastic waste, as the mixes 
with GNP showed higher strengths compared to those without GNP. In conclusion, GNP can effectively enhance the mechanical 
properties of concrete containing plastic waste for structural applications.  

Keywords: Fly Ash, Plastic Waste, Graphene Nanoplatelets, Compressive Strength, Splitting Tensile Strength, Flexural Strength.  
 
1. INTRODUCTION 

Plastic waste had been used in concrete as partial 
replacement to fine or coarse aggregate [1-2]. The use of 
recycled plastic waste has been explored as an efficient 
way of improving concrete and mortar properties for 
specific applications [3]. For instance, concrete with 
recycled plastic waste as aggregate showed excellent 
ductility in the post-crack region and flexural toughness of 
concrete [4]. Furthermore, plastic waste can effectively 
reduce the density and the brittleness of concrete and 
mortar and demonstrates good performance in thermal 
insulation [5-7]. However, plastic waste decreases the 
strengths and durability performance of concrete. 

Graphene nanoplatelets (GNP) was used as an additive 
by weight of cementitious materials in order to partially 
or fully mitigate the negative effects of plastic waste on 
the mechanical and durability performance of concrete. 
The recent studies have demonstrated that GNP can be 
used as a promising nano-sized additive to improve the 
mechanical properties and durability performances of 
cement composites [8]. According to this approach, GNP 
is then selected as a participant for this study.  However, 
GNP is added in very small amount to cementitious 
composites due to its high reactivity and high cost. To 
reduce the cost of concrete when graphene nanoplatelets 
is added, high-volume fly ash (HVFA) will be used to 
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partially replace cement.  
Consequently, the purpose of this research is to 

develop a sustainable high-volume fly ash (HVFA) 
concrete using plastic waste and graphene nanoplatelets 
(GNP). In addition, the effect of GNP content on the 
mechanical properties of concrete including compressive 
strength, splitting tensile strength, and flexural strength 
have been investigated.  

2. EXPERIMENTAL PROGRAM 

2.1. MATERIALS 

2.1.1. CEMENT 

The Ordinary Portland Cement (OPC) Type I 
conformed to ASTM C150M-20 [9] was used. Physical and 
chemical properties of OPC are summarized in Table 1.  

Table 1 Properties of cement and fly ash 

Chemical composition (%) Cement  Fly ash 
SiO2 17.8 42.4 
Al2O3 4.29 21.3 
Fe2O3 
CaO 
MgO 
Na2O 
K2O 
TiO2 
P2O5 
MnO 
SO3 
LOI 

Specific surface area (m2/kg) 
Specific gravity 

2.97 
61.1 
0.87 
0.34 
0.26 
0.22 

- 
- 

4.14 
1.9 
376 
3.15 

13.2 
15.7 
2.3 
0.9 
2.0 
0.5 
0.2 
0.1 
1.0 
0.4 
363 
2.54 

2.1.2. HIGH-VOLUME FLY ASH (HVFA) 

High-volume class C fly ash conformed to ASTM 
C618-19 [10], and the particles are formed in spherical 
shape with specific gravity of 2.54, was used as 
supplementary cementitious materials (SCM). X-ray 
fluorescence (XRF) analysis was used to determine the 
chemical properties of the fly ash as shown in Table 1.   

2.1.3. AGGREGATES 

Well-graded natural river sand conforming to the 
requirements of ASTM C33-03 [11] in saturated surface 
dried form was used as a fine aggregate. The aggregate has 

a specific gravity and fineness modulus of 2.64 and 2.80, 
respectively. The particle size distribution of the natural 
river sand, as obtained using ASTM C136 [12], is shown in 
Figure 1.  

A well graded gravel with nominal maximum size 
aggregate (NMSA) of 19 mm was used as a coarse 
aggregate. Particle size gradation of the gravel is shown in 
Figure 2. The specific gravity (SSD) of the used coarse 
aggregate is 2.67. 

 
Figure 1. Particle size analysis of fine aggregate 

   
Figure 2.  Particle size analysis of coarse aggregate 

2.1.4. PLASTIC WASTE 

Two sizes of polypropylene plastic waste (see Figure 
3) obtained from Grand Siam Composites Company were 
used in this study. Aggregate size of the light substance 
and the dark substance is 12.70 mm and 9.525 mm, 
respectively.  

 
Figure 3. Plastic Waste 
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2.1.5. GRAPHENE NANOPLATELETS (GNP) 

Graphene nanoplatelets in black or grey powdered 
form were obtained from ACS Materials LLC, Canada, as 
shown in Figure 4. The physical and chemical properties 
of the GNP is presented in Table 2. 

 
Figure 4. Graphene nanoplatelets (GNP) 

Table 2. Properties of GNP 

Properties Values 
Diameter (μm) 2 - 7 
Thickness (nm) 2 – 10 

Specific surface area (m2/g) 
Electrical conductivity (S/m) 

Carbon content (%) 
Apparent density (g/ml) 
Water content (wt.%) 

Weighted residual (wt.%) 
Concentration (%) 

Uniformity 

16.48 
80000 
> 99 

0.06 – 0.09 
< 2 
0.2 
0.25 
0.52 

2.1.6. SUPERPLASTICIZER 

A high performance polycarboxylate-based 
superplasticizer, trade named as Sika ViscoCrete-10 TH, 
was used as a high-range water reducing admixture. The 
solution was prepared in form of light brownish liquid, free 
from chloride with a pH of 4.97 and a density of 1.060 
g/cm3. The superplasticizer was used together with mixing 
water to disperse effectively the GNP for avoiding 

agglomeration. The solution was added at 1% by weight 
of cementitious materials. 

2.2. MIX PROPORTIONS AND CASTING 

2.2.1. MIXTURE PROPORTIONS 

The control concrete mix (0% plastic waste, 0% fly 
ash, and 0% GNP) was designed in accordance with the 
guidance suggested in ACI 211.1-91 [13]. The mixture was 
prepared for a target design characteristic strength of 30 
MPa., i.e., cube strength of 37 MPa at 28 days, using a 
nominal maximum size aggregate of 19 mm, and a 
constant water-to-cement ratio of 0.45. The quantities of 
materials for the control mix are shown in Table 3.  

For remaining mixtures, fly ash was used at 40% 
replacement by volume of cement. Plastic waste was 
used to partially replace coarse aggregate at 30%. GNP 
was added at 0%, 0.15%, and 0.30% by weight of 
cementitious materials.  

2.2.2. PREPARATION AND CASTING OF SPECIMEN 

The molds sizes include 100 mm × 100 mm × 100 
mm cubes, 100 mm diameter × 200 mm height cylinders, 
and 100 mm × 100 mm × 350 mm prisms. The fresh 
concrete samples were poured into the designated steel 
molds depending on the sample size. This procedure was 
done in accordance with ASTM C192/192M [14]. The 
molds were cleaned, tightened, and oiled properly before 
casting. The molds were filled in three layers, with each 
layer fully compacted using concrete vibration before the 
next layer was poured. After filling the molds, the top 
surface was screed off and excess concrete was removed, 
then hand trowel was used to achieve a smooth finishing. 
For each mixture, three samples were prepared. The 
samples were removed from the molds after 24 hours and 
cured in water.

Table 3. Concrete mix proportions 

Mix PW 
(%) 

HVFA 
(%) 

GNP 
(%) 

Cement 
(kg/m3) 

HVFA 
(kg/m3) 

Fine Agg. 
(kg/m3) 

Coarse Agg. 
(kg/m3) 

PW 
(kg/m3) 

GNP 
(kg/m3) 

Water 
(kg/m3) 

S.P. 
(kg/m3) 

P0-F0-G0 0 0 0 420.7 0 653.9 1176.9 0 0 159.4 4.21 
P30-F40-G0 30 40 0 252.4 122.9 653.9 823.8 43.7 0 159.4 3.75 

P30-F40-G0.15 30 40 0.15 252.4 122.9 653.9 823.8 43.7 0.56 159.4 3.75 
P30-F40-G0.30 30 40 0.30 252.4 122.9 653.9 823.8 43.7 1.13 159.4 3.75 
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2.3. TEST METHOD 

2.3.1. COMPRESSIVE STRENGTH TEST 

The compressive strength of the concrete was done 
in accordance with BS 12390-3:2009 [15] using 100 mm 
cubes. The test was carried out using a 3000 KN. Universal 
testing machine (UTM). For each mixture, the compressive 
strength was determined after 3, 7, and 28 days curing 
periods. Three samples were prepared for each mixture. 
The average results at each curing period were collected.  

2.3.2. SPLITTING TENSILE STRENGTH TEST 

The splitting tensile strength test was used to 
measure the indirect tensile strength of the concrete. The 
test was carried in accordance with the guidance of BS EN 
12390-6:2009 [16] using cylindrical samples of 100 mm 
diameter and 200 mm height. For each mixture, the 
splitting testing strength was determined after 3, 7, and 28 
days curing periods. Three samples were prepared for 
each mixture. The average results at each curing period 
were also reported. 

2.3.3. FLEXURAL STRENGTH TEST 

The flexural strength, obtained from the rectangular-
shaped specimens of sizes 100 mm × 100 mm × 350 mm, 
was determined in accordance with the guidance of ASTM 
C78. The flexural strength was measured by considering 
the curing period of 7 and 28 days. For each mixture and 
curing period, three samples were prepared and tested, 
the average value were then recorded. 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

3.1. COMPRESSIVE STRENGTH 

The results of the compressive strength are shown in 
Figure 5. The compressive strengths of control mix (P0-F0-
G0) were 20.82 MPa, 27.64 MPa, and 37.81 MPa for the 
curing age of 3, 7, and 28 days, respectively. However, 
when 30% of plastic waste and 40% of fly ash were added 
(P30-F40-G0), the compressive strength of the concrete 
decreased by approximately 20.55% compared to the 
control mix. The compressive strengths of specimen P30-
F40-G0 at 3-day, 7-day, and 28-day were 19.05 MPa, 22.72 
MPa, and 26.77 MPa, respectively. 

 However, when GNP was added to the concrete 
specimen, the compressive strength of the concrete 
specimen increased. By adding 0.15% of GNP (P30-F40-
G0.15), the compressive strengths at 3, 7, and 28 days 
enhanced to 21.34 MPa, 23.48 MPa, and 27.35 MPa, 
respectively. In addition, by adding 0.3% GNP (P30-F40-
G0.30), the compressive strengths were 25.98 MPa, 29.35 
MPa, and 35.20 MPa, for 3-, 7-, and 28-day age, 
respectively. It is found that the compressive strengths of 
P30-F40-G0.30 was almost the same with those of the 
control mix (P0-F0-G0).   

 
Figure 5. Compressive strength at 3, 7, and 28 days. 

3.2. SPLITTING TENSILE STRENGTH 

The result for splitting tensile strength of concrete 
mixtures was determined at the ages of 3, 7, and 28 days. 
Results are shown in Figure 6. From the result, it was 
found that the P30-F40-G0 concrete specimens containing 
30% of plastic waste and 40% of fly ash replacement with 
a curing age of 3, 7, and 28 days have a splitting tensile 
strengths of 1.36 MPa, 1.75 MPa, and 2.16 MPa, 
respectively, which had a lower splitting tensile strength 
than those of regular concrete or control mix (P0-F0-G0), 
which had splitting tensile strengths at curing ages of 3, 7, 
and 28 days of 2.06 MPa, 2.40 MPa, and 3.32 MPa, 
respectively. 

For the case of adding GNP to the specimen, it is 
noted that the use of GNP significantly increased the 
splitting tensile strength of concrete specimen. When only 
0.15% GNP was added, the splitting tensile strengths of 
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concrete specimens were increased to 2.18 MPa, 2.34 
MPa, and 3.04 MPa, respectively. For the case that the 
addition of GNP was up to 0.30%, the splitting tensile 
strengths of concrete specimens increased to 2.27 MPa, 
2.77 MPa, and 3.65 MPa respectively, as shown in Figure 
6. When compared with the P30-F40-G0 concrete 
specimen with 30% of plastic added, 40% of fly ash 
replacement, and without additive GNP, it was seen that 
the 0.30% GNP enhanced the splitting tensile strength of 
concrete by approximately 64.81%. 

 
Figure 6. Splitting tensile strength at 3, 7, and 28 days 

3.3. FLEXURAL STRENGTH 

For the flexural strength of concrete, the results in 
Figure 7 showed that P30-F40-G0 achieved the flexural 
strength of 6.04 MPa and 7.08 MPa at the curing period of 
7 and 28 days, respectively. The obtained flexural 
strengths were lower than those of the control mix (P0-
F0-G0) that offered the flexural strength of 7.33 MPa at 7 
days and 8.31 MPa at 28 days. Using 30% of plastic and 
40% of fly ash decreased the flexural strength of concrete 
by approximately 17.6% at 7 day and 14.7% at 28 day.  

However, when only 0.15% of GNP was added to 
concrete (P30-F40-G0.15), the flexural strengths increased 
to 6.60 MPa at 7 days and 7.12 MPa at 28 days, as shown 
in Figure 7. Moreover, when the amount of GNP was 
increased to 0.30%, the flexural strengths of concrete 
increased to 6.97 MPa at 7 days and 8.01 MPa at 28 days. 
Therefore, it can be seen that adding 0.30% of GNP to 
concrete specimens containing with 30% plastics and 40% 
fly ash can increase the flexural strength of concrete 

approximately 15.34% and 13.09% for the curing period 
of 7 and 28 days, respectively. 

 
Figure 7. Flexural strength at curing age of 7 and 28 days 

4. CONCLUSIONS 

Based on the experimental results, the following 
conclusions were drawn: 
1) The partial replacement of coarse aggregate with 

plastic waste significantly decreased the compressive 
strength, splitting tensile strength, and flexural 
strength of HVFA concrete. 

2) Partial replacement of cement with HVFA further 
decreased the compressive strength, splitting tensile 
strength, and flexural strength of the concrete. 

3) Adding GNP as an additive by weight of cementitious 
materials can improve the compressive strength, 
splitting tensile strength, and flexural strength of HVFA 
concrete containing plastic waste. 

5. ACKNOWLEDGMENTS 

This research was funded by the Program 
Management Unit for Human Resources & Institutional 
Development, Research and Innovation - CU [Grant 
number B16F630071]. 

6. REFERENCES 

[1] Gupta, T., Chaudhary, S., & Sharma, R. K. (2016). 
Mechanical and durability properties of waste rubber 
fiber concrete with and without silica fume. Journal 
of cleaner production, 112, 702-711. 

[2] Nuzaimah, M., Sapuan, S. M., Nadlene, R., & Jawaid, 
M. (2018, June). Recycling of waste rubber as fillers: 

0

1

2

3

4

P0-F0-G0 P30-F40-G0 P30-F40-G0.15 P30-F40-G0.30

Sp
litt

ing
 te

ns
ile

 st
ren

gh
t (

MP
a)

Mix

3 Days 7 Days 28 Days

0

2

4

6

8

10

P0-F0-G0 P30-F40-G0 P30-F40-G0.15 P30-F40-G0.30

Fle
xu

ral
 st

ren
gh

t (
MP

a)

Mix

7 Days 28 Days



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

MAT-13-6 

A review. In IOP Conference Series: Materials Science 
and Engineering, 368, 12016. 

[3] Saikia, N., & De Brito, J. (2012). Use of plastic waste as 
aggregate in cement mortar and concrete 
preparation: A review. Construction and Building 
Materials, 34, 385-401. 

[4] Yin, S., Tuladhar, R., Shi, F., Combe, M., Collister, T., & 
Sivakugan, N. (2015). Use of macro plastic fibres in 
concrete: A review. Construction and Building 
Materials, 93, 180-188. 

[5] Rashad, A. M. (2016). A comprehensive overview 
about recycling rubber as fine aggregate replacement 
in traditional cementitious materials. International 
Journal of Sustainable Built Environment, 5(1), 46-
82. 

[6] Thomas, B. S., & Gupta, R. C. (2016). A comprehensive 
review on the applications of waste tire rubber in 
cement concrete. Renewable and Sustainable 
Energy Reviews, 54, 1323-1333. 

[7] Ferrándiz-Mas, V., & García-Alcocel, E. (2013). 
Durability of expanded polystyrene mortars. 
Construction and Building Materials, 46, 175-182. 

[8] Lee, S. J., Jeong, S. H., Kim, D. U., & Won, J. P. (2020). 
Graphene oxide as an additive to enhance the 
strength of cementitious composites. Composite 
Structures, 242, 112154. 

[9] American Society for Testing and Materials. (2020). 
ASTM C150/C150M-20: Standard Specification for 
Portland Cement. In Annual book of ASTM standards 
2020, West Conshohocken, PA, USA. 

[10] American Society for Testing and Materials. (2019). 
ASTM C618-19: Standard Specification for Coal Fly 
Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use in 
Concrete. In Annual book of ASTM standards 2019, 
West Conshohocken, PA, USA.  

[11] American Society for Testing and Materials. (2001). 
ASTM C33-03: Standard Specifications for Concrete 
Aggregates. In Annual book of ASTM standards 2001, 
West Conshohocken, PA, USA. 

[12] American Society for Testing and Materials. (2019). 
ASTM C136/C136M-19: Standard Test Method for 
Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates. In 
Annual book of ASTM standards 2019, West 
Conshohocken, PA, USA. 

[13] American Concrete Institute (2009). ACI 211.1-91: 
Standard Practice for Selecting Proportions for 
Normal, Heavyweight and Mass Concrete. In Annual 
book of ACI standards 2009, Farmington Hills, MI, USA 

[14] American Society for Testing and Materials. (2019). 
ASTM C192/C192M-19: Standard Practice for Making 
and Curing Concrete Test Specimens in the 
Laboratory. In Annual book of ASTM standards 2019, 
West Conshohocken, PA, USA.  

[15] British Standards for Testing hardened concrete 
(2009). BS EN 12390-3:2009 Compressive strength of 
test specimens. In annual book of BSI standards 
2009, London, UK. 

[16] British Standards for Testing hardened concrete 
(2009). BS EN 12390-6:2009: Tensile splitting strength 
of test specimens. In annual book of BSI standards 
2009, London, UK. 

 



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

MAT-14-1 

การศึกษากำลังอดัและการซึมผ่านของคลอไรด์ในคอนกรีตกำลังสูงท่ีใช้เถ้าก้นเตาที่ปรับปรุงคุณภาพแล้วแทนที่ 
ปูนซีเมนต์และมวลรวมละเอียดบางส่วน 

A STUDY OF COMPRESSIVE STRENGTH AND CHLORIDE PERMEABILITY OF HIGH STRENGTH CONCRETE USING 
PROCESSED BOTTOM ASH PARTLY SUBSTITUTE IN CEMENT AND FINE AGGREGATE 
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บทคัดย่อ 

เถ้าก้นเตาเป็นวัสดุเหลือทิ้งเป็นผลพลอยได้จากโรงไฟฟ้าถ่านหินเช่นเดียวกับเถ้าถ่านหิน แต่อย่างไรก็ตามเถ้าก้นเตายังไม่เป็นที่นิยมในการ
นำมาใช้ในอุตสาหกรรมคอนกรีตมากนัก โดยเฉพาะในงานคอนกรีตกำลังสูง ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงศึกษาเถ้าก้นเตาที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพเพื่อใช้
แทนที่ปูนซีเมนต์และมวลรวมละเอียดในงานคอนกรีตกำลังสูงด้วยการร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 50 ค้างถาด (PAN) และนำมาบดละเอียดให้มีขนาด
เล็กโดยมีอนุภาคค้างตะแกรงเบอร์ 325 ต่ำกว่าร้อยละ 1.0 โดยน้ำหนัก ใช้เถ้าก้นเตาที่ปรับปรุงคุณภาพทดแทนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ในอัตราส่วน
ร้อยละ 35, 50 และ 65 โดยน้ำหนักของวัสดุประสาน อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.25 และใช้สารลดน้ำพิเศษเพื่อควบคุมการยุบตัวของ
คอนกรีตให้มีค่าเท่ากับ 17.5±2.5 เซนติเมตร ทดสอบกำลังอัด ความต้านทานการแทรกซึมของคลอไรด์ของคอนกรีต และการต้านทานการเกิดสนิม
ของเหล็กเสริมที่ฝังในคอนกรีตด้วยวิธีการเร่งด้วยไฟฟ้า จากการทดสอบพบว่า เถ้าก้นเตาที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยการร่อนผ่านตะแกรง 
เบอร์ 50 ค้างถาด (PAN) และนำไปบดละเอียด สามารถใช้แทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วนเพื่อใช้ผลิตคอนกรีตกำลังสูงได้ และคอนกรีตที่ใช้เถ้าก้นเตาที่
ผ่านการปรับปรุงคุณภาพแล้วเพื่อทดแทนปูนซีเมนต์ในปริมาณร้อยละ 50 โดยน้ำหนักของวัสดุประสาน (GBA50) มีค่ากำลังอัดสูงที่สุด คือมีค่า
เท่ากับ 80.9 และ 84.5 เมกะปาสคาล ที่อายุ 28 และ 90 วัน ตามลำดับ มีการซึมผ่านของคลอไรด์น้อยที่สุด และมีค่าน้ำหนักที่สูญเสียของเหล็ก
เสริมจากการเกิดสนิมต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับส่วนผสมอ่ืนที่อายุเดียวกัน นอกจากนี้การใช้เถ้าก้นเตาท่ีค้างตะแกรงเบอร์ 50 แทนท่ีมวลรวมละเอียดร้อย
ละ 60 โดยปริมาตร (GBA50-SBA60) ส่งผลด้านลบต่อคุณสมบัติของคอนกรีตไม่มากนัก 
คำสำคัญ: เถ้าก้นเตา, คอนกรีตกำลังสูง, การซึมผ่านคลอไรด์, ความทนทานของคอนกรีต 

Abstract 

Bottom ash is a by-product from coal power plant like fly ash. However, the utilization of bottom ash in concrete is not 
well-known. Therefore, this study focuses on development of bottom ash as a partial replacement of cement and fine 
aggregate in high strength concrete. Bottom ash received directly from a power plant was processed by sieving through a sieve 
No. 50 and retained on a pan, and then being ground until the retained particles on a sieve No. 325 was less than 1.0% by 
weight. The processed bottom ash was used to substitute ordinary Portland cement at 35%, 50% and 65% by weight of 
binder. Water to binder ratio was set at 0.25 and superplasticizer was required to maintain the slump of fresh concrete 
between 17.5±2.5 cm. Compressive strength, rapid chloride permeability and electrical accelerated steel corrosion were 
investigated. The results indicated that the improved bottom ash by sieving and then grinding can be used as a cement 
replacement in high strength concrete. The concrete containing the improved bottom ash at 50% by weight of binder had 
the highest compressive strength, which were 80.9 and 84.5 MPa at 28 and 90 days respectively, the lowest chloride 
permeability and the lowest weight loss due to steel corrosion as compared to other mix proportions at the same testing age. 
Additionally, the use of the retained bottom ash (passing a sieve No. 4 and retaining on a sieve No. 50) at 60% by volume to 
replace fine aggregate had a slightly negative effect on properties of high strength concrete. 
Keywords: Bottom ash, High strength concrete, Chloride permeability, Durability 
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1. บทนำ 

ในปี 2563 ประเทศไทยมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงถึงวันละ 500 
ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง โดยใช้ถ่านหินในการผลิตไฟฟ้าเป็นสัดส่วนสูงถึง
ร้อยละ 24 ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดของประเทศไทย โดยมีการเผา
ถ่านหินลิกไนต์ประมาณ 40,000 ตันต่อวัน [1] ซึ่งก่อให้เกิดวัตถุ
พลอยได้จากการเผาเป็นปริมาณมาก ได้แก่ เถ้าถ่านหิน (Fly ash) 
และเถ้าก้นเตาหรือเถ้าหนัก (Bottom ash)  

ปัจจุบันเถ้าถ่านหิน (Fly ash) นำมาใช้ในอุตสาหกรรมคอนกรีต
อย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีงานวิจัยสนับสนุนว่าเถ้าถ่านหินเปน็วัสดุ
ปอซโซลานที ่ดี ช่วยเพิ ่มสมบัติทางกลและความทนทานให้กับ
คอนกรีต แต่ในทางตรงกันข้ามเถ้าก้นเตา (Bottom ash) ซึ่งเป็น
วัสดุพลอยได้จากการเผาถ่านหินลิกไนต์เช่นเดียวกันกับเถ้าถ่านหิน
แต่ยังไม่ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายนัก เถ้าก้นเตาจึงถูก
นำไปทิ ้งจนเกิดวัสดุเหลือทิ ้งมากกว่า 1.4 ล้านตัน [2] ซึ ่งส่งผล
กระทบทั้งด้านการจัดหาพื ้นที ่จัดเก็บและการเกิดมลภาวะทาง
อากาศอีกด้วย 

เถ้าก้นเตา (Bottom ash) เป็นวัสดุปอซโซลานชนิดหนึ่ง [2]-
[4] ซึ่งเป็นวัสดุพลอยได้จากกระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้าถ่านหิน 
มีลักษณะเป็นก้อนขนาดใหญ่ มีรูพรุนสูง ขนาดและรูปร่างไม่แน่นอน 
เนื ่องจากมีน้ำหนักมากไม่สามารถลอยได้เหมือนกับเถ้าถ่านหิน  
จึงตกลงมาอยู่ที่ก้นเตา จึงเรียกว่าเถ้าหนักหรือเถ้าก้นเตา  

จากงานวิจัยที ่ผ่านมาพบว่าการใช้เถ้าก้นเตาที ่ไม่ผ่านการ
ปรับปรุงคุณภาพหรือการบดละเอียดทำให้คอนกรีตมีปฏิกิริยาปอซ
โซลานที่ต่ำเมื่อเทียบกับคอนกรีตที่ใช้เถ้าถ่านหิน ดังนั้นงานวิจัย
ส่วนมากจึงใช้เถ้าก้นเตาเพื่อแทนที่วัสดุมวลรวมละเอียด แต่อย่างไร
ก็ตาม Jaturapitakkul และ Cheerarot [3] พบว่าเถ ้าก ้นเตามี
องค์ประกอบทางเคมีคล้ายกับเถ้าถ่านหินที่มาจากแหล่งเดียวกัน 
หากปรับปรุงเถ้าก้นเตาให้มีความละเอียดมากขึ้น ก็จะส่งผลให้
เกิดปฏิกิริยาปอซโซลานท่ีมากขึ้น 

นอกจากนี้ ชลดรงค์ เจริญไวยเจตน์ [4] ได้ศึกษาการปรับปรุง
คุณภาพของเถ้าก้นเตาด้วยการนำมาร่อนผ่านตะแกรงขนาดต่าง ๆ 
ก่อนนำไปบดให้มีความละเอียดที่เท่ากัน (น้ำหนักค้างบนตะแกรง
มาตรฐานเบอร์ 325 เท่ากับร้อยละ 5±1 โดยน้ำหนัก) จากนั้นนำไป
แทนท่ีปูนซีเมนต์ในปริมาณร้อยละ 20 โดยน้ำหนักของวัสดุประสาน 
จากการศึกษาพบว่าหากนำเถ้าก้นเตาไปร่อนผ่านตะแกรงขนาดเล็ก
แล้วนำไปบดละเอียดทำให้มอร์ตาร์มีคุณสมบัติที่ดีขึ้น โดยเถ้าก้นเตา
ที่ร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 50 ทำให้มอร์ตาร์มีกำลังอัดสูงที่สุด ซึ่งสูง
กว่ามอร์ตาร์ควบคุมที่อายุ 28 วัน ซึ่งการวิจัยนี้ให้ผลศึกษาไปใน
ทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยของ Kim [5] และ บุษรา [6] ที่พบว่า
การค ัดแยกเถ ้าก ้นเตาก ้อนใหญ่ออกโดยว ิธ ีการร ่อนช ่วยให้
เกิดปฏิกิริยาปอซโซลานได้ดีขึ้น 

จากงานวิจัยที ่ผ่านมาพบว่ากระบวนการปรับปรุงคุณภาพ 

ของเถ ้าก ้นเตาโดยการร ่อนผ ่านตะเกรงขนาดเล ็กและการ
บดละเอียดช่วยทำให้เถ้าก้นเตากลายเป็นวัสดุปอซโซลานที่ดีได้ 
อย่างไรก็ตามการศึกษาและการพัฒนาทั้งด้านสมบัติเชิงกลและ
ความทนทานของคอนกรีตกำลังสูงที ่ใช้เถ้าก้นเตายังมีน้อย เมื่อ
เทียบกับเถ้าถ่านหินหรือวัสดุปอซโซลานชนิดอ่ืน ประกอบกับยังไม่มี
การใช้งานเถ้าก้นเตาอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมคอนกรีตกำลัง
สูง โดยคอนกรีตกำลังสูงต้องมีกำลังร ับแรงอัดไม่ต ่ำกว่า 55  
เมกะปาสคาล ตามมาตรฐาน ACI 363 [7] งานวิจัยนี้จึงได้ศึกษา
ผลกระทบด้านการรับกำลังอัดของคอนกรีตกำลังสูง ความต้านทาน
การแทรกซึมของคลอไรด์ และการต้านทานการเกิดสนิมของเหล็ก
เสริมที่ฝังในคอนกรีตกำลังสูงที่ใช้เถ้าก้นเตาที่ผ่านกระบวนการร่อน
ผ่านตะแกรงและการบดเพื ่อเพิ ่มความละเอียดเพื ่อใช้แทนท่ี
ปูนซีเมนต์ในปริมาณท่ีแตกต่างกัน และใช้เถ้าก้นเตาส่วนที่เหลือเพ่ือ
แทนท่ีมวลรวมละเอียดเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2. วิธีการศึกษา  

2.1. วัสดุที่ใช้ในการวิจยั 

 การวิจัยนี้ศึกษาการปรับปรุงคุณภาพของเถ้าก้นเตาด้วยการ
ร่อนผ่านตะแกรงและนำไปบดละเอียด เถ้าก้นเตาท่ีปรับปรุงคุณภาพ
แล้วจะนำไปแทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วนเพื่อหล่อคอนกรีต จากนั้นทำ
การทดสอบความสามารถในการรับกำลังอัด ทดสอบความต้านทาน
การแทรกซึมของคลอไรด์โดยวิธีการเร่งด้วยไฟฟ้า และทดสอบการ
ต้านทานการเกิดสนิมของเหล็กเสริมที่ฝังคอนกรีตโดยวิธีการเร่งด้วย
ไฟฟ้า 

วัสดุที ่ใช้ในงานวิจัยนี ้ประกอบด้วยเถ้าก้นเตาจากโรงไฟฟ้า 
แม่เมาะ จังหวัดลำปาง ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 (OPC)  
มวลรวมละเอียดใช้ทรายแม่น้ำร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 4 และเถ้า 
ก้นเตาที่ผ่านการร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 4 ค้างบนตะแกรงเบอร์ 50 
มวลรวมหยาบใช้หินปูนร่อนผ่านตะแกรง 3/8 นิ้ว และค้างเบอร์ 4 

เถ้าก้นเตาที่ได้จากโรงไฟฟ้ามีความชื้นสูง ก่อนนำมาใช้จึงต้อง
นำไปอบแห้งก่อนนำมาร่อนเพื่อป้องกันเถ้าก้นเตาติดตะแกรง เถ้า
ก้นเตาที่ร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 4 ค้างเบอร์ 50 จะนำไปใช้แทนท่ี
มวลรวมละเอียดธรรมชาติ (SBA) ในปริมาณร้อยละ 60 โดย
ปริมาตร ส่วนเถ้าก้นเตาที่ร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 50 ค้างบนถาด 
(PAN) จะนำไปบดละเอียดโดยใช้เครื่องบดวัสดุ ให้มีอนุภาคค้างบน
ตะแกรงเบอร์ 325 (ขนาดช่องของตะแกรงเท่ากับ 45 ไมโครเมตร) 
ต่ำกว่าร้อยละ 1.0 โดยน้ำหนัก ซึ่งส่วนนี้จะนำไปใช้เป็นวัสดุปอซโซ
ลาน (GBA) เพื่อแทนท่ีปูนซีเมนต์ในปริมาณร้อยละ 35, 50 และ 65 
โดยน้ำหนักวัสดุประสาน 

2.2. สมบัติทางกายภาพของวัสดุประสาน 

สมบัติทางกายภาพของวัสดุประสาน OPC และ GBA แสดงใน
ตารางท่ี 1 โดยที่ปูนซีเมนต์ OPC มีขนาดอนุภาคค้างตะแกรงเบอร์ 
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325 เท่ากับร้อยละ 11.35 โดยน้ำหนักและมีความถ่วงจำเพาะ
เท่ากับ 3.14 ส่วนเถ้าก้นเตา GBA มีขนาดอนุภาคค้างตะแกรงเบอร์ 
325 เท่ากับร้อยละ 0.75 โดยน้ำหนักและมีความถ่วงจำเพาะเท่ากับ 
2.87 เถ้าก้นเตาที ่นำมาแทนที ่มวลรวมละเอียด (SBA) มีความ
ถ่วงจำเพาะเท่ากับ 2.09 

ตารางท่ี 1 สมบัติทางกายภาพของปูนซีเมนต์และเถ้าก้นเตา 

Materials Retained on a sieve 
No. 325 (%) 

Specific gravity 

OPC 11.35 3.14 
GBA 0.75 2.87 
SBA N/A 2.09 

2.3. สมบัติทางเคมีของวัสดุประสาน 

สมบัติทางเคมีของวัสดุประสาน OPC และ GBA แสดงใน
ตารางท่ี 2 โดยที่องค์ประกอบหลักทางเคมีของ OPC ได้แก่ CaO, 
SiO2, Al2O3 และ Fe2O3 มีค่าเท่ากับร้อยละ 63.3, 20.9, 4.8 และ 
3.4 โดยน้ำหนัก ตามลำดับ ส่วนองค์ประกอบหลักทางเคมีของ GBA 
ได้แก่ SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO มีค่าเท่ากับร้อยละ 25.3, 12.8, 
22.0 และ 28.3 โดยน้ำหนัก ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลรวมของ 
SiO2, Al2O3 และ Fe2O3 มีค่าเท่ากับร้อยละ 60.1 โดยน้ำหนัก 
นอกจากนี้ปริมาณของ SO3 และ LOI ของเถ้าก้นเตามีค่าต่ำกว่าร้อย
ละ 5 และ 6 ตามลำดับ ซึ่งสามารถจำแนก GBA ตามมาตรฐาน 
ASTM C618 [8] ได้โดยจัดเป็นวัสดุปอซโซลาน Class C นอกจากน้ี
เม ื ่อพิจารณาองค์ประกอบทางเคมีของเถ ้าก ้นเตา GBA และ 
เถ้าถ่านหิน FA [9] ที่มาจากแหล่งเดียวกันพบว่ามีองค์ประกอบทาง
เคมีคล้ายกัน  

ตารางท่ี 2 สมบัติทางเคมีของวัสดุประสาน 

Chemical compositions 
(%) 

OPC GBA FA [9] 

Silicon dioxide (SiO2) 20.9 25.3 27.9 
Aluminum oxide (Al2O3) 4.8 12.8 14.4 
Ferric oxide (Fe2O3) 3.4 22.0 15.6 
Calcium oxide (CaO) 63.3 28.3 27.9 
Sulfur trioxide (SO3) 2.7 4.2 7.1 
Magnesium oxide (MgO) 1.3 1.4 2.2 
Sodium oxide (Na2O) 0.3 0.6 1.9 
Potassium oxide (K2O) 0.4 2.8 2.8 
Loss of ignition (LOI) 2.9 3.3 0.2 

2.4. ส่วนผสมของคอนกรีต 

 ส่วนผสมของคอนกรีตแสดงในตารางที่ 3 โดยที่คอนกรีตทุก
ส่วนผสมใช้อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน (W/B) เท่ากับ 0.25 ใช้
สารลดน้ำพิเศษเพื ่อควบคุมการย ุบต ัวให้เท ่าก ับ 17.5±2.5 
เซนติเมตร คอนกรีตควบคุม (Control) ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ประเภทที่ 1 ปริมาณ 560 กก/ม3 ส่วนคอนกรีต GBA35, GBA50
แทนที่ปูนซีเมนต์ในอัตราส่วนร้อยละ 35, 50 และ 65 โดยน้ำหนัก 
และ GBA65 ใช้เถ้าก้นเตาที่ปรับปรุงคุณภาพ (GBA) นอกจากนี้ยัง
ใช้เถ้าก้นเตาที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 4 ค้างเบอร์ 50  (SBA) เพื่อนำมา
แทนมวลรวมละเอียดธรรมชาติในปริมาณร้อยละ 60 โดยปริมาตร 
โดยแทนท่ีในคอนกรีตที่ใช้เถ้าก้นเตา GBA แทนท่ีปูนซีเมนต์บางส่วน
ที่ให้กำลังอัดมากที่สุด 

2.5.  การทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต 

 การวิจัยนี ้ใช้แบบหล่อคอนกรีตทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร สูง 20 เซนติเมตร เมื่อหล่อแล้วทิ้งไว้ใน
แบบเป็นเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากแกะคอนกรีตจากแบบแล้วนำไป
บ่มน้ำ ทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตตามมาตรฐาน ASTM C39 
[10] ที่อายุ 7, 14, 28 และ 90 วัน ใช้ค่าเฉลี่ยจากการทดสอบ 3 
ตัวอย่าง 

2.6. การทดสอบความต้านทานการแทรกซึมของคลอไรด์
โดยวิธีการเร่งด้วยไฟฟ้า 

 การทดสอบความต้านทานการแทรกซึมของคลอไรด์โดยวิธีการ
เร่งด้วยไฟฟ้าตามมาตรฐาน ASTM C1202 [11] ดังแสดงในรูปที่ 1 
โดยการนำคอนกรีตทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 
เซนติเมตร สูง 20 เซนติเมตร ที่อายุ 28 และ 90 วัน มาตัดตาม
ขวางให้คอนกรีตมีความสูง 5 เซนติเมตร จากนั้นนำมาประกอบเข้า
กับอุปกรณ์ทดสอบ ป้อนแรงดันไฟฟ้า 60 โวลต์ ไหลผ่านก้อน
คอนกรีต จดบันทึกข้อมูลกระแสไฟฟ้าทุก 30 นาที เป็นระยะเวลา
ติดต่อกัน 6 ชั่วโมง จากน้ันนำค่ากระแสไฟฟ้ามาคำนวณหาค่าความ
ต้านการซึมผ่านของคลอไรด์ของคอนกรีตตามสมการท่ี (1) โดยที่ Q 
คือปริมาณประจุไฟฟ้าที่ไหลผ่านมีหน่วยเป็นคูลอมบ์ และ I คือค่า
กระแสไฟฟ้าที่เวลาต่าง ๆ มีหน่วยเป็นแอมแปร์  

𝑄 900 𝐼 2𝐼 ⋯ 2𝐼 𝐼  (1) 
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ตารางท่ี 3 ส่วนผสมของคอนกรีต 

 

 
รูปที่ 1 การทดสอบความต้านทานการแทรกซึมของคลอไรด์โดย

วิธีการเร่งด้วยไฟฟ้า 

2.7. การทดสอบการต้านทานการเกิดสนิมของเหล็กเสริม
ที่ฝังคอนกรีตโดยวธิีการเร่งด้วยไฟฟ้า 

การทดสอบการต้านทานการเก ิดสนิมของเหล็กเสริมใน
คอนกรีตด้วยวิธีเร่งด้วยกระแสไฟฟ้า ประยุกต์มาจากการทดสอบ
มาตรฐาน NT Build 356 [12] โดยทำการฝังเหล็กเส้นกลมขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มิลลิเมตร ที่มีความยาว 20 เซนติเมตร ลงไป
ในคอนกรีตลึก 15 เซนติเมตร ทำการทดสอบท่ีอายุ 28 และ 90 วัน 
โดยนำก้อนตัวอย่างแช่ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ที ่มีความ
เข้มข้นร้อยละ 5 โดยระดับของสารละลายอยู่ต่ำกว่าผิวคอนกรีต 5 
เซนติเมตร จากนั้นใช้ไฟกระแสตรง 12 โวลต์ ขั้วบวกต่อเข้ากับตัว
ต้านทาน 10 โอห์มแล้วต่อไปยังเหล็กเสริมของคอนกรีต ส่วนขั้วลบ
ต่อเข้ากับแผ่นสแตนเลสที่จุ่มในสารละลาย ตามที่แสดงในรูปที่ 2 
จากนั้นวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านวงจรทุก 6 ชั่วโมง เป็นเวลา
ติดต่อกัน 7 วัน จากน้ันผ่าคอนกรีตเพ่ือนำเหล็กเสริมไปหาน้ำหนักที่
สูญเสียที่เกิดจากสนิมเหล็กตามมาตรฐาน ASTM G1 [13] 
 

 
(ก) อุปกรณ์การทดสอบการเกิดสนิมของเหล็กเสร ิมใน

คอนกรีตโดย วิธีการเร่งด้วยไฟฟ้า 

 
(ข) รูปแบบวงจรของการทดสอบการเกิดสนิมของเหล็กเสริม

ในคอนกรีตโดยวิธีการเร่งด้วยไฟฟ้า 

รูปที่ 2 การทดสอบการต้านทานการเกิดสนิมของเหล็กเสริมที่ฝัง
ในคอนกรีต 

3. ผลการทดสอบ 

3.1. กำลังอัดของคอนกรีต 

จากรูปที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกำลังอัดและการแทนท่ี
ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าก้นเตาท่ีผ่านการปรับปรุงคุณภาพ พบว่าคอนกรีต
ที่นำมาทดสอบท้ังหมดเป็นคอนกรีตกำลังสูงตามมาตรฐาน ACI 363 
[7] เนื่องจากกำลังอัดของคอนกรีตควบคุม (Control) และกำลังอัด

 
Concrete 

Mix Proportion (kg/m3) 
W/B Slump 

(cm) Cement GBA SBA Fine 
Aggregate 

Coarse 
Aggregate 

Water SP* 
 

Control 560 - - 750 990 140 5.04 0.25 15.0 
GBA35 364 196 - 745 985 140 5.60 0.25 17.0 
GBA50 280 280 - 740 980 140 6.16 0.25 16.0 
GBA65 196 364 - 735 975 140 6.72 0.25 18.0 
GBA50-SBA60 280 280 362 302 980 140 6.72 0.25 17.0 
* SP = Superplasticizer Type F 
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ของคอนกรีตที่มีส่วนผสมของเถ้าก้นเตาที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ 
(GBA35 GBA50 และ GBA65) มีกำลังอัดสูงกว่า 55 เมกะปาสคาล 

 
รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังอัดและปริมาณการแทนที่

ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าก้นเตา 

คอนกรีตที ่ใช้เถ้าก้นเตาที ่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพแทนที่
ปูนซีเมนต์ในปริมาณร้อยละ 35 โดยน้ำหนักของวัสดุประสาน 
(GBA35) มีค่ากำลังอัดเท่ากับ 58.0, 66.7, 75.3 และ 78.4 เมกะ
ปาสคาล ที่อายุ 7, 14, 28 และ 90 วัน ตามลำดับ เมื ่อพิจารณา
เปรียบเทียบกับคอนกรีตควบคุม (Control) ซึ่งมีค่ากำลังอัดเท่ากับ 
60.3, 66.8, 72.7 และ 74.2 เมกะปาสคาล ที่อายุ 7, 14, 28 และ 
90 วัน ตามลำดับ พบว่าคอนกรีตควบคุม (Control) สามารถพัฒนา
กำลังอัดได้สูงกว่าคอนกรีต GBA35 ในช่วงแรกของอายุคอนกรีต แต่
ในช่วงปลายอายุคอนกรีตพบว่าคอนกรีตที่มีส่วนผสมของเถ้าก้นเตา
ที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพมีค่ากำลังอัดที่สูงกว่าเนื่องจากคอนกรีต
ที ่มีส่วนผสมของปอซโซลานมีการพัฒนากำลังอัดได้ช้ากว่าใน
ช่วงแรก แต่มีการพัฒนากำลังได้อย่างต่อเนื่อง 

คอนกรีตที ่ใช้เถ้าก้นเตาที ่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพแทนที่
ปูนซีเมนต์ในปริมาณร้อยละ 50 โดยน้ำหนักของวัสดุประสาน 
(GBA50) พบว่ามีค่ากำลังอัดเท่ากับ 63.2, 72.5, 80.9 และ 84.5  
เมกะปาสคาล ที่อายุ 7, 14, 28 และ 90 วัน ตามลำดับ พบว่ามี
กำลังอัดสูงที่สุดเม่ือเทียบกับส่วนผสมอ่ืนที่อายุเดียวกัน แสดงให้เห็น
ว ่าปริมาณการแทนที ่ท ี ่ เหมาะสมคือร ้อยละ 50 โดยน้ำหนัก 
เนื่องจากเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชั่นร่วมกับปฏิกิริยาปอซโซลานได้อย่าง
เหมาะสม นอกจากนี้เถ้าก้นเตาบดละเอียดมีขนาดอนุภาคที่เล็กมาก
จึงสามารถเข้าไปเติมในช่องว่างขนาดเล็ก (Micro Voids) ทำให้
คอนกรีตมีความหนาแน่นมากขึ้น 

คอนกรีตที่ใช้เถ้าก้นเตาที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพเพื่อทดแทน
ปูนซีเมนต์ในปริมาณร้อยละ 65 โดยน้ำหนักของวัสดุประสาน 
(GBA65) พบว่ามีค่ากำลังอัดเท่ากับ 50.1, 59.2, 66.2 และ 70.2  
เมกะปาสคาล ที่อายุ 7, 14, 28 และ 90 วัน ตามลำดับ พบว่ามี
กำลังอัดต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับส่วนผสมอื่นที่อายุเดียวกัน เนื่องจากมี
ปริมาณปูนซีเมนต์ในส่วนผสมน้อยเกินไป ส่งผลให้เกิดแคลเซียม 
ไฮดรอกไซด์ Ca(OH)2 ซึ ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาไฮเดรชั่น

น้อยลง แคลเซียมไฮดอกไซด์เป็นสารตั้งต้นของปฏิกิริยาปอซโซลาน 
จึงส่งผลให้ปฏิกิริยาปอซโซลานลดลงตามอีกด้วย  

จากรูปที่ 4 พบว่าคอนกรีตที่ใช้เถ้าก้นเตาที่ผ่านการปรับปรุง
คุณภาพเพ่ือแทนท่ีปูนซีเมนต์ในปริมาณร้อยละ 50 โดยน้ำหนัก และ
ใช้เถ้าก้นเตาที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 4 ค้างบนตะแกรงเบอร์ 50 เพื่อใช้
เป ็นมวลรวมละเอ ียดในปร ิมาณร ้อยละ  60 โดยปร ิมาตร  
(GBA50-SBA60) มีค่ากำลังอัดต่ำกว่าคอนกรีต GBA50 ที่มีการใช้
ทรายธรรมชาติในทุกอายุ แสดงให้เห็นว่าคอนกรีตที่มีส่วนผสม
เหมือนกันแต่ใช้เถ้าก้นเตาแทนที่ทรายธรรมชาติส่งผลให้กำลังอัด
ลดลง อย่างไรก็ตามการใช้เถ้าก้นเตาที่ปรับปรุงคุณภาพในปรมิาณท่ี
สูงถึงร้อยละ 50 โดยน้ำหนักของวัสดุประสาน สามารถลดปริมาณ
การใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ได้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การใช้ 
เถ้าก้นเตาส่วนที่เหลือเพ่ือเป็นมวลรวมละเอียดสูงถึงร้อยละ 60 โดย
ปริมาตร ถือเป็นการใช้เถ้าก้นเตาซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งได้อย่างคุ้มค่า 
นอกจากนี้ยังสามารถจัดเป็นคอนกรีตกำลังสูงตามมาตรฐาน ACI 
363 [7] ได้เม ื ่อถ ึงอายุ 14 วันโดยมีค ่ากำลังอัดเท่ากับ 62.3  
เมกะปาสคาล 

 
รูปที่ 4 กำลังอัดคอนกรีต (แทนที่มวลรวมละเอียดด้วยเถ้าก้น

เตาที่ค้างตะแกรงเบอร์ 50) 

3.2. การทดสอบการซึมผ่านของคลอไรด์แบบเร่ง (RCPT) 

ผลการทดสอบการซึมผ่านของคลอด์ไรด์ ์แบบเร่ง (Rapid 
Chloride Permeability Test) แสดงในรูปที ่ 5 พบว่าคอนกรีต
ควบคุม (Control) มีปริมาณประจุไฟฟ้าที่ไหลผ่านเท่ากับ 789 และ 
522 คูลอมบ์ ที่อายุ 28 และ 90 วันตามลำดับ คอนกรีต GBA35 มี
ปริมาณประจุไฟฟ้าที่ไหลผ่านเท่ากับ 413 และ 262 คูลอมบ์ ที่อายุ 
28 และ 90 วัน ตามลำดับ คอนกรีต GBA50 มีปริมาณประจุไฟฟ้า
ที่ไหลผ่าน เท่ากับ 270 และ 154 คูลอมบ์ ที่อายุ 28 และ 90 วัน 
ตามลำดับ คอนกรีต GBA65 มีปริมาณประจุไฟฟ้าที่ไหลผ่านเท่ากับ 
280 และ 158 คูลอมบ์ ที่อายุ 28 และ 90 วัน ตามลำดับ คอนกรีต 
GBA50-SBA60 มีปริมาณประจุไฟฟ้าที่ไหลผ่านเท่ากับ 266 และ 
136 คูลอมบ์ ที่อายุ 28 และ 90 วัน ตามลำดับ โดยคอนกรีตทุก
ส่วนผสมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ประจุไฟฟ้าไหลผ่านต่ำมาก (Very Low) 
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ตามมาตรฐาน ASTM C1202 [11] 

 
รูปที่ 5 ผลการทดสอบการซึมผ่านของคลอไรด์แบบเร่ง (RCPT) 

เมื่อพิจารณาปริมาณเถ้าก้นเตาที่ปรับปรุงคุณภาพแล้ว ของ
คอนกร ีตควบคุม (Control) คอนกร ีต GBA35 และ คอนกรีต 
GBA50 พบว่าปริมาณประจุไฟฟ้าที่ไหลผ่านคอนกรีตลดลงตามการ
เพิ ่มขึ ้นของปริมาณเถ้าก้นเตาบดละเอียดที ่แทนท่ีปูนซีเมนต์  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chindaprasirt และคณะ [15] และ
งานว ิจ ัยของ  Ganesan และคณะ  [16] ท ี ่พบว ่าการใช ้ว ัส ดุ  
ปอซโซลาน ช่วยให้มอร์ตาร์สามารถต้านทานการแทรกซึมของ 
คลอไรด์ได้ดีขึ้น โดยการเพิ่มปริมาณการแทนที่ของวัสดุปอซโซลาน
ที่เพิ่มมากขึ้นจะช่วยให้คอนกรีตมีความต้านทานการแทรกซึมของ
คลอไรด์ได้มากขึ้น เนื่องจากปฏิกิริยาปอซโซลานช่วยให้ปริมาณ 
Ca(OH)2 ลดลงและความทึบน้ำเพิ่มสูงขึ้น ปริมาณการแทนที่ด้วย
เถ้าก้นเตาที่เหมาะสมที่สุดคือร้อยละ 50 โดยน้ำหนัก เนื่องจากเม่ือ
เพิ่มปริมาณเถ้าก้นเตาเป็นร้อยละ 65 กลับพบว่ามีปริมาณประจุ
ไฟฟ้าที่ไหลผ่านคอนกรีตมากขึ้นเล็กน้อย 

อย่างไรก็ตามคอนกรีตทุกส่วนผสมมีปริมาณประจุไฟฟ้าที่ไหล
ผ่านคอนกรีตลดลงตามอายุของคอนกรีตที ่เพิ ่มขึ ้น เนื ่องจาก
คอนกรีตควบคุม (Control) มีการพัฒนากำลังอัดจากปฏิกิริยา 
ไฮเดรชั่น และคอนกรีตที่ใช้เถ้าก้นเตาที่ปรับปรุงคุณภาพแล้วจะมี
การพัฒนากำลังอัดจากปฏิกิริยาปอซโซลานร่วมด้วย โดยเมื่อ
คอนกรีตมีอายุมากขึ ้นจะทำให้ปฏิกิริยาดังกล่าวสามารถสร้าง
ผลิตผลได้มากขึ้น ทำให้คอนกรีตมีความแน่นมากขึ้นและมีช่องว่าง
ในซีเมนต์เพสต์ลดน้อยลง 

3.3. การทดสอบการกัดกร่อนของเหล็กเสรมิในคอนกรีต
ด้วยการเร่งด้วยกระแสไฟฟ้า 

รูปที ่ 6 แสดงน้ำหนักของเหล็กที ่สูญเสียจากการเกิดสนิม
พบว่าคอนกรีตควบคุม (Control) มีน้ำหนักสูญเสียของเหล็กเสริม
เท่ากับร้อยละ 1.27 และ 0.98 ที่อายุ 28 และ 90 วัน ตามลำดับ 
คอนกรีต GBA35 มีการแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าก้นเตาที่ปรับปรุง
คุณภาพร้อยละ 35 โดยน้ำหนัก พบว่าน้ำหนักสูญเสียของเหล็กเสริม
มีค่าลดลงเท่ากับร้อยละ 0.91 และ 0.72 ที่อายุ 28 และ 90 วัน 

ตามลำดับ ซึ่งค่าน้ำหนักสูญเสียน้อยกว่าคอนกรีตควบคุม (Control) 
ที่มีกำลังอัดใกล้เคียงกันที่อายุ 28 วัน จึงแสดงให้เห็นว่าการใช้ 
เถ้าก้นเตาที่ปรับปรุงคุณภาพแทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วนสามารถลด
การเกิดสนิมของเหล็กเสริมที่ฝังอยู่ในคอนกรีตได้ 

 
รูปที่ 6 น้ำหนักของเหล็กที่สูญเสียเนื่องจากการเกิดสนิม 

คอนกรีต GBA50 มีการแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าก้นเตาที่
ปรับปรุงคุณภาพร้อยละ 50 พบว่าน้ำหนักสูญเสียของเหล็กเสริมมี
ค่าเท่ากับร้อยละ 0.72 และ 0.62 ที่อายุ 28 และ 90 วัน ตามลำดับ 
โดยการแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าก้นเตาที่ปรับปรุงคุณภาพด้วยการ
ร่อนผ่านตะแกรงและบดละเอียดในปริมาณร้อยละ 50 โดยน้ำหนัก 
เป็นปริมาณที่ดีที่สุดในการต้านทานการเกิดสนิมของเหล็กเสริมที่ฝัง
ในคอนกรีตด้วยการเร่งด้วยกระแสไฟฟ้าซึ ่งสอดคล้องกับการ
ทดสอบการซึมผ่านของคลอไรด์แบบเร่ง (RCPT) ของคอนกรีต 
GBA50 ที่มีผลการต้านทานการแทรกซึมของคลอไรด์ดีที่สุด และค่า
กำลังอัดของคอนกรีตที่สูงที่สุดเช่นเดียวกัน คอนกรีต GBA65 ที่
แทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าก้นเตาบดละเอียดมากถึงร้อยละ 65 พบว่า
น้ำหนักสูญเสียของเหล็กเสริมมีค่าเท่ากับร้อยละ 0.79 และ 0.71 ที่
อายุ 28 และ 90 วัน ตามลำดับ ซึ่งเมื่อเทียบกับคอนกรีต GBA50 
พบว่าการเพิ่มปริมาณเถ้าก้นเตาจากร้อยละ 50 เป็น 65 ส่งผลให้
คอนกรีตมีค่าน้ำหนักสูญเสียของเหล็กเสริมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผลการ
ทดสอบนี้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการทดสอบการซึมผ่านของ
คลอไรด์แบบเร่ง  

สำหรับคอนกรีต GBA50-SBA60 ที ่ใช้เถ้าก้นเตาที ่ผ่านการ
ปรับปรุงคุณภาพเพื่อทดแทนปูนซีเมนต์ในปริมาณร้อยละ 50 โดย
น้ำหนัก และใช้เถ้าก้นเตาที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 4 ค้างตะแกรงเบอร์ 
50 เพื่อใช้เป็นมวลรวมละเอียดในปริมาณร้อยละ 60 โดยปริมาตร  
พบว่าน้ำหนักสูญเสียของเหล็กเสริมมีค่าเท่ากับร้อยละ 0.80 และ 
0.75 ที่อายุ 28 และ 90 วัน ตามลำดับ ซึ่งเมื่อเทียบกับคอนกรีต 
GBA50 พบว่าการแทนที ่ทรายด้วยเถ้าก้นเตาทำให้ค่าน้ำหนัก
สูญเสียของเหล็กเสริมเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน้อย  

เมื่อพิจารณาน้ำหนักของเหล็กที่สูญเสียเนื่องจากการเกิดสนิม 
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พบว่าน้ำหนักที่สูญเสียของเหล็กลดน้อยลงตามการเพิ่มขึ้นของการ
แทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าก้นเตาที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ ปริมาณ
การแทนที่ด้วยเถ้าก้นเตาที่เหมาะสมที่สุดคือร้อยละ 50 โดยน้ำหนัก 
เมื่อเพิ่มปริมาณเถ้าก้นเตาให้สูงขึ้นพบว่าน้ำหนักที่สูญเสียของเหล็ก
เสริมเพ่ิมมากขึ้น 

ค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวอย่างคอนกรีตในการทดสอบการ 
กัดกร่อนของเหล็กเสริมในคอนกรีตด้วยการเร่งด้วยกระแสไฟฟ้า  
ที ่อายุ 28 และ 90 วัน แสดงในรูปที ่ 7 และรูปที ่ 8 โดยที ่ค่า
กระแสไฟฟ้าท ี ่ ไหลผ ่านคอนกรีตบ ่งบอกถ ึงการซ ึมผ ่านของ 
อิออนคลอไรด์ (Cl-) คอนกรีตที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านน้อย จึงเป็น
คอนกรีตที่ต้านทานการแทรกซึมของคลอร์ได้ดีกว่า 

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาค่ากระแสไฟฟ้าสุดท้ายจากการทดสอบ
ตามมาตรฐาน NT Build 356 [12] และปริมาณประจุไฟฟ้าทั้งหมด
ที่ไหลผ่านคอนกรีตจากการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C1202 
[11] พบว่าผลการทดสอบเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยคอนกรีตที่มี
ค่ากระแสไฟฟ้าสุดท้ายต่ำ ปริมาณประจุไฟฟ้าทั้งหมดที่ไหลผ่าน
คอนกรีตก็จะมีค่าต่ำเช่นเดียวกัน 

 
รูปที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและเวลาที่ประจุ

ไฟฟ้าไหลผ่าน ของคอนกรีตอายุ 28 วัน 

 
รูปที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและเวลาที ่ประจุ 

ไฟฟ้าไหลผ่าน ของคอนกรีตอายุ 90 วัน 

4. สรุป 

เถ ้าก้นเตาที ่ผ ่านการปรับปรุงคุณภาพ ด้วยการร่อนผ่าน
ตะแกรงเบอร์ 50 ค้างถาด (PAN) และนำไปบดละเอียดจนมีขนาด

เล็กโดยมีอนุภาคค้างตะแกรงเบอร์ 325 น้อยกว่าร้อยละ 1.0 โดย
น้ำหนัก สามารถใช้แทนท่ีปูนซีเมนต์บางส่วนเพื่อใช้ผลิตคอนกรีต
กำลังสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการแทนที่ร้อยละ 50 โดย
น้ำหนักของวัสดุประสาน คอนกรีตมีกำลังอัด 80.9 และ 84.5    
เมกะปาสคาล ที่อายุ 28 และ 90 วัน ตามลำดับ ซึ่งเป็นกำลังอัดที่
สูงที่สุด ส่งผลให้การต้านทานคลอไรด์และการต้านทานการเกิดสนิม
ของเหล็กเสริมในคอนกรีตดีที่สุดเช่นกัน 
 การแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ด้วยเถ้าก้นเตาที่ปรับปรุง
คุณภาพในปริมาณที่สูงขึ ้น ทำให้การต้านทานคลอไรด์และการ
ต้านทานการเกิดสนิมในเหล็กที่ฝังอยู่ในคอนกรีตสูงขึ้น โดยการ
แทนที่ร้อยละ 50 โดยน้ำหนักของวัสดุประสาน ทำให้ปริมาณประจุ
ไฟฟ้าที ่ไหลผ่านคอนกรีตลดลงถึงร้อยละ 70 และทำให้น้ำหนัก
สูญเสียของเหล็กเสริมลดลงร้อยละ 37 เมื ่อเทียบกับคอนกรีต
ควบคุมที่อายุ 90 วัน 
 การใช้เถ้าก้นเตาที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 4 ค้างตะแกรงเบอร์ 50 
แทนที่มวลรวมละเอียดร้อยละ 60 โดยปริมาตร ส่งผลด้านลบต่อ
สมบัติการต้านทานคลอไรด์ และการต้านทานการเกิดสนิมของเหล็ก
เสริมที่ฝังในคอนกรีตของไม่มากนัก 

5. กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 

ปัจจุบันวัสดุก่อสร้างได้ถูกพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพกันอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ตอบสนองต่อผู้ใช้งานด้วยการลดปัญหาหรือสร้างข้อได้เปรียบของ
วัสดุ ไม่ว่าจะเป็นการนำของเหลือใช้จากกระบวนการทางอุตสาหกรรมมาใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ หรือพัฒนาวัสดุทางเลือก
โดยไมใ่ช้ปูนซีเมนต์เพ่ือช่วยลดปัญหาทางด้านส่ิงแวดล้อม ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาอัตราส่วนผสมท่ีเหมาะสมของวัสดุควบคุมกำลังต่ำที่
ใช้เถ้าลอยแคลเซียมสูงและตะกรันเหล็กเตาหลอมไฟฟ้ากระตุ้นด้วยอัลคาไลน์ วัสดุที่ใช้ประกอบไปด้วย เถ้าลอยและเถ้าหนักจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 
ตะกรันเหล็กเตาหลอมไฟฟ้าจากอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก และสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซต์เป็นตัวชะละลาย โดยมีอัตราส่วนผสมสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซต์ 10 โมลาร์ อัตราส่วนเถ้าหนักต่อวัสดุประสาน 1.5 อัตราส่วนตะกรันเหล็กเตาหลอมไฟฟ้าต่อวัสดุประสาน 0 10 20 และ 30 
และอัตราส่วนสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซต์ต่อวัสดุประสาน 0.015 ในการพิจารณาคุณสมบัติของวัสดุควบคุมกำลังต่ำอ้างอิงแนวทางตามเอกสาร 
ACI229R-99 และเกณฑ์มาตรฐานงานก่อสร้างชั้นพื้นทางของกรมทางหลวงประเทศไทย โดยการทดสอบประกอบไปด้วย การทดสอบการไหล และ
กำลังรับแรงอัดแกนเดี่ยวแกนเดี่ยว สุดท้ายในวิจัยนี้จะนำเสนอค่าอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมของวัสดุควบคุมกำลังต่ำสำหรับนำไปใช้เป็นวัสดุผิวทาง
ต่อไป 

คำสำคัญ: วัสดุควบคุมกำลังต่ำ, เถ้าลอยและตะกรันเหล็กเตาหลอมไฟฟ้า, กำลังรับแรงอัดแกนเด่ียว, วัสดุผิวทาง 

Abstract 

The study of construction development and improvement have never been stopped in order to reduce the problems 
reduction or improve the advantage, including the use of manufacturing waste from industrial processes as raw materials 
without use cement for save the environmental. This paper aims to study the control low strength materials (CLSM) mixtures 
produced from fly ash (FA) and bottom ash (BA) collected from the Mae Moh power plant, and electric arc furnace slag (EAFs) 
acquired from the steel industry. An alkaline activator chosen is sodium hydroxide (NaOH). The mixture sodium hydroxide 
solution of 10 molar, the ratio of BA to the binder of 1.5 and the ratio of EAFs to the binder of 0, 10, 20 and 30 and the ratio 
of sodium hydroxide solution to binder 0.015 in determining the properties of control low strength materials refer to document 
ACI229R-99 and construction structure subbase of the Department of Highways of Thailand. Experimental outcomes on fresh 
and hardened properties composed of slum flow and unconfine compressive strength (UCS). Finally, in this research, the 
optimal wages of control low strength materials are presented for use as pavement materials. 
Keywords: Controlled low-strength materials, Fly ash and steel slag, Compressive Strength, Pavement material 

 
1. บทนำ 

ปัจจุบันวัสดุก่อสร้างงานถนนได้รับการพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพของวัสดุกันอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ผู้ใช้ถนนด้วยการสร้างข้อได้เปรียบของวัสดุ ทั้งการนำของเหลือใช้
จากกระบวนการทางอุตสาหกรรมมาใช้เป็นวัสดุ เพื ่อลดการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น หิน ทราย และช่วยลดปัญหาทางด้าน
สิ่งแวดล้อม จากข้อมูลกากอุตสาหกรรมที่มีการขออนุญาติต่อกรม
โรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือนำออกนอกบริเวณโรงงาน ในปี พ.ศ.2561 
(กรมโรงงานอุตสาหกรรม 2561) พบว่าในแต่ละเดือนมีของเสียที่
นำไปกำจัดเป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงมี
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การส่งเสริมให้นำของเสียกลับมาใช้ใหม่ในหลัก 3Rs (Reduce, 
Reuse, Recycle) (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2555) จากปัญหา
ดังกล่าวผู้วิจัยได้มีแนวคิดในการนำวัสดุเหลือใช้มาใช้งานให้เกิด
ประโยชน์ในงานทางวิศวกรรม โดยพัฒนาคุณสมบัติของวัสดุเหลือใช้
ให้มีคุณสมบัติเป็นวัสดุควบคุมกำลังต่ำ (Control Low Strength 
Material, CLSM) 

วัสดุควบคุมกำลังต่ำเป็นวัสดุที ่ใช้แทนวัสดุถมทั ่วไปในงาน
ก่อสร้างชั ้นรองพื ้นทางของถนน ซึ ่งว ัสดุควบคุมกำลังต่ำนี ้มี
คุณสมบัติคล้ายกับคอนกรีตอัดแน่นด้วยตัวเองที่มีความสามารถใน
การไหล ซึ่ง CLSM เป็นวัสดุที่มีกำลังต่ำ ตามมาตรฐาน ACI 229R-
99 (American Concrete Institute, 1999) ระบุค่ากำลังรับแรงอัด
แกนเดี ่ยว (Unconfined compressive strength, UCS) เท่ากับ 
8.3 MPa หรือน้อยกว่าที่ระยะการบ่มตัว 28 วัน โดย CLSM ต้องมี
ความสามารถในการทำงานได้ดี (workability) มีความหนาแน่นต่ำ 
มีกำลังต่ำ และสามารถแข็งตัวได้เอง (Ling et al., 2016) โดยวัสดุ
ควบคุมกำลังต่ำจะประกอบด้วยสารเชื่อมประสาน มวลรวม และน้ำ 
โดยวัสดุเชื่อมประสานที่ใช้กันทั่วไปคือ ปูนซีเมนต์ (cement) ซึ่ง
กระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมมีหลายด้าน
ยกตัวอย่างเช่น ผลกระทบด้านอากาศเนื่องจากการผลิตปูนซีเมนต์
จะมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ทำให้เกิดภาวะเรือน
กระจก (greenhouse effect) การปนเปื้อนในอากาศจากซัลเฟอร์
ไดออกไซด์ และไนโตรเจนออกไซด์ ส่งผลให้ค่าฝุ่นนละอองภายใน
โรงงานสูงเกินระดับมาตรฐาน เนื่องจากการระเบิดหิน การวิ่งของ
รถบรรทุก ผลกระทบทางน้ำคือ น้ำทิ้งมาจากน้ำหล่อเย็นที่ปล่อย
จากโรงงาน สำนักงาน บ้านพักพนักงาน อาจมีน้ำมันและไขมันซึ่ง
อาจทำให้เกิดการปนเปื้อนในน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน และผลกระทบ
ด้านสิ่งปฏิกูลคือ การทิ้งขยะมาจากเศษวัสดุที่อาจตกหล่นระหว่าง
การขนถ่านลิกไนต์หรือถ่านหิน ซึ่งอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนในดิน
และน้ำ (สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง, 2544) 
และมีราคาสูงกว่าวัสดุประสานตัวอื่น จึงได้มีการนำวัสดุควบคุม
กำลังต่ำที่ไม่ใช้ปูนซีเมนต์ จึงได้มีการนำวัสดุเหลือใช้จากโรงงาน
อุสาหกรรม คือ ตะกรันเหล็กเตาหลอมไฟฟ้า (slag) ที่เป็นวัสดุเหลือ
ใช้จากโรงงานอุสาหกรรมผลิตเหล็ก เถ้าลอย (fly ash) และเถ้าหนัก 
(bottom ash) ที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงผลิตกระแสไฟฟ้าถ่านหิน 
ซึ่งเถ้าลอยเป็นวัสดุปอซโลลานท่ีมีซิลิกาและอะลูมินาปริมาณสูง เมื่อ
ผสมกับตะกรันเหล็กเตาหลอมไฟฟ้าที่มีปริมาณแคลเซียมออกไซด์
สูงและใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (sodium hydroxide, 
NaOH) ที่มีคุณสมบัติเป็นเบสสูงทำหน้าที่เป็นตัวชะละลายซิลิกา
และอะลูมินาออกจากผิววัสดุประสาน เมื่อตะกรันเหล็กเตาหลอม
ไฟฟ้าถ ูกชะละลายด้วยสารละลาย NaOH ได ้แคลเซ ียม (Ca) 
ซิลิกอน (Si) และอลูมิเนียม (Al) จนเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชั่นกับ
น้ำ ส่งผลให้เกิดขึ ้นแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต (CSH) คล้ายกับ

ปฏิกิริยาไฮเดรชั่นของปูนซีเมนต์ และลดการใช้ทรายธรรมชาติโดย
ใช้เถ้าหนักแทนท่ี จากสาเหตุดังกล่าวจึงได้มีการนำวัสดุควบคุมกำลัง
ต่ำมาเป็นส่วนผสมในงานวิจัยนี้ จึงกลายเป็นวัสดุควบคุมกำลังต่ำ
แบบท่ีไม่ใช้ปูนซึเมนต์ (ธนกฤต และคณะ, 2563) 

ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีทดสบคุณสมบัติของวัสดุควบคุมกำลังต่ำ 
โดยทำการทดสอบการร ับกำล ัง อัดแกนเด ียว  (unconfined 
compressive sterngth) เพื ่อศึกษาค่ากำลังรับอัดแกนเด่ียวของ
วัสดุควบคุมกำลังต่ำที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างชั้นรองพื้นทางของ
ถนน 

2. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ว ัสด ุควบค ุมกำล ังต ่ำได ้ม ีการใช ้ก ันอย ่างแพร ่หลายใน
ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีอัตราค่าจ้างแรงงานสูง หรือ
สำหรับงานที่ไม่ต้องการใช้เครื่องจักรในการบดอัด จึงมีการนำวัสดุ
ควบคุมกำลังต่ำมาใช้ในงานเหล่านี้ 

2.1. การใช้ CLSM ในตา่งประเทศกับงานวิศวกรรม 

ประเทศสหรัฐอเมริกา (United States of America) ได้เริ่มมี
การใช้เป็น CLSM ครั ้งแรก ได้นำ CLSM มาเป็นวัสดุทางเลือก
สำหรับใช้ในงานก่อสร้างงานถม เช่น การขุดตอม่อ กำแพงกันดิน 
การกลบท่อ และห้องใต้ดิน อุโมงค์ และท่อระบาย ซึ่งในปัจจุบัน 
CLSM ถูกใช้มากกว่า 20 รัฐของประเทศอเมริกา  

ประเทศอังกฤษ (United Kingdom) ได้มีการใช้ CLSM ที่ได้
จากไททาโนยิปซั่ม (titanogypsum) เป็นวัสดุเหลือใช้จากการผลิต
ไทเทเนียมไดออกไซด์ (titaniumdioxide, Tio2) และตะกรันเหล็ก
เตาหลอมไฟฟ้า (basic oxygen slag, BOS) โดยในงานวิจัยได้นำไท
ทาโนยิปซั่มผสมกับตะกรัน เพื่อใช้เป็นวัสดุประสาน มีการทดสอบ
คุณสมบัติพื้นฐานของวัสดุประสาน ซึ่งทำการทดสอบการไหลแผ่ที่ 
545 mm ทนต่อการแยกตัว มีระยะเวลาก่อตัวเริ่มต้น 1.5 ชั่วโมง 
และระยะเวลาก่อตัวสุดท้าย 7 ชั่วโมง และกำลังรับแรงอัดแกนเด่ียว
เฉลี่ย 1 วัน 7 วัน และ 28 วัน เท่ากับ 0.15 MPa 0.7 MPa และ 
1.8 MPa ตามลำดับ จากผลการทดสอบคุณสมบัติพื้นฐานของวัสดุ
ประสาน พบว่าวัสดุ CLSM สามารถนำมาใช้เป็นวัสดุถมได้ 

ประเทศเกาหลี (Korea) ได้มีการศึกษาการนำวัสดุเหลือใช้จาก
อุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น เถ้าลอย เถ้าหนัก ตะกรันเหล็กเตาหลอม
ไฟฟ้า และฝุ่นจากเตาเผาซีเมนต์ ที่มีประสิทธิภาพในการมาใช้เป็น
วัสดุ CLSM ซึ ่งวัสดุ CLSM เป็นวัสดุจีโอโพลิเมอร์ชนิดหนึ ่งที ่มี
ปริมาณแคลเซียมสูง โดยงานวิจัยของ Lee et al. (2013) ได้ศึกษา
ลักษณะของ CLSM ที่มีการใช้ประโยชน์จาก โซเดียมไฮดรอกไซด์ 
(sodium hydroxide, NaOH) เป็นตัวชะละลายเถ้าลอยและตะกรัน
เหล็กเตาหลอมไฟฟ้า และใช้เถ้าหนักเป็นมวลละเอียด จากผลการ
ทดสอบแสดงให้เห็นว่า NaOH ไม่ส่งผลต่อความสามารถในการไหล
ในขณะท่ีปริมาณของเถ้าลอยส่งผลให้ความสามารถในการไหลลดลง 
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ส่วนตะกรันเหล็กเตาหลอมไฟฟ้าและ NaOH ช่วยให้กำลังรับแรงอัด
แกนเด่ียวแกนเด่ียวของ CLSM เพ่ิมขึ้น ตะกรันเหล็กเตาหลอมไฟฟ้า
ที่นำมาใช้เป็นตัวกำหนดกำลังรับแรงอัดแกนเดี่ยวในช่วงสุดท้ายของ 
CLSM 

2.2. วัสดุจีโอโพลิเมอร์ 

จีโอโพลิเมอร์ ที่รู้จักกันในชื่อ วัสดุอะลูมิโนอัลคาไลน์ที่กระตุ้น
ด้วยอัลคาไล (alkaline) เกิดจากการทำปฏิกิริยาของจีโอโพลิเมอร์ไร
เซชั ่นของสารละลายอัลคาไลที ่มีความเข้มข้นสูง ออกไซด์ของ
ซิลิกอน (Si) และอะลูมิเนียม (Al) กลายเป็นวัสดุที่สามารถก่อตัวได้ 
แข็งตัว มีความสามารถในการรับกำลังแรงอัดได้ คล้ายโครงสร้าง
ของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จึงเป็นวัสดุทางเลือกที่สามารถทดแทน
การใช้ปูนซีเมนต์ได้ วัสดุที่ใช้ผสมทำจีโอโพลีเมอร์คือวัสดุปอซโซลาน 
(Pozzolanic materials) ซึ่งมี ซิลิกาและอะลูมินาเป็นองค์ประกอบ
หลักซึ่งได้แก่ วัสดุดินขาว ดินขาวเผา (Metakaolin) และวัสดุของ
เหลือจำพวกเถ้าจากโรงงานอุตสาหกรรมและการเกษตร เช่น  
เถ้าลอย เถ้าชานอ้อย เถ้าแกลบ และตะกรันเหล็กเตาหลอมไฟฟ้า 
เป ็นต้น (โครงการวิจ ัยทุนอุดหนุนว ิจ ัย มก ., 2015) ซึ ่งการ
เกิดปฏิกิริยาจีโอโพลิเมอร์ไรเซชั่นเป็นกระบวนการที่ปล่อยความ
ร ้อนออกมา (Exothermic process) สามารถแบ่งออกเป็น 3 
ข ั ้ น ต อ น  ใ น ข ั ้ น แ ร ก ค ื อ ก า ร เ ป ล ี ่ ย น แ ป ล ง โ ค ร ง ส ร ้ า ง 
(Deconstruction) เป็นการก่อตัวของโครงข่ายอะลูมิโนซิลิเกต 
(Amorphous)  ข ั ้ นตอนท ี ่  2  ค ือการ เก ิ ด โพล ิ เ มอ ไร เซชั่ น 
(Polymerization) ก่อให้เกิดโครงสร้างแบบเจลของจีโอโพเมอร์ 
จากอะลูมิเนตและซิลิเกตในดินขาวเผากับสารละลายโซเดียม 
ไฮดรอกไซ ด์  (NaOH)   และข ั ้ นตอนส ุดท ้ ายค ื อการคง รูป 
(Stabilization) เกิดขึ้นหลังจากบ่มเป็นเวลา 24 ชั่วโมงในอุณหภูมิ
คงที่ ทำให้โครงข่ายของจีโอโพลิเมอร์ที่มีโครงสร้างแบบเจลขนาด
เล็กเป็นโครงข่ายขนาดใหญ่ จากการเปลี่ยนแปลงโครงข่ายทำให้ 
จีโอโพลิเมอร์มีความเสถียรมากขึ้น (Yip et al., 2005) (สถาบันวจัิย
สภาวะแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563) 

2.3. วัสดุปอซโซลาน 

วัสดุปอซโซลาน (Pozzoland) คือ วัสดุที่ประกอบด้วยซิลิกา 
และอะลูมินาเป็นองค์ประกอบหลัก ตามมาตรฐาน ASTM จาก
งานวิจัยของขวัญจิตต์ และคณะ (2561) ได้กล่าวว่าวัสดุปอซโซลาน
โดยทั ่วไปว่า วัสดุปอซโซลานไม่มีคุณสมบัติในการยึดประสาน 
เนื่องจากวัสดุปอซโซลานมีความละเอียดและปริมาณความชื้นมาก 
แต่วัสดุปอซโซลานสามารถทำปฏิกิริยากับแคลเซียมไฮดรอกไซด์ 
(Ca(OH)2) ที่อุณหภูมิห้องได้ โดย Ca(OH)2 มีคุณสมบัติในการยึด
ประสานได้คล้ายกับปูนซีเมนต์ เรียกปฏิกิริยานี้ว่า ปฏิกิริยาปอซโซ
ลาน 

CaO + H2O  Ca(OH)2 

3Ca(OH)2 + 2SiO2  3CaO.2SiO2.3H2O 
3Ca(OH)2 + 2Al2O3  3CaO.2AlO2.3H2O 

วัสดุปอซโซลานสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตามลักษณะการ
นำมาใช้งาน ดังนี้ 

1. ว ั สด ุ ปอซ โซลานท ี ่ ไ ด ้ จ ากธ ร รมชาต ิ  ( Natural 
pozzolands) คือ วัสดุที่เกิดจากการระเบิดไฟ เช่น หิน
เ ถ ้ า ภ ู เ ข า ไ ฟฟ ้ า  ( Volcanic tuff)  และห ิ นพ รุ น 
(Pumicite) เป็นต้น 

2. วัสดุปอซโซลานสังเคราะห์ (Artificial pozzolands) คือ 
วัสดุที ่ผ ่านกระบวนการทางความร้อน โดยการเผา
วัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติ เช่น ดินเหนียวหินดินดาน 
(Shale) หินที่มีซิลิกาเป็นองค์ประกอบ และเถ้าลอยที่
เป็นผลพลอยได้ตากการเกษตรกรรม 

3. การเตรียมวัสดุและการทดสอบ 

3.1. วัสดุที่ใช้ในการทดสอบ 

วัสดุที่นำมาใช้ในการทดสอบประกอบด้วย ตะกรันเหล็กเตา
หลอมไฟฟ้า (electric arc furnace slag ) เถ้าหนัก (bottom ash) 
และเถ้าลอย (fly ash) โดยตะกรันเหล็กเตาหลอมไฟฟ้าที่นำมาใช้ใน
งานวิจัยนี้คือ ตะกรันเหล็กเตาหลอมไฟฟ้าจากบริษัท สยามสตีล
มิลล์เซอร์วิสเซส จำกัด จังหวัดชลบุรี ดังรูปที่ 1(a) ส่วนเถ้าหนัก 
และเถ้าลอยจากโรงงานไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ดังรูปที่ 1(b) 
และ 1(c) โดยที่ใช้เถ้าลอยและตะกรันเหล็กเตาหลอมไฟฟ้าเพื่อเป็น
วัตถุประสาน และเถ้าหนักนำมาใช้เพื ่อทดแทนมวลรวม ส่วน
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ดังรูปที ่ 1(d) เป็นตัว 
ชะละลายแคลเซียมในตะกรันเหล็กเตาหลอมไฟฟ้า 

 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

รูปที่ 1  วัสดุและสารเคมีที่ใช้ในการทดสอบ (a) ตะรันเหล็ก
เตาหลอมไฟฟ้า (b) เถ้าหนัก (c) เถ้าลอย  (d) 
โซเดียมไฮดรอกไซด์ 
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3.2. การเตรียมวัสดุสำหรับการผสม 

เริ่มทำการคำนวณน้ำหนักของโซเดียมไฮดรอกไซด์เพื่อให้ได้
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (AA) ที่มีความเข้มข้นที่ 10 โมลาร์ 
(M) จากนั ้นเทน้ำกลั ่นลงในบิกเกอร์ที ่มีโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่
คำนวณไว้โดยให้อยู่ต่ำกว่าปริมาตรที่ต้องการเล็กน้อยแล้วใช้แท่ง
แก้วคนโซเดียมไฮดรอกไซด์ให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกัน หลังจากนั้น
เติมน้ำกลั่นลงในบิกเกอร์ดังกล่าวให้ถึงปริมาตรที่ต้องการ ต่อมาใช้
พลาสติกใสคลุมปากบิกเกอร์ และเจาะรูสำหรับระบายความร้อนถึง
จะได้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ตามความเข้มข้นที่ต้องการ 
(ธนกฤต และคณะ, 2563) โดยสามารถคำนวณหาปริมาณความ
เข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ดังสมการท่ี (1) 

 

𝑔 
𝐶𝑀𝑉
1000

 1 

 
โดยท่ี C คือ ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (M) 
g คือ น้ำหนักของโซเดียมไฮดรอกไซต์ที่ลักษณะเป็นเกล็ดผลึก (g)  
M คือ มวลโมเลกุลของโซเดียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่ากับ 40 (g/mol) 
V คือ ปริมาตรที่ต้องการ (ml) 

โดยมีอัตราส่วนร้อยละตะกรันเหล็กเตาหลอมไฟฟ้าต่อวัสดุ
ประสานร้อยละ 0 10 20 และ 30 และอัตราส่วนเถ้าหนักต่อวัสดุ
ประสานเท่ากับ 1.5 สำหรับเถ้าลอย (FA) เถ้าหนัก (BA) และตะกรัน
เหล็กเตาหลอมไฟฟ้า (S) แสดงดังตารางที่ 1 เริ่มการเตรียมตัวอย่าง
โดยนำวัสดุดังกล่าวเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 24 ชั่วโมง แล้วนำออกมาพักเป็นเวลา 4-5 ชั่วโมง เพื ่อให้
อุณหภูมิของวัสดุเท่ากับอุณหภูมิห้อง และไม่เกิดการดูดซึมน้ำเกิน
กว่าปกติ 

ตารางท่ี 1  อัตราส่วนผสมของ CLSM ต่อ 1 m3 

Mix Symbol NaOH 
(L/m3) 

Bulk proportion 
(kg/m3) 

Water 
(L/m3) 

W/B 

S BA FA 
1 AA10/S00

/B1.5 
20 0 802 535 444 0.83 

2 AA10/S10/
B1.5 

20 53 802 481 444 0.83 

3 AA10/S20
/B1.5 

20 107 802 428 444 0.83 

4 AA10/S30/
B1.5 

20 160 802 374 444 0.83 

 

3.3. ผลการทดสอบคุณสมบัติพ้ืนฐาน CLSM 

3.3.1. การทดสอบค่าการยุบตัว 

การทดสอบค่าการยุบตัว (slump test) พบว่าค่าการยุบตัว
ของ CLMS หลังผสมเสร็จทันทีมีค่าการยุบตัวใกล้เคียงกัน โดยมีค่า
การยุบตัวอยู่ระหว่าง 27-28 cm. จากนั้นเมื่อระยะเวลาเพิ่มขึ้น ค่า
การยุบตัวลดลงลงเนื ่องจากการเกิดปฏิกิร ิยาโพลิเมอไรเซชั่น 
(polymerization) ทำให้ปริมาณน้ำใน CLSM ลดลงส่งผลให้มีค่า
การยุบตัวลดลง ดังตารางที่ 2  

ตารางท่ี 2 ค่าการยุบตัว 

Mix Slump (cm) 
0.0 hr. 0.3 hr. 1.0 hr. 1.3 hr. 2.0 hr. 

1 27 26 25 24 23 
2 28 27 24 23 22 
3 27 26 25 23 22 
4 28 26 25 25 23 

3.3.2. การทดสอบค่าการยุบตัวแบบไหลแผ่ 

การทดสอบค่าการยุบตัวแบบไหลแผ่ (slump flow test) 
พบว่าค่าการยุบตัวแบบไหลแผ่ของ CLSM หลังผสมเสร็จทันทีมีค่า
ดังตารางที่ 3 มีค่าประมาณ 69-72 cm. ใกล้เคียงกัน ตามมาตรฐาน 
EFNARC (2002) กล่าวคือค่าการยุบตัวแบบไหลแผ่ของ CLSM หลัง
ผสมเสร็จต้องมีค่าการยุบตัวแบบไหลแผ่มากกว่า 65 cm. ผลการ
ทดสอบค่าการยุบตัวแบบไหลแผ่ทุกตัวอย่างผ่านมาตรฐาน และมีค่า
ลดลงตามระยะเวลา 

ตารางท่ี 3  ค่าการยุบตัวแบบไหลแผ่ 

Mix Slump flow (cm) 
0.0 hr. 0.3 hr. 1.0 hr. 1.3 hr. 2.0 hr. 

1 70 63 50 45 32 
2 72 65 53 48 42 
3 71 64 54 47 43 
4 69 63 52 43 42 

3.3.3. การทดสอบหน่วยน้ำหนัก 

การทดสอบหน่วยน้ำหนัก (unit weight) พบว่าผลการ
ทดสอบหน่วยน้ำหนักของ CLSM มีค่าหน่วยน้ำหนักอยู ่ระหว่าง 
1,650-1,752 kg/m3 การเพิ่มขึ้นของร้อยละตะกรันเหล็กเตาหลอม
ไฟฟ้าส่งผลทำให้ค่าหน่วยน้ำหนักมีค่าเพ่ิมมากขึ้นดังแสดงในรูปที่ 2 

3.3.4. ระยะเวลาการก่อตวัเริ่มต้น 

การทดสอบระยะเวลาการก่อตัวเริ ่มต้น (setting time) ดัง
แสดงในรูปที ่ 3 ตัวอย่างที ่ 1 AA10/S00/B1.5 มีค่าเท่ากับ 38 
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ชั ่วโมง ตัวอย่างที ่ 2 AA10/S10/B1.5 มีค ่าเท่ากับ 24 ชั ่วโมง 
ตัวอย่างที่ 3 AA10/S20/B1.5 มีค่าเท่ากับ 23 ชั่วโมง และตัวอย่าง
ที่ 4 AA10/S30/B1.5 มีค่าเท่ากับ 23 ชั่วโมง แสดงให้เห็นว่าการ 

 
รูปที่ 2 หน่วยน้ำหนักของ CLSM 

 
เพิ่มขึ้นของร้อยละตะกรันเหล็กเตาหลอมไฟฟ้าส่งผลให้ระยะเวลา
การก่อตัวลดลง เนื่องจากปริมาณตะกรันเหล็กเตาหลอมไฟฟ้าที่
เพิ่มขึ้นทำให้สารละลาย NaOH สามารถชะละลาย แคลเซียม (Ca) 
ซิลิกอน (Si) และอลูมิเนียม (Al) ได้มากขึ้น (Yip, 2014) ส่งผลต่อ
การเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชั่นกับน้ำ ทำให้เกิดเป็นแคลเซียมซิลิ
เกตไฮเดรต (CSH) มากขึ ้น จึงทำให้ระยะเวลาการก่อตัวลดลง 
(Jimenez et al., 2001) (ธนกฤต และคณะ, 2563) 
 

 
รูปที่ 3 ระยะเวลาการก่อตัวเร่ิมต้น 

 

3.4. การทดสอบคุณสมบัติด้านกำลัง 

3.4.1 กำลังรับแรงอัดแกนเด่ียวแกนเดี่ยว  

ค่ากำลังรับแรงอัดแกนเดี่ยวของ CLSM แสดงในรูปที่ 
4 พบว่าค่ากำลังรับแรงอัดแกนเดี่ยวของ CLSM มีค่าเพิ่มมากขึ้น
ตามปริมาณร้อยละตะกรันเหล็กเตาหลอมไฟฟ้า และระยะเวลาการ
บ่มโดยที่กำลังรับแรงอัดแกนเด่ียวของตัวอย่างที่ 1 2 3 และ 4 ซึ่งใช้
ตะกรันเหล็กเตาหลอมไฟฟ้าต่อวัสดุประสานที่แตกต่างกันร้อยละ 0 
10 20 และ 30 ที่ 7 วัน มีค่าเท่ากับ 316 467 2,596 และ 3,894 
kPa ตามลำดับ ที่ 14 วัน มีค่าเท่ากับ 542 620 3,420 4,366 kPa 
ตามลำดับ และที่ 28 วัน มีค่าเท่ากับ 732 1,326 3,533 และ 4,429 
โดยกำลังรับแรงอัดแกนเดี ่ยวของ CLSM มีการพัฒนาขึ ้นอย่าง

ต่อเนื่อง เนื่องจากปริมาณของแคลเซียมไอออนที่สูงขึ้นในตะกรัน
เหล็กเตาหลอมไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นช่วยปรับปรุงโครงสร้างจุลภาคของ 
CLSM ให้มีปริมาณ CSH มากขึ ้นส่งผลทำให้ความแข็งแรง และ
กำลังรับแรงอัดแกนเดี่ยวมีค่ามากขึ้นตาม (Kumar et. Al, 2009) 
โดยมาตรฐานชั้นรองพื้นทางได้ระบุกำลังรับแรงอัดแกนเดี่ยวมีค่าไม่
น้อยกว่า 689 kPa (กรมทางหลวง, 2532) ที่อายุการบ่ม 7 วัน จาก
ผลพบว ่าต ั วอย ่ างท ี ่  3 (AA10/S20/B1.5) และต ัวอย ่ างที่  4 
(AA10/S30/B1.5) มีค่ากำลังรับแรงอัดแกนเด่ียวที่ผ่านมาตรฐาน 

 

 
รูปที่ 4 กำลังรับแรงอัดแกนเด่ียวแกนเด่ียว  

 

3.5. พลังงานที่ใช้ในกระบวนการผลิต CLSM 

CLSM มีข้อได้เปรียบอีกอย่างหนึ่ง คือการนำวัสดุเหลือใช้นำ
กล ับมาใช ้ ใหม ่ เพ ื ่อให ้ เก ิดประโยชน ์ส ูงส ุดเป ็นการช ่วยลด
กระบวนการผลิตที่อาจก่อให้เกิดพลังงานที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม
และต่อสุขภาพของมนุษย์เอง ดังนั ้นบทความจึงได้นำเสนอการ
คำนวณปริมาณพลังงานสะสมรวม (embodied energy value, 
EEV) ของ CLSM ซึ่งตัวอย่างที่ 3 AA10/S20/B1.5 เป็นตัวอย่างที่มี
อัตราส่วนผสมเหมาะสมท่ีสุด แสดงดังตารางที่ 4  

ตารางท่ี 4  พลังงานที่ใช้ในกระบวนการผลิต CLSM 

Embodied energy value of CLSM (FA+Slag) 
Material Weight 

(kg/m3) 
EEVp 

(MJ/kg) 
EEV 

(MJ/m3) 
Fly ash 428 0 0 

Bottom ash 802 0 0 
Sodium 

hydroxide 
8 20.5 164.0 

Slag 107 0 0 
SUM 164.0 

 
โดยพิจารณาจากปริมาณการใช้พลังงานที ่ใช้ในระหว่าง

ก ระบวนการผล ิ ต  (embodied energy value spent during 
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production, EEVp) คูณกับวัสดุที่ใช้ในการผลิต CLSM จะสังเกตว่า 
เถ้าลอย เถ้าหนัก และตะกรันเหล็กเตาหลอมไฟฟ้ามีค่า EEVp 

เท่ากับ 0 เนื่องจากเป็นวัสดุเหลือใช้จึงไม่ทำการคำนวณพลังงานที่ใช้
ในระหว่างกระบวนการผลิต ค่า EEVp จึงม ีค ่าแค่สารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซต์ที่มีค่าเท่ากับ 20.5 MJ/kg (tempest et al., 
2009) ทำให้ CLSM มีค่า EEV เท่ากับ 164 MJ/m3 

4. บทสรุป 

ในงานวิจัยได้นำเสนอผลการทดสอบของวัสดุควบคุมกำลังต่ำ 
(CLSM) ที่มีการใช้เถ้าลอยและตะกรันเหล้กเตาหลอมไฟฟ้าเป็นวัสดุ
ประสานแทนปูนซีเมนต์ และเถ้าหนักใช้แทนมวลรวมโดยมีการใช้
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซต์ (NaOH) เป็นตัวชะละลาย สรุปได้
ดังนี้ 

1. เมื่อระยะเวลาเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าการยุบตัว และค่าการ
ยุบตัวแบบไหลแผ่ลดลงตามมาตรฐาน EFNARC (2002) 
ซึ่งค่าการยุบตัวแบบไหลแผ่ในแต่ละอัตราส่วนผสมผ่าน
มาตรฐานทุกอัตราส่วนผสม เนื่องจากการเกิดปฏิกิริยาโพ
ลิเมอไรเซช่ัน 

2. การเพิ่มขึ ้นของปริมาณร้อยละตะกรันเหล็กเตาหลอม
ไฟฟ้า ส่งผลให้หน่วยน้ำหนักเพิ่มขึ้น และทำให้ระยะเวลา
การก่อตัวลดลง เนื่องจากสารละลาย NaOH สามารถชะ
ละลาย แคลเซียม (Ca) ที่มีในตะกรันเหล็กเตาหลอม 
ไฟฟ้าได้มากขึ้น ส่งผลต่อการเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซช่ัน 
ซึ ่งอ ัตราส่วนผสมที ่ม ีหน่วยน้ำหนักมากที ่ส ุด และ
ระยะเวลาการก่อตัวน้อยที่สุด คือ AA10/S30/B1.5 

3. การเพิ่มขึ ้นของปริมาณร้อยละตะกรันเหล็กเตาหลอม
ไฟฟ้า และระยะการบ่มตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่ากำลังรับ
แรงอัดแกนเดี่ยวเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณของแคลเซียม
ไอออนที่สูงขึ้นในตะกรันเหล็กเตาหลอมไฟฟ้า ส่งผลต่อ
ความแข็งแรงของ CLSM ซึ่งอัตราส่วนผสมที่มีค่ากำลังรับ
แรงอัดแกนเดี่ยวที่ผ่านมาตรฐานรองพื้นทางดินซีเมนต์
ของกรมทางหลวงท ี ่ ระยะการบ ่มต ั ว  7  ว ัน  คือ 
AA10/S20/B1.5 แ ล ะ  AA10/S30/B1.5 โ ด ย อ ั ต ร า
ส ่ วนผสมท ี ่ เ หมาะสมท ี ่ ส ุ ด  ค ื อ  AA10/S20/B1.5   
เนื่องจากค่ากำลังรับแรงอัดแกนเดี่ยวผ่านมาตรฐานกรม
ทางหลวง และเป็นอัตราส่วนผสมที่ใช้ปริมาณร้อยละ
ตะกรันเหล็กเตาหลอมไฟฟ้าน้อยกว่าอัตราส่วนผสม 
AA10/S30/B1.5 

4. จากอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมที่สุด คือ AA10/S20/B1.5  
มีการใช้ปริมาณพลังงานสะสมรวม (EEV) เพียง 164 
MJ/m3 ที่มาจากสารละลาย NaOH เท่านั้น ส่วนวัสดุตัว
อ่ืนไม่มีการใช้พลังงาน เนื่องจากเป็นวัสดุเหลือใช้ 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อน าขยะพลาสติกกลับมาใช้ใหม่เป็นมวลรวมหยาบส าหรับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และจีโอโพลิเมอร์คอนกรีต โดย
แทนที่ในปริมาณร้อยละ 10, 30 และ 50 โดยปริมาตร โดยมีแผนการทดสอบสมบัติทางวิศวกรรมของคอนกรีตครอบคลุมการทดสอบค่าการไหลแผ่, 
เวลาการก่อตัว, ก าลังอัด, ก าลังดัดและก าลังรับแรงดึงแยกของคอนกรีต  ผลการทดสอบคอนกรีตที่ถูกแทนที่ด้วยพลาสติกถูกน ามาเปรียบเทียบกับ
ผลการทดสอบของคอนกรีตควบคุมที่ผสมมวลรวมหยาบจากวัสดุธรรมชาติ ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถในการรับก าลังอัดของปอร์ตแลนด์
ซีเมนต์คอนกรีตและจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตมีค่าลดลงตามปริมาณพลาสติกที่เพิ่มขึ้นทั้งของอายุบ่ม 7 และ 28 วัน การใช้มวลรวมพลาสติกไม่ส่งผล
ต่อก าลังดัดและก าลังดึงแยกของปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตอย่างมีนัยส าคัญ ในทางตรงกันข้ามก าลังดัดและก าลังดึงแยกของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีต
มีค่าลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณมวลรวมพลาสติก ดังน้ันจึงไม่ควรใช้เศษพลาสติกแทนที่มวลรวมหยาบจากธรรมชาติมากกว่า 10%  

ค ำส ำคัญ: ขยะพลาสติกรีไซเคิล, โพลีโพรไพลีน, จีโอโพลิเมอร์, คอนกรีต 

Abstract 

The objective of this research is to reuse the plastic waste as coarse aggregates for Portland cement and geopolymer 
concretes. Natural coarse aggregates were repalced with plastic waste by the amounts of 10%, 30% and 50% by volume. 
Slump flow, setting time, compressive strength, flexural strength and splitting tensile strength of the concretes were 
investigated. The test results of concretes contained with plastic wastes were compared with the results of control concrete 
made with the natural coarse aggregate. The results showed that, at the age of 7 and 28 days, the compressive strength of 
Portland cement and geopolymer conretes decreased with increasing the plastic waste content. Incorporating the plastic 
aggregate did not significantly affect the flexural strength and splitting tensile strength of Portland cement concrete. On the 
other hand, the flexural and splitting tensile strengths of geopolymer concrete decreased when the plastic aggregate was 
increased; therefore, the replacing the natural coarse aggregate with plastic waste should not exceed 10%.  

Keywords: Recycled plastic waste, Polypropylene, Geopolymer, Concrete 

1. บทน า

ปัจจุบันน้ีได้มีการน าพลาสติกหลากหลายชนิดมาใช้กับอุปกรณ์

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นช้ินส่วน

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ของใช้ทั่วไปภายในบ้าน ฯลฯ เมื่อเวลาผ่านไปของใช้

เหล่าน้ีก็ได้มีการเสื่อมสภาพลงและหมดอายุการใช้งานในที่สุด จึงท า

ให้จ าเป็นต้องเปลี่ยนหรือซื้อสินค้าตัวใหม่มาทดแทนของเดิม ซึ่ง

ช้ินส่วนพลาสติกที่เป็นส่วนประกอบอยู่ในของใช้เหล่าน้ันที่ยังคงมี

สภาพดีอยู่จึงถูกทิ้งตามไปด้วยและก่อให้เกิดเป็นขยะพลาสติก 

ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษระบุว่า ในปี 2561 ประเทศไทยมีขยะ

มูลฝอยรวม 27.8 ล้านตัน ซึ่งเป็นขยะพลาสติกประมาณ 2 ล้านตัน 

และขยะพลาสติกเหล่าน้ีสามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้เพียง

แค่ 5 แสนตันเท่านั้น [1] 

อุตสาหกรรมการก่อสร้างมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในประเทศ
ที่ก าลังพัฒนา จึงท าให้ความต้องการในการใช้คอนกรีตมีเพิ่มมากขึ้น 
ซึ่งในประเทศอินเดียน้ันคอนกรีตเป็นวัสดุที่นิยมใช้มากเป็นอันดับต้น 
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ๆ โดยมีปริมาณมากถึง 450 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี [2] ส่งผลให้
วัสดุจ าพวกหิน และทรายซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติมีความต้องการเพิ่ม
มากขึ้นเช่นกัน อีกทั้งกระบวกการผลิตปูนซีเมนต์ปอตแลนซึ่งเป็น
วั ส ดุป ระสาน ในการท า คอนก รีต น้ัน  ไ ด้มี ก ารปล่ อยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ช้ันบรรยากาศโดยที่คิดเป็นร้อยละ 6 ของ
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มนุษย์สร้างขึ้น [3] 

ด้วยเหตุน้ีจึงได้มีการน าวัสดุจีโอพอลิเมอร์ที่เป็นวัสดุประสาน
ชนิดใหม่มาใช้ทดแทนปูนซีเมนต์ [4] ซึ่งวัสดุจีโอโพลิเมอร์น้ันเป็น
วัสดุชนิดใหม่ที่ ไ ด้มาจากการสังเคราะห์วัสดุปอซโซลาน ที่มี
ส่วนประกอบของซิลิกาและอะลูมินาเป็นองค์ประกอบหลัก 
อย่างเช่น เถ้าลอย ดินขาวเผา เป็นต้น น ามาท าปฏิกิริยากับ
สารละลายที่มีความเป็นด่างสูง ได้แก่ สารละลายโซเดียมไฮดรอก
ไซด์ หรือ สารละลายโซเดียมซิลิเกต โดยปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหว่าง
สารละลายซิลิ กาและอะลูมินาซึ่ งเป็นองค์ประกอบหลักกับ
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และสารละลายโซเดียมซิลิเกต 
ปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชัน (Polymerization) ซึ่งปฏิกิริยาน้ีส่งผล
ใ ห้ เ กิ ด ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ป็ น ส า ร ป ร ะ ก อ บ อ ะ ลู มิ โ น ซิ ลิ เ ก ต
(Aluminosilicate) มีคุณสมบัติคล้ายปูนซีเมนต์ อีกทั้งยังช่วยลด
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และประหยัดพลังงานในการผลิต
ปูนซีเมนต์ได้อีกด้วย [5 ]  

จากที่มาปัญหาดังที่ได้กล่าวข้างต้นงานวิจัยน้ีจึงเล็งเห็นว่าวิธี
หน่ึงที่จะสามารถท าได้ นั่นก็คือน าขยะพลาสติกบดไปแทนที่ในมวล
รวมหยาบของปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตและจีโอโพลิเมอ ร์
คอนกรีต เพื่อที่จะช่วยลดปัญหาการเพิ่มขึ้นของขยะพลาสติก และ
ลดการใช้มวลรวมในคอนกรีต จึงใช้ขยะพลาสติกแทนที่ในปริมาณ
ร้อยละ 10, 30 และ 50 โดยปริมาตรของมวลรวมหยาบ และศึกษา
สมบัติเชิงกลของคอนกรีตที่ ใ ช้มวลรวมหยาบรีไซเคิลจากขยะ
พลาสติก 

2. วัสดุและวิธีการด าเนินงานวิจัย

2.1. วัสดุท่ีใช้ในงำนวิจัย

งานศึกษาวิจัยน้ีมีวัสดุที่ใ ช้ประกอบไปด้วย มวลรวมหยาบ
ทรายธรรมชาติ ขยะพลาสติกชนิดพอลิโพรไพลีน (Polypropylene 
plastic waste) ซึ่ งจะถูกน ามาแทนที่ หินหรือมวลรวมหยาบ
เพื่อที่จะช่วยลดปริมาณขยะพลาสติก อีกทั้งยังมีเถ้าลอย (Fly ash) 
สารละลายโซ เดียมซิลิ เกตและโซเ ดียมไฮดรอกไซ ด์ โดยมี
รายละเอียดส่วนผสมดังน้ี 

1) เถ้าลอยแคลเซียมสูง (HCF) ซึ่งน ามาจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน
อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ASTM 
C618 [6]  นับเป็น Class C 

2) สารละลายโซเดียมซิลิเกต (Na2SiO3) ซึ่งมีองค์ประกอบ
Na2O เท่ากับ 9.84% และ H2O เท่ากับ 61.45% และSiO2 เท่ากับ 
28.71% 

3) สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ที่จะใช้ในส่วนผสม
ของจีโอโพลิเมอร์ มีความเข้มข้น 10 โมลาร์ 

4) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 หรือปูนซีเมนต์ปอร์ต
แลนด์ธรรมดา (ordinary Portland cement Type I) 

5) มวลรวมหยาบและมวลรวมละเอียดที่ใช้น้ันจะอยู่สภาวะแห้ง
ในอากาศ (Air dry) ซึ่งขนาดคละเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM C33 
[7] มีสมบัติดังตารางที่ 1

6) ขยะพลาสติกบดที่ใช้เป็นชนิด Polypropylene (PP) ซึ่งเป็น
พลาสติกบดเป็นเม็ดคล้ายมวลรวมหยาบ ดังแสดงในรูปที่ 1 มีสมบัติ
ของขยะพลาสติกบด ดังตารางที่ 1 และมีขนาดคละดังแสดงในรูปที่ 
2 
ตารางที่ 1 สมบัติมวลรวมหยาบและมวลรวมละเอียด 

มวลรวม 
ความ

ถ่วงจ าเพาะ 

หน่วย
น้ าหนัก 
(kg/m3) 

โมดูลัสความ
ละเอียด   
(FM) 

การดูด
ซึมน้ า 
(%) 

มวลรวมหยาบ 2.7 1621 7.19 0.6 

มวลละเอียด 2.57 1664 2.66 0.72 

ขยะพลาสติกบด 0.0 908 4.97 - 

รูปที่ 1  ขยะพลาสติกบดชนิด Polypropylene (PP) 

รูปที่ 2 การกระจายตัวของมวลรวมหยาบและขยะพลาสติกบด 
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มวลรวมหยาบ (50% ) และพลาสติก (50%)
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ตารางที่ 2 ส่วนผสมของปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต

ช่ือส่วนผสม W/C 
Slump 
(cm) 

ปูนซีเมนต์ 
(kg/m3) 

น้ า 
(kg/m3) 

มวลรวม (kg/m3) 
หิน ทราย ขยะพลาสติก 

C-PP0

0.55 5 - 10 

375 206 1120 760 - 

C-PP10 375 206 1008 760 37 

C-PP30 375 206 784 760 112 
C-PP50 375 206 560 760 187 

ตารางที่ 3 ส่วนผสมของจีโอพอลิเมอร์คอนกรีต 

ช่ือส่วนผสม 
เถ้าลอย 
(kg/m3) 

สารละลายด่าง (kg/m3) มวลรวม (kg/m3)   
NaOH Na2SiO3 หิน ทราย ขยะพลาสติก 

GPC-PP0 450 135 135 1150 500 - 

GPC-PP10 450 135 135 1035 500 38.5 
GPC-PP30 450 135 135 805 500 115 

GPC-PP50 450 135 135 575 500 192 

2.2. ส่วนผสมของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตและปอร์ตแลนด์
ซีเมนต์คอนกรีต 

 ในงานวิจัยคร้ังน้ีเป็นการมุ่งเน้นศึกษาคุณสมบัติของจีโอโพลิ
เมอร์คอนกรีตและปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตโดยที่มวลรวมหยาบ
จะถูกแทนที่ด้วยขยะพลาสติกบดชนิด PP ในอัตราส่วน 0%, 10%, 
30% และ 50% โดยปริมาตร ซึ่งส่วนผสมของปอร์ตแลนด์ซีเมนต์
คอนกรีตและจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตแสดงในตารางที่ 2 และตารางที่ 
3 ตามล าดับ 

2.3. ขั้นตอนกำรผลิตปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตและจีโอ
โพลิเมอร์คอนกรีต 

2.3.1 การผลิตปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต 
วิธีการผสมน้ันจะเป็นการผสมด้วยเคร่ืองผสมคอนกรีต โดยจะ

แบ่งขั้นตอนดังน้ี เร่ิมต้นจากเทปูน หิน ทราย ลงในเคร่ืองแล้วเปิด
เคร่ืองเพื่อคลุกส่วนผสมให้เข้ากันเป็นเวลา 30 วินาที จากน้ัน
ขั้นตอนต่อมาท าการเติมน้ าลงไปในเคร่ืองแล้วปล่อยให้เคร่ืองปั่นอีก 
3 นาที แล้วท าการพักให้เคร่ืองหยุดหมุน 3 นาที และสุดท้ายก็เปิด
เคร่ืองปั่นอีก 2 นาทีแล้วจึงสามารถตักเข้าแบบหล่อได้ 

2.3.2 การผลิตจีโอโพลิเมอร์คอนกรีต 
วิธีการผสมจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตถูกแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนซึ่ง

จะใช้เวลาผสม 15 นาที ขั้นตอนแรกใส่สารละลายโซเดียมไฮดรอก
ไซด์ผสมกับเถ้าลอย เป็นเวลา 3 นาที ตามด้วยขั้นตอนที่สองคือใส่
มวลรวมละเอียดและมวลรวมหยาบผสมกันเป็นเวลา 3 นาที 
ขั้นตอนสุดท้ายให้ใส่สารละลายโซเดียมซิลิเกตและท าการผสมอีก 3 
นาที จากน้ันเมื่อท าครบสามขั้นตอนก็ให้น าจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตเท
เข้าแบบหล่อที่เตรียมไว้ และเมื่อแกะออกจากแบบแล้วจะท าการบ่ม
โดยห่อตัวอย่างด้วยพลาสติกใสเก็บไว้ในอุณหภูมิห้อง 

2.4. กำรทดสอบปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตและจีโอโพลิ
เมอร์คอนกรีต 

2.4.1 เวลาในการก่อตัว 
ทดสอบเวลาการแข็งตัว (Setting time) ของปอร์ตแลนด์

ซีเมนต์คอนกรีตและจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตตามมาตรฐาน ASTM 
C403 ]8[ 

2.4.2 ความสามารถในการท างานได้ 
ทดสอบความสามารถในการท างานได้โดยการวัดค่าการไหล

แผ่ (Slump flow) ของของปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตและจีโอโพ
ลิเมอร์คอนกรีตตามมาตรฐาน ASTM C1611 ]9[ 

2.4.3 ก าลังรับแรงอัด 
ทดสอบความสามารถในการรับก าลังอัด (Compressive 

strength) ของปอร์ตแลนด์ซี เมนต์คอนกรีตและจีโอโพลิ เมอร์
คอนกรีตตามมาตรฐาน ASTM C30 ]10[ โดยท าการทดสอบกับ
ตัวอย่างทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 cm. สูง 20 cm. 
ที่อายุบ่ม 7 และ 28 วัน  

2.4.4 ก าลังดัด 
ทดสอบความสามารถในการ รับก าลั ง ดัด  (Flexural 

strength) ของของปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตและจีโอโพลิเมอร์
คอนกรีตตามมาตรฐาน ASTM C78 ]11[ โดยท าการทดสอบกับ
ตัวอย่างคานสี่เหลี่ยมขนาด 10x10x35 cm3 ที่อายุบ่ม 28 วัน 

2.4.5 ก าลังดึงแยก 
การทดสอบก าลังผ่าแยก (Splitting tensile strength) ของ

ของปอร์ตแลนด์ซี เมนต์คอนกรีตและจีโอโพลิเมอร์คอนกรีต
มาตรฐาน ASTM C406 ]12[  โดยท าการทดสอบกับตัวอย่าง
ทรงกระบอกขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 cm. สูง 20 cm. ที่อายุ
บ่ม 28 วัน 



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที ่26 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน  

The 26th National Convention on Civil Engineering 
23-25 June 2021, Online Conference 

MAT-16-4 

3. ผลการทดสอบและอภิปรายผล

3.1. เวลำในกำรก่อตัว

เวลาการก่อตัวต้นและเวลาการก่อตัวปลายของปอร์ตแลนด์
ซีเมนต์คอนกรีตและจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตถูกแสดงดังรูปที่ 3 และ 
รูปที่ 4 ตามล าดับ   

รูปที่ 3 เวลาการก่อตัวของปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต 

รูปที่ 4 เวลาการก่อตัวของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีต 

จากรูปที่ 3 จะเห็นได้ว่า เมื่อท าการแทนที่หินด้วยพลาสติกบด
ที่ 10% จะท าให้เวลาในการก่อตัวต้นเท่ากับ 100 นาที เมื่อเทียบ
กับตัวอย่างที่ไม่ได้มีการแทนที่หินด้วยพลาสติกพบว่ามีการก่อตัวต้น
ที่ช้ากว่า 10 นาที และในส่วนผสมที่ท าการแทนที่หินด้วยพลาสติก 
30% และ 50% มีการก่อตัวต้นที่เร็วกว่าตัวอย่างที่ไม่ได้มีการแทนที่
อยู่เพียง 5 นาที แต่ส าหรับเวลาก่อตัวปลายของของปอร์ตแลนด์
ซีเมนต์คอนกรีตที่มีการแทนที่พลาสติก 10%, 30% และ 50% มี
เวลาการก่อตัวปลายที่นานกว่าตัวอย่างที่ไม่ได้มีการแทนที่ทั้งหมด 
โดยตัวอย่างที่มีการแทนที่ 10% น้ันมีเวลาการก่อตัวปลายที่นาน
ที่สุด 

จากผลการทดสอบของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีต (รูปที่ 4) พบว่า
เวลาการก่อตัวต้นของส่วนผสมที่มีการแทนที่พลาสติก 10% และ 
30% ไม่มีความแตกต่างกับตัวอย่างควบคุมที่ไม่มีมวลรวมพลาสติก

อย่างมีนัยส าคัญ แต่เมื่อใช้มวลรวมพลาสติกแทนที่ 50% พบว่า 
เวลาการก่อตัวต้นจะเร็วกว่าตัวอย่างควบคุมอยู่ 15 นาที ซึ่งในส่วน
ของเวลาการก่อตัวปลายน้ัน พบว่าส่วนผสมที่มีการแทนที่ดัวย
พลาสติก 10% และ 30% จะมีเวลาการก่อตัวปลายนานกว่า
ส่วนผสมควบคุมอยู่ 20 นาที แต่ตัวอย่างที่มีการแทนที่ 50% จะมี
เวลาการก่อตัวไวกว่าตัวอย่างที่ไม่มีการแทนที่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น 

3.2. ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนได้ 

จากผลการทดสอบความสามารถในการท างานได้ของปอร์ต
แลนด์ซีเมนต์คอนกรีตที่แสดงดังรูปที่ 5 จะเห็นได้ว่า เมื่อมีการ
แทนที่หินด้วยพลาสติกบดที่เพิ่มมากขึ้น จะท าให้ความสามารถใน
การท างานของคอนกรีตน้ันลดลงตามไปด้วย ซึ่งมีสาเหตุมาจากการ
ที่พลาสติกบดน้ันมีขนาดและรูปร่างที่แตกต่างกัน บางช้ินรูปทรงยาว
และมีเหลี่ยมมุมมาก จึงส่งผลให้หินและทรายไม่สามารถไหลได้ดี 

จากผลการทดสอบความสามารถในการท างานได้ของจีโอโพลิ
เมอร์คอนกรีตดังแสดงในรูปที่ 6 พบว่า เมื่อมีการแทนที่หินด้วย
พลาสติก 10% และ 30% ไม่ส่งผลต่อค่าการไหลของคอนกรีตอย่าง
มีนัยส าคัญ แต่เมื่อมีการแทนที่หินด้วยพลาสติกที่มากเกินไปที่ 50% 
น้ันจะท าให้ความสามารถในการท างานได้ลดลงอย่างมาก ซึ่งสาเหตุ
น้ันจะคล้ายกับของปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตที่กล่าวไว้ข้างต้น 

รูปที่ 5 ความสามารถในการท างานได้ของปอร์ตแลนด์ซีเมนต์
คอนกรีต 

รูปที่ 6 ความสามารถในการท างานได้ของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีต 
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3.3. ก ำลังรับแรงอัด 

ผลการทดสอบก าลังรับแรงอัดของปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต
ที่อายุบ่ม 7 และ 28 วันจะแสดงในรูปที่ 7 ซ่ึงพบว่าก าลังรับแรงอัด
ของปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตที่มีอายุบ่ม 7 วัน จะลดลงตาม
ปริมาณการแทนที่หินด้วยพลาสติกที่เพิ่มขึ้น โดยที่เมื่อตัวอย่างมีการ
แทนที่หินด้วยพลาสติก 0% 10% 30% และ 50% จะมีก าลังรับ
แรงอัดอยู่ที่ 26.5, 22.0, 17.5 และ 16.4 MPa ตามล าดับยกตัวอย่าง
เมื่อมีการแทนที่หินด้วยพลาสติกที่ 10% ก าลังรับแรงอัดจะอยู่ที่ 
22.0 MPa เมื่อเทียบกับตัวควบคุมซึ่งมีก าลังรับแรงอัดที่ 26.5 MPa 
ก าลังรับแรงอัดจะลดลงประมาณ 17% ต่อมาที่อายุบ่ม 28 วัน 
ตัวอย่างที่มีการแทนที่หินด้วยพลาสติก 0% และ 10% จะมีก าลังรับ
แรงอัดที่เท่ากันคือ 32.0 MPa และส่วนผสมที่มีการแทนที่หินด้วย
พลาสติก 30% และ 50% จะมีก าลังรับแรงอัดที่ลดลงมาคือ 21.6 
และ 17.3 MPa ตามล าดับ 

ในส่วนของผลการทดสอบก าลังรับแรงอัดของจีโอโพลิเมอร์
คอนกรีตที่อายุบ่ม 7 และ 28 วันจะแสดงในรูปที่ 8 ซ่ึงพบว่าก าลัง
รับแรงอัดของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตที่อายุบ่ม 7 วัน นั้นจะคล้ายกัน
กับก าลังรับแรงอัดของปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตที่อายุบ่ม 7 วัน 
กล่าวคือ ก าลังรับแรงอัดจะลดลงตามปริมาณพลาสติกที่มากขึ้น 
ยกตัวอย่างเมื่อมีการแทนที่หินด้วยพลาสติกที่ 10% ก าลังรับแรงอัด
จะอยู่ที่ 18.0 MPa เมื่อเทียบกับตัวควบคุมซึ่งมีก าลังรับแรงอัดที่ 
23.0 MPa ก าลังรับแรงอัดจะลดลงประมาณ 20%  และผลการ
ทดสอบก าลังรับแรงอัดของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตที่อายุบ่ม 28 วัน 
จากตัวอย่างที่มีการแทนที่หินด้วยพลาสติกที่ 0% 10% 30% และ
50% จะมีก าลังที่ลดลงคือ 34.7 , 28.5, 20.7 และ 18.2 MPa 
ตามล าดับ 

ทั้งน้ีสาเหตุที่ก าลังลังรับแรงอัดของคอนกรีตลดลงเมื่อมีการ
แทนที่หินด้วยพลาสติกที่เพิ่มขึ้นอันเน่ืองมาจากพลาสติกเป็นวัสดุที่
ไม่มีความแข็งแรงเท่ากับหิน ดังน้ันเมื่อหินมีจ านวนลดลงและถูก
แทนที่ด้วยพลาสติกบดเข้ามาจึงท าให้ก าลังรับแรงอัดของคอนกรีต
ลดลงตามไปด้วย

รูปที่ 7 ก าลังรับแรงอัดของปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตที่อายุบ่ม 7 
และ 28 วัน 

รูปที่ 8 ก าลังรับแรงอัดของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตที่อายุบ่ม 7 และ 
28 วัน 

3.4. ก ำลังรับแรงดัด 

จากรูปที่ 0 และ 10 ซึ่งแสดงผลการทดสอบก าลังรับแรงดัดของ
ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตและจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตที่มีอายุบ่ม 
28 วัน จะเห็นได้ว่าก าลังรับแรงดัดของตัวอย่างปอร์ตแลนด์ซีเมนต์
คอนกรีตที่มีการแทนที่หินด้วยพลาสติกบดไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ  

รูปที่ 0 ก าลังรับแรงดัดของปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตที่อายุบ่ม 28 
วัน 

รูปที่ 10 ก าลังรับแรงดัดของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตที่อายุบ่ม 28 วัน 
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ในทางกลับกันก าลังรับแรงดัดของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีต (รูปที่ 
10) ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเพิ่มปริมาณหินพลาสติก ตัวอย่างที่มี
การแทนที่หินด้วยพลาสติกบด 0% 10% 30% และ 50% มีก าลัง
ลังรับแรงดัดเท่ากับ 4.0, 4.2, 3.6 และ 3.4 MPa ตามล าดับ ทั้งน้ี
เน่ืองมาจากวัสดุประสานอย่างจีโอโพลิเมอร์น้ันยึดเกาะกับผิวของ
พลาสติกที่เป็นผิวมันได้ไม่ดีนักจึงท าให้เกิดรอยต่อที่ไม่แข็งแรง
ระหว่างมวลรวมที่เป็นพลาสติกและเพสต์ขึ้น ส่งผลต่อความแข็งแรง
ของก าลังรับแรงดัด

3.5. ก ำลังดึงแยก 

ในส่วนของผลการทดสอบก าลังลังดึงแยกทั้งในปอร์ตแลนด์
ซีเมนต์คอนกรีตและจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตที่อายุบ่ม 28 วันน้ันจะ
ถูกแสดงในรูปที่ 11 และ12 ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าการแทนที่หิน
ด้วยพลาสติกที่เพิ่มขึ้นไม่ส่งผลต่อก าลังดึงแยกของปอร์ตแลนด์
ซีเมนต์คอนกรีตอย่างมีนัยส าคัญ ตัวอย่างที่มีการแทนที่พลาสติกที่ 
30% และ50% จะมีค่าก าลั งดึงแยกอยู่ที่  2.1 และ 2.2 MPa 
ตามล าดับ ซึ่งเมื่อเทียบกับตัวอย่างที่ไม่มีการใส่พลาสติกแทนที่แล้ว
ถือว่ามีก าลังเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยเท่าน้ัน แต่ในทางกลับกันก าลังดึง
แยกของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตลดลงตามปริมาณพลาสติกที่เพิ่มขึ้น
อย่างเห็นได้ชัด ซ่ึงเป็นไปตามสาเหตุที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อ 3.4  

รูปที่ 11 ก าลังรับดึงแยกของปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตที่อายุบ่ม 
28 วัน 

รูปที่ 12 ก าลังดึงแยกของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตที่อายุบ่ม 28 วัน

4. สรุปผล

จากการทดสอบการน าพลาสติกบดชนิดพอลิโพรไพลีนมาใช้
เป็นมวลรวมหยาบแทนที่หินในปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตและจีโอ
โพลิ เมอร์คอนกรีตในปริมาณร้อยละ 0 , 10, 30 และ 50 โดย
ปริมาตรของมวลรวมหยาบ สามารถสรุปผลได้ ดังน้ี  
1) การน าพลาสติกบดมาใช้เป็นมวลรวมหยาบส่งผลให้เวลาในการ

ก่อตัวปลายของปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตเพิ่มขึ้น แต่ไม่ส่งผล
ต่อระยะเวลาก่อตัวปลายของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตอย่างมี
นัยส าคัญ

2) ค่าการไหลแผ่ของปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตมีค่าลดลงตาม
ปริมาณมวลรวมพลาสติกที่มากขึ้น ในทางตรงกันข้ามค่าการ
ไหลแผ่ของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยส าคัญเมื่อแทนที่หินด้วยพลาสติกไม่เกิน 30%

3) ความสามารถในการรับก าลั งอัดของปอร์ตแลนด์ซีเมนต์
คอนกรีตและจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตมีค่าลดลงตามปริมาณ
พลาสติกที่เพิ่มขึ้นทั้งของอายุบ่ม 7 และ 28 วัน

4) การเพิ่มปริมาณมวลรวมพลาสติกไม่ส่งผลต่อก าลังรับแรงดัด
และก าลังดึงแยกของปอร์ตแลนด์ซี เมนต์คอนกรีตอย่างมี
นัยส าคัญ อย่างไรก็ตามก าลังรับแรงดัดและก าลังดึงแยกของจี
โอโพลิเมอร์คอนกรีตกลับมีค่าลดลงตามปริมาณมวลรวม
พลาสติกที่เพิ่มขึ้นเน่ืองจากปัญหาของการยึดเกาะระหว่างมวล
รวมพลาสติกกับวัสดุประสานอย่างจีโอโพลิเมอร์
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บทคัดย่อ 

ในปัจจุบันพลังงานนิวเคลียร์ได้ถูกนำมาใช้ในด้านการผลิตพลังงานหรือในกระบวนการทางอุตสาหกรรมหรือนำมาใช้รักษาในทางการแพทย์และ
อนามัย แต่ทว่าในการจะได้มาซึ่งพลังงานนิวเคลียร์นั้นจะต้องมีการใช้สารกัมมันตภาพรังสีและมีปลดปล่อยพลังงานและอนุภาคต่างๆออกมา ซึ่งส่ิงที่
ถูกปล่อยออกมาน้ันส่งผลเสียกับส่ิงมีชีวิตและสภาพแวดล้อมอีกทั้งยังใช้เวลานานกว่าจะสลายไปเอง ดังนั้นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นท่ีดีที่สุด
คือการป้องกันการรั่วไหลของรังสีที่จะเกิดขึ้น จากการศึกษาพบว่าคอนกรีตที่ใช้กำบังรังสีที่ดีมีคุณสมบัติคือมีความหนาแน่นสูงหรือที่เรียกว่า
คอนกรีตมวลหนัก งานวิจัยนี้จะมุ่งเน้นในเรื่องการป้องกันรังสีแกมม่าและนิวตรอน ซึ่งเมื่อได้พิจารณาจากแหล่งวัสดุภายในประเทศเพื่อหาแร่ที่
เหมาะสมกับการนำมาใช้แทนหินในการทำคอนกรีตมวลหนักพบว่า แร่แบไรต์ เป็นแร่ที่มีความเหมาะสมทั้งในด้านการจัดหาและคุณสมบัติในการ
นำมาใช้ทำคอนกรีตมวลหนัก จากนั้นจึงได้ทำการทดลองเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 25 สัดส่วนผสมเพื่อนำมาหาความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่น
ของคอนกรีตมวลหนักกับค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีแกมมา จากการทดลองพบว่าความหนาแน่นของคอนกรีตมีความสัมพันธ์กับค่าสัมประสิทธิ์
การลดทอนของรังสีแกมมา โดยเมื่อความหนาแน่นของคอนกรีตมากขึ้น ค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีแกมมาจะเพ่ิมขึ้น 
คำสำคัญ: คอนกรีตมวลหนัก, แร่แบไรต์, ค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีแกมมาและนิวตรอน 

Abstract 

At present, nuclear energy is used for power generation or industrial processes or medical and sanitation purposes. 
However, to obtain nuclear energy, radioactive substances must be used which energies and particles are released. It is 
released that adversely affects living organisms and their environment which takes a long time to decompose. Therefore, the 
best protection against any possible hazard is to prevent the occurrence of radiation leakage. From several previous research 
found that the concrete which used for radiation shielding has the property of high density or also known as heavy concrete. 
This research will focus on protection against gamma and neutron rays. When we are considering domestic material sources 
to find minerals suitable that can be used as a substitute for aggregates in making heavy concrete. We find that barite is a 
suitable mineral for both procurement and properties for using in heavy concrete. We collect the data from 2 5  mixed 
proportions in this experiment then we determine the relationship between the density of heavy-weight concrete and the 
gamma attenuation coefficient. The results showed that the density of the concrete influenced the gamma attenuation 
coefficient. When the density of the concrete increases, the gamma attenuation coefficient will be increased. 
Keywords: Heavyweight concrete, Barite, Gamma and Neutron attenuation coefficients 
1. ที่มาและความสำคัญ 

พลังงานนิวเคลียร์ถูกจัดให้เป็นพลังงานสะอาดที ่เกิดจาก
ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ซึ่งเป็นพลังงานที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้
หลายด้านไม่ว่าจะเป็นการผลิตพลังงานไฟฟ้า การศึกษาวิจัยเพื่อให้
ได้มาซึ่งเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาใช้ในทางอุตสาหกรรม ทางการแพทย์ 
และทางการเกษตร เช่น การตรวจสอบคุณภาพหรือตรวจหาความ
ผิดปกติของวัสดุหรือผลิตภัณฑ์, การควบคุมความหนาของกระดาษ, 
การฉีดสารเภสัชรังสีเข้าร่างกายผู้ป่วยเพื่อหาตำแหน่งที่อวัยวะหรือ
เนื้อเยื่มีความผิดปกติ, การฉายรังสีแกมมาเพื่อช่วยยืดอายุการเก็บ
ของอาหาร และการปรับปรุงพันธุ์พืชหรือสัตว์ เป็นต้น แต่การได้มา
ซึ่งพลังงานนิวเคลียร์จะมีการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาใน
รูปของรังสีและอนุภาคต่างๆ จากการใช้สารกัมมันตภาพรังสี และ

เป็นอันตรายต่อส่ิงมีชีวิตหากได้รับมากเกินไป โดยรังสีที่จะเกิดขึ้นได้
จากการสลายตัวของสารกัมมันตรังสีประกอบด้วย 

รังสีแอลฟา คือ นิวเคลียสของธาตุฮีเลียม ประกอบด้วยโปรตอน 
2 ตัว และนิวตรอน 2 ตัว ที่หลุดออกมาจากนิวเคลียส เนื่องจากมี
ขนาดใหญ่ทำให้เกิดการแตกตัวของตัวกลางที ่เคลื ่อนที ่ผ่าน จึง
เคลื่อนที่ผ่านเข้าไปในวัตถุได้ระยะทางสั้นๆหรืออำนาจในการทะลุ
ทะลวงต่ำที่สามารถใช้กระดาษบางแผ่นเดียวก็สามารถกันได้ [1] 

รังสีบีตา คือ อนุภาคอิเล็กตรอนหรือโพซิตรอนแผ่ออกมาจาก
นิวเคลียสของอะตอมขณะเกิดการสลายกัมมันตรังสี มีขนาดที่เล็ก
กว่าอนุภาคแอลฟาอำนาจทำให้ตัวกลางที่เคลื่อนที่ผ่านเกิดการแตก
ตัวน้อยกว่า แต่สามารถเคลื่อนที่ไปได้ไกลกว่า ซึ่งแผ่นอะลูมิเนียม
บางๆ สามารถใช้กันได้ [1] 
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รังสีแกมมา เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานสูงที่ถูกปลดปล่อย
ออกมาจากนิวเคลียส หลังจากการสลายตัวให้อนุภาครังสีชนิดตา่งๆ 
โดยนิวไคลด์ลูกยังไม่เสถียร จึงต้องลดพลังงานลงจากการให้รังสี
แกมมา เพื่อให้เกิดความเสถียร สามารถทำให้ตัวกลางที่ผ่านแตกตัว
ได้ไม่ดีเท่ารังสีแอลฟาหรือรังสีบีตา แต่มีอำนาจในการทะลุทะลวงสูง
มาก จึงจำเป็นต้องกำบังด้วยตะก่ัวหรือคอนกรีตหนา [1] 

รังสีเอกซ์ เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหมือนกับรังสีแกมมาแต่มี
พลังงานน้อยกว่าและมีความสามารถในการทะลุทะลวงต่ำกว่า เกิด
จากอิเล็กตรอนถูกกระตุ้นไปอยู่ในสถานะไม่เสถียร หรือการทำ
ปฏิกิริยาระหว่างอิเล็กตรอนความเร็วสูงกับอะตอม [1] 

รังสีนิวตรอน คือ อนุภาคนิวตรอนที่อยู่ในสภาวะอิสระและมี
พลังงาน โดยปกติจะไม่สามารถคงอยู่ในสภาพได้นานเพราะจะแตก
ตัวออกเป็นอนุภาคชนิดอื่น มีอำนาจในการทะลุทะลวงสูง แบ่งตาม
พลังงานได้เป็นนิวตรอนเร็วและนิวตรอนช้า สามารถถูกยับยั้งการ
เคล่ือนที่ได้ด้วยสารที่มีไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบ [1] 

ในส่วนของโครงสร้างป้องกันรังสีนั้นคอนกรีตที่ใช้มวลรวมจะมี
แตกต่างจากคอนกรีตปกติโดยมีความหนาแน่นสูงกว่าและมี
องค์ประกอบพิเศษเพื่อพัฒนาคุณสมบัติในการลดทอนรังสี ดังนั้น
งานวิจัยนี้จะใช้คอนกรีตมวลหนักที่มีความหนาแน่นสูงเป็นหลัก จาก 
ม า ต ร ฐ า น  2 0 1 9  ASME BPVS Section III – Rules For 
Construction Of Nuclear Facility Component ( Division2 : 
Code for Concrete Containments) หรือ ACI 359-19 : CODE 
FOR CONCRETE REACTOR VESSELS AND CONTAINMENTS 
[2] ได้ระบุไว้ว่าคอนกรีตมวลหนักจะต้องใช้มวลรวมหนักที่มีความ
หนาแน่นมากกว่า 2600 กก./ม3 และเป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่งดังนี้                                                                                                                          
1. ASTM C637 [3] 2. ข้อกําหนดตามที่กําหนดไว้ในการก่อสร้าง
สําหรับงานเจาะเหล็ก งานเหล็กเสริมแรงเฉือน งานยิงเหล็กหรือใช้
วัสดุที่มีโบรอนเป็นมวลรวมของคอนกรีต 

ในปัจจุบันจากการศึกษาแร่มวลหนักที่สามารถนำมาใช้เป็นมวล
รวมคอนกรีตได้ตามมาตรฐาน ANSI/ANS-6.4-2006;R2016 [4] ซึ่ง
มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่สามารถนำมาใช้
เป ็นมวลรวมหน ัก  ได ้แก ่  อ ิล เมไนต์  ( Ilmenite), ไลโมไนต์  
(Limonite), แมกนีไทต์ (Magnetite) และแบไรต์ (Barite) จาก
การศึกษาพบว่าแร่แบไรต์มีความเหมาะสมในการนำมาใช้ทำมวล
รวม เนื่องจากเป็นแร่เดียวที่สามาถหาได้จากแหล่งภายในประเทศ 
[5-6] ซึ่งจากการหาข้อมูลจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมือง
แร่ เหมืองแร่ที่มีใบอนุญาตประทานบัตรเหมืองอยู่ใน 3 จังหวัด คือ 
จังหวัดแพร่ จังหวัดเลยและจังหวัดนครศรีธรรมราช 

งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความสามารถในการกำบังรังสี
แกมมาและนืวตรอนจากค่าสัมประสิทธิ ์การลดทอนรังสี รวมถึง
คุณสมบัติทางกลของคอนกรีตมวลหนักที่มีสัดส่วนผสมของมวลรวม
ที ่ต ่างกันจากมวลรวมที ่หาได้ภายในประเทศไทย เพิ ่อพัฒนา

คอนกรีตที่นำมาใช้กำบังรังสีในงานเคร่ืองปฏิกรณ์คอนกรีตและงาน
กักเก็บกากกัมมันตรังสี 

2. วัสดุและวิธีการดำเนินการวิจัย 

2.1. วัสดุที่ใช้ในงานวิจยั 

ในงานวิจัยนี้จะใช้วัสดุประสานเป็นเถ้าลอยที่มาจากโรงไฟฟ้า
แม่เมาะและปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทท่ี 1 ซึ่งใชใ้นการก่อสร้าง
ทั่วไปในทุกสัดส่วนผสม และจะมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนและชนิด
ของมวลรวมในแต่ละสัดส่วนผสมดังที่แสดงไว้ในรูปที่ 1 ซึ่งวัสดุมี
ความถ่วงจำเพาะตามตารางที่ 1  

2.1.1. มวลรวมหยาบ 

วัสดุที่นำมาใช้เป็นมวลรวมหยาบ ได้แก่ หินปูน แร่แบไรต์ และ
เหล็กข้ออ้อย โดยที่ใช้วัสดุที่มีขนาดในช่วงระหว่างตะแกรงร่อน 1.5 
นิ้ว และตะแกรงร่อน 3/8 นิ้ว ส่วนเหล็กกข้ออ้อยที่ใช้จะมีขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 12 มม. และนำมาตัดให้มีความยาวชิ้นละ 2 ซม.  

2.1.2. มวลรวมละเอียด 

วัสดุที ่นำมาใช้เป็นมวลละเอียด ได้แก่ ทรายธรรมชาติ เศษ
หินแกรนิต และแร่แบไรต์ โดยที่ใช้วัสดุที ่มีขนาดในช่วงระหว่าง
ตะแกรงร่อนเบอร์ 4 และตะแกรงร่อนเบอร์ 200 ซึ่งแร่แบไรต์ที่
นำมาใช้เป็นมวลรวมละเอียดได้มีการนำแบไรต์ที่ได้มาจากเหมืองไป
ย่อยและคัดขนาดที ่ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ส่วนเศษหินแกรนิตมาจากเหมืองหินศิลาจังหวัดชลบุรี 

รูปที่ 1 รูปวัสดุที่ใช้ในการทดสอบเรียง(จากซ้ายไปขวา)          
เหล็กข้ออ้อย-แบไรต์-หินปูน                                
เถ้าลอย-ทราย-เศษหินแกรนิต 

ตารางท่ี 1 ความหนาแน่นของวัสดุที่ใช้ 
วัสดุ ความถ่วงจำเพาะ 

หินปูน 2.71 
ทรายธรรมชาติ 2.56 

หินฝุ่น (เศษหินแกรนิต) 
แบไรต์ (มวลรวมหยาบ) 
แบไรต์ (มวลรวมละเอียด) 

เหล็กข้ออ้อย 

2.58 
3.91 
4.20 
7.80 
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2.2. สัดส่วนผสมและวธิกีารผสมคอนกรีตมวลหนัก 

การศึกษาในงานวิจัยนี้จะใช้วัสดุที่อยู่ในสถานะอิ่มตัวผิวแห้งใน
การผสมคอนกรีตมวลหนักซึ่งส่วนผสมของคอนกรีตได้แสดงไว้ใน
ตารางที่ 2 โดยในการผสมคอนกรีตทำโดยการใส่มวลรวมหยาบ 
ซีเมนต์ และเถ้าลอย ผสมกันเป็นเวลา 5 นาที จากนั้นผสมมวลรวม
ละเอียดและเหล็กข้ออ้อย (ในสัดส่วนผสมที่มี)อีกเป็นเวลา 5 นาที 
เมื่อทำการผสมเสร็จนำคอนกรีตมาเข้าแบบหล่อที่เตรียมไว้ ในส่วน
ของการบ่มตัวอย่างจะนำตัวอย่างไปบ่มโดยการแช่น้ำที่อุณหภูมิห้อง 
ก่อนนำตัวอย่างไปทดสอบ 

2.3. วิธีการทดสอบสัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีของ
คอนกรีตด้วยรังสีแกมมาและนิวตรอน 

การทดสอบจะจัดทำที่ห้องทดสอบทางรังสี ภาควิชาวิศวกรรม
นิวเคลียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยใช้
แหล่งกำเนิดรังสีแกรมมาและนิวตรอน โดยนำตัวอย่างที่หล่อไว้แล้ว 
วางระหว่างตำแหน่งแหล่งกำเนิดรังสีและหัววัด บันทึกค่าปริมาณ
รังสีที่วัดได้และความหนาของตัวอย่างที่ใช้กำบัง แล้วคำนวณหาค่า
การลดทอนสำหรับความหนาต่างๆ แล้วคำนวณหาสัมประสิทธิ์การ
ลดทอนรังสีสำหรับคอนกรีตในแต่ละตัวอย่าง  

2.3.1. การทดสอบหาสัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีของ
คอนกรีตด้วยรังสีแกมมา  

การทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนด้วยรังสีแกมมา [7-9] 
จะใช้แหล่งกำเนิดรังสีจากธาตุกัมมันตรังสี Cs-137 และ Co-60 โดย
ที่ใช้พลังงานโฟตอน 662 keV จาก Cs-137 และระดับพลังงานสอง
ระดับ 1173 และ 1332 keV จาก Co-60 การจัดเตรียมการทดสอบ
เริ่มโดยการติดตั้งกำบังที่ใช้ใส่แหล่งกำเนิดรังสีและวัดระยะห่างจาก
กำบังไปยังเครื่องตรวจวัดรังสีแกมมาให้มีระยะทางยาวกว่าตัวอย่าง
ความหนา 10 ซม. และใช้แผ่นตะกั่วกำบังด้านข้างของแหล่งกำเนิด
และเครื่องตรวจวัดรังสีแกมมาเพื่อกำบังไม่ให้มีรังสีที่แผ่จากแหล่ง
อื ่นเข้ามารบกวนการทดสอบ วัดค่าความเข้มของรังสีที ่ได้จาก
แหล่งกำเนิดรังสีแกมมาที่ไม่ไดก้ำบัง จากนั้นนำตัวอย่างมาวางขวาง
ลำของรังสีแกมมาท่ีออกมาจากแหล่งกำเนิด เพ่ือวัดค่าความเข้มของ
รังสีหลังจากเคล่ือนที่ผ่านตัวอย่าง ไปยังเคร่ืองตรวจวัดที่อยู่ด้านหลัง
ของตัวอย่างตามท่ีแสดงในรูปที่ 2  

ในการทดสอบจะขยับตัวอย่างเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งที่ลำของรังสี
เคลื่อนที่ผ่านตัวอย่าง 5 จุด เพื่อให้ค่าที่วัดออกมานั้นมีค่าใกล้เคียง
กับค่าจริงของตัวอย่างมากที่สุดในกรณีที่รังสีเคลื่อนที่ผ่านไปบริเวณ
ที่อาจจะมีความหนาแน่นแตกต่างจากบริเวณอื่น เช่น เคลื่อนที่ผ่าน
คอนกรีตไปโดยไม่ผ่านเหล็กที่ผสมอยู่ในคอนกรีต หรือเคลื่อนที่ผ่าน
คอนกรีตไปโดยผ่านเหล็กที่ซ้อนทับกันในคอนกรีต เป็นต้น ซึ่งอาจ
ทำให้ค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนแกมมาที่วัดได้จากการทดสอบที่
ตำแหน่งเดียวไม่สามารถเป็นตัวแทนของตัวอย่างนั้นได้ ก่อนจะนำ

ค่าที่ได้จากการทดสอบไปคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนของ
รังสีแกมมา 

 
รูปที่ 2 การทดสอบหาสัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีของคอนกรีต

ด้วยรังสีแกมมา 

2.3.2. การทดสอบหาสัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีของ
คอนกรีตด้วยรังสีนิวตรอน  

การทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ ์การลดทอนด้วยรังสีนิวตรอน 
[10] การจัดเตรียมการทดสอบเริ ่มโดยการติดตั ้งกำบังที ่ใช้ใส่
แหล่งกำเนิดนิวตรอนให้ฉายไปในแนวตั้งฉากกับระนาบขึ้นตามที่
แสดงในรูปที่ 3 ก่อนนำตัวอย่างมาวางไว้ด้านบนของกำบังและนำ
แผ่นตะกั่วปิดด้านข้างของตัวอย่างทั้ง 4 ด้าน โดยใช้ตัวอย่างขนาด
ลูกบาศก์ 15 ซม. ในการทดสอบแล้วด้านบนของตัวอย่างจะติดต้ัง
เคลื่อนตรวจวัดรังสีนิวตรอนเพื่อวัดค่าความเข้มรังสีที่ผ่านตัวอย่าง
มาที ่เคลื ่อนตรวจวัดรังสีนิวตรอน ในการตรวจวัดความเข้มรังสี
น ิวตรอนจะพิจารณา fast neutrons เป ็นหลัก  หลังจากการ
ตรวจวัดค่าความเข้มของรังสีนิวตรอนหาที่มีกำบัง จึงตรวจวัดค่า
ความเข้มของรังสีนิวตรอนท่ีไม่ผ่านการกำบัง จากน้ันจึงนำค่าที่ได้มา
คำนวณหาค่าสัมประสิทธิ ์การลดทอนของนิวตรอนหรือเรียกว่า 
Macroscopic fast neutron removal cross-section เน ื ่องจาก
ขนาดลำของรังสีนิวตรอนท่ีออกมาจากกำบังมีขนาดกว้าง เป็นเหตุ
ให้การทดสอบจึงสามารถหาค่าที ่เป็นตัวแทนของตัวอย่างจาก
ตำแหน่งเดียวได้ 

รูปที่ 3 การทดสอบหาสัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีของ
คอนกรีตด้วยรังสีนิวตรอน 
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ตารางท่ี 2 สัดส่วนผสมของคอนกรีตที่ใช้ในการทดสอบ 

สัดส่วน
ผสม 

ซีเมนต์ 
(kg/m3) 

เถ้าลอย 
(kg/m3) 

เหล็กข้อ
อ้อย 

(kg/m3) 

น้ำ 
(liter/m3) 

มวลรวมละเอียด (kg/m3) มวลรวมหยาบ (kg/m3) 
ทราย
แม่น้ำ หินฝุ่น แบไรต์ หินปูน แบไรต์ 

1 340 85 700 170 0 0 1320 0 1080 
2 340 85 550 170 0 0 1320 0 1160 
3 340 85 400 170 0 0 1320 0 1240 
4 340 85 250 170 0 0 1320 0 1320 
5 340 85 100 170 0 0 1320 0 1400 
6 340 85 700 170 0 0 1310 0 1100 
7 340 85 700 170 0 0 1415 0 1000 
8 340 85 700 170 0 0 1520 0 900 
9 340 85 700 170 0 0 1390 0 1025 
10 340 85 700 170 0 0 1470 0 950 
11 340 85 700 170 0 0 1550 0 875 
12 340 85 0 170 0 0 1460 0 1300 
13 340 85 0 170 0 0 1410 0 1350 
14 340 85 0 170 0 0 1510 0 1250 
15 340 85 0 170 0 0 1320 1000 0 
16 340 85 0 170 0 1025 0 0 1100 
17 340 85 0 170 1025 0 0 0 1100 
18 340 85 700 170 300 300 300 0 1080 
19 368.8 85 700 150 0 0 1320 0 1080 
20 354.4 85 700 160 0 0 1320 0 1080 
21 340 85 690 167.5 0 0 1320 0 1091 
22 340 85 690 167.5 0 0 1327.2 0 1080 
23 340 85 700 170 410 410 0 0 1080 
24 340 85 350 170 0 130 1320 0 1080 
25 340 85 350 170 150 0 1320 0 1080 

2.3.3. สมการที่ใช้ในการหาสัมประสิทธิ์การลดทอน
รังสี 

จากการทดสอบจะสามารถหาค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนได้
จากสมการที่ (1) ซึ่งสามารถเขียนได้เปน็สมการที่ (2) 

𝐼 𝐼 𝑒  (1) 

𝐼 𝐼 𝑒  (2) 

โดยท่ี  I   = ความเข้มของรังสีเมื่อมีการกำบัง 
        I0  = ความเข้มของรังสีเมื่อไม่มีการกำบัง 
 μ   = ค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนของรังสี 
 x  = ความหนาของคอนกรีตที่ใช้กำบังรังสี 
 ρ = ค่าความหนาแน่นของคอนกรีต 

ซึ่งหลังจากที่ได้ค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีแล้ว นำมาหา
ค่า Mean Free Path (MFP), Half Value Layer (HVL), และ 

Tenth Value Layer (TVL) [11-12]]ตามสมการที่ (3), (4), และ (5) 

𝑀𝐹𝑃
1
𝜇

 (3) 

MFP คือ ระยะทางเฉลี่ยที่รังสีเคล่ือนที่ได้ ก่อนที่จะมี
ปฏิกิริยากับวัสดุกำบัง 

𝐻𝑉𝐿
ln 2

𝜇
 (4) 

HVL คือ ความหนาของวัสดุกำบังที่สามารถลดความเข้มของ
รังสีลงเหลือ 50% ของความเข้มรังสีจากแหล่งกำเนิด 

𝑇𝑉𝐿
ln 10

𝜇
 (5) 

TVL คือ ความหนาของวัสดุกำบังที่สามารถลดความเข้มของ
รังสีลงเหลือ 10% ของความเข้มรังสีจากแหล่งกำเนิด 
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3. ผลที่ได้จากการทดสอบ 

3.1. สัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีของคอนกรีตด้วยรังสี
แกมมา  

รูปที่ 4 แสดงให้เห็นว่าจากการทดสอบตัวอย่างทรงลูกบาศก์
หน้าตัด 15 เซนติเมตร * 15 เซนติเมตร ลึก 10 เซนติเมตร คอนกรีต
ทั้ง 25 สัดส่วนผสมด้วยรังสีแกมมาในแหล่งกำเนิดที่ให้พลังงาน
แตกต่างกัน พบว่าสัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีแกมมาเป็นสัดส่วนกับ
ความหนาแน่น  

 
รูปที่ 4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของ

คอนกรีตกับ คา่สัมประสิทธิ์การลดทอนของรังสีแกมมา 

โดยเมื่อความหนาแน่นเพ่ิมขึ้นจะทำให้ค่าสัมประสิทธิ์การ
ลดทอนรังสีแกมมาจะเพ่ิมขึ้นในทุกพลังงานของรังสีแกมมา ซึ่งทำให้
สัดส่วนผสมที่มีการเปล่ียนวัสดุมวลรวมให้มีน้ำหนักมากขึ้นจะ
สามารถลดทอนรังสีแกมมาได้มากขึ้น ไม่มีความแตกต่างที่เห็นได้ชัด
จากในกลุ่มที่สัดส่วนผสมมีเหล็กและกลุ่มที่ไม่มีเหล็กอยู่ในสัดส่วน
ผสม 

3.2. สัมประสิทธ์ิการลดทอนรังสีของคอนกรีตด้วยรังสี

นิวตรอน 

รูปที่ 5 แสดงให้เห็นว่าจากการทดสอบตัวอย่างทรงลูกบาศก์
หน้าตัด 15 เซนติเมตร * 15 เซนติเมตร ลึก 15 เซนติเมตร คอนกรีต
ทั้ง 25 สัดส่วนผสมด้วยรังสีนิวตรอนพบว่าสัมประสิทธิ์การลดทอน

รังสีนิวตรอนเป็นสัดส่วนกับความหนาแน่น เมื่อความหนาแน่นเพ่ิม 
ขึ้นจะทำให้ ค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนของนิวตรอนเพ่ิมขึ้น  

 
รูปที่ 5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของ

คอนกรีตกับ ค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนของรังสีนิวตรอน 

เมื่อแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่มตามรูปที่ 6 ตามส่วนผสม
ที่มีและไม่มีเหล็กผสมอยู่ พบว่ากลุ่มที่มีเหล็กผสมอยู่จะมีค่าสัมประ 
สิทธิ์การลดทอนรังสีที่สูงกว่ากลุ่มที่ไม่มีเหล็กอยู่ในสัดส่วนผสม 

 
รูปที่ 6 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของ

คอนกรีตกับ ค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนของรังสีนิวตรอน
( สีน้ำเงิน – มีเหล็กผสม           สีส้ม – ไม่มีเหล็กผสม ) 

 

y = 0.0744x ‐ 0.0054
R² = 0.9628

y = 0.0525x + 0.0124
R² = 0.9453
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ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ย MFP, HVL, และ TVL ของตัวอย่างตอนกรีต 

Mix 

Gamma ray from Cs-137 
(662 keV) 

Gamma ray from Co-60 
(1174 keV) 

Gamma ray from Co-60 
(1332 keV) 

Neutron ray  
(fast neutrons)  

MFP 
(cm) 

HVL 
(cm) 

TVL 
(cm) 

MFP 
(cm) 

HVL 
(cm) 

TVL 
(cm) 

MFP 
(cm) 

HVL 
(cm) 

TVL 
(cm) 

MFP 
(cm) 

HVL 
(cm) 

TVL 
(cm) 

 

1 3.80 2.64 8.76 5.03 3.48 11.57 5.41 3.75 12.45 14.10 9.78 32.48  

2 3.58 2.48 8.25 4.81 3.33 11.07 5.08 3.52 11.69 13.76 9.53 31.67  

3 3.86 2.68 8.89 5.13 3.55 11.81 5.49 3.81 12.65 14.31 9.92 32.94  

4 3.86 2.68 8.89 5.10 3.54 11.75 5.38 3.73 12.38 14.22 9.86 32.75  

5 4.02 2.78 9.25 5.21 3.61 11.99 5.59 3.87 12.86 13.87 9.61 31.94  

6 3.70 2.57 8.53 4.81 3.33 11.07 5.13 3.55 11.81 13.59 9.42 31.29  

7 3.68 2.55 8.47 4.85 3.36 11.18 5.13 3.55 11.81 14.08 9.76 32.43  

8 3.70 2.57 8.53 4.76 3.30 10.96 5.13 3.55 11.81 13.68 9.48 31.50  

9 3.91 2.71 8.99 5.05 3.50 11.63 5.43 3.77 12.51 13.66 9.47 31.46  

10 3.85 2.67 8.86 4.88 3.38 11.23 5.35 3.71 12.31 13.81 9.57 31.80  

11 3.52 2.44 8.11 4.46 3.09 10.28 4.88 3.38 11.23 13.62 9.44 31.37  

12 3.86 2.68 8.89 5.08 3.52 11.69 5.46 3.79 12.58 14.43 10.00 33.23  

13 3.98 2.76 9.17 5.21 3.61 11.99 5.68 3.94 13.08 14.47 10.03 33.32  

14 4.02 2.78 9.25 5.24 3.63 12.06 5.56 3.85 12.79 14.20 9.85 32.71  

15 4.65 3.22 10.71 6.06 4.20 13.96 6.49 4.50 14.95 14.71 10.19 33.86  

16 5.38 3.73 12.38 6.67 4.62 15.35 7.30 5.06 16.81 14.95 10.36 34.42  

17 5.75 3.98 13.23 7.14 4.95 16.45 7.69 5.33 17.71 14.84 10.28 34.16  

18 4.13 2.86 9.51 5.38 3.73 12.38 5.75 3.98 13.23 14.29 9.90 32.89  

19 3.82 2.65 8.79 4.90 3.40 11.29 5.21 3.61 11.99 13.57 9.40 31.24  

20 3.98 2.76 9.17 5.13 3.55 11.81 5.49 3.81 12.65 13.79 9.56 31.76  

21 3.72 2.58 8.56 4.88 3.38 11.23 5.18 3.59 11.93 13.44 9.32 30.95  

22 3.64 2.52 8.37 4.81 3.33 11.07 5.13 3.55 11.81 13.76 9.53 31.67  

23 4.39 3.04 10.10 5.68 3.94 13.08 6.06 4.20 13.96 13.76 9.53 31.67  

24 4.03 2.79 9.28 5.26 3.65 12.12 5.56 3.85 12.79 13.79 9.56 31.76  

25 4.03 2.79 9.28 5.24 3.63 12.06 5.56 3.85 12.79 13.68 9.48 31.50  

จากการคำนวณหาค่าเฉลี่ยของ MFP, HVL, และ TVL ของ
ตัวอย่างคอนกรีตทั้ง 25 สัดส่วนผสมจากค่าสัมประสิทธิ์การลดทอน
รังสีของรังสีแกมมาท้ัง 3 พลังงานและรังสีนิวตรอน จะได้ค่าตามที่

แสดงในตารางท่ี 3 

4. สรุป 
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จากการทดสอบพบว่าค่าสัมประสิทธิ ์การลดทอนรังสีมีค่า
เพิ่มขึ้นเมื่อคอนกรีตที่ใช้กำบังรังสีมีความหนาแน่นมากขึ้นในทั้งรังสี
แกมมาและรังสีนิวตรอน ซึ ่งในส่วนของรังสีนิวตรอน การเพ่ิม
เหล็กในสัดส่วนผสมจะสามารถป้องกันรังสีนิวตรอนได้มากกว่า
สัดส่วนที่ไม่ได้ผสมเหล็กเข้าไปอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากธาตุที่เป็น
ส่วนประกอบของเหล็กมีขนาดท่ีเล็กกว่าธาตุที่เป็นส่วนประกอบของ
แบไรต์ซึ่งสามารถทำให้รังสีนิวตรอนสูญเสียพลังงานได้มากกว่า การ
กำบังรังสีนิวตรอน (fast neutrons) จะทำให้เกิดการปลดปล่อยรังสี
แกมมาออกมาแต่เนื่องจากคอนกรีตมีความสามารถในการป้องกัน
รังสีแกมมาจึงไม่มีปัญหาในการใช้งาน จากการทดสอบสามารถสรุป
ได้ว่าการผสมเหล็กและแร่แบไรต์ในคอนกรีตทำให้ความสามารถใน
การป้องกันรังสีแกมมาและนิวตรอนได้ดีขึ้น 
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บทคัดย่อ 

ปัจจุบันจำนวนขยะพลาสติกที่มีมากขึ้นจากการบริโภคมีมากขึ้นโดยเฉพาะขยะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งนั้นก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำขยะจากหลอดพลาสติกมาใช้ทดแทนมวลรวมละเอียดในปอร์ตแลนด์ซีเมนต์มอร์ต้าร์และจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ โดย
แทนท่ีทรายธรรมชาติในปริมาณร้อยละ 5, 10 และ 15 โดยปริมาตรของมวลรวมละเอียด การทดสอบประกอบด้วย ความสามารถในการไหลแผ่ของ
มอร์ต้าร์ กำลังรับแรงอัด กำลังรับแรงดัด และ กำลังรับแรงดึง ผลการทดสอบถูกนำมาเปรียบเทียบกับตัวอย่างควบคุมที่ไม่มีขยะพลาสติก จากผล
การศึกษาพบว่าการใช้ขยะจากหลอดพลาสติกแทนที่ทรายธรรมชาติทำให้สมบัติทางกลของปอร์ตแลนด์ซีเมนต์มอร์ต้าร์มีค่าลดลง อย่างไรก็ตาม การ
ใช้ขยะจากหลอดพลาสติกมาใช้แทนที่มวลรวมละเอียดในอัตราส่วนร้อยละ 5 โดยปริมาตร สามารถช่วยพัฒนากำลังรับแรงดัดของจีโอโพลิเมอร์มอร์
ต้าร์ได้เล็กน้อย 

  
คำสำคัญ: ขยะพลาสติกรีไซเคิล, ขยะหลอดพลาสติก, มอร์ต้าร์, จีโอโพลิเมอร์ 

Abstract 

Presently, an increase of plastic wastes from the consumption of plastic products, especially the single-use plastics causes 
a serious environmental problem. The objective of this research is to use plastic straw waste as the fine aggregate replacement 
in cement mortar and geopolymer mortar. The plastic straw waste was used to replace the natural sand at the levels of 5, 
10, and 15 percent by volume of the fine aggregate. The testing consisted of mortar fluidity, compressive strength, flexural 
strength, and direct tensile strength. The test results were compared with the control samples made without the plastic 
waste. The results show that replacing of natural sand by plastic straw waste can reduce the mechanical properties of Portland 
cement mortar. However, using plastic straws as fine aggregate replacement by 5 percent slightly increased flexural strength 
of geopolymer mortar.   
Keywords: Recycle plastic waste, Plastic straw waste, Mortar, Geopolymer 

 

1. บทนำ 

ในปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อโลกล้วนเกิดจาก
ฝีมือมนุษย์ โดยเฉพาะปัญหาด้านขยะพลาสติก เนื่องจากพลาสติก
เป็นโพลิเมอร์อินทรีย์สังเคราะห์หรือกึ ่งสังเคราะห์ที ่มีราคาถูก 
น้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทานและทนต่อการกัดกร่อน การบริโภค
พลาสติกอย่างแพร่หลายทั้งในครัวเรือน และภาคอุตสาหกรรม ทำ
ให้เกิดขยะจากการใช้พลาสติกเป็นจำนวนมาก ผลที่ตามมาคือ มี

ขยะพลาสติกที ่ไม่ถูกจัดการอย่างถูกต้องปล่อยลงสู ่มหาสมุทร
จำนวนมาก ขยะพลาสติกมีแนวโน้มที่จะแตกออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ และ
จะแต่ตัวลดขนาดลงไปอีกเมื่อสัมผัสกับรังสียูวีทั้งภายใต้แสงแดด
โดยตรงหรือในทะเล อย่างไรก็ตามเวลาที่ใช้สำหรับการย่อยสลาย
พลาสติกอย่างสมบูรณ์ในสภาพแวดล้อมทางทะเลยังไม่ทราบแน่ชัด 
จากการศ ึกษาของ  Wai-chin Li [1] เม ื ่ อ เศษพลาสต ิกเข ้า สู่
สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องยากที่จะย่อยสลายทางชีวภาพและมีเพียงเศษ
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เล็กเศษน้อยเป็นชิ้นเล็ก ๆ ยังคงอยู่ในสภาพแวดล้อมเนื่องจากอายุ
การใช้งานท่ียาวนานและความต้านทานต่อการกัดกร่อน   

จากข้อมูลการรายงานของ คณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะ
พลาสติก [2] การบริโภคที่ทำให้เกิดขยะพลาสติกในปี พ.ศ. 2560 
ปริมาณขยะพลาสติกประเภทหลอดพลาสติก 3,873 ตัน ซึ่งขยะ
พลาสติกใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง จากปัญหาข้างต้นพบว่าขยะพลาสติก
บางชนิดไม่สามารถนำมาใช้ซ้ำ หรือไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
เป็นปัญหาอย่างยิ ่งในการจัดการ ปัจจุบ ันการจัดการกับขยะ
พลาสติกนิยมจัดการโดยการฝังกลบหรือเผา แต่ปริมาณขยะหลอด
พลาสติกกำจัดที่ถูกวิธีนั้นมีน้อยมาก การศึกษาของ Jambeck et 
al. [3] พบว่าแม้ประเทศไทยจะมีประชากรเพียง 65 ล้านคน แต่
กลับเป็นประเทศที่ปล่อยขยะลงสู่ทะเลเป็นอันดับที่ 6 ของโลก ทำ
ให้ตระหนักได้ว่าการจัดการปัญหาเกี่ยวกับขยะอย่างถูกต้องและ
ยั่งยืนเป็นเรื่องจริงจังและเร่งด่วน  ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจใน
การจัดการขยะจากหลอดพลาสติก และจากผลการศึกษาของ 
Boonniteewanich [4] พบว ่าปร ิมาณก ๊าซเร ือนกระจกท ี ่ถูก
ปลดปล่อยออกมาในวัฏจักรชีว ิตของหลอดพลาสติก โดยการ
คำนวณแบบคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า จะมีค่ามากที่สุดอยู่ใน
ขั้นตอนการกำจัดด้วยการเผาและฝังกลบ มีค่า 3.245 และ 2.449 
กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อกิโลกรัม  ซึ่งถือเป็นสัดส่วนร้อยละ 
66.67 และ 60.32 ของการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมด แสดง
ให้เห็นว่าการกำจัดหลอดพลาสติกในปัจจุบันมีต้นทุนการปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ในสัดส่วนที่สูง  

วัสดุจีโอโพลิเมอร์เป็นวัสดุชนิดที่ได้มาจากการสังเคราะห์วัสดุ
ปอซโซลาน อาทิเช่น เถ้าลอย เถ้าแกลบ หรือตะกรันเตาถลุงเหล็ก 
เป็นต้น โดยขบวนการผลิตวัสดุจีโอโพลิเมอร์จะได้จากการนำวัสดุ
ปอซโซลาน มาทำปฏิกิริยากับสารละลายที่มีความเป็นด่างที่นิยมใช้ 
เช ่น สารละลายโซเด ียมซิล ิเกต (Na2SiO3)  และ สารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH)  จากนั้นนำเข้าสู่ขบวนการทางความ
ร้อนเพื ่อให้เป็นตัวเร่งการเกิดปฏิกิร ิยา ซึ ่งจะได้ว ัสดุใหม่ที ่มี
คุณสมบัติในการเช่ือมประสานคล้ายกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ทั่วไป 
จากงานวิจ ัยของ Guo et al. [5] พบว่า วัสดุจ ีโอพอลิเมอร์ที่
สังเคราะห์จากเถ้าลอย Class C (แบ่งตามมาตรฐาน ASTM C618) 
[6] เมื่อนำมาทำการทดสอบความสามารถในการรับกำลังอัดของจีโอ
พอลิเมอร์มอร์ต้าร์ที่อายุ 28 วัน พบว่าความสามารถในการรับกำลัง
อัดเท่ากับ 63.4 MPa ซึ่งถือได้ว่ามีกำลังอัดที่ดีใกล้เคียงกับปอร์ต
แลนด์ซีเมนต์มอร์ต้าร์ นอกจากนี้การใช้เถ้าลอยในส่วนผสมของจีโอ
พอลิเมอร์เพื่อทดแทนวัสดุประสานที่ได้จากปูนซีเมนต์จะสามารถ
ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และสามารถประหยัด
พลังงานในอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต์ได้ดังนั้นงานวิจัยในคร้ังนี้
จึงมุ ่งเน้นศึกษาคุณสมบัติทางกลและความทนทานของวัสดุจาก

ปอร์ตแลนต์ซีเมนต์และวัสดุจีโอโพลิเมอร์ที่ใช้ขยะหลอดลาสติกมา
ทดแทนมวลรวมละเอียด 

2. วัสดุและวิธีการดำเนินงานวิจัย  

2.1. วัสดุที่ใช้ในงานวิจยั 

ในงานวิจัยครั้งนี้มีวัสดุหลักซึ ่งประกอบด้วย มวลรวม ได้แก่ 
ทรายธรรมชาติ และวัสดุทดแทนมวลรวมละเอียดจากหลอด
พลาสติก และวัสดุประสาน ได้แก่ เถ้าลอย (Fly ash) สารละลาย
โซเดียมซิลิเกต (Na2SiO3) และโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เพ่ือ
เป็นตัวก่อให้เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชัน [7] โดยที่รายละเอียด
ของวัสดุมีดังนี้ 

1) เถ้าลอยแคลเซียมสูงที่ใช้ในการสังเคราะห์จีโอพอลิเมอร์
คอนกรีตมาจากโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ตั้งอยู่ ณ อำเภอแม่เมาะ จังหวัด
ลำปาง ซึ่งมีคุณสมบัติทางเคมีแสดงในตารางท่ี 1 และมีค่า Loss on 
ignition (LOI) เท่ากับ 1.83% 

ตารางท่ี 1 คุณสมบัติทางเคมีของเถ้าลอยที่ใช้ในงานวิจัย 

คุณสมบัติทางเคมี ปริมาณ (%) 
SiO2 30.0 
Al2O3 16.3 
Fe2O3 11.8 
K2O 2.1 
CaO 20.7 
Na2O 1.7 

 
2) สารละลายโซเดียมซิลเกต (NS) ที่มีองค์ประกอบ Na2O, 

H2O และ SiO2 เท่ากับ 4.5%, 55.3% และ 30.0% ตามลำดับ 
3) สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ที่มีความเข้มข้น 10 

โมลาร์  
4) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 
5) มวลรวมละเอียดแห้งในอากาศ (Air Dry) สำหรับทุกส่วนผสม

จะใช้ทรายแม่น้ำที่มีขนาดคละที่ดี และใช้อัตราส่วนวัสดุประสานต่อ
ทรายเท่ากับ 1 ต่อ 2.75 โดยน้ำหนัก ตามมาตรฐาน ASTM C109 
[8] 

6) หลอดพลาสติกบดละเอียด ร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 4 (4.76 
มิลลิเมตร) ดังรูปที่ 1 และมีคุณสมบัติตามตารางที่ 2 

 
รูปที่ 1 หลอดพลาสติกบดละเอียด 
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ตารางท่ี 2 คุณสมบัติของมวลรวมละเอียด 

มวลรวมละเอียด 
ความ

ถ่วงจำเพาะ 
โมดูลัสความ
ละเอียด (FM) 

ทรายธรรมชาติ 2.57 2.64 
หลอดพลาสติก
บดละเอียด 

0.86 3.75 

 

 
รูปที่ 2  การกระจายตัวของทรายธรรมชาติและหลอดพลาสติก 
 บดละเอียด 

การกระจายต ัวของทรายธรรมชาต ิและหลอดพลาสติก
บดละเอียด ได้แสดงในรูปที่ 2 จากผลการทดสอบการกระจายตัว
ของมวลรวมละเอียดตามมาตรฐาน ASTM C33 [9] พบว่าหลอด

พลาสติกบดละเอียด มีคุณสมบัติการกระจายตัวไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน ASTM C33 แต่เมื่อนำมวลรวมทั้งสองชนิดมาผสมกันใน
ปริมาณท่ีต้องการศึกษาจะพบว่า ทรายธรรมชาติที่ถูกแทนที่ด้วย
พลาสติกบดละเอียด ในปริมาณร้อยละ 5, 10 และ 15 โดยปริมาตร 
มีการกระจายตัวของมวลรวมละเอียดการกระจายตัวที่ค่อนใกล้เคียง
กันมากเนื่องมาจากหลอดมีความถ่วงจำเพาะที่ต่ำกว่าทรายมาก 
รวมกับการแทนที่ในอัตราส่วนที ่น้อย ส่งผลให้อยู ่ในเกณฑ์ตาม
มาตรฐาน ASTM C33   

2.2. สัดส่วนการผสมและวิธีการผลิต 

งานวิจัยนี้การศึกษาอิทธิพลของการใช้หลอดพลาสติกในการ
แทนที่มวลรวมละเอียดทั้งในจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์และปอร์ตแลนด์
ซีเมนต์มอร์ต้าร์ โดยใช้หลอดพลาสติกในการแทนที่มวลรวมละเอียด 
ร้อยละ 0, 5, 10 และ 15 โดยปริมาตร โดยแสดงในตารางที่ 3 ใน
การผสมจะใช้อัตราส่วนในระหว่างน้ำต่อปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ เท่ากับ 
0.6  สำหรับจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ใช้อัตราส่วนระหว่าง Activator 
(โซเดียมซิลิเกต + โซเดียมไฮดรอกไซด์) ต่อ เถ้าลอย เท่ากับ 0.7 
เนื่องจากควบคุมอัตราการไหลของส่วนผสมเท่ากับ 110±5% ตาม
มาตรฐาน ASTM C109 [8]  

2.3. การทดสอบ 

สมบัติของมอร์ต้าร์ที่ทำการทดสอบได้แก่ ความสามารถในการ
ไหลแผ่ กำลังอัด กำลังดัด และกำลังดึงของมอร์ต้าร์  

2.3.1 ความสามรถในการไหลแผ่ของมอร์ต้าร์ 

 ทดสอบความสามารถในการทำงานได้ของมอร์ต้าร์จาก
ความสามารถไหลแผ่ (Flow) ตามมาตรฐาน ASTM C1437 [10] 

 

ตารางท่ี 3 ส่วนผสมของมอร์ต้าที่ใช้ในการทดสอบ 

ส่วนผสม 
ปอร์ตแลนด์

ซีเมนต์ 
(g) 

เถ้าลอย  
(g) 

มวลรวมละเอียด 
NS  
(g) 

NH 
(g) 

น้ำ 
(g) ทราย  

(g) 
หลอดพลาสติก 

(g) 
C-P0 100 - 275 0 - - 60 
C-P5 100 - 261.25 4.98 - - 60 
C-P10 100 - 247.5 9.96 - - 60 
C- P15 100 - 233.75 14.94 - - 60 
G-P0 - 100 275 0 35 35 - 
G-P5 - 100 261.25 4.98 35 35 - 
G-P10 - 100 247.5 9.96 35 35 - 
G-P15 - 100 233.75 14.94 35 35 - 
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2.3.2 กำลังอัด 

 ทดสอบความสามารถในการรับกำลังอัดของมอร์ต้าร์ตาม
มาตรฐานASTM C109 [8] โดยใช้ต ัวอย่างทรงลูกบาศก์ ขนาด 
5x5x5 ซม. ที่อายุบ่ม 7 14 และ 28วัน 

2.3.3 กำลังดัด 

 ทดสอบความสามารถในการรับกำลังดัดของมอร์ต้าร์ตาม
มาตรฐาน ASTM C348 [11] ซึ่งในการทดสอบได้ใช้ตัวอย่างคาน
ขนาดหน้าตัด 4x4 ซม. ยาว 16 ซม. ที่อายุบ่ม 7 14 และ 28 วัน
ตัวอย่างถ ูกกดในลักษณะการกดที ่จ ุดแบ่งสาม (Third point 
loading) โดยมีระยะค้ำยันเท่ากับ 12 ซม. 

2.3.4 กำลังดึง 

 ทดสอบความสามารถในการรับกำลังดึงของมอร์ต้าร์ตาม
มาตรฐาน ASTM C190 [12] โดยใช้ตัวอย่างในการทดสอบรูปทรง 
บริเควท ที่อายุบ่ม 7 14 และ 28 วัน 

3. ผลการทดสอบและอภิปรายผล 

3.1. ความสามารถในการทำงานได้ 

 รูปที่ 3 แสดงผลการทดสอบความสามารถในการทำงานได้ของ
มอร์ต้าร์ที่ใช้ทรายธรรมชาติและหลอดพลาสติกบดละเอียด โดยวัด
ค่าการไหลแผ่ตามมาตรฐาน ASTM C1437 เมื่อทรายธรรมชาติถูก
แทนท่ีด้วยหลอดพลาสติกบดละเอียดร้อยละ 0, 5, 10 และ 15 โดย
ปริมาตร พบว่าความสามารถในการทำงานได้ของปอร์ตแลนด์
ซีเมนต์มอร์ต้าร์ และจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์มีค่าลดลงเมื ่อแทนท่ี
ทรายธรรมชาติด้วยพลาสติกมากขึ้น โดยเฉพาะส่วนผสมที่แทนที่
ทรายธรรมชาติด้วยหลอดบดละเอียดร้อยละ 15 โดยปริมาตร พบว่า
มีอัตราการไหลแผ่ที่ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับส่วนผสมอ่ืน ๆ โดยมีค่าร้อย
ละของอัตราการไหลแผ่เท่ากับ 19.90 และ 30.44 ตามลำดับ  

 
รูปที่ 3  ค่าการไหลแผ่ของปอร์ตแลนด์ซีเมนต์มอร์ต้าร์และจีโอ
 โพลีเมอร์มอร์ต้าร์ 

3.2. กำลังรับแรงอัด 

ผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดของปอร์ตแลนด์ซีเมนต์มอร์ต้าร์
ที่ใช้ทรายธรรมชาติและหลอดพลาสติกบดละเอียดที่อายุบ่ม 7, 14 
และ 28 วัน แสดงในรูปที ่ 4 จะเห็นได้ว่าในทุกอายุการบ่มเมื่อ
ส่วนผสมปอร์ตแลนด์ซ ีเมนต์มอร์ต ้าร์ม ีการใช้หลอดพลาสติก
บดละเอียดแทนที่ทรายธรรมชาติมากขึ้น ส่งผลให้กำลังรับแรงอัด
ของปอร์ตแลนด์ซีเมนต์มอร์ต้าร์ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ 

ผลการทดสอบการรับกำลังอัดของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ที่อายุ
การบ ่ม 7, 14 และ 28 ว ัน แสดงในร ูปท ี ่ 5 จากร ูปสามารถ
สังเกตเห็นได้ว่าที่อายุการบ่มที่ 7 วันกำลังรับแรงอัดของจีโอโพลิ
เมอร์มอร์ต้าร์ที่ใช้หลอดพลาสติกแทนที่ทรายธรรมชาติในอัตราสว่น 
0% (G-P0) , 5% (G-P5), 10% (G-P10) และ 15% (G-P15) โดย
ปริมาตร มีกำลังรับแรงอัดเท่ากับ 16.2 MPa, 14.2 MPa, 12.8 
MPa และ 12.2 MPa ตามลำดับ จะเห็นได้ว่าเมื่อมีการแทนที่ทราย
ธรรมชาติมากขึ้นกำลังรับแรงอัดมีค่าลดลง 

 
รูปที่ 4  กำลังรับแรงอัดของปอร์ตแลนด์ซีเมนต์มอร์ต้าร์ที่อายุบ่ม 
 7, 14 และ 28 วัน 

 
รูปที่ 5  กำลังรับแรงอัดของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ที่อายุบ่ม 7, 
 14 และ 28 วัน 
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แต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่ตัวอย่างมีอายุการบ่ม 28 วัน พบว่า
จีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ในส่วนผสม G-P0, G-P5, G-P10 และ G-P15 
มีค่ากำลังรับแรงอัดเท่ากับ 30.3 MPa, 30.6 MPa, 23.2 MPa และ 
18.4 MPa ตามลำดับ ซึ่งพบว่าส่วนผสม G-P5 มีกำลังรับแรงอัด
ใกล้เคียงกับ G-P0 สำหรับส่วนผสม G-P10 และ G-P15 มีกำลังรับ
แรงอัดที่ลดลงเม่ือมีการแทนท่ีทรายธรรมชาติมากขึ้น 

3.3. กำลังรับแรงดัด 

รูปที่ 6 แสดงผลการทดสอบกำลังรับแรงดัดของปอร์ตแลนด์
ซีเมนต์มอร์ต้าร์ที่ใช้ทรายธรรมชาติและหลอดพลาสติกบดละเอยีดที่
อายุบ่ม 28 วัน จะเห็นได้ว่าปอร์ตแลนด์ซีเมนต์มอร์ต้าร์ที่ใช้หลอด
พลาสติกแทนที่ทรายธรรมชาติในส่วนผสม G-P0, G-P5, G-P10 
และ G-P15 มีกำลังรับแรงดัดที ่ลดลงเมื ่อการใช้หลอดพลาสติก
บดละเอียดแทนที่ทรายธรรมชาติ แต่เมื่อมีการแทนที่มากขึ้นกำลัง
รับแรงดัดแทบไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ 

 
รูปที่ 6  กำลังรับแรงดัดของปอร์ตแลนด์ซีเมนต์มอร์ต้าร์ที่อายุบ่ม 
 28 วัน 

 
รูปที่ 7  กำลังรับแรงดัดของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ที่อายุบ่ม 28 
 วัน 

จากผลการทดสอบการรับกำลังดัดของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ที่
อายุการบ่ม 28 วัน ซึ่งแสดงในรูปที่ 7 สามารถสังเกตเห็นได้ว่าเมื่อมี

การใช้หลอดพลาสติกบดละเอียดแทนที่ทรายจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์
5% ทำให้กำลังดัดมีค่าเพ่ิมขึ้น สำหรับส่วนผสม G-P10 และ G-P15 
มีกำลังรับแรงดัดที่ลดลงจากส่วนผสม G-P5 แต่ทั้งสองส่วนผสมนี้มี
กำลังรับแรงดัดเท่ากับส่วนผสมควบคุม 

3.4.  กำรับแรงดึง 

จากรูปที ่ 8 แสดงผลการทดสอบกำลังรับแรงดึงของปอร์ต
แลนด์ซีเมนต์มอร์ต้าร์ที ่ใช้ทรายธรรมชาติและหลอดพลาสติก
บดละเอียดที่อายุบ่ม 7, 14 และ 28 วัน จะเห็นได้ว่ากำลังดึงของ
ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์มอร์ต้าร์ในทุกอายุการบ่มเมื่อมีการใช้หลอด
พลาสติกบดละเอียดแทนที่ทรายธรรมชาติมากขึ้น ส่งผลให้กำลังรับ
แรงดึงของปอร์ตแลนด์ซีเมนต์มอร์ต้าร์ลดลงเช่นเดียวกับกำลังรับ
แรงอัด 

 
รูปที่ 8  กำลังร ับแรงดึงของปอร์ตแลนด์ซ ีเมนต์มอร์ต ้าร ์ที่
 อายุบ่ม 7,  14 และ 28 วัน 

 
รูปที่ 9  กำลังรับแรงดึงของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ที ่อายุบ่ม 
 7, 14 และ 28 วัน 

ผลการทดสอบการรับกำลังดึงของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ที่อายุ
การบ่ม 7, 14 และ 28 วัน แสดงในรูปที่ 9 จะสามารถสังเกตเห็นได้
ว่ากำลังรับแรงดึงของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ที ่ใช้หลอดพลาสติก
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แทนที่ทรายธรรมชาติในส่วนผสม G-P5, G-P10 และ G-P15 มีค่า
ใกล้เคียงกับตัวอย่างควบคุม G-P0  อย่างไรก็ตามกำลังดึง 7 วันของ
ตัวอย่างที่แทนที่ทรายธรรมชาติร้อยละ 15 โดยปริมาตร มีค่าลดลง
เมื่อเทียบกับตัวอย่างควบคุม   

4. สรุปผล 

จากผลการทดสอบพบว่าค่าอัตราร้อยละการไหลแผ่ของปอร์ต
แลนด์ซีเมนต์มอร์ต้าร์ และจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์มีค่าลดลงตาม
สัดส่วนของหลอดพลาสติกบดละเอียดที่เพิ่มขึ้น ในส่วนของสมบัติ
ทางกลของปอร์ตแลนด์ซีเมนต์มอร์ต้าร์ พบว่าการใช้หลอดพลาสติก
บดละเอียดแทนที่ทรายธรรมชาติทำให้สมบัติทางกลของปอร์ต
แลนด์ซีเมนต์มอร์ต้าร์มีค่าลดลง การที่นำหลอดพลาสติกมาแปร
สภาพเป็นมวลรวมบดละเอียดและใช้ในปอร์ตแลนด์ซีเมนต์มอร์ต้าร์
จึงอาจเป็นเพียงทางเลือกในการช่วยจัดการขยะจากหลอดพลาสติก
เท่านั้น อย่างไรก็ตาม พบว่าสมบัติทางกลของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์
ที่ใช้หลอดพลาสติกแทนที่ทรายธรรมชาติร้อยละ 5 โดยปริมาตร มี
ค่ากำลังรับแรงอัดและกำลังรับแรงดึงใกล้เคียงกับส่วนผสมควบคุม 
และมีกำลังรับแรงดัดเพิ่มขึ้นเล็กน้อย สรุปได้ว่านอกจากการนำการ
หลอดพลาสติกบดละเอียดมาใช้แทนที่เป็นทางเลือกในการช่วย
จัดการขยะจากหลอดพลาสติกแล้ว การใช้อัตราส่วนการแทนที่ร้อย
ละ 5 โดยปริมาตร ยังสามารถช่วยพัฒนาคุณสมบัติทางกลของจีโอ
โพลิเมอร์มอร์ต้าร์อีกด้วย 
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บทคัดย่อ 

การออกแบบและเขียนแบบอาคารอยู่อาศัยรวมเพื่อยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารนั้น ผู้ออกแบบอาคารมักประสบปัญหาด้านข้อกฎหมาย
อาคารที่เกี่ยวข้องซึ่งมีจำนวนหลายฉบับ จึงเป็นสาเหตุทำให้ผู้ออกแบบออกแบบอาคารไม่ถูกต้องและต้องนำมาปรับปรุงแก้ไขใหม่ ทำให้งานล่าช้า
เสียเวลาและเสียโอกาสในการลงทุน อย่างไรก็ตามก็มีนักวิจัยและผู้ออกแบบหลายคนพยายามแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ ผู้เขียนจึงได้สืบค้นข้อมูลจาก 
Google Search ของหน่วยงานต่างๆ ด้านกฎหมายอาคาร เครือข่าย VPN เอกสาร. ตำรา คู่มือ และประสบการณ์ของผู้วิจัยและได้จัดเรียงอย่างเป็น
ลำดับ ขั้นตอน และเพื่อตรวจสอบอุปสรรคของการออกแบบอาคารสูงไม่เกิน 5 ชั้น เป็นแนวทางให้ผู้ออกแบบออกแบบอาคารได้อย่างรวดเร็วและ
ถูกต้อง  โดยการใช้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 เป็นหลักสำหรับการ
ออกแบบ การศึกษาพบว่า ที่ดินแปลงนี้สามารถออกแบบอาคารได้สูง 5 ชั้น อาคารมีพื้นที่สูงสุด 730.375 ตร.ม. และมีค่า F.A.R. ≤ 1,560 ตร.ม. 
และ O.S.R. 22.72 % ≥ 6%  มีห้องพักอาศัยได้สูงสุด 20 ห้อง มีขั้นตอนการออกแบบ 11 ขั้นตอนและ 29 ข้อ ไม่มีที่จอดรถยนต์ ได้ขนาดอาคาร
เล็กมากไม่สามารถออกแบบอาคารได้ตามที่กำหนด เนื่องจากมีอุปสรรคหลักๆ คือ แปลงที่ดินที่มีขนาดเล็กและมีถนนโดยรอบ 3 ด้าน แนวอาคาร
ต้องถอยร่นอาคารแนวตามถนน มีตำแหน่งลิฟท์ ต้องตรวจสอบแปลงที่ดินมีแนวเดินสายส่งไฟฟ้าแรงสูง  ที่ดินเป็นสี่เหลี่ยมคางหมู ผู้ออกแบบจัด
องค์ประกอบอาคารยาก วิธีการนี้ทำให้ผู้ออกแบบอาคารเข้าใจง่ายและสามารถออกแบบได้อย่างรวดเร็วและได้ขนาดอาคารที่ถูกต้อง ดังนั้นระบบน้ี
จึงสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางสำหรับการหาพ้ืนที่อาคารในแต่ละประเภทได้ต่อไป 
คำสำคัญ: อุปสรรคของการออกแบบ, อาคารอยู่อาศัยรวมขนาดเล็ก, อัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน, อัตราส่วนของที่ว่างต่อพ้ืนที่อาคารรวม 

Abstract 

The building designers often faced with many legal building related problems when they design and do drawings of the 
Common Housing Buildings to apply for building permits. Therefore, this causes the designers to design incorrectly and have 
to revise. It also causes work to be delayed, wasting time, and losing investment opportunities. However, there are many 
researchers and designers trying to solve this problem. The author searched google searches of various building law agencies, 
VPN, textbooks, manuals, and researcher experiences and arranged them step by step and to check the obstacles of designing 
a small, 5-storey residential building can guide the design of the building quickly and accurately. The study used the 2013 
Bangkok Master Plan and the 2001 Bangkok Legislation on Building Control Act as the basis for the design. The study found 
that This plot of land can design a 5-storey building. The building has a maximum area of 730.375 sq.m. with an F.A.R. ≤1,560 
sq.m. and O.S.R. 22.72 % ≥6% with a maximum of 20 residential rooms. There are 11 design steps There are 11 design steps 
and 29 main steps. There is no car park, the size of the building is very small, the building cannot be designed at a certain 
value, as the main obstacle is the plot of land that is small and has 3 surrounding streets. The building line must be set back 
along the street. There is a lift position. Land plots must be inspected with high voltage transmission lines.  The land is 
trapezoidal. The designer arranged the building composition very difficult. These methods help building designers find that it 
is easy to understand and can design quickly. Also, the building size is correct. Therefore, this system can be used as a 
guideline for finding the building areas in each category. 
Keywords: Obstacles of the Design, Small-sized Common Housing Building, Floor Area Ratio (FAR), Open Space Ratio (OSR) 
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1. คำนำ 

ในการออกแบบอาคารอยู่อาศัยรวม เช่น อพาร์ทเมนท์ อาคารชุด 
หอพัก เพ่ือยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารต ่อเจ ้าพนักงานท้องถิ่น 
ผู ้ออกแบบ เจ้าของอาคาร จะต้องศึกษาขั ้นตอนการออกแบบอาคาร 
กฎหมายอาคาร อย่างละเอียดและรอบคอบ จึงจะออกแบบได้อย่างถูกต้อง 
[1] ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะ อพาร์ทเมนท์ ขนาดเล็กเท่านั้น เพื่อเป็นแนวทาง
การศึกษา โดยต้องพิจารณาข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื ่อง ควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2544 กฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 
และกฎกระทรวงฉบับอ่ืน ๆ  อีกอย่างน้อย 17 ฉบับ ที่ไม่ได้เรียงลำดับในการ
ออกแบบไว้ พร้อมทั้งอุปสรรคด้านข้อกฎหมายต่าง  ๆเพื่อต้องการหาพื้นที่
ใช้สอยของอาคารให้ได้มากที่สุด (Maximum Living Areas) ซึ่งเป็นปัญหา
สำหรับผู ้ออกแบบอย่างแน่นอน ผู ้วิจัยจึงต้องเรียบเรียงขั ้นตอนการ
ออกแบบตามกฎหมายหลาย  ๆฉบับ เป็นลำดับอย่างถูกต้องและรวดเร็วเพ่ือ
ตรวจสอบหาอุปสรรค ต่อไป  

1.1 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

เพื่อศึกษาอุปสรรคการออกแบบอาคารพักอาศัยรวมขนาดเล็ก
ในพ้ืนที่จำกัดด้วยข้อกฎหมายควบคุมในกรุงเทพมหานคร 

1.2 ขอบเขตการศึกษา  
อาคารพักอาศัยรวมขนาดเล็กในกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่สีส้ม 

(ย.7-4) 
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.3.1 ทำให้รู้ข้อกฎหมายสำหรับการตรวจสอบอาคารพักอาศัย

รวมขนาดเล็กในกรุงเทพมหานคร 
1.3.2 ทำให้รู้อุปสรรคสำหรับการออกแบบอาคารพักอาศัยรวม

ขนาดเล็กในกรุงเทพมหานคร 

2. อาคารพักอาศัยรวม 
ข้อกฎหมาและขั้นตรวจสอบท่ีเก่ียวข้องที่ต้องศึกษามีดังนี้ 

2.1. คำนิยาม 
ข้อกฎหมายอาคารอยู่อาศัยรวมประกอบด้วย อพาร์ทเมนท์ 

อาคารชุด หอพัก ผู้วิจัยจะนำเสนอเฉพาะข้อกฎหมายอาคารขนาด
เล็กเท่านั้น เนื่องจากหลักการออกแบบอาคารทั้ง 3 แบบนี้ ใช้ข้อ
กฎหมายเหมือนกัน จะแตกต่างกันที ่ทั ้งอาคารชุดและหอพักมี
พระราชบัญญัติควบคุม [2] 

อาคารอยู่อาศัยรวม หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของอาคารที ่ใช้เป็นที ่อยู ่อาศัยสำหรับหลายครอบครัว โดยแบ่ง
ออกเป็นหน่วยแยกจากกันสำหรับแต่ละครอบครัวมีห้องน้ำ ห้องส้วม 
ทางเดิน ทางเข้าออก และทางขึ ้นลงหรือลิฟต์แยกจากกันหรือ
ร่วมกัน ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงหอพักด้วย  

ถนนสาธารณะ หมายความว่า ทางสาธารณะที่ยวดยานผ่านได้ 
ฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าอาคารพักอาศัยรวมที่มีความสูงไม่เกิน 15 

เมตรและมีพ้ืนที่อาคารรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกัน 

 
≤ 2,000 ตร.ม. ถือว่าเป็นอาคารขนาดเล็กนั่นเอง 

2.2 ข้อกฎหมายอาคารพักอาศัยรวม  

 2.2.1. ศักย์ของกฎหมาย 
การแบ่งลำดับศักด์ิของกฎหมาย แบ่งเป็น 4 ลำดับ [3] 

กฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง บทบัญญัติ/ประกาศ 
 2.2.2. มีพ.ร.บ.ที่เก่ียงข้อง  
พ.ร.บ. ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2-5)  
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2551 
พ.ร.บ. พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 พ.ร.บ. สถาปนิก พ.ศ.2543 
พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พ.ร.บ. 
การเดินอากาศ พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 

2.2.3. กฎกระทรวงผังเมืองรวม กทม. พ.ศ.2556 
ตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งของแปลงที่ดิน ที่สำนักเขตพื้นที่หรือ 

สำนักการโยธา ศาลาว่า กทม. ประกอบด้วยดังนี้ [4] 
เขตสีเหลือง (ย.1-ย.4) เขตสีส้ม (ย.5-ย.7) เขตสีน้ำตาล (ย.8-ย.

10) เขตสีแดง (พ.1-พ.5) เขตสีม่วง (อ.1-อ.2) เขตสีเม็ดมะปราง ( อ.
3) เขตสีขาวมีกรอบ (ก.1-ก.2) เขตสีเขียว (ก.3-ก.4) เขตสีน้ำตาลอ่อน
(ศ.1-ศ.2) เขตสีน้ำเงิน (ส.) ที่ดินแต่ละโซนสีต่างๆจะมีตารางสรุปข้อ
กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างชัดเจน  

2.2.4. กฎกระทรวงท่ีออกตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร  

มีกฎกระทรวงที ่เกี ่ยวข้องคือ กฎกระทรวงฉบับที ่ 4 (พ.ศ. 
2526) [5] กฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ.2527) กฎกระทรวงฉบับที่ 6 
(พ.ศ.2527) กฎกระทรวงฉบับที่ 11(พ.ศ.2528) กฎกระทรวงฉบับที่ 
12 กฎกระทรวงฉบับที่ 33(พ.ศ. 2535) กฎกระทรวงฉบับที่ 39(พ.ศ. 
2537) กฎกระทรวงฉบ ับท ี ่  44 (พ .ศ .  2538)  การต ้านทาน
แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว 2550 กฎกระทรวงฉบับที ่ 55 (พ.ศ. 
2543) กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 

 2.2.5. ข้อบัญญัติ กทม. เร่ือง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544  

 2.2.6. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื ่อง บริเวณห้าม
ก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิด 

2.3 รวมข้อกฎหมายเพ่ือการออกแบบและเขียนแบบ
อาคารพักอาศัยรวม 

2.3.1. ที่ว่างรอบอาคาร [2] 
1) ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกวา่ 30% ของพ้ืนที่ที่ดิน 
2) อัตราส่วนพ้ืนที่ต่ออาคารทุกชั้นรวมกันต่อพ้ืน

ที่ดิน(Floor per Area Ratio) กำหนดให้ ไม่เกิน 10 : 1 [4] 
2.3.2. ระยะแนวถอยร่นอาคาร [2] 
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    1) ระยะถอยร่นด้านหน้าอาคาร  ดังรูปที ่1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รูปที่ 1 ระยะถอยร่นด้านหน้าอาคาร 

2) แนวถอยร่นด้านข้างอาคาร  ด้านหลัง ถอยร่น≤3
เมตร กรณเีปิดหน้าต่าง ถ้าไมเ่ปิด ถอยร่น 1 เมตร  ถ้าอาคารสูง≤ 15 เมตร
หรือพ้ืนที่อาคาร≤ 2,000 ตร.ม. 

3) ถ้าอาคารที่ก่อสร้างใกล้แหล่งน้ำสาธารณะ[6]   

L คือความกว้างแหล่งน้ำ ดังรูปที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 ระยะถอยร่นใกล้แหล่งน้ำสาธารณะ 

2.3.2. ความสูงอาคาร 
1) อาคารสามารถสร้างได้ไม่เกิน 2 เท่าของ

ระยะราบ  [2] ดังรูปที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   รูปที่ 3 แสดงความสูงของอาคาร 

2.3.3. ตรวจสอบค่า FAR และค่า OSR 

1) FAR (Floor Area Ratio) หมายถึง อัตราส่วน
พ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน  

2) OSR (Open Space Ratio) ห ม า ย ถึ ง 
อัตราส่วนของท่ีว่างต่อพ้ืนที่อาคารรวม [4]   

2.3.4. ห้องต่าง ๆ ในอาคาร  
1) ขนาดเล็กสุดของตัวอาคาร ที่ใช้เพื่อการอยู่

อาศัย ต้องมีพ้ืนที่ภายใน≥ 20 ตร.ม. [5] 
2) ห้องนอน จะต้องกว้าง≥ 2.50 เมตร และต้อง

มีพ้ืนที่≥  8 ตร.ม. 
3) ห้องเก็บของ  ไม่มีข้อกำหนดใดๆ  ตามกฎหมาย 
4) ที่จอดรถ  อาคารขนาดเล็กไม่บังคับที่จอดรถ [2] 
5) ห้องนั่งเล่นห้องโถงห้องไม่มีข้อกำหนดในกฎหมาย 
6) ห้องครัวที่ก่อสร้างด้วยวัสดุไม่ถาวรทนไฟ

ต้องอยู่ภายนอกอาคารเป็นสัดส่วนต่างหาก   
7) ห้องน้ำ ห้องส้วม   

ตารางที่ 1 แสดงตารางการกำหนดห้องส้วม ห้องอาบน้ำ อ่างล้างมือ 
ชนิดหรือประเภท

อาคาร 
ห้องส้วม ห้อง

อาบน้ำ 
อ่าง

ล้างมือ ส้วม ปัสสาวะ 
อาคารอยู่อาศัย ต่อ 

1 หลัง 
1 - 1 1 

2.3.6. การกำหนดระดับพ้ืนชั้นล่าง และความสูงแต่ละชั้น 

1) สูงจากกึ่งกลางถนนระดับ≤ 0.30 เมตร แต่ถ้า
อาคารไม่ติดถนน ต้องสูงกว่าพ้ืนดินที่จะปลูกสร้าง≤ 0.10 เมตร [6] 

2) ความสูงแต่ละชั้น ≥ 2.60 เมตร [6] 
2.3.7. ช่องทางเดินภายในอาคาร 

ต้องกว้างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร 

2.3.8. ผนังอาคาร 

1) ผนังทั่วไป ต้องทำด้วยวัสดุถาวรทนไฟหนา≤ 8 ซม. 
2) ผนังกันไฟ 

- ผนังก่ออิฐหนา≥ 18 ซม.คส.ล.หนา≥  12 ซม. 

2.3.9. ประตู หน้าต่าง ช่องลม  [2]   

1) อาคารสูงไม่เกิน 9 เมตรชั้น 2 ลงมา ต้องห่าง
จากแนวเขตที่ดิน ไม่น้อยกว่า 2 เมตร  

2) สำหรับอาคารที่สูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร 
ต้องห่างจากแนวเขตท่ีดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร  

3) ต้องมีความสูงจากพื้นถึงยอดฝาหรือใต้โครง
หลังคาสูงไม่น้องกว่า 2 เมตร 

แนวเขตทาง แนวเขตทาง 
C

ทางเทา้ 
ถนนสาธารณะ 

ทางเทา้ 

ก.ร่น≥3 เมตร 

แนวผนัง 

ความกวา้งถนนสาธารณะ 

ก.ถนนกว้าง ≤ 6 เมตร  
ข.ร่น≥6 เมตร ข.ถนนกว้าง ≤ 10 เมตร 

ค.ถนนกว้าง ≥10≤20 เมตร 

ง.ถนนกว้าง ≥20 เมตร ง.ร่น ≥ 2 เมตร 

ค.ร่น≥1ใน10 กว้างถนน 

กรณี 3 

กรณี 2 
กรณี 1 

บึง ทะเลสาบ หรือทะเล
ถ้า L ≥ 6 ≤10 เมตร

ถ้า L ≤ 10 เมตร

แหล่งน้ำ

ถอยร่น ≥ 3 เมตร

ถอยร่น ≥ 6 เมตร

ถอยร่น ≥ 12 เมตร

ถนนและระยะถอยร่น

H2=2xh2

h2 

H1=2xh1

h1 แนวเขตทางหรือร้ัว 

h3 

H3=2xh3 
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2.3.10. บันไดหลัก  

บันไดของอาคารพักอาศัยรวมกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ลูกต้ังสูง
ไม่เกิน 18 เซนติเมตร ลูกนอนกว้างไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร [2] 

2.3.11. บันไดหนีไฟ  

1) บันไดหนีไฟต้องทำด้วยวัสดุทนไฟและถาวร มี
ความกว้าง≥ 90 ซม. และ≤ 150 ซม. ลูกตั้งสูง≤ 20 ซม. และลูกนอน
กว้าง≥ 22 ซม. [2]  

2) มีช่องระบายมีพ้ืนที่รวม≥ 1.40 ตารางเมตร  
3) มีระยะห่างประตูห้องสุดท้ายที่เป็นทางตันไม่

เกิน 10 เมตร บันไดหนีไฟตามทางเดินต้องห่างกันไม่เกิน 60 เมตร  
4) ประตูกว้าง≥ 80 เซนติเมตร สูง≥ 1.90 เมตร  
5) มีป้ายเรืองแสงหรือเครื ่องหมายไฟแสงสว่าง

ด้วยไฟสำรองฉุกเฉิน เป็นอักษรมีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร  
2.3.12. ระเบียง  [2] 

1) ต้องกว้าง≥ 1 ม.ยื่นเหนือทางเท้าได้≥ 1.20 ม. 
2) อาคารที่สูง≤ 9 เมตร ปลายระเบียงต้องอยู่ห่าง

จากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร [2] 
3) ถ้าสูงเกิน 9 เมตรแต่ไม่ถึง 23 เมตรอยู่ห่างจาก

แนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร  
4) ระยะด่ิงระหว่างพ้ืนถึงยอดฝา ต้อง 2.20 เมตร 

2.3.13. กันสาดที่อยู่ติดทางสาธารณะ 

ต้องสูงจากทางเท้าอย่างน้อย 3.25 เมตร โดยไม่นับส่วนตกแต่ง
ที่ยื่นจากผนังไม่เกิน 50 เซนติเมตร  

2.3.14. หลังคา   

ต้องทำด้วยวัตถุทนไฟ ยกเว้นอาคารซึ่งตั้งอยู่ห่างอาคารอื่น หรือทาง
สาธารณะเกิน 20 เมตร สามารถทำด้วยวัสดุไม่ทนไฟได้ [2] 

2.3.15. วัสดุก่อสร้าง สร้างได้ไม่เกิน 2 ชั้น  

2.3.16. การสุขาภิบาล  

อาคารพักอาศัยรวม ประเภท ก ข ค ง ให้แสดงแบบระบบ
บำบัดน้ำเสียของแต่ละหน่วยประกอบด้วย [2] 

1) บ่อดักไขมัน  
2) บ่อเกรอะ 
3) บ่อกรอง (PH) 5-9 ค่า BOD≤ 50 มก.ต่อลิตร 

[4] 
4)  ต้องแสดงแบบระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อดัก

ไขมัน บ่อเกรอะ และบ่อกรอง และส่ิงต่อไปน้ี 
5) การกำจัดน้ำทิ้ง [2] 
6) การระบายน้ำทิ้ง น้ำฝน ลาดเอียง≥1 ใน 200  

2.3.17. ลิฟต์โดยสาร  

ลิฟต์ไม่มีในข้อกฎหมาย  

2.3.18. ระบบการจัดแสงสว่าง [2] 

ตารางที่ 2  แสดงตารางการจัดแสงสว่างในส่วนต่างๆของอาคาร 
ลำดับ สถานท่ี (ประเภทการใช้) หน่วยความเข้มของ

แสงสว่าง ลักซ์(LUX) 
1 ที่จอดรถ  100 
2 ทางเดินภายในอาคาร  100 
3 ห้องพัก 100 
4 ห้องน้ำ ห้องส้วม   100 

2.3.19. การระบายอากาศในอาคาร  

ตารางท่ี 3 แสดงตารางอัตราการระบายอากาศโดยวิธีกล [2] 
ลำดับ สถานท่ี อัตราการระบายอากาศไม่น้อยใน 1 

ชั่วโมงลบ./ชม./ตร.ม. 
1 ห้องน้ำ ส้วม 2 
2 ห้องครัว 30 

ตารางท่ี 4 แสดงตารางการระบายอากาศในอาคารที่มีการปรับ
ภาวะอากาศด้วยระบบการปรับอากาศ 

ลำดับ สถานท่ี (ประเภทการใช้) ลบ./ชม./ตารางเมตร 
1 ห้องน้ำ ห้องส้วม 2 
2 ห้องครัว 30 

2.3.20. การป้องกันอัคคีภัยต้องมีเคร่ืองดับเพลิง ดังนี้ 

ตารางท่ี 5 แสดงตารางการป้องกันอัคคีภัย [2] 
ประเภทของ

อาคาร 
ชนิดของเคร่ือง

ดับเพลิง 
บรรจุไม่
น้อยกว่า 

หมาย
เหตุ 

(1)อาคารที่มี
ความสูงไม่
เกิน 2 ชั้น   

(1) โฟมเคมี 
(2) ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ 
(3) ผงเคมีแห้ง 
(4) อ่ืนๆ 

10 ลิตร 
3 กิโลกรัม 
 
 
3 กิโลกรัม 

คูหาละ 
1 
เคร่ือง 

(2)อาคารที่มี
ความสูง 3 
ชั้น   

(1) โฟมเคมี 
(2) ก๊าซ 
คาร์บอนไดออกไซด์ 
(3) ผงเคมีแห้ง 
(4) อ่ืนๆ 

10 ลิตร 
 
 
4 กิโลกรัม 
4 กิโลกรัม 

ชั้นละ 
1 
เคร่ือง 
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ตารางท่ี 6 แสดงตารางน้ำหนักบรรทุกจรอาคาร [7]   
ลำดับ สถานที่ (ประเภทการใช้) กิโลกรัม/ตารางเมตร 

1 พ้ืนอาคารทั่วไป  200  
2 กันสาด 100 

2.3.22. แรงส่ันสะเทือนแผ่นดินไหว [8]   

2.3.23. พ.ร.บ สถาปนิก พ.ศ. 2543 [9] 

2.3.24. พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ. 2542 [10] 

2.3.25. กำลังวัสดุและน้ำหนักบรรทุก [7] 

ตารางท่ี 7 แสดงตารางกำลังวัสดุและน้ำหนักบรรทุกของ 
ความสูงของอาคาร หน่วยแรงลมอย่างน้อย 

(กิโลกรัมแรงต่อตารางเมตร) 
1. อาคารที่สูงไม่เกิน 10 เมตร 50 
2.อาคารท่ีสูงเกิน 10 เมตร แต่

ไม่เกิน 20 เมตร 
80 

2.3.26. รายการคำนวณ  

มีรายการคำนวณ 1 ชุด  เป็นส่ิงพิมพ์ สำเนาภาพถ่าย หรือเขียน
ด้วยหมึก  ต้องลงลายมือ ทุกแผ่น 

2.3.27. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม[11] 

2.3.28. แผนผังบริเวณ [2] 

แบบแปลน รายการประกอบแบบ รายการคำนวณและรายการ 
1) มาตราส่วน ขนาด ระยะ ฯ ให้ใช้มาตราเมตริก  
2) แผนผังบริเวณให้ใช้มาตราส่วน≥1 ต่อ 500  
3) แบบแปลน ให้ใช้มาตราส่วนไม่เล็กกว่า 1 ต่อ 100 [1] 
4) รายละเอียดที่จำเป็น  

2.3.29. การขออนุญาตตัดคันหินทางเท้า[8]  

2.4. ตรวจสอบที่ตั้งตำแหน่งแปลงที่ดินสำหรับการใช้ประโยชน์[4] 

2.5. ตรวจสอบความกว้างถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ 

2.6. ตรวจสอบขนาดแปลงที่ดินจากโฉนดที่ดินทั้ง 4 ด้าน 

2.7. ตรวจสอบที่ดนิบริเวณที่ห้ามก่อสรา้ง  

2.8. การหาขนาดอาคารอยู่อาศัยรวม 

ใช้หลักการการหาพื ้นที ่ใช้สอยให้ได้มากที ่ส ุด (Maximum 
Area) ตามข้อกฎหมายอาคารที่กล่าวข้างต้นแล้ว 

2.9. ขั้นตอนออกแบบอาคารพักอาศัยรวม 

หาพ้ืนที่ก่อสร้างจากค่า FAR และ OSR 
 2.10. ตรวจสอบแบบอาคารตามข้อกฎหมายให้สมบูรณ์ 

2.11. ขั้นตอนย่ืนขออนุญาตอาคารในเขต กทม. 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 

ผู้วิจัยได้สืบค้นข้อมูลจาก Google Search จากหน่วยงานด้าน
กฎหมายก่อสร้าง เอกสาร ตำรา คู่มือ และประสบการณ์ของผู้วิจัยและ
นำมาเรียบเรียงเป็นลำดับและขั้นตอน เพื่อตรวจสอบหาอุปสรรคการ
ออกแบบของอาคารพักอาศัยรวมขนาดเล็ก สูง 5 ชั้น ใน กทม. โดยมี
ขนาดพื้นที่ 78 ตร.ม. สีส้ม (ย.7-4)  โดยใช้กฎหมายหลาย ๆ  ฉบับ เช่น 
ผังเมืองรวม กทม. พ.ศ. 2556 และข้อบัญญัติ กทม. เร่ือง ควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2544 เป็นหลัก และกฎกระทรวงอื่นๆ โดยใช้ค่า FAR ค่า OSR 
คำนวณหาพ้ืนที่ต่างๆ โดยยึดหลักการการใช้พ้ืนที่ใช้สอยมากสุด   

4. การวิเคราะห์ผล 

จากการศึกษาจากแปลงท่ีดินส่ีเหล่ียมคางหมูพ้ืนที่ 78 ตารางวา 
มีถนนถนนสาธารณะกว้าง 6.00 เมตรและด้านข้างกว้าง 6.00 เมตร 
มีลำดับขั้นตอนตามกฎหมายอาคารอยู่อาศัยรวมดังต่อไปน้ี 

4.1.  ขั้นตอนที1่ การออกแบบและเขียนแบบอาคาร  

ตามขั้นตอนการขออนุญาตอาคารของกรุงเทพมหานครได้ข้อ
กฎหมาย 11ขั้นตอน 29 ข้อหลัก และอุปสรรคดังต่อไปน้ี 

4.2. ขั้นตอนที2่ ตรวจสอบคำนิยาม  

คำนิยาม อาคารพักอาศัยรวม สามารถออกแบบได้ขนาดเล็ก 

4.3 ขั้นตอนที3่ การตรวจสอบที่ตั้งตำแหน่งแปลงที่ดิน  

ที ่ต ั ้งอาคารอยู ่ในโซนสีส ้มประเภท ย.7-4 ค่า FAR=5:1, 
OSR≥6% ออกแบบอาคารมีพ้ืนที่≤ 2,000 ตารางเมตร ดังรูปที่ 4 

รูปที่ 4  แสดงตำแหน่งที่ต้ังของโครงการ 
  

สถานท่ีก่อสร้าง 
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4.4 ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบความกว้างถนนสาธารณะ 

ถนนหน้าด้านหน้า ด้านข้าง เป็นถนนสาธารณะ ดังรูปที่ 5  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 5 แสดงขนาดถนนสาธารณะ 
4.5 ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบขนาดแปลงทีด่ินจากโฉนดที่ดิน 

ที่ดินมีขนาด 78 ตารางวา เดิมเป็นบ้านชั้นเดียว ด้านหน้าและด้านข้าง
ติดถนนสาธารณะ ด้านหลังเป็นที่ดินเอกชนทั้งหมด ดังรูปที่ 5 

4.6 ขั้นตอนที่ 6 ตรวจสอบที่ดินบรเิวณทีห่้ามก่อสร้าง 

แปลงท่ีดินติดถนนสาธารณะ 3 ด้าน ด้านหน้าติดเขตเดินสายส่ง
ไฟฟ้าแรงสูง 230 KVA ก่อนขออนุญาตอาคารผู ้ออกแบบต้อง
ตรวจสอบแนวเขตกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตพร้อมปักแนวเขตได้ 
(21.40-20.50=0.90 เมตร) และได้เอกสารรับรองเพื่อยืนยันและ
แนบให้เจ้าหน้าที่สำนักงานโยธารับทราบ ดังรูปที่ 6 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

รูปที่ 6 แสดงบริเวณห้ามก่อสร้างในเขตเดินสายไฟฟ้าแรงสูง 

4.7 ขั้นตอนที่ 7 กฎหมายอาคารสำหรับอาคารพักอาศยั
รวม  

มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ทุกฉบับ
กฎกระทรวงฉบับอื่นๆที่เกี่ยวข้อง กฎกระทรวงผังเมืองรวม กทม. 
พ.ศ. 2556 ข้อบัญญัติกทม. เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ.2544 พ.ร.บ.

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 และ
ข้อบัญญัติต่างๆ ตามหัวข้อ 2.1-2.11 

4.8 ขั้นตอนที่ 8 การหาขนาดอาคารอยู่อาศัยรวม 

แบ่งแนวคิดการหาขนาดอาคารและออกแบบอาคารดังนี้ [4]   

4.8.1 ตรวจสอบพ้ืนที่ว่างอาคาร  

อาคารพักอาศัยต้องมีที่ว่าง≥ 30% ของพ้ืนที่ที่ดิน  =312 ตร.ม. 
พ้ืนที่ ว่าง 30 % ที่ยอมให้=312.00x0.30 = 93.60 ตารางเมตร 
พ้ืนที่อาคารชั้น 1ที่ยอมให้ =312.00-93.60 = 218.40 ตร.ม. 

4.8.2 การพิจารณาหาขนาดอาคาร  

1) ด้านหน้าอาคาร แนวถอยร่น = 3.00 เมตร  
ด้านหน้าพนแนวสายไฟแรงสูง(21.40-20.50=0.90)  

2) ด้านข้าง = 3.00 เมตร มีถนนโดยรอบ 
 3) ด้านหลัง = 1 เมตร  
เนื่องจากมีถนนรอบ 3ด้าน เป็นอุปสรรคในการจัดองค์ประกอบ

ต่างๆ  เช่น ขนาดห้อง บันได ทางเดิน เป็นต้น ดังรูปที่ 7 

รูปที่ 7 แสดงการหาขนาดอาคาร 
ได้ขนาดอาคารใหม่เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูได้กว้าง 10.00 เมตร 

ยาว 18.295 เมตรและ 10.92 เมตร  
4.9  ขั้นตอนที่ 9 ออกแบบอาคารพักอาศยัรวม 

 4.9.1 หาค่า FAR 

ในที่นี้แปลงท่ีดินได้อยู่โซนสีส้ม ย.7-4 ได้กำหนดดังนี้ 
   FAR = 5:1 และ OSR = ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 
จากพ้ืนที่อาคารรวม = ค่า FAR x พ้ืนที่ดิน= 5 x 312 ตร.ม. 
พ้ืนที่อาคารรวม = 1,560.00 ตร.ม. สรุป ได้ว่าที่ดินแปลงน้ีสามารถ
ออกแบบพ้ืนที่ได้มากที่สุด 1,560.00 ตร.ม. และในกรณีที่ 2 นี้ ได้
กำหนดออกแบบพ้ืนที่ได้ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร  
 จากรูปที่  พิจารณาหาพ้ืนที่ จะได้ว่า 

- พ้ืนที่ชั้นที่ 1-5 ก่อสร้างได้ = 146.075x5 ตร.ม. 
- รวมพ้ืนที่ใช้สอย 5 ชั้นได้ = 730.375 ตร.ม. 
- พ้ืนที่ชั้นหลังคา           = 0 ตร.ม. 

ซอยตัน 

ซอยตัน 

(13.70) 

(25.30) 
(19

.99
) 

(16
.00

) 

ถนนสาธารณะ 

6.00  

6.00  ถนนสาธารณะ 

ถนนสาธารณะ 

ท่ีดินเอกชน 

6.00  
ท่ีดินโซนสีส้มประเภท ย.7-4 

6.00 

ซอยตัน 

ซอยตัน 

ระยะเขตแนวสายส่ง0.90 

เขตท่ีดิน21.40 

(13.70) 

(25.30) 

(19
.99

)

(16
.00

)

ถนนสาธารณะ 

6.00  

6.0 ถนนสาธารณะ 

ถนนสาธารณะ 

ท่ีดิน

6.0
ท่ีดินโซนสีส้มประเภท ย.7-4 

6.00 
เขตสายไฟ20.50 

แนวกึ่งกลางสายส่งไฟฟ้า 

เขตสายไฟ20.50 
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รวมพ้ืนที่ก่อสร้างทั้ง 5 ชั้น≤ 1,560.00 ตารางเมตร 
แทนค่า 730.375≤ 1,560.00 ตารางเมตร   (ผ่าน) 

พ้ืนที่อาคารปกคลุมมากสุด= 146.075 ตร.ม นำไปหาค่า OSR  

4.9.2 ตรวจสอบความสูงอาคาร 

มีความสูงไม่เกิน ≤ 15.00 เมตร 

4.9.3 หาค่า OSR ที่เกิดขึ้นจริง≥ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 

ค่า OSR ที่เกิดขึ้นจริง= (อัตราส่วนของท่ีว่างต่อพ้ืนที่อาคารรวม) x 100 
ค่า OSR ที่เกิดขึ้นจริง= (165.925/730.375) x 100 
ค่า OSR เกิดขึ้นจริง = 22.72%≥ 6%.....(ผ่าน) 

4.9.4 ตรวจสอบการออกแบบและเขียนแบบอาคารจากช่อง
เปิดอาคารและข้อกฎหมายอ่ืน  ๆ 

ตรวจสอบจากข้อกฎหมายท่ีจัดเรียงไว้แล้ว ดังรูปที่ 8-12 

รูปที่ 8 แสดงแปลนพ้ืนชั้นที่ 1

 
รูปที่ 9 แสดงแปลนพ้ืนชั้นที่ 2-4 

 
รูปที่ 10 แสดงแปลนพ้ืนชั้นที่ 5 

ถ้าหลังคาอาคารออกแบบโครงสร้างเป็น คสล.ระดับสูงสุดที่พ้ืน
หลังคาควรเขียนเป็น +14.95 เมตร(ไม่ควรเขียนระดับ 15.00 เมตร
พอดี)  และห้ามเขียนถังน้ำหรือห้องเครื่องลิฟต์เลยหลังคา  เพราะ
จะทำให้อาคารสูงกว่า 15.00 เมตร แต่ถ้าเป็นหลังคามุงกระเบื้อง
ความสูงจะนับถึงยอดผนังชั้นสูงสุด พิจารณาดังรูปที่ 11 และรูปด้าน 
รูปตัด ช่องเปิด บันไดต่างๆ และองค์ประกอบอื่นๆ  ก็เป็นอุปสรรค
เช่นกัน รูปสามมิติแสดงให้เห็นมุมมองความสวยงามดังรูปที่ 13 

รูปที่ 11 แสดงแปลนช้ันหลังคา 

 
รูปที่ 12 แสดงรูปด้าน1 

หลังคา 
+14.95 
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รูปที่ 13 แสดงรูปสามมิติ 1 

รูปที่ 17 แสดงรูปงานก่อสร้าง1  

 

 

 

 

 

รูปที่ 14 แสดงรูปการณ์ก่อสร้างอาคาร 

แบบก่อสร้างเมื่อได้ยื่นขออนุญาตจากสำนักงานเขตจตุจักรแล้ว
ปรากฎว่าได้มีจุดแก้ไขเพียงจุดเดียวคือแก้ไขผังบริเวณเป็นพื้นที่ว่าง
รอบอาคารโดยให้แสดงสัญลักษณ์การระบายน้ำฝนซึมผ่านลงดินโดย
แสดงการปลูกหญ้าในผังบริเวณมีพ้ืนที่อย่างน้อย 50% ของพ้ืนที่ว่าง
อาคาร และปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วตามรูปที่ 14 

4.10 ขั้นตอนที่10 ตรวจสอบการออกแบบเขียนแบบ 

4.11 ขั้นตอนที่11 ขั้นตอนย่ืนขออนุญาตอาคาร  

อาคารหลังนี้เจ้าของอาคารหรือตัวแทนต้องไปดำเนินการขอ
ตรวจสอบแนวเขตเดินสายไฟฟ้าแรงสูงเอง ใช้เวลาประมาณ 2 เดือน
และขออนุญาตจากสำนักงานเขตจตุจักรอีก 2 เดือน รวมดำเนินการ
ใช้เวลาขออนุญาตทั้งส้ิน 4 เดือน โดยขออนุญาตตามมาตรา 21 

5. บทสรปุ 

ผู้วิจัยได้สืบค้นข้อมูลจาก Google Search จากหน่วยงานด้าน
กฎหมายก่อสร้าง เอกสาร ตำรา คู่มือ และประสบการณ์ของผู้วิจัย 
และนำข้อมูลมาเรียบเรียงเป็นลำดับและขั้นตอน เพื่อตรวจสอบหา
อุปสรรคต่างๆ จากอาคารพักอาศัยรวมขนาดเล็กสูงไม่เกิน 5ชั้น โดย
ใช้ค่า (FAR) และค่า (OSR) เพ่ือหาพ้ืนที่ใช้สอย โดยอาคารต้ังอยู่โซน
สีส้ม (ย.7-4) มีขนาดพื้นที่ 78 ตร.ว. ถนนกว้าง 6.00 เมตรมี 3 ด้าน 
การศึกษาพบว่า สามารถออกแบบอาคารได้สูง 5 ชั้น มีพื้นที่ได้มาก
สุด 730.375 ตร.ม. ซึ่งมีค่า FAR ≤ 1,560 ตร.ม. (FAR=5:1) และค่า 
OSR ที ่เกิดขึ ้นจริง 22.72 % ≥ 6% (OSR≤6%) ค่าทั ้งสองผ่าน

กฎเกณฑ์ ได้ห้องพักอาศัยไม่เกิน 20 ห้อง  มีขั้นตอนการออกแบบ 
11 ขั้นตอน ไม่มีที่จอดรถยนต์ ได้ขนาดอาคารเล็กมากไม่สามารถ
ออกแบบอาคารได้ตามค่า FAR,OSR เนื่องจากมีอุปสรรคหลักๆ คือ 
แปลงที่ดินที่มีขนาดเล็กและมีถนนติด 3 ด้าน อาคารต้องร่นรอบ
อาคารตามกฎเกณฑ์ ตำแหน่งลิฟท์ แปลงที่ดินมีแนวเดินสายส่ง
ไฟฟ้าแรงสูงตัดผ่าน ทำให้การจัดแนวเสา บันไดและการหาพื้นที่
ห้องพักยากมีผลกระทบถึงองค์ประกอบอื่นๆด้วย แต่ขบวนการนี้
ผู ้ออกแบบอาคารต้องมีประสบการณ์และต้องรวบรวมและการ
จัดเรียงข้อกฎหมายเฉพาะอาคารอย่างเป็นระบบมาก่อน จึงจะ
สามารถออกแบบได้อย่างรวดเร็วและได้ขนาดอาคารที ่ถูกต้อง 
ผู้ออกแบบสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางออกแบบอาคารในประเภท
อ่ืนๆ  ได้ต่อไป 

ข้อเสนอแนะ งานวิจัยนี้ผู้ออกแบบสามารถนำไปเป็นแนวทาง
ออกแบบอาคารขนาดเล็กได้ในโซนสีต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร หรือ
ส่วนภูมิภาคได้ และเป็นแนวทางออกแบบอาคารประเภทอื่นๆ ได้ 
ผู้ประกอบการรู้กฎหมายสามารถร่างแบบได้เองเพ่ือหาระยะเวลาคืน
ทุนได้ ของการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ  หรือนำมา
เปรียบเทียบอย่างละเอียดกับผู้อออกแบบมีมีความชำนาญเฉพาะ 
หรือเพื่อหาที่ตั ้งโครงการที่ดี ขนาดที่ดินมีความกว้าง ความยาวท่ี
เหมาะสม  จึงจะได้ประโยชน์สูงตามความต้องการ เป็นต้น  

6. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณเจ้าของอาคารที่ให้ออกแบบอาคาร  อาจารย์ใน
สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง วิทยาเขตอุเทนถวาย ที่ชี้นำการเขียน
วิจัย  ตลอดจนสถาปนิก  ที่เขียนภาพประกอบ 
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การปรบัปรุงการออกแบบระบบประกอบอาคารบนพ้ืนฐานแบบจำลองสารสนเทศอาคารโดยการประยุกต์ใช้การออกแบบอิง
พารามิเตอร์ 

STREAMLINING OF BIM-BASED MEP SYSTEM DESIGN BY ADOPTING PARAMETRIC DESIGN 

สุธิดา เทศสมบูรณ1์,* เกรียงไกร อนุโณทยานันท1์ ทวีโชค เตชะธรรมวงศ์2 และ มานพ แก้วโมราเจริญ1 
1 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 

2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ.เชียงราย 
*Corresponding author; E-mail address: suthida.thess@gmail.com  

บทคัดย่อ 

ปัจจุปันการใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคารในการออกแบบงานระบบท่อกำลังขยายตัวและเติบโตเป็นอย่างมากในวงการการออกแบบและการ
ก่อสร้าง โดยปัญหาหลักที่มักพบคือการออกแบบท่ีซ้ำซ้อนและมีความยุ่งยาก อาทิเช่น การระบุตำแหน่งการแขวนและค้ำท่อตามระดับความชัน การ
ระบุตำแหน่งการเจาะพ้ืนเพ่ือการเดินท่อ เป็นต้น ในปัจจุบันพบว่าการออกแบบอิงพารามิเตอร์เป็นเคร่ืองมือชนิดหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการ
ช่วยทำแบบจำลองในส่วนนี้ และยังสามารถใช้ในการแก้ปัญหาการทำงานแบบทำซ้ำให้มีความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว และประหยัดเวลาได้อย่าง
มาก ปัญหาอุปสรรค และภาพรวมกระบวนการทำงานได้ถูกรวบรวมจากการสัมภาษณ์วิศวกรงานระบบและช่างเขียนแบบซึ่งเป็นผู้ที่ใช้ซอฟต์แวร์
แบบจำลองสารสนเทศอาคารในการทำงานจำนวน 12 คน  เพื่อทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบกระบวนการทำงานก่อนและหลังมีการประยุกต์ใช้การ
ออกแบบอิงพารามิเตอร์กับแบบจำลองสารสนเทศอาคารในงานระบบประกอบอาคาร โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่าผู ้ใช้
ซอฟต์แวร์ร้อยละ 92 มีความเห็นตรงกันว่าการออกแบบอิงพารามิเตอร์สามารถช่วยประหยัดเวลาในการทำงานได้ดี แต่ปัญหาที่พบคือผู้ที่สามารถ
เขียนโปรแกรมการออกแบบอิงพารามิเตอร์ได้มีน้อยในปัจจุบัน 
คำสำคัญ: แบบจำลองสารสนเทศอาคาร, การออกแบบอิงพารามิเตอร์, งานระบบท่อ, ระบบประกอบอาคาร 

Abstract 

Presently, Building Information Modeling, for piping systems (MEP), is expanding in the design and construction industry. 
One of the main problems that people have found with duplicate designs is locating the fixation point of pipe hangers in 
relation to a horizontal slope and then identifying precise pipe penetration. We now know that parametric design is an 
important tool to assist us with modeling. Additionally, it also effectively reduces stress and use of unnecessary time when 
performing repetitive and tedious tasks. Furthermore, it provides more accuracy when doing said tasks. The problems that 
many people have faced and the work processes of BIM, with/without using parametric design, were gathered from 12 separate 
interviews from system engineers, and modelers. After this data was collected, a comparative analysis of the work processes, 
before and after applying the parameter design to BIM, was conducted. The results showed that 92% of the interviewee’s 
agreed that parametric design can save vast amounts of time, however; there is only a limited amount of people who can 
write parametric code. 
Keywords: Building Information Modeling, Parametric design, Piping systems, MEP 

 
1. ที่มาและความสำคัญ 

การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมก่อสร้างในปัจจุบันเป็นสิ่งที่
หล ีกเล ี ่ยงไม ่ไ ด้ ทุกองค ์กรม ีความม ุ ่ งม ั ่นท ี ่จะทำงานให ้ ไ ด้
ประสิทธิภาพมากขึ้นและประหยัดเวลาได้มากขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งใน
ความต้องการของบริษัทผู ้รับเหมางานก่อสร้าง เพื ่อให้สามารถ
ประหยัดเวลาและยังได้รับผลลัพธ์ที ่แม่นยำและถูกต้อง การเพ่ิม
ประสิทธิภาพผลลัพธ์นั้นมีหลากหลายวิธีการ เทคโนโลยีแบบจำลอง
สารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling – BIM) เป็น

หนึ่งในการพัฒนาใหม่ของเทคโนโลยีการออกแบบอาคารผ่านทาง
คอมพิวเตอร์ โดยควบคุมกระบวนการต่างๆ ให้ถูกต้อง สะดวก 
รวดเร็ว ตรงตามความต้องการของผู้ที่ออกแบบ และเพื่อตรวจสอบ
หาความขัดแย้งของแบบก่อนที่จะนำไปสร้างจริง อีกทั้งสามารถ
คำนวณออกมาเป็นพื ้นที่ ราคา จำนวน และระยะเวลาในการ
ก่อสร้าง ฯลฯ [3] 

ในปัจจุบัน การออกแบบงานระบบท่อโดยการใช้แบบจำลอง
สารสนเทศอาคารกำลังขยายตัวและเติบโตเป็นอย่างมากในวงการ
การออกแบบระบบประกอบอาคาร แต่ก็พบว่ามีบางอุปสรรคเกิดขึ้น
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ในการทำงาน อาทิเช่น ความล่าช้าการทำงานแบบทำซ้ำ ความล่าช้า
จากการทำงานซับซ้อนและมีความยุ่งยาก เป็นต้น [9] ซึ่งเป็นปัญหา
ในการเสร็จงานและส่งมอบงานให้ได้ทันตามเวลาที่วางแผนไว้ ผู้ทำ
การศึกษาจึงเห็นความสำคัญในการศึกษาการประยุกต์ใช้การ
ออกแบบอิงพารามิเตอร์มาช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้งานการ
ออกแบบจำลองสารสนเทศอาคารในงานระบบประกอบอาคาร เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานในด้านการออกแบบงานระบบประกอบ
อาคารจากการใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร ให้มีความถูกต้อง 
แม่นยำ รวดเร็ว และประหยัดเวลาได้อย่างมาก อีกทั้งยังสามารถ
แก้ปัญหาการทำงานแบบทำซ้ำได้อีกประการ 

2.  ทฤษฎี และงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

การศึกษาครั้งนี ้เป็นการศึกษาเพื่อวิเคราะห์การออกแบบอิง
พารามิเตอร์ (Parametric Design) ทำงานร่วมกับแบบจำลอง
สารสนเทศอาคาร (BIM) ในการแก้ปัญหางานระบบประกอบอาคาร 
ผู ้ทำการศึกษาจึงได้นำแนวคิด ทฤษฎีที ่เกี ่ยวข้องกับงานระบบ
ประกอบอาคาร แบบจำลองสารสนเทศอาคาร และการออกแบบอิง
พารามิเตอร์ มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษา และได้ทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

2.1. ง า น ร ะ บบป ร ะ ก อ บ อ า ค า ร  ( MECHANICAL, 
ELECTRICAL AND PLUMBING : MEP SYSTEM) 

ในอาคาร ระบบเครื ่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบประปาและ
สุขาภิบาล เป็นงานระบบท่ีตอบสนองความต้องการในชีวิตประจำวัน
ของผ ู ้อย ู ่ อาศ ัยในอาคารและม ีบทบาทสำค ัญในการสร ้าง
สภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายและปลอดภัยสำหรับผู้อยู ่อาศัยใน
อาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1.1. ระบบเคร่ืองกล (Mechanical system) 

ระบบเคร่ืองกลประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในอาคารที่พักอาศัย, อาคาร
พาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรมนั้นมีอยู่มากมาย แต่ประเภทที่ใช้
ในงานก่อสร้างต่าง ๆ และใช้ในอาคารเชิงพาณิชย์ที่มากที่สุดสาม
อันดับนั้นได้แก่ ระบบทำความร้อน, เครื่องปรับอากาศ และกลไก
การระบายอากาศ ซึ่งระบบเหล่านี้ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างอุณหภูมิ
และความชื้นให้เกิดความสบายและดีต่อสุขภาพ นอกจากนี้ กลไก
การระบายยังสามารถสร้างอากาศบริสุทธิ์อย่างเพียงพอที่จะช่วยให้
ระดับของสารก่อมลพิษลดลงอยู่ในระดับที่มีความปลอดภัยอีกด้วย 

2.1.2. ระบบไฟฟ้า (Electrical system) 

ระบบไฟฟ้าที ่ใช้ก ับอาคารนั ้น มีการแบ่งขอบเขตของการ
ควบคุมและตรวจสอบออกเป็นระบบย่อย เพื ่อสะดวกในการ
ตรวจสอบ โดยมีวิธีการเดินสายไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 

- การเดินสายไฟบนผนังหรือ (แบบเดินลอย) เป็นการเดิน

สายไฟที่จะสามารถมองเห็นสายไฟได้จากภายนอก 
- การเดินแบบฝังในผนัง การเดินท่อร้อยสายต้องทำควบคู่

ไปพร้อมการก่อและฉาบ จะมองไม่เห็นสายไฟจาก
ภายนอก [1] 

2.1.3. ระบบประปาและส ุ ข าภ ิ บ าล ( Plumbing 
system) 

การออกแบบระบบท่อสำหรับอาคารมีชื่อเรียกว่า Plumbing 
System Design ความหมายของคำว่า Plumbing System ตาม  
National Plumbing Code ของสหร ัฐอเมร ิกา  หมายถ ึ งการ
ออกแบบระบบท่อ จัดหาวัสดุ เคร ื ่องส ุขภัณฑ์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบของระบบท่อเพื่อลำเลียงน้ำหรือของไหลอื่นๆ จาก
แหล่งไปยังตำแหน่งต่างๆ ภายในอาคารเพื่อการใช้งาน และรวมถึง
การระบายของไหลที่ต้องการกำจัดไปยังท่อระบายน้ำทิ้ง หรือแหล่ง
กำจัดของไหลที่ใช้แล้วซึ่งอยู่ใกล้กับอาคารที่สุดด้วย โดยทั่วไปแล้ว
ระบบท่อภายในอาคารจะรวมถึง 

- ระบบท่อน้ำดี (Cold water piping) 
- ระบบท่อน้ำร้อน (Hot water piping) 
- ระบบท่อน้ำเสีย (Waste water piping) 
- ระบบท่อน้ำโสโครก (Soil piping) 
- ระบบท่ออากาศ (Vent piping) 
- ระบบท่อระบายน้ำฝน (Storm-water piping) 
การออกแบบระบบท่อควรที ่จะมุ ่งถึงการที ่จะให้ได้ระบบท่ี

อำนวยประโยชน์ที่สุดด้วย (Optimization of plumbing system) 
การออกแบบอาจจะเร่ิมต้นด้วยการมุ่งให้ประหยัดน้ำ และของไหลท่ี
ใช้ในการบริโภคและการใช้สอยภายในอาคารก่อน ขั้นตอนต่อไปก็
อาจจะค้นหาวิธีการลดค่าใช้จ่ายในการนำของเสียที่เหลือออกไปจาก
อาคาร การออกแบบระบบท่อควรมีวัตถุประสงค์รวมไปถึงการ
ออกแบบให้ท่อมีขนาดเล็กและความยาวน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น รวม
ไปถึงการพยายามที่จะทำให้ค่าใช้จ่ายของระบบท่อน้อยที่สุดด้วย 
โดยวิธีการเลือกสิ ่งต่อไปนี ้ให้เหมาะสมที ่ส ุด คือ วัสดุท่อและ
ส่วนประกอบของท่อ เคร่ืองสุขภัณฑ์ ฉนวนหุ้มท่อ เคร่ืองสูบน้ำ และ
อุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระบบท่อต่างๆ สิ่งเหล่านี้จะสามารถช่วย
ให้การออกแบบระบบท่อมีประสิทธิภาพและไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย
ของระบบท่ออีกด้วย [2] 

2.2. แบบจำลองสารสนเทศอาคาร 

แบบจำลองสารสนเทศอาคาร หรือที่เรียกว่า BIM (Building 
Information Modeling) คือ แนวคิดท ี ่ ได ้พ ัฒนามาเพื ่อใช ้ ใน
กระบวนการออกแบบและก่อสร้างอาคาร เป็นการสร้างแบบจำลอง
อาคาร มาพร้อมกับข ้อมูลหรือสารสนเทศ (Information) ใน
องค์ประกอบของแบบจำลองอาคารนั ้นๆ เพื ่อบริหารจัดการ
สารสนเทศอาคาร หรืองานก่อสร้างซึ่งมีจุดประสงค์ช่วยให้มองเห็น
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ภาพ การวิเคราะห์ทางวิศวกรรม แก้ปัญหาความขัดแย้งการสร้าง
ฐานข้อมูลและอื่นๆที่แบบจำลองสร้างขึ้น เป็นแหล่งความรู้สำหรับ
การจ ัดการสารสนเทศตลอดว ัฏจ ักรช ีว ิตอาคาร  (Building 
lifecycle) โดย Charles M Eastman ได้นำเสนอแนวคิดของ BIM 
ครั้งแรกและตีพิมพ์ในวารสารเอไอเอ (AIA Journal) ปี ค.ศ. 1975 
โดยใช้ชื่อ "Building Description System" จากน้ันได้ถูกเปล่ียนมา
ใช้ชื ่อ "Building Information Modeling" ในปี ค.ศ. 1986 โดย 
Robert Aish เป็นผู้นำเสนอ [3] 

การทำงานของแบบจำลองสารสนเทศอาคาร เป็นการสร้าง
แบบจำลองอาคาร (Building model) จากการขึ้นด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที ่เข้ามามีส่วนช่วยในทุกขั ้นตอนของกระบวนการ
ออกแบบและการก่อสร้างอาคาร ซึ่ง BIM ได้เริ ่มเข้ามามีบทบาท
แทนที่ CAD มากขึ้นเรื่อย ๆ โดยองค์ประกอบต่างๆ จะประกอบไป
ด้วยข้อมูลกราฟิก (Graphics) ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ เช่น ขนาด 
ระยะ สี วัสดุ เป็นต้น และข้อมูลที่ไม่ใช่กราฟิก (Non-graphics) 
เช่น ข้อมูลผู ้ผลิต รุ ่น ราคา เป็นต้น ทั้งนี ้แบบจำลองสารสนเทศ
อาคารย ั งมีความสามารถสร ้ างความส ัมพ ันธ ์ด ้ านต ัวแปร 
(Parameter) ระหว่างองค์ประกอบในแบบจำลองอาคาร ซึ่งทำให้
ผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนขนาดและระยะต่างๆ ของงานออกแบบ
ได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น [3] 

การจัดเก็บข้อมูลของแบบจำลองสารสนเทศอาคารทั้งหมดจะ
รวมอยู่ในฐานข้อมูลกลาง หากผู้ใช้งานทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ส่วนใดส่วนหนึ่งในแบบจำลองอาคาร จะทำให้การแก้ไขส่งผลไปยัง
ฐานข้อมูลกลาง ซึ ่งส่งผลให้การแสดงผลแบบจำลองอาคารที่
เก่ียวข้องมีความเปล่ียนแปลงไปด้วย [3] 

2.3. การออกแบบอิงพารามิเตอร์ (Parametric Design) 

การออกแบบอิงพารามิเตอร์เป็นกระบวนการที่ใช้วิธีคิดแบบ
อัลกอริทึม คำว่าพาราเมตริกมีต้นกำเนิดมาจากคณิตศาสตร์ ซึ่ง
หมายถึงการใช้พารามิเตอร์หรือตัวแปรที่สามารถแก้ไขได้เพ่ือจัดการ
กับผลลัพธ์ของสมการ ดังนั้น หลักการของการออกแบบพาราเมตริก
จึงสามารถกำหนดได้ว่าเป็นการออกแบบทางคณิตศาสตร์โดยที่
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบการออกแบบจะแสดงเป็น
พารามิเตอร์ที่สามารถจัดรูปแบบใหม่เพื่อสร้างรูปทรงเรขาคณิตที่
ซับซ้อนได้  

ซอฟต์แวร์การออกแบบอิงพารามิเตอร์เป็นเครื ่องมือใหม่ที่
เปิดเผยในปี 2551 พัฒนาโดย บริษัทและนักพัฒนาซอฟต์แวร์หลาย
แห่งเช่น Grasshopper จาก Rhinoceros 3D และ Dynamo จาก 
Autodesk Revit. [5] 

2.3.1. Grasshopper 

Grasshopper ถูกสร้างขึ้นมาเป็นพิเศษสำหรับรูปทรง 3 มิติ 
(3D geometry) ซ ึ ่ งค ือภาษาคอมพ ิว เตอร ์จ ินตภาพ  (Visual 

programming language) และสิ ่งแวดล้อม (Environment) ถูก
พัฒนาโดย Robert McNeel และทีมงานนักพัฒนา Rhino นิยมใช้
ในการสร้างแบบจำลองพารามิเตอร์สำหรับวิศวกรรมโครงสร้าง และ
สถาปัตยกรรม 

Grasshopper ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการเขียนโปรแกรมท่ี
แตกต่างกันที่เรียกว่า ภาษาโปรแกรมเชิงทัศน์ แทนที่จะใช้การเขียน
คำสั่งแต่ละบรรทัด จะใช้เป็นการเขียนชุดคำสั่งของโหนดภาพเพื่อ
แสดงการดำเนินการ โหนดภาพที่แตกต่างกันและสามารถเชื่อมโยง
กันเพ่ือสร้างเป็นคำสั่งเฉพาะ [6], [8] 

รูปที่ 1 ตัวอย่างการเขียนชุดคำส่ังผ่านGrasshopper           

2.3.2. Dynamo 

Dynamo เป็นการเขียนโปรแกรมด้วยภาพและเชื่อมต่อโดยตรง
กับซอฟต์แวร์ Autodesk Revit ซึ่งผู ้ใช้สามารถเข้าถึงโครงสร้าง
ข้อมูลของ Revit สามารถควบคุมและจัดการพารามิเตอร์ได้ หรือ
เพิ่มเติมคุณสมบัติให้กับ Families ที่ต้องการได้ โดยที่โปรแกรม
ไดนาโมเป็นส่วนที่สร้างวิธีการคำนวณด้วยเครื่องคณิตศาสตร์ที่มี
ความซับซ้อนเพิ่มขึ้น พร้อมส่งค่าการคำนวณกลับมาแสดงที่หน้าจอ
หลักของโปรแกรม Autodesk Revit อีกครั้ง วิธีการเขียนโปรแกรม
นี้คล้ายกับ Grasshopper  

โดยปัจจุบันมีการนำโปรแกรมไดนาโมมาใช้ประกอบการทำงาน
ออกแบบหลากหลาย อาทิเช่น การทำงานซ้ำ ในการทำงานเรา
อาจจะพบกับการสร้างชิ้นงานเดิมหรือการใช้วงจรการทำงานด้วย
ชุดคำส่ัง การใช้การเขียนโปรแกรมสามารถช่วยให้การทำงานได้ดีขึ้น
เช่นการใช้ โปรแกรมไดนาโมทำงานเพ่ือทำงานนั้นแทน [7] 

รูปที่ 2 ตัวอย่างการเขียนชุดคำส่ังผ่าน Dynamo 
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3. ระเบียบวิธีวิจัย 

งานวิจัยนี้เพ่ือศึกษา เปรียบเทียบการทำงานก่อนและหลังมีการ
นำการประยุกต์ใช้การออกแบบอิงพารามิเตอร์กับแบบจำลอง
สารสนเทศอาคาร ในงานระบบประกอบอาคาร จึงทำการศึกษา
ข้อมูลและทวบทวนงานวิจัยและทฤษฎีที ่เกี ่ยวข้อง  และทำการ
สัมภาษณ์วิศวกรงานระบบที่ใช้ซอฟต์แวร์ Autodesk Revit MEP 
จำนวน 12 คน เพื ่อให้งานวิจัยนี ้บรรลุเป้าหมายและเป็นตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา จึงได้แบ่งขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย
เป็น 5 ขั้นตอนดังแสดงในรูปที่ 3 

 

 
รูปที่ 3 ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย 

3.1. ศึกษาข้อมูล ทบทวนงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

ทำการศึกษาการทำงานของซอฟต์แวร์ Autodesk Revit 
MEP และการออกแบบอิงพารามิเตอร์ (Parametric Design) ด้วย
โปรแกรมไดนาโม และศึกษางานวิจัยเกี่ยวที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ
และต่างประเทศเกี ่ยวกับการนำการออกแบบอิงพารามิเตอร์ 
(Parametric Design) ด้วยโปรแกรมไดนาโมมาประยุกต์ใช้กับการ
ทำงานของซอฟต์แวร์ Autodesk Revit MEP 

3.2. สัมภาษณ์ผู้ใช้ซอฟต์แวร์ถึงปัญหาและอุปสรรคจาก
การใช้ Revit 

จัดทำแบบสอบถามเพื่อสัมภาษณ์ถึงปัญหาและอุปสรรคจาก
การใช้ซอฟต์แวร์ Autodesk Revit MEP กับผู้ใช้ซอฟต์แวร์จำนวน 
12 คน เพ่ือทำการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคออกมาเป็น แผนภูมิ
ก้างปลา (fishbone diagram) ดังรูปที่ 4 

3.3. การวิเคราะห์กระบวนการทำงานก่อนและหลังมีการ
ประยุกต์ใช้ไดนาโมกับ Revit 

ทำการสัมภาษณ์ผู้ใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงานของ Revit MEP 
ทั้งกระบวนการทำงานของซอฟต์แวร์ Revit MEP ก่อนมีการนำ
โปรแกรม Dynamo มาทำงานร่วมกัน และหลังมีการนำโปรแกรม 
Dynamo มาทำงานร ่วมก ัน  ซ ึ ่ งทำการศ ึกษา  ภาพรวมของ
กระบวนการโดยการนำแบบจำลอง SIPOC มาใช้ในการวิเคราะห์ 

แบบจำลอง SIPOC เป็นภาพรวมของกระบวนการทำงานที่ทำ
ให้คนทำงานเข้าใจวัตถุประสงค์และขอบเขตของงานมากขึ้น ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 

- S – Supplier หมายถึง ผู้ส่งมอบข้อมูลที่จะต้องนำไป
ผ่านกระบวนการ 

- I – Input หมายถ ึ ง  ข ้ อม ู ลท ี ่ จ ะต ้ อ งน ำ ไปผ ่ าน
กระบวนการ 

- P – Process หมายถึง กระบวนการอันประกอบไปด้วย
หลาย ๆ ขั ้นตอนเพื ่อที ่จะข้อมูลต้นทาง (Input)ให้
กลายเป็นข้อมูลที่ต้องการ (Output) ที่เป็นไปตามความ
ต้องการของลูกค้า 

- O – Output หมายถึง ข้อมูลที่เป็นไปตามความต้องการ
ของลูกค้า 

- C – Customer หมายถึง ลูกค้าผู้กำหนดความต้องการ
ของข้อมูล [4] 

 จากการสัมภาษณ์ ผู ้ทำการศึกษาได้คัดเลือกปัญหาและ
อุปสรรคในงาน คือ กระบวนการทำงานของงานการแขวนและค้ำ
ท่อของระบบน้ำเสีย เมื่อมีการวาดท่อและผ่านการตรวจสอบกับ
ระบบอ่ืนเรียบร้อยแล้ว จะนำไปสู่กระบวนการของงานการแขวน
และค้ำท่อตามแต่ละจุดของสุขภัณฑ์ ดังแสดงในรูปที่ 5 ตัวอย่างท่อ
น้ำเสียก่อนมีตัวแขวนและค้ำท่อ และรูปที่ 6 ตัวอย่างท่อน้ำเสียเมื่อ
มีการใส่ตัวแขวนและค้ำท่อลงไป 

1. ศึกษาข้อมูล ทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวข้อง

2.สัมภาษณ์ผู้ใช้ซอฟต์แวร์
ถึงปัญหาและอุปสรรคจากการใช้ Revit

3.การวิเคราะห์กระบวนการทํางานก่อนและหลังมีการ
ประยุกต์ใช้ไดนาโมกับ Revit

4.ประเมินกระบวนการเก่ียวกับการใช้โปรแกรม 
ไดนาโม 

5.วิเคราะห์และสรุปผล
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3.3.1. งานการแขวนและค้ำท่อก่อนมีการประยุกต์ใช้
โปรแกรมไดนาโม      

     การใส่ตัวแขวนท่อและค้ำท่อ เป็นงานที่ทำซ้ำๆ เนื่องจากต้อง
วางตัวแคล็มป์แขวนท่อและค้ำท่อที่ละตัวตามความยาวของท่อที่
วาดไว้ ดังแสดงกระบวนการในตารางที่ 1 งานการแขวนและค้ำท่อ
ของระบบน้ำเสียก่อนมีการประยุกต์ใช้ไดนาโม 
     จากกรอบสีแดงในตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่า เมื่อถึงกระบวนการ

ใส่แคล็มป์แขวนท่อให้สุขภัณฑ์ตามแต่ละจุดจะใช้เวลานานใน
กระบวนการนี้ เนื ่องจากผู ้ใช้ซอฟต์แวร์ต้องใส่ทีละตัว อีกทั้ง
ระยะห่างของตัวแขวนจากจุดหนึ ่งไปยังอีกจุดหนึ ่งขึ ้นอยู ่กับ
มาตรฐานระยะห่างที่กำหนดไว้ตามท่อแต่ละขนาดและชนิดของท่อ 
ยกตัวอย่างการการใส่แคล็มป์แขวนท่อ เช่น ท่อน้ำเสีย PVC ขนาด
ท่อ 100 มิลลิเมตร ยาว 50 เมตร ตามมาตรฐานของบริษัทใน
ต่างประเทศ ตัวแคล็มป์แขวนท่อขนาดและชนิดจะต้องมีระยะห่าง 
1.2 เมตร ดังนั้นจะต้องใช้ตัวแคล็มป์แขวนท่อทั้งหมดประมาณ 42 

รูปท่ี 4 ปัญหาและอุปสรรคจากการใช้  ซอฟต์แวร์ Revit โดยใช้แผนภูมิก้างปลา (Fishbone diagram) 

รูปท่ี 5   ตัวอย่างท่อน้ำเสียก่อนมีตัวแขวนและค้ำท่อ 

รูปท่ี 6   ตัวอย่างท่อน้ำเสียเมื่อมีการใส่ตัวแขวนและค้ำท่อ 
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ตัว จากการสัมภาษณ์ผู้ใช้ซอฟต์แวร์ พบว่า โดยเฉลี่ยเวลาที่ใช้ใน
การใส่แคล็มป์แขวนท่อและค้ำท่อจะใช้เวลาประมาณ 30 ถึง 50 
วินาที ต่อ 1 แคล็มป์แขวนท่อและค้ำท่อ (ทั้งนี้ความเร็วขึ ้นอยู่
กับสเปคของคอมพิวเตอร์หรือความชำนาญของผู้ใช้ซอฟต์แวร์)  
 
ตารางท่ี 1 งานการแขวนและค้ำท่อก่อนประยุกต์ใช้ไดนาโม 
ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ท่อน้ำเสีย PVC ขนาดท่อ 100 มิลลิเมตร ยาว 50 

เมตร จะใช้เวลาในการใส่แคล็มป์แขวนท่อและค้ำท่อทั ้งหมด
ประมาณ 28 ถึง 42 นาที ผู้ใช้ซอฟต์แวร์จะใช้เวลาในการทำงาน
ส่วนนี้เป็นเวลานานกับงานซ้ำๆ ทั้งนี้หากโครงการที่มีขนาดใหญ่ 
จำนวนชั้นหลายชั้น สุขภัณฑ์จำนวนมาก ก็จะทำให้กระบวนการใส่
แคล็มป์แขวนท่อและค้ำท่อในส่วนนี้ใช้เวลานานมากขึ้น 
 

Supplier 
ปัจจัยนำเข้า 

Input 
ปัจจัยนำเข้า 

Process 
กระบวนการทำงาน 

Output
ผลลัพธ ์

Customer
ผู้รับบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

  

1. แบบก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม  

2. งานวาดท่อ (1) ท่อหลัก และ (2) ท่อ
แขนง 

5. ใส่แคล็มป์แขวนท่อ ตามแต่ละจุดของ
สุขภัณฑ์ (ใช้เวลานาน) 

กำหนด
ความต่าง
ระดับตาม
มาตรฐาน 

Hanger 
families 

Family 
Templates 

แบบได้รับการอนุมัติ  

แบบ BIM 
งานแขวน
ท่อและ 
ค้ำท่อ 

แผนกงาน
ออกแบบ 

แผนกงาน
ก่อสร้าง 

3. ส่งไฟล์เพ่ือ
ไปตรวจสอบ     

  กับงานระบบ

แบบไม่ได้รับ 
การอนุมัติ  
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3.3.2. งานการแขวนและค้ำท่อหลังมีการประยุกต์ใช้
โปรแกรมไดนาโม 

ตารางที่ 2 แสดงการนำโปรแกรมไดนาโมเข้ามาช่วยทำงานกับ 
Revit MEP ในการแขวนและค้ำท่อของระบบน้ำเสีย เพื่อลดเวลา
การทำงานซ้ำและเพิ่มความแม่นยำให้กับงาน นอกจากนี้รูปที่ 7-8 
แสดงตัวอย่างการทำงานของไดนาโมในการแขวนและค้ำท่อ 
 
ตารางท่ี 2 งานการแขวนและค้ำท่อหลังมีการประยุกต์ใช้ไดนาโม 

     จากกรอบสีแดงในตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่า เมื ่อประยุกต์ใช้
ชุดคำสั่งจากโปรแกรมไดนาโม มาช่วยในกระบวนการใส่แคล็มป์
แขวนท่อและค้ำท่อในซอฟต์แวร์ Revit จากการสัมภาษณ์ผู ้ใช้
ซอฟต์แวร์ พบว่า เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการใส่แคล็มป์แขวนท่อและค้ำ
ท่อมีค่าประมาณ 1 ถึง 2 นาที (ทั้งนี้ความเร็วขึ้นอยุ่กับสเปคของ
คอมพิวเตอร์หรือความชำนาญของผู้ใช้ซอฟต์แวร์) ในการใส่แคล็มป์
แขวนท่อและค้ำท่อให้กับ ท่อน้ำเสีย PVC ขนาด 100 มิลลิเมตร 
ยาว 50 เมตร 

Supplier   
ปัจจัยนำเข้า 

Input       
ปัจจัยนำเข้า 

Process                                 
กระบวนการทำงาน 

Output
ผลลัพธ ์

Customer
ผู้รับบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

  

1. แบบก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม  

2. งานวาดท่อ (1) ท่อหลัก และ (2) ท่อ
แขนง 

5. ใส่แคล็มป์แขวนท่อจากชุดคำส่ังไดนาโม 
(ใช้เวลาส้ัน) 

กำหนด
ความต่าง
ระดับตาม
มาตรฐาน 

Hanger 
families 

Family 
Templates 

แบบได้รับการอนุมัติ  

แบบ BIM 
งานแขวน
ท่อและ 
ค้ำท่อ 

แผนกงาน
ออกแบบ 

แผนกงาน
ก่อสร้าง 

3. ส่งไฟล์เพ่ือ
ไปตรวจสอบ     

  กับงานระบบ

แบบไม่ได้รับ 
การอนุมัติ  
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3.4. ประเมินกระบวนการเก่ียวกับการใช้โปรแกรม 
ไดนาโม  

จากตาราง (ตารางที่ 1 และ 2) แสดงกระบวนการทำงานของ
งานการแขวนและค้ำท่อกรณีก่อนมีการประยุกต์ใช ้โปรแกรม
ไดนาโมและหลังมีการประยุกต์ใช้โปรแกรมไดนาโม จะเห็นว่า เมื่อ
ยกตัวอย่างการใส่แคล็มป์แขวนท่อและค้ำท่อให้กับท่อน้ำเสีย PVC 
ขนาด 100 มิลลิเมตร ยาว 50 เมตรนั้นเมื ่อใช้ซอฟต์แวร์ Revit 
MEP ทำงานอย่างเดียวจะใช้เวลาในการใส่แคล็มป์แขวนท่อและค้ำ
ท่อประมาณ 28 ถึง 42 นาที แต่เมื่อมีการนำโปรแกรมไดนาโมเข้า
มาช่วยในการทำงานจะพบว่าใช้เวลาเพียง 1 ถึง 2 นาที ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงความเร็วที่แตกต่างกันของการทำงานส่วนนี้เป็นอย่างมาก      

หลังจากที่ได้มีการสัมภาษณ์ถึงภาพรวมกระบวนการทำงาน
ของซอฟต ์แวร์  Revit ก ับ  โปรแกรมไดนาโมจ ึงได ้ม ีการทำ
แบบสอบถามความคิดเห็นในการใช้โปรแกรมการออกแบบอิง
พารามิเตอร์ด้วยโปรแกรมไดนาโมในการปรับปรุงการออกแบบ
ระบบประกอบอาคารบนพ้ืนฐานแบบจำลองสารสนเทศอาคาร  

4. วิเคราะห์และสรุปผล 

4.1. สรุปกระบวนการ 

จากการทำแบบสอบถามความคิดเห็นในการใช้โปรแกรมการ
ออกแบบอิงพารามิเตอร์ด้วยโปรแกรมไดนาโมในการปรับปรุงการ
ออกแบบระบบประกอบอาคารบนพื้นฐานแบบจำลองสารสนเทศ
อาคาร โดยสัมภาษณ์กับผู้ใช้ซอฟต์แวร์จำนวน 12 คน  พบว่าผู้ใช้
ซอฟต์แวร์ให้ความเห็นด้วยที่สุดร้อยละ 66.67 กับเห็นด้วยร้อยละ 
25.00 ว่าโปรแกรมไดนาโมสามารถช่วยประหยัดเวลาในการทำงาน
ใน Revit MEP ได้ดี ดังแสดงในตารางท่ี 3 แบบสอบถามความ
คิดเห็นในการใช้โปรแกรมการออกแบบอิงพารามิเตอร์ด้วยโปรแกรม
ไดนาโม ในการปรับปรุงการออกแบบระบบประกอบอาคารบน
พื้นฐานแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (Revit MEP) และ รูปที่ 9 
กราฟความคิดเห็นเก่ียวกับโปรแกรมไดนาโม 
 
 

 
 
 

รูปที่ 7 การสร้างท่อที่ต้องการแขวน (1) ตัวอย่างกราฟิกส์ท่อจากซอฟต์แวร์ไดนาโม (ซ้าย) และ (2) ตัวอย่างชุดคำส่ังส่วนหนึ่ง (ขวา) 

 
รูปที่ 8 ท่อน้ำเสียมีการใส่แคล็มป์แขวนท่อและการค้ำท่อ (จากการประยุกต์ใช้โปรแกรมไดนาโม) 
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ตารางที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นในการใช้โปรแกรมการออกแบบอิงพารามิเตอร์ (Parametric Design) ด้วยโปรแกรมไดนาโม ในการปรับปรุง
การออกแบบระบบประกอบอาคารบนพ้ืนฐานแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (Revit MEP) 

ข้อความแสดงความคิดเห็น ระดับความเห็นด้วยทั้ง 5 ระดับ 
1 2 3 4 5 

1.โปรแกรมไดนาโมสามารถช่วยประหยัดเวลาในการทำงานใน Revit MEP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.โปรแกรมไดนาโมช่วยประหยัดต้นทุนในการทำงาน 
3.โปรแกรมไดนาโมเหมาะสำหรับการทำงานท่ีซับซ้อนและมีความละเอียด 
4.โปรแกรมไดนาโมง่ายต่อการปรับเปล่ียนและแก้ไข กรณีที่ codes มีความผิดพลาด 
5.โปรแกรมไดนาโมคุ้มค่าต่อการเรียนรู้ในการเขียน codes เพ่ือมาช่วยในการทำงานของ Revit MEP 
6.โปรแกรมไดนาโมง่ายต่อการเรียนรู้ 
7.โปรแกรมไดนาโมสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องมี Plugins ตัวอ่ืนเสริม 

 

 
 

4.2. ปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

จากการสัมภาษณ์ผู้ใช้ซอฟต์แวร์พบว่าเมื่อมีการประยุกต์ใช้
โปรแกรมไดนาโม ที่เป็นเครื่องมือในซอฟต์แวร์ Autodesk Revit 
โปรแกรมไดนาโมได้เข้ามามีส่วนช่วยให้กำทำงานเสร็จไวตาม
เป้าหมายมากขึ้น ลดปัญหาและเวลาในการทำงานที่ซ้ำซ้อนได้ 
แต่ก็พบว่านอกจากข้อดีในโปรแกรมไดนาโมยังพบข้อจำกัดของ
โปรแกรมคือ เมื่อชุดคำสั่งมีความผิดพลาด 1 จุด จะยากต่อการ
ปรับเปลี ่ยนและแก้ไขได้ทำได้ อีกทั ้งเมื ่อต้องการแก้ไขผู ้ใช้
ซอฟต์แวร์ต้องมีความเข้าใจในการเขียนคำส่ังในโปรแกรมไดนาโม
อย่างถ่องแท้ ซึ ่งในปัจจุบันมีผู้ที ่สามารถเขียนโปรแกรมการ
ออกแบบอิงพารามิเตอร์ได้มีน้อยมาก 

5. บทสรุป 

การนำการออกแบบอิงพารามิเตอร์อย่างโปรแกรมไดนาโมท่ี
เป็นเครื่องมือที่ในซอฟต์แวร์ Autodesk Revit เข้ามาเป็นตัวช่วย
เสริมในการทำงานร่วมกับการออกแบบระบบประกอบ เป็นการ

เพิ่มประสิทธิภาพในด้านของการประหยัดเวลาของการทำงานซ้ำ
ให้เสร็จภายในระยะเวลาส้ันให้กับกลุ่มผู้ใช้ซอฟต์แวร์ แต่อุปสรรค
ที ่พบในปัจจุบ ันจากการสัมภาษณ์ผ ุ ้ใช ้ซอฟต์แวร ์ค ือ ผู ้ใช้
ซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ในการเขียนชุดคำสั่งในโปรแกรม
ไดนาโมเพื่อที่จะนำมาใช้ประยุกต์ใช้ทำงานร่วมกับแบบจำลอง
สารสนเทศอาคาร ทำให้งานบางส่วนที่เป็นลักษณะงานซ้ำหรือมี
จำนวนมาก อาจทำให้ผู้ใช้ซอฟต์แวร์เสียเวลาในการทำงานส่วนนี้ 
และส่งผลในการเสร็จงานได้ ผู้ใช้ซอฟต์แวร์หลายคนมองเห็นว่า 
ในอนาคตหากมีการเรียนรู ้การเขียนชุดคำสั ่งของ โปรแกรม
ไดนาโม ในวงการผู้ใช้ซอฟต์แวร์ Autodesk Revit มากขึ้น จะ
สามารถช่วยแก้ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน และเพิ่มความ
ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว และประหยัดเวลาได้อย่างมาก ให้กับงาน
ลักษณะอ่ืนได้ 

1

2

3

4

5

6

7

: เห็นด้วยที่สุด 
 : เห็นด้วย 

 : ปานกลาง 

 : ไม่เห็นด้วย 

 : ไม่เห็นด้วยที่สุด 

รูปที่ 9 กราฟความคิดเห็นเก่ียวกับโปรแกรมไดนาโม 
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การประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศและความจริงเสมือน ในการตรวจสอบงานโครงสรา้งหลังคา 
APPLICATION OF BUILDING INFORMATION MODELING AND AUGMENTED REALITY  

FOR ROOF STRUCTURE INSPECTION 
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บทคัดย่อ 

เนื่องด้วยงานก่อสร้างของงานในส่วนของโครงหลังคาในรูปแบบเดิมนั้นได้รับมาในรูปแบบ AutoCAD ซึ่งพบว่ามีอุปสรรคในการ ควบคุมงาน
ก่อสร้าง การส่ือสาร การสั่งงาน การควบคุมงานและการตรวจงาน อันเกิดมาจากการมองรูปแบบการติดตั้งแบบ 2 มิติ ซึ่งก่อให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนในการทำงาน เช่น ตำแหน่งของการเชื่อมโครงหลังคาที่เชื่อมต่อกันในจุดที่ซับซ้อน ระยะหรือตำแหน่งต่างๆ ในการติดตั้งโครงหลังคา 
จึงมีโอกาสสูงที่เมื่อดำเนินการติดต้ังแล้วตำแหน่งไม่ถูกต้อง และมีโอกาสขัดแย้งในงานส่วนอ่ืน ซึ่งเมื่อมีการปรับแก้ในภายหลัง จะก่อให้เกิดส่งผลเสีย
ต่องานก่อสร้าง ทั้งด้านงบประมาณท่ีเพ่ิมขึ้นและเวลาท่ีสูญเสียไป การศึกษานี้จึงได้นำแบบจำลองสารสนเทศอาคาร ในการทำแบบจำลองสามมิติมา
ประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีความจริงเสมือน ในการถ่ายทอดให้เห็นแบบติดต้ังให้เหมือนของจริงและตำแหน่งจริงของพ้ืนที่งานก่อสร้างจริง แล้วให้ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทำแบบทดสอบประเมินความพึงพอใจก่อนและหลังจำนวน 40 คน โดยเลือกแบบเจาะจง ประเมินความถูกต้องของแบบติดตั้ง ความ
ยุ่งยากในการใช้งาน แนวโน้มการไปใช้ในอนาคต โดยได้รับผลตอบรับที่ดี โดยประโยชน์ที่เห็นได้ชัด 3 ลำดับแรก คือ ช่วยสร้างความเข้าใจใน
แบบจำลองสามมิติทางโครงสร้าง สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร และช่วยในการวางแผนงานก่อสร้างโครงหลังคาทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 
ตามลำดับ 
คำสำคัญ: แบบจำลองสารสนเทศอาคาร,ความเป็นจริงเสริม,โครงหลังคา 

Abstract 

Typically, the drawings of the roof structure are drawn as two-dimension AutoCAD drawings which prone to error and 
difficulty in control, communication, distribution, and inspection of the construction process. As several issues occur from the 
miscommunication of two-dimension drawings such as inaccuracy of joint locations or mismatching dimensions leading to 
conflict and causing lots of time and money. To improve the communication of the drawings, this research purposed using 
building information modeling (BIM) along with augmented reality (AR) for the roof structure. The BIM+AR model of the roof 
structure was illustrated to the stakeholders then collected questionaires from 40 stakeholders to assess the correction, 
difficulty, and opportunities of BIM+AR model. These questionaires gain a good feedback .The first 3 obvious benefits are to 
help build understanding of the structural three-dimensional model. It can be used to improve communication efficiency and 
to support in planning the construction of the roof structure to be made easier, respectively. 
Keyword : Building information modeling (BIM), Augmented reality (AR), Roof structure 

 
1. บทนำ 

การปฏิบัติงานก่อสร้างในปัจจุบัน ได้มีการนำเทคโนโลยีต่างๆ 
มาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในงานก่อสร้าง เพื่อให้งานก่อสร้าง
สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เสร็จสิ ้นทันเวลาที ่กำหนด สอดคล้องกับ
งบประมาณ มีคุณภาพ เป็นสิ่งที่ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ล้วนสรรหา
วิธีหรือกระบวนการต่างๆเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งต้องอาศัย

ความร่วมมือจากหลายฝ่ายทั้งหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของ
เอกชน ผ่านทางขั้นตอนกระบวนการก่อสร้างต่างๆ และระยะเวลา
ของโครงการที่กำหนด ปัญหาในงานก่อสร้างบางอย่างที่มักตรวจพบ 
เช่น การสื่อสารจากผู้ควบคุมงานกับผู้ปฏิบัติยังไม่สามารถทำให้ผู้
ปฏิบัติเข้าใจเพียงพอ จากสาเหตุการอ่านแบบ 2 มิติ ซึ่งอาจกระทบ
ถึงความถูกต้องของงานก่อสร้าง การสั่งวัสดุจำนวนมากหรือน้อย
จนเกินไป ส่งผลต่องบประมาณในงานก่อสร้างหรือทำให้งาน
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ก่อสร้างล่าช้ากว่าที่กำหนด  การขัดแย้งของแบบหรือข้อกำหนด 
เป็นต้น 

งานก่อสร้างในส่วนของโครงหลังคา นับเป็นส่วนหนึ่งของอาคาร
ที่ค่อนข้างมีความสำคัญ เนื่องจากหากดำเนินการก่อสร้างที่ไม่ได้
มาตรฐาน อาจก่อให้เกิดปัญหาหลายๆอย่างตามมา เช่น ปัญหาการ
สื่อสารระหว่างผู้ควบคุมงานและผู้ปฏิบัติ องศาของโครงหลังคาไม่
ตรงตามแบบ การติดตั้งโครงหลังคาไม่ถูกต้อง  การตกหล่นในการ
เชื่อมชิ้นส่วนโครงหลังคา เป็นต้น ฯลฯ จากที่กล่าวมานี้หากปัญหา
ดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไขก่อนที่จะดำเนินการมุงหลังคา หรือปล่อย
ผ่านไป ย่อมจะก่อให้เกิดการแก้ปัญหาในภายหลังตามมา เช่น ไม่
สามารถมุงหลังคาได้เนื่องจากระดับจันทันไม่ได้ตามองศา งานล่าช้า
เนื ่องจากมีการปรับแก้ในจุดที่ไม่ถูกต้อง ทำให้สูญเสียเวลาและ
งบประมาณ เป็นต้น 

จากปัญหาดังกล่าวจึงได้มีแนวคิดการนำเทคโนโลยีความจริง
เสมือน (Augmented Reality (AR)) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที ่ใช้สร้าง
ตัวอักษร ข้อความ รูปภาพ หรือ วิดีโอให้เกิดขึ้นเป็นภาพเสมือน
ซ้อนทับกับภาพจริงปรากฏ บนอุปกรณ์อิเล ็กทรอนิกส์ อาทิ 
Smartphone Tablet แว ่นตาอ ัจฉร ิยะ  (Smart Glasses) และ
อ ุปกรณ์แสดง ภาพเสม ือนแบบสวมศีรษะ (Head Mounted 
Display) มาประยุกต์ใช้เพื่อลดข้อผิดพลาดในงานก่อสร้าง โดยใช้
กระบวนการแปลงข้อมูลจากแบบ 2 มิติ สู ่แบบจำลอง 3 มิติ ที่
สามารถเห็นรายละเอียดจุดที่ไม่สามารถแสดงออกมาจากรูปแบบ 2 
มิติ ได้มากยิ ่งขึ ้น นำไปสู ่การใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือน ที่
สามารถสร้างความเข้าใจในรายละเอียด ผ่านการอธิบายประกอบ
แบบ 2 มิติ หรือการประยุกต์ใช้กับพื ้นที ่ก ่อสร้าง ในลักษณะ
ภาพเสมือนที่ซ้อนทับกับภาพงานก่อสร้างจริง ง่ายต่อการใช้งาน 
เนื ่องจากสามารถใช้ผ่านอุปกรณ์พกพาผ่านแอปพลิเคชัน และ
สามารถใช้ได้ตลอดเวลาเมื่อมีข้อสงสัยในการปฏิบัติ เพื่อลดปัญหา
ในงานก่อสร้างโครงหลังคาในทุกๆด้าน  

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1. ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

2.1.1. ทฤษฎี SMCR ของเบอร์โล (BERLO) 

อรุณี เมืองศิลปศาสตร์ (2554)  ได้อธิบายแบบจำลอง SMCR 
ของเดว ิด เค .  เบอร ์ โล (David K.Berlo) ไ ด้อธ ิบายเก ี ่ยว กับ
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทางการสื่อสาร [1] ได้แก่ ผู้ส่ง 
( source) , ข ้ อม ู ลข ่ า วสาร  (message) , ช ่ อ งทาง ในการ ส่ ง 
(channel) และผู้รับ  (receiver) ซึ่งไม่สามารถแยกเป็นส่วนอิสระ
ออกจากกันได้ มีรายละอียดดังนี้ 

1. ผู้ส ่ง (source) ต้องเป็นผู ้ท ี ่ม ีทักษะความชำนาญในการ
สื่อสาร มีทักษะการสื่อที่ดี คือมีความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูล
ข่าวสารในด้านการพูด การเขียน การแสดงสีหน้าท่าทางประกอบ

ระหว่างการสื่อสาร ให้ผู้รับเข้าใจข้อมูลได้อย่างง่าย มีทัศนะคติที่ดี มี
ความรู้ ข้อมูลที่ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ พื้นฐานทางระบบสังคม
และประเพณีวัฒนธรรมก็เป็นข้อควรพิจารณาที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
ในการส่ือสาร มีผลต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวในการส่ือสารเช่นกัน 

2. ข้อมูลข่าวสาร (message) เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา 
สัญลักษณ์และวิธีการส่งข่าวสาร  

3. ช่องทางในการส่ง (channel) ผู ้รับสารสามารถรับข้อมูล
ข่าวสารผ่านทาง การมอง,การสัมผัส,การได้กลิ่น,การฟังและการได้
กล่ิน ซึ่งในการวิจัยในคร้ังนี้จะผ่านทางการมองและการฟังเป็นหลัก 

4. ผู ้ร ับ (receiver) ต้องเป็นผู ้ม ีทักษะความชำนาญในการ
สื ่อสารโดยมีความสามารถใน “การถอดรหัสสาร” เป็นผู ้ที่มี
คุณลักษณะทางทักษะการส่ือสาร,ทัศนคติ,ระดับความรู้ ระดับสังคม
และวัฒนธรรม เช่นเดียวกันหรือคล้ายคลึงกับผู้ส่งสาร จะทำให้การ
ส่ือสารนั้นสำเร็จ 

รูปที่ 1  แบบจำลอง SMCR ของเบอร์โล (ที่มา: อรุณี เมืองศิลป
ศาสตร์, 2554) 

2.1.2. CAD (COMPUTER AIDED DESIGN) 

CAD (Computer Aided Design) ค ื อ  เ ท ค โ น โ ล ย ี ท า ง
คอมพิวเตอร์ที่นำมาช่วยในการออกแบบและเขียนแบบ โดยแบ่ง
ออกเป็น CAD ในระบบ 2 มิติ และCAD ในระบบ 3 มิติ 

CAD ในระบบ 2 มิติ เป็นการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์มาแทน
วิธีแบบเดิมที ่การใช้กระดาษในการเขียนแบบ แต่รูปแบบของ
ซอฟต์แวร์ก็ยังใช้วิธีการในรูปแบบเดิม ในการเขียนผังพื้น รูปด้าน 
ร ูปต ัด เป ็นต ้น  ล ักษณะของเคร ื ่องม ือท ี ่ ใช ้ ในการสร ้างรูป  
ประกอบด้วย เส้นตรง เส้นโค้ง วงกลม ตักอักษร เป็นต้น ซึ่งจะมี
ข้อดีกว่าการเขียนแบบในรูปแบบดั้งเดิม เช่น สามารถแก้ไขแบบได้
ง่ายกว่าและรวดเร็วกว่า สามารถส่งผ่านข้อมูลได้ง่ายกว่าในลักษณะ
รูปแบบเดิม เป็นต้น 

ส่วน CAD ในระบบ 3 มิติ จะมีข้อแตกต่างของ CAD ในระบบ 
2 มิติ เช่น การประกอบกันของระนาบผิว (Surface) เป็นปริมาตร 
และ วัตถุแบบทึบตัน (Solid) ซึ ่งสามารถแสดงผล ใส่วัสดุและ
ภาพเสมือนจริง ที่ใช้ในการนำเสนอที่ดีกว่าระบบ 2 มิติ  
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2.1.3. BIM (BUILDING INFORMATION MODELING) 

BIM (Building Information Modeling) หร ื อ แบบจ ำลอ ง
สารสนเทศอาคาร เป็นแนวคิดที่ถูกพัฒนาขึ้น เพ่ือใช้ในกระบวนการ
ออกแบบและก่อสร้างอาคาร โดยการสร้างแบบจำลองอาคาร 
(Building Model) พร้อมข้อมูลหรือสารสนเทศ (Information) ใน
องค์ประกอบของแบบจำลองอาคารนั้นๆ จำลองการก่อสร้างอาคาร
จริง แนวคิดของ BIM ได้ถ ูกนำเสนอครั ้งแรกโดย Charles M. 
Eastman ตีพิมพ์ในวารสาร  “Building Description System” 
จนเมื่อปี ค.ศ. 1986 จึงเปลี่ยนมาใช้คำว่า “Building Information 
Modeling” ที่นำเสนอโดย Robert Aish ซึ่งเราได้นำความสามารถ
ของ BIM ในการขึ้นรูปแบบจำลอง 3 มิติ ผ่านทางข้อมูลแบบ 2 มิติ 
เพื่อให้ได้แบบจำลองอาคาร ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งลักษณะ
ในการสร้างแบบจำลองจะใส่องค์ประกอบของอาคาร เช่น ฐานราก 
เสา คาน พื้น โครงหลังคา เป็นต้น แล้วทำการใส่สีตามองค์ประกอบ
อาคารส่วนต่างๆ เพื่อใช้ในการจำแนกวัตถุ เป็นเครื่องมือที่ช่วยใน
การอธิบายวัสดุในส่วนต่างๆ แล้วยังสามารถแสดงผลมุมมอง (View) 
ในลักษณะต่างๆ ที่เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น ดูรูปตัด รูปด้าน 
ด้านบน หรือรูป 3 มิติ ได้แก่รูปทัศนียภาพ รูป isometric เป็นต้น 
ทั้งนี้ยังแสดงข้อมูลในด้านปริมาณ เช่น ขนาดพื้นที่ผิว ปริมาตรของ
วัตถุ จำนวนวัสดุ เป็นต้น ทั้งนี ้ได้ใช้มาตรฐานรายละเอียดของ
องค์ประกอบอาคารและแบบจำลองอาคาร มาตรฐานนี้เรียกโดยย่อ
ว่า แอลโอดี (LOD) หรือ Level of Development ซึ ่งก็คือการ
กำหนดระดับรายละเอียดขององค์ประกอบอาคารและแบบจำลอง
อาคาร ซึ่งมาตรฐานนี้อาจจะกำหนดเป็นค่าตัวเลข เช่น เช่น LOD 
100, LOD 200 ฯลฯ ในการวิจัยครั้งนี้ได้เลือกค่า LOD 300 ในการ
ดำเนินการ 

เนื่องจากในส่วนของซอฟต์แวร์ของ BIM มีอยู่หลายผลิตภัณฑ์ 
ต ั ว อ ย ่ า ง เ ช ่ น  Autodesk Revit , Archicad , Vectorworks , 
AECOsim Building Designer , Tekla Structure และ SketchUp 
เป็นต้น ในส่วนซอฟต์แวร์เราได้ดำเนินการนั ้นจะใช้โปรแกรม 
SketchUp เพื่อสร้างไฟล์ BIM ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่แพร่หลาย ง่าย
ต่อการใช้งาน 

2.1.4. เทคโนโลยีความจริงเสมือน AUGMENTED REALITY  

(AR)  

AR ย่อมาจาก Augmented Reality คือ การนำเทคโนโลยีมา
ผสานระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงและความเสมือนจริงเข้าด้วยกัน
ด้วยการใช้ระบบซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ เช่น เว็บแคม
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นที่เกี ่ยวข้อง โดยวัตถุเสมือนที่ว่านั้น 
อาจจะเป็นภาพ วิดีโอ เสียง ข้อมูลต่างๆที ่ประมวลผลมาจาก
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์สวมใส่ขนาดเล็กต่างๆ 
และทำให้เราสามารถตอบสนองกับส่ิงที่จำลองน้ันได้ 

ชนิดของ AR สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิดหลักๆ ดังนี้ 
1.Marker-Based จะเป็นลักษณะเครื่องหมายที ่ติดอยู่กับผิว

วัตถุที่ต้องการให้ผู้ใช้งานสามารถดูภาพ 3 มิติ ในลักษณะ เช่นการ
นำกล้องของ smartphone ส่องไปที ่ว ัตถ ุ แล้วจะพบข้อมูลที่
แสดงผลออกมาผ่านหน้าจอ smartphone เป็นต้น 

2.Markerless ผู้ใช้งานสามารถหยิบจับวัตถุมาวางในโลกจริงได้ 
ผ่าน Application เช่น การนำโครงหลังคามาติดตั้งกับโครงสร้าง
คอนกรีต เป็นต้น  

3.Location-Based หากนำกล ้อง smartphone ส ่องไปยัง 
Location-Based AR จะแสดงผลข้อมูลของสถานที่นั้นๆอ้างอิงจาก 
GPS เช่น แสดงป้ายบอกทาง และชื่อถนน 

องค์ประกอบของเทคโนโลยีเสมือนจริง ประกอบด้วย 
1.AR Code หรือตัว Marker ใช้ในการกำหนดตำแหน่งวัตถุ 
2.Eye หรือ กล้องวิดีโอ กล้องเว็บแคม กล้องโทรศัพท์มือถือ 

หรือ ตัวจับ Sensor อื่นๆ ใช้มองตำแหน่งของ AR Code แล้วส่ง
ข้อมลูเข้า AR Engine 

3.AR Engine เป็นตัวส่งข้อมูลที่อ่านได้ผ่านเข้าซอฟต์แวร์หรือ
ส่วนประมวลผล เพ่ือแสดงเป็นภาพต่อไป 

4.Display หรือ จอแสดงผล เพ่ือให้เห็นผลข้อมูลที่  AR Engine 
ส่งมาให้ในรูปแบบของภาพ หรือ วีดีโอ 

หรืออีกวิธีหนึ่ง เราสามารถรวมกล้อง AR Engine และจอภาพ 
เข้าด้วยกันอุปกรณ์เดียว เช่น โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 

2.2. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

2.2.1. การรับรู้ผ่านทัศนธาตุ : มุมมองใหม่จากงาน 

ออกแบบสู่งานศิลปะ  

มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับการแปลค่า 2 มิติ สู่ 3 มิติ ซึ่งจัดอยู่ใน
กระบวนการทำงานของงานออกแบบ โดยอาศัยหลักการทำงานของ
ความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างภาพลวงตาและผลงานท่ีมีมิติจากการ
ทำแบบทดลอง 3 มิติ (Model) ให้ สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่เป็น
แรงบันดาลใจ ถ่ายทอดแนวความคิด [2]   สู่รูปแบบผลงานเพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ และแนวทางที่เหมาะสมที่สุดของ
การดำเนินงาน โดยมุ่งเน้นการเลือกรูปร่างและรูปทรงจากผลของ
การทับซ้อนใน กระบวนการทางศิลปะ จาก “การแปลค่าจากการ
เห็น และจินตนาการ” ซึ ่งการนำไปใช้ในการสร้างสรรค์ เมื่อ
พิจารณาตามขั้นตอนกระบวนการทางศิลปะและการออกแบบ จะ
พบว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการแปลค่า 2 มิติ สู่ 3 มิตินั้น จะเกิดรูปร่าง 
รูปทรงใหม่ที ่ไม่เหมือนเดิม และก่อให้เกิดการสร้างมุมมองใหม่ 
ความเข้าใจในรูปแบบใหม่ที่ไม่ยึดติดความคุ้นเคยแบบเดิม และช่วย
ให้เข้าใจในองค์ประกอบต่างๆ ที่ถูกซ่อนอยู่ในงานออกแบบ 



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

CEM-03-4 

 
รูปที่ 2  แผนผังการสร้างมุมมองจากงานออกแบบผลิตภัณฑ์สู่

งานศิลปะ ( ที่มา : ศุภรา อรุณศรีมรกต , 2561 ) 

2.2.2. ระบบผสมผสานโลกจริงกับโลกเสมือนสำหรับ
การนำเสนอแบบมีปฏิสัมพันธ์กับแบบจำลอง 

สารสน เทศอาคาร  

มีการวิจัยโดยการสร้างระบบการนำเสนอแบบมีปฏิสัมพันธ์กับ
แบบจำลองสถาป ัตยกรรมสามม ิต ิท ี ่มาจากระบบการสร ้าง
แบบจำลองสารสนเทศอาคาร [3]  ที่สามารถบอกรายละเอียดของ
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม และเมื่อนำแบบจำลองสามมิติที่ได้ 
มาใช้ร่วมกับเทคโนโลยีความจริงเสมือน ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพ่ือ
สร้างระบบที่ช่วยในการสื ่อสารระหว่างสถาปนิกและผู ้ที ่มีส่วน
เก่ียวข้องในโครงการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม เพ่ือลดปัญหาความ
เข้าใจที ่คลาดเคลื ่อนในการสื ่อสาร ผลปรากฏว่า สามารถช่วย
ประหยัดเวลาในการส่ือสารและเข้าใจข้อมูลที่จะต้องการส่ือสาร 

 
รูปที่ 3  การตรวจจับหาสัญลักษณ์เพ่ือแสดงแบบจำลองสามมิติ  

(ที่มา : สุทธิภัทร ล้อสกุลกานนท์ , 2558 ) 

2.2.3. การศึกษาการพัฒนาการนําเสนองานก่อสร้าง
ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 

มีการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีความจริงเสมือนและโปรแกรม  
Revit  มาใช้ในการนำเสนอและออกแบบงานก่อสร้าง เพื่อให้ลูกค้า
ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น [4]  โดยทำการศึกษาความพึงพอใจจากกลุ่ม
ตัวอย่าง ในหัวข้อการนำเทคโนโลยีความจริงเสมือน มาประยุกต์ใช้
ในการนําเสนองานการก่อสร้างจำนวน 30 คน โดยเลือกมาแบบ
เจาะจง ผลปรากฏว ่า ในระด ับผ ู ้ เช ี ่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และระดับผู้เชี ่ยวชาญด้านงานก่อสร้าง ให้ค่าอยู่ใน

ระดับเหมาะสมมากที ่สุด ในส่วนของกลุ ่มตัวอย่างอยู ่ในระดับ
เหมาะสมมาก จึงสรุปได้ว่านวัตกรรมการสร้างภาพจำลองจาก
เทคโนโลยีความจริงเสมือน เพื ่องานก่อสร้าง สามารถลดปัญหา
ความผิดพลาดในการนำเสนอโครงการต่าง  ๆ  และยังช่วยในเรื่อง
ของงบประมาณที่อาจจะสูงเกินกว่าความเป็นจริงที่ตั้งเป้าหมายไว้ 
และยังทำให้การสื ่อสารระหว่างโฟร์แมนกับผู ้บริโภคได้มีการ
ประสานงานกันโดยผ่านโปรแกรมเพื ่อให้การทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก 

2.2.4. ส่ือการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง  เร่ือง 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสัตว์โลกน่ารู้  

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน เรื่อง 
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สัตว์โลกน่ารู้ [5]  ซึ ่งนำเนื ้อหาเกี ่ยวกับ
ความหมายของสัตว์แต่ละชนิด และคำศัพท์ภาษาอังกฤษของสัตว์
ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือน แสดงผลประกอบกับ
เกร็ดความรู้ที่ซึ่งแตกต่างออกไปจากเดิม เพื่อสร้างประสบการณ์ใน
การเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น ผลการวิจัยปรากฏว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่
มีต่อส่ือการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน เรื ่อง คำศัพท์
ภาษาอังกฤษ สัตว์โลก น่ารู้ อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งอาจเน่ืองมาจาก
สามารถอธิบายเน้ือหาโดยใช้ภาพประกอบแบบสามมิติ ทำให้ผู้เรียน
เข้าใจบทเรียนได้ง่าย ทั้งนี้นักเรียนบางส่วนอาจไม่เคยใช้งานแอป
พลิเคชันที่เป็นบทเรียนด้วยเทคโนโลยีมิติความจริงเสมือนโดยการใช้
งานผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่และหนังสือภาพมาก่อน จึงทำให้เกิด
ความสนใจและกระตุ้นความต้องการที่จะใช้งานสื่อการเรียนรู้ด้วย
เทคโนโลยีความจริงเสมือน 

2.2.5. การใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงเพ่ือส่งเสริมการจัด
จำหน่ายผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบ กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกล้วยหอมทองยัดเยียด อำเภอจุน จังหวัด
พะเยา  

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือน บนฉลากผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองยัดเยียด อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 
[6]   ในการแสดงเนื ้อหาเกี ่ยวกับประวัติแหล่งผลิต ผลิตภัณฑ์ 
กระบวนการผลิต การจัดจำหน่าย โดยผู ้บริโภคสามารถอ่าน
สัญลักษณ์บนฉลากผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เสมือนจริงผ่าน
รูปแบบวิดีโอ และศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อเทคโนโลยี
ความจริงเสมือน จำนวน 250 คน พบว่า ความพึงพอใจของผู้บริโภค 
ที่มีต่อเทคโนโลยีความจริงเสมือนบนฉลากผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
โดยรวมอยู ่ในระดับมาก โดยผู ้บริโภคมีความรู้ เกี ่ยวกับการจัด
จำหน่ายผลิตภัณฑ์หอมทองยัดเยียด เพิ่มขึ้นหลังจากรับข้อมูลผ่าน
เทคโนโลยีความจริงเสมือน โดยขนาดและภาพเสมือนจริงมีความ
เหมาะสมมากที่สุด 

Rotate Right 
Rotate Left 

Next scene 

Scale Up 
Scale Down 
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2.2.6. การประยุกต์ใช้ความเป็นจริงเสริมเพ่ือนำเสนอ
ข้อมูลแหล่งท่องเท่ียว : กรณีศึกษาวัดพระแก้ว 

จังหวัดเชียงราย  

การประยุกต์ใช้ความเป็นจริงเสมือน ในการนำเสนอข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยวบนสมาร์ทโฟน ในลักษณะความจริงเสมือน [7]  ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีที่ผสานโลกแห่งความจริงและโลกเสมือนเข้าไว้ด้วยกัน 
โดยใช้วิธีซ้อนภาพสองมิติหรือสามมิติที่อยู่ในโลกเสมือน ให้อยู่บน
ภาพที่เห็นจริง งานวิจัยนี้ ใช้ข้อมูลวัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย เป็น
ต้นแบบในการพัฒนางานวิจัย โดยมีเนื ้อหาประกอบด้วยประวัติ
ความ เป็นมา ศาสนาสถานที ่สำคัญภายในวัดพระแก้ว และได้
นำเสนอนักท่องเที ่ยวในลักษณะนำเสนอความจริงเสมือนจาก
หนังสือ ในลักษณะวีดีโอที ่จัดทำขึ ้นมีจำนวน 3 ภาษา และการ
นำเสนอความจริงเสมือนจากภาพสถานที่จริง เพ่ือให้นักท่องเที่ยว
เข้าใจข้อมูลทางประวัติศาสตร์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ได้สำรวจความพึง
พอใจ จากแบบสอบถามนักท่องเที่ยวจำนวน 218 คน พบว่าผู้ใช้มี
ความพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอ นับเป็นเครื่องมือที่สามารถ
ช่วยนำเสนอข้อมูลให้แก่นักท่องเท่ียวได้อย่างน่าสนใจ 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนาด้วยวิธีการพัฒนาเทคโนโลยี
ความจริงเสมือนสู ่งานก่อสร้างโครงหลังคา โดยใช้งานก่อสร้าง
ตึกแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว ดำเนินการโดย กองพัน
ทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1  ในการทำวิจัย เพื่อสร้างความ
เข้าใจในการสื่อสารรายละเอียดของแบบงานก่อสร้าง ในช่วงก่อน
และระหว ่างการปฏิบ ัต ิงานก่อสร ้าง ของผู ้ควบค ุมงานและ
ผู้ปฏิบัติงานก่อสร้าง โดยจะดำเนินการทำแบบสอบถามประเมิน
ความพึงพอใจที่มีต่อเทคโนโลยีความจริงเสมือน จากผู้ปฏิบัติงาน
ก่อสร้าง จำนวนท้ังส้ิน 40 คน 

3.1. เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 

1. เทคโนโลยีความจริงเสมือน ผ่านแอปพลิเคชัน Sketchup 
Viewer โดยการใช้ Smartphone จากการใช้ไฟล์ BIM โปรแกรม 
Sketchup โดยใช้ค่า LOD ที่ 300 จากแบบงานก่อสร้าง 2 มิติ 

2. แบบประเม ินประส ิทธ ิภาพและความพึงพอใจท ี ่ม ี ต่อ
เทคโนโลยีความจริงเสมือน ในการประยุกต์ใช้งานก่อสร้างโครง
หลังคา 

3.2. กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างผู้รับการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจท่ี
มีต่อเทคโนโลยีความจริงเสมือน ในการประยุกต์ใช้งานก่อสร้างโครง
หลังคา ซึ่งจะเป็นผู้ปฏิบัติงานก่อสร้างที่เป็นทหาร สามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 

1. นายทหารสัญญาบัตร  จำนวน 3 คน 

2. นายทหารประทวน จำนวน 17 คน 
3. พลทหาร จำนวน 20 คน 

สาเหตุที่ใช้ผู้ปฏิบัติงานก่อสร้างที่เป็นทหาร เป็นผู้รับการประเมิน
เนื่องจากต้องการที่จะรับข้อมูลจากกลุ่มนี้โดยเฉพาะเจาะจง ที่มีต่อ
เทคโนโลยีดังกล่าว 

3.3. วิธีดำเนินการวิจัย 

เพ่ือเป็นการบรรลุเป้าหมายของงานวิจัย สามารถแบ่งขั้นตอน 
การดำเนินงานวิจัยเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้ 

1. ผู้วิจัยศึกษาแบบงานก่อสร้างงานโครงหลังคา 2 มิติ (ตาม
เอกสารแนบ ) 

2. ผู้วิจัยสร้างแบบ 3D Model งานโครงหลังคา ในรูปแบบของ 
BIM ผ่านโปรแกรม Sketchup ค่า LOD อยู่ที่ 300 โดยมีการแยกสี
ของชนิดเหล็กรูปพรรณ และ Insert ข้อมูล 3D Models ไว้กับ 
Sketchup Viewer ลงใน Smartphone 

 
รูปที่ 4  ภาพแบบจำลองงานก่อสร้างโครงหลังคา 3 มิติ 

3. ผู้เข้ารับการประเมิน ศึกษาแบบงานก่อสร้าง 2 มิติ และผู้วิจัย
ได้อธิบายรายละเอียดงานก่อสร้างโครงหลังคาผ่านแบบ 2 มิติ 
หลังจากนั้นจึงใชเ้ทคโนโลยีความจริงเสมือน มาช่วยในการอธิบาย
งานก่อสร้างโครงหลังคาโดยแอปพลิเคชัน Sketchup Viewer เป็น
เคร่ืองมือในการสร้างความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 

Sketchup Sketchup Viewer 

3D AR 3D 
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รูปที่ 5  ภาพการใช้งานเทคโนโลยีความจริงเสมือนกับงาน

ก่อสร้างโครงหลังคา 

4.ดำเนินการทำแบบประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจท่ีมี
ต่อเทคโนโลยีความจริงเสมือน ในการประยุกต์ใช้งานก่อสร้างโครง
หลังคา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. ผลการวิจัย 

1.ผลจากการใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือน ในการเป็นส่วน
เสริมจากการอ่านแบบ 2 มิติ ในงานก่อสร้างโครงหลังคา จะแสดง
ดัง ตารางท่ี 1 และ ตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

    หัวข้อ                   รายการ  ความถี ่ ร้อยละ 
ชั้นยศ นายทหารสัญญาบัตร 

นายทหารประทวน 
พลทหาร 

3 
17 
20 

7.50 
42.50 
50.00 

อายุ 21-30 ปี 
31-40 ปี 
41 ปี ขึ้นไป 

33 
6 
1 

82.50 
15.00 
2.50 

ระยะเวลา
รับราชการ 

1-5 ปี 
6-10 ปี 

30 
6 

75.00 
15.00 

    หัวข้อ                   รายการ  ความถี ่ ร้อยละ 
11-15 ปี 
16 ปี ขึ้นไป 

1 
3 

2.50 
7.50 

การศึกษา ต่ำกว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรีขึ้นไป 

32 
8 

80.00 
20.00 

ตารางท่ี 2  ตารางความพึงพอใจของผู ้ตอบแบบสอบถาม ที่มีต่อ
เทคโนโลยีความจริงเสมือน ในการประยุกต์ใช ้งาน
ก่อสร้างโครงหลังคา 

รายการประเมิน  SD. ลำดับ 
1. ช่วยสร้างความเข้าใจ
ในแบบจำลองสามม ิ ติ 
ทางโครงสร้าง 

4.65 0.79 1 

2. ส า ม า ร ถ เ พ่ิ ม
ประส ิทธ ิภาพในการ
สื ่อสาร (ประหยัดเวลา
และรวดเร็ว) 

4.60 0.66 2 

3. ช่วยในการวางแผน
งานก่อสร้างโครงหลังคา 
ทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 

4.58 0.77 3 

4. ช่วยทำให้การสื่อสาร
ชัดเจน ลดความคลาด
เคล่ือนในการส่ือสาร 

4.55 0.63 4 

5. การเข ้าใจช ิ ้นส ่ วน
เหล ็กร ูป  พรรณโครง
หลังคา แต่ละชิ ้นส ่วน
เป็นเหล็กชนิดใด 

4.53 0.67 5 

6. ช ่ ว ย ในก า รทร าบ
ตำแหน่งในการต ิด ต้ัง
ชิ้นส่วนโครงถักของโครง
หลังคาว่าอยู่ตำแหน่งใด 

4.53 0.84 5 

7. ช่วยลดข้อผิดพลาด/
ตรวจสอบข้อขัดแย้งกัน
ของแบบได้ก่อนก่อสร้าง
จริง 

4.20 0.82 7 

8. ช่วยในการวางแผนใน
การตัดว ัสด ุตามความ
ยาวต่างๆ (Bar-Cut List) 

3.90 1.02 8 

9. ช่วยในการประมาณ
ราคา/วัสดุก่อสร้างได้ดี
ยิ่งขึ้น 

3.70 0.95 9 

ศึกษาแบบงานก่อสร้างโครงหลังคา จากแบบ 2 มิติ 

สร้าง 3D Models จากโปรแกรม Sketchup และ 
Insert ข้อมูล 3D Models ไว้กับ Sketchup Viewer 

ลงใน Smartphone 

ผู้รับการประเมินศึกษาแบบ 2 มิติ และใช้ Sketchup 
Viewer เป็นส่วนเสริม  

ประเมินผลประสิทธิภาพและความพึงพอใจ 
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จากตารางท่ี 1 ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 40 คน ที่ประเมิน
ความพึงพอใจต่อเทคโนโลยีความจริงเสมือน ในการประยุกต์ใช้งาน
ก่อสร้างโครงหลังคา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นพลทหาร (ร้อยละ 50.00) 
อายุระหว่าง 21-30 ปี (ร้อยละ 82.50) ระยะเวลารับราชการ 
ระหว่าง 1-5 ปี (ร้อยละ 75.00) การศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี (ร้อย
ละ 80.00) 

จากตารางท่ี 2 พบว่า ในส่วนรายการประเมิน โดยลำดับความพึง
พอใจสูงสุด 3 ลำดับแรกคือ 1) ช่วยสร้างความเข้าใจในแบบจำลอง
สามมิติทางโครงสร้าง โดยมีค่าเฉลี่ย 4.65 (  = 4.65, S.D. = 0.79)  
2) สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการส่ือสาร (ประหยัดเวลาและ
รวดเร็ว) โดยมีค่าเฉลี่ย 4.60 (  = 4.00, S.D. = 0.66)  3) ช่วยใน
การวางแผนงานก่อสร้างโครงหลังคา ทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้น โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.58 (  = 4.58, S.D. = 0.77) 

 
รูปที่ 7  ภาพความจริงเสมือนของโครงหลังคาซ้อนบนภาพจริง

ของแบบก่อสร้างหลังคา 2 มิติ 

 
รูปที่ 8  ภาพความจริงเสมือนของโครงหลังคา ซ้อนบนภาพจริง

ของพ้ืนที่งานก่อสร้าง 

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผล 

จากผลวิจัยพบว่า การนำเทคโนโลยีความจริงเสมือน ในการ
ประย ุกต ์ใช ้งานก ่อสร ้างโครงหล ังคาน ั ้น สามารถช ่วยเ พ่ิม
ประสิทธิภาพในการทำงานได้ โดยจากลำดับความพอใจสูงสุด 3 
ลำดับแรก ได้แก่ 

1. ช่วยสร้างความเข้าใจในแบบจำลองสามมิติ ทางโครงสร้าง 
โดยมีค่าเฉลี่ย 4.65 (  = 4.65, S.D. = 0.79) เนื่องจากแบบจำลอง

สามมิติที่ใช้ผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริง สร้างความเข้าใจในรูปทรงได้
มากกว่าถ้าเทียบกับการอ่านแบบสองมิติ 

2. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร (ประหยัดเวลาและ
รวดเร็ว) โดยมีค่าเฉลี่ย 4.60 (  = 4.00, S.D. = 0.66) เนื่องจากใน
ระหว่างดำเนินตามกระบวนการวิจัย ได้ให้ผู้รับการประเมินศึกษา
แบบสองมิติก่อน ซึ่งผู้ที่รับการประเมินมีประสิทธิภาพความเข้าใจใน
แบบ ในความเร็วแตกต่างกัน แต่ละคนจะใช้เวลาในการทำความ
เข้าใจแตกต่างกัน แต่เมื่อได้นำเทคโนโลยีเสมือนจริง มาช่วยในการ
สื่อสารแจกแจงรายละเอียด ผู้รับการประเมินมีความเข้าใจรวดเร็ว
ขึ ้น ทำให้ใช ้เวลาในการสื ่อสาร แจกแจงรายละเอียดน้อยลง 
ประหยัดเวลาในการส่ือสารได้มากขึ้น 

3. ช่วยในการวางแผนงานก่อสร้างโครงหลังคา ทำได้ง่ายมาก
ยิ่งขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ย 4.58 (  = 4.58, S.D. = 0.77) ภาพจาก
เทคโนโลยีเสมือนจริง นั้นทำให้สามารถเห็นภาพรวม ขอบเขตการ
ทำงาน เมื่อใช้ในการส่ือสาร วางแผน ส่ังการ หรือประสานงานจึงทำ
ได้สะดวกย่ิงขึ้น  

เทคโนโลยีความจริงเสมือน ช่วยในการสื่อสารข้อมูลในงานการ
ก่อสร้างโครงหลังคาในหลาย ๆ ด้าน มีความง่ายต่อการใช้งาน ไม่
ซับซ้อน กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยมีความพึงพอใจในการใช้งาน 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

การใช ้ เทคโนโลย ีความจร ิง เสม ือน  ผ ่านแอปพล ิ เคชัน 
Sketchup Viewer มีข้อจำกัดในการใช้งานคือการติดต้ังภาพเสมือน
จริงบนพื้นที่จริงตามตำแหน่งก่อสร้างจริง จะใช้เวลาพอสมควรหรือ
อาจจะไม่สามารถวางได้ตรงตำแหน่ง 100% จะเป็นในลักษณะที่
ใกล้เคียงเสียมากกว่า 
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การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือบ้านจัดสรรของคนเจนเนอเรชัน่วาย 
FACTOR AFFECTIING TO HOUSE ESTATE PURCHASING OF GENERATION Y PURCHASER 
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บทคัดย่อ 

การเพิ่มขึ ้นของประชากรในประเทศไทยทำให้ที ่อยู ่อาศัยเพิ่มขึ ้นไปด้วย และแนวโน้มธุรกิจบ้านจัดสรรในปัจจุบันมีการชะลอทำให้ต้อง
ระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้นเพราะบ้านเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานของชีวิตคน งานวิจัยนี้มุ่งเน้นคนยุคเจนเนอเรชั่นวายเพราะเป็นกลุ่มคนยุคใหม่ที่มี
ความสำคัญและมีอิทธิพลต่อสังคมอย่างมากเช่น ด้านแนวคิด ค่านิยม และเทคโนโลยี งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อ
บ้านจัดสรรเพื ่อเข้าใจพฤติกรรรมและความต้องการของผู้บริโภคของคนเจนเนอร์เรชั ่นวายในการเลือกซื้อบ้านจัดสรร โดยเก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในกรุงทพมหานครจำนวน 450 คนซึ่งกำหนดระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 วิเคราะห์ข้อมูลโดย
โปรแกรมSPSS หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน(Confirmatory Factor Analysis : 
CFA) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อบ้านจัดสรรโดยกำหนดจากปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยด้านอื่นๆ  จากผลการศึกษา
สามารถจัดกลุ่มโดยเรียงตามความมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจได้ดังนี้ ทำเลที่ตั้ง(10.35%) การส่งเสริมการตลาด(10.24%) ลักษณะทางกายภาพ
(10.24%) ด้านมุมองคนของคนเจนเนอร์เรชั่นวาย(10.24%) กระบวนการ(10.14%) บุคคล(10.14%) ราคา(9.71%) สาธารณูปโภค(9.71%) 
ผลิตภัณฑ์(9.61%) และช่องทางการจัดจำหน่าย(9.61%) ซึ่งเรียงตามน้ำหนักความสำคัญที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญมากไปหาน้อย โดยปัจจัย
เหล่านี้ล้วนมีผลต่อการเลือกซื้อบ้านจัดสรรและมีแนวโน้มที่จะพัฒนาให้ทันกับความต้องการของผู้บริโภคในภายภาคหน้า 
คำสำคัญ: บ้านจัดสรร, คนยุคเจนเนอเรชั่นวาย, ปัจจัยในการเลือกซื้อ 

Abstract 

The increasing population in Thailand has led to more residence. And the current trend of the housing business is slowing 
down, making it necessary to be more careful in spending because the house is the essential factor of human life. This 
research focuses on Generation Y because it is a new generation of people with great importance and influence on society, 
such as concepts, values, and technology. The objective of this research is to study the factors affecting the selection of 
housing to understands the behavior and consumer needs of Generation Y people choosing to buy housing. Data collected 
from a questionnaire survey of 450 sample groups in Bangkok, which determined a 95% confidence level. The data analyzed 
by the SPSS program to find the percentage, mean, arithmetic, and mean Standard deviation, and Confirmatory Factor Analysis 
(CFA) to study the factors affecting home purchase by determining from marketing mix factors and other factors. The results 
of the study can group by influencing decision as follows: Location (10.35%) Marketing Promotion (10.24%) Physical 
Characteristics (10.24%) People Angle of Generation Y (10.24%) Process (10.14%) Individual (10.14%) Price (9.71%), utilities 
(9.71%), products (9.61%), and distribution channels (9.61%), which sorted by weight, priority for which the sample was 
descending. All these factors are influence the choice of housing and are likely to develop to keep up with the consumer 
needs in the future. 
Keywords: Housing estate, Generation Y, Factor for Purchase  

 
1. บทนำ 

ในปัจจุบันที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับมนุษย์ในการ
ดำเนินชีวิตเพราะเป็นเครื ่องชี ้วัดคุณภาพชีวิตในสังคมและเป็น
ทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงและการใช้งานยาวนาน เนื่องด้วยการเพิ่มขึ้น
ของประชากร อีกทั้งทรัพยากรที่ดินที่มีอยู ่อย่างจำกัดดังนั้นการ
ตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในปัจจุบันได้มีสิ่งปลูกสร้าง

เกิดขึ้นหลายประเภทได้แก่ บ้านจัดสรร อพาร์ตเมนต์ คอนโดมิเนียม
เป็นต้น พบว่าหากพูดถึงการอยู่อาศัยในระยะยาวแล้วคนส่วนใหญ่
เลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่ที่บ้าน เนื่องด้วยพื้นที่ที่มีความเป็นส่วนตัวและ
ทำกิจกรรได้หลากหลาย เหมาะกับการอยู่เป็นครอบครัวเป็นต้น ซึ่ง
บ้านจัดสรรเองก็เป็นตัวเลือกที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ได้ ด้วยยุคสมัยที ่เปลี ่ยนไปตามกาลเวลา ทำให้ผู ้คนเกิดความ



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

CEM-04-2 

แตกต่างกันในแต่ละแต่ลรุ่น ซึ่งความแตกต่างเหล่านี้จะส่งผลต่อ
ความคิด ค่านิยม รวมถึงวิถีชีวิต ดังนั้นจึงมีการแบ่งกลุ่มคนออกเป็น
เจนเนอเรชั่นต่างๆ จากการศึกษาพบว่ากลุ่มคนยุคใหม่หรือกลุ่มคน
เจนเนอเรช่ันวายเป็นกลุ่มคนที่เกิดในช่วงที่มีความเปล่ียนแปลงอย่าง
มากมีค่านิยมที่แตกต่างกันระหว่างรุ่นพ่อแม่และยังโตมาพร้อมกับ
เทคโนโลยีดิจิทัล มีความสามารถในการใช้นวัตกรรมใหม่ เปิดรับการ
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จึงเป็นที่น่าสนใจว่าการสร้างบ้านจัดสรรตอบสนอง
ต่อการเลือกซื้อของคนรุ่นนี้อย่างไร แต่ยังไม่มีงานวิจัยใดศึกษา
ประเด็นนี้ และเพื่อปรับใช้ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้าน
จัดสรรให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและความต้องการของผู้บริโภคเพ่ือ
เพ่ิมโอกาสในความสำเร็จของธุรกิจบ้านจัดสรรอีกด้วย 

1.1. วัตถุประสงค์ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อ
บ้านจัดสรรของคนยุคเจนเนอเรชั่นวายและวิเคราะห์ความสำคัญ
ของปัจจัยในด้านต่างๆที่มีผลต่อการเลือกซื้อบ้านจัดสรรของคนยุค
เจนเนอเรช่ันวาย 

1.2. ขอบเขตการศึกษา  

บุคคลยุคเจนเนอเรชั่นวายหรือบุคคลที่เกิดตั้งแต่พ.ศ. 2523-
2540 และอาศัยหรือทำงานในกรุงเทพมหานครฯ 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง  

2.1. บ้านจัดสรร 

บ้านจัดสรร คือ การที่ผู้จัดสรรหรือเจ้าของโครงการไปสรรหา
ที่ดินมาจัดแบ่งหรือจัดสร้างหมู่บ้านแล้วแบ่งขายโดยมีสาธารณูปโภค
ส่วนกลาง เช่น ถนน สนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ ฯลฯ ที่จะตกเป็น
ภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรรทุกแปลง ซึ่งผู้จัดสรรหรือ
เจ้าของโครงการ มีหน้าที่บำรุงรักษา จัดการดูแลโดยมีสิทธิเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายจากผู้อยู่อาศัย เนื่องจากกิจการหรือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ประเภทบ้านจัดสรรส่วนใหญ่ดำเนินงานโดยบริษัทเอกชน   สถานที่
หรือบริเวณที่มีผู ้ประกอบการจึงต้องขออนุญาตจัดสรรแบ่งแปลง
ที่ดินสำหรับลงทุนปลูกสร้างบ้านเพ่ือขายให้กับผู้ที่สนใจจะซื้อ การที่
ผู้เข้าอยู่เมื่อเข้าไปอยู่ในโครงการบ้านจัดสรรของแต่ละโครงการแล้ว
ก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่โครงการนั้นๆ ได้ระบุเอาไว้เพ่ือที่จะได้
ไม่เป็นการรบกวนต่อเพ่ือนบ้านหรือผู้อยู่อาศัยท่านอ่ืนๆ[1] 

2.2. เจนเนอเรช่ัน 

เจนเนอเรชั่น (Generation) หมายถึงกลุ่มคนซึ่งเกิดและเติบโต
ขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน และมีรูปแบบการดำรงชีวิตคล้ายกันโดย
สามารถแบ่งช่วงอายุหรือเจนเนอเรชั่นออกเป็น 8 ช่วง[2] 

1 กลุ่ม Lost Generation เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2426-2443 
2 กลุ่ม Greatest Generation เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2444-2467 

3 กลุ่ม Silent Generation เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2468-2488 
4 กลุ่ม Baby Boomer เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2489-2507 
5 กลุ่ม Generation X เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2508-2522 
6 กลุ่ม Generation Y เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2523-2540 
7 กลุ่ม Generation Z เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2540 ขึ้นไป 
8 กลุ่ม Generation C กลุ่มยุคใหม่ที่ยังไม่ได้แบ่งตามอายุ 

2.3. คนเจนเนอเรช่ันวาย 

[3] ผู้คนที่เกิดในระหว่างปีพ.ศ.2523-2540ประชากรในกลุ่มเจ
เนอเรชั่นวายส่วนใหญ่นับได้ว่าเป็นรุ่นลูกของกลุ่ม Baby Boomers 
เป็นกลุ่มคนที่เกิดมาในยุคของการเปล่ียนแปลงหลายด้าน ทั้งในเร่ือง 
ทัศนคติ ค่านิยม เทคโนโลยีเป็นต้น คนกลุ่มนี้ยังเติบโตมาพร้อมกับ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่รุดหน้าและนวัตกรรมใหม่ๆ มีความเป็นตัวของ
ตัวเองสูง มีความคิดสร้างสรรค์ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแต่ละบุคคล 
ชอบแสวงหาความสำเร็จ ชอบความเสี่ยง เป็นกลุ่มคนที่ต้องการ
เหตุผลในทุกๆเรื่อง คำว่า WHY จึงเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของกลุ่ม
คนรุ่นนี้ ซึ่งนั่นส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำของพวกเขาเป็นอย่างมาก
ต่อการตัดสินใจทำอะไรก็ตาม 

2.4. ปัจจัยในการเลอืกซ้ือบ้านจัดสรร 

จากการทบทวนววรรณกรรมที่เกี่ยวกับปัจจัยในการเลือกซื้อ
บ้านจัดสรร ได้ทำการเลือกปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเลือกซื้อ
บ้านจัดสรรได้ดังนี้ ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านกายภาพและการนำเสนอ ปัจจัยด้าน
กระบวนการ ปัจจัยด้านทำเลที่ตั้ง ปัจจัยด้านสาธารณูปโภค ปัจจัย
สนับสนุนในมุมมองของคนเจนเนอเรชั่นวาย รวมทั้งหมด 10 ปัจจัย 
เพื ่อให้การศึกษานี ้เป็นไปตามความต้องการของผู ้บริโภคหรือ
กลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการศึกษา 

3. ระเบียบการวิจัย 

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงสำรวจ(Survey Research)โดยเก็บ
ข้อมูลจากแบบสอบถามเพ่ือนำมาวิเคราะห์หาลำดับความสำคัญของ
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อบ้านจัดสรรของคนเจนเนอเรช่ันวาย 

3.1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือบุคคลทั่วไปที่พิจารณาจะ
ซื้อบ้านจัดสรรที่มีช่วงอายุอยู่ในเจนเนอเรชั่นวาย เนื่องจากไม่ทราบ
จำนวนประชากรที่แน่นอนดังนั ้นผู ้วิจัยจึงกำหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยการคำนวณจากสูตรของคอแครน(Cochran)  

n 
𝒛𝟐

𝟒𝑬𝟐 
กำหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ได้ 384.16 ตัวอย่าง เพ่ือ
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ความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทางผู้วิจัยจึงได้ทำการเก็บตัวอย่าง
เพิ่มขึ้นเป็น 450 ตัวอย่าง จากการแจกแบบสอบถามทั้งหมด 520 
ชุดได้ร ับแบบสอบถามตอบกลับเป็นจานวน 450 ชุด คิดเป็น 
86.53% Babbie [4] มากกว่า 70% ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี 

3.2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

งานวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม
ที่เก่ียวข้อง โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา จำนวนสมาชิก
ในครอบครัว วัตถุประสงค์ในการเลือกซื ้อบ้านจัดสรร โดยเป็น
คำถามแบบเลือกตอบ(Checklist)  

ตอนท่ี 2 ปัจจัยในการเลือกซื้อบ้านจัดสรรของคนเจนเนอเรชั่น
วายได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกายภาพและการ
นำเสนอ ด้านกระบวนการ ด้านทำเลที ่ตั ้ง ด้านสาธารณูปโภค 
สนับสนุนในมุมมองของคนเจนเนอเรชั่นวาย และใช้มาตรวัดแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ(Rating Scale) ตามรูปแบบของ 
Likert Scale ดังนี้ 

1 หมายถึง ความสำคัญของปัจจัยนั้นอยู่ในระดับน้อยมาก 
2 หมายถึง ความสำคัญของปัจจัยนั้นอยู่ในระดับน้อย 
3 หมายถึง ความสำคัญของปัจจัยนั้นอยู่ในระดับปานกลาง 
4 หมายถึง ความสำคัญของปัจจัยนั้นอยู่ในระดับมาก 
5 หมายถึง ความสำคัญของปัจจัยนั้นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

3.3. การทดสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ 

ในงานวิจัยนี้ได้มีการทดสอบความเท่ียงตรง(Validity) และ 
ความเช่ือมั่น(Reliability) ดังนี้ 

3.3.1. ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา(CONTENT VALIDITY) 

ปัจจัยได้จากการทบทวนวรรณกรรมจากนั้นนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 
5 ท่าน พิจารณาและตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหาทั้งปัจจัย
หลักและปัจจัยย่อย โดยนำคำแนะนำมาปรับใช้เพื่อนำมาใช้เป็น
แบบสอบถามจริงในการเก็บข้อมูล 

3.3.2. ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง(CONSTRUCT 

VALIDITY) 

โดยการว ิ เคราะห ์ค ่าสหส ัมพ ันธ ์ของเพ ียร ์ส ัน (Pearson 
Correlation) [5] เพื ่อตรวจสอบความสัมพันธ์ของทุกปัจจัยด้วย
โปรแกรมสำเร็จรูป 

3.3.3. ความเช่ือมั่น(RELIABILITY) 

เมื่อได้นำข้อมูลจากแบบสอบถามที่ผ่านขั้นตอนการแก้ไขตาม
คำแนะนำของผู้เชี ่ยวชาญ มาเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างและนำ
ข ้อม ูลว ิ เคราะห ์หาค ่าส ัมประส ิทธ ิ ์  Cronbach’s Alpha โดย
โปรแกรมสำเร็จรูป ซึ ่งค่า Cronbach’s Alpha เป็นค่าที ่บ่งชี ้ว่า
แบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ ควรมีค่ามากกว่า 0.7 [6]จากการ
วิเคราะห์ผลสำรวจในงานวิจัยนี้มีค่า Cronbach’s Alpha เท่ากับ 
0.928 ซึ่งหมายความว่าแบบสอบถามมีความเช่ือมั่นตามเกณฑ์ 

3.4. การจัดทำข้อมูลวเิคราะหผ์ล 

จากการเก็บข้อมูล นำมาคัดแยกแบบสอบถามที่ไม่ตรงกับ
เกณฑ์ของกลุ่มตัวอย่างออกและนำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยวิธีการดังนี้ 
1. ลงรหัส(Coding) เป็นการลงข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ตาม
รหัสหรือตัวแปรที่กำหนด เพ่ือจัดเรียงและนำไปประมวลผลต่อ 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ โดยการหาค่าจากข้อมูล
ดิบและร้อยละของข้อมูล 
3. การสร้างแบบจำลองและวิเคราะห์หาข้อมูลทางสถิติโดยใช้
โปรแกรม AMOS เพื่อยืนยันการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
(Confirmatory Factor Analysis; CFA) [4]และค ำน วณหาค่ า
น้ำหนักความสำคัญของปัจจัยโดยเปรียบเทียบโครงสร้างของปัจจัย
ที่มผีลต่อการเลือกซื้อบ้านจัดสรรของคนเจนเนอเรช่ันวาย 

4. ผลการวิจัย 

ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามทั้งออนไลน์และแจกแบบโดยตรง
ด้วยผู้วิจัยเอง โดยนำข้อมูลทั้ง 450 ตัวอย่างมาวิเคราะห์ดังนี้ 

4.1. ข้อมูลด้านประชากรศาสตร ์

ตารางท่ี 1 สรุปข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

หัวข้อด้าน
ประชากรศาสตร ์

รายละเอียดด้าน
ประชากรศาสตร ์

ร้อยละ 

เพศ ชาย 43.11 
หญิง 56.89 

อายุ 23-25 ปี 30.44 
26-30 ปี 32.44 
31-35 ปี 22.67 
36-40 ปี 14.44 

อาชีพ นักศึกษา / กำลังศึกษาต่อ 23.56 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 15.78 
พนักงานบริษัทเอกชน 14.78 

ธุรกิจส่วนตัว / อาชีพอิสระ 12.89 
รายได้เฉล่ียต่อ

เดือน 
ต่ำกว่าหรือเท่ากับ15000 บาท 22.67 

15001-30000 บาท 40.67 
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หัวข้อด้าน
ประชากรศาสตร ์

รายละเอียดด้าน
ประชากรศาสตร ์

ร้อยละ 

30001-45000 บาท 27.33 
มากกว่า 45000 บาท 9.33 

สถานภาพการ
สมรส 

โสด 46.22 
สมรสและอยู่ด้วยกัน 46.64 

 สมรสแต่แยกกันอยู่ 6.00 
หย่าร้าง 1.11 

ระดับการศึกษา มัธยมปลาย 3.56 
ปวส./ปวช. 4.00 
อนุปริญญา 3.11 
ปริญญาตรี 60.44 
ปริญญาโท 26.00 
ปริญญาเอก 2.89 

จำนวนสมาชิกใน
ครอบครัว 

1-2 คน 14.88 
3-4 คน 64.22 
5-6 คน 18.44 

มากกว่า 6 คน 2.44 
วัตถุประสงค์ใน
การเลือกซื้อบ้าน

จัดสรร 

เพ่ืออยู่อาศัยโดยตัวท่านเอง 
และครอบครัว 

63.56 

ซื้อให้ญาติพ่ีน้อง หรือบุตร 16.89 
เพ่ือพักผ่อนชั่วคราว 6.67 

เพ่ือขายต่อหรือเก็งกำไร 12.89 
จากตารางท่ี 1 กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดท่ีใช้ในการสำรวจทั้งหมด 

450 ตัวอย่างมีลักษณะที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันไป
ตามท่ีได้แสดงไว้ตามตาราง 

4.2. การทดสอบโครงสร้างของแบบจำลอง 

จากการว ิเคราะห์องค ์ประกอบเช ิงย ืนย ัน(Confirmatory 
Factor Analysis : CFA) เพื่อยืนยันความถูกต้องของโครงสร้างของ
แบบจำลองซึ่งตัวแปรแต่ละตัวมีความสัมพันธ์กัน โดยใช้โปรแกรม
สำเร็จรูป AMOS ซึ ่งมีเกณฑ์การประเมิณความสอดคล้องของ
โครงสร้าง(Model Fit) ดังนี้ [8-9] 
1) ค่าระดับความน่าจะเป็นของไคสแควน์ (Chi-square Probability 
Level : CMIN-p) จะต้องมีค่า p > 0.05 
2) ค่าไคสแควน์สัมพันธ์ (Relative Chi-square: CMIN/df) จะต้อง
มีค่าน้อยกว่า 3 และยิ่งเข้าใกล้ 0 ยิ่งดี 
3) ค่าดัชนีระดับความสอดคล้อง (Goodness of Fit Index: GFI ) 
มีค่า > 0.9 ควรมีค่าใกล้ 1 
4) ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกำลังสองของการประมาณค่าความคาด
เคล่ือน (Root Mean Square Error of Approximation : RMSEA ) 

จะต้องม ีค ่า RMSEA < 0.08 และหากค่าเข ้าใกล้ 0 แสดงว่า
แบบจำลองมีความคลาดเคล่ือนน้อย 

การวิเคราะห์เบื ้องต้นโดยแบบจำลองที ่แสดงทุกปัจจัยตาม
กรอบแนวความคิดพบว่าผลการวิเคราะห์แบบจำลองมีค่าความ
สอดคล้องไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดคือค่า p < 0.05 ดังนั้นจึงได้ปรับแต่ง
องค์ประกอบ โดยวิธีเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของค่าError หรือวิธีการ
เชื่อมลูกศรของแต่ละปัจจัยเข้าด้วยกัน โดยพิจารณาจากคู่ปัจจัยที่มี
ค่า Modification Indices, M.I. มากที่สุด เพื่อลดค่า Chi-Square 
หรือ CMIN ลงเพ่ือปรับโมเดลให้มีความกลมกลืน [8] 

หลังจากทำการปรับแต่งองค์ประกอบของแบบจำลองสามารถ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันได้ตามรูปที่ 1 โดยมีความความ
สอดคล้องของข ้อม ูลและแบบจำลองดังนี้ (1) p = 0.32 (2) 
CMIN/df = 1.024 (3) GFI = 0.936 (4) RMSEA = 0.007 ซึ่งผ่าน
เกณฑ์ทั้งหมดแสดงว่าโครงสร้างปัจจัยที่สร้างขึ้นจากการทบทวน
วรรณกรรมมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงสังเกต 

4.3. การวิเคราะหห์าน้ำหนักความสำคัญของปัจจัย 

นำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยโปรแกรมสำเร็จรูป AMOS เพ่ือหา
น้ำหนักความสำคัญของแต่ละปัจจัย 

การวิเคราะห์เบื ้องต้นโดยแบบจำลองที ่แสดงทุกปัจจัยตาม
กรอบแนวความคิดพบว่าผลการวิเคราะห์แบบจำลองมีค่าความ
สอดคล้องไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดคือคา่ p < 0.05 ดังนั้นจึงได้ปรับแต่ง
องค์ประกอบ โดยวิธีเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของค่าError หรือวิธีการ
เชื่อมลูกศร ของแต่ละปัจจัยเข้าด้วยกัน โดยพิจารณาจากคู่ปัจจัยที่มี
ค่า Modification Indices, M.I. มากที่สุด [9] 

หลังจากทำการปรับแต่งองค์ประกอบของแบบจำลองสามารถ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันได้ตามรูปที่ 1 โดยมีความความ
สอดคล้องของข ้อม ูลและแบบจำลองดังนี้ (1) p = 0.32 (2) 
CMIN/df = 1.024 (3) GFI = 0.936 (4) RMSEA = 0.007 ซึ่งผ่าน
เกณฑ์ทั้งหมดแสดงว่าโครงสร้างปัจจัยที่สร้างขึ้นจากการทบทวน
วรรณกรรมมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงสังเกต 

จากการวิเคราะห์หาค่าน้ำหนักความสำคัญปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกซื้อบ้านจัดสรรของคนเจนเนอเรช่ัน
วายโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลำดับที่ 2 พบว่าค่า
น้ำหนักถดถอยมาตรฐานและค่าน้ำหนักความสำคัญของปัจจัยหลัก
เป ็นไปด ังตารางท ี ่  2 ด ังนี้  “ป ัจจ ัยด ้านผล ิตภ ัณฑ์” (0.91, 
9.61%),“ป ัจจ ัยด ้านราคา” (0.92, 9.71%), “ป ัจจ ัยด ้านช ่อง
ทางการจัดจำหน่าย” (0.91, 9.61%), “ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด” (0.97, 10.24%), “ป ัจจ ัยด ้ านบ ุคลากร” (0.96, 
10.14%), “ปัจจัยด้านกายภาพและการนำเสนอ” (0.97, 10.24%), 
“ปัจจัยด้านกระบวนการ” (0.96, 10.14%), “ปัจจัยด้านทำเลที่ต้ัง” 
(0.98, 10.35%), “ปัจจัยด้านสาธารณูปโภค” (0.92, 9.71%) และ 
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“ปัจจัยสนับสนุนในมุมมองของคนเจนเนอเรชั ่นวาย” (0.97, 
10.24%) 

รูปที่ 1  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน(Confirmatory Factor Analysis) โดยโปรแกรมสำเร็จรูป AMOS 

 
รูปที่ 2  การวิเคราะห์ค่าน้ำหนักถดถอยมาตรฐานโดยโปรแกรมสำเร็จรูป AMOS
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ตารางท่ี 2  ค่าน้ำหนักความสำคัญของปัจจัยหลักและปัจจัยย่อย 

ปัจจัยหลักและปัจจัยย่อย ค่าน้ำหนัก
ถดถอย

มาตรฐาน 

ค่าน้ำหนัก
ความสำคัญ 

1.ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์(Product) 0.91 9.61% 
1.ขนาดและพื้นที่รอบๆบ้านจัดสรร
มีความเหมาะสมเอ้ือต่อการเป็นที่
อยู่อาศัยของครอบครัว 

0.88 17.56% 

2.วัสดุในการก่อสร้างมีคุณภาพที่ดี
และได้มาตรฐาน 

0.81 16.17% 

3.การออกแบบท้ังภายนอกและในมี
ความสวยงามและทันสมัย 

0.84 16.77% 

4.มีบรรยากาศ และสภาพแวดล้อม
โดยรอบของบ้านจัดสรรที่ดี สงบ 
ร่มเย็น ไม่มีเสียดังรบกวน หรือกล่ิน
ที่ไม่พึงประสงค์ 

0.88 17.56% 

5.ตัวบ้านจัดสรรง่ายต่อการ
ซ่อมแซมและบำรุงรักษา 

082 16.37% 

6.ตำแหน่งและทิศทางในการปลูก
บ้านมีความเหมาะสม เช่น ต้องไม่
สร้างบ้านขวางแนวตะวันออก-ตก 

0.78 15.57% 

2.ปัจจัยด้านราคา(Price) 0.92 9.71% 
1.มีระดับราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพของบ้านจัดสรร 

0.86 34.40% 

2.การเก็บค่าส่วนกลางมีความ
เหมาะสมและเป็นธรรม 

0.82 32.80% 

3.เงื่อนไขในการชำระเงินมีความ
เหมาะสม เช่น การวางเงินดาวน์ 
การวางเงินจอง 

0.82 32.80% 

3.ปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จำหน่าย (Place) 

0.91 9.61% 

1.มีการจัดจำหน่ายและให้
รายละเอียดผ่านระบบออนไลน์ มี
เว็บไซต์ของบริษัท หรือผ่านทาง
โซเชียลมีเดีย เช่นFacebook Line 

0.87 26.20% 

2.มีหลายสาขาในการจัดจำหน่าย 0.83 25.00% 
3.มีสถานที่ที่สามารถติดต่อได้/ขอ
รายละเอียดได้ 

0.79 23.80% 

4.มีแบบบ้านตัวอย่างให้เลือกดู
อย่างเหมาะสม 

0.83 25.00% 

ปัจจัยหลักและปัจจัยย่อย ค่าน้ำหนัก
ถดถอย

มาตรฐาน 

ค่าน้ำหนัก
ความสำคัญ 

4.ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด
(Promotion) 

0.97 10.24% 

1.มีการมอบส่วนลดพิเศษเม่ือจอง
บ้านภายในเวลาที่กำหนด 

0.83 34.16% 

2.มีการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ โดดเด่น 
และชัดเจน 

0.81 33.33% 

3.มีโปรโมชั่นสำหรับการขนส่งและ
ติดต้ังเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่ง 

0.79 32.51% 

5.ปัจจัยด้านบุคลากร(Personal) 0.96 10.14% 
1.ความเป็นมืออาชีพของบุคลากร
เช่น นิติบุคคล รปภ. 

0.79 24.53% 

2.พนักงานขาย มีความรู้
ความสามารถเป็นอย่างดีในการ
อธิบายและตอบคำถาม 

0.80 24.84% 

3.ความเป็นมิตรของบุคคลภายในท่ี
บริการต่อลูกค้า 

0.81 25.16% 

4.มีช่างซ่อมบำรุงประจำหมู่บ้าน
และสามารถติดต่อได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว 

0.82 25.47% 

6.ปัจจัยด้านกายภาพและการ
นำเสนอ(Physical) 

0.97 10.24% 

1.สินค้าและภาพลักษณ์ของบริษัทมี
ความน่าเชื่อถือ 

0.85 20.33% 

2.บริษัทไม่มีประวัติเส่ือมเสีย เช่น
ไม่มีประวัติการโจรกรรม การสร้าง
บ้านเสร็จตามวันเวลาที่กำหนด 

0.82 19.62% 

3.มีบริการก่อนและหลังการขายท่ีดี
ตามมาตรฐานของบริษัท 

0.83 19.86% 

4.บริษัทมีการดำเนินธุรกิจอย่าง
เปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ไม่เอา
เปรียบลูกค้ารักษาความลับของ
ลูกค้า 

0.84 20.10% 

5.มีการจำลองภาพบ้านสามมิติเพ่ือ
เป็นตัวอย่างให้ลูกค้าได้ชม 

0.84 20.10% 

7.ปัจจัยด้านกระบวนการ
(Process) 

0.96 10.14% 

1.มีการส่งมอบบ้านตรงต่อเวลา 0.84 25.00% 
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ปัจจัยหลักและปัจจัยย่อย ค่าน้ำหนัก
ถดถอย

มาตรฐาน 

ค่าน้ำหนัก
ความสำคัญ 

2.การชำระเงินในการโอนบ้าน
ถูกต้องตามกฎหมาย 

0.84 25.00% 

3.ในระหว่างการขั้นตอนการสร้าง
บ้านสามารถตรวจสอบได้ 

0.82 24.40% 

4.สามารถต่อเติมบ้านหรือแก้ไขได้
ตามท่ีเจ้าของบ้านต้องการ 

0.86 25.60% 

8.ปัจจัยด้านทำเลที่ตั้ง(Location) 0.98 10.35% 
1.ทำเลท่ีต้ังของบ้านจัดสรรสามารถ
เดินทางได้สะดวกเช่น ติดถนนสาย
หลัก ปริมาณการจราจรมีความ
คล่องตัว 

0.82 14.54% 

2.ทำเลท่ีต้ังของบ้านจัดสรรมีรถ
โดยสารผ่านหลายสาย 

0.79 14.01% 

3.ทำเลท่ีต้ังของบ้านจัดสรรอยู่ใกล้
ทางด่วน 

0.82 14.54% 

4.ชุมชนโดยรอบโครงการมีสภาพที่
ไม่เป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน  

0.79 14.01% 

5.บ้านจัดสรรอยู่ใกล้สถานที่ทำงาน 0.78 13.83% 
6.บ้านจัดสรรอยู่ใกล้สถานที่คอมมู
นิต้ี เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้าน
สะดวกซื้อ ตลาดสด 

0.83 14.72% 

7.บ้านจัดสรรอยู่ใกล้กับแหล่ง
สาธารณูปโภค เช่น โรงพยาบาล 
ร้านขายยา โรงเรียน เป็นต้น 

0.81 14.36% 

9.ปัจจัยด้านสาธารณูปโภค
(Public Utility) 

0.92 9.71% 

1.ระบบการรักษาความปลอดภัยที่
ดี เช่น มีการจัดเฝ้าเวรพนักงาน
รักษาความปลอดภัย 

0.86 25.83% 

2.ระบบสาธารณูปโภคหลัก เช่น 
จำนวนเสาไฟฟ้ามีความเพียงพอ 
ถนนโครงการมีคุณภาพ 

0.81 24.32% 

3.ความครบครันของสาธารณูปโภค
หลัก เช่น สวนสาธารณะ ฟิตเนต 

0.84 25.23% 

4.มีระบบการจัดการขยะที่ดี 0.82 24.62% 
10.ปัจจัยสนับสนนุในมุมมองของ
คนเจนเนอเรช่ันวาย(second 
necessity point of view on 
generation Y) 

0.97 10.24% 

ปัจจัยหลักและปัจจัยย่อย ค่าน้ำหนัก
ถดถอย

มาตรฐาน 

ค่าน้ำหนัก
ความสำคัญ 

1.มีการใช้ระบบสมาร์ทโฮม เช่น 
ส่ังงานด้วยเสียง ระบบอัตโนมัติ 

0.81 19.19% 

2.มีการนำระบบพลังงานสะอาดมา
ประยุกต์ใช้กับบ้านจัดสรร เช่น แผง
โซลาร์เซลล์ 

0.87 20.62% 

3.มีส่ิงอำนวยความสะดวกสำหรับ
คนพิการ คนชราภาพ 

0.85 20.14% 

4.บ้านจัดสรรมีระบบรับมือกับภัย
พิบัติทางธรรมชาติได้ เช่น ปัญหา
เมื่อเกิดอุทกภัย 

0.84 19.91% 

5.มีการจัดการกับสายไฟฟ้าโดยนำ
สายไฟฟ้าลงดิน 

0.85 20.14% 

5. สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับ
ปัจจัยด้านทำเลที ่ต ั ้งมากที ่ส ุด ซึ ่งคนเจนเนอเรชั ่นวายจะให้
ความสำคัญกับความสะดวกสบายในการเดินทาง การลงหลักปักฐาน
ทำเลที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ปัจจัยย่อยที่ให้ความสำคัญมากที่สุดคือ 
บ้านจัดสรรอยู ่ใกล้สถานที่คอมมูนิต้ี เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้าน
สะดวกซื้อ ตลาดสด จะเห็นว่าคนเจนเนอเรชั่นวายจะเน้นในเรื่อง
ของความสะดวกสบาย เน้นการอยู่อาศัยแบบสังคม มีความเจริญ 
และพัฒนาแล้ว  ทำให้ปัจจัยดังกล่าวมีคะแนนมากที่สุด นอกจากนี้
ปัจจัยที่มีความสำคัญรองลงมาคือ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด
และปัจจัยสนับสนุนมุมมองของคนเจนเนอเรชั่นวาย เนื่องจากอย่าง
ที่ได้กล่าวในข้างต้นว่าคนเจนเนอเรชั่นวายนั้นเติบโตมาด้วยกับ
เทคโนโลยีที ่ก ้าวหน้า นวัตกรรมใหม่ๆรวมถึงการจูงใจเพื ่อให้
ผู ้บริโภคมีความต้องการในการซื้อสินค้ามากขึ ้น จึงทำให้ปัจจัย
ดังกล่าวมีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรอีกด้วย ส่วนปัจจัยด้าน
อื่นๆก็ให้ความสำคัญไม่ต่างกันมากนัก เนื่องจากแต่ละปัจจัยล้วนมี
ความจำเป็นในการเลือกซื้อบ้านจัดสรรของคนเจนเนอเรช่ันวาย 

6. กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้สามารถสำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดีด้วยความช่วยเหลือ
ของ รศ.ดร.แหลมทอง เหล่าคงถาวร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ที่คอยให้คำปรึกษาและข้อคิดเห็นต่างๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใน
การทำวิจัย และขอขอบพระคุณบิดามารดาและครอบครัวเป็นอยา่ง
ยิ่งสำหรับกำลังใจ การให้คำปรึกษา และการให้การสนับสนุนซึ่งเป็น
แรงผลักดันให้งานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ 
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ปัจจัยท่ีบ่งชี้ความพึงพอใจด้านสังคมอย่างยั่งยืนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการรถไฟฟ้า 
FACTORS INDICATING SOCIAL SUSTAINABLE SATISFACTION OF STAKEHOLDERS IN MASS RAPID TRANSIT 
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บทคัดย่อ 

โครงการรถไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่ช่วยพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย แต่ทั้งใน
ขั้นตอนก่อน ระหว่าง และหลังการก่อสร้างโครงการอาจจะก่อให้เกิดปัญหาต่อสังคมและชุมชนบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เช่น ปัญหาการเวนคืนที่ดิน
อย่างไม่เป็นธรรม ปัญหาการจราจร ปัญหามลพิษทางส่ิงแวดล้อม และปัญหาเก่ียวกับทัศนียภาพ ซึ่งปัญหาเหล่านี้นำไปสู่ความไม่พึงพอใจหรือความ
ไม่ยั่งยืนของสังคม จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับความยั่งยืนของโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทยพบว่า ยังขาดการแนะนำปัจจัยที่บ่งชี้ความ
พึงพอใจด้านสังคมอย่างยั่งยืนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการรถไฟฟ้า ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาปัจจัยดังกล่าว โดย
ออกแบบแบบสอบถามเพื่อสำรวจข้อมูลจากเจ้าของโครงการรถไฟฟ้า ผู้รับเหมาก่อสร้าง และชุมชนใกล้เคียงกับโครงการรถไฟฟ้าเกี่ยวกับระดับ
ความสำคัญของปัจจัยที่บ่งชี้ถึงความพึงพอใจด้านสังคมอย่างยั ่งยืน จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS โดย (1) เปรียบเทียบระดับ
ความสำคัญของปัจจัย และ (2) เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของปัจจัยระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยผลการวิเคราะห์สามารถ
แบ่งกลุ่มปัจจัยได้ดังนี้ “เศรษฐกิจและสังคม” (22.15%) “การเข้าถึงและความพึงพอใจ”  (21.25%) “สุขภาพ ความปลอดภัยและความเสี่ยง” 
(16.36%) “การคำนึงถึงสภาพแวดล้อม” (15.57%) “การควบคุมมาตรฐาน” (12.39%)  และ “ความเท่าเทียมกันในสังคม” (12.28%)  ผลที่ได้
จากงานวิจัยนี้จะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพัฒนาแนวทางร่วมกันในการสร้างความพึงพอใจด้านสังคมอย่างยั่งยืนให้กับโครงการรถไฟฟ้าในอนาคต
ต่อไป 
คำสำคัญ: ความยั่งยืน, ความพึงพอใจ, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, ปัจจัย, โครงการรถไฟฟ้า 

Abstract 

Mass rapid transit projects are part of transport infrastructure development, which support the development of Thailand 
in terms of economics and society. Nevertheless, pre-construction, during construction, post construction of the projects may 
cause problems to society and surrounding communities such as unfair expropriation of land, traffic problem, environmental 
pollution, and scenery problem. These problems possibly lead to dissatisfaction or unsustainability of society. A literature 
review on infrastructure sustainability in Thailand shows that there is a lack of suggestion about factors indicating social 
sustainable satisfaction of stakeholders especially in MRT projects. Thus, the objective of this research was to determine such 
the factors through using a questionnaire to gather the data from MRT project owners, contractors, and surrounding 
communities of the MRT projects on the level of importance of factors. After that, the data were analyzed by SPSS program 
to (1) compare the importance level factors and (2) compare the similarities and differences of factors between stakeholders. 
From the analyzing results, all the factors can be grouped, namely, “economy and society” (22.15%), “accessibility and 
satisfaction” (21.25%), “health, safety, and risk” (16.36%), “environmental consideration” (15.57%), “standard control” 
(12.39%) and “equality in society” (12.28%). The results of this research help all stakeholders in developing a common 
approach to procure social sustainable satisfaction for MRT projects in the future. 
Keywords: Sustainability, Satisfaction, Stakeholder, Factor, Mass rapid transit project 
 
1. บทนำ 

ปัจจุบันโครงการรถไฟฟ้าในประเทศไทยมีการพัฒนามาอย่าง
ยาวนาน เพื่อแก้ปัญหาการจราจรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนให้

ดีขึ ้น อย่างไรก็ตามในช่วงการดำเนินการก่อสร้างและภายหลัง
โครงการแล้วเสร็จยังเกิดปัญหาต่างๆ เช่น ผลกระทบจากการ
ก่อสร้าง การเข้าถึงที่ตั้งโครงการ การเวนคืนที่ดินอย่างไม่เป็นธรรม 
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มลพิษทางสิ่งแวดล้อม และปัญหาเกี่ยวกับทัศนียภาพ ซึ่งปัญหา
ดังกล่าวอาจจะมีสาเหตุมาจากขาดการพัฒนาปัจจัยที่บ่งชี้ถึงความ
พึงพอใจด้านสังคมอย่างยั ่งยืน จากเหตุผลดังกล่าว ผู ้เขียนได้
ทบทวนวรรณกรรมที ่เกี ่ยวข้องถึงความพึงพอใจ และมีนักวิจัย
บางส่วนได้พัฒนาและแนะนำปัจจัยที่บ่งชี ้ถึงความพึงพอใจด้าน
สังคมอย่างยั่งยืน ตัวอย่างเช่น Locke [1] ได้ให้คำนิยามความหมาย
ของความพึงพอใจไว้ว่า เป็นภาวการณ์แสดงออกทางอารมณ์ใน
ทางบวกอันเป็นผลมาจากคุณค่าที่ได้รับจากกงาน และประสบการณ์
ในการทำงานของบุคคลหนึ ่ง Powell et al. [2] มีความเห็นว่า 
ความพึงพอใจในชีวิตไม่ได้หมายความว่า บุคคลต้องได้รับการ
ตอบสนองในทุกๆสิ่งที่ต้องการ แต่ความพึงพอใจในชีวิต หมายถึง
ความสมดุลระหว่างความต้องการและการได้รับการตอบสนอง โดย
เกิดจากการปรับตัวของบุคคลต่อสิ่งแวดล้อมได้ บุคคลนั้นจึงจะเกิด
ความพึงพอใจในชีวิต Atanda [3] ได้ศึกษาปัจจัยที่บ่งชี้ถึงความพึง
พอใจด้านสังคมอย่างยั ่งย ืนจากการตรวจสอบ GBAT (Green 
Building Assessment Tool) และ วรรณกรรมเก่ียวกับ SS (Social 
Sustainability) ประกอบด้วย 8 หมวดหมู่ ดังนี้ “ความเท่าเทียม
กันทางสังคม” “การเรียนรู้สภาพสิ่งแวดล้อม” “การมีส่วนร่วมและ
การควบคุม” “การทำงานร่วมกันในสังคม” “สุขภาพและความ
ปลอดภ ัย” “การเข ้ าถ ึ งและความพ ึ งพอใจ” “ค ุณค ่าทาง
วัฒนธรรม” “ความยืดหยุ่นทางกายภาพ” ซึ่งการวิจัยได้วิจัยความ
ยั่งยืนในชุมชนที่พักอาศัยภายใต้ GBAT และผลการวิจัยแสดงว่า”
การมีส่วนร่วมและการควบคุม” นั้นเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมาก
ที่สุด Karji etal. [4] ได้ศึกษาปัจจัยที่บ่งชี้ความพึงพอใจด้านสังคม
อย่างยั่งยืนโดยวิเคราะห์ระบบ ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนทางสังคม 
อาทิเช่น Envision, LEEDND, BREEAM Communities, CASBEE 
และ Green Globes แล้วทำการพิจารณาโดยคัดเลือกตัวชี้วัด ได้
สรุปปัจจัยที ่บ ่งชี ้ด ้านสังคมอย่างยั ่งยืนไว้ 33 ตัวชี ้ว ัด จาก 4 
หมวดหมู่หลัก ประกอบด้วย "การก่อสร้างและชุมชน” “สุขภาพ 
ความปลอดภัยและความเสี่ยง” “ความเป็นอยู่ที่ดี” “ลักษณะของ
ละแวกใกล้เคียง” ซึ่งงานวิจัยนี้ได้นำไปใช้กับThe Mehr housing 
project in the city of Parand ซึ่งเป็นเคสตัวอย่าง แต่ว่าปัจจัยที่
ศึกษมานั้นชุมชนนี้ไม่พึงพอใจซึ่งแสดงสภาพความยั่งยืนด้านสังคม
ในโครงการบ้านจัดสรรในเมือง Parand ไม่เป็นที่ยอมรับ Menassa 
and Baer [5] ได้ศึกษาถึงกรอบการประเมินบทบาทในการตัดสินใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการติดตั้งระบบต่างๆ เพิ่มเติมอย่างยั่งยืน
ในอาคาร ด้วยการใช้โมเดล HOQ ทำให้ทราบปัจจัยที่เป็นผลกระทบ
ที่ส่งผลถึงการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เก่ียวข้องกับความย่ังยืนด้านสังคม ตัวอย่างเช่น “หลีกเล่ียงค่าใช้จ่าย
เนื่องจากส่วนเกิน” “ได้รับความเชื่อมั่นจากสาธารณะ” “พัฒนา
ความสะดวกสบายให้ดียิ่งขึ้น” “ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม” “เพ่ิม
มูลค่าทรัพย์สินให้ได้อัตราค่าเช่าที่สูง” Almahmoud and Doloi 

[6] กล่าวว่า ความยั่งยืนด้านสังคมนั้น สามารถอธิบายได้ว่าเป็น 
“เงื่อนไขเชิงบวกภายในชุมชน และกระบวนการที่จะทำให้สำเร็จ ”
และได ้ทำการศ ึกษาป ัญหาต ่างๆด ้านส ังคมที ่ เก ี ่ยวข ้องกับ
อุตสาหกรรมการก่อสร้างในรูปแบบปัจจัยด้านสังคมต่างๆของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยด้านสังคมต่างๆของผู้มีส่วนได้สว่น
เสียที่เกี ่ยวข้องกับความยั่งยืนด้านสังคมมีดังนี้ “ความสบายกาย
สบายใจชองผู้ใช้โครงการ” “โอกาสการจ้างงานในท้องถิ่น” “ความ
ปลอดภัยขององค์อาคาร” “ผลกระทบต่อเศรษฐกิจท้องถิ่น” “การ
อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมและธรรมชาติ” จากวรรณกรรมข้างต้น
พบว่ายังไม่มีนักวิจัยท่านใดศึกษาปัจจัยที่บ่งชี้ถึงความพึงพอใจด้าน
สังคมอย่างยั ่งย ืนในโครงการรถไฟฟ้า ดังน ั ้นงานวิจ ัยนี ้จ ึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่บ่งชี้ถึงความพึงพอใจด้านสังคมอย่าง
ยั่งยืนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการรถไฟฟ้า 

2. ระเบียบการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเจ้าของ
โครงการ ผู้รับเหมาและชุมชนรอบๆโครงการรถไฟฟ้า จำนวน 87 
คน ด้วยการถามความคิดเห็นถึงระดับความสำคัญของแต่ละปัจจัยที่
บ่งชี้ถึงความพึงพอใจด้านสังคมอย่างยั่งยืนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
โครงการรถไฟฟ้า โดยมีระดับความสำคัญคือ 5: ระดับความสำคัญ
ของปัจจัยนั้นสูงที่สุด 1: ระดับความสำคัญของปัจจัยต่ำที่สุด ก่อน
การแจกแบบสอบถามจริงได้ทำการทดสอบแบบสอบถามกับผู้มี
ประสบการณ์และมีหน้าที ่เกี ่ยวข้องกับโครงการรถไฟฟ้า เพ่ือ
ตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับความมีเหตุมีผลของปัจจัยและลักษณะ
ของแบบสอบถาม หลังจากการทดสอบแบบสอบถามได้ม ีการ
ปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความกระชับและตรงกับแนวทางการ
ประเมินปัจจัยที่บ่งชี้ถึงความพึงพอใจด้านสังคมอย่างยั่งยืนของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในโครงการรถไฟฟ้า ซึ่งการกำหนดโครงสร้างของ
ปัจจัยนั้นกำหนดจากการวางกรอบแนวคิดของปัจจัยซึ่งอ้างอิงมา
จากวรรณกรรมที่ศึกษามาโดยดูเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ
ด้านสังคมอย่างยั่งยืนและจึงกำหนดกลุ่มปัจจัยโดยกลุ่มปัจจัยนั้น
อาศัยถ้อยคำจากปัจจัยที่สามารถอธิบายกลุ่มปัจจัยเดียวกันได้จะถูก
จัดไว้ในกลุ่มปัจจัยซึ่งเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจด้านสังคมอย่าง
ยั่งยืน และขั้นตอนการพัฒนาปัจจัยเกิดจากการทบทวนวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้อง(การวิเคราะห์เนื้อหาสำหรับปัจจัยแสดงไว้ในภาคผนวก) 
แล้วใช้องค์ความรู้ของผู้วิจัยจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง
มากำหนดโครงสร้างของปัจจัยที่บ่งชี้ถึงความพึงพอใจด้านสังคม
อย่างยั่งยืนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการรถไฟฟ้า จากนั้นนำ
โครงสร้างของปัจจัยที่ศึกษามาสร้างแบบสอบถามแล้วไปทกสอบ
แบบสอบถามเพื ่อตรวจสอบความตรงและหาปัจจัยที ่เกี ่ยวข้อง
เพ่ิมเติมจากผู้มีประสบการณ์เก่ียวข้องกับโครงการรถไฟฟ้า 

จากแบบสอบถามที่ส่งไปทั้งหมด 87 ฉบับให้กับกลุ่มตัวอย่าง 3 
กลุ่มดังนี้ เจ้าของโครงการ ผู้รับเหมา และชุมชนโดยรอบโครงการ
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รถไฟฟ้า โดยได้รับการตอบกลับ 68 ฉบับคิดเป็น 78.16% ซึ่งถือว่า
เป็นอัตราการตอบกลับอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก [7] หลังจากได้รับการ
ตอบกลับแล้วแบบสอบถาม จะถูกนำมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม 
SPSS เพื ่อ (1) เปรียบเทียบระดับความสำคัญของปัจจัย โดยใช้
สมการที่(1)  

            ตัวช้ีระดับความสำคญั  
ค่าเฉล่ียระดบัความสำคัญ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

                    (1) 

(2) ทดสอบสมมติฐานเพ่ือหาว่าผู้ตอบท้ังสามเลือกปัจจัยเหมือน
หร ือต ่ างก ัน  โดยการใช ้การทดสอบของ  Kruskal – Wallis 
นอกจากนี ้ได้มีการทดสอบความน่าเชื ่อถือของสเกลด้วยการหา
ค่าสถิติ Cronbach’s Alpha 

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

จากการทดสอบความน่าเชื่อถือของสเกลด้วยวิธี Cronbach’s 
Alpha มีค่าเท่ากับ 0.952 แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื ่อถือ (ค่า 
Cronbach’s Alpha ที่ชี้ว่าสเกลมีความน่าเชื่อถือมีค่ามากกว่า 70.  
[8]) ส่วนผลการวิเคราะห์มี 3  ขั้นตอนดังนี้ 

3.1. เปรียบระดับความสำคัญของปัจจัย 

ผลการเปรียบเทียบตัวชี ้ลำดับความสำคัญของแต่ละกลุ่ม
ตัวอย่างดังนี้ เจ้าของโครงการ (ตารางที่ 1) ผู้รับเหมา (ตารางที่ 2) 
และชุมชนใกล้เคียง (ตารางท่ี 3) 

ตารางท่ี 1  ค่าระดับความสำคัญ 5 อันดับแรกของปัจจัยที่บ่งชี้ถึง
ความพึงพอใจด้านสังคมอย่างยั่งยืนของเจ้าของโครงการ
ในโครงการรถไฟฟ้าจากปัจจัยทั้งหมด 25 ปัจจัย 

ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ค่า
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ตัวชี้ระดับ
ความ 
สำคัญ 

ลำดับ 

การได้รับความ
เชื่อม่ันจาก
สาธารณะ 

4.54 0.144 31.528 1 

ความพร้อมใน
การรับมือเหตุ
ฉุกเฉิน 

4.62 0.180 25.667 2 

การลดปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

4.62 0.180 25.667 3 

การปฏิบัติตาม
กฎหมายของ
ทางภาครัฐ 

4.46 0.183 24.372 4 

ความเป็นธรรม
ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

4.38 0.180 24.333 5 

ตารางท่ี 2  ค่าระดับความสำคัญ 5 อันดับแรกของปัจจัยที่บ่งชี้ถึง
ความพึงพอใจด้านสังคมอย่างยั่งยืนของผู้รับเหมาใน
โครงการรถไฟฟ้าจากปัจจัยทั้งหมด 25 ปัจจัย 

ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ค่า
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ตัวชี้ระดับ
ความ 
สำคัญ 

ลำดับ 

ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้
โครงการ 

4.16 0.137 33.650 1 

การเข้าถึงที่ตั้ง
โครงการโดย
ระบบสาธารณะ 

4.13 0.130 31.770 2 

การเพิ่มมูลค่า
ทรัพย์สิน
โดยรอบ
โครงการ 

4.61 0.151 30.530 3 

การสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดี
ในสังคม 

4.52 0.152 29.737 4 

การพิจารณา
ความสวยงาม
ของโครงการ 

4.00 0.141 28.369 5 

ตารางท่ี 3  ค่าระดับความสำคัญ 5 อันดับแรกของปัจจัยที่บ่งชี้ถึง
ความพึงพอใจด้านสังคมอย่างยั่งยืนของชุมชนใกล้เคียง
ในโครงการรถไฟฟ้าจากปัจจัยทั้งหมด 25 ปัจจัย 

ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ค่า
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ตัวชี้ระดับ
ความ 
สำคัญ 

ลำดับ 

การสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดี
ในสังคม 

4.38 0.117 37.436 1 

การเข้าถึงที่ตั้ง
โครงการโดย
ระบบสาธารณะ 

4.00 0.156 25.641 2 

การเรียนรู้
พฤติกรรมของ 

3.56 0.148 24.054 3 

     
ตารางที่ 3 (ต่อ) 
มนุษย์ต่อ
สิ่งแวดล้อม 

    

ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้
โครงการ 

3.88 0.178 21.798 4 
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ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ค่า
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ตัวชี้ระดับ
ความ 
สำคัญ 

ลำดับ 

การปฏิบัติตาม
ระเบียบของ
สังคม 

3.59 0.167 21.497 5 

ซึ ่งจากตารางที ่ 1, 2 และ 3 มุมมองของแต่ละฝ่ายนั ้นมี
ความเห็นที ่แตกต่างกันโดยที ่ในส่วนของผู ้ร ับเหมาและชุมชน
ใกล้เคียงโครงการรถไฟฟ้านั้นพิจารณาปัจจัยที่คล้ายคลึงกัน 3  
ปัจจัย  แต่ในส่วนของเจ้าของโครงการนั้นปัจจัยที่มีความสำคัญ 5 
อันดับแรกนั้นมีความแตกต่างกับผู้รับเหมาและชุมชนใกล้เคียง โดย
ที่ปัจจัยที่บ่งชี้ถึงความพึงพอใจด้านสังคมอย่างยั่งยืนของเจ้าของ
โครงการในโครงการรถไฟฟ้าอันดับแรกคือ “การได้รับความเชื่อมั่น
จากสาธารณะ” ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าภาพลักษณ์ขององค์กรที่มีต่อ
ประชาชนมีความสำคัญในการทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ ส่วนอันดับ
แรกในมุมองผู้รับเหมานั ้นคือ “ความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการ” 
อาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อโครงการรถไฟฟ้าแล้วเสร็จมีประชาชนเข้า
มาใช้บริการแล้วเกิดความพึงพอใจในโครงการส่งผลให้ทางผู้รับเกิด
ความน่าเชื่อถือในผลงานและมีโอกาสได้ทำโครงการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป และสุดท้ายในมุมของชุมชนใกล้เคียงโครงการนั้นปัจจัยที่มี
ความสำคัญเป็นอันดับแรกคือ “การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคม” 
อาจจะเป็นเพราะชุมชนนั้นต้องการผลประโยชน์เมื ่อมีโครงการ
รถไฟฟ้ามาสู่ชุมชนนั้นๆ เมื่อมีโครงการรถไฟฟ้าเกิดขึ้นส่งผลให้เกิด
การคมนาคมที ่สะดวกสบาย การพัฒนาเช ิงพาณิชย์โดยรอบ
โครงการทำให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนนั้นเกิดความย่ังยืนขึ้นใน
สังคม 

3.2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ร่วมระหว่างปัจจัย 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ร่วมระหว่างปัจจัยนั้นใช้วิธีการของ 
Spearman Rank Correlation เพื ่อตรวจสอบความมีเหตุผลของ
ปัจจัยว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรโดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มี
ค่าต้ังแต่ 1.00 ถึง -1.00  

จากผลการวิเคราะห์นั้นพบว่าปัจจัยที่บ่งชี้ถึงความพึงพอใจด้าน
สังคมอย่างยั่งยืนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการรถไฟฟ้านั้นมี
ความสัมพันธ์กันทุกปัจจัย แสดงว่าปัจจัยร่วมกันบ่งชี้ความพึงพอใจ
ด้านสังคมอย่างยั่งยืนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการรถไฟฟ้า (ดู
ที่ความถูกต้องของตัวสร้าง (Construct validity) (สุชาติ ประสิทธิ์
รัฐสินธ์ [9]) และปัจจัยที ่มีความสัมพันธ์กันมากที ่สุด คือ “การ
ปฏิบัติตามกฎหมายของทางภาครัฐ” กับ “การปฏิบัติตามระเบียบ
ของสังคม” และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยอื่นมากที่สุดคือ 
“การปฏิบัติตามระเบียบของสังคม” 

 
 

3.3. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของ
ปัจจัย 

ผลการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของปัจจัยท่ี
บ่งชี้ถึงความพึงพอใจด้านสังคมอย่างยั่งยืนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
โครงการรถไฟฟ้าโดยใช้ว ิธ ี Kruskal-Wallis Test [10] แสดงดัง
ตารางท่ี 4 และตารางที่ 5  

ตารางท่ี 4  ผลการวิเคราะห์ ทดสอบค่า p-value ของปัจจัยที่บ่งชี้ถึง
ความพึงพอใจด้านสังคมอย่างยืนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในโครงการรถไฟฟ้า 

ปัจจัย P-value 
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 0.019 
ความเป็นธรรมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 0.013 
การวางแผนพ้ืนที่ว่าง 0.150 
การจัดช่องทางการร้องเรียน 0.023 
การลดปัญหาส่ิงแวดล้อม 0.000 
ความสามารถในการเลือกทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและประหยัด 

0.043 

การเรียนรู้พฤติกรรมของมนุษย์ต่อส่ิงแวดล้อม 0.488 
การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ 0.012 
การปฏิบัติตามกฎหมายของทางภาครัฐ 0.013 
การปรับปรุงคุณภาพของไซต์งาน 0.096 
การปฏิบัติตามระเบียบของสังคม 0.009 
การลดผลกระทบทางสุขภาพ 0.098 
การป้องกันอาชญากรรม 0.193 
การได้รับความเช่ือมั่นจากสาธารณะ 0.276 
ความพร้อมในการรับมือเหตุฉุกเฉิน 0.010 
การจ้างงานในสังคม 0.139 
การพัฒนาเชิงพาณิชย์ในชุมชน 0.529 
การเพ่ิมมูลค่าทรัพย์สินโดยรอบโครงการ 0.092 
การลดผลกระทบการก่อสร้างต่อชุมชน 0.379 
การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคม 0.600 
การเข้าถึงข้อมูล 0.002 
การเข้าถึงที่ต้ังโครงการโดยระบบสาธารณะ 0.393 
ความพึงพอใจของผู้ใช้โครงการ 0.007 
ความเป็นสากลทางด้านการส่ือสารและ
วัฒนธรรม 

0.043 

การพิจารณาความสวยงามของโครงการ 0.085 
หมายเหตุ: ถ้า p value < 0.05 แสดงว่าเจ้าของโครงการ 
ผู้รับเหมา และชุมชนใกล้เคียงโครงการรถไฟฟ้ามีความเห็นต่อปัจจัย
นั้นแตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 5  ค่าเฉลี่ยระดับความสำคัญของปัจจัยที่บ่งชี้ถึงความพึง
พอใจด้านสังคมยั่งยืนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ
รถไฟฟ้าระหว่างเจ้าของโครงการ ผู้รับเหมา และคนใน
ชุมชนใกล้เคียงโครงการรถไฟฟ้า 

 
ปัจจัย 

ค่าเฉลี่ยระดับความสำคัญของ
ปัจจัยที่ได้จาก 

เปรียบ 
เทียบ

ความแตก 
ต่าง เจ้าของ

โครงการ 
ผู้รับเหมา ชุมชน 

 

การมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ 

4.08 3.48 2.97 แตกต่าง 

ความเป็นธรรม
ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

4.38 4.09 3.25 แตกต่าง 

การวางแผน
พ้ืนที่ว่าง 

4.15 4.04 3.50 ไม่
แตกต่าง 

การจัดช่องทาง
การร้องเรียน 

4.38 3.83 3.38 แตกต่าง 

การลดปัญหา
ส่ิงแวดล้อม 

4.62 4.17 3.41 แตกต่าง 

ความสามารถใน
การเลือก
ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ
และประหยัด 

4.00 4.00 3.47 แตกต่าง 

การเรียนรู้
พฤติกรรมของ
มนุษย์ต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

3.69 3.83 3.56 ไม่
แตกต่าง 

การอนุรักษ์
มรดกทาง
วัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ 

4.00 4.09 3.28 แตกต่าง 

การปฏิบัติตาม
กฎหมายของ
ทางภาครัฐ 

4.46 4.39 3.75 แตกต่าง 

การปรับปรุง
คุณภาพของไซต์
งาน 

4.15 4.26 3.59 ไม่
แตกต่าง 

การปฏิบัติตาม
ระเบียบของ
สังคม 

4.31 4.26 3.59 แตกต่าง 

 
ปัจจัย 

ค่าเฉลี่ยระดับความสำคัญของ
ปัจจัยที่ได้จาก 

เปรียบ 
เทียบ

ความแตก 
ต่าง เจ้าของ

โครงการ 
ผู้รับเหมา ชุมชน 

 

การลด
ผลกระทบทาง
สุขภาพ 

4.46 4.57 4.03 ไม่
แตกต่าง 

การป้องกัน
อาชญากรรม 

3.92 4.39 3.91 ไม่
แตกต่าง 

การได้รับความ
เชื่อมั่นจาก
สาธารณะ 

4.54 4.30 3.94 ไม่
แตกต่าง 

ความพร้อมใน
การรับมือเหตุ
ฉุกเฉิน 

4.62 4.00 3.59 แตกต่าง 

การจ้างงานใน
สังคม 

3.85 4.00 3.41 ไม่
แตกต่าง 

การพัฒนาเชิง
พาณิชย์ในชุมชน 

3.46 4.00 3.78 ไม่
แตกต่าง 

การเพ่ิมมูลค่า
ทรัพย์สิน
โดยรอบ
โครงการ 

4.31 4.61 4.00 ไม่
แตกต่าง 

การลด
ผลกระทบการ
ก่อสร้างต่อ
ชุมชน 

4.23 4.26 3.88 ไม่
แตกต่าง 

การสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดี
ในสังคม 

4.38 4.52 4.38 ไม่
แตกต่าง 

การเข้าถึงข้อมูล 4.23 3.87 3.16 แตกต่าง 
การเข้าถึงที่ต้ัง
โครงการโดย
ระบบสาธารณะ 

4.31 4.13 4.00 ไม่
แตกต่าง 

ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้โครงการ 

4.46 4.61 3.88 แตกต่าง 

ความเป็นสากล
ทางด้านการ
ส่ือสารและ
วัฒนธรรม 

4.08 4.09 3.50 แตกต่าง 
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ปัจจัย 

ค่าเฉลี่ยระดับความสำคัญของ
ปัจจัยที่ได้จาก 

เปรียบ 
เทียบ

ความแตก 
ต่าง เจ้าของ

โครงการ 
ผู้รับเหมา ชุมชน 

 

การพิจารณา
ความสวยงาม
ของโครงการ 

3.85 4.00 3.34 ไม่
แตกต่าง 

จากตารางที่ 5 พบว่าระหว่างเจ้าของโครงการ ผู้รับเหมา และ
คนในชุมชนใกล้เคียงโครงการรถไฟฟ้านั ้น มีความเห็นเกี ่ยวกับ
ความสำคัญของปัจจัยที่บ่งชี้ถึงความพึงพอใจด้านสังคมอย่างยั่งยืน
ของคนในชุมชนใกล้เคียงโครงการรถไฟฟ้ามีความแตกต่างกับ
เจ้าของโครงการ และผู้รับเหมา โดยมีความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ระดับความสำคัญของปัจจัยย่อยในแต่ละกลุ่มปัจจัยใน 5 กลุ่มปัจจัย 
ได้แก่ “การเข้าถึงและความพึงพอใจ” “สุขภาพ ความปลอดภัยและ
ความเส่ียง” “การคำนึงถึงสภาพแวดล้อม” “การควบคุมมาตรฐาน” 
“ความเท่าเทียมกันในสังคม” อย่างไรก็ตามมี 1 กลุ่มปัจจัย คือด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งค่าเฉลี่ยระดับความสำคัญของปัจจัยย่อยแต่
ละปัจจัยมีค่าสูง และไม่แตกต่างกับความเห็นของเจ้าของโครงการ
และผู ้รับเหมา ผลลัพธ์นี ้สะท้อนให้เห็นว่าคนในชุมชนใกล้เคียง
โครงการรถไฟฟ้ามีความสนใจในปัจจัยกลุ่มเศรษฐกิจและสังคมมา
กว่ากลุ่มปัจจัยอื่นๆ อาจเป็นเพราะการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
จะทำให้เกิดรายได้ และการเพิ่มขึ้นของสินค้าและบริการในบริเวณ
ชุมชนใกล้เคียงกับโครงการรถไฟฟ้า ทำให้คนในชุมชนบริเวณ
ดังกล่าวมีความได้เปรียบชุมชนอื่นๆ บริเวณรถไฟฟ้า ทั้งด้านการ
คมนาคม และด้านการพัฒนาเชิงพาณิชย์ ทำให้เกิดความยั่งยืนใน
ระยะยาว นอกจากนี้ ยังสนับสนุนด้วยผลลัพธ์ที่เจ้าของโครงการ
และผู้รับเหมาที่แสดงความเห็นโดยให้ความสำคัญของแต่ปัจจัยย่อย
สูงกว่าความเห็นของชุมชนเกือบทุกปัจจัยโดยมีเพียง 1 ปัจจัยย่อย
คือ “การพัฒนาเชิงพาณิชย์ในชุมชน” เท่านั ้นที ่คนในชุมชนให้
คะแนนค่าเฉลี่ยความสำคัญของแต่ปัจจัยย่อยสูงกว่าความเห็นของ
เจ้าของโครงการ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีต่อความพึงพอใจด้านสังคมอย่างยั่งยืน 

อย่างไรก็ตาม ตารางที่ 5 ยังแสดงถึงความเห็นที่แตกต่างกัน
ระหว่างเจ้าของโครงการ ผู้รับเหมา และคนในชุมชน โดยมี 4 ปัจจัย
ย่อยที่เจ้าของโครงการให้ค่าเฉลี่ยระดับความสำคัญของปัจจัยย่อย
มากกว่าของผู้รับเหมาซึ่งมากกว่า 0.5 ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ การจัดช่องทางร้องเรียน และความพร้อมในการรับมือเหตุ
ฉุกเฉิน ซึ่งอาจเป็นเพราะเจ้าของโครงการและผู้รับเหมามีความ
รับผิดชอบต่อโครงการแตกต่างกัน โดยเจ้าของโครงการมีแนวโน้มที่
จะต้องการมีส่วนร่วมในโครงการเพื่อให้โครงการสามารถตอบสนอง
วัตถุประสงค์การใช้งานโครงการได้มากที่สุด ในขณะที่ผู้รับเหมามี

ความรับผิดชอบก่อสร้างโครงการให้สำเร็จภายใต้กำหนดเวลาที่
จำกัด ทำให้เจ้าของโครงการและผู้รับเหมามีความเห็นต่อความพึง
พอใจด้านสังคมอย่างยั่งยืนที่แตกต่างกัน นอกจากนี้จะเห็นได้ว่า
ความเห็นของชุมชนที่ใกล้เคียงโครงการรถไฟฟ้าส่วนมากมีความ
แตกต่างจากความเห็นของเจ้าของโครงการและผู้รับเหมา โดยปัจจัย
ย่อยที่มีความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับความสำคัญมากที่สุด 4 
ปัจจัยย่อยได้แก่ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ความเป็นธรรมของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
และการเข้าถึงข้อมูล ซึ่งความเห็นที่แตกต่างกันนี้อาจเป็นเพราะคน
ในชุมชนใกล้เคียงอาจไม่มีความเช่ียวชาญด้านโครงการรถไฟฟ้าหรือ
การก่อสร้างจึงไม่ประสงค์ในการเข้าถึงข้อมูลที่มีความซับซ้อน หรือ
ตัดสินใจหรือรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการของโครงการ เช่น 
เรื่องความเป็นธรรมและการแบ่งผลประโยชน์ในโครงการ และการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับผลกระทบของโครงการต่อทรัพย์สินสาธารณะหรือ
มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ เป็นต้น 

นอกจากนี้จะเห็นว่าค่าเฉลี่ยระดับความสำคัญของปัจจัยที่บ่งชี้
ถึงความพึงพอใจด้านสังคมอย่างยั ่งยืนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
โครงการรถไฟฟ้า เปรียบเทียบปัจจัยนั ้นมีความแตกต่างกัน 12 
ปัจจัย (48%) ซึ่งจะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งสามกลุ่มมีความเห็นต่อ
ปัจจัยที่บ่งชี้ถึงความพึงพอใจด้านสังคมอย่างยั่งยืนของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในโครงการรถไฟฟ้าเหมือนกันเกินครึ ่งหนึ่งพอที่จะรวม
ความเห็นของกลุ่มตัวอย่างทั้งสามกลุ่มเข้าด้วยกันพร้อมทั้งสามารถ
คำนวณน้ำหนักความสำคัญจากตัวชี้ระดับความสำคัญได้ดังตารางที่ 
6 โดยที่น้ำหนักความสำคัญหาได้จากเปอร์เซ็นต์ของตัวชี้วัดระดับ
ความสำคัญโดยเทียบกันระหว่างกลุ ่มปัจจัยทั ้งหมดและเทียบ
ระหว่างปัจจัยในกลุ่มปัจจัยนั้น ซึ่งน้ำหนักความสำคัญของปัจจัย
หรือกลุ่มปัจจัยที่มากกว่าจะแสดงถึงแนวโน้มว่าปัจจัยหรือกลุ่ม
ปัจจัยนั้นส่งผลต่อความพึงพอใจด้านสังคมอย่างยั่งยืนในโครงการ
รถไฟฟ้ามากกว่าปัจจัยอ่ืน ซึ่งมีสูตรการคำนวณได้ดังต่อไปน้ี 

น้ำหนักความสำคัญของกลุ่มปัจจัย  
ตัวชี้ระดบัความมีอิทธพิลของกลุ่มปัจจัย

ผลรวมของตัวชีร้ะดับความมีอิทธิพลทุกกลุ่ม
 

และ 

น้ำหนักความสำคัญของปัจจัย  
ตัวชี้ระดับความมีอิทธิพลของปัจจัย

ผลรวมของตวัชี้ระดับความมีอิทธิพลปลุ่มปัจจัยน้ัน
 

ตารางท่ี 6  แสดงน้ำหนักความสำคัญของกลุ่มปัจจัยและปัจจัยย่อย 

ลำดับ
ที่ 

กลุ่มปัจจัยและปัจจัย 
ตัวชี้ระดับ
ความสำคัญ 

น้ำหนัก
ความสำคัญ 

1 เศรษฐกิจและสังคม 21.481 22.15% 

 

การสร้างคุณภาพชีวิต
ที่ดีในสังคม 

6.161 28.68% 

การลดผลกระทบการ
ก่อสร้างต่อชุมชน 

4.279 19.92% 
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ลำดับ
ที่ 

กลุ่มปัจจัยและปัจจัย 
ตัวชี้ระดับ
ความสำคัญ 

น้ำหนัก
ความสำคัญ 

การเพ่ิมมูลค่า
ทรัพย์สินโดยรอบ
โครงการ 

4.189 19.50% 

การพัฒนาเชิง
พาณิชย์ในชุมชน 

3.445 16.04% 

การจ้างงานในสังคม 3.407 15.86% 

2 การเข้าถึงและความ
พึงพอใจ 

20.608 21.25% 

 

การเข้าถึงที่ต้ัง
โครงการโดยระบบ
สาธารณะ 

 
5.043 24.47% 

ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้โครงการ 

 
4.473 

 
21.70% 

ความเป็นสากล
ทางด้านการส่ือสาร
และวัฒนธรรม 

 
4.075 19.77% 

การเข้าถึงข้อมูล 3.564 17.29% 
การพิจารณาความ
สวยงามของโครงการ 

 
3.453 

 
16.76% 

3 สุขภาพ ความ
ปลอดภัยและความ
เสี่ยง 

15.868 16.36% 

 
 
 
 

 

การลดผลกระทบทาง
สุขภาพ 

4.194 26.43% 

การได้รับความ
เชื่อมั่นจากสาธารณะ 

4.035 25.43% 

การป้องกัน
อาชญากรรม 

3.963 24.97% 

 ความพร้อมในการ
รับมือเหตุฉุกเฉิน 

3.676 23.17% 

4 การคำนึงถึง
สภาพแวดล้อม 

15.095 15.57% 

 การเรียนรู้พฤติกรรม
ของมนุษย์ต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

4.225 27.99% 

ความสามารถในการ
เลือกทรัพยากรอย่าง

3.939 26.09% 

ลำดับ
ที่ 

กลุ่มปัจจัยและปัจจัย 
ตัวชี้ระดับ
ความสำคัญ 

น้ำหนัก
ความสำคัญ 

มีประสิทธิภาพและ
ประหยัด 
การลดปัญหา
ส่ิงแวดล้อม 

3.607 23.90% 

การอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ 

3.324 22.02% 

5 การควบคุม
มาตรฐาน 

12.012 12.39% 

    
ตารางท่ี 6 (ต่อ) 

 การปฏิบัติตาม
กฎหมายของทาง
ภาครัฐ 

4.320 35.96% 

การปฏิบัติตาม
ระเบียบของสังคม 

4.155 34.59% 

การปรับปรุงคุณภาพ
ของไซต์งาน 

3.537 29.44% 

6 ความเท่าเทียมกันใน
สังคม 

11.905 12.28% 

 
การวางแผนพ้ืนที่ว่าง 3.207 26.94% 

 การจัดช่องทางการ
ร้องเรียน 

3.079 25.86% 

 ความเป็นธรรมของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3.000 25.20% 

 การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ 

2.619 22.00% 

   100% 
จากตารางที่ 6 จะเห็นได้ว่ากลุ่มปัจจัยที่มีความสำคัญต่อความ

พึงพอใจด้านสังคมอย่างยั่งยืนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ
รถไฟฟ้าเรียงลำดับจากมากไปน้อยได้ดังนี ้ เศรษฐกิจและสังคม 
(22.15%) การเข้าถึงและความพึงพอใจ (21.25%) สุขภาพ ความ
ปลอดภัยและความเสี ่ยง (16.36%) การคำนึงถึงสภาพแวดล้อม 
(15.57%) การควบคุมมาตรฐาน (12.39%) และความเท่าเทียมกัน
ในสังคม (12.28%) 

4. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาปัจจัยที่บ่งชี ้ถึงความพึง
พอใจด้านสังคมอย่างยั ่งยืนของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ
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ก่อสร้างรถไฟฟ้า โดยการสำรวจความคิดเห็นจากเจ้าของโครงการ
รถไฟฟ้า ผู ้ร ับเหมา และชุมชนใกล้เคียงโครงการรถไฟฟ้าด้วย
แบบสอบถามความคิดเห็นของระดับความมีอิทธิพลของปัจจัยที่บ่งชี้
ถึงความพึงพอใจด้านสังคมอย่างยั ่งยืนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับ
ความสำคัญของปัจจัยพบว่าปัจจัยที่บ่งชี้ถึงความพึงพอใจด้านสังคม
อย่างยั่งยืนของเจ้าของโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า  5 อันดับแรกคือ     
“การได้รับความเชื่อมั่นจากสาธารณะ” (เป็นลำดับแรกในมุมมอง
ของเจ้าของโครงการอาจจะเป็นเพราะว่าการได้รับความเช่ือมั่นนั้นมี
ความสำคัญกับองค์กรที่เป็นเจ้าของโครงการ ซึ่งทำให้ประชาชนน้ัน
เข้ามาใช้บริการโครงการรถไฟฟ้าได้อย่างมั่นใจ) “ความพร้อมในการ
รับมือเหตุฉุกเฉิน” “การลดปัญหาสิ่งแวดล้อม” “การปฏิบัติตาม
กฎหมายของทางภาครัฐ” และ “ความเป็นธรรมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย” ส่วนปัจจัยที่บ่งชี้ถึงความพึงพอใจด้านสังคมอย่างยั่งยืนของ
ผู้รับเหมาในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า  5 อันดับแรกคือ “ความพึง
พอใจของผู้ใช้โครงการ” (เป็นอันดับแรกในมุมมองของผู้รับเหมา
อาจจะเป็นเพราะว่าความพึงพอใจของผู้ใช้โครงการส่งผลในด้านดี
ต่อองค์กรผู้รับเหมา อาจจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการยื่นประมูล
งานในอนาคตเพราะได้รับผลรับตามที ่คาดหวังจากผู้ใช้บริการ) 
“การเข้าถึงที ่ตั ้งโครงการโดยระบบสาธารณะ” “การเพิ ่มมูลค่า
ทรัพย์สินโดยรอบโครงการ” “การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคม” 
และ “การพิจารณาความสวยงามของโครงการ” ส่วนปัจจัยที่บ่งชี้ถึง
ความพึงพอใจด้านสังคมอย่างยั่งยืนของชุมชนใกล้เคียงโครงการ
ก่อสร้างรถไฟฟ้า 5 อันดับแรกคือ   “การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีใน
สังคม” (เป็นลำดับแรกในมุมมองของชุมชนใกล้เคียงโครงการ
รถไฟฟ้าอาจจะเป็นเพราะว่าการนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตให้กับคนใน
ชุมชนรวมถึงบุคคลที่ได้ใช้บริการนั้นทำให้เกิดความพึงพอใจกันใน
สังคม ทำให้เกิดความย่ังยืนต่อมาในสังคม) “การเข้าถึงที่ต้ังโครงการ
โดยระบบสาธารณะ” “การเร ียนร ู ้พฤติกรรมของมน ุษย ์ ต่อ
สิ่งแวดล้อม” “ความพึงพอใจของผู้ใช้โครงการ” และ “การปฏิบัติ
ตามระเบียบของสังคม”  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลได้แบ่งปัจจัยออกเป็น 6 กลุ่ม โดยกลุ่ม
ปัจจัยนั ้นอาศัยถ้อยคำจากปัจจัยที ่สามารถอธิบายกลุ ่มปัจจัย
เดียวกันได้จะถูกจัดไว้ในกลุ่มปัจจัยนั้น อาทิเช่น “การลดปัญหาทาง
สุขภาพ” สามารถอธิบายได้ในกลุ่มปัจจัยสุขภาพ ความปลอดภัย 
และความเสี่ยง จึงทำให้ปัจจัยนี้อยู่ในกลุ่มปัจจัยดังกล่าว (ซึ่งชื่อของ
ปัจจัยนั ้นมาจากการทบทวนวรรณกรรมและการอธิบายถ้อยคำ
กว้างๆของปัจจัยนั้น) ดังนั ้นถ้ากลุ่มปัจจัยใดมีจำนวนปัจจัยมาก
แสดงว่ากลุ่มปัจจัยนั้นมีแนวโน้มว่าส่งผลต่อความพึงพอใจด้านสังคม
อย่างยั ่งยืนในโครงการรถไฟฟ้าได้มากกว่าปัจจัยอื ่น ซึ ่งถ้าบวก
รวมตัวชี้ระดับความสำคัญของปัจจัยในกลุ่มปัจจัยนั้นมีค่ามาก ก็จะ
มีค่าน้ำหนักความสำคัญของกลุ่มปัจจัยนั้นสูงกว่ากลุ่มปัจจัยอ่ืน

เช่นเดียวกัน และน้ำหนักความสำคัญของกลุ่มปัจจัยที่มากกว่าจะ
สะท้อนให้เห็นถึงลำดับความสำคัญที่สูงกว่า ซึ่งกลุ่มปัจจัยที่น้ำหนัก
ความสำคัญสูงกว่าอีกกลุ ่มปัจจัย จะคาดว่าองค์กรควรจะใช้
ทรัพยากรหรือความพยายามไปที่กลุ่มปัจจัยนั้นเป็นอันดับแรกก่อน 
เมื่อมีทรัพยากรเหลือองค์กรจึงค่อยกระจายทรัพยากรลงไปที่กลุ่ม
ปัจจัยลำดับความสำคัญถัดไป ซึ่งน้ำหนักความสำคัญจากมากไป
น้อยของกลุ่มปัจจัยที่บ่งชี้ถึงความพึงพอใจด้านสังคมอย่างยั่งยืนใน
โครงการรถไฟฟ้าแสดงได้ดังนี้ “เศรษฐกิจและสังคม” (22.15%) 
อาจจะเป็นเพราะว่าผู้คนนี้มองว่าการที่จะทำให้ได้มาซึ่งคุณภาพชีวิต
ที่ดีจำเป็นต้องมีเศรษฐกิจที่ดีในสังคมซึ่งส่งผลถึงความยั่งยืนของคน
ในสังคม, “การเข้าถึงและความพึงพอใจ” (21.25%) มีลำดับเป็น
อันดับสองอาจจะเพราะว่าการเข้าถึงข้อมูลของโครงการรถไฟฟ้านั้น
มีความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย การได้รับซึ่งข้อมูลที่
ถูกต้องทำให้เกิดการเข้าใจและนำมาถึงความพึงพอใจซึ่งกันและกัน
ของคนในสังคมทำให้สังคมมีความน่าอยู่มากขึ้น,  “สุขภาพ ความ
ปลอดภัยและความเส่ียง” (16.36%), “การคำนึงถึงสภาพแวดล้อม” 
(15.57%), “การควบคุมมาตรฐาน” (12.39%)  และ “ความเท่า
เทียมกันในสังคม" (12.28%) เป็นลำดับสุดท้ายอาจจะเพราะว่าใน
การเกิดมาซึ่งโครงการรถไฟฟ้านั้นไม่ได้นำมาซึ่งความเท่าเทียมกัน
ของคนในสังคม เกิดความเหลื่อมล้ำ ความไม่ยุติธรรม ส่งผลให้สังคม
เกิดปัญหาซึ ่งก ันและกันต่อมาในสังคม ซึ ่งการจัดกลุ ่มนี ้เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาแนวทางร่วมกันเพื่อทำให้เกิดความพึงพอใจ
ด้านสังคมอย่างยั่งยืนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการก่อสร้าง
รถไฟฟ้าของไทยต่อไป 
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ภาคผนวก 
ตารางท่ี ผ.1 ความถี่ของปัจจัยที่บ่งชี้ถงึความพึงพอใจด้านสังคมอย่างยั่งยืนจากการทบทวนวรรณกรรม 

 
ปัจจัยหลัก 

 
ปัจจัยย่อยจากวรรณกรรม 

ทบทวรวรรณกรรม 
Menassa and Baer 

(2014) 
Tayyab Ahmad 

(2017) 
Atanda (2019) Karji และคณะ 

(2019) 
ความถ่ี 

ความเท่าเทียมกันทางสังคม 
(Social equity) 

 

การเข้าถึงข้อมูล   1  1 
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ   1 1 2 
รูปแบบของโครงสร้างในการกำกับดูแล   1  1 
การวางแผนพ้ืนที่ว่าง   1  1 
การใช้งานแหล่งทางธรรมชาติ   1  1 
หลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายเนื่องจากส่วนเกิน 1   1 2 

การเรียนรู้สภาพส่ิงแวดล้อม  
(Environmental education) 

 

ทางเลือกในการใช้วัสดุก่อสร้าง   1  1 
แหล่งพลังงาน   1  1 
ความหลากหลายทางชีวภาพ   1  1 
ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 1 1 1 1 4 
การเรียนรู้พฤติกรรมของมนุษย์ในสิ่งแวดล้อม   1  1 
ลดปริมาณก๊าซคาร์บอน 1    1 
การใช้งานทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 1  1  2 

การมีส่วนร่วมและการควบคุม 
(Participation & control) 

 

การมีส่วนร่วมของผู้ใช้งาน   1  1 
ความเต็มใจในการกระทำและปรับปรุงสิ่งแวดล้อม   1  1 
ความคิดสร้างสรรค์ในสถานที่สร้างโอกาสในสังคม   1  1 
การประชุมและสัมมนา   1  1 
ปรับปรุงคุณภาพของไซต์งาน 1   1 2 
ตอบสนองความต้องการของกฎระเบียบ 1    1 
เพ่ิมมูลค่าทรัพย์สินให้ได้อัตราค่าเช่าที่สูง 1    1 
ปฏิบัติตามนโยบายหรือกฎหมาย 1    1 
ความเสมอภาคของอุตสาหกรรมการก่อสร้าง  1   1 

การทำงานร่วมกันในสังคม 
(Social cohesion) 

การเรียนรู้จากเพ่ือนบ้าน   1  1 
บริเวณใกล้เคียงมีส่วนร่วมในการออกแบบและวางแผนงาน   1  1 
ออกแบบสถานที่ที่ช่วยเพ่ิมปฏิสัมพันธ์ในสังคมในพ้ืนที่ส่วนกลางของบริเวณโดยรอบ   1  1 
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใช้งาน 1 1 1 1 4 
ลดโอกาสของคู่แข่ง 1    1 

การเข้าถึงและความพึงพอใจ  
(Accessibility & satisfaction) 

การเข้าถึงข้อมูลด้านสังคมเก่ียวกับอาคารสีเขียว   1  1 
การเข้าถึงทางเลือกของทรัพยากรธรรมชาติ   1  1 
การเข้าถึงระบบสาธารณะโดยขอบของที่ต้ังโครงการ   1  1 
การประเมินหลังการเข้าอาศัย   1  1 
ปรับปรุงผลการรายงานขององค์กร 1    1 
การใช้พลังงานทดแทนในสิ่งอำนวยความสะดวก 1  1 1 3 
ความสบายกายสบายใจชองผู้ใช้โครงการ  1   1 
การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก  1 1 1 3 

คุณค่าทางวัฒนธรรม  
(Cultural Values) 

การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม   1  1 
การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมและธรรมชาติ  1 1  2 

ความยืดหยุ่นทางกายภาพ  
(Physical resilience) 

การเข้าถึงในการรับรู้อาคาร ในสภาวะรุนแรง   1  1 
การปฏิบัติตามมาตรการต้านทานแผ่นดินไหว   1  1 
การจัดการภัยอันตรายอย่างย่ังยืน   1  1 

การก่อสร้างและชุมชน  
(Construction & 

Community) 

การฝึกอบรมแรงงานในท้องถ่ินและการจ้างงานธุรกิจในท้องถ่ิน  1 1 1 3 
การสร้างโอกาสในการทำงาน     1 1 
การแลกเปลี่ยนความรู้ในชุมชนที่มีผู้อยู่อาศัยหนาแน่นไปยังอุตสาหกรรมการก่อสร้าง     1 1 
การสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างชุมชน    1 1 
การพัฒนาความต้องการของชุมชน    1 1 
การฟ้ืนฟูสินทรัพย์ที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีอยู่    1 1 
การมีอิทธิพลต่อชุมชนใกล้เคียงในเชิงบวก    1 1 
สนับสนุนธุรกิจให้ลงทุนในพ้ืนที่ชุมชน    1 1 
เพ่ิมศักยภาพในการใช้ชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคม    1 1 
การอนุรักษ์ตัวลักษณะทางท้องถ่ินและทรัพยากรธรรมชาติระหว่างการก่อสร้าง    1 1 
พัฒนาภาพลักษณ์ขององค์กร 1    1 
ได้รับความเชื่อม่ันจากสาธารณะ 1    1 

สุขภาพ ความปลอดภัยและความ
เส่ียง  

(Health, Safety & Risk) 

จัดหาน้ำด่ืมที่ดีต่อสุขภาพสำหรับผู้อยู่อาศัย    1 1 
กำจัดสิ่งรบกวน    1 1 
ปกป้องความปลอดภัยของคนงานในระหว่างการก่อสร้าง    1 1 
การป้องกันอาชญากรรม    1 1 
ความน่าเชื่อถือของบริการโดยการพัฒนาระบบสำรองข้อมูลเพ่ือลดความเสี่ยงของการหยุดชะงักของบริการ    1 1 
ลดความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมการก่อสร้าง    1 1 
การบรรเทาความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับภัยธรรมชาติ     1 1 
การวางแผนที่ยืดหยุ่นช่วยให้การขยายตัวในอนาคตเกิดจากการเติบโตของประชากร    1 1 
ผลกระทบทางสุขภาพเนื่องมาจากวัสดุ   1  1 
ความรู้สึกปลอดภัย   1  1 
ผลกระทบทางสุขภาพเนื่องมาจากการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมในอาคาร   1  1 
ผลกระทบทางสุขภาพเนื่องมากจากการใช้น้ำ   1  1 
ผลกระทบทางสุขภาพเนื่องมาจากแหล่งพลังงาน   1  1 
มีระบบที่ปลอดภัยมากข้ึน 1 1 1 1 4 
ความปลอดภัยขององค์อาคาร  1   1 
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ปัจจัยหลัก 

 
ปัจจัยย่อยจากวรรณกรรม 

ทบทวรวรรณกรรม 
Menassa and Baer 

(2014) 
Tayyab Ahmad 

(2017) 
Atanda (2019) Karji และคณะ 

(2019) 
ความถ่ี 

สุขภาพของผู้ใช้โครงการ  1 1 1 3 

ความเป็นอยู่ท่ีดี 
(Livability) 

การขยายความคล่องตัวและการขนส่ง    1 1 
การเพ่ิมความใกล้ชิดเก่ียวกับงานสำหรับผู้อยู่อาศัย    1 1 
จัดการให้บริการข้ันพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับพลเมือง    1 1 
คุณภาพภายในที่พักอาศัย    1 1 
ประยุกต์หลัก Green building     1 1 
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจท้องถ่ิน  1   1 

ลักษณะของละแวกใกล้เคียง 
(Neighborhood 
Characteristics) 

การพัฒนาพื้นที่ที่มีภูมิประเทศค่อนข้างเรียบเพ่ือให้สามารถเดินและข่ีจักรยานได้    1 1 
การพัฒนาในพ้ืนที่ใกล้เคียงที่มีชื่อเสียงในเชิงบวก    1 1 
การเข้าถึงและความเชื่อมต่อกันของถนน    1 1 
การพิจารณาคุณภาพความสวยงามของโครงการ    1 1 
การสะท้อนศิลปะในพื้นที่ใกล้เคียง    1 1 
การออกแบบโครงการที่แสดงถึงลักษณะในท้องถ่ินและตัวตนของชุมชน    1 1 
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การวิเคราะห์ศักยภาพการรับน้ำท่าต่อต้นทุนค่าก่อสร้างหลังคาเขียว 
ANALYSIS OF STORMWATER RUNOFF ABSORPTION POTENTIAL PER CONSTRUCTION COST OF GREEN ROOF 
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บทคัดย่อ 

ในการลดปริมาณน้ำท่านั้นมีแนวคิดการพัฒนาเพ่ือลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม Low impact development (LID) มีหลากหลายวิธี ซึ่งงานวิจัยนี้
ได้เลือกใช้แนวทางการจัดการเพื่อลดปริมาณน้ำท่าด้วยหลังคาเขียว (Green roof) เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่ดินที่จำกัดในการจัดการ จากการ
วิเคราะห์ด้วยแบบจำลองของพื้นที่ในส่วนของหลังคาชั้นดาดฟ้าอาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็น
อาคารประเภทอาคารสาธารณะและอาคารขนาดใหญ่ โดยทำการเปรียบเทียบระหว่างกรณีฐานเดิม (Base case) กับกรณีที่พัฒนาเป็นพื้นที่หลังคา
เขียว (Green roof) เปรียบเทียบทั้งสิ้นจำนวน 3 กรณี ด้วยโปรแกรมจำลองทางคอมพิวเตอร์ Green Stormwater Infrastructure Plug-in (GSI 
Plug-in) ใน Autodesk Infraworks เพื่อเป็นแนวทางเลือกในการก่อสร้างหลังคาเขียวให้มีศักยภาพในการลดปริมาณน้ำท่า ด้วยการเลือกใช้วัสดุ 
คุณสมบัติ และขนาดต่าง ๆ กัน จึงสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ศักยภาพการรับน้ำท่าต่อต้นทุนค่าก่อสร้างหลังคาเขียว  ได้ผลลัพธ์เป็นกรณีที่ 2 
แนวทางเลือก (GR-2) เปรียบเทียบกับกรณีฐานเดิม (Base case) โดยใช้ค่าวัสดุชั้นโครงสร้าง ดังนี้ ความลึกชั้นดินปลูก B = 4 นิ้ว, ความพรุนวัสดุ
ดินปลูก (C) = 25 เปอร์เซ็น, ความลึกของชั้นระบายน้ำ D = 2 นิ้ว  และความพรุนวัสดุระบายน้ำ (E) = 95 เปอร์เซ็น จะสามารถลดปริมาณน้ำท่า 
(Runoff) ลงได้ 0.02 นิ้ว เปน็สัดส่วน Runoff ที่ลดลงได้ 99 เปอร์เซ็น มีพ้ืนที่ BMP Area เป็น 100 เปอร์เซ็น ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด ในส่วนราคา
ต้นทุนค่าก่อสร้าง เท่ากับ 848,250.00 บาท ได้ศักยภาพการรับปริมาณน้ำท่าต่อต้นทุนค่าก่อสร้าง คิดเป็น -0.34 นิ้ว/บาท เป็นแนวทางเลือกที่มี
ศักยภาพในการรับน้ำท่าได้ดีที่สุด 
คำสำคัญ: หลังคาเขียว, ศักยภาพการรับน้ำท่า, แนวทางการจัดการที่ดี (BMP), ต้นทุนค่าก่อสร้าง 

Abstract 

In order to reduce the amount of runoff, there are several ways to reduce the environmental impact of low impact 
development (LID). This research has chosen a management approach to reduce the amount of runoff with green roofs 
because there is no need to use limited land area for management.  Based on the analysis of the area in the roof of the         
30 years building, Faculty of Engineering Chiang Mai University Chiang Mai Province.  Which are public buildings and large 
buildings.  By comparing the original base case and the case that developed as a green roof (Green roof), a total of 3 cases 
were compared with the Green Stormwater Infrastructure Plug-in (GSI Plug-in) computer simulation program in Autodesk 
Infraworks to be alternative approaches for the construction of green roofs to have the potential to reduce the amount of 
runoff.  By choosing different materials, properties and sizes.  Therefore, the results of the analysis of the water intake potential 
can be summarized as to the cost of the construction of green roofs.  The result was the second case, the alternative approach 
(GR-2) compared with the original base case by using the cost of structural layer materials as follows: Depth of potting soil       
B = 4 inches, porosity of potting soil material (C) = 25%. The sensor, the depth of the drainage layer D = 2 inches and the 
porosity of the drainage material (E) = 95 percent will be able to reduce the runoff volume by 0.02 inches, a 99 percent 
reduction in Runoff ratio with BMP area.  Area is 100 percent covering the entire area.  As for the price, the construction cost 
is 848,250.00 baht, and the water intake capacity per construction cost is -0.34 inches/baht, which is the best choice for the 
water intake potential 
Keywords: Green roof, Runoff Absorption, Best Management Practices (BMP), Construction Cost 

 



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

CEM-06-2 

1. บทนำ 

การขยายตัวของเม ืองจากความหนาแน่นของประชากร
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐาน ที่พักอาศัย และสิ่งอำนวย 
ความสะดวกต่าง ๆ เป็นเหตุให้ต้องขยายพื ้นที ่เพื ่อรองรับการ
เจริญเติบโตของพื้นที่เมือง จากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร[1]  
ทำให้ต้องมีการขยายพื้นที่เพื่อรองรับ จึงมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่
เพ่ิมขึ้นด้วย  

ประเทศไทยนั ้นก็ม ีการชยายตัวของเมืองเพิ ่มข ึ ้นเช่นกัน
ประกอบกับการวางแผนการบริหารจัดการที่ยังไม่ดีมากนัก มีการใช้
พื้นที่สีเขียวแปรสภาพเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่ขาด 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทำให้เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม[2] 
เช่น สภาวะอากาศที ่ร้อนผิดปกติ จำนวนฝุ ่นละออง PM2.5 ใน
ปริมาณมาก น้ำท่วมขังไหลนอง  เป็นต้น ซึ่งจากผลกระทบต่าง ๆ 
เหล่านี้ต่างสร้างความเดือดร้อนต่อการดำรงชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชากร 

จากผลกระทบท่ีกล่าวมาผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับเมืองที่ทำให้เกิด
ความเสียหายมากคือเรื่องของน้ำท่วมขังไหลนอง เนื่องจากประเทศ
ไทยตั้งอยู่ในพื้นที่เขตร้อน สภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น ในช่วงฤดู
ฝนจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดนำเอาความช้ืน
เข้าพื้นที่ของประเทศไทยทำให้เกิดฝนตกชุกโดยทั่วไป[3] และปัจจัย
ที่สำคัญที่เกิดจากการพัฒนาที่ไม่มีการบริหารจัดการที่ดี การสร้าง   
สิ่งปลูกสร้างเพื่ออำนวยความสะดวกจำนวนมาก ทำให้พื้นที่ซึมน้ำ
ทางธรรมชาติลดน้อยลง ซึ ่งพื ้นที ่รับน้ำทางธรรมชาติมีปริมาณ
น้อยลงจึงเกิดปัญหาน้ำท่าและปัญหาน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่อง ดังรูป
ที่ 1 ในกระบวนการสร้างอาคารบ้านเรือนยังจำเป็นต่อการอยู่อาศัย
และใช้ดำรงชีวิต ทำอย่างไรในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองที่มีพื้นที่
อย่างจำกัดและมีต้นทุนในการพัฒนาบริหารจัดการที ่ดีไม่มาก
จนเกินไป เพ่ือลดปัญหาปริมาณน้ำท่าที่เกิดจากฝนตก 

  
รูปที่ 1  การเปรียบเทียบพฤติกรรมของน้ำในพ้ืนที่ธรรมชาติกับ

พ้ืนที่ในเขตเมือง 
ที่มา : Sameer Dhalla, Christine Zimmer. (2010). 
Low Impact Development Stromwater 
Management Planning and Design Guide [4] 

ในการลดปริมาณน้ำท่าอันเกิดจากฝนนั ้นมีหลายทางเลือก          
ในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อชะลอ เก็บกัก และการระบาย โดยใช้

แนวคิดต้นแบบของ Water Sensitive Urban Design (WSUD) ตาม
แนวทางการบริหารจัดการพื ้นที ่ท ี ่ด ีท ี ่ส ุด Best management 
practices (BMP) ด้วยแนวคิดการพัฒนาพื้นที่เพื ่อลดผลกระทบ
ส ิ ่ งแวดล ้อม  Low impact development (LID) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยการนำธรรมชาติมาเป็นองค์ประกอบประยุคใชใ้น
พ้ืนที่เมืองเพ่ือจัดการปัญหาน้ำท่า ในพ้ืนที่รับน้ำที่แตกต่างกันมีหลาย
รูปแบบ เช่น สวนแนวตั้ง (Green wall), หลังคาเขียว (Green roof), 
พื้นผิวน้ำซึมผ่านได้ (Porous paving) รางตื้นซับน้ำ (Infiltration 
trenches), ปลูกพืชพรรณธรรมชาติในรางน้ำ (Bioretention swales), 
กักเก็บน้ำด้วยพืชพรรณในบ่อ (Bioretention basins) เป็นต้น 
อย่างไรก็ตามในรูปแบบที่กล่าวมานั ้นจำเป็นต้องใช้ที ่ดินในการ
จัดการ แต่มีรูปแบบหนึ่งที่ไม่จำเป็นต้องใช้ที่ดินในการจัดการ คือ
รูปแบบหลังคาเขียว (Green roof) ซึ่งเหมาะสมกับพ้ืนที่ในเขตเมือง
ที่มีอยู่อย่างจำกัด[5] และหลังคาชั้นดาดฟ้าของอาคารส่วนใหญ่เป็น
พื้นที่ว่างในส่วนของอาคารที่ไม่ได้ใช้งาน รูปแบบสวนหลังคาได้รับ
การพิสูจน์ในเบื่องต้นพบว่าสามารถช่วยชะลอการไหลของน้ำได้[6] 
ในขณะเดียวกันเรื่องการลงทุนในการทำหลังคาเขียวนั้นมีการลงทุน
ที่สูงกว่าหลังคาปกติ[7]  ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดกระบวนการในการตัดสินใจ
พัฒนาหลังคาเขียวอย่างรอบด้าน ดังนั ้นกระบวนการวิจัยนี ้จึง
ดำเนินการหาแนวทางในการตอบสนองทั้งความสามารถในการรับ
น้ำท่าเพิ่มขึ้น แปรผกผันกับต้นทุนของการออกแบบหลังคาเขียวที่
ลดลง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจในการพัฒนาหลังคาเขียว
เพ่ือลดปริมาณน้ำท่าในเขตเมือง 

1.1. วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพการรับน้ำท่าต่อต้นทุนค่าก่อสร้างหลังคา
เขียว 

1.2. ขอบเขตของการวจิัย 

1.2.1. ขอบเขตด้านเน้ือหา  

ศึกษาศักยภาพการรับน้ำไหลนองต่อต้นทุนค่าก่อสร้างหลังเขียว  
โดยนำหลักการออกแบบการจัดการน้ำไหลนอง ตามแนวทางการ
บริหารจัดการพ้ืนที่ที่ดีที่สุด Best management practices (BMP) 
ด้วยแนวคิดการพัฒนาพื้นที ่เพื ่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม Low 
impact development (LID), Green infrastructure (GI) และ 
Water sensitive urban design  (WSUD) 

1.2.2. ขอบเขตของการใช้เคร่ืองมือ  

การใช้โปรแกรมจำลองทางคอมพิวเตอร์ Green Stormwater 
Infrastructure Plug-in (GSI Plug-in) ใน  Autodesk Infraworks 
360 โดยวิธีคำนวณ TR-55 เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ 
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1.2.3. ขอบเขตพ้ืนที่การศึกษา  

การวิจัยนี้ใช้พ้ืนที่ในส่วนของหลังคาชั้นดาดฟ้าของอาคาร 30 ปี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่      
ดังรูปที่ 2 ซึ่งจัดเป็นอาคารประเภทอาคารสาธารณะและอาคาร
ขนาดใหญ่ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522[8] มีขนาดพื้นที่
ของชั้นดาดฟ้ารวม 1,950 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นอาคารต้นแบบใน
การทำการจำลองศักยภาพการรับน้ำท่า จำนวน 1 โครงการ  

 
รูปที่ 2  พ้ืนที่ชั้นดาดฟ้าอาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

ที่มา :  http://www.geocities.ws/entaneer-cmu/cmu-2002-
slide-01.html[9] 

1.3. การทบทวนวรรณกรรม 

1.3.1. แนวทางการจัดการน้ำท่า 

จากการศึกษางานวิจัยของ จีระนันท์ สุกุล.[10] การศึกษา
ประสิทธิภาพรับน้ำไหลนองในพื้นที ่สวนส่วนกลางของโครงการ
หมู่บ้านจัดสรรขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
โดยใช้หลักแนวทางในการออกแบบเพื่อ การชะลอ กักเก็บ และ
ระบายน้ำ ตามแนวคิด Water sensitive urban design (WSUD) 
และแนวคิด Low impact development (LID) เป็นแนวทางการ
ออกแบบเพื ่อลดผลกระทบทางด ้านส ิ ่งแวดล้อม โดยการนำ
ธรรมชาติมาเป็นองค์ประกอบประยุคใช้ในพื้นที่เมืองเพื่อจัดการ
ปัญหาน้ำท่วม รูปแบบของพื้นที่รับน้ำที่แตกต่างกันมีหลายรูปแบบ 
ซึ่งในส่วนของหลังคาเขียว (Green roof) สามารถลดปริมาณน้ำไหล
นองได้ถึงร้อยละ 100 ซึ่งจากปริมาณน้ำไหลนอง 1.80 นิ้ว เหลือ 
1.57 นิ ้ว ม ีราคาต ้นท ุนการพ ัฒนาท ี ่ถ ูกกว ่าพ ื ้นท ี ่ฐานเดิม 
330,085.84 บาท และมีประสิทธิภาพการรับน้ำไหลนองต่อราคา
ต้นทุนสูงสุด -0.17 นิ้วต่อบาท จากผลการวิจัยที่กล่าวมานั้นจึงเป็น
แนวทางในการจัดการน้ำในการศึกษางานวิจ ัยนี ้ ที ่สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์การรับน้ำท่า เพื่อนำมาพัฒนาหลังคา
เขียว (Green roof) ให้มีศักยภาพในการรับน้ำท่าให้ดียิ่งขึ้น 

1.3.2.  การคํานวณปริมาณน้ำท่า 

ในการจัดการน้ำท่าด้วยแนวคิด Low impact development 
(LID) ใช้การคำนวณด้วยวิธี TR-55 สามารถใช้เพื ่อออกแบบตาม

ข้อกำหนดของสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐฯ Environmental 
Protection Agency (EPA) มาตรา 438 ของรัฐบาลกลาง และ
มาตรฐานในการก่อสร้างอาคารเขียว LEED SSc4 (v4) และ SS6.1 
(2009) และมาตรฐานอาคารเข ียวไทย  TREES-NC [11] จาก
การศึกษาใช้วิธีในการลดปริมาณน้ำท่าด้วยสมการ Curve number 
method [12] 
 สมการพ้ืนฐานมีดังนี้ 

 𝑸  
𝑷 𝟎.𝟐𝑺 𝟐

𝑷 𝟎.𝟖𝑺
    (1) 

 𝑺
𝟏𝟎𝟎𝟎

𝑪𝑵
𝟏𝟎    (2) 

โดยท่ี 
 P คือ ปริมาณน้ำฝนท่ีตกลงมา มีหน่วยเป็นนิ้ว  
 Q คือ ปริมาณน้ำท่า มีหน่วยเป็นนิ้ว 
 S คือ ปริมาณศักยภาพสูงสุดในการดูดซับน้ำของลุ่มน้ำ มีหน่วย
เป็นนิ้ว 
 CN คือ Runoff curve number ได้จากตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1  แสดงรายละเอียด Runoff curve number (CN) 

พื้นที่ 
(Landuse) 

สภาพทาง
อุทกวิทยา 

(Hydrologic 
Condition) 

กลุ่มดินทางอุทก
วิทยา 

A B C D 

พื้นที่ป่า  
(Wood and Forest Land) 
 

พอใช้ (Pool) 45 66 77 83 
แย่ (Fail) 36 60 73 79 
ดี (Good) 25 55 70 77 

พื้นที่ผสมระหว่างป่าไม้กับทุ่ง
หญ้า หรือสวนป่า  (Wood 
Grass combination or 
Orchard) 

พอใช้ (Pool) 57 73 82 86 

แย่ (Fail) 43 65 76 82 

ดี (Good) 32 58 72 79 
ทุ่งหญ้า 
(Rangeland and 
Herbaceous) 
 

พอใช้ (Pool) - 80 87 93 
แย่ (Fail) - 71 81 89 

ดี (Good) - 62 74 85 
พื้นที่โรงงาน 
(Industrial districts)  
 
 

พอใช้ (Pool) 76 85 90 93 
แย่ (Fail) 74 83 88 90 

ดี (Good) 81 88 91 93 

ที่มา : พงษ์ศักด์ิ วิทวัสชุติกุล และพิณทิพย์ ธิติโรจนวัฒน์[13] 
A คือ ดินที่ทีเนื ้อหยาบ ชั้นดินลึกดูดซับน้ำได้ดี อัตราการซับน้ำ

0.30-0.45 นิ้ว/ชม. 
B คือ ดินเนื้อปานกลางถึงหยาบ ชั้นดินลึกดูดซับน้ำได้ดี อัตราการ

ซับน้ำ 0.15-0.30 นิ้ว/ชม. 
C คือ ดินเนื้อปานกลางถึงละเอียด ชั้นดินต้ืนดูดซับน้ำไม่ดี อัตราการ

ซับน้ำ 0.05-0.15 นิ้ว/ชม. 
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D คือ ดินเนื ้อละเอียด ชั ้นดินตื ้นดูดซับน้ำไม่ดี อัตราการซับน้ำ 
0.00-0.05 นิ้ว/ชม. 

1.3.3. เคร่ืองมือเทคนิคการจำลองการศึกษา
ประสิทธิภาพการรับน้ำท่า 

ในการทำให้กระบวนการคำนวณมีประสิทธิภาพ เครื่องมือหรือ
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ใช้เป็นเคร่ืองมือในการช่วยคำนวณจึงต้องมี
ความสอดคล้องกับรูปแบบ TR-55 เนื่องจากสถาบันอาคารเขียวไทย 
(TREES) ได้รับรองการคำนวณด้วยวิธี TR-55 ไว้ใน TREES-NC ทั้งนี้
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า Green Stormwater Infrastructure 
Plug-in (GSI Plug-in) ใน Autodesk Infraworks 360 ดังรูปที่ 3-4 
(คู่มือการใช้ Autodesk Green Stormwater Infrastructure Extension 
for Infraworks 360TM  V1.0.0, 2015) [14] เป็นเคร่ืองมือที่เหมาะสม 
โดยมีขั้นตอนการใช้งานดังนี้  

1.  การขึ้นแบบจำลองของพ้ืนที่ที่ต้องการ 
2.  การต้ังค่าการวิเคราะห์ และการเลือกวิธีการคำนวณ 
3.  กำหนดลักษณ์พ้ืนที่ 
4.  เลือกประเภทของวัสดุที ่เหมาะสมสำหรับการทำหลังคา

เขียวในการช่วยลดการไหลนองของน้ำ 
5.  ทำการวิเคราะห์ข้อมูลให้ค่าเข้าใกล้ศูนย์ 

 
รูปที่ 3  หน้าต่างหลักโปรแกรม Green Stormwater 

Infrastructure Plug-in (GSI Plug-in) ในAutodesk 
Infraworks 360 

 

 
รูปที่ 4 หน้าต่างการออกแบบ GSI-BMP designer 

2. ระเบียบวิธีการวิจัย 

 
2.1. การทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี 

 ในการทบทวนวรรณกรรม และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การพัฒนา
พื ้นที ่ร ับน้ำไหลนองในส่วนของหลังคาเขียว (Green roof) ตาม
แนวคิดในการจัดการน้ำผิวดิน Low impact development (LID) 
ด้วยว ิธ ีการคำนวณปริมาณน้ำไหลนองโดยใช ้เคร ื ่องม ือทาง
คอมพ ิวเตอร์ Green Stormwater Infrastructure Plug-in (GSI 
Plug-in) ใน Autodesk Infraworks 360 

2.2. กำหนดขอบเขตงานวิจัยและเครื่องมือ 

การกำหนดขอบเขตงานวิจัยนั้น ประกอบไปด้วย ขอบเขตด้าน
พื้นที่ และขอบเขตด้านเนื้อหาในงานวิจัย โดยกำหนดขอบเขตด้าน
พื้นที่ในการวิจัยเป็นพื้นที่หลังคาชั้นด้านฟ้า (Flat slab) ชื่ออาคาร 
30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีพื้นที่ทำการ
วิจัยรวม 1,950 ตารางเมตร เพื ่อทำเป็นโมเดลแบบจำลองการ
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พัฒนาพื้นรับน้ำท่า ในส่วนของขอบเขตเนื้อหา ศึกษาแนวคิด และ
ทฤษฎี ในการพัฒนาพื้นที่การรับปริมาณน้ำท่า (Runoff) โดยใช้
เครื ่องมือทางคอมพิวเตอร์ Green Stormwater Infrastructure 
Plug-in (GSI Plug-in) ในAutodesk Infraworks 360 ในการพัฒนา
ต้องม ีการศ ึกษาหลักในการประมาณราคาต้นท ุนให ้ม ีความ
สอดคล้องกับต้นทุนในการพัฒนาประสิทธิภาพรับปริมาณน้ำท่า 
(Runoff) 

3. การเตรียมข้อมูล 

การเตรียมข้อมูลนั้นจะต้องให้มีความสอดคล้องกับตัวโปรแกรม
ในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น B คือ ความลึกชั้นดินปลูก, (C) คือ ความ
พรุนวัสดุดินปลูก, D คือ ความลึกชั้นระบายน้ำ, (E) คือ ความพรุน
วัสดุระบายน้ำ เป็นต้น เพื่อให้ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องและแม่นยำ 
ดังรูปที่ 5  

3.1 เก็บข้อมูลภาคสนามพื ้นที ่ งานภูมิสถาปัตยกรรมอ่อน 
(softscape) และงานภูมิสถาปัตยกรรมแข็ง (hardscape) [15] 

3.2 เก็บข้อมูลตัวแปรทุติยภูมิ ประกอบไปด้วย 3 ตัวแปร ได้แก่ 
1. ปริมาณน้ำฝน ใช้ค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนรวมในคาบ 10 ปี ค่า
น้ำฝนอยู่ที่ 3.15 นิ้ว[16] 2. ความพรุนของวัสดุ  3. ราคาต้นทุนวัสดุ 
ดังตารางที่ 2 โดยจะทำการเปรียบเทียบแต่ละกรณี เทียบกับกรณี
ฐาน (Base case) 

 

 
 

รูปที่ 5 แผนผังชั้นโครงสร้างหลังคาเขียว  

 
รูปที่ 6 ตัวอย่างโครงสร้างหลังคาเขียว 

ที่มา  Dynamic simulation of the green roofs impact on 
building energy performance [17] 

 
 
 
 

ตารางท่ี 2 คุณสมบัติของวัสดุปลูกและชั้นระบายน้ำ ทั้ง 3 กรณี 

ตัวแปร ชนิด 
กรณีที่ 

1 
กรณีที่ 

2 
กรณีที่ 

3 
ค่า ค่า ค่า 

ความลึกชั้นดินปลูก (B) ดินร่วน 6 (นิ้ว) 4 (นิ้ว) 3 (นิ้ว) 
ความพรุนวัสดุดินปลูก (C) 25 % 25 % 25 % 

ความลึกชั้นระบายน้ำ (D) Plantercell 
DC30 

2 (นิ้ว) 2 (นิ้ว) 2 (นิ้ว) 
ความพรุนวัสดุระบายน้ำ (E) 95 % 95 % 95 % 

3.1. การวิเคราะห์ขอ้มูล  

จากขั้นตอนการเตรียมข้อมูลข้างต้น เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการ
จำลองด ้วยโปรแกรมทางคอมพ ิวเตอร ์  Green Stormwater 
Infrastructure Plug-in (GSI Plug-in) ใ นAutodesk Infraworks 
360 ด้วยวิธีการคำนวณ TR-55 ตามแนวทางการจัดการที่ดี Best 
Management Practices (BMP) การออกแบบในโปรแกรมทาง
คอมพิวเตอร์นั้นต้องทำการเลือกพื้นที่ในการทำแบบจำลอง กำหนด
และตั ้งค่าคุณสมบัติของวัสดุ วิเคราะห์ปริมาณน้ำท่า (Runoff)   
โดยทำการการเปรียบเทียบระหว่างกรณีฐาน (Basecase) คือ
หลังคาคอนกรีต (Flat Slab) กับกรณีต่างๆ ที ่มีการพัฒนาเป็น
หลังคาเขียว (Green roof) ในส่วนของพื ้นผิวที ่นำมาพัฒนาเป็น
หลังคาเขียว นั้นต้องทำการประมาณต้นทุนค่าก่อสร้างเพื่อต้องการ
ทราบต้นทุนในการพัฒนา จะได้ศักยภาพการรับน้ำท่าต่อต้นทุนค่า
ก่อสร้างหลังคาเขียว ด้วย Runoff / Cost หรือ (RunoffNew 
– RunoffBase case)/ (CostNew - Cost Base case) เป็นแนวทางใน
การพัฒนาพ้ืนที่ 

3.2. เสนอแนะแนวทาง 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์           
ทำให้ทราบค่าปริมาณการรับน้ำท่า (Runoff)  และจากการประมาณ
ต้นทุนค่าก่อสร้างหลังคาเขียว ของพื ้นผิวที ่ทำการจำลองแต่ละ
รูปแบบ ทำให้ได้ข้อมูลปริมาณการรับน้ำท่า ของพื้นที่หลังคาเขียว 
(Green roof) ในแต่ละกรณี ต่อราคาต้นทุนในการพัฒนา เพื่อเป็น
แนวทางนำไปใช้ในการตัดสินใจสำหรับการพัฒนาพื้นที่หลังคาเขียว
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. อภิปรายผล 

จากการศึกษาพื้นที่ในส่วนของหลังคาชั้นดาดฟ้าของอาคาร 30 
ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ดัง
รูปที่ 2 ซึ่งจัดเป็นอาคารประเภทอาคารสาธารณะและอาคารขนาด
ใหญ่ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มีขนาดพื้นที่ของชั้น
ดาดฟ้ารวม 1,950 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นอาคารต้นแบบในการทำ
การจำลองศักยภาพการรับน้ำไหลนอง จำนวน 1 โครงการ จากการ
การวิเคราะห์ศักยภาพการรับน้ำท่าต่อต้นทุนค่าก่อสร้างหลังคาเขียว 

B ความลึกช้ันดินปลูก = 6 น้ิว 
(C) ความพรุนวสัดุดินปลูก = 25 % 
D ความลึกช้ันระบายน้ำ = 2 น้ิว 
(E) ความพรุนวัสดุระบายน้ำ = 95 % 
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โดยการวิเคราะห์ในแต่ละกรณี เทียบกับกรณีฐาน (Base Case) 
ด ้ วยโปรแกรมจำลองทางคอมพ ิวเตอร ์  Green Stormwater 
Infrastructure Plug-in (GSI Plug-in) ใน  Autodesk Infraworks 
360 โดยวิธีคำนวณ TR-55 เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ ซึ่งใช้ข้อมูล
ค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนรวมในคาบ 10 ปี (Return period) มีค่า 3.15 
นิ้ว ได้ค่าน้ำท่า (Runoff) เท่ากับ 2.92 นิ้ว เป็นพื้นที่  BMP ทั้งหมด 
ดังนั้นในการเปรียบเทียบแต่ละกรณี เพื่อเป็นแนวทางเลือกในการ
พัฒนาการรับปริมาณน้ำท่าต่อต้นทุนค่าก่อสร้างหลังคาเขียว ด้วยการ
เลือกใช้วัสดุ คุณสมบัติ และขนาดต่างๆ ตามตารางที่ 2 โดยอ้างอิง
จากกรณีฐาน (Base Case) จะได้ผลการวิจัย ดังตารางที่ 3 

 
รูปที่ 7 รูปแบบจำลองพ้ืนที่ชั้นดาดฟ้าอาคาร 30 ปี คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ โปรแกรมจำลองทางคอมพิวเตอร์ 
Green Stormwater Infrastructure Plug-in (GSI 
Plug-in) ใน Autodesk Infraworks 360 

ตารางท่ี 3 แสดงประสิทธิภาพการรับน้ำไหลนองต่อราคาต้นทุน 

 

ผลจากการวิเคราะห์แบบจำลองพบว่าแนวทางเลือก Green 
roof กรณีที ่ 1 แนวทางเลือก (GR-1) เปรียบเทียบกับกรณีฐาน 
(Base case) สามารถลดปริมาณน้ำท่า (Runoff) ลงได้ 0 นิ้ว เป็น
สัดส่วนRunoffที่ลดลงได้ 100 เปอร์เซ็น มีพื้นที่ BMP Area เป็น 
100 เปอร์เซ็น ครอบคลุมพื ้นที ่ท ั ้งหมด ในส่วนราคาต้นทุนค่า
ก่อสร้าง เท่ากับ 875,750.00 บาท ได้ศักยภาพการรับน้ำท่าต่อ
ต้นทุนค่าก่อสร้าง คิดเป็น -0.33  กรณีที่ 2 แนวทางเลือก (GR-2) 
เปรียบเทียบกับกรณีฐาน (Base case) สามารถลดปริมาณน้ำท่า 
(Runoff) ลงได ้ 0.02 นิ ้ว เป ็นส ัดส ่วน Runoff ที ่ลดลงได ้ 99 
เปอร์เซ็น มีพื้นที่ BMP Area เป็น 100 เปอร์เซ็น ครอบคลุมพื้นที่

ทั้งหมด ในส่วนราคาต้นทุนค่าก่อสร้าง เท่ากับ 848,250.00 บาท ได้
ศักยภาพการรับน้ำท่าต่อต้นทุนค่าก่อสร้าง คิดเป็น -0.34 กรณีที่ 3 
แนวทางเล ือก (GR-3) เปร ียบเท ียบกับกรณีฐาน (Base case) 
สามารถลดปริมาณน้ำท่า (Runoff) ลงได้ 0.27 นิ้ว เป็นสัดส่วน 
Runoff ที ่ลดลงได้ 91 เปอร์เซ ็น มีพื ้นที ่ BMP Area เป็น 100 
เปอร์เซ็น ครอบคลุมพื้นที่ทั ้งหมด ในส่วนราคาต้นทุนค่าก่อสร้าง 
เท่ากับ 823,750.00 บาท ได้ศักยภาพการรับน้ำท่าต่อต้นทุนค่า
ก่อสร้าง คิดเป็น -0.32  

5. สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์แบบจำลองของพื ้นที ่หลังคาเขียว 
(Green roof) ด ้วยโปรแกรมจำลองทางคอมพ ิวเตอร ์  Green 
Stormwater Infrastructure Plug-in (GSI Plug-in) ใน  Autodesk 
Infraworks 360 เพื่อเป็นแนวทางเลือกในการก่อสร้างหลังคาเขียว
ให ้ม ีศ ักยภาพในการลดปริมาณน้ำท่า ด้วยการเล ือกใช้ว ัสดุ 
คุณสมบัติ และขนาดต่างๆกัน ซึ ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะห์
ศักยภาพการรับน้ำท่าต่อต้นทุนค่าก่อสร้างหลังคาเขียว กรณีที่ 2 
แนวทางเล ือก (GR-2) เปร ียบเท ียบกับกรณีฐาน (Base case) 
สามารถลดปริมาณน้ำท่า (Runoff) ลงได้ 0.02 นิ้ว เป็นสัดส่วน 
Runoff ที ่ลดลงได้ 99 เปอร์เซ ็น มีพื ้นที ่ BMP Area เป็น 100 
เปอร์เซ็น ครอบคลุมพื้นที่ทั ้งหมด ในส่วนราคาต้นทุนค่าก่อสร้าง 
เท่ากับ 848,250.00 บาท ได้ศักยภาพการรับน้ำท่าต่อต้นทุนค่า
ก่อสร้าง คิดเป็น -0.34 เป็นแนวทางเลือกที่มีศักยภาพในการลด
ปริมาณน้ำท่าได้ดีที่สุด 
     จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ ทำให้
ทราบค่าปริมาณการรับน้ำท่า (Runoff)  และจากการประมาณ
ต้นทุนค่าก่อสร้าง ของพื้นผิวที่ทำการจำลองแต่ละกรณี ทำให้ได้
ข้อมูลปริมาณการรับน้ำท่า (Runoff) ของพื้นที่หลังคาเขียว (Green 
roof) ต่อต้นทุนค่าก่อสร้าง เพื่อเป็นแนวทางนำไปใช้ในการตัดสินใจ
สำหรับการพัฒนาพ้ืนที่หลังคาเขียวอย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั ้งต่อไป ควรมีการศึกษา
เพิ่มเติมเรื ่องการปรับเปลี่ยนวัสดุประเภทอื่น ที่มีผลต่อปริมาณ
น้ำท่าและราคาต้นทุน เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ศักยภาพ
การรับน้ำท่าให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเป็นแนวทางเลือกให้กับผู้นำไปใช้งาน
ต่อไป 

6. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ ผศ.ดร.ดำรงศักด์ิ  รินชุมภู อาจารย์ที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการสอบทุกท่าน ที่คอยให้คำปรึกษา แนะนำ และเอาใจ
ใส่ จนสำเร็จเป็นวิทยานิพนธ์อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี ้ข้าพเจ้า
ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา และพ่ี ที ่ได ้ให้กำลังใจส่งเสริม
การศึกษามาโดยตลอด สุดท้ายนี้ขอขอบคุณเพื่อน พ่ี น้อง ที่คอยให้
ความช่วยเหลือข้าพเจ้าในคร้ังนี้ 

แนว
ทางเลือก 

Runoff 
(นิ้ว) 

Cost 
(บาท) 

∆Runoff 
(นิ้ว) 

∆Cost 
(บาท) 

ศักยภาพ 
(นิ้ว/บาท) 

(∆Runoff / 
∆Cost) x105 

Base Case 2.92 0    

กรณีที่ 1  
(GR-1) 

0 875750 -2.92 875750 -0.33 

กรณีที่ 2  
(GR-2) 

0.02 848250 -2.90 848250 -0.34 

กรณีที่ 3  
(GR-3) 

0.27 823750 -2.65 823750 -0.32 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาเขตห้วยขวาง 
FACTORS AFFECTING QUALITY CONTROL OF HIGH-RISE BUILDING CONSTRUCTION IN BANGKOK: A CASE STUDY  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์   เพื่อศึกษาหาปัจจัยและลำดับความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างอาคารสูง โดยเป็น
การศึกษาเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรตั้งแต่ระดับ โฟร์แมน วิศวกรสนาม วิศวกรโครงการ และผู้จัดการ
โครงการ ที่ทำงานอยู่ในโครงการงานก่อสร้างอาคารสูงในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร    ผลการศึกษา พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมคุณภาพงาน
ก่อสร้างอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาเขตห้วยขวาง  ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้วยค่าเฉลี่ย 3.40  และปัจจัยที่มีผลต่อการ
ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างอาคารสูงอยู่ในระดับมาก คือ ด้านบุคลากร ค่าเฉลี่ย 3.59  ด้านการเงินด้วยค่าเฉลี่ย 3.53  และด้านเครื่องมือและ
เครื่องจักร ค่าเฉลี่ย 3.50  ส่วนปัจจัยด้านวัสดุและด้านบริหารจัดการอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.22  และ 3.20 ตามลำดับ  และจากผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า ลักษณะทั่วไปของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน เช่น อายุ ประสบการณ์การทำงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติและอื่นๆ ที่ต่างกันมีผลทำให้
กลุ่มเจ้าของโครงการกับผู้รับเหมางาน มีทัศนคติต่อระดับความสำคัญของปัจจัยด้านบุคลากร และด้านวัสดุมีผลต่อการควบคุมคุณภาพงานก่อสรา้ง
อาคารสูง ส่วนด้านการเงิน ด้านการบริหารจัดการ ด้านเคร่ืองมือและเคร่ืองจักรกลไม่ถือเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05  
คำสำคัญ: ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ, งานก่อสร้างอาคารสูง 

Abstract 

This research aims to study factors and priorities of factors affecting supervision of high-rise building construction. It is a 
quantitative research using collected data obtained by questionnaires. The populations are foremans, site engineers, project 
engineers and project managers who working in high-rise building projects in Huay Khwang Bangkok. The results of the research 
are as follows in general, factor affecting the supervision of high-rise buildings in Bangkok: a case study of Huay Khwang District 
was moderate with an average of 3.40. Factors affecting the supervision of high-rise buildings are at high level include: staffing 
with an average of 3 .59 , financial with an average of 3 .53 , tools and machinery with an average of 3 .50 while material and 
management factors are at a moderate level with an average of 3.22  and 3.20, respectively. The results of hypothesis testing 
show that general characteristics of workers such as age, experience, different work practices and others affect the attitude of 
project owner and contractor toward the significant level of personnel factors and materials that affect the supervision of 
high-rise building construction. On the other hand, the financial factor, management factor and tools and machinery factors 
are not significant level of 0.05. 
Keywords: Factors affecting quality, High-rise building construction 

 
1. ที่มาและความสำคํญของปัญหา 

ราคาที่ดินที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากอดีตถึงปัจจุบัน ทำให้การ
ก่อสร้างอาคารแนวราบไม่คุ้มค่ากับการลงทุนของผู้ประกอบการ  จึง
ทำให้มีความจำเป็นในการก่อสร้างอาคารอาคารสูงเพื่อลดต้นทุน
ราคาต่อพื้นที่อาคาร [1]  ข้อมูลจากกองควบคุมอาคาร สำนักการ
โยธา กรุงเทพมหานคร ในช่วงปี 2533-2562 พบว่า มีอาคารสูงที่
อนุญาตให้ก่อสร้างในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีจำนวนมาก

เพ่ิมขึ้น สอดคล้องกับข้อมูลข้างต้น [2]   เมื่อมีการก่อสร้างอาคารสูง
เพิ่มขึ้น การควบคุมคุณภาพในการก่อสร้างจึงว่าถือเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่ง
ต้องทำการควบคุมปัจจัยต่างๆ เพื ่อให้งานก่อสร้างมีคุณภาพและ
มาตรฐาน [3]   

จากการศึกษา พบว่าการก่อสร้างอาคารสูงมีจำนวนเพ่ิมมากขึ้น 
โดยเฉพาะในเขตห้วยขวางมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากที่สุด เนื่องจากเป็น
ใจกลางเมืองที่มีระบบศูนย์กลางการขนส่งต่างๆ โดยในการก่อสร้าง
อาคารสูงของแต่ละโครงการนั้นใช้เวลา 2-3 ปี  ซึ่งมีมูลค่าสูง อีกทั้ง
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ยังมีผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายในการก่อสร้าง ซึ่งมีหลายปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการควบคุมคุณภาพในการก่อสร้าง ดังนั้นงานวิจัยนี้ จึงสนใจ
ทำการศึกษาหาปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง
อาคารสูงในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  เพื่อให้ได้ข้อมูลเป็น
แนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพงานก่อสร้างอาคารสูง 
ต่อไป  

2. วัตถุประสงค์การศกึษา  

ศึกษาหาปัจจัยและลำดับความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการ
ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างอาคารสูง 

3. ขอบเขตการศึกษา  

ศึกษาอาคารความสูงตั้งแต่ 9 ชั้นขึ้นไปหรือสูงตั้งแต่ 23 เมตร
ขึ้นไปและพื้นที่อาคารไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตรในเขตห้วย
ขวาง กรุงเทพมหานคร และศึกษาในโครงการ  1. โครงการไอดิโอ
คิว สยาม-ราชเทวี โดย บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี
จำกัด/ก่อสร้างโดย บริษัท ที.ที.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง (2004) จำกัด,  2 
โครงการ ไลฟ์ อโศก โดย บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)/
ก่อสร้าง  โดย บริษัท 27 วิศวกรรม จำกัด,  3.  โครงการ ไลฟ์
ลาดพร้าว    โดยบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) /ก่อสร้าง
โดยบริษัท วิศวภัทร์ จำกัด  และ  4. โครงการ เดอะไพรเวซ่ี 
พระรามเก้า โดย บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)/
ก ่อสร ้างโดย บร ิษ ัท พฤกษาเร ียลเอสเตท จำก ัด (มหาชน) 
(หน่วยงาน CCC-5) และบริษัท เอ็มแอนด์อี เอเชีย จำกัด 

4. กลุ่มตัวอย่าง  

ใช้การสุ ่มแบบง่าย (Sampling Random) จากกลุ ่มบุคลากร
จำนวนทั้งหมด 60 คน จากคน 2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มเจ้าของโครงการ 
และ 2. กลุ่มผู้รับเหมา  ที่เป็นบุคลากรที่ปฏิบติงานในโครงการ ตั้งแต่
ระดับ โฟร์แมน วิศวกรควบคุมงาน วิศวกรโครงการ และ ผู้จัดการ
โครงการ จากโครงการ จำนวน 15 คนต่อโครงการ รวมทั้งหมด 60 
คน 

5. ขั้นตอนการศึกษา  

5.1.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบปลายปิด (Closed-
ended Questionnaire) และแบบปลาย เป ิ ด  (Open-ended 
Questionnaire)  โดยแบ่งเนื้อหาของคำถามออกเป็น 2 ตอน คือ 
1. ข้อมูลทั ่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม เป็นคำถามปลายปิด  
จำนวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ตำแหน่ง การศึกษา รายได้ และ
ประสบการณ์ทำงาน และ  2. ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมคุณภาพ
งานก่อสร้างอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นมาตรประมาณค่า 
5 ระดับ [4]    โดยวัดระดับของปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมคุณภาพ

งานก่อสร้างอาคารสูง คือ ด้านบุคลากร (Man)   ด้านการเงิน 
(Money)  ด ้ า น ว ั ส ด ุ  (Material) ด ้ า น ก า รบ ร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร 
(Management)  และด้านเคร่ืองมือและเคร่ืองจักรกล (Machine) 

5.2. การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

การทดสอบหาความเที่ยงตรง (Validity) นำแบบสอบถามให้ผู้
ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการทำงานด้านการควบคุมคุณภาพ
การก่อสร้างอาคารสูง พิจารณาตรวจสอบถึงความครอบคลุมของ
เนื้อหา การใช้ภาษา และโครงสร้างของแบบสอบถาม เพื่อนำมา
ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ และนำไปทดสอบหาความเช ื ่อมั่น 
(Reliability) โดยทำการทดสอบ Pre-Test ก่อนใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  
คือ บุคคลต่าง ๆ ที่ทำงานอยู่ในบริษัทรับเหมาก่อสร้างงานก่อสร้าง

ชุด12 ตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน ในโครงการอาคารสูง  12 ชุด แล้วนำ
หาค่าความเชื ่อมั ่นโดย  สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Cronbach’s alpha 
coefficient; α) ของครอนบัค (Cornbrash) ได้ค่าเท่ากับ 0.81 ซึ่งถือ
ได้ว่ามีความน่าเชื่อถือ 

5.3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ทำการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง 
รวมเป็นแบบสอบถามท้ังส้ิน 60 ชุด  

5.4. การวิเคราะห์ขอ้มูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล คือ 
ค ่าเฉล ี ่ย (Sample Mean)  ค ่าเบ ี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way 
Anova) เป็นวิธีการทดความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปร
อิสระที ่ม ีค ่าย ่อยมากกว ่า 2 ค่าข ึ ้นไป เช ่น อาย ุ การศ ึกษา 
ประสบการณ์ทำงาน โดยนำไปวิเคราะห์กับตัวแปรตาม เป็นการ
ทดสอบค่าความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยด้วย  T-test   ทดสอบความ
แตกต่าง เนื่องจากค่าเฉลี่ยของประชากรทั้ง 2  กลุ่มมี  การทดสอบ
พีรยบ ความแตกต่าง เนื่องจากค่าเฉลี่ยของประชากรทั้ง 2  กลุ่มมี  
ความเป็นอิสระจากกันโดยเมื ่อพบว่ามีนัยสำคัญทางสถิติแล้ว 
เปร ียบเท ียบ  ค ู ่ ด ้ วยว ิ ธีจำแนกเป ็นราย  Least Significant 
Difference หรือที่เรียกว่า LSD ซึ่งได้กำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ 
0.05 [5] 

6. สรุปผลการศึกษา 

6.1. ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศชาย มากที่สุดร้อยละ 91.67   อายุช่วง 30-40 ปี มากที่สุด
ร้อยละ 46.67    การศึกษาระดับปริญญาตรี มากที่สุดร้อยละ 73.33
สาขาโยธา มากที ่ส ุดร้อยละ 71.67   ประสบการณ์การทำงาน
ก่อสร้างอาคารสูง ต่ำกว่า 5 ปี มากที่สุดร้อยละ 40.00      ตำแหน่ง
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วิศวกรควบคุมงาน มากที่สุดร้อยละ 38.38   จำนวนโตรงการที่เคย
มีส่วนร่วมในการทำงาน มากที ่สุดร้อยละ 50.00    ต่ำกว่า 10 
โครงการ จำนวนโครงการที่บริษัทดำเนินการอยู ่ในปัจจุบัน 7 
โครงการขึ้นไป  มากที่สุดร้อยละ 45.00    และมูลค่าของโครงการ 
มากกว่า 1,000 ล้านบาท มากที่สุดร้อยละ 46.67 ตามลำดับ  

6.2. ตอนที่ 2 2  ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมคุณภาพงาน
:ก่อสร้างอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานคร 

รณีศึกษาเขตห้วยขวางก  

ตารางท่ี 1    ปัจจัยที่ด้านบุคลากร  

รายการ 𝐱 ระดับ 
1. การขาดแคลนทีมงานท่ีมีทักษะและ 
   ฝีมือในการปฏิบัติงาน 

3.65 มาก 

2. การขาดแคลนทีมงานปฎิบัติงาน 
   เช่น วิศวกร ช่างเทคนิคโฟร์แมน 

4.08 มาก 

3. ประสบการณ์ของผู้บริหารโครงการมี 
   ไม่พอ 

3.85 มาก 

4. ความรวดเร็วของการตัดสินใจของ 
   ผู้บริหารโครงการ 

3.61 มาก 

5. การขาดทักษะที่ดีในการติดต่อ 
   ประสานงานกันระหว่างทีมงาน 

3.10 ปานกลาง 

6. การมอบหมายงานให้กับแรงงานไม่ 
   ตรงกับลักษณะงาน 

2.86 ปานกลาง 

7. การวางแผนงานหรือขั้นตอนในการ 
   ปฏิบัติงานของทีมงาน 

3.85 มาก 

8. การขาดความสามัคคีและความร่วม 
   มือร่วมใจกันของทีมงาน 

3.76 มาก 

                                    ภาพรวม 3.59 มาก 

ตารางท่ี 2   จจัยด้านการเงินปั  

รายการ 𝐱 ระดับ 
1. ผู้บริหารโครงการและผู้รับเหมาขาด

สภาพคล่องทางด้านการเงิน เช่น ไม่
มีเงินทุนในการก่อสร้าง ไม่ได้รับการ
อนุมัติทางการเงินจากธนาคาร หรือ
แหล่งสินเชื่อ 

4.28 มาก 

2. ขาดการวางแผนทางการเง ินใน
ระหว่างการก่อสร้าง 

3.65 มาก 

3. การจัดสรรเงินทุนไม่เพียงพอกับงาน 3.28 ปาน
กลาง 

4. สภาวะราคาของต้นทุนการก่อสร้าง
ในประเทศและตลาดโลก 

2.95 ปาน
กลาง 

รายการ 𝐱 ระดับ 
5. ก า ร เ ก ิ ด เ ง ิ น เ ฟ ้ อ  แล ะ อ ั ต ร า

แลกเปล่ียนเงินตราเปล่ียนแปลง 
3.53 มาก 

                                     ภาพรวม 3.53 มาก 

ตารางท่ี 3  ปัจจัยด้านวัสดุ 

รายการ 𝐱 ระดับ 
1. วัสดุสูญหายในหน่วยงานที ่ทำการ

ก่อสร้าง 
3.20 ปานกลาง 

2. วัสดุมีคุณภาพต่ำไม่เหมาะสมกับงาน 4.16 มาก 
3. การวางแผนงานด้านวัสดุของฝ่าย

จัดซื้อมีความผิดพลาด 
2.13 น้อย 

4. ความเห็นของผู้ออกแบบในการ 
   อนุมัติใช้วัสดุ 

2.16 น้อย 

5. วัสดุมีปริมาณไม่เพียงพอต่อการใช้
งานในหน่วยงานก่อสร้าง 

4.20 มาก 

6. การกำหนดวัสดุแบบเจาะจง (Lock 
Spec) 

3.10 ปานกลาง 

7. การเลือกใช้วัสดุภายในหรือภายนอก
ประเทศ 

3.28 ปานกลาง 

8. สภาวะการปรับราคาเพ่ิมขึ้นของวัสดุ
ในขณะก่อสร้าง 

4.18 มาก 

9. ระยะเวลาในการผลิตวัสดุไม่สอด 
   คล้องกับระยะเวลาโครงการ 

2.60 ปานกลาง 

                                    ภาพรวม 3.22 ปานกลาง 

ตารางท่ี 4  ด้านการบริหารจัดการ 

รายการ 𝐱 ระดับ 
1. ขาดวิธีการที่ช่วยในการวางแผนและติดตาม

ความก้าวหน้าของงานท่ีดีพอ 
2.78 ปานกลาง 

2. ความสามารถทางด้านการบริหารงาน 
   ก่อสร้างของผู้บริหารโครงการ (PM) 

3.56 มาก 

3. ช่วงรับงานหลายโครงการทำให้งานไม่ 
    ต่อเนื่อง 

3.30 ปานกลาง 

4. จำนวนบุคลากรฝ่ายประสานงานโครงการ 
    มีไม่เพียงพอ 

3.66 มาก 

5. ส่ิงอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการ 
   เช่น วิทยุส่ือสาร โทรศัพท์มือถือ 

2.85 ปานกลาง 

6. มีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดในแบบ 
   ก่อสร้างบ่อยคร้ัง/แบบไม่ใช่เวอร์ชั่นล่าสุด 

2.90 ปานกลาง 

7. การเข้าไปแทรกแซงการทำงานของเจ้าของ
โครงการ 

3.36 ปานกลาง 

                                             ภาพรวม 3.20 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 5  ปัจจัยด้านเคร่ืองมือและเคร่ืองจักร 

รายการ 𝐱 ระดับ 
1. จำนวนเคร่ืองจักรหนัก ไม่เพียงพอต่อ 
   การก่อสร้าง 

4.18 มาก 

2. จำนวนเคร่ืองจักรเบา ไม่เพียงพอต่อ 
   การก่อสร้าง 

4.33 มาก 

3. ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือและ 
   เคร่ืองจักรกล 

3.15 ปานกลาง 

4. ประสบการณ์ของผู้ควบคุม 
   เคร่ืองจักรกล 

3.30 ปานกลาง 

5. การบำรุงรักษาอุปกรณ์เคร่ืองมือและ 
   เคร่ืองจักรกล 

3.48 ปานกลาง 

6. ความทันสมัยของอุปกรณ์เคร่ืองมือ 
   และเคร่ืองจักรกล 

2.80 ปานกลาง 

7. อุปกรณ์เคร่ืองมือและเคร่ืองจักรกล 
   ในหน่วยงานสูญหาย 

2.31 น้อย 

8. สถานที่ทำงานไม่เอ้ืออำนวยในการใช้ 
   เคร่ืองมือแลเคร่ืองจักรกล 

4.48 มาก 

9. จำนวนผู้ให้บริการเช่าเคร่ืองจักรกล 3.56 มาก 
10. ราคาค่าเช่าเคร่ืองจักรกล 3.61 มาก 
11. มาตรการและข้อบังคับใช้เร่ืองความ 
     ปลอดภัยในการทำงานท่ีเก่ียวกับ 
     อุปกรณ์เคร่ืองจักรกล 

3.30 ปานกลาง 

                                     ภาพรวม 3.5 มาก 

ตารางท่ี 6  ภาพรวมปัจจัย 5 ด้าน 

ภาพรวมปัจจัยทั้งหมด 𝐱 ระดับ 

1. ด้านบุคลากร 3.59 มาก 
2. ด้านการเงิน 3.53 มาก 
3, ด้านวัสดุ 3.22 ปานกลาง 
4. ด้านการบริหารจัดการ 3.20 ปานกลาง 
5. ด้านเคร่ืองมือและเคร่ืองจักรกล 3.50 มาก 
                                 รวมทุกด้าน 3.40 ปานกลาง 

6.3. ตอนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

ตารางท่ี 7  ผลการทดสอบสมมติฐาน  

ปัจจัย ค่าสถิติ 
**T-TEST 

ค่า 
***L.S.D. 

ผลการทดสอบท่ี
ระดับนัยสำคัญ 0.05 

*ด้านบุคลากร  
(Man) 

-2.550 0.021 พบความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญใน
ด้านบุคลากร 

ปัจจัย ค่าสถิติ 
**T-TEST 

ค่า 
***L.S.D. 

ผลการทดสอบท่ี
ระดับนัยสำคัญ 0.05 

ด้านการเงิน 
(Money) 

-1.546 0.244 ไม่พบความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญ
ในด้านการเงิน 

*ด้านวัสดุ  
(Material) 

-2.540 0.011 พบความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญใน
ด้านวัสดุ 

ด้านการบริหาร
จัดการ 
(Management) 

-0.914 0.223 ไม่พบความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญ
ในด้านการบริหาร
จัดการ 

ด้านเคร่ืองมือ
และคร่ืองจักรกล 
(Machine) 

-0.783 0.445 ไม่พบความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญ
ในด้านเคร่ืองมือและ
เคร่ืองจักรกล 

* สูงแสดงปัจจัยย่อยที่มีผลต่อการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างอาคาร  
** T-TEST คือ การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2  กลุ่ม  
*** L.S.D. (Least Significant Difference) คือ วิธีการใช้เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย
ทั่วไปโดยทำการจับคู่เปรียบเทียบทีละคู่ 

ตารางที่ 7 พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญในกลุ่มเจ้าของ
งาน ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากร และปัจจัยด้านวัสดุ กล่าวคือ ในกลุ่ม
เจ ้าของงานมีท ัศนคติว ่าด ้านบ ุคลากร (Man) และด้านว ัสดุ 
(Material) นั้น เป็นปัจจัยที ่มีความสำคัญมาก  และไม่พบความ
แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในกลุ ่มเจ้าของงาน ได้แก่ ปัจจัยด้าน
การเงิน ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ และปัจจัยด้านเครื่องมือและ
เครื่องจักรกล กล่าวคือ กลุ่มเจ้าของงานมีทัศนคติว่าด้านการเงิน 
(Money) ด้านการบริหารจัดการ (Management) และในด้าน
เครื่องมือและเครื่องจักรกล ไม่ถือเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญ หรือมี
ความสำคัญน้อย 

7. อภิปรายผลการศึกษา 

7.1. ด้านบุคลากร 

ความเห็นเรื่อง การขาดแคลนทีมงานในการปฎิบัติงาน เช่น 
วิศวกร ช่างเทคนิค โฟร์แมน มากที่สุด อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ 
เรื ่องการขาดความสามัคคีและความร่วมมือร่วมใจกันของทีมงาน 
เพราะในการทำงานบุคลากรถือว่ามีความสำคัญที่สุด บุคลากรต้อง
รับผิดชอบ มีความรักสามัคคี ยิ่งถ้าองค์กรได้บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงาน จะทำให้งานสำเร็จลุล่วงได้อย่าง
รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เวนิช 
วัฒนภูริภากร [6] ซึ่งทำการศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ
ในการบริหารต้นทุนโครงการ : กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างอาคาร
สูง พบว่า สถานภาพโดยทั ่วไปของบริษัท มีผลอย่างมากต่อ
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ความสำเร็จในการบริหารจัดการควบคุมต้นทุน เช่น เมื่อองค์กรมี
การขยายเติบโตทางธุรกิจ จะต้องเพิ่มบุคลากรในหน่วยงานมาก
ขึ้น นั่นคือจะต้องมีภาระผูกพันและมีต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น แต่ถ้า
บุคลากรทำงานเต็มความสามารถหรือการเพิ่มบุคลากรใหม่เข้ามา
อาจต้องพิจารณาถึงการจ้างกลุ่มบริษัทผู้รับเหมาย่อยมารับช่วง
งานต่อ เพ่ือเป็นการตัดลดภาระต้นทุน  

7.2. ด้านการเงิน 

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีความเห็นเรื่อง ผู้บริหารโครงการ
และผู้รับเหมาขาดสภาพคล่องทางด้านการเงิน เช่น ไม่มีเงินทุนใน
การก่อสร้าง ไม่ได้รับการอนุมัติทางการเงินจากแหล่งสินเชื่อ เป็น
ปัจจัยที่จะมากระทบกับการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างอาคารสูง
มากที ่สุด ซึ ่งเงินนับเป็นหัวใจสำคัญของระบบ ประกอบไปด้วย 
เงินทุน เงินสด เงินหมุนเวียน เงินค่าใช้จ่าย หรือเงินรายรับ และยิ่ง
ถ้าเกิดเป็นภาวะที่ค่าเงินมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง หรือเงินเฟ้อ 
ด้วยแล้ว จะยิ่งทำให้เกิดต้นทุนในการก่อสร้างเพิ่มสูงขึ้นทั้งค่าวัสดุ
ก่อสร้าง ค่าแรงคนงาน ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในขณะท่ียังไม่มีรายรับ
เกิดขึ้น ย่อมส่งผลให้ระบบประสบกับความยุ่งยาก หรืออาจถึงแก่
หายนะได้ ซึ่งก็จะสอดคล้องกับงานวิจัย ของ สุชาติ แสนมาโนช [7] 
ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื ่อง ปัจจัยวิกฤตที ่เกิดขึ ้นในขั ้นตอนงาน
ก่อสร้างอาคารสูงที่ส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายในงานก่อสร้างที่เพ่ิมขึ้น ใน
ความคิดเห็นรวมของผู้บริหารโครงการและผู้รับเหมา ทุกขั้นตอน
การก่อสร้าง พบว่า ระบบการเงินของผู้รับเหมาไม่มีความคล่องตัว 
และขาดการพัฒนา อบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เป็นปัญหาสำคัญ
ที่สุด ดังนั้นทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรได้ร่วมมือกันป้องกัน เพื่อไม่ให้
เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น จนส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ
ทั้งยังสอดคล้องกับแนวความคิดของ ประกอบ บำรุงผล [8] กล่าวว่า 
ด้านเงินทุน (Money) เงินสด เงินผ่อนหรือเงินกู้ เป็นปัจจัยในการ
สนับสนุนในการบริหารงานก่อสร้างที่สำคัญที่สุด เนื่องจากหากขาด
เงินทุนแล้วก็จะทำให้ปัจจัยอื่น ๆ ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ 
ผู้ประกอบการต้องจัดการสถานะทางการเงินให้มั่นคงเพียงพอที่จะ
หมุนเวียนให้เกิดสภาพคล่อง มิฉะนั ้นจะทำให้งานก่อสร้างต้อง
หยุดชะงักลง 

7.3. ด้านวัสด ุ

อยู ่ในระดับปานกลาง โดยมีเพียงบางหัวข้อเท่านั ้นที ่กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความสำคัญที่ระดับมาก นั่นคือ วัสดุมีปริมาณไม่เพียงพอ
ต่อการใช้งานของหน่วยงานก่อสร้าง รองลงมาคือ สภาวะการปรับ
ราคาของวัสดุ และวัสดุที่ใช้มีคุณภาพต่ำไม่เหมาะสมกับงาน โดย
วัสดุถือเป็นส่วนสำคัญที่สามารถชี้วัดคุณภาพของงานก่อสร้าง หาก
ต้องการงานก่อสร้างที่มีคุณภาพดี จำเป็นต้องใช้วัสดุที่ดีด้วย โดย
ปัจจัยด้านวัสดุนั้นมีความแตกต่างจากปัจจัยอื่นตรงที่เป็นปัจจัยที่
สามารถควบคุมได้ หากแต่ต้องมีการวางแผนงานที ่ด ีระหว่าง

บุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเขมชาติ อินทร์
แก้ว [9] ได้ทําการศึกษาแนวทางการจัดการด้านคุณภาพงาน
ก่อสร้างของบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน พบว่า กิจกรรมที่บริษัทที่
ปรึกษาต้องดําเนินการในช่วงการก่อสร้างเพื ่อควบคุมคุณภาพ 
ประกอบด้วย การตรวจสอบการขออนุมัติใช้วัสดุ การตรวจสอบการ
ขออนุมัติ Construction drawing การตรวจสอบการขออนุมัติ
วิธีการทํางาน และการกําหนดวิธีการทดสอบคุณภาพวัสดุ  /งาน  
และ บันทึกผล ซึ ่งงานวิจัยนี ้ได้ศึกษาแนวทางการจัดการด้าน
คุณภาพงานก่อสร้างผ่านกิจกรรมที่กล่าวในข้างต้น โดยเก็บข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ 

7.4. ด้านการบรหิารจัดการ 

ความเห็นเรื่องจำนวนบุคลากรฝ่ายประสานงานโครงการมีไม่
เพียงพอ และความสามารถทางด้านการบริหารงานก่อสร้างของ
ผู้บริหารโครงการ (PM) มีผลต่อการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง
อาคารสูงอยู ่ในระดับมาก ซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรัณย์ 
อินทรพรหม [10] ได้ทำการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพ
งานอาคารในช่วงการก่อสร้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาและ
จัดลำดับความสำคัญของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพงาน
อาคาร สอบถามผู้เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ประกอบด้วย เจ้าของ
งาน ผู้ควบคุมการก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้าง และผู้ออกแบบ พบว่า 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพงานอาคารทั้ง 39 ปัจจัยแบ่งออกได้
เป็น 4 กลุ่ม คือ ปัจจัยที่เกิดจากผู้เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ปัจจัยที่
เกิดจากคณะทำงานก่อสร้าง ปัจจัยที่เกิดกระบวนการก่อสร้าง และ
ปัจจัยภายนอก พบว่า อันดับความสำคัญของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
คุณภาพงานอาคาร ของแต่ละกลุ ่มมีความสอดคล้องกันอย่างมี
นัยสำคัญ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพงานอาคารมากที่สุด คือ 
ความสามารถการบริหารงานของผู้บริหารโครงการ รองลงมาคือ 
ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการก่อสร้างของผู้ออกแบบ ความ
ร ่วมม ือก ันของท ีมงานก ่อสร ้าง  และความสามารถในการ
ประสานงานของผู้บริหารโครงการ ซึ่งกลุ่มปัจจัยที่มีผลกระทบมาก
ที่สุดคือ กลุ่มปัจจัยที่เกิดจากทีมงานก่อสร้าง  

7.5. ด้านเครื่องมือและเครื่องจักรกล 

ปัจจัยด้านเครื่องมือและเครื่องจักรกลถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญ
มากในเรื่องการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างเช่นกัน ซึ่งหากมีการ
วางแผนงาน มีบุคลากร มีเงิน แต่ไม่มีเคร่ืองจักรอย่างไรก็ไม่สามารถ
เริ่มก่อสร้างได้ ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมของปัจจัยด้าน
เครื่องมือและเคร่ืองจักรกลอยู่ในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างให้
ความเห็นในเรื่อง สถานที่ทำงานไม่เอื้ออำนวยในการใช้เครื่องมือ
และเครื่องจักรกล มากที่สุด รองลงมา คือ จำนวนเครื่องจักรเบา 
และเครื่องจักรหนัก ไม่เพียงพอต่อการก่อสร้าง ซึ่งธันยกร กสิภาร์ 
[11] ได้ให้แนวคิดไว้ว่า Machine หมายถึง เคร่ืองจักร อุปกรณ์ และ
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เครื ่องมือเครื ่องใช้ในโรงงานหรือในสำนักงาน ซึ ่งนับว่าเป็น
องค์ประกอบที่สร้างปัญหาให้กับระบบอย่างสำคัญประการหนึ่ง
เหมือนกัน ปัญหาที่ทำให้ได้กำไรหรือขาดทุนมากที่สุดของธุรกิจ มัก
เกิดจากเครื่องจักรและอุปกรณ์การทำงานเป็นส่วนใหญ่ เช่น เครื่อง
มีกำลังผลิตไม่พอ เครื่องเก่า หรือเป็นเครื่องที่ล้าสมัย ทำให้ต้องเสีย
ค่าซ่อมบำรุงหรือค่าทำงานที่ล่าช้า ทำงานไม่ทันตามกำหนดเวลา 
ส่งผลให้เกิดความเสียหายและขาดรายได้หรือขาดทุน เป็นต้น
สอดคล้องกับแนวคิดของ George Atkinson [12] (อ้างถึงใน ปณต 
มงคลธรรมกุล 2552) กล่าวว่า ปัจจัยการบริหารคุณภาพด้าน
เครื่องมือ คือ จะต้องวางแนวทางพิจารณาในเรื่องของประสิทธิภาพ
การใช้งาน ความถูกต้องแม่นยำ การบำรุงรักษา และความเหมาะสม
ของราคาค่าใช้จ่ายกับผลงานท่ีได้ 

8. ข้อเสนอแนะจากผลของการศึกษา 

8.1. การขาดแคลนแรงงาน 

แรงงานที่มีทักษะและฝีมือในการปฏิบัติงาน จะมีผลต่อการ
ควบคุมคุณภาพอยู ่ในระดับมาก ดังนั ้น ผู ้รับเหมาก่อสร้างดูแล
บุคลากรให้มีความรู ้ ความสามารถอยู ่เสมอ โดยทำการกำหนด
รายละเอียดองค์ความรู้และระดับของความรู้ ความสามารถที่จำเป็น
สำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง และระดับตำแหน่ง ในส่วนด้าน
ทักษะให้กำหนดรายละเอียด และระดับของทักษะที่จำเป็นสำหรับ
การปฏิบัติงาน ทั้งมุ่งเน้นให้บุคลากรใช้ความรู้ความสามารถอย่าง
เต็มที่    

8.2. ประสบการณ์ของผู้บริหารโครงการ 

หากมีไม่พอ จะมีผลต่อการควบคุมคุณภาพอยู่ในระดับมาก 
ดังนั ้น ผู้บริหารโครงการจำเป็นที่จะต้องหมั ่นศึกษาเรียนรู ้ เพ่ือ
พัฒนาทักษะของตนเอง และหาประสบการณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อ
การดำเนินงานก่อสร้าง เพื่อการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ
และก่อให้เกิดความสำเร็จต่อไป 

8.3. การขาดการวางแผนทางการเงิน 

การวางแผนการเงินในระหว่างการก่อสร้าง จะมีผลต่อการ
ควบคุมคุณภาพอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารโครงการควรมีการ
ประชุม วางแผนการดำเนินงานระหว่างผู้รับเหมาก่อสร้าง หรือกลุ่ม
ผู ้ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ทั ้งก่อนเริ ่มโครงการ ระหว่างการ
ดำเนินงานโครงการ เพ่ือการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 

8.4. ผู้บริหารโครงการและผู้รับเหมาขาดสภาพคล่อง
ทางด้านการเงิน 

สภาพคล่องทางด้านการเงิน เช่น ไม่มีเงินทุนในการก่อสร้าง 
ไม่ได้รับการอนุมัติทางการเงินจากธนาคาร หรือแหล่งสินเชื่อ จะมี
ผลต่อการควบคุมคุณภาพอยู่ในระดับมาก ดังนั ้น ในการจะเร่ิม

โครงการผู ้บริหารโครงการ และผู ้ร ับเหมาโครงการ ควรมีการ
วางแผนและตรวจสอบในเรื่องเงินทุนให้แน่นอนเสียก่อนว่าสามารถ
บริหารเงินในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวได้จริง พร้อมทั้งต้องมี
การวางแผนเรื ่องเงินสำรองล่วงหน้า หากแผนดำเนินงานแรกไม่
เป็นไปตามที่ต้ังไว้ เพ่ือการดำเนินงานที่ต่อเนื่องของโครงการ  

8.5. วัสดุที่ใช้มีคุณภาพต่ำ 

วัสดุที่ไม่เหมาะสมกับงานจะมีผลต่อการควบคุมคุณภาพอยู่ใน
ระดับมาก ดังนั้น ผู้รับเหมาควรมีตรวจสอบวัสดุที่ต้องใช้ในงานทุก
ชนิด ว่ามีเสปคถูกต้องตรงกันกับที่ต้องการหรือได้มาตรฐานหรือไม่ 
โดยต้องทำการเปล่ียนทันทีหากวัสดุที่ได้ไม่ตรงกับความต้องการ 

8.6. จำนวนบุคลากรฝ่ายประสานงานโครงการมีไม่
เพียงพอ 

จำนวนบุคลากรมีผลต่อการควบคุมคุณภาพอยู่ในระดับมาก 
ดังนั้น ควรมีการวางแผนจัดบุคลากรฝ่ายประสานงานโครงการให้
เพียงพออยู่เสมอ เพราะการสื่อสารภายในทีมถือเป็นสิ่งสำคัญต่อ
การดำเนินงานให้ได้งานที่มีคุณภาพ 

8.7. ราคาค่าเช่าเคร่ืองจักรกล 

     ราคาค่าเช่าเครื ่องจักรกล มีผลต่อการควบคุมคุณภาพอยู่ใน
ระดับมาก ดังนั้นคัดเลือกผู้ให้บริการเช่าเครื่องจักรกลหลาย ๆ ราย
พร้อมทั้งเปรียบเทียบราคาที่ดีที่สุด เพื่อการประหยัดต้นทุนในการ
ดำเนินงาน 

9. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลใน
การศึกษาครั ้งนี ่ คือ 1. โครงการไอดิโอคิว สยาม-ราชเทวี โดย 
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวีจำกัด และบริษัท ที.ที.เอส. 
เอ็นจิเนยีร่ิง (2004) จำกัด,  2 โครงการ ไลฟ์ อโศก โดย บริษัท เอพี 
(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และบริษัท 27 วิศวกรรม จำกัด,  3.  
โครงการ ไลฟ์ลาดพร้าว   โดยบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด 
(มหาชน) และบริษัท วิศวภัทร์ จำกัด  และ  4. โครงการ เดอะไพรเว
ซี่ พระรามเก้า โดย บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
และบริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (หน่วยงาน CCC-
5) และบริษัท เอ็มแอนด์อี เอเชีย จำกัด 

10. การอ้างอิง 

[1] กิตตินาถ สุริยกัณฑ์. (2557). การศึกษาปัญหาเพื ่อการ
พัฒนาคุณภาพงานก่อสร้างอาคารสูง. วิทยานิพนธ์วิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารการ
ก่อสร้าง,  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. 

[2] กองนโยบายและแผนงาน สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร. 
(2562). สร ุปผลการอนุญาตปล ูกสร ้างอาคารในเขต
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สำนักผังเมือง, กรุงเทพมหานคร. 

[3] ธันยกร กสิภาร์. (2553). ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพโครงการ
ก ่อสร ้ างในมหาว ิทยาล ัยมห ิดลว ิทยาเขตศาลายา . 
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บทคัดย่อ 

สถิติการได้รับบาดเจ็บจากงานก่อสร้างในประเทศไทยมีอัตราเกิดขึ้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับหลายๆประเทศ  มีนักวิจัยจำนวนมากที่พยายาม
ค้นหาวิธีการและมาตรการป้องกันเพื่อให้อุบัติเหตุลดน้อยลง  รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญโดยมีมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 และกฎกระทรวงการกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดา้น
ความปลอดภัย 17 ฉบับ กำหนดให้ผู้รับเหมาที่รับงานภาครัฐและเอกชนต้องจัดทำแผนความปลอดภัย และคู่มือระบบการจัดการความปลอดภัย  
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ดังกล่าวนั้นก็ยังเกิดขึ้น วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อเสนอรูปแบบมาตรฐานมาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้างด้าน
การจัดการทั่วไปสำหรับภาครเอกชนสำหรับโครงการก่อสร้าง โดยการสืบค้นข้อมูลจาก Google Search ของหน่วยงานต่างๆด้านความปลอดภัย, 
เครือข่าย Virtual Private Network  เอกสาร ตำรา คู่มือ และประสบการณ์ของผู้วิจัย และนำมาจัดเรียงเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของภาครัฐและ
เอกชนได้อย่างถูกต้อง จากการศึกษาพบว่า ผู้ว่าจ้างต้องจัดหาและจัดทำเอกสาร คู่มือความปลอดภัย เช่น ด้านนโยบาย, องค์กรความปลอดภัย, การ
ฝึกอบรม, มาตรการป้องกัน, การตรวจสอบและติดตาม, การรายงาน, การรณรงค์ส่งเสริม, ปฐมพยาบาล, การวางแผนฉุกเฉิน เป็นต้น สามารถลด
สถิติการได้รับบาดเจ็บได้ 
คำสำคัญ: มาตรฐานความปลอดภัย, การจัดการท่ัวไป, พระราชบัญญัติความปลอดภัย, กฎกระทรวง 

Abstract 

Statistics of construction accidents and injuries in Thailand have shown a high rate of occurrences in comparison to many 
other countries. There are many researchers trying to find methods and preventive measures to reduce accidents. Thai 
government also realized that this could be a significant problem. Therefore, the Thai government released a safety policy in 
2000 and the Occupational Safety, the 2011 Health and Environment Act. Also, Ministerial Regulations officially form many 
versions of Standards for Administration and Management of Safety. These cause the private contractors that manage public 
and private jobs to create safety plans and safety management system manuals in construction management. Nevertheless, 
various accidents still exist. The objective of this research is to propose a standardized construction safety standard for private 
management for construction projects. The study was conducted by searching google searches of security agencies, virtual 
private networks, documents, textbooks, manuals, and researcher experiences and arranged to be a proper public-private 
practice. The study found that Employers are required to provide and document safety manuals such as policy, safety 
organizations, training, preventive measures, monitoring and monitoring, reporting, promotional campaigns, first aid, 
contingency planning, etc. These acts are able to reduce injury statistics. 
Keywords: Construction Safety Standards, General Management, Safety Act, Ministerial Regulations 
 
1. คำนำ 

ปัจจุบันอุตสาหกรรมงานก่อสร้างไทย ได้มีการพัฒนาและก้าวหน้า
เป็นอย่างมาก  ทั ้งด้านการจัดการและวิธีการก่อสร้าง โดยได้นำ
เครื่องมือ เครื่องจักร และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนวิทยาการ
ใหม่ๆ มาใช้อย่างแพร่หลาย  เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและ
สะดวกรวดเร็วขึ้น  ทว่าการบริหารงานด้านความปลอดภัย กลับไม่ได้
รับการพัฒนาเท่าที่ควร ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยๆ และคนงานได้รับ
บาดเจ็บเป็นจำนวนมาก [6] จากสถิติผู ้เสียชีวิตจากการทำงานใน

ประเทศไทย ดังแสดงในรูปที่ 1 พบว่า กลุ่มก่อสร้างที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
มีจำนวนมากกว่ากิจกรรมอื่นๆ แสดงว่ามีการจัดการที่หน้างานไม่ดี  
มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานที ่ไม่ปลอดภัย Lam et al (1998) ใน
ฮ่องกง กล่าวว่าคนงานก่อสร้างส่วนใหญ่ขาดการศึกษาด้านความ
ปลอดภัย  ขาดการฝึกอบรมและขาดฝึกทักษะ อีกทั้งโครงการมี
กิจกรรมหลายอย่างและซับซ้อน คนงานมีทักษะที่แตกต่างกัน  และ
ในแต่ละวันคนงานจะมีการปฏิบัติงานด้วยการเคลื่อนไหวและปีน
ป่ายอยู่ตลอดเวลา ด้วยเหตุผลนี้คนงานก่อสร้างจึงมีโอกาสสูงที่จะ
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ได้ร ับภัยอันตรายจากการทำงานอย่างแน่นอน  ฉะนั ้นคนงาน
ก่อสร้างจึงต้องมีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยบ่อยๆ  และสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล  มีการควบคุมดูแล  มีความรู ้ความ
ปลอดภัยและมาตรฐานการทำงานและกฎระเบียบ Thanet (2007)    
จากรายงานประจำปี พ.ศ.2561 ของกองทุนเงินทดแทน สำนักงาน
การประกันสังคม พบว่า มีคนงานก่อสร้างประมาณ 9,638 คนได้รับ
ภัยอันตรายและการเจ็บป่วย และได้เสียชีวิตมากถึง 124 คน ดัง
ภาพที่ 1   

 

รูปที่ 1  แสดงสถิติการเสียชีวิตของกิจการงานก่อสร้างกับทุกกลุ่ม
ประเภทกิจการปี 2551-2561 

เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ เป็นส่ิงที่ทำให้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต หาก
นำสถิติการเสียชีวิตจากการทำงานก่อสร้างของประเทศไทยมา
เปรียบเทียบกับต่างประเทศ เช่น อเมริกา อังกฤษ สก๊อตแลนด์ 
สิงคโปร์ [12] ก็ยังเห็นได้ว่าสถิติการเสียชีวิตของคนงานก่อสร้างใน
ไทยยังสุงกว่าประเทศเหล่านั้นมาก ดังแสดงในรูปที่ 2 

รูปที่ 2  แสดงเปรียบเทียบสถิติการเสียชีวิตด้านก่อสร้างของไทย
กับต่างประเทศปี พ.ศ.2540-2550 (ต่อ 100,000คน) 

มีนักวิจัยในหลายประเทศท่านพยายามศึกษาปัญหาดังกล่าว
และหาแนวทางประเมินค่าใช้จ่ายสำหรับป้องกันอุบัติเหตุที ่จะ
เกิดขึ ้นเช่น ในปี 1995 Tangและคณะ[17]  พบว่าค่าใช้จ่ายเพ่ือ
ป้องกันอุบัติเหตุต่ำสุดร้อยละ 0.80 ของสัญญารวม ในปี 1982 ที่
อเมริกา พบว่า ในปี 1996 มีค่าร้อยละ 7.90-15 [8] ระหว่างปี 
1993-1995 ที่เกาหลีใต้พบว่ามีค่าร้อยละ 1.20-1.30 ของสัญญา
รวม [16] จะสังเกตได้ว่าแต่ละประเทศจะมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน

ไป สำหรับประเทศไทยภาครัฐได้กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและ
ควบคุมอุบัติเหตุในงานก่อสร้างขึ ้น ดังนั ้นคณะรัฐมนตรีจึงมีมติ
กำหนดให้มีนโยบาย (2543) "มาตรการป้องกันและควบคุมอุบัตเิหตุ
ในงานก่อสร้างของรัฐ" [11] โดยให้ผู้รับเหมาจัดทำแผนปฏิบัติงาน
ความปลอดภัย  แต่อุบัติเหตุกลับไม่ได้ลดลง จากปัญหาดังกล่าว  ผู้วิจัยจึงมี
แนวคิดเพื่อค้นหาวิธีการในการวิเคราะห์หามาตรฐานความปลอดภัยในงาน
ก่อสร้างด้านการจัดการทั่วไปเพ่ือให้อุบัติเหตุลดลง 

1.1. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

เพื ่อศึกษามาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้างด้านการ
จัดการทั่วไปของเอกชน โดยรวบรวมข้อมูลจากพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัยฯและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และนำมาจัดเรียงเพ่ือ
เป็นแนวทางปฏิบัติของภาครัฐและเอกชนได้อย่างถูกต้อง 

1.2. ขอบเขตการศึกษา  

ทำการศึกษาพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 และกฎกระทรวงการ
กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย
หลายฉบับสำหรับด้านการจัดการทั่วไป 

1.3. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ 

1.3.1. ทำให้รู้มีระบบการจัดการด้านความปลอดภัยใน
การทำงานของสถานประกอบกิจการ 

1.3.2. ทำให้รู้สถานภาพมาตรฐานด้านความปลอดภัยใน
งานก่อสร้างด้านการจัดการทั่วไปของภาคเอกชน 

2. ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

2.1. คำนิยาม [4] 

2.1.1. ความปลอดภัย (SAFETY) 

หมายถึง การปรารถจากภัย ซึ่งในทางปฏิบัติเป็นไปไม่ได้ที่จะ
ขจัดภัยทุกชนิดให้หมดไปโดยสิ้นเชิง ความปลอดภัยจึงให้รวมถึง
การปรารถจากอันตรายท่ีมีโอกาสจะเกิดขึ้นด้วย 

2.1.2. อุบัติเหตุ (ACCIDENT) 

หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมิได้วางแผนไว้ล่วงหน้า ซึ่ง
ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ พิการหรือตาย และ/หรือทำให้ทรัพย์สินได้รับ
ความเสียหาย เป็นต้น 

2.2. ทฤษฎีที่เก่ียวกับอบุัติเหต ุ

ทฤษฎีโดมิโน [1] กล่าวไว้ว่า การบาดเจ็บและความเสียหาย
ต่างๆเป็นผลสืบเนื่องโดยตรงมาจากอุบัติเหตุ ซึ่งเปรียบเหมือนตัว
โดมิโนที่เรียงกันและล้มลง ซึ่งสามารถป้องกันไม่ให้ล้มได้ 
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2.3. สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 

สาเหตุที ่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง [4] 
พบว่าม ีสาเหตุจากคน 88 % จากเครื ่องจ ักร10 % และจาก
ธรรมชาติ2% ระหว่างปี 1990-2001 ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้
วิจัยศึกษาการตกจากที่สูง [19] พบว่าคนงานก่อสร้างมีการตกจากที่
สูงจากอาคารเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นสาเหตุปัจจัยหลักมาจากราคา
ค่าก่อสร้างที่มีราคาต่ำ  

2.4. ลักษณะของอุบัติเหตุในงานก่อสร้าง  

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีอยู่หลายลักษณะดังแสดงในรูปที่ 3 [6] 

 

รูปที่ 3  แสดงลักษณะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในอาคาร 

2.5. กฎหมายและมาตรฐานด้านการจัดการ 

2.5.1. พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำ งาน พ.ศ.2554 [7] 

2.5.2. กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร
และการจ ั ดการด ้ านความปลอดภ ัย  อาช ี วอนาม ั ย  และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2549 [8] 

2.5.3. กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร
และจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทำงานเก่ียวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 [9]  

2.5.4. กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร
และการจ ั ดการด ้ านความปลอดภ ัย  อาช ี วอนาม ั ย  และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน(ฉบับที่2) พ.ศ.2553 [10] 

2.5.13. มติคณะรัฐมนตรี นร.0205/ว 84 ลงวันที่ 28 
มิถุนายน 2543 เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุในงาน
ก่อสร้างของรัฐ [11] 

2.5.14. อ่ืนๆ  

2.6. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ 

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุในงานก่อสร้างของสหรัฐอเมริกา
ในปี 1990 [16] พบว่า ค่าใช้จ่ายทางตรง ค่าใช้จ่ายทางอ้อมมีค่า

มากกว่าที่ นักวิจัยได้กล่าวว่า [13] Heinrich ได้ศึกษาไว้ซึ่งมีสัดส่วน 
1:4 และค่าใช้จ่ายดังกล่าวเปรียบเสมือนภูเขาน้ำแข็ง และในปี 1999 
มีนักวิจัยในประเทศไทยได้ศึกษาความสัมพันธ์ของระดับมาตรการ
ความปลอดภัยกับค่าใช้จ่ายที ่เกี ่ยวข้องกับความปลอดภัยของ
โครงการก่อสร้างอาคารสูง [5] พบว่า มีมูลค่าการลงทุนในการ
ป้องกันและการสูญเสียจากอุบัติเหตุ เฉลี่ย 319 บาท /คน ต่อมาใน
ปี 2002 [2] พบว่า อาคารที่ไม่มีชั้นใต้ดินมีมูลค่าป้องกันอุบัติเหตุ 
2.23% ถึง 0.95% ของมูลค่าโครงการหรือ 177.5-103.92 บาท/
ตารางเมตร  

2.7. งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัย 

ได้มีนักวิจัยหลายท่านได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัย
ของสถานที่ก่อสร้าง [14] ในซาอุอาระเบีย พบว่าโครงการขนาดเล็ก
มีความปลอดภัยต่ำกว่าโครงการขนาดใหญ่ ซึ ่งม ีระดับความ
ปลอดภัยเฉลี่ย 65.21% และ 84.55% ตามลำดับ และในปี 1994-
1995 ประเทศไทย [18] พบว่าบริษัทก่อสร้างที่ทำงานขนาดเล็กมี
การจัดการการมาตรการป้องกันน้อยกว่าบริษัทขนาดใหญ่ อัตราการ
เสียชีวิตสูงกว่าประเทศทางตะวันตกถึง 2-5 เท่า ซึ่งมีการป้องกันที่
ไม่ดีจึงได้รับบาดเจ็บและการตายสูง 

2.8. ค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้านความปลอดภัยในอาคาร 

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนระบบความปลอดภัยในโครงการอาคาร
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท [17] ผู้รับเหมาจะเกี่ยวข้องกับมาตรการ
การป้องกันอุบัติเหตุในหน้างาน 

 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 4  แสดงคา่ใช้จ่ายกับสมรรถภาพความปลอดภัย 

2.8.1. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเกิดอุบัติเหตุ 

จากรูปที่ 4 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเกิดอุบัติเหตุ (Accident 
costs = AC) แบ่งออกเป็นค่าใช้จ่ายทางตรงและค่าใช้จ่ายทางอ้อม 
สมมุติฐานว่า สมรรถภาพความปลอดภัยกับค่าใช้จ่ายอุบัติเหตุมี
ความสัมพันธ ์ก ันเป ็นร ูปแบบเอ ็กโพเนนเช ียล (Exponential 
Method) กล่าวคือ “ยิ่งสมรรถภาพความปลอดภัยมากค่าใช้จ่ายใน
การเกิดขึ้นของอุบัติเหตุก็จะต่ำ” ในทางตรงกันข้าม “ยิ่งสมรรถภาพ
ความปลอดภัยน้อยค่าใช้จ่ายในการเกิดขึ้นของอุบัติเหตุก็จะสูง”  
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เสียเวลาในการผลิต 

ประกันภัย
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การเกิดอุบัติเหตุ 

2.8.2. ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ   

ค ่ า ใช ้ จ ่ า ย ในการลงท ุ นด ้ านความปลอดภ ั ย  ( Safety 
Investment = SI) และค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Cost = TC)  

จากภาพที่ 4 นำค่าระดับสมรรถภาพความปลอดภัย มาพล๊อต
ร่วมกับสมการ AC, SI และTC ด้วยรูปแบบการถดถอย (Regression 
Method) จะได้ค่าการลงทุนที่เหมาะสม  

2.9. งานวิจัยเก่ียวข้องกับการจัดการความปลอดภัย  

ในปี 2005 กลุ่มนักวิจัยในฮ่องกง [15] พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธพิล
ต่อการจัดการความปลอดภัยในหน่วยงานก่อสร้าง มี 8 หลักการคือ 
นโยบายและมาตรฐานความปลอดภัย องค์กรความปลอดภัย การ
ฝึกความปลอดภัย สภาพอันตราย โปรแกรมการป้องกันเฉพาะ
บุคคล การวางแผนและเครื ่องมือ การรณณรงค์ส่งเสริมความ
ปลอดภัย และการจัดการพฤติกรรมของคนงาน 

2.10. กรอบแนวคิดการดำเนนิการวิจัย 

รวบรวมกรอบแนวคิดในการดำเนินการวิจัยจากเอกสารต่างๆ 

2.11. รวบรวมหัวข้อของมาตรการความปลอดภัยกฎหมาย
บทความวิจัย งานวิจัย และมาตรฐานต่างๆ 

2.12. หัวข้อคา่ใช้จ่ายระบบความปลอดภัยในโครงการ
อาคารคัดเลือกหัวข้อจากข้อมูลต่างๆแยกได้ดังนี้ 

รวบรวมหาหัวข้อที่ต้องจัดหามาตรการป้องกันและการสูญเสีย
จากอุบัติเหตุสำหรับการจัดการด้านความปลอดภัย 

2.12.1. หัวข้อค่าใช้จ่ายจากการสูญเสียอุบัติเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5  หัวข้อค่าใช้จ่ายอุบัติเหตุต่อ 1 เหตุการณ์ 

2.12.2.  หัวข้อในการลงทุนด้านความปลอดภัย 

เป็นหัวข้อค่าใช้จ่ายการลงทุนด้านความปลอดภัยเบื้องต้น  ซึ่งเป็น
หัวข้อที ่ต้องใช้แบบสำรวจที ่ได้ออกแบบไว้นำไปเก็บข้อมูลร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ของโครงการ รวมทั้งมูลค่าการลงทุนอุปกรณ์ที่มีในอดีตและ
มูลค่าการลงทุนปัจจุบัน จนเสร็จโครงการ ดังแสดงรูปที่ 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 6  หัวข้อในการลงทุนความปลอดภัยต่อ 1 โครงการ 

2.13. แนวคิดเก่ียวกับลำดับความสำคัญมาตรการความ
ปลอดภัยและหัวขอ้อื่นๆ ที่ควรลงทุนในด้านความ
ปลอดภัย 

นำหัวข้อในการลงทุนมาลำดับความสำคัญด้วยการหาค่าดัชนีจาก
การประสบอันตรายจากข้อมูลที่ผ่านมาในอดีต  จากการเสียชีวิต 1 คน
เทียบเท่ากับวันที่ต้องหยุดงาน 6000 วัน [1] นำไปคำนวณหาความ
รุนแรง โดยให้คะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์ ด้วยการใช้แบบสำรวจที่ได้
ออกแบบไว้จัดเก็บข้อมูลร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของโครงการ
จนเสร็จโครงการ เป็นหัวข้อที่สำคัญในการลำดับการจัดการ 

2.14. แนวคิดเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายใน
การลงทุน การสูญเสียของอุบตัิเหตุและระดับ
สมรรถภาพความปลอดภัย 

หัวข้อนี้จะทราบถึงลำดับการจัดการที่สำคัญจากนำค่าใช้จ่ายที่
ได้จากการอุบัติเหตุ  การลงทุนฯ และระดับสมรรถภาพความ
ปลอดภัย  ด้วยการใช้โปรแกรมปรับโค้งวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
ของสมการที่เหมาะสม  ทำให้ได้ค่าใช้จ่ายต่ำสุดต่อมูลค่าโครงการ 
พื้นที่ หรือต่อบุคคล และจุดนี้มองว่าการจัดการด้านค่าใช้จ่ายที่
เหมาะสมน่ันเอง 

2.15. แนวความคิดในการวิเคราะห์ผลการศกึษา 

วิเคราะห์และเลือกหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่หัวข้อที่ 2-15 
สำหรับมาตรฐานด้านการจัดการความปลอดภัย แล้วนำข้อมูลมา

ตอกเสาเข็ม 
ปั้นจั่น 

อัคคีภัย ไฟฟ้า 

เครื่องจักร 
นั่งร้าน 

รณรงค์อบรม&ฝึก
ปฏิบัต ิ

ลิฟท์ขนส่ง 

ภาวะฉุกเฉิน ตกท่ีสูง คณะกรรมการ 
ความปลอดภัย 

ปฐมพยาบาล อุปกรณ์

เขตก่อสร้าง 

หัวข้อการลงทุน
ด้านความปลอดภัย 
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จัดเรียงอย่างเป็นระบบ สำหรับผู้ประกอบกิจการของภาครัฐและ
เอกชน ไปดำเนินการจัดเตรียม จัดซื้อ จัดงบประมาณ การทำเอกสาร  
คู่มือ  เป็นต้น ก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ลด
อุบัติเหตุได้ต่อไป 

3. วิธีดำเนนิการวิจัย 

ผู้วิจัยได้สืบค้นข้อมูลจาก Google Search ของหน่วยงานต่างๆ
ด้านความปลอดภัย เครือข่าย VPN (Virtual Private Network) 
เอกสาร ตำรา คู่มือและประสบการณ์ผู้วิจัย จากพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.
2554 กฎกระทรวงการกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการ
จัดการด้านความปลอดภัยหลายๆ ฉบับ สำหรับด้านการจัดการ
ทั ่วไป ประกาศกฎกระทรวงฯ วสท . และระเบ ียบต่างๆ มติ
คณะรัฐมนตรีฯ นำมาเรียบเรียงอย่างเป็นระบบของรัฐและเอกชน
เพ่ือนำไปปฏิบัติในโครงการก่อสร้างให้ถูกต้อง 

4. วิเคราะหผ์ล 

การวิเคราะห์ผลตาม คำนิยาม ทฤษฎีที่เก่ียวกับอุบัติเหตุ สาเหตุ
ของการเกิดอุบัติเหตุ ลักษณะของอุบัติเหตุในงานก่อสร้าง กฎหมาย
และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก
อุบัติเหตุ งานวิจัยที่เกี ่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการลงทุน และอื่นๆ ที่มี
หัวข้อด้านการจัดการทั่วไปดังนี้ 

4.1. พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำ งาน พ.ศ.2554  

พ.ร.บ.นี้มีหัวข้อด้านการจัดการจำนวน  13 หัวข้อดังนี้ 

4.1.1. นายจ้างจัดและดูแลสถานประกอบการให้มี
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ 

4.1.2. นายจ้างส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานของ
ลูกจ้างมิให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และ
สุขภาพอนามัย  

4.1.3. นายจ้างต้อง บริหาร จัดการ และดำเนินการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทำงาน 

4.1.4. นายจ้างจัดทำเอกสารหรือรายงานใด โดยมีการ 
ตรวจสอบหรือรับรองโดยบุคคล หรือนิติบุคคลตามที่
กำหนดในกฎกระทรวง ขึ้นทะเบียนตรวจสอบ รับรอง 

4.1.5. นายจ้างจัดให้มีเจ้าหน้าที ่ความปลอดภัยใน
สถานประกอบการ 

4.1.6. นายจ้างจัดทำข้อบังคับและคู่มือไว้หน่วยงาน
และแจกลูกจ้าง 

4.1.7. นายจ้างติดประกาศสัญลักษณ์เตือนอันตราย
และเคร่ืองหมายความปลอดภัย 

4.1.8. นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน ลูกจ้างทุก
คนเข้าอบรมความปลอดภัย 

4.1.9. นายจ้างจัดและดูแลให้ลูกจ้างให้สวมใส่อุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 

4.1.10. นายจ้างต้องควบคุม กำกับ ดูแลความปลอดภัย 
ประเมินอันตราย 

4.1.11. นายจ้างศึกษาผลกระทบของสภาพแวดล้อมใน
การทำงานที่มีผลต่อลูกจ้าง 

4.1.12. นายจ้างจัดทำแผนการดำเนินงานด้านความ
ปลอดภัย 

4.1.13. นายจ้างต้องเข ้าประกันตนกับกองทุนเงิน
ทดแทน 

4.2. กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการ
จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2549 

กฎกระทรวงน้ีมีหัวข้อด้านการจัดการจำนวน 20 หัวข้อดังนี้ 

4.2.1. กิจกรรมงานก่อสร้างต้องจัดการบริหารด้าน
ความปลอดภัย 

4.2.2. นายจ ้างต ้องจ ัดทำข ้อบ ังค ับและค ู ่ม ือไว้
หน่วยงาน 

4.2.3. นายจ้างจัดให้คนงานใหม่ต้องเข้าฝึกอบบรม 

4.2.4. นานจ้างต้องแจ้งข้อมูลอันตรายและวิธีป้องกัน
ให้กับลูกจ้าง 

4.2.5. สถานประกอบการที่มีคนงานตั้งแต่2คนขึ้นไป 
ให้นายจ้างต้องแต่งต้ัง จป. หัวหน้างานภายใน 180 วัน 

4.2.6. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างานต้อง
มีคุณสมบัติตามท่ีกำหนด 

4.2.7. นายจ้างต้องแต่งตั ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ระดับหัวหน้างานเป็น จป. ระดับเทคนิค 

4.2.8. นายจ้างต้องแต่งตั ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ระดับเทคนิคเป็น จป. ระดับเทคนิคขั้นสูง 

4.2.9. นายจ้างแต่งตั้งลูกจ้างระดับบริหารทุกคนเป็น
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร 
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4.2.10. สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้น
ไปจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และองค์ประกอบอ่ืน 

4.2.11. ให้นายจ้างจัดให้คณะกรรมการได้ รับการอบรม
เก่ียวกับบทบาทและหน้าที่ตามกฎหมาย ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่อธิบดีประกาศ 

4.2.12. นายจ้าต้องสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติ
หน้าที่ของกรรมการและ จป. ในการทำงาน 

4.2.13. ให้นายจ้างเผยแพร่และปิดประกาศรายชื่อและ
หน้าที ่ร ับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยเปิดเผย ณ 
สถานประกอบกิจการ เพ่ือให้ลูกจ้างทราบ 

4.2.14. ให้นายจ้างแต่งตั้งลูกจ้างคนหนึ่งเป็นหัวหน้า
หน่วยงานความปลอดภัย เพื่อทำหน้าที่ บังคับบัญชา
และรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของหน่วยงานความ
ปลอดภัย 

4.2.15. ให้นายจ้างแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยใน
การทำงานตามหมวด 1 เพื ่อข ึ ้นทะเบียน ต่อกรม
สวัสดิการและคุ ้มครองแรงงาน ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด 

4.2.16. ให้นายจ้างส่งรายงานผลการดำเนินงานของเจh
าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิคขั้นสูง
และระดับวิชาชีพต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 

4.2.17. เมื่อลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญ
หายตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน ให้นายจ้างแจ้งการ
ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหายต่ออธิบดี 

4.2.18. ให ้นายจ ้างป ิดประกาศมต ิของท ี ่ประชุม
คณะกรรมการเก่ียวกับความปลอดภัยในการทำงานไว้ใน
ที่เปิดเผยเพื่อให้ลูกจ้างทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วัน
ประชุม 

4.2.19. นายจ้างต ้องจ ัดทำสำเนาบ ันท ึก รายงานการ
ดำเนินงาน หรือรายงานการประชุม เกี่ยวกับการดำเนินการ
ของคณะกรรมการและหน่วยงานความปลอดภัย 

4.2.20. ให้นายจ้างส่งสำเนารายชื่อคณะกรรมการและ
หน้าที่รับผิดชอบตามข้อ 32 ต่ออธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมายภายในสิบห้าว ันนับแต่ว ันที ่แต่งตั ้งหรือ
เปล่ียนแปลงกรรมการ 

4.3. กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและ
จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงานเก่ียวกับงานก่อสร้าง 
พ.ศ. 2551 

กฎกระทรวงน้ีมีหัวข้อด้านการจัดการจำนวน 6 หัวข้อดังนี้ 

4.3.1. นายจ้างมีการติดป้ายหมายเลขโทรศัพท์ของ
หน่วยงาน รพ. ดับเพลิง บรรเทาสาธารณภัยในเขต
ก่อสร้าง (ข้อ12) 

4.3.2. นายจ้างติดตั้งป้ายเตือนและป้ายบังคับในงาน
ก่อสร้าง เช่น ให้ระวัง ห้ามเข้า ป้ายสวมใส่อุปกรณ์
คุ้มครอง ที่เข้าใจง่าย (ข้อ 13) 

4.3.3. นายจ้างจัดทำข้อบังคับและคู่มือไว้หน่วยงาน 

4.3.4. นายจ้างจัดทำระบบป้องกันตามหมวดงาน 
(หมวด2-15) 

4.3.5. นายจ้างจัดคนงานใหม่ต้องเข้าฝึกอบบรม 

4.3.6. นายจ้างแต่งตั ้งลูกจ้างเป็น จป.ระดับหัวหน้า
งาน และตามขนาดลูกจ้าง ส่งชื่อไปกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 

4.4. กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการ
จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2553 

กฎกระทรวงน้ีมีหัวข้อด้านการจัดการจำนวน 4 หัวข้อดังนี้ 

4.4.1. สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ห้าสบิคน
ขึ้นไป ให้นายจ้างจัดให้ มีระบบ การจัดการด้านความ
ปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ โดย
นำจัดให้มีคู่มือ 

4.4.2. ให้นายจ้างดำเนินการให้เป็นไปตามระบบการ
จัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน 

4.4.3. ให้นายจ้างจัดทำเอกสารเกี ่ยวกับการจัดให้มี
ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย ในการทำงาน 

4.4.4. นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างสามารถเข้าถึงข้อมูล
ต่าง ๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับระบบ การจัดการด้านความ
ปลอดภัยในการทำงานได้ 

4.5. กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ 
และดำเนนิการดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเก่ียวกับการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555  
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4.6. กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการ
จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงานเก่ียวกับความร้อน แสง
สว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 

4.7. กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการ
จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทำงานเก่ียวกับเครื่องจักร 
ปั้นจั่น และหม้อนำ้ พ.ศ. 2552 

4.8. กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการ
จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงานเก่ียวกับไฟฟ้า พ.ศ. 
2554 

4.9. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื ่อง 
กำหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ ้มครองความปลอดภัย
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2554 

4.10. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื ่อง 
สัญลักษณ์เตือนอันตราย เครื่องหมายเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน และข้อความแสดงสิทธ ิและหน้าท ี ่ของ
นายจ้างและลูกจ้าง พ.ศ. 2554 

4.11. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื ่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร 
หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอ
นามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  

4.12. ประกาศกรมสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการฝึกอบรมความ
ปลอดภัยในการทำงานเก่ียวกับไฟฟ้า สำหรับลูกจา้ง
ซ่ึงปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟ้า  

4.13. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื ่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการ การใช้เชือก ลวดสลิง และ
รอก พ.ศ. 2553 

4.14. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื ่อง 
หลักเกณฑ์และวิธ ีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที ่ความ
ปลอดภัยในการทำงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 

4.15.  ประกาศคณะกรรมการบร ิหารกองท ุนความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน เร ื ่อง หลักเกณฑ์และเงื ่อนไขการจัดสรร
เง ินกองท ุนความปลอดภัย อาช ีวอนาม ัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน  

4.16. คำชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง กฎกระทรวงกำหนด
มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 
2549 

4.17. คำชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง กฎกระทรวงกำหนด
มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน พ.ศ. 2549 

4.18. ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการขึ ้นทะเบียนเป็นหน่วยงาน
ฝึกอบรม เจ้าหน้าที ่ความปลอดภัยในการทำงาน 
และการดำเนินการฝึกอบรม พ.ศ. 2549 

4.19. ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วย
หลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยใน
การทำงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 

4.20. ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

4.21. จากหัวข้อที ่ 4.5-4.20 ผู ้ร ับเหมาต้องดำเนินตาม
ประกาศ และกฎกระทรวงรวม 16 ข้อหลัก และ
ข้อปลีกย่อยในการปฏิบัติ 

มติคณะรัฐมนตรี นร.0205/ว 84 ลงวันที่ 28 มิ.ย. 2543 เรื่อง
มาตรการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุในงานก่อสร้างของรัฐ 

ให้ผู้รับเหมาที่ยื่นซองประกวดราคาของรัฐ ประกอบด้วย งาน
อาคารขนาดใหญ่ งานสะพาน งานขุด งานอุโมงค์ หรือทางลอด งาน
ก่อสร้างที่มีงบประมาณค่าก่อสร้างเกิน 300 ล้านบาท ต้องทำคู่มือ
ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน จำนวนอย่างน้อย 
15 ข้อ  

4.22. อื่นๆ  

เช่น มาตรฐาน วสท. จำนวน 13 ฉบับ พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ.2541 พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 พ.ร.บ.ประกันสังคม 
(ฉบับที่2) พ.ศ. 2537 พ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2542 
พ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่4) พ.ศ. 2558 พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ. 
2537 แต่ละ พ.ร.บ. มีหัวข้ออีกจำนวนมากต้องไปศึกษาเฉพาะด้าน 

จากข้อมูลดังกล่าวนำมาจัดเรียงและนำมาวิเคราะห์ผลสำหรับ
สถานประกอบการภาคเอกชนและภาครัฐต้องจัดทำและดำเนินการ
มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้างด้านการจัดการทั่วไปได้
อย่างถูกต้อง เพ่ือช่วยลดอุบัติเหตุได้ 
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5. บทสรุป 

มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้างด้านการจัดการทั่วไป
สำหรับเอกชนด้วยการสืบค ้นข ้อมูลจาก Google Search ของ
หน่วยงานต่างๆด้านความปลอดภัย เคร ือข ่าย VPN (Virtual 
Private Network)  เอกสาร ตำรา คู่มือและประสบการณ์ของผู้วิจัย 
จากพ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำ งาน พ.ศ.2554 และกฎกระทรวงการกำหนดมาตรฐานในการ
บริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยหลายฉบับ ประกาศ
กฎกระทรวง ระเบียบ มาตรฐานของ วสท. มติคณะรัฐมนตรีฯ นำมา
จัดเรียงเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่ของนายจ้างได้อย่างถูกต้อง 
จากการศึกษาพบว่า ผู ้ว ่าจ้างจัดหา/จัดทำเอกสาร คู ่มือความ
ปลอดภัย เช่น ด้านนโยบาย องค์กรความปลอดภัย การฝึกอบรม 
มาตรการป้องกัน การตรวจสอบและติดตาม การรายงาน การ
รณรงค์ส่งเสริม ปฐมพยาบาล การวางแผนฉุกเฉิน เป็นต้น สามารถ
เป็นแนวทางช่วยแก้ปัญหาการอุบัติเหตุในงานก่อสร้างของไทยให้ลด
น้อยลงได้ 

ข้อเสนอแนะ การวิจัยนี้ ผู้ว่าจ้างสามารถนำไปทำคู่มือใหม่ๆ ได้
ละเอียดยิ ่งขึ ้น ส่วนนักวิจัยรุ ่นใหม่สามารถนำวิธีว ิจัยนี้กำหนด
มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย ด้าน
อื่นๆ ได้อีก เช่น ด้านบุคลากร แรงงาน เครื่องจักรกล เครน เป็นต้น 
แล้วนำมาเรียบเรียงให้เป็นระบบและจัดเป็นคู่มือโดยเฉพาะให้สถาน
ประกอบการและผู้มีส่วนได้เสียสามารถเป็นแนวทางช่วยแก้ปัญหาการ
อุบัติเหตุในงานก่อสร้างให้ลดน้อยลงได้ 

6. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณอาจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง วิทยาเขตอุเทนถวาย 
ที่ชี ้นำการเขียนวิจัย  ตลอดจนอาคม บุญปัญญาและหน่วยงานฝึกอบรม
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ปทุมธานี  ที่แนะนำหัวข้อสำหรับการอบรมสัมมนา
และเป็นแนวทางการเขียนบทวิจัยคร้ังนี้ 
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Abstract 

Highway construction projects are growing rapidly to reform infrastructure systems in developing countries, resulting 
in a higher level of pollutions generated from heavy equipment usage and construction operations throughout the project 
life cycle. An increase in the environmentally friendly momentum then drives the construction industry to start adopting 
green technology to reduce emissions over the community. Nevertheless, the obstacles on green technology implementation 
in highway construction still blocked many contractors to pursue sustainability and contribute their helps to the environment 
in developing countries such as Cambodia. This paper aims to determine the main barriers that prevent contractors to pursue 
sustainability in the Cambodian highway construction area. 27 lists of factors were determined under six dimensions of 
censorious obstacles: (1) funding issue; (2) cooperation and attitude; (3) green material resource; (4) government management; 
(5) time and schedule; as well as (6) training and knowledge. All the obstacles were preliminarily identified from a 
comprehensive literature review. The questionnaire was next developed and applied for an interview with professional 
contractors who have experience in highway construction projects in Cambodia. The results from the total respondents were 
collected and analyzed in terms of the descriptive statistic to rank the highest critical obstacles among six dimensions. The 
finding of this paper helps government agencies to identify the main obstacles on green implementation and suggest 
competent solutions for the contractors in Cambodian society towards sustainability. 
Keywords: Sustainability; Contractor obstacles; Green Implementation; Highway construction; Cambodia 
 
1. INTRODUCTION 

The crucial augment in climate and global warming 
has been discussed in the whole industrial sector [1]. Air 
pollution is the terrorizing material in the atmosphere that 
produces a negative result on human health and the 
community. Among all industrial sectors, construction is a 
remarkable cause in generating different kinds of 
pollutants. For different types of projects, activities from 
highway construction were considered as one of the vital 
issues on emissions [2] as it consumes a sizeable number 
of materials and energy as well as produces an extensive 
amount of waste [3].  Pavement construction projects' 
actions are possibly released 20% of overall global 
warming, leading the project planner to consider 
sustainability with comprehensive aspect [4].   Some types 
of materials used in the highway industry, such as 
aggregate and hot-mixed asphalt are considered as an 

element of the CO2, CH4, and N2O catastrophe which is 
inimical to the instigation of low carbon emission [5]. To 
improve this big issue, sustainable construction industry is 
very important to stabilize people’s needs such as safety, 
healthy and physiologically pleasant community [6]. The 
specification of green technologies and the connection of 
green components assist sustainability goals and provide 
sustainable development [7]. Nevertheless, adopting 
green concept is not straightforward, and it faces many 
barriers on construction parties especially contractors. 

Many researchers have attempted to investigate and 
summarize the lists of obstacles for green technology 
adoption. However, they mainly focused on the 
developed regions such as Europe and North America, and 
it is still lacking research works on developing countries, 
especially Southeast Asia like Cambodia. Cambodia is a 
country located in Southeast Asia and also be a member 
of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) [8]. 
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Recently, the construction industrial sector in Cambodia 
grow significantly follows the GDP of the country [9]. 
Nevertheless, sustainability in the highway construction 
industry in Cambodia has gained little attention from 
practitioners. The purpose of this research is to identify 
the obstacles that prevent contractors to pursue 
sustainability in the Cambodian highway construction field.  
As a result, project planners and contractors can realize 
the serious effect of emissions and determine an effective 
way in reducing pollutants in the allowance standard to 
save society. The finding of this paper assists government 
agencies in determining the critical barriers in adopting the 
green concept and further provides insight on potential 
solutions for highway contractors in Cambodia.  

2. LITERATURE REVIEW ON CONTRACTOR OBSTACLES 
ON GREEN TECHNOLOGY ADOPTION 

Recently, the importance of sustainability has been 
recognized as the prime goal in the construction industry. 
In developing countries, there are many different 
challenges in reducing emissions. Many past studies 
summarized the obstacles on green technology adoption. 
Based on the past literature, the obstacles can be grouped 
under six dimensions: (1) funding issue, (2) cooperation 
and attitude, (3) green material resource, (4) government 
management, (5) time and schedule, and (6) training and 
knowledge. These six categories inclusively cover the 
mostly mentioned obstacles on green adoption [10]–[11] 
–[12]–[13].  

2.1. FUNDING ISSUE 

Financial problem consistently happens in the 
construction industry [14]. Adopting green technology 
tend to increase project cost in several aspects. It impacts 
the primary cost significantly [15]–[10], as green materials 
seem more expensive than traditional ones [16]–[17]. 
Moreover, some types of green materials have to deliver 
abroad [18]. Another barrier on green technology adoption 
is that some construction projects require the qualifying 
contractors effectively with the higher certification and 
design involvement in the project [19]. The complex green 
technology needs qualified contractors and to deal with 
its major problems. Some projects that adopt green 

technology result the project delay due to the 
complication of green technology use causing serious 
financial problems with more extra funds spent on the 
project [12]–[20].  

2.2. COOPERATION AND ATTITUDE  

Starting to bring forward the new green technology 
implementation necessarily needs cooperation from 
related parties involved in the project, especially the 
project owner. Green technology adoption mostly fails 
due to a lack of project owner’s demand or interest [21]–
[22]. Emission reduction commitment should usually be 
discussed at the early project stage; however, contractors 
exclusively join in the construction phase without any 
opportunity to join the discussion for pre-project planning 
[16]. Moreover, some labors and subcontractors are 
unwilling to employ green technology. Lacking 
cooperation between contractors and subcontractors can 
increase more difficulty in adopting the new green 
technology [23]–[11]. Also, it would be more complicated 
when contractors feel hesitated with the quality and 
performance of green technology [22].  

2.3. GREEN MATERIAL RESOURCE 

Green material is very crucial in every highway project. 
Some contractors found difficulty in sourcing green 
material, unknowing clearly about the actual performance 
of the project [10]–[16]. Most contractors had experience 
with traditional methods and it is quite hard to perform 
the operation of green technology. Also, it can be hard 
when the green technology material, information, and 
databased is insufficient in the country [16]–[23]. In 
developing countries, research development centers and 
facilities on green technology are scarce [23] and cannot 
access valid tests of green technology to clarify the green 
performance [22]–[13]. 

2.4. GOVERNMENT MANAGEMENT  

Without support from the government, green 
technology adoption will be not smooth. To achieve 
green technology adoption fluently, it shall be supported 
by the top government in the country [14], in which some 
of them do not pay attention on [12]–[21]. This leads to 
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the lack of promotion or exhibition supported on 
technology use [16]–[24]. People in the country have 
perceived little information about sustainability. The 
government should also establish green technology codes 
and regulations to set up the standards for construction 
in the country [20]–[25]. Moreover, the government could 
directly support funds to companies for their green 
technology adoption [20], or even reward contractors or 
construction companies with the recognition or certificate 
to appreciate the performance in reducing emissions [22]–
[26]. Another obstacle is the high tax on green material 
[18]. As such, the government should facilitate the green 
material to have a lower tax than other traditional 
products.   

2.5. TIME AND SCHEDULE  

Time constraint is always a challenge in the 
construction industry. Construction companies differently 
receive punishment when they cannot timely complete 
the project. Thus, a tight project schedule does not allow 
contractors to use new innovative green technology, 
forcing the project to have relied on existing methods. 
Besides that, a narrow project schedule leads the 
contractors not to think about emission reduction but 
only focusing on the project duration [16]–[27]. Green 
technology adoption can cause project delays every time 
[10]–[12]. Some green materials need to be ordered from 
abroad due to their unavailability. The long period of 
delivering those green materials from other countries can 
make construction to be postponed [18]. Then, the 
traditional method seems to be more preferred when the 
adoption of green technology is quite complex. 

2.6. TRAINING AND KNOWLEDGE 

Using new green technology is tough, since 
contractors need advanced knowledge and skills [16]. 
Lack of certification systems or training is very challenging 
for contractors [16]–[27]. Large and complex construction 
projects typically need qualified contractors; as most of 
them never experience on using green technology before. 
This could create more problems due to inexperience and 
unfamiliarity with green technology design, materials, and 
products [25]. Some contractors and subcontractors worry 

about some dangers and risks that can occur during the 
use of green technology due to lacking the expertise and 
experiences [16]–[23]. 

In this study, all obstacles from past literature were 
addressed by the most frequently happen. If an obstacle 
appears least among all papers, it will not be taken to the 
final list in the questionnaire. Moreover, some irrelevant 
obstacles that are not related to highway construction 
were cut out. Finally, 27 obstacles under six categories 
have been formed, as the list shown later in the result 
and discussion section.  

3. RESEARCH METHODOLOGY 

3.1. QUESTIONNAIRE DESIGN  

The questionnaire was established to gather the 
compulsory data. The obstacles of green technology 
adoption in the highway construction industry were firstly 
studied to determine the theory and the details of critical 
obstacles. The rating-scale technique was applied to 
present the level of impact on each obstacle. The 
developed questionnaire was reviewed under the pre-test 
interview with 10 construction engineers to check the 
capabilities of the questionnaire survey before actual data 
collection. The respondents also provided more lists of 
obstacles and comments from their work experiences to 
improve the questionnaire. The questionnaire then got 
revised accordingly before proceeding with an actual data 
collection and interview.  

3.2. DATA COLLECTION 

The survey was distributed to public contractors 
on the construction highway projects in Cambodia. Table 
1 shows the profiles of all respondents participating in the 
data collection. The questionnaire will be sent to the 
respondents by email and other social media such as 
Facebook application or Line. Besides, a google form was 
created to facilitate respondents. The first part of the 
questionnaire will acquire the respondent’s profile. 
Afterward, the respondents were questioned to rate the 
level of impact on the list of obstacles with five-point 
Likert scale (0= no impact, 1 = very slightly impact, 2 = 
slightly impact, 3 = quite impact, 4 = strongly impact, and 
5 = extremely impact). The result of the survey aims to 
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provide the level of impact from each obstacle on 
sustainability implementation for road construction in 
Cambodia.  

Table 1 Respondents’ Profiles in Data Collection 

Respondents Profiles Number of 
Respondents 

Position 
- Project Engineer 
- Site Engineer 
- Subcontractors 

 
5 
2 
4 

Experience 
- More than 3 years 
- More than 5 years 
- More than 7 years 

 
7 
3 
1 

It is worth mentioning that only 11 respondents were 
preliminarily collected their information and perspectives 
in this paper due to the time limitation. More respondents 
are planned to be gathered in the future. Nevertheless, at 
this stage, the reliability of data can be verified related to 
the respondents' qualifications. All 11 respondents are 
professional engineers who have enough skills and 
knowledge in the highway construction field more than 3-
year experience. They can provide reliable and relevant 
answers, as they have well understood the norm and 
context clearly on highway projects in Cambodia.  

3.3. DATA ANALYSIS  

Data collected from the survey were quantitatively 
analyzed by calculating the mean value of each obstacle. 
The standard deviation was also determined to help to 
identify the importance of obstacles that have the same 
mean value. Smaller standard deviation stands higher rank 
than the others. Afterward, all obstacles were ranked and 
six categories of critical obstacles were compared.  

4. RESULT AND DISCUSSION 

The perspectives toward green technology adoption 
from all respondents on 27 lists of obstacles were shown 
in Table 2. Most contractors believe that time is very 
potential for construction projects. The average time and 
schedule category stands the highest rank among all six 
categories with an average value of 3.52. The result 
indicates that contractors are deeply concern to project 
schedule. Some contractors state that their projects 

spend more money due to project delay, providing a 
similar conclusion as shown in [28]. Among the three 
obstacles in this category, a long period of delivering green 
material appears to be the highest mean value (3.64). 
Most contractors believe that green material is difficult to 
find, and need to order from other countries, so the 
duration of delivering green material causes the project 
delay, which has mostly frustrated contractors. Likewise, 
the problem of green suppliers is very affected by the 
project schedule [12] due to not trusting the performance 
of quality of green material, resulting in an international 
purchase and delivery. Another obstacle is adopting new 
green technology causing project delay. It is the second-
highest mean value in this category (3.55). The result 
proved that most contractors worry about new green 
implement that can prolong the project. The short 
schedule of the project appears in the third rank in this 
category. One site engineer in the survey stated that the 
traditional method is preferred rather than green 
technology if the projects schedule is short or rush. Three 
obstacles in time and schedule category seem impact and 
important to green implement adoption. 

The second-ranking of the six categories is government 
management with an average value of 3.47. Most 
obstacles in this category show that government should 
pay attention and contribute more help to the 
construction industry in Cambodia to retain sustainability. 
The highest rank of obstacle in this category was lacking 
green reward, certificate, or recognition programs to 
appreciate contractors. Most governments need to play 
an important role and provide an award to contractors 
who have willing on green implementation. The six 
obstacles in this category have a mean value from 3.00 to 
4.09. All obstacles, including no financial support, green 
material taxation, and a lack of significant intention from 
the top government are very crucial. The finding from this 
study also showed the similarity with the result from [10]. 

Next, the third ranking of six categories is the funding 
issue with an average value of 3.38. Most contractors state 
that financial problem is very important. One contractor 
indicates that the financial support on green 
implementation is very important in helping the project 



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

CEM-09-5 

Table 2 Analysis Result on List of Obstacles 

No. List of Obstacles Mean Value SD Rank 
 1. Funding Issue 3.38   
1.1 Increase of primary project cost due to use of green technology.  3.64 0.99 4 
1.2 High costs of green materials and technology. 3.45 0.51 8 
1.3 Project cost increase due to higher certification and design requirements. 3.36 0.93 10 
1.4 Capacity to deliver green material for acceptable cost constraints. 3.18 0.70 15 
1.5 Financial problem from project delay caused by using green practices. 3.27 0.84 14 

     
 2. Cooperation and Attitude 2.93   
2.1 Lack of interest in green environment from parties involved in projects. 3.09 0.81 21 
2.2 Doubt on quality and performance of applying green technology 2.73 0.75 27 
2.3 Lack of cooperation between contractors and subcontractors in 

green technology use. 
3.09 0.50 17 

2.4 Incomplete international agreements for emission reduction. 3.00 0.89 24 
2.5 Lack of project owner’s demand or interest toward green adoption. 2.73 0.72 26 

     
 3. Green Material Resource 3.07   
3.1 Difficult to know green materials without knowing actual performance. 3.18 0.94 16 
3.2 No access and valid test of green technology and materials in country. 2.91 0.64 25 
3.3 Insufficiency of information and database on green material and green technology. 3.09 0.67 20 
3.4 Lack of research development center and facility on green technology. 3.09 0.61 19 

     
 4. Government Management 3.47   
4.1 No attention from top government on green technology in country. 3.45 0.50 7 
4.2 High tax on green material in country. 3.09 0.81 21 
4.3 No financial support from government. 3.00 0.71 23 
4.4 Lack of green technology codes, regulations and evaluation standards. 3.73 0.57 2 
4.5 Lack of promotion or exhibition supported by government on  

green technology use. 
3.45 0.51 8 

4.6 No green reward, certificate, or recognition programs to appreciate contractors. 4.09 0.61 1 
     

 5. Time and Schedule 3.52   
5.1 Not allow adopting new green technology due to of short time schedule. 3.36 0.93 10 
5.2 Adopt new green technology causes project delay. 3.55 0.91 6 
5.3 Long period of delivering green material from other countries. 3.64 0.46 3 

     
 6. Training and Knowledge 3.30   
6.1 Lack of green certification systems or training. 3.55 0.49 5 
6.2 Insufficient designing and technical expertise. 3.09 0.58 18 
6.3 High technological risks and dangers while using new green methods. 3.27 0.71 13 
6.4 Limited experience in using green technology methods. 3.27 0.55 12 

to be more successful. One obstacle in this category that 
emerges with the highest mean value (3.64) is increasing 
the primary project cost due to the use of green 
technology. The results of the other four obstacles in this 
category show that most of the obstacles related to 

funding issue seem quite impact to contractors. The 
results from past literature also show similarity that an 
increase of primary cost is concerned for the contractors 
[12]–[23]. 
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After funding issue, training and knowledge category 
stands in the fourth ranking among six critical categories 
with an average value of 3.30. Without knowledge of green 
technology adoption, it is hard for contractors to operate 
all kinds of work on site. Some of the respondents provide 
their opinion about sustainability toward learning the 
knowledge on emission reduction and green technology. 
The highest-ranking in this category with a mean value of 
3.55 can prove that contractors believe the certificate 
clarification is very important in the workplace especially 
in Cambodia. The other three obstacles in this category 
such as insufficient expertise, limited experience, and risk 
and danger also quite impact to contractors that need to 
figure out solution to deal with obstacles in this category. 

Fifth-ranking of six categories is the resource green 
material. This category also impacts contractors, but the 
mean values obstacle under this category are lower than 
the other four categories above. Most respondents rated 
one obstacle that shows the difficulty to source green 
materials without knowing the actual performance. 
Contractors are concerned about the way how to 
calculate the amount of green material in the projects. 
Another obstacle that rates the second highest mean 
value in this category is lacking research development 
centers and facilities on green technology. It shows that 
the scarcity of research center on green implementation 
that would be difficult for contractors to get green 
materials or trust green material that uses in the project. 
Moreover, lacking a database and information quite affect 
contractors by showing a mean value of 3.09. 

The last ranking number among six categories of 
obstacles is cooperation and attitude. The average value 
is 2.93. It shows that contractors also worry about the 
manner of all parties involved in the project. All obstacles 
in this category are less important than other obstacles 
but still quite impact contractors’ perspective toward 
sustainability. In contrast, [12] showed that attitude 
toward green implementation is quite very impacted for 
contractors. It seems like respondents in Hong Kong that 
mention in [12] more focus on familiarity construction 
method that can make projects faster, cost-saving, time-
saving and convenient, so contractors are less focused on 

green implementation. In contrast, contractors in 
Cambodia believe that cooperation and attitude toward 
green implementation can go smoothly when all parties 
involved in the project signing the agreement and not 
wasting the revenue throughout project operation. 

After all, obstacles have shown the level of impact on 
contractors’ perspective. The scale of rating questions 
from 0-5 is very potential to consider the most impact 
obstacle among 27 total factors. In rating scale from no 
impact to extremely impact, most obstacles showed the 
level between 3.00 to 4.00, meaning from quite to 
strongly impact on green implementation.   

A similar level of mean values seems to show that 
contractors’ perspectives are relatively similar among all 
obstacles. When all obstacles happened in the actual 
work experience, most contractors probably think that 
they are quite impact and importance in the same or 
similar level of impact. Moreover, the relationship 
between each obstacle that appears in any stages of the 
construction projects may cause contractors to provide a 
close rank of the level of their impact. The level of quiet 
impact from 3.00 to 4.00 on most obstacles in the list can 
show that contractors were come up against all obstacles 
with the difficulty and complication in their projects. In 
contrast, some obstacles will pop up a higher level of 
perspective than the other obstacles if they significantly 
occur and create problems in the projects. Different 
locations and scales of projects would cause each 
obstacle to have a higher impact compared to normal 
projects. Many issues from large-scale projects will occur 
more than usual. Moreover, work experience or 
responsibility in workplace of contractors are also the 
factors resulting in some obstacles get high rank among 
the list. 

5. CONCLUSION 

Green technology is very potential to keep the 
community sustainable. Identifying the critical obstacles 
to green technology adoption can help the Cambodian 
construction industry to lower amount of emissions. 
Statistical analysis of data collected from highway 
contractors in Cambodia was conducted and the views of 
the 27 obstacles were examined that four categories of 
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critical obstacles were quite impacting on contractor’s 
perspective toward green technology. Time and schedule, 
government management, funding issues, and training and 
knowledge were found to be the main critical obstacles, 
but other two categories such as green material resource 
and cooperation and attitude are also somehow potential. 
The aftermath from this paper provides the highest impact 
ranking of obstacles from contractors’ perspective to 
determine the vital green implementation issue in 
highway construction. However, this work requires further 
data collection from project owners parties to reveal their 
perspective toward green implementation. Data 
collection from both sides such as project owners and 
contractors can figure out their different perspectives, so 
more practical and promising solutions can be suggested 
on government agencies and policymakers for the 
author’s further work. 
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ประสิทธิภาพของการออกแบบพ้ืนที่จัดการน้ำฝนสำหรับการพัฒนาโครงการก่อสร้างในเขตเมือง  
THE DESIGN EFFICIENCY OF STORMWATER MANAGEMENT AREA FOR DEVELOPMENT THE URBAN CONSTRUCTION 

PROJECT. 

ณัฐดนัย จำรัส 1,* กิตติคุณ จิตไพโรจน์ 2 และ ดำรงศักด์ิ รินชุมภู 2 
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บทคัดย่อ 

น่านเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ทำให้มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและขยายเมืองมากขึ้น จึงมีการพัฒนา โครงการพัฒนา
พื้นที่เฉพาะเมืองภูเพียงเพื่อเป็นสถานที่รองรับการท่องเที่ยวและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยใช้พื้นที่หนองน้ำครกซึ่งเดิมเป็นพ้ืนที่รับน้ำ
ท่วมของเขตพื้นที่อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน พื้นที่ดังกล่าวจะถูกแทนที่ด้วยสิ่งปลูกสร้างอาคารและพื้นคอนกรีต เมื่อมีปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมามาก 
ส่งผลทำให้ประสิทธิภาพการซึมน้ำของพื้นที่นั ้นลดลง จึงเกิดน้ำท่วมขัง หรือกลายเป็นน้ำไหลนอง (runoff) ที่ไม่พึงประสงค์ ดังนั ้นจึงสนใจ
ทำการศึกษาการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการรับน้ำไหลนองต่อราคาต้นทุนในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่
เฉพาะเมืองภูเพียง บ้านม่วงตึ๊ด จังหวัดน่าน โดยบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มาใช้เป็นแนวทางในการ
ออกแบบการกักเก็บ ชะลอ และระบายน้ำผิวดิน หรือตามแนวคิดต้นแบบของ Water Sensitive Urban Design (WSUD), Low Impact 
Development (LID) และแนวทาง Best Management Practices (BMPs) มุ่งศึกษาการออกแบบลักษณะทางกายภาพของชั ้นดิน และการ
เลือกใช้วัสดุที่ซึมน้ำได้ดีขึ้น ผลการศึกษาพบว่าเมื่อกำหนดระดับความหนาของชั้นกรวด 2 นิ้ว มีค่าประสิทธิภาพการรับน้ำไหลนองต่อราคาต้นทุน
เท่ากับ -0.113 นิ้ว/บาท ซึ่งเป็นราคาต้นทุนในการลดค่าน้ำไหลนอง (runoff) ที่เหมาะสมและถูกที่สุด จึงเป็นแนวทางเลือกในการป้องกันและ
บรรเทาปัญหาน้ำท่วมขัง เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ให้มีประสทิธิภาพในการรับน้ำไหลนองท่ีดีและยั่งยืน  
คำสำคัญ: การออกแบบพ้ืนที่จัดการน้ำฝน, ประสิทธิภาพการรับน้ำไหลนอง (runoff), โครงการก่อสร้างในเขตเมือง, แนวทางการจัดการที่ดีที่สุด 
(BMPs)   

Abstract 

Nowadays, Nan becomes one of the tourist provinces that raise more popularity than in the past; therefore, there is a 
number of improvements and the expansion of urbanization. Accordingly, the development plan for the specific area, Phu 
Phiang is established to be the initial area to support the amount of tourism and to develop the quality of local people. It is 
located at Nong Nam Krok which was formally used as the area to prevent a flood of Phu Phiang district, Nan province. This 
area will be replaced by concrete pathways and constructions. Consequently, if the high amount of rainfall affected the 
decreasing quality of water intake, the area will become the flooding area or the unavoidable runoff. Therefore, the objective 
of this research was to study the method to improve the efficiency of the runoffs per construction cost for the development 
in the specific area, Mueang Phu Phiang, Ban Muang Tuet, Nan Province. The method of studying was integrated the knowledge 
between engineering and architecture which used as a model for designing dedicated to store, control and drain surface water 
or according to the model of Water Sensitive Urban Design (WSUD), Low Impact Development (LID) and the method of Best 
Management Practices (BMPs). The design of the physical state of soil and the selection of efficient absorb materials can 
increase the capability of taking runoffs per reasonable construction cost. The result of the study revealed that when 
determining the thickness of the 2 inches gravel layer, the efficiency of the cost price runoff was equal to -0.113 inch per baht 
which is the appropriate and cheapest cost price for the runoff. Therefore, it is an alternative method to prevent and mitigate 
the flooding problem for the development of the area to be effective for the good and sustainable runoff. 
Keywords: The Design of Stormwater, The efficiency of runoff, Urban construction project, Best Management Practices (BMPs) 
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1. บทนำ 

น่านเป็นเมืองท่องเที่ยวทำให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและ
ขยายเมืองมากขึ้น มีโครงการพัฒนาพื้นที่ต่างๆ อย่างหลากหลาย 
ทั้งในตัวจังหวัดน่าน เทศบาลเมืองน่าน และเขตอำเภอภูเพียง ผ่าน
แนวคิด “น่านเมืองเก่าที่มีชีวิต” เน้นอัตลักษณ์ของการท่องเท่ียวเชิง
ศิลปวัฒนธรรม ดึงให้นักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสวิถีชีวิตชุมชุน ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และสถาปัตยกรรม โบราณสถาน เป็นการท่องเที่ยว
ที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชน พร้อมหนุนนโยบายเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว
ให้เติบโตแบบย่ังยืนด้วย [1] โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 มกราคม 
2555 เห็นชอบประกาศกำหนดพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ครอบคลุม 
5 ตำบล ประกอบด้วย เขตอำเภอเมือง คือตำบลในเวียง ตำบลดู่ใต้ 
ตำบลนาซาว ตำบลบ่อสวก และเขตอำเภอภูเพียง คือตำบลม่วงต๊ึด 
ซึ ่งม ีจ ุดเด ่นค ือม ีความเข ้มแข ็งของว ิถ ีช ีว ิต วัฒนธรรม และ
โบราณสถาน ตามรูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก 
(Global Sustainable Tourism Council) [2]  

ด้วยอำเภอภูเพียงเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ซึ่งมีวัดพระธาตุแช่
แห้ง เป็นโบราณสถานสำคัญที่ศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองน่าน นักท่องเที่ยว
นิยมมาสักการะบูชาจำนวนมาก ทำให้สถานที่จอดรถหรือที่พักรถ 
และร้านค้าชุมชนต่างๆ มีไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงมีโครงการพัฒนาพ้ืนที่
เฉพาะเมืองภูเพียง บ้านม่วงตึ๊ด หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง 
จังหวัดน่าน โดยใช้พ้ืนที่สาธารณประโยชน์หนองน้ำครก บ้านม่วงต๊ึด 
มาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์เดิมให้ ได้ใช้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น [3] 
ดังนั้นพื้นที่เดิมจึงถูกแทนที่ด้วยสิ่งปลูกสร้างอาคารและพื้นคอนกรีต 
กลายเป็นพื้นที่ทึบน้ำ สันนิษฐานว่า ทำให้ประสิทธิภาพการซึมของ
น้ำของพื้นที่นั้นลดลง เมื่อมีปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมามากไหลไปตาม
ผิวดิน บางส่วนได้ระเหยและซึมลงไปในดิน หากไหลซึมไม่ทันน้ำที่
ไหลเอ่อล้นบนผิวดิน (overflow) จึงเกิดน้ำท่วมขัง หรือกลายเป็น
น้ำไหลนอง (runoff) ที่ไม่พึงประสงค์ได้ [4]  

ซึ่งกระบวนการออกแบบเพื่อลดปัญหาที่เกิดจากปริมาณน้ำฝน 
หรือเพื ่อจัดการน้ำฝน แบ่งเป็น 2 แนวทางคือแนวทางด้านการ
อ อ ก แ บ บ อ น ุ ร ั ก ษ ์ น ิ ย ม ( conventional stormwater 
management) ที่เน้นการจัดการน้ำผิวดินส่วนเกินให้ระบายสู่พื้นที่
รับน้ำอื่นอย่างรวดเร็วด้วยระบบโครงสร้างการระบายน้ำของเมือง 
(urban structure) และการออกแบบเพ ื ่ อ ให ้แต ่ละพ ื ้ นท ี ่ มี
ความสามารถในการส่งเสริมการรับน้ำ (water sensitive design) 
ได้มากขึ้น หรือเพ่ิมศักยภาพของพ้ืนที่ให้รับน้ำในพ้ืนที่ได้เองก่อน ซึ่ง
ผ่านหลักการที่ผสมผสานระหว่างหลักการทางวิศวกรรมกับหลักการ
ทางภูมิสถาปัตยกรรม [5] ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจีระนันท์ สุ
กุล [4] ที่ทำการศึกษาการออกแบบลักษณะทางกายภาพของชั้นดิน
และการเลือกใช้วัสดุที ่ซ ึมน้ำเพื ่อเป็นแนวทางการป้องกันและ
บรรเทาปัญหาน้ำท่วมขัง และพัฒนาพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพในการ
รับน้ำไหลนองที ่ดี และงานวิจัยของเกอมัว ต่งปอ [6] ที่ทำการ

ออกแบบและวางแผนจัดการน้ำเพื ่อการพัฒนาที ่ย ั ่งย ืน เน้น
การศึกษาการกักเก็บ การหน่วงน้ำ และการระบายน้ำ โดยการ
เปลี่ยนแปลงของค่าสัมประสิทธิ์การระบายน้ำบนพื้นผิวและ การ
เพิ่มขนาดพื้นที่สีเขียวที่มากขึ้น รวมถึงงานวิจัยของ ณัฐฐีร์ ตันติเลิศ
อนันต์ [7] ที่ทำการศึกษาแนวทางการออกแบบภูมิทัศน์ เพื่อกักเก็บ
และระบายน้ำผิวดินในพื้นที่ชุมชนเมือง โดยการเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำ
หรือการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  

จากการศึกษางานวิจัย ดังนั้นจึงให้ความสำคัญกับการออกแบบ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับปริมาณน้ำฝนหรือปริมาณน้ำไหลนอง
ให้เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างหลักการทางวิศวกรรมกับ
หลักการทางภูมิสถาปัตยกรรม โดยศึกษาเรื ่องการออกแบบเพ่ือ
พัฒนาประสิทธิภาพการรับน้ำไหลนองต่อราคาต้นทุนของพื้นที่
โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเมืองภูเพียง บ้านม่วงตึ๊ด หมู่ที่ 4 ตำบล
ม่วงตึ ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ดังกล่าว โดยมุ ่งเน้น การ
ออกแบบให้พื้นที่พืชพรรณถูกแทนที่ด้วย Bioretention แต่ยังคง
ลักษณะพื้นที่คอนกรีตเดิมไว้ และเลือกใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติซึมน้ำ 
มากกว่าการปรับเปลี่ยนรูปแบบเชิงภูมิสถาปัตยกรรมเดิม โดยใช้
แนวคิดต้นแบบของ Water Sensitive Urban Design (WSUD), 
Low Impact Development (LID) แ ล ะ แ น ว ท า ง  Best 
Management Practices (BMPs) เพื ่อเป็นแนวทางการป้องกัน
และบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขัง และเป็นแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่ให้
มีประสิทธิภาพในการรับน้ำไหลนองท่ีดีและอย่างยั่งยืน 

1.1. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการออกแบบพื้นที่
รับน้ำไหลนองต่อราคาต้นทุนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ
เมืองภูเพียง บ้านม่วงตึ ๊ด หมู ่ที่ 4 ตำบลม่วงตึ ๊ด อำเภอภูเพียง 
จังหวัดน่าน 

1.2. ขอบเขตของการวจิัย 

ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาประสิทธิภาพปริมาณน้ำไหลนอง 
(runoff) ต่อราคาต้นทุนของการพัฒนาพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่
เฉพาะเมืองภูเพียง บ้านม่วงตึ๊ด หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง 
จังหวัดน่าน โดยศึกษาหลักการออกแบบจากแนวคิดต้นแบบ  
Water Sensitive Urban Design (WSUD), Low Impact 
Development (LID) และแนวทาง Best Management Practices 
(BMPs) โดยใช ้ โปรแกรมจำลองทางคอมพ ิ ว เตอ ร์   Green 
Stormwater Infrastructure (GSI) ใน Autodesk Infraworks 360 
วิธีคำนวณแบบ TR-55 

ขอบเขตด้านพื้นที่ศึกษา การวิจัยนี้ศึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่
เฉพาะเมืองภูเพียง บ้านม่วงตึ๊ด หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง 
จังหวัดน่าน  
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2. การทบทวนวรรณกรรม 

2.1. การพัฒนาเมือง 

“การพัฒนาเมือง” เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนภาคและเมืองซึ่ง
เป็นการวางแผนเชิงพื้นที่ที่มีทรัพยากรอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างที่ขาดแคลน ไม่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้งานอย่าง
อิสระเสรี ของประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมจึงต้องมีการวาง
แผนการใช้สอยพื้นที่ เพื่อให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรอย่างทั่วถึง 
เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ [8] ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและ
กระแสโลกาภิวัตน์ทำให้หลักเกณฑ์และแนวคิดในการพัฒนาเมือง
ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าและกระแสต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
การวางและออกแบบผังเมืองต้องมีหลักเกณฑ์ แนวคิดที่สอดคล้อง
เหมาะสมกับศักยภาพและบทบาทของเมืองหรือพื้นที่นั้นๆ อีกทั้งยัง
ต้องตอบสนองต่อนโยบายของรัฐ เพราะการผังเมืองจะทำหน้าที่
แสดงบทบาทชี้นำทิศทางการพัฒนาพื้นที่ได้อย่างชัดเจน และช่วย
แก้ไขปัญหาพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม [9] การพัฒนาเมือง (urban 
development) จึงกลายเป็นยุทธศาสตร์สำคัญประการหนึ่งของ
การก้าวสู ่ประเทศพัฒนาแล้ว เพราะมีส่วนช่วยขับเคลื ่อนการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพิ ่มผลิตภาพและเร่งการสร้างนวัตกรรม 
ขจัดความยากจน สนับสนุนการบริโภคและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
รวมถึงดึงดูดการลงทุน และในอนาคต แนวคิดการพัฒนาเมืองและ
ชนบท  เ ร ี ยกว ่ า  “RUUR Models: Dr. Dan Rural and Urban 
Development Models” ที่จำแนกเมืองและชนบทตามระดับการ
พัฒนา จำนวนประชากรและความหนาแน่นของประชากร โดยมี
จุดมุ่งหมายให้ระดับการพัฒนาของพื้นที่จะต้องถูกยกระดับขึ้น และ
ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น [10] โดยมีทางเลือกยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมืองและชนบท ให้สอดคล้องกัน ซึ่งการพัฒนาเมืองน่านและ
เมืองภูเพียงควรเลือกการพัฒนาเมืองที่ด้อยพัฒนาให้เป็นเมืองเดิมที่
พัฒนาแล้ว UrDev (Urban Development) เป็นการทำให้เมืองมี
ความน่าอยู่   น่าท่องเท่ียว เน้นความยั่งยืน ด้วยยุทธศาสตร์เมือง 10 
ส. อันได้แก่ สะดวก สงบสุข สะอาด สุขสบาย สุขอนามัย สำราญ 
สวยงาม สมองสร้างสรรค์ สีขาว สืบสานวัฒนธรรม โดยอาจทำได้
ด ้วยการวางผ ังเม ืองอย ่างดี ม ีมาตรการควบค ุมมลพ ิษท ี ่มี
ประสิทธิภาพ มีการจัดการอาชญากรรมที่เข้มงวด และมีการจัดการ
ระบบจราจรที่ดี 

โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเมืองภูเพียง บ้านม่วงตึ๊ด หมู่ที่ 4 
ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เป็นการพัฒนาเมืองซึ่งจะ
ปรับปรุงภูมิทัศน์เดิม ให้ได้ใช้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น ใน 3 แนวทางคือ
1) ปรับปรุงพื้นที่เป็นพื้นที่แก้มลิง 2) พื้นที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
(จุดพักรถ) และ 3) พ้ืนที่สันทนาการ [11] รายละเอียดดังรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1  พ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะเมอืงภูเพียง บ้านม่วง

ต๊ึด   หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงต๊ึด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

ที่มา :  สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

2.2. แนวทางการออกแบบการจัดการนำ้ฝนสำหรับการพัฒนา
ในเขตเมือง 

กระบวนการการออกแบบระบบจัดการน้ำฝนไหลนองตาม
รูปแบบมาตรฐาน (conventional stormwater management) 
ยังมีความพยายามในการสนับสนุนให้ใช้การออกแบบแนวทางเลือก
ซึ่งเน้นการเพิ่มความสามารถของพื้นที่ให้รับน้ำในเขตเมือง (water 
sensitive urban design: WSUD) ได้มากขึ้น [4] เป็นแนวทางให้
แต่ละพื้นที่มีการเพิ่มพื้นที่ หรือเพิ่มศักยภาพของพื้นที่ให้รับน้ำใน
พื้นที่ได้เองก่อน ผ่านหลักการที่ผสมผสานระหว่างหลักการทาง
วิศวกรรมกับหลักการทางภูมิสถาปัตยกรรม มีข้อดีนอกจากการเป็น
เครื่องมือในการช่วยบริหารจัดการน้ำในพื้นที่แล้วสามารถใช้เป็นจุด
สร้างทัศนียภาพ เป็นแหล่งพักผ่อน ตลอดจนสร้างระบบสมดุลทาง
นิเวศให้แก่พื ้นที่ [12] [13] และส่งผลต่อดีต่อสภาวะอยู่สบายใน
พ้ืนที่เปิดโล่งได้อีกทางหนึ่งด้วย [14]    

2.2.1. แนวทางในการจัดการน้ำฝนสำหรับการพัฒนา
โครงการก่อสร้างในเขตเมือง 

จากงานวิจัยของจีระนันท์ สุกุล [4] ศึกษาเรื ่องการศึกษา
ประสิทธิภาพการรับน้ำไหลนองในพื้นที่สวนส่วนกลางของโครงการ
หมู่บ้านจัดสรรขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
โดยใช้แนวทางในการออกแบบด้วยการ กักเก็บ ชะลอ และระบาย
น้ำผิวดิน หรือตามแนวคิดต้นแบบของ Water Sensitive Urban 
Design (WSUD) และแนวทา ง  Best Management Practices 
(BMPs) โดยการศึกษาการออกแบบลักษณะทางกายภาพของชั้นดิน
และการเลือกใช้วัสดุที ่ซ ึมน้ำเพื ่อเป็นแนวทางการป้องกันและ
บรรเทาปัญหาน้ำท่วมขัง และเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ให้มี
ประสิทธิภาพในการรับน้ำไหลนองที่ดีและอย่างยั่งยืน โดยผลศึกษา
พบว่า สามารถลดปริมาณน้ำไหลนองได้ถึงร้อยละ 100 ซึ ่งจาก
ปริมาณน้ำไหลนอง 1.80 นิ้ว เหลือ 0 นิ้ว มีราคาต้นทุนการพัฒนาท่ี
ถูกกว่าพ้ืนที่ฐานเดิม 14,169.38 บาท และมีประสิทธิภาพการรับน้ำ



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

CEM-10-4 

ไหลนองต่อราคาต้นทุนสูงสุด 12.70 นิ้วต่อบาท ดังนั้นแนวทางใน
การจัดการน้ำที่กล่าวมานั้นจึงเป็นแนวทางในการจัดการน้ำสำหรับ
การศึกษางานวิจัยนี้ ที่สามารถประยุกต์ใช้ในการออกแบบพื้นที่
จัดการน้ำฝนสำหรับการพัฒนาโครงการก่อสร้างในเขตเมืองให้มี
ประสิทธิภาพรับน้ำฝนท่ีดีมากขึ้น 

2.2.2. แนวทางการออกแบบการจัดการน้ำ 

จากการศึกษาแนวทางการจัดการน้ำด้วยหลักแนวคิดที่ว่าด้วย
WSUD หรือ LID เป็นโครงการนําร่องแนวคิดใหม่สู่การเป็นเมืองสี
เขียว [15]  และหลักการ BMFเห็นว่า 2 แนวความคิดนี ้มีความ
เหมาะสมต่อบริบทกับพ้ืนที่สวนส่วนกลางของโครงการจัดสรร ได้แก่ 
การจัดทำระบบการกักเก็บน้ำด้วยพืชพรรณ (bioretention) และ          
การใช้พ ื ้นป ูว ัสด ุซ ึมน้ำ (permeable pavement) โดยมุ ่งเน้น
กระบวนการวิเคราะห์และประเมินพื ้นที ่ก ่อนการพัฒนา หรือ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชน เมือง เพื่อให้สามารถพัฒนาเพื่อเพิ่มพื้นที่สี
เขียวและพื้นที่นันทนาการให้กับชุมชนอย่างคุ้มค่า โดยแนวทางการ
ออกแบบภูมิทัศน์ตามหลักการนี้ จะให้ความสำคัญกับพื ้นที่ที ่มี
ปัญหาสิ่งแวดล้อม หรืออาจก่อให้เกิดมลภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งที่
อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตควบคู่กับการพัฒนาความเจริญของทุกพื้นที่
ซ ึ ่งการใช้ระบบกักเก็บน้ำด้วยพืชพรรณ (bioretention) มีองค์ 
ประกอบท่ีต้องพิจารณาได้แก่ ประเภทของพืช ประเภทของดิน การ
จัดวางและการเลือกใช้วัสดุรองดินเพื่อการปลูกพืช มีประโยชน์ต่อ
การดำรงอยู่ของมนุษยชาติอย่างมาก โดยการช่วยลดมลภาวะทาง
น้ำและลดอัตราน้ำไหลนอง (runoff) ของน้ำฝน ด้วยการกักเก็บน้ำ 
ซึ่งส่งผลให้งบประมาณการก่อสร้างระบบระบายน้ำและระบบบำบดั
น้ำเสียรวมของเมืองลดลงเป็นการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
อย่างยั่งยืนและเป็นการสร้างสมดุลของระบบนิเวศเมืองเพื่อช่วย ลด
ปรากฏการณ์โดมความร้อนในเมือง (Urban Heat Islands) [16]  

2.2.3. การคํานวณปริมาณน้ำไหลนอง 

การคํานวณปริมาณน้ำไหลนองที่เหมาะสมสำหรับการลดพื้นที่
ผิวทึบน้ำและระบบการกักเก็บน้ำที่เหมาะสมของการศึกษางานวิจัย
นี้ ที่เรียกว่า WinTR-55 ซึ่งเป็นเกณฑ์ประเมินTREES-NC [17] จาก
การศึกษางานวิจัยของ Battiata Joseph และคณะ [18] วิธีการลด
ปริมาณน้ำไหลนอง (runoff) โดยมีวิธีที่เรียบง่าย มีความน่าเชื่อถือที่
เฉพาะเจาะจงต่อการลดปริมาณน้ำไหลนองสูงสุดของวิธี Natural 
Resources Conservation Services (NRCS) ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 
1954 โ ด ย  Soil Conservation Services (SCS) แห ่ ง ป ร ะ เ ทศ
สหรัฐอเมริกาโดยมีจุดประสงค์หลักคือการสร้างมาตรการหรือ
ระเบียบต่างๆ เพ่ือป้องกันอุทกภัย 

𝑸   𝑷  𝟎.𝟐𝒔 𝟐

𝑷 𝟎.𝟖𝑺
   (1) 

𝐒
𝟏𝟎𝟎𝟎 

𝐂𝐍
𝟏𝟎   (2) 

𝑸 = ปริมาณน้ำไหลนองมีหน่วยเป็นนิ้ว  
𝑷 = ปริมาณฝนท่ีตกลงมามีหน่วยเป็นนิ้วโดยอ้างอิงข้อมูลปริมาณ
น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา คาบอุบัติ 10 ปี 
𝐒 = ปริมาณศักยภาพสูงสุดในการดูดน้ำของลุ่มน้ำมีหน่วยเป็นนิ้ว 
𝐂𝐍 = Runoff curve number อ้างอิงโดยตาราง Runoff curve 
number (CN) ของการใช้ประโยชน์ที่ดินชนิดต่างๆของ SCS [19]   

2.2.4. เคร่ืองมือจำลองสภาพพ้ืนที่ในการศึกษาและ
พัฒนาประสิทธิภาพการรับน้ำไหลนอง 

เครื ่องมือจำลองและวิเคราะห์สภาพพื้นที ่ในการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาประสิทธิภาพการรับน้ำไหลนองโดยใช้โปรแกรมจำลองทาง
คอมพ ิ ว เ ต อ ร ์   Green Stormwater Infrastructure (GSI) ใ น 
Autodesk Infraworks 3 6 0  (ค ู ่ ม ื อ ก า ร ใ ช้  Autodesk Green 
Stormwater Infrastructure Extension for Infraworks 360TM  
V1.0.0, 2015) โดยการสร้างแบบจำลองเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การรับน้ำไหลนองมีการทำงานของโปรแกรมดังรูปที่ 2 ซึ่งผลที่ได้
จากโปรแกรมจำลองทางคอมพ ิว เตอร์  Green Stormwater 
Infrastructure (GSI) จะได้ค่า ปริมาณน้ำฝนไหลนอง (R) และ ค่า
การซึมของน้ำ (I) 

 
รูปที่ 2  หน้าต่างของ GSI  

ที่มา:  Autodesk Green Stormwater Infrastructure 
Extension for Infraworks 360^TM V1.0.0, 2015 

3. ระเบียบวิธีการวิจัย 

3.1. ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน 

ศึกษาข้อมูลนโยบายการพัฒนาพื้นที่ที ่เกี ่ยวข้องกับโครงการ
พัฒนาพื้นที่เฉพาะเมืองภูเพียง บ้านม่วงตึ๊ด หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงต๊ึด 
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จากข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตำบล
ม่วงตึ๊ด และ สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

3.2. กำหนดขอบเขตการวิจัย 

3.2.1. ศึกษาข้อมูลสภาพทางกายภาพเชิงปฐมภูมิและทุติยภูมิ



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

CEM-10-5 

เก ี ่ยวกับงานภูมิสถาปัตยกรรมแข็ง (hardscape) และงานภูมิ
สถาปัตยกรรมอ่อน (softscape) 

3.2.2. ศึกษาแนวทางการออกแบบพ้ืนที่รับน้ำไหลนอง (runoff) 
แบบระบบกักเก็บน้ำด้วยพืชพรรณ (bioretention) ตามแนวคิดการ
ออกแบบ BMPs โดยการเก็บข้อมูลตัวแปรที่ส่งผลต่อการศึกษาทั้ง
ด้านปริมาณน้ำฝน ประเภทและลักษณะของคุณสมบัติวัสดุ ดินและ
พืชพรรณ ความพรุนของวัสดุและดิน เพื ่อนำข้อมูลมาใช้ในการ
จำลองโดยโปรแกรมจำลองทางคอมพิวเตอร์ Green Stormwater 
Infrastructure (GSI) ใน Autodesk Infraworks 360 ซึ่งมีขั้นตอน
การทำงานดังนี้ 1) เล ือกพื ้นที ่ ในการศึกษาพัฒนาเพื ่อสร ้าง
แบบจำลอง 2) เลือกวิธีการคำนวณ การกำหนดค่าน้ำฝน [20]  และ
ต้ังค่าการวิเคราะห์ 3) กำหนดลักษณะประเภทพ้ืนที่ของแบบจำลอง 
4) วิเคราะห์ผลเพื่อหาแนวทางการออกแบบพื้นที่สีเขียวหรือวัสดุซึม
น้ำให้ได้ค่าน้ำไหลนอง (runoff) ลดลง โดยการสร้างแบบจำลองเพ่ือ
พัฒนาประสิทธิภาพการรับน้ำไหลนอง มีการทำงานของโปรแกรมซ่ึง
ผลที่ได้จากโปรแกรมจำลองทางคอมพิวเตอร์ Green Stormwater 
Infrastructure (GSI) จะได้ค่า ปริมาณน้ำฝนไหลนอง (R) และ ค่า
การซึมของน้ำ (I) ทั้งนี้การออกแบบ BMP Design จำเป็นต้องกรอก
ค่าข้อมูลต่างๆ เช่น ความลึกของบ่อรับน้ำ (A), ความลึกของชั้นดิน
ปลูก (B), ความพรุนของดินปลูก (C), ความลึกของชั้นกรวด (D), 
ความพรุนของกรวด (E), และความพรุนพื้นที่ชั ้นล่าง (F) โดยจะ
แสดงค่าการออกแบบสวนซับน้ำที่แนะนำดังรูปที่ 3  ซึ่งงานวิจัยนี้ได้
ทำการศึกษาพัฒนาแนวทางเลือกการออกแบบพื้นที่พืชพรรณให้ถูก
แทนที่ด้วย Bioretention ดังรูปที่ 4 ซึ่งสามารถนำค่าข้อมูลการ
ออกแบบสวนซับน้ำที่แนะนำไปใช้ในการกำหนดกรอบตัวอย่างของ
การทดลองคำนวณเพ่ือใช้เป็นแนวทางเลือกในการออกแบบต่อไป 

 
รูปที่ 3  ค่าของการออกแบบสวนซับน้ำที่แนะนำ 

ที่มา:  ดัดแปลงจาก ดำรงศักด์ิ รินชุมภู [21]    

 
รูปที่ 4  ตัวอย่าง Bioretention 

ที่มา:  Active, Beautiful, Clean (ABC) Waters Design 
Guidelines (Public Utilities Board (PUB), 2014) 
[22] 

โดยทำการสุ ่มค่าของการออกแบบสวนซับน้ำที ่แนะนำจาก
การศึกษาได้ทดลองเปลี่ยนแปลงค่าความลึกของชั้นกรวด (D) ซึ่ง
งานวิจัยนี้ได้เลือกค่าความหนาของชั้นกรวดที่อยู่ในช่วง 2นิ้ว ถึง 24
นิ ้ว ดังตารางที่ 1-3 โดยการเลือกค่าความหนาของชั ้นกรวดมา
วิเคราะห์ข้อมูลในการออกแบบ Bioretention ในโปรแกรม GSI ใน 
Infraworks 360 เพ ื ่อหาค ่าน ้ำไหลนอง  ( runoff) และทำการ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพการรับน้ำไหลนองต่อราคาต้นทุนจากสูตร  
(∆ Runoff/∆ Cost) เพื ่อนำมาเปรียบเทียบข้อมูลพื ้นฐานของ
ลักษณะพื้นที่เดิม (base case) ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการรับน้ำไหลนองของพ้ืนที่ที่ศึกษาต่อไป 

ตารางท่ี 1  แสดงชุดทดลองท่ีเปล่ียนแปลงค่าความลึกของช้ันกรวด 
(D) Case 1-2 

ตารางท่ี 2 แสดงชุดทดลองท่ีเปล่ียนแปลงค่าความลึกของช้ันกรวด 
(D) Case 3-4 

ตารางท่ี 3 แสดงชุดทดลองท่ีเปล่ียนแปลงค่าความลึกของช้ันกรวด 
(D) Case 5 

 
3.2.3. รวบรวมข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้างตามราคาวัสดุของสถาน

ประกอบการในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อใช้ในการคำนวณการประมาณ
ราคาการก่อสร้าง สำหรับค่าใช้จ่ายการก่อสร้าง (cost) ได้ทำการ
ประมาณราคาเฉพาะวัสดุก่อสร้างไม่รวมค่าแรงงานและอื่นๆ พื้นที่
ทั้งหมดในการวิเคราะห์มีความลึก 1 เมตร  

ตัวแปร 
Case 1 Case 2 

ค่า ชนิด ค่า ชนิด 
ความลึกของบ่อรับน้ำ (A) 0 (น้ิว)   0 (น้ิว)   
ความลึกของช้ันดินปลูก (B) 6 (น้ิว) ดิน

ร่วน 
6 (น้ิว) ดิน

ร่วน ความพรุนของดินปลูก (C) 25 (ร้อยละ) 25 (ร้อยละ) 
ความลึกของช้ันกรวด (D) 2 (น้ิว) 

กรวด 
4 (น้ิว) 

กรวด 
ความพรุนของกรวด (E) 40 (ร้อยละ) 40 (ร้อยละ) 

ตัวแปร 
Case 3 Case 4 

ค่า ชนิด ค่า ชนิด 
ความลึกของบ่อรับน้ำ (A) 0 (น้ิว)   0 (น้ิว)   
ความลึกของช้ันดินปลูก (B) 6 (น้ิว) ดิน

ร่วน 
6 (น้ิว) ดิน

ร่วน ความพรุนของดินปลูก (C) 25 (ร้อยละ) 25 (ร้อยละ) 
ความลึกของช้ันกรวด (D) 8 (น้ิว) 

กรวด 
 16 (น้ิว) 

กรวด 
ความพรุนของกรวด (E) 40 (ร้อยละ) 40 (ร้อยละ) 

ตัวแปร 
Case 5 

ค่า ชนิด 
ความลึกของบ่อรับน้ำ (A) 0 (น้ิว)   
ความลึกของช้ันดินปลูก (B) 6 (น้ิว) 

ดินร่วน 
ความพรุนของดินปลูก (C) 25 (ร้อยละ) 
ความลึกของช้ันกรวด (D) 24 (น้ิว) 

กรวด 
ความพรุนของกรวด (E) 40 (ร้อยละ) 

A ความลึกของบ่อรับน้ำ = 0 – 24 (น้ิว) 
B ความลึกของช้ันดินปลูก = 6 (น้ิว) 
C ความพรุนของดินปลกู  = 25 (ร้อยละ) 
D ความลึกของช้ันกรวด = 2 – 24 (น้ิว) 
E ความพรุนของกรวด = 20 – 40 (ร้อยละ)  
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3.3. วิเคราะห์ข้อมูล 

3.3.1 นำข้อมูลจากการศึกษาไปจำลองรูปแบบพื ้นที ่เพ่ือ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมจำลองทางคอมพิวเตอร์ Green 
Stormwater Infrastructure (GSI) ใน Autodesk Infraworks 360 
แบบวิธีการคำนวณ TR-55 เพ่ือหาปริมาณน้ำไหลนอง (runoff)  

3.3.2 ประมาณราคาการก่อสร้างตามการออกแบบพื้นที่แต่ละ
รูปแบบสำหรับค่าใช้จ่ายการก่อสร้าง (cost) ได้ทำการประมาณ
ราคาเฉพาะวัสดุก่อสร้างไม่รวมค่าแรงงานและอื่นๆ พื้นที่ทั้งหมดใน
การวิเคราะห์มีความลึก 1 เมตร 

3.3.3 วิเคราะห์ประสิทธิภาพการรับน้ำไหลนองต่อราคาต้นทุน
โดยคำนวณจากสูตร (∆Runoff/∆Cost) เพื ่อนำมาเปรียบเทียบ
ข้อมูลพ้ืนฐานของลักษณะพ้ืนที่เดิม (base case) 

3.3.4 เสนอแนะแนวทาง 
ในส่วนนี้เป็นการนำเสนอแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพ

การออกแบบพ้ืนที่การรับน้ำไหลนองต่อราคาต้นทุนในพ้ืนที่โครงการ
พัฒนาพื้นที่เฉพาะเมืองภูเพียง บ้านม่วงตึ๊ด หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงต๊ึด 
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

4. อภิปรายผล 

จากพื้นที่ที ่ทำการศึกษาวิจัยเป็นพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่
เฉพาะเมืองภูเพียง บ้านม่วงตึ๊ด หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง 
จังหวัดน่าน ได้มีโครงการปรับปรุงเพื ่อพัฒนาพื ้นที ่สาธารณะ
ประโยชน์ที่มีอยู่เดิมให้ได้ใช้ประโยชน์มากขึ้นทำให้เกิดการขยายส่ิง
ปลูกสร้างเพิ่มขึ้นในพื้นที่ดังกล่าว จึงได้ทำการศึกษาพื้นที่โครงการ
พัฒนาพื้นที่เฉพาะเมืองภูเพียง บ้านม่วงตึ๊ด หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงต๊ึด 
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยมีพื้นที่โครงการทั้งหมด 55,471.25 
ตารางเมตร ซึ่งแบ่งเป็นพื้นที่คอนกรีต 25,683.92 ตารางเมตร และ
พ้ืนที่พืชพรรณ 29,787.33 ตารางเมตร ทั้งนี้การศึกษาแนวทางเลือก
ในการพัฒนาประสิทธิภาพการรับน้ำไหลนองในพื้นที ่โครงการ
พัฒนาพื้นที่เฉพาะเมืองภูเพียง บ้านม่วงตึ๊ด หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงต๊ึด 
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยการกำหนดขอบเขตพื้นที่ที่ศึกษา ดัง
รูปที่ 5 เมื่อทำการจำลองสภาพพ้ืนที่เดิม (base case) โดยนำข้อมูล
ปริมาณน้ำฝนสูงสุด 10 ปีย้อนหลังจากสถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน
จ ังหว ัดน ่านซ ึ ่ งม ีค ่าเท ่าก ับ 5.4 นิ ้ว มาว ิ เคราะห ์ใน GSI ใน 
Autodesk Infraworks 360 พบว่าค่าน้ำไหลนอง (runoff) เท่ากับ 
4.03 นิ้ว ซึ่งพ้ืนที่เดิมมีราคาต้นทุนค่าก่อสร้าง 13,916,718.83 บาท 
เมื่อเสนอแนวทางการเลือกออกแบบให้พ้ืนที่พืชพรรณถูกแทนท่ีด้วย 
Bioretention แต่ยังคงลักษณะพ้ืนที่คอนกรีตไว้คงเดิม ซึ่งได้ทำการ
เปลี่ยนแปลงความหนาของชั้นกรวดโดยเลือกกำหนดค่าความหนา
ของชั้นกรวดที่ 2 นิ้ว, 4 นิ้ว, 8 นิ้ว, 16 นิ้ว, และ 24 นิ้ว แล้วนำค่า
ข้อมูลไปวิเคราะห์ใน GSI ใน Autodesk Infraworks 360 ได้ผลดัง
ตารางท่ี 4 พบว่า กรณีที่ 1 (case1) เมื ่อกำหนดระดับความหนา

ของช้ันกรวด 2 นิ้ว ค่าน้ำไหลนอง (runoff) เท่ากับ 3.53 นิ้ว มีราคา
ต้นทุนค่าก่อสร้าง 14,360,949.79 บาท กรณีที่ 2 (case2)  ระดับ
ความหนาของชั้นกรวด 4 นิ้ว ค่าน้ำไหลนอง (runoff) เท่ากับ 3.49 
นิ ้ว มีราคาต้นท ุนค ่าก ่อสร้าง 14,805,180.76 บาท กรณีที่ 3 
(case3) ระดับความหนาของช้ันกรวด 8 นิ้ว ค่าน้ำไหลนอง (runoff) 
เท่ากับ 3.41 นิ้ว มีราคาต้นทุนค่าก่อสร้าง 15,684,932.27 บาท 
กรณีที่ 4 (case4) ระดับความหนาของชั้นกรวด 16 นิ้ว ค่าน้ำไหล
นอง  ( runoff) เท ่ าก ับ  3.25 น ิ ้ ว  ม ีราคาต ้นท ุนค ่ าก ่อสร ้ าง 
17,453,145.71 บาท กรณีที่ 5 (case5) ระดับความหนาของช้ัน
กรวด 24 นิ ้ว ค่าน้ำไหลนอง (runoff) เท่ากับ 3.09 นิ ้ว มีราคา
ต้นทุนค่าก่อสร้าง 19,230,069.57 บาท 

รูปที่ 5  แสดงการจำลองพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่ เฉพาะเมือง    
ภูเพียง บ้านม่วงต๊ึด หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงต๊ึด อำเภอภูเพียง 
จังหวัดน่าน โดยใช้โปรแกรมจำลองทางคอมพิวเตอร์ 
Autodesk Infraworks 360 

ที่มา:  ผู้วิจัย 

ตารางท่ี 4 แสดงประสิทธิภาพการรับน้ำไหลนองต่อราคาต้นทนุ 

แนวทางเลือก 
Runoff 
(นิ้ว) 

Cost (บาท) 

Base Case 4.03 13,916,718.83 
Case 1 (D=2") 3.53 14,360,949.79 
Case 2 (D=4") 3.49 14,805,180.76 
Case 3 (D=8") 3.41 15,684,932.27 
Case 4 (D=16") 3.25 17,453,145.71 
Case 5 (D=24") 3.09 19,230,069.57 
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ตารางท่ี 4 แสดงประสิทธิภาพการรับน้ำไหลนองต่อราคาต้นทุน 
(ต่อ) 

แนวทางเลือก 
∆Runoff 

(น้ิว) 
∆Cost (บาท) 

ประสิทธิภาพ 
(น้ิว/บาท) 

(∆Runoff / 
∆Cost) x105 

Base Case    

Case 1 (D=2") -0.5 444,230.96 -0.113 
Case 2 (D=4") -0.54 888,461.93 -0.061 
Case 3 (D=8") -0.62 1,768,213.44 -0.035 
Case 4 (D=16") -0.78 3,536,426.88 -0.022 
Case 5 (D=24") -0.94 5,313,350.73 -0.018 

ที่มา:  ผู้วิจัย 

ผลจากการศึกษาเมื่อทำการเปรียบเทียบการออกแบบพื้นที่ 
Bioretention โดยอ ้างอ ิงจากพื ้นท ี ่ เด ิม (base case) เพ ื ่อหา
แนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการออกแบบพ้ืนที่รับน้ำไหลนอง
ต่อราคาต้นทุน พบว่า กรณีที่ 1 (case1) เมื ่อกำหนดระดับความ
หนาของชั้นกรวด 2 นิ้ว ค่าน้ำไหลนอง (runoff) ลดลง 0.50 นิ้ว มี
ราคาต้นทุนค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น 444,230.96 บาท ประสิทธิภาพการ
รับน้ำไหลนองต่อราคาต้นทุนเท่ากับ -0.113 นิ้ว/บาท กรณีที่ 2 
(case2) ระดับความหนาของช้ันกรวด 4 นิ้ว ค่าน้ำไหลนอง (runoff) 
ลดลง 0.54 นิ้ว มีราคาต้นทุนค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น 888,461.93 บาท 
ประสิทธิภาพการรับน้ำไหลนองต่อราคาต้นทุนเท่ากับ -0.061 นิ้ว/
บาท กรณีที่ 3 (case3) ระดับความหนาของชั้นกรวด 8 นิ้ว ค่าน้ำ
ไหลนอง (runoff) ลดลง 0.62 นิ้ว มีราคาต้นทุนค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น 
1,768,213.44 บาท ประสิทธิภาพการรับน้ำไหลนองต่อราคาต้นทุน
เท่ากับ -0.035 นิ้ว/บาท กรณีที่ 4 (case4) ระดับความหนาของชั้น
กรวด 16 นิ้ว ค่าน้ำไหลนอง (runoff) ลดลง 0.78 นิ้ว มีราคาต้นทุน
ค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น 3,536,426.88 บาท ประสิทธิภาพการรับน้ำไหล
นองต่อราคาต้นทุนเท่ากับ -0.022 นิ ้ว/บาท กรณีที่ 5 (case5) 
ระดับความหนาของชั้นกรวด 24 นิ้ว ค่าน้ำไหลนอง (runoff) ลดลง 
0.94 นิ ้ว มีราคาต้นทุนค่าก่อสร้างเพิ ่มขึ ้น 5,313,350.73 บาท 
ประสิทธิภาพการรับน้ำไหลนองต่อราคาต้นทุนเท่ากับ -0.018 นิ้ว/
บาท  

ดังนั้นเมื่อทำการวิเคราะห์ผลประสิทธิภาพการออกแบบพื้นที่
รับน้ำไหลนองต่อราคาต้นทุน กรณีที่ 1 (case1) ระดับความหนา
ของชั้นกรวด 2 นิ้ว ซึ่งมีค่าประสิทธิภาพการรับน้ำไหลนองต่อราคา
ต้นทุนเท่ากับ -0.113 นิ้ว/บาท มีความเหมาะสมเป็นแนวทางเลือก
ในการพัฒนาประสิทธิภาพการออกแบบพ้ืนที่รับน้ำไหลนองต่อไป 

 

5. สรุปผลการวิจัย 

จากการจำลองค่าและวิเคราะห์สภาพพื้นที่ในการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาประสิทธิภาพการรับน้ำไหลนองในโปรแกรมจำลองทาง
คอมพิวเตอร์ GSI ใน Autodesk Infraworks 360 โดยการจำลอง
ออกแบบให้พื้นที่พืชพรรณถูกแทนที่ด้วย Bioretention แต่ยังคง
ลักษณะพื้นที่คอนกรีตไว้คงเดิม ซึ่งได้ทำการเปลี่ยนแปลงระดับ
ความหนาของชั้นกรวด จึงส่งผลต่อค่าน้ำไหลนอง (runoff) และ
ราคาต้นทุนค่าก่อสร้างที ่แตกต่างกัน ดังนั ้นสามารถสรุปแนว
ทางเลือกในการพัฒนาประสิทธิภาพการออกแบบพื้นที่รับน้ำไหล
นองต่อราคาต้นทุนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเมืองภูเพียง 
บ้านม่วงตึ๊ด หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ได้ว่า 
กรณีที่ 1 (case1) ระดับความหนาของชั ้นกรวด 2 นิ ้ว มีความ
เหมาะสมเป็นแนวทางเลือกในการพัฒนาประสิทธิภาพการออกแบบ
พื้นที่รับน้ำ     ไหลนอง เนื่องจากมีค่าประสิทธิภาพการรับน้ำไหล
นองต่อราคาต้นทุนเท่ากับ -0.113 นิ้ว/บาท ซึ่งมีราคาต้นทุนในการ
ลดค่าน้ำไหลนอง (runoff) ถูกที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับ กรณีที่ 5 
(case5) ระดับความหนาของช้ันกรวด 24 นิ้ว มีค่าประสิทธิภาพการ
รับน้ำไหลนองต่อราคาต้นทุนเท่ากับ -0.018 นิ้ว/บาท  

การศึกษาวิจัยนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกใช้ค่าข้อมูลในการ
ออกแบบและพัฒนาประสิทธิภาพการรับน้ำไหลนองของพื ้นที่
โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเมืองภูเพียง บ้านม่วงตึ๊ด หมู่ที่ 4 ตำบล
ม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ตามแนวคิด WSUD, LID, และ 
BMPs ที่สามารถลดปริมาณน้ำไหลนอง (runoff) ได้เพื่อเป็นแนว
ทางเลือกในการพัฒนาประสิทธิภาพการออกแบบพื้นที่รับน้ำไหล
นองให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน 

ทั้งนี้การศึกษาวิจัยเป็นเพียงแนวทางและข้อเสนอแนะต่อผู้ที่
สนใจหรือผู้ออกแบบเพ่ือพัฒนาโครงการซึ่งสามารถนำกระบวนการ
จากการศึกษาในงานวิจัยนี ้ไปพัฒนาโครงการโดยการประยุกต์
แนวคิดต้นแบบในการจัดการน้ำรวมถึงการปรับเปลี่ยนลักษณะของ
พื้นที่หรือใช้วัสดุที่สามารถลดปริมาณน้ำไหลนอง (runoff) เพื่อใช้
เป ็นแนวทางในการออกแบบและต ัดส ิน ใจในการพ ัฒนา
ประสิทธิภาพการรับน้ำไหลนองได้ดีขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปเมื่อประยุกต์ใช้ในพื้นที่
อื ่น การนำโปรแกรมจำลองทางคอมพิวเตอร์ GSI ใน Autodesk 
Infraworks 360 มาใช้ในการวิเคราะห์ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเรื่อง
การปรับเปลี่ยนลักษณะและรูปแบบของพื้นที่ BMP Design ที่มีผล
ต่อปริมาณน้ำไหลนองและราคาต้นทุน ซึ่งการใช้โปรแกรมจำลอง
ทางคอมพิวเตอร์อาจมีผลความคลาดเคลื่อนในการกำหนดขอบเขต
พ้ืนที่ของแผนที่ที่ใช้ในการวิเคราะห์ ดังนั้นจึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการรับน้ำไหลนอง (runoff) ให้มี
ประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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6. กิตติกรรมประกาศ 

คณะผู้เขียนขอขอบพระคุณ อาจารย์ฤทธิ์ทยุต ก้อนทอง ที่ได้ให้
คำปรึกษา แนะนำด้านโปรแกรมจำลองทางคอมพิวเตอร์ ตลอดจน
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบทุกท่านที ่ได ้ให้คำแนะนำ 
ตรวจสอบ แก้ไข จนสำเร็จเป็นวิทยานิพนธ์อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้
ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณสำนักสนับสนุนและพัฒนาตาม ผังเมืองกรม
โยธาธิการและผังเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงตึ๊ด จังหวัด
น่าน สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน และคุณครูคนึงนิจ ณ น่าน ที่เป็นผู้ให้
คำแนะนำ สนับสนุนข้อมูลของพื้นที่ศึกษา รวมถึงครอบครัวที่ได้ให้
กำลังใจช่วยเหลือส่งเสริมการศึกษาของข้าพเจ้าคร้ังนี้ 
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กรอบแนวคิดในการประเมินความรูข้องวิศวกรที่ปรึกษาเก่ียวกับประเด็นความขัดแย้งของการบรหิารสัญญา 
CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR EVALUATING CONSULTANT ENGINEERS KNOWLEDGE RELATED TO 

CONFLICT ISSUES OF CONTRACT MANAGEMENT 
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บทคัดย่อ 

ความขัดแย้งในโครงการก่อสร้างเป็นส่ิงที่ไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ ความขัดแย้งสามารถแบ่งออกเป็น 2 สาเหตุหลักได้แก่ เอกสารสัญญาและการ
บริหารสัญญา โดยความขัดแย้งจากเอกสารสัญญาเกิดจากเงื่อนไขของสัญญาที่ไม่ครบถ้วน ขาดความชัดเจน และเอกสารสัญญามีความขัดแย้งกัน 
ในขณะที่ความขัดแย้งจากการบริหารสัญญาเกิดจากการปฏิบัติผิดสัญญาที่จงใจและไม่ได้จงใจ ซึ่งการจงใจปฏิบัติผิดสัญญาเป็นสิ่งที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้แต่การไม่ได้จงใจปฏิบัติผิดสัญญาอาจเกิดจากความประมาทหรือการขาดความเข้าใจในการปฏิบัติตามสัญญา การบริหารสัญญาเป็นหน้าที่
สำคัญของวิศวกรที่ปรึกษาที่ต้องมีความเข้าใจในการปฏิบัติตามสัญญาและให้คำแนะนำกับผู้ว่าจ้าง งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอกรอบแนวคิด
ในการประเมินความรู้ของวิศวกรที่ปรึกษาเกี่ยวกับประเด็นความขัดแย้งของการบริหารสัญญา โดยงานวิจัยเริ่มจากการวิเคราะห์ประเด็นความ
ขัดแย้งของการบริหารสัญญาและเอกสารสัญญาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างในช่วงของการดำเนินงานก่อสร้าง และนำ
ประเด็นความขัดแย้งดังกล่าวมาพัฒนาเคร่ืองมือที่ใช้ประเมินความรู้ ซึ่งประเด็นความขัดแย้งถูกรวบรวมข้อมูลจากเอกสารคำพิพากษาศาลปกครอง 
ผลการศึกษาเบื้องต้นพบประเด็นความขัดแย้งเกี่ยวกับขอบเขตของงานก่อสร้าง การแก้ไขขอบเขตของงานก่อสร้าง หลักประกัน ระยะเวลาก่อสร้าง 
ค่าจ้าง การชำระค่าจ้าง ค่าเสียหาย สิทธิการบอกเลิกสัญญา การลงโทษผู้ทิ ้งงานและค่าปรับ ในขณะที่การวัดระดับความเข้าใจใช้แนวคิด
อนุกรมวิธานแบบโซโลมาเป็นกรอบในการต้ังคำถามท่ีใช้วัด ซึ่งกรอบแนวคิดในการประเมินระดับความรู้ของวิศวกรที่ปรึกษาจะช่วยให้ฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์วางแผนการอบรมวิศวกรของบริษัทที่ปรึกษาและบุคคลที่เก่ียวข้อง 
คำสำคัญ: ความขัดแย้ง, การบริหารสัญญา, วิศวกรที่ปรึกษา, การประเมินความรู้ 

Abstract 

Conflict in construction projects was inevitable. Construction conflict can be divided into two main root causes, which are 
contract documents and management of contract. Firstly, conflict from contract documents may be occurred from the terms 
of a contract are incomplete, unclear and contract documents are contradictory. Secondly, conflicts from contract 
management are often occurred from deliberate and unintentional breach of contract. The deliberate breach of the contract 
is uncontrollable, but the unintentional breach of contract may result from negligence or lack of understanding to execute a 
contract. Contract management is an important duty of consultant engineers who must understand to execute a contract and 
advice to the employers. The objective of this research is to present a conceptual framework for evaluating consultant 
engineers’ knowledge related to conflict issues of contract management. The research began with the analysis of conflict 
issues related to contract management and contract documents that cause conflicts between employers and contractors 
during the construction period. Knowledge evaluation tool were developed from conflict issues that collect information from 
the administrative court judgment documents. The preliminary result found conflict issues related to contract documents 
were related to the terms of the contract, amendments to the terms of the contract, bond, construction period, wages, 
payment of wages, liquidated damages, contract termination, punishment and penalty. While the level of understanding uses 
the concept of solo taxonomy as a framework for questioning the measurement. The conceptual framework for evaluating 
the level of knowledge of consulting engineers on conflict issues will assist the human resource department to train engineers 
and involved persons. 
Keywords: Conflict, Contract Management, Consultant Engineer, Knowledge Evaluation 
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1. บทนำ 

โครงการก่อสร้างทั่วไปมีความจำเป็นต้องอาศัยทรัพยากรหลักที่
สำคัญ และการบริหารงานก่อสร้างที่เหมาะสมเพ่ือให้โครงการสำเร็จ
ตามเป้าหมายภายใต้ข้อจำกัดของเวลา งบประมาณ และคุณภาพ 
[1] นอกจากนี้ความสำเร็จของโครงการต้องอาศัยความร่วมมือจาก
หลายฝ่ายเช่น ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง ผู้ออกแบบ ที่ปรึกษา และผู้จัด
จำหน่ายวัสดุ เป็นต้น [2] อย่างไรก็ตามการบริหารโครงการก่อสร้าง
ยังพบข้อจำกัดของผู้ว่าจ้างที่มีความรู้ไม่เพียงพอเช่น การขาดความรู้
เกี่ยวกับข้อกฎหมาย หรือการขาดความเข้าใจในเงื่อนไขของสัญญา 
ซึ่งข้อจำกัดดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อเวลาและค่าใช้จ่ายของ
โครงการ [3] หากผู้ว่าจ้างไม่ได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องจะทำให้เกิด
ความขัดแย้งที่อาจนำไปสู่ข้อพิพาทระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ 
ดังนั้นโครงการก่อสร้างจึงจำเป็นต้องมีวิศวกรที่ปรึกษาทำหน้าที่
ประสานงาน บริหารงานก่อสร้าง รวมท้ังให้คำปรึกษาและคำแนะนำ
ต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาและลดความเสี่ยงของการเกิดข้อพิพาท
ของการบริหารโครงการได้ [4] 

วิศวกรที่ปรึกษามีบทบาทสำคัญต่อผู้ว่าจ้าง ซึ่งเป็นคนกลางใน
การขจัดความขัดแย้งที่อาจนำไปสู่ข้อพิพาท โดยวิศวกรที่ปรึกษา
จำเป็นต้องมีความรู้ในองค์ประกอบสัญญา ประเภทของสัญญาและ
สาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้าง [5] เช่น รายละเอียดในเอกสาร
สัญญา การกำหนดสิทธิหน้าที่และข้อผูกพันระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับ
จ้าง [6] หากขาดความรู ้อาจทำให้เกิดข้อพิพาทอันเนื ่องมาจาก
สัญญาก่อสร้างได้ จากการศึกษาพบว่าข้อพิพาทที ่เกิดขึ ้นบ่อย
ตามลำดับคือ การพิจารณาสาเหตุในการขอขยายเวลาปฏิบัติงาน 
ค่าจ้างและการจ่ายเงิน ค่าปรับ การชำระเบี ้ยปรับและการคิด
ค่าปรับในการควบคุมงาน และสิทธิภายหลังบอกเลิกสัญญา [3] โดย
งานวิจัยนี้เห็นว่าความรู้และความเข้าใจเป็นสิ่งสำคัญในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารสัญญาและลดความขัดแย้งในโครงการได้ 

งานวิจัยในอดีตพยายามลดปัญหาความขัดแย้งในการบริหาร
สัญญาก่อสร้างเช่น การศึกษาสาเหตุของข้อผิดพลาดในเอกสาร
สัญญาก่อสร้าง [7] ปัญหาการใช้สัญญาจ้างออกแบบและควบคุม
งานก่อสร้างในโครงการก่อสร้างภาครัฐ [8] การศึกษาปัญหาของ
สัญญาจ้างก่อสร้างราชการด้านการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา 
[9] ปัญหาการแก้ไขสัญญาระหว่างการก่อสร้างโครงการ [10] โดย
งานวิจัยที ่กล่าวมาข้างต้นนั ้น มุ ่งเน้นไปที ่การปรับปรุงสัญญา
ก่อสร้าง เนื่องจากรายละเอียดในเอกสารไม่ชัดเจนอาจนำไปสู่ความ
เข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้ ซึ่งลักษณะของผลลัพธ์เป็นการวิเคราะห์
ข้อจำกัดและสาเหตุข้อผิดพลาดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเขียน
เอกสารสัญญาให้มีความชัดเจนมากขึ้น 

นอกจากนี้มีงานวิจัยเสนอวิธีการและเครื่องมือที่ช่วยลดความ
ขัดแย้งจากการบริหารสัญญา เช่น การประเมินความสามารถในการ
บริหารสัญญาสำหรับโครงการก่อสร้าง [11] โดยความสามารถใน

การบริหารสัญญายังคงเป็นสาเหตุของความขัดแย้งระหว่างคู่สัญญา 
เช่น ความสามารถในการเจรจาต่อรองค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง
กับการเปลี่ยนแปลงงานและการขยายระยะเวลาก่อสร้าง เป็นต้น 
ซึ ่งทำให้เห็นช่องว่างที ่เป็นปัญหาและควรให้ความสำคัญ โดย
งานวิจ ัยดังกล่าวนำข้อมูลที ่ เป ็นประโยชน์มากำหนดกลยุทธ์
เสริมสร้างความสามารถการบริหารสัญญา ต่อมามีงานวิจัยที่
พยายามพัฒนาเครื่องมือที่สะดวกต่อการประเมินประสิทธิภาพการ
บริหารสัญญา [12] เนื ่องจากกระบวนการบริหารสัญญามีความ
ซับซ้อนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และอาจมีการปฏิบัติงานไม่เหมาะสมใน
พ้ืนที่ก่อสร้าง จึงพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เพ่ือให้การประเมิน
แจ้งเตือนไปยังแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการและสามารถจัดการ
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว  

จากงานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นพบว่ามีความพยายามในการลด
ปัญหาความขัดแย้งจากสัญญาก่อสร้างในหลายด้านเช่น การ
ปรับปรุงสัญญาก่อสร้าง การประเมินความขัดแย้ง การกำหนดกล
ยุทธ์ในการบริหารสัญญา อย่างไรก็ตามการลดความขัดแย้งด้วยการ
ประเมินความรู้ตามระดับความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานยังไม่ได้มี
การศึกษามากนัก โดยงานวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อเสนอกรอบ
แนวคิดในการประเมินความรู้ของวิศวกรที่ปรึกษาเกี่ยวกับประเด็น
ความขัดแย้งของการบริหารสัญญา ซึ่งช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
วางแผนการอบรมวิศวกรของบริษัทที่ปรึกษาและบุคคลที่เก่ียวข้อง  

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

2.1. การบริหารสัญญา 

การบริหารสัญญาคือ การดำเนินการให้ผู ้รับจ้างปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา [13] ซึ่งระเบียบนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยส่วนหนึ่งได้เพิ่มการ
บริหารสัญญาและคณะกรรมการบริหารสัญญามีหน้าที่ ดังต่อไปน้ี  

1) วางระบบการจัดเก็บและรักษาเอกสารสัญญาอย่างเหมาะสม 
2) กำกับติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามตกลง

ในสัญญาเพ่ือใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 
3) วิเคราะห์ เสนอแนะความเหมาะสมและความจำเป็น หากมี

การแก้ไขสัญญาตลอดจนเสนอหัวหน้าส่วนราชการยกเลิกสัญญา 
4) สร้างความร่วมมือกับคู่สัญญาตลอดอายุสัญญา 
5) พิจารณาระงับข้อพิพาทเบื้องต้น 
6) รวบรวมพยาน เอกสารหลักฐานที ่เกิดขึ ้นหรือคาดว่าจะ

เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ทางการพิจารณาคดี
หากมีการฟ้องร้องเกิดขึ้น 

7) หากตรวจพบความผิดปกติในการดำเนินงานของคู่สัญญาให้
ทำรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร 
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2.2. ความขัดแย้ง ข้อเรียกร้องและข้อพิพาท 

2.2.1. ความขัดแย้ง (CONFLICTS)  

ความขัดแย้งในงานก่อสร้างอาจส่งผลต่อต้นทุน ความล่าช้า เสีย
ผลประโยชน์หรือความเสียหายในความสัมพันธ์ทางธุรกิจ [14] ซึ่ง
ปัญหาของความขัดแย้งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ปัญหาด้าน
พฤติกรรมเช่น การส่ือสารไม่ดีระหว่างโครงการ การตรวจสอบความ
ครบถ้วนของงาน ในส่วนปัญหาด้านสัญญาเช่น การให้สิทธิการ
ครอบครองพ้ืนที่ล่าช้า ความไม่ชัดเจนของเงื่อนไขสัญญา และปัญหา
ด้านเทคนิคเช่น ความผิดพลาดในการดำเนินงานของผู้รับจ้างตาม
คำส่ังของผู้ควบคุมงาน เป็นต้น 

2.2.2. ข้อเรียกร้อง (CLAIMS)  

ข้อเรียกร้องเป็นการยืนยันสิทธิในการบรรเทาหรือการเยียวยา
ทรัพย์สิน สำหรับโครงการก่อสร้างนั ้นมักเป็นการเรียกร้องเงิน
ค่าจ้างและการขยายเวลา ซึ่งขึ้นอยู่กับรายละเอียดในสัญญา การผิด
สัญญา การฝ่าฝืนกฎหมาย เป็นต้น  

2.2.3. ข้อพิพาท (DISPUTES)  

ข้อพิพาทในงานก่อสร้างเกิดขึ้นจากความแตกต่างกันเกี่ยวกับ
ความชอบธรรมหรือปริมาณข้อเรียกร้อง เช่น การเรียกร้องค่าชดเชย
ที่เยอะเกินจริงจากผู้รับจ้างที่ต้องการแสวงหาผลกำไร หรือผู้รับจ้าง
ที่ต่อต้านข้อเรียกร้องใดๆ เป็นต้น ในขณะที่บางสถานการณ์เมื่อเกิด
ข้อเรียกร้องอาจยุติได้อย่างง่ายดาย แต่หากเกิดความขัดแย้งขั้น
รุนแรงอาจนำไปสู่ข้อพิพาทได้ ซึ่งข้อพิพาทท่ีเกิดขึ้นเกิดได้จากความ
คิดเห็นไม่ตรงกันมาเป็นเวลานาน ความขัดแย้งที่ไม่ได้รับการแก้ไข
หรือข้อเรียกร้องที่ไม่สามารถสรุปร่วมกันได้ [15] ดังแสดงในรูปที่ 1  

สาเหตุอื่นๆ
ความขัดแย้ง

ข้อเรียกร้อง

ข้อพิพาท

ยืนยันสิทธิในสัญญา

ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา /
ความเห็นไม่ตรงกัน

ข้อยุติ

ความขัดแย้งรุนแรงข้ึน

 

รูปที่ 1 ความขัดแย้ง ข้อเรียกร้องและข้อพิพาท [15] 

 

2.3. แนวทางการประเมิน 

บทความนี้ประยุกต์ใช้อนุกรมวิธานแบบโซโลหรือ Structure 
of observed learning outcomes (SOLO Taxonomy) [17] เป็น
กรอบในประเมินความรู้ตามระดับความเข้าใจ เนื่องจากสามารถวัด
ความเข้าใจในการคิดวิเคราะห์และอธิบายความหมายในแต่ละระดับ
ได้อย่างชัดเจน ถูกจัดเรียงไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 
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รูปที่ 2 การวัดความเข้าใจของอนุกรมวิธานแบบโซโล [17] 

2.3.1. PRE-STRUCTURE LEVEL 

ระดับที่ไม่สามารถสร้างความคิดรวบยอดในสิ่งที่เรียนรู้ได้ ไม่
เข้าใจจุดหมายที่แท้จริง มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือใช้ข้อมูลที่ไม่
เก่ียวข้องมาปฏิบัติงาน เช่น ทราบแต่พลาดประเด็นที่สำคัญ เป็นต้น 

2.3.2. UNI – STRUCTURE LEVEL 

ระดับที่ใช้กระบวนการคิดหรือวิธีการเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งใน
การเรียนรู้ ซึ ่งมุ ่งไปในมุมมองที ่เกี ่ยวข้องเพียงมุมมองเดียวใน
ลักษณะของความจำหรือสามารถทำงานตามคำแนะนำอย่างง่ายได้  

2.3.3. MULTI – STRUCTURE LEVEL 

ระดับที ่สามารถเชื ่อมโยงความซับซ้อนได้มากขึ ้น สามารถ
อธิบายเหตุผลในแต่ละประเด็นได้อย่างอิสระ แต่ยังไม่สามารถรวม
รวมแต่ละประเด็นมาเกี่ยวข้องกันได้ เช่น สามารถจำแนก อธิบาย 
และดำเนินการตามขั้นตอนได้ เป็นต้น 

2.3.4. RELATION STRUCTURE LEVEL 

ระดับที่สามารถวิเคราะห์หรือแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหา 
อธิบายเชิงเหตุผลจากความสัมพันธ์ ตลอดจนกำหนดเกณฑ์ในการ
จำแนกประเภทได้ด้วยตนเอง เช่น เปรียบเทียบ วิเคราะห์ ประยุกต์ 
อธิบายสาเหตุและผลกระทบได้ 

2.3.5. EXTENDED ABSTRACT STRUCTURE 

ระดับที่สามารถนำความคิดรวบยอดต่างๆ มาเช่ือมโยงและสรุป
เป็นองค์ความรู้ในเชิงนามธรรมได้ เช่น กฎ สูตร ทฤษฎี สมมติฐาน 
การอ้างอิง และการสะท้อนผลลัพธ์ 
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3. ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย 

 บทความน้ีแสดงการดำเนินงานวิจัยเพ่ือเสนอกรอบแนวคิดการ
ประเมินความรู้ของวิศวกรที่ปรึกษาเกี่ยวกับประเด็นความขัดแย้ง
ของการบริหารสัญญา จากการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารสัญญา บทบาทของวิศวกรที่ปรึกษา แนว
ทางการประเมินความรู้และนำมาพัฒนากรอบแนวคิดของงานวิจัย 
ดังแสดงในรูปที่ 3 

ปัจจัยนําเข้า
(Input)

กระบวนการ
(Process)

ผลลัพธ์
(Output)

ทบทวนเอกสารและ
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง

รวบรวมและวิเคราะห์
ประเด็นความขัดแย้ง
ของการบริหารสัญญา

การประเมินความรู้ที่สะท้อนตาม
เกณฑ์การประเมิน

พัฒนาคําถามปลายปิด 
(Close – ended Questions)

พัฒนาคําถามปลายเปิด 
(Open – ended Questions)

พัฒนาเกณฑ์ประเมิน
โดยประยุกต์ใช้ SOLO Taxonomy

ได้ขอบเขตของคําตอบ

 

รูปที่ 3 การพัฒนากรอบแนวคิดของงานวิจัย 

3.1. การรวบรวมและวเิคราะห์ประเด็นความขัดแย้งของ
การบริหารสัญญา 

งานวิจัยนี้ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 
ซึ่งเป็นกระบวนการจัดระเบียบข้อมูลให้สอดคล้องกับงานวิจัยด้วย
การอ่านแบบละเอียดและตีความ [16] จากการรวบรวมและ
วิเคราะห์ประเด็นความขัดแย้งของการบริหารสัญญา เพื่อตรวจสอบ
ความครบถ้วนและเหมาะสมต่อการประเมินความรู้ในการบริหาร
สัญญา โดยกำหนดขั้นตอนตามความเหมาะสมและวัตถุประสงค์ของ
งานวิจัย ดังต่อไปน้ี 

3.1.1. กำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

งานวิจัยนี้กำหนดประชากรจากการสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์คำ
พิพากษาคำสั่งศาลปกครองสูงสุดและคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจาก
ประเด็นความขัดแย้งในช่วงการก่อสร้างระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง 
โดยการศึกษาสาเหตุของข้อพิพาทอันเนื่องมาจากสัญญาในงาน
ก่อสร ้างราชการ [3] จากจำนวน 121 กรณี พบว่าผ ู ้ว ่าจ ้าง 

(หน่วยงานราชการ) เป็นผู้ที่ขอคำวินิจฉัยมากที่สุดร้อยละ 96.7 ใน
ขณะเดียวกันผู้ได้รับประโยชน์กลับเป็นฝ่ายผู้รับจ้าง (หน่วยงาน
เอกชน) มากที่สุดร้อยละ 52.9 และช่วงเวลาที่เกิดข้อพิพาทมาก
ที่สุดคือระหว่างการก่อสร้างร้อยละ 52.1 

3.1.2. กำหนดหน่วยในการวิเคราะห์เนื้อหา 

การกำหนดหน่วยในการวิเคราะห์เนื ้อหาเป็นการกำหนด
ขอบเขตของเนื้อหา เพื่อให้เกิดความแม่นยำในการวิจัยมากที่สุด 
โดยสืบค้นตามชื ่อหน่วยงานภาครัฐที ่เกี ่ยวข้องจากเอกสารคำ
พิพากษาศาลปกครองเป็นจำนวน 10 ปีย้อนหลัง ตั ้งแต่ปี พ.ศ.
2554-พ.ศ.2563 เนื ่องจากการศึกษาหามูลเหตุข้อพิพาทในงาน
ก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐที่นำไปสู่การฟ้องร้องคดีในชั้นศาล ซึ่ง
ส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาครัฐ หน่วยงาน
ภาครัฐถูกฟ้องจากเอกชนร้อยละ 63 และภาครัฐถูกยกฟ้องมากที่สุด
ร้อยละ 65.1 [18] ถึงแม้ว่าในงานก่อสร้างกำหนดข้อสัญญาเพ่ือ
ควบคุมและป้องกันข้อพิพาทไว้แล้วก็ตาม ข้อพิพาทก็ยังคงก่อให้เกิด
ความเสียหายขึ้น  

3.1.3. สร้างเคร่ืองมือการบันทึกเนื้อหา 

สร้างเคร่ืองมือในการบันทึกและจำแนกประเภทเนื้อหาตาม
ประเด็นความขัดแย้ง โดยการสร้างตารางในการรวบรวมข้อมูลแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1) การรวบรวมข้อมูลเอกสารพิพากษาศาลปกครอง โดย
บันทึกรูปแบบการค้นหาตามปี พ.ศ.2554-พ.ศ.2563 และชื่อ
หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง  

ส่วนที่ 2) การวิเคราะห์ประเด็นความขัดแย้ง ซึ่งข้อมูลที่ได้
รวบรวมจะนำมาวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ  

3.2. การพัฒนาการประเมินความรู้ของวิศวกรที่ปรึกษา
เก่ียวกับประเด็นความขัดแย้งของการบริหารสัญญา 

3.2.1. กำหนดเกณฑ์การประเมินความรู้ 

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความรู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือกำหนด
ขอบเขตของคุณลักษณะและอธิบายการตอบสนองตามระดับความ
เข้าใจของวิศวกรที่ปรึกษาเกี่ยวกับประเด็นความขัดแย้งของการ
บริหารสัญญา 

3.2.2. ออกแบบข้อคำถาม 

การออกแบบข้อคำถามควรมีความสอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประเมินที่กำหนดไว้และสิ่งที่ต้องการประเมิน ซึ่งหัวข้อที่ต้องการ
ประเมินในงานวิจัยนี้คือผลการวิเคราะห์ประเด็นความขัดแย้งในการ
บริหารสัญญา ในขณะที่การออกแบบข้อคำถามขึ้นอยู่กับคุณภาพ
ของเกณฑ์การประเมินความรู้ที่เป็นหลักฐานสำคัญและครอบคลุม
ถึงคำบรรยายของการตอบสนองว่ามีความเข้าใจอยู่ในระดับใด 
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3.2.3. กำหนดขอบเขตคำตอบ 

การกำหนดขอบเขตของคำตอบมาจากคำตอบที่เป็นไปได้ของ
ผู้ตอบและความหมายของคำตอบที่แสดงออกมา ซึ่งคำตอบจะถูก
จัดกลุ่มตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เพื ่อให้ได้หลักฐานที่
แสดงออกเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับเป้าหมายของการประเมิน 

4. ผลของงานวิจัย 

ข้อมูลจากการรวบรวมเอกสารพิพากษาศาลปกครองรวม
ทั้งหมด 166 ฉบับ พบความขัดแย้งในงานก่อสร้าง 2 สาเหตุหลัก 
ได้แก่ เอกสารสัญญาและการบริหารสัญญา โดยความขัดแย้งจาก
เอกสารสัญญาเกิดจากเงื ่อนไขของสัญญาที่ไม่ครบถ้วนหรือขาด
ความชัดเจนร้อยละ 0.60 เป็นการไม่แสดงรายละเอียดงานที่สำคัญ
ในสัญญาเอกสารแนบท้าย และเอกสารสัญญามีความขัดแย้งกันร้อย
ละ 0.60 เช่น งานที่มีในแบบรูปแต่ไม่มีในใบประมาณราคาของการ
ก่อสร้าง ในขณะที่ความขัดแย้งจากการบริหารสัญญาเกิดจากการจง
ใจปฏิบัติผิดสัญญาร้อยละ 4.82 เช่น การใช้วัสดุไม่ถูกต้องตาม
มาตรฐานขัดแย้งกับเงื่อนไขของสัญญา และความขัดแย้งจากการ
ไม่ได้จงใจปฏิบัติผิดสัญญา เช่น การขาดความรู้หรือความเข้าใจใน
การบริหารสัญญาซึ ่งเป็นความขัดแย้งที ่พบมากที ่สุดถึงร้อยละ 
93.98 ดังแสดงในรูปที่ 4   

รูปที่ 4 ข้อมูลจากการรวบรวมเอกสารพิพากษาศาลปกครอง 

งานวิจัยนี้เห็นความสำคัญของสาเหตุความขัดแย้งจากการไมไ่ด้
จงใจปฏิบัติผิดสัญญาซึ่งเป็นความถี่สูงสุด โดยงานวิจัยประยุกต์ใช้
เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาจากการฟ้องร้องและผลของการตัดสิน
ระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างก่อสร้าง เพื่อให้ทราบถึงประเด็นความ
ขัดแย้งที ่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการบริหารสัญญา ผลการ
วิเคราะห์ประเด็นความขัดแย้งสามารถแบ่งออกเป็น 11 รายการ
ตามลำดับ ดังแสดงในตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 ประเด็นความขัดแย้งจากการไม่ได้จงใจปฏิบัติผิดสัญญา 

ลำดับ ประเด็นความขัดแย้ง รวม 
(ฉบับ) 

รวม 
(%) 

1 ค่าปรับ 34 22% 
2 การชำระค่าจ้าง 27 17% 
3 ค่าเสียหาย 23 15% 
4 ขอบเขตของงาน

ก่อสร้าง 
20 13% 

5 หลักประกัน 11 7% 
6 ระยะเวลาก่อสร้าง 11 7% 
7 สิทธิการบอกเลิกสัญญา 10 6% 
8 เหตุสุดวิสัยและ

อุปสรรค 
8 5% 

9 ค่าจ้าง 7 4% 
10 การแก้ไขขอบเขตของ

งานก่อสร้าง 
3 2% 

11 การลงโทษผู้ทิ้งงาน 2 1% 
รวม 156 100% 

 

ข้อมูลจากตารางที่ 1 ถูกนำมาวิเคราะห์ในรูปที่ 5 เป็นแผนภูมิ
เส้นแสดงถึงจำนวนในแต่ละประเด็นความขัดแย้งต่อปีและแผนภูมิ
คอลัมน์แสดงถึงจำนวนรวมของประเด็นความขัดแย้งต่อปี ข้อมูลได้
จากการรวบรวมเอกสารพิพากษาศาลปกครองรวมทั้งสิ้น 156 ฉบับ 
ระหว่างปี พ.ศ.2558-2562 เป็นช่วงที่พบจำนวนประเด็นความ
ขดัแย้งค่อนข้างมาก ซึ่งความขัดแย้งเก่ียวกับค่าปรับมีค่าความถี่มาก
ที่สุด ในขณะที่ปี พ.ศ.2557 และปี พ.ศ.2563 เป็นปีที ่พบความ
ขัดแย้งค่อนข้างน้อย แต่ยังคงพบประเด็นที่เกี ่ยวกับค่าปรับด้วย
เช่นกัน ความขัดแย้งที ่รองลงมาพบเกี ่ยวกับการชำระค่าจ ้าง 
ค่าเสียหาย ขอบเขตของงานก่อสร้าง หลักประกัน ระยะเวลา
ก่อสร้าง การบอกเลิกสัญญา เหตุสุดวิสัยและอุปสรรค ค่าจ้าง การ
แก้ไขขอบเขตของงานก่อสร้างและการลงโทษผู้ทิ้งงานตามลำดับ จะ
เห็นได้ว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการเงินมากที่สุด ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยที่มีการศึกษาปัญหาและปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เกิดความขัดแย้งและข้อพิพาทระหว่างผู้รับเหมากับเจ้าของโครงการ 
โดยระบุว่าปัจจัยด้านการเงินพบมากที่สุดในงานก่อสร้างเช่นกัน 
[19] ซี่งความขัดแย้งดังกล่าวเกิดจากแต่ละฝ่ายพยายามคิดหาผล
กำไรให้กับฝ่ายตนเองให้ได้มากที่สุด ในขณะที่การศึกษาสาเหตุของ
ข้อพิพาทอันเนื ่องมาจากสัญญาก่อสร้างงานราชการ [3] การ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของข้อพิพาทในงานก่อสร้างของหน่วยงาน
รัฐ [18] และการศึกษาปัจจัยความขัดแย้งที ่ส่งผลต่อภาพรวม
โครงการก่อสร้างภาครัฐ ในด้านต้นทุน เวลา และคุณภาพของ
โครงการก่อสร้างภาครัฐ [20] พบว่าความขัดแย้งด้านเวลามีโอกาส

เอกสารสัญญาไม่ครบถ้วน/ไม่ชัดเจน, 
1, 0.60%

เอกสารสัญญาขัดแยง้กัน, 
1, 0.60%

จงใจทําผิดสัญญา , 
8, 4.82%

ไม่ได้จงใจทําผิดสัญญา, 
156, 93.98%
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เกิดขึ้นมากที่สุด โดยสาเหตุหลักเกิดจากพื้นที่ก่อสร้างมีผลต่อเวลา
ในการดำเนินงาน ซึ่งรวมถึงคุณภาพของผู้รับเหมาด้วยเช่นกัน ทั้งนี้
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน อาจเนื่องมาจากวิธีหรือ
การกำหนดขอบเขตการศึกษาที่แตกต่างกัน 

รูปที่ 5    การรวบรวมข้อมูลความขัดแย้งตามปี พ.ศ.2554-2563 

นอกจากนี้ความขัดแย้งสามารถแบ่งตามหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องจำนวน 9 หน่วยงานหลักที่ประกอบด้วย 24 หน่วยงานใน
สังกัด ได้แก่ 1.หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 2.หน่วยงาน
ในส ังก ัดกระทรวงคมนาคม 3.หน่วยงานในส ังก ัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ 4.หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 5.
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม 6.
หน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี 7.หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8.หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงพลังงาน และ 9.หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่ง
ข้อมูลถูกนำมาวิเคราะห์ดังแสดงในรูปที่ 6 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการ
พบว่าค่าปรับมีความถี่ของการเกิดความขัดแย้งมากที่สุด ซึ่งลักษณะ
ของความขัดแย้งเกิดจากการที่ผู ้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้ว
เสร็จตามสัญญาได้ ผู้ว่าจ้างจึงสามารถสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับ 
แต่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาล่าช้าจะทำให้อัตราค่าปรับมากกว่าร้อย
ละ 10 ของวงเงินค่าจ้าง อย่างไรก็ตามหากผู้รับจ้างไม่ได้มีหนังสือ
ยินยอมหรือแสดงเจตนาเสียค่าปรับที่เกินส่วน ผู้ว่าจ้างก็ไม่มีสิทธิคิด
อัตราค่าปรับเกินกว่าร้อยละ 10 รองลงมาหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคมพบว่าการชำระค่าจ้างมีความถี่ของการเกิดความ

ขัดแย้งมากที่สุด ซึ่งลักษณะของความขัดแย้งเกิดจากผู้ว่าจ้างชำระ
ค่าจ้างล่าช้า โดยผู้ว่าจ้างอ้างว่าโครงการก่อสร้างมีมูลค่าสูงจึงทำให้
กระบวนการชำระค่าจ้างของหน่วยงานล่าช้า อย่างไรก็ตามฝ่ายผู้
ว่าจ้างควรกำหนดการชำระค่าจ้างให้อยู่ภายใต้เวลาตามสัญญา เพ่ือ
ลดผลกระทบต่อการดำเนินงานก่อสร้างในขั้นตอนถัดไปให้สำเร็จ
ตามระยะเวลาในสัญญา และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์พบว่าค่าเสียหายมีความถี่ของการเกิดความขัดแย้งมาก
ที่สุด ซึ่งลักษณะของความขัดแย้งเกิดจากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงาน
ให้แล้วเสร็จตามสัญญาจึงถูกบอกเลิกสัญญาในขณะที่งานนั้นไม่เสร็จ
ตามงวดงาน จึงทำให้เกิดค่าเสียหายเพิ่มขึ้นจากการที่ผู้ว่าจ้างนั้น
จ้างผู้รับจ้างรายใหม่มาดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จต่อไป ซึ่งผู้รับ
จ้างมักเข้าใจว่าค่าเสียหายดังกล่าวรวมอยู ่ในส่วนของค่าปรับ 
ในขณะที ่หน่วยงานที ่พบความขัดแย้งเพียง 1 ฉบับเช่น สำนัก
นายกรัฐมนตรียังคงพบความขัดแย้งเกี ่ยวกับค่าปรับ กระทรวง
พล ั งงานพบความข ัดแย ้ ง เ ก่ียวก ับค ่ า เส ี ยหาย  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพบความขัดแย้งเกี่ยวกับการ
บอกเลิกสัญญา 

 

รูปที่ 6    การรวบรวมข้อมูลความขัดแย้งจากหน่วยงานภาครัฐ 

ลักษณะของความขัดแย้งจากการไม่ได้จงใจปฏิบัติผิดสัญญาที่
กล่าวมาข้างต้น มักเกิดจากการขาดความรู้หรือมีความรู้แต่ยังคงขาด
ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ผู้วิจัยจึงพัฒนาเกณฑ์การประเมิน
โดยเร ิ ่มจากการประย ุกต ์ ใช้การว ัดระด ับความเข ้าใจของ
อนุกรมวิธานแบบโซโล (SOLO Taxonomy) เพื่อปรับขอบเขตของ
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คุณลักษณะและคำบรรยายของลักษณะการตอบสนองที่สอดคล้อง
กับความเข้าใจให้เหมาะสมกับประเด็นความขัดแย้งของการบริหาร
สัญญา ดังแสดงในตารางที่ 2 และนำมารองรับการออกแบบข้อ
คำถามในขั้นตอนถัดไป 

ตารางที่ 2  คำบรรยายคุณลักษณะความเข้าใจของวิศวกรที่ปรึกษา 

ระดับ คำบรรยาย 
4 ขั้น

เชี่ยวชาญ 
สามารถอภิปรายข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารสัญญา โดยมีหลักฐานสนับสนุน
จากการวิเคราะห์สาระสำคัญในทุกส่วน
ของข้อมูล นำไปสู ่ข ้อสรุปเป็นว ิธ ีการ 
สมมติฐานหรือข้อเสนอแนะที่เหมาะสมใน
สถานการณ์ที่ซับซ้อนได้ 

3 ขั้นชำนาญ สามารถเข้าใจความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับการ
บร ิ ห าร สัญญา ในแง ่ ม ุ ม ต ่ า งๆ  โดย
เปรียบเทียบ วิเคราะห์ หรือประยุกต์ใช้
ทฤษฎีที่อธิบายในแง่ของเหตุและผล 

2 ขั้นพ้ืนฐาน สามารถอธิบายหรือแบ่งแยกข้อม ูลที่
เก ี ่ยวข้องกับการบริหารสัญญาได้เป็น
ส่วนๆ จากความเข้าใจของข้อมูลที่ได้รับ 

1 ขั้นเบื้องต้น มีความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
สัญญาที่เป็นหลักการจำ โดยการระบุ หรือ
บอกกล่าวได้แต่ไม่สามารถขยายความได้
อย่างครบถ้วน 

0 - ขาดความเข้าใจในประเด็นที่สำคัญ 
 

หลังจากนั ้นทำการออกแบบข้อคำถามให้สอดคล ้องกับ
กรณีศึกษาและเกณฑ์การประเมินในตารางที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อวัดความรู้ตามระดับความเข้าใจในประเด็นความขัดแย้งของการ
บริหารสัญญา ซึ่งการออกแบบข้อคำถามจะประเมินในระดับที่ 2, 3, 
และ 4 เท่านั ้น เนื ่องจากลักษณะของการประเมินต้องทำการ
พิจารณาความเข้าใจข้อมูลจากกรณีศึกษา ในขณะที่ระดับ 1 เป็น
ลักษณะการตั้งคำถามในด้านความจำโดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลจาก
กรณีศึกษา และจำนวนของคำถามขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีในกรณีศึกษา  

อันดับแรกจะทำการออกแบบลักษณะคำถามแบบปลายเปิด 
(Open Ended Question) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ตอบสามารถตอบได้
อย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นลักษณะแฝงของแต่ละบุคคลที่มีความแตกต่างกัน 
โดยแสดงตัวอย่างการออกแบบข้อคำถามเบื้องต้น ดังต่อไปน้ี 

 

ตัวอย่างกรณีศึกษา 
      การก่อสร้างเขื่อน คสล. แห่งหนึ่ง ในระหว่างการก่อสร้างได้มี
อุปสรรคในการทำงาน เนื่องจากมีเสาและสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ ท่อ
ประปาและบ้านรุกล้ำแนวเขตของโครงการก่อสร้าง ผู ้ว ่าจ้างได้
ตรวจสอบแล้วว่าพื้นที่ก่อสร้างส่วนใหญ่สามารถเข้าดำเนินการได้โดย
ไม่เป็นอุปสรรคและแจ้งให้ผ ู ้ร ับจ ้างประสานงานกับหน่วยงาน
สาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง ต่อมาพบว่าผู้รับจ้างไม่ได้ดำเนินการตาม
แผน มีจำนวนคนงาน วัสดุอุปกรณ์และเครื ่องจักรไม่เพียงพอต่อ
ปริมาณงาน และหยุดงานก่อสร้างต่อเนื ่องเป็นเวลาประมาณ 2-3 

เดือน จึงเป็นเหตุเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถก่อสร้างให้แล้วเสร็จตาม
สัญญาได้ โดยผู ้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาจำนวน 453 วัน นับจากวัน
สิ้นสุดสัญญา ทำให้จำนวนเงินค่าปรับคิดเป็นร้อยละ 45.30 ของวงเงิน
ค่าจ้าง ต่อมาผู้รับจ้างยังคงไม่ได้ชำระค่าปรับภายในเวลาที่กำหนด 
คำถามที ่ 1: ฝ่ายใดมีการบริหารสัญญาที ่ทำให้เกิดความขัดแย้ง
เกี่ยวกับค่าปรับ 
คำถามที่ 2: หากผู้รับจ้างไม่ต้องการชำระค่าปรับจะต้องปฏิบัติอย่างไร 
และต้องไม่เกินในอัตราร้อยละเท่าไหร่ของวงเงินค่าจ้าง 

 

ตัวอย่างกรณีศึกษาข้างต้นมีประเด็นความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับ 
ค่าปรับ ซึ่งคำถามท่ี 1 เป็นการประเมินขั้นพื้นฐานหรือความเข้าใจ
จากข้อมูลที่ได้รับจากกรณีศึกษา (ระดับ 2) คำถามที่ 2 เป็นการ
ประเมินความเข้าใจขั ้นชำนาญ ซึ ่งลักษณะของคำถามอาจไม่
จำเป็นต้องมีข้อมูลในกรณีศึกษาแต่สามารถสังเคราะห์ข้อมูลจาก
กรณีศึกษาเพ่ือให้เกิดเป็นวิธีการหรือสมมติฐานโดยอาศัยความรู้หรือ
ประสบการณ์ได้ (ระดับ4) 

จากนั้นประยุกต์ใช้คำถามข้างต้นกับวิศวกรที่ปรึกษา 2 กลุ่ม
หลักๆ ที่มีและไม่มีประสบการณ์เก่ียวกับการบริหารสัญญา เพื่อให้
ได้คำตอบที่แตกต่างกัน ซึ่งคำตอบที่ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นไปตาม
ระดับของคำถาม แต่คำตอบอาจขึ้นอยู่กับระดับความเข้าใจของ
ผู้ตอบ และจะถูกจัดกลุ่มคำตอบตามลักษณะของเกณฑ์การประเมิน
ที่กำหนดไว้ หลังจากนั้นกลุ่มคำตอบจะถูกพัฒนาเป็นคำถามแบบ
ปลายปิด (Close Ended Question) เพ่ือให้การประเมินมีหลักฐาน
มาสนับสนุนที่มาของตัวเลือกและใช้ในการประเมินต่อไป 

5. ผลสรุปของงานวิจยั 

โดยสรุปจากการวิเคราะห์และจัดลำดับประเด็นความขัดแย้ง
ของการบริหารสัญญาที่สำคัญมีสาเหตุต่างๆ แตกต่างกันออกไป โดย
ส่วนใหญ่ลักษณะของการเกิดประเด็นความขัดแย้งเป็นการขาด
ความรู้หรือมีความรู้แต่ยังคงขาดความเข้าใจในการบริหารสัญญา ซึ่ง
เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความขัดแย้ง จากการวิเคราะห์ประเด็น
ความขัดแย้ง 3 อันดับแรก คือค ่าปรับ การชำระค่าจ ้างและ
ค่าเสียหาย นอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐที่พบประเด็นความขัดแย้ง
ของการบริหารสัญญามากที ่ส ุด 3 หน่วยงานตามลำดับ ได้แก่ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคมและกระทรวงศึกษาธิการ 
จากการวิเคราะห์ประเด็นความขัดแย้งของการบริหารสัญญาไม่ว่า
จะเป็นประเด็นความขัดแย้งที่พบจำนวนมากหรือพบน้อยนั้นยังคง
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงพัฒนากรอบแนวคิดในการ
ประเมินความรู้ของวิศวกรที่ปรึกษาเกี่ยวกับประเด็นความขัดแย้ง
ของการบริหารสัญญา เพื ่อช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์วางแผน
หัวข้อการอบรมให้สอดคล้องกับความเข้าใจของวิศวกรในบริษัทที่
ปรึกษาและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการประเมินความเข้าใจจะช่วยให้
เน้นประเด็นความรู้ที่อาจเกิดความขัดแย้งที่จะนำไปสู่ข้อพิพาท 
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บทคัดย่อ 

การตรวจสอบคุณภาพงานพ้ืน ผนัง และเพดาน ในโครงการก่อสร้างอาคาร ประกอบด้วยรายการท่ีใช้ประเมิน วิธีการวัด และเกณฑ์การประเมิน 
ซี่งรายการวัดเกี่ยวกับความเรียบอาจใช้เครื่องมือวัดเทียบกับเกณฑ์ หรือการใช้สายตาในการประเมินความเรียบ อย่างไรก็ตามการวัดด้วยเครื่องมือ
และสายตาส่วนบุคคลอาจใช้เวลาเนื่องจากปริมาณงานก่อสร้างพื้น ผนัง และเพดานมีจำนวนมาก นอกจากนี้วิธีการตรวจสอบแบบเดิมมีข้อจำกัด
ด้านสายตาและประสบการณ์ส่วนบุคคลซึ่งไม่สามารถตรวจสอบข้อบกพร่องที่เป็นไปได้ทั้งหมด บทความน้ีประยุกต์ใช้ข้อมูลพอยท์คลาวด์ในการ
ตรวจสอบความเรียบร้อยของผนัง เนื่องจากการใช้ข้อมูลพอยท์คลาวด์นั้นมีประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูลตำแหน่งที่แม่นยำ บทความนี้นำเสนอ
ระบบอัตโนมัติที่สนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพด้วยการใช้ข้อมูลพอยท์คลาวด์ เพื่อสามารถหาข้อผิดพลาดด้านความเรียบของงานผนัง ขอบเขต
ของการวิจัยนี้ใช้ข้อมูลพอยท์คลาวด์จากเลเซอรเคร่ืองสแกนเลเซอร์ ซึ่งระบบน้ีได้รับการพัฒนาโดยใช้การเขียนโปรแกรมบน MATLAB เพ่ือวิเคราะห์
ข้อมูลพอยท์คลาวด์ ระบบได้รับการออกแบบมาเพื่อตรวจสอบข้อบกพร่องเกี่ยวกับความเรียบของผนังที่ใช้แนวคิดจากการวัดระยะที่แตกต่าง
ระหว่างระดับของจุดบนผนังกับระดับของระนาบผนังอ้างอิง โดยระดับของระนาบผนังอ้างอิงถูกคำนวณจากค่าฐานนิยมของความสูงจากจุดทั้งหมด
บนระนาบที่สนใจ งานวิจัยนี้ใช้กรณีศึกษาสำหรับการพัฒนาระบบต้นแบบในการตรวจสอบความเรียบของผนัง บทความนี้อธิบายถึงกรอบแนวคิด
ของการประยุกต์ใช้ระบบที่นำเสนอ และวิธีการพัฒนาระบบ อีกทั้งยังนำเสนอผลการทดสอบศักยภาพและความถูกต้องของระบบต้นแบบที่พัฒนา  
ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัยคือแนวคิดการใช้ข้อมูลพอยท์คลาวด์ช่วยสนับสนุนการตรวจสอบความเรียบของผนัง 
คำสำคัญ: การตรวจสอบคุณภาพ, มาตรฐานในการตรวจสอบคุณภาพ, ข้อมูลพอยท์คลาวด์ 

Abstract 

Several areas of the quality inspection of floor, wall, and ceiling in building construction projects contains items used to 
evaluate, measurement methods and evaluation criteria. The flatness of object may use measurement tools against criterion 
or using eyesight to assess flatness. However, the use of measuring instruments and visual examinations takes time due to 
the large amount of floor, wall, and ceiling areas. In addition, the traditional inspection method has limited by eyesight and 
personal experience, in which all possible defects cannot be detected. This article presents an automated system that 
supports quality inspection by using point cloud data that can detect errors of wall smoothness. The scope of this research 
uses point cloud data from laser scanner. This system was developed by using MATLAB programming to analysis point cloud. 
The system is designed to detect wall flatness defects based on the concept of measuring the distance between the point 
cloud on the wall and the level of the reference wall plane. This research uses a case study for developing a prototype 
system for checking the smoothness of walls. This paper describes the conceptual framework of the proposed system's 
application and the methodology of the system's development. It includes a field verification of the potential and accuracy 
of developed prototype system. The benefit from this research is that the concept of using point cloud data from laser 
scanner can support the inspection of the smoothness of the wall. 
Keywords: Quality inspection, Standard of Quality inspection, Point Cloud 

 

1. ที่มาและความสำคัญของปัญหา 

การตรวจสอบคุณภาพเป็นขั้นตอนที่สำคัญต่อความสำเร็จของ
โครงการก่อสร้างเนื ่องจากการตรวจสอบงานก่อสร้างเป็นการ

ประกันคุณภาพงานของผู้รับเหมาระหว่างการดำเนินงานและผลงาน
ที่ทำแล้วเสร็จให้เป็นไปตามข้อตกลงเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ 
ในสัญญา และทำให้ให้แน่ใจว่างานมีคุณภาพสูงทั้งในกระบวนการ
ทำงานและงานขั้นสุดท้าย [1] และสามารถลดข้อบกพร่องในงานขั้น
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สุดท้ายได้ [2] นอกจากนี ้การตรวจสอบคุณภาพมีผลต่อการ
บำรุงรักษาและการรับประกันผลงานของโครงการก่อสร้างภายหลัง
จากโครงการก่อสร้างเสร็จและใช้งานก่อสร้างไปเป็นระยะเวลาหนึ่ง 
[3] ซึ่งการตรวจสอบเป็นหนึ่งในกระบวนการสำคัญต่อการควบคุม
คุณภาพที ่จำเป็นต่องานก่อสร้างที ่ม ีคุณภาพสูง อีกทั ้งยังเป็น
กระบวนการสำคัญในการความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง 

อย่างไรก็ตามกระบวนการตรวจสอบคุณภาพในปัจจุบันยังคง
พบความขัดแย้งเกี ่ยวกับการตัดสินของระดับความบกพร่องที่
ยอมรับได้ระหว่างผู้ตรวจสอบ ผู้รับเหมา และลูกค้า ซึ่งการประเมิน
คุณภาพของกระบวนการตรวจสอบสำหรับการก่อสร้างสามารถแบ่ง
ออกเป็นสองประเภทประกอบด้วยคุณลักษณะเชิงปริมาณและ
คุณสมบัติเชิงอัตวิสัย [4,5] คุณลักษณะเชิงปริมาณได้แก่ ปริมาณ
วัสดุการก่อสร้างและข้อกำหนดการใช้งาน ส่ิงเหล่านี้ต้องเป็นไปตาม
สัญญาเอกสารที ่ม ีมาตรฐานและข้อกำหนดของงานก่อสร้าง 
เนื่องจากคุณสมบัติเหล่านี้สามารถใช้เครื่องมือช่วยวัดค่าเชิงปริมาณ
เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของมนุษย์ ตัวอย่างเช่น มาตรฐานกำหนด
ขนาดเกลียว ความหนาของช่องว่างชิ้นส่วน ความลึก และคุณสมบัติ
การเชื่อม ดังนั้นคุณภาพของงานสามารถเข้าใจ ควบคุมและประเมิน
โดยการเปรียบเทียบค่าการวัดกับข้อกำหนดเบื้องต้น ในทางตรงกัน
ข ้ามค ุณล ักษณะเช ิงอ ัตว ิส ัยเก ี ่ยวข ้องก ับการประเม ินด ้าน
สุนทรียศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานสถาปัตยกรรม คุณลักษณะ
ในด้านนี้มักใช้การตรวจสอบด้วยสายตา ร่วมกับความสามารถของ
บุคคลในการตัดสินข้อบกพร่อง อย่างไรก็ตามการประเมินด้าน
สุนทรียศาสตร์นั้นมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถวัดปริมาณข้อบกพร่องได้ 
โดยผลการประเมินคุณภาพด้านนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ส่วนบุคคล
และการรับร ู ้ท ี ่แตกต่างกัน ส่งผลให้ไม่ม ีมาตรฐานที ่แน ่นอน 
นอกจากนี้ผลของประเมินในแต่ละครั้งของบุคคลเดียวกันอาจมี
ความแตกต่างกัน [7] ยิ ่งไปกว่านั ้นมนุษย์ย ังไม่สามารถระบุ
ข้อบกพร่องที่เป็นไปได้ทั ้งหมด ดังนั ้นปัญหาเรื ่องอัตวิสัยในการ
ประเมินคุณภาพต้องได้รับการวางแผนเพื่อแก้ไขข้อจำกัดด้านการ
รับรู้ของมนุษย์ 

ปัญหาที ่กล่าวมาข้างต้นทำให้เก ิดการพัฒนาแนวคิดเพ่ือ
ปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง โดยการนำ
เทคโนโลยีพอยท์คลาวด์ (Point Cloud) ซึ่งเป็นข้อมูลพิกัดสามมิติ 
ที่ให้ข้อมูลจุดพิกัดจำนวนมากและความถูกต้องสูง และใช้เวลาอัน
สั ้นในการเก็บข้อมูลมาประยุกต์ใช้ นอกจากนี ้พอยท์คลาวด์ถูก
นำมาใช้ในกระบวนการก่อสร้าง เช่น การประยุกต์ใช้ข้อมูลพอยท์
คลาวด์ร่วมกับข้อมูลสารสนเทศอาคาร (Building Information 
modeling, BIM) เพ่ือแสดงความก้าวหน้าของงานตามแผนงานและ
งบประมาณ [7] การนำเสนอแนวคิดกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ
งานก่อสร้างโดยใช้ข้อมูลพอยท์คลาวด์ [8] การใช้พอยท์คลาวด์
ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นส่วน Precast จากโรงงานก่อนการติดต้ัง 

[9] การใช้ข้อมูลพอยท์คลาวด์ตรวจสอบความเรียบของผนัง [10] 
การเก ็บข ้อม ูลพอยท์คลาวด ์สำหร ับสร ้างโมเดลสามมิต ิเ พ่ือ
เปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนของตำแหน่งกับการใช้กล้อง total 
station [11] เป็นต้น จากที่กล่าวมาข้อมูลพอยท์คลาวด์ได้นำมาใช้
ในงานด้านบริหารโครงการและการตรวจสอบคุณภาพ  

จากงานวิจัยที่ผ่านมาการใช้ข้อมูลพอยท์คลาวด์เพื่อตรวจสอบ
ความเรียบของผนังในปัจจุบันนั้นยังคงมีข้อจำกัด ยกตัวอย่างเช่น 
ระบบวิเคราะห์ระดับความเรียบของผนัง [10] ที่สามารถจำแนกมิติ
ความเรียบของผนังได้เป็นชั้น ๆ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้เพียงมิติ
เดียว คือ มิติความเรียบที่มากกว่าระดับอ้างอิง ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน
จะมีโปรแกรมที่สามารถวิเคราะห์ความเรียบของผนังได้ แต่ระบบ
นั้นมีหลายขั้นตอนและใช้ยาก หากผู้ใช้มีประสบการณ์ด้านการใช้
โปรแกรมดังกล่าวไม่เพียงพอจะทำให้เสียเวลา  

บทความน้ีจึงนำเสนอระบบอัตโนมัติที่สนับสนุนการตรวจสอบ
คุณภาพด้วยการใช้ข้อมูลพอยท์คลาวด์ เพื่อสามารถหาข้อผิดพลาด
ด้านความเรียบของงานผนัง โดยการใช้แนวคิดจากการวัดระยะที่
แตกต่างระหว่างระดับของจุดบนผนังกับระดับของระนาบผนัง
อ้างอิง โดยระดับของระนาบผนังอ้างอิงถูกคำนวณจากค่าฐานนิยม
ของความสูงจากจุดทั้งหมดบนระนาบท่ีสนใจ และงานวิจัยนี้เลือกใช้
กรณีศึกษาเป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบการตรวจสอบความเรียบ
ของผนัง บทความนี้อธิบายถึงกรอบแนวคิดของการประยุกต์ใช้
ระบบที่นำเสนอ และวิธีการพัฒนาระบบ อีกทั้งยังนำเสนอผลการ
ทดสอบศักยภาพและความถูกต้องของระบบต้นแบบท่ีพัฒนา 

2. ขั้นตอนการดำเนนิงานวิจัย 

วิธีการดำเนินงานวิจัยประกอบด้วย 5 ขั ้นตอน คือ การวิจัย
เบื้องต้นเริ่มจากการทบทวนวรรณกรรม โดยรวบรวมข้อมูลเพื่อสรุป
และหาข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย สำหรับเป็นพื้นฐานในการ
พัฒนากรอบแนวคิด จากนั้นผู้วิจัยจึงพัฒนากรอบแนวคิดโดยการ
ออกแบบและพัฒนาต้นแบบของระบบ โดยใช้โปรแกรม MATLAB 
จากนั้นจึงใช้การทดสอบในภาคสนามเพื่อประมาณการความถูกตอ้ง
ของโปรแกรมและความเป็นไปได้ของแนวคิด และวิเคราะห์ข้อสรุป
และข้อเสนอแนะตามข้อค้นพบเพ่ือนำเสนอในส่วนสุดท้าย  

 

รูปที่ 1 ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย 

การวิจัยเบื้องต้น 

การพัฒนากรอบแนวคิด 

การออกแบบและพัฒนาระบบ 

การทดสอบระบบ 

วิเคราะห์และสรุปผล 
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3. การพัฒนากรอบแนวคิดของงานวิจัย 

วัตถุประสงค์หลักของการวิจัยคือการเพิ่มความน่าเชื่อถือของ
การตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างโดยลดคุณลักษณะเชิงอัตวิสัยใน
การตัดสินใจด้านความสวยงามที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างผู้ที่
เกี่ยวข้องในการประเมิน โดยขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยในบทความ
นี้จึงกล่าวถึงพัฒนาระบบอัตโนมัติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสนับสนุนการ
ตรวจสอบคุณภาพโดยใช้พอยท์ลาวด์ ซึ่งระบบสามารถประเมิน
ระดับความบกพร่องด้านสุนทรียศาสตร์ของงานได้โดยการใช้ข้อมูล
พอยท์คลาวด์จากเครื่องสแกนเลเซอร์ สามารถแบ่งการพัฒนาออก
ได้เป็น 2 ส่วน คือ 

3.1. การพัฒนาระบบอตัโนมัติเพ่ือระบุระนาบอ้างอิง
สำหรับการตรวจสอบความเรียบ 

ปัจจุบันขั ้นตอนการระบุตำแหน่งของระนาบอ้างอิง ผู ้ใช้
จำเป็นต้องมีการสุ่มค่าเพ่ือได้ระนาบที่ครอบคลุมข้อมูลพอยท์คลาวด์
ทุกจุด ซึ่งทำให้เสียเวลาและอาจเกิดความคลาดเคล่ือน งานวิจัยนี้จึง

นำเสนอการใช้ค่าฐานนิยมของจุดพอยท์คลาวด์ หรือความถี่มาก
ที่สุดของระดับในข้อมูลพอยท์คลาวด์ของผนังที่ต้องการวิเคราะห์ 
เพ่ือกำหนดตำแหน่งของระนาบได้อย่างอัตโนมัติ 

3.2. การจำแนกมิติความเรียบของผนัง 

ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเรียบของผนังในปัจจุบันนั้น การ
กำหนดค่าสูงสุดและต่ำสุดของการวิเคราะห์มีผลต่อการแสดงเฉดสี 
หากกำหนดช่วงที ่ผิดจะทำให้เฉดสีที ่ได้มีความใกล้เคียงกันและ
จำแนกยาก จึงจำเป็นต้องปรับค่าจนได้ภาพที่สามารถจำแนกเฉดสี
ได้อย่างชัดเจน ซึ่งผู้ใช้จำเป็นต้องสุ่มค่า อีกทั้งหากต้องการจำแนก
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้นยังคงไม่ชัดเจนเพราะตำแหน่งของจุดพอยท์
คลาวด์ที่เกิดมีการซ้อนทับกันอยู่ จึงจำเป็นต้องกำหนดค่าใหม่ และ
ส่งผลให้ขั ้นตอนนี ้เสียเวลา งานวิจัยนี้นำเสนอระบบที่สามารถ
วิเคราะห์ความเรียบของผนังด้วยจุดพอยท์คลาวด์ที่สามารถจำแนก
มิติความเรียบของผนัง และแสดงระดับความแตกต่างของระดับผนัง
กับระนาบอ้างอิงในลักษณะของเฉดสีแยกเป็นรูปอย่างชัดเจนว่า
บริเวณใดของผนังมีความคาดเคล่ือนจากมาตรฐาน 

รูปที่ 2 แสดงภาพรวมของกรอบแนวคิดของระบบอัตโนมัติเพ่ือ
วิเคราะห์ข้อมูลสำหร้บการตรวจสอบคุณภาพด้วยการใช้ข้อมูล
พอยท์คลาวด์ ซึ่งระบบต้นแบบที่พัฒนาแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 
1) ขั้นตอนการเก็บข้อมูล เป็นขั้นตอนการเก็บข้อมูลกลุ่มจุดสามมิติ
ของสภาพงานก่อสร้างโดยใช้เครื่องสแกนเลเซอร์ 2) ขั้นตอนการ
วิเคราะห์ค่าความเรียบ เป็นขั้นตอนที่นำข้อมูลกลุ่มจุดสามมิติที่ได้มา
สร้างระดบัอ้างอิงโดยใช้ค่าฐานนิยม และนำเอาค่าระดับของกลุ่มจุด
สามมิติทั้งหมดมาเทียบกับระนาบอ้างอิงเพื่อวิเคราะห์ค่าความเรียบ

ของผนัง 3) ขั้นตอนการวิเคราะห์ ผลที่ได้จะสามารถแสดงออกมาใน
รูปแบบค่าที ่เป็นบวก และลบ โดยค่าความแตกต่างที ่เป็นบวก
หมายถึงบริเวณดังกล่าวมีระดับสูงกว่าระนาบ ในขณะที่ค่าความ
แตกต่างที่เป็นลบหมายถึงบริเวณดังกล่าวมีระดับต่ำกว่าระนาบ ซึ่ง
การแสดงผลระบบจะเปลี่ยนสีของจุดที่มีระดับความสูงกว่าระนาบ
เป็นสีแดง และจุดที่มีระดับต่ำกว่าระนาบเป็นสีน้ำเงิน โดยผลการ
ทดสอบระบบ และการประเมินหาข้อบกพร่องโดยใช้ข้อมูลพอยท์
คราวด์จะกล่าวถึงในส่วนถัดไปของบทความ 

 

รูปที่ 2 กรอบแนวคิดของระบบอัตโนมัติเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลสำหร้บการตรวจสอบคุณภาพด้วยการใช้ข้อมูลพอยท์คลาวด์  

เก็บข้อมูลโดยใช้
เครื่องสแกน

เลเซอร ์ การสร้างระนาบอ้างอิงโดยใช้ 
แนวคิดค่าฐานนิยม 

ภาพแสดงระดับของ
ผิวผนังที่นนูหรือยุบ
จากระนาบอ้างอิง 

เปลี่ยน 
ข้อมูลเป็นพอยท์

คลาวด ์

การวิเคราะห์ 
(OUTPUT) 

การเก็บข้อมูล
(INPUT) 

การวิเคราะหค์่าความเรียบ  
(DATA PROCESSING) 

การใช้ระนาบอ้างองิจำแนกข้อผิดพลาด 

การเตรียมข้อมูลตำแหน่งพอยท์คลาวด์ 

การจำแนกมิติข้อผิดพลาดด้วยสี 
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4.  ออกแบบและพัฒนาระบบอัตโนมัติเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล
สนับสนนุการตรวจสอบคุณภาพ 

งานวิจัยออกแบบระบบที ่สามารถตรวจสอบความเรียบที่
น่าเชื่อถือ โดยการใช้ชุดฟังก์ชันของ MATLAB ในการอ่านค่าพิกัด
จุด x, y และ z ของพอยท์คลาวด์ และนำค่าพิกัดมาคำนวณระดับ
ความแตกต่างจากระนาบอ้างอิง ซึ่งผลการวิเคราะห์สามารถทราบ
ถึงจุดที่มีค่าความสูง กว่าระดับอ้างอิง และจุดที่มีค่าระดับต่ำกว่า
ระดับอ้างอิง โดยค่าความแตกต่างดังกล่าวสามารถใช้ในการ
ตรวจสอบความเรียบ โดยระบบจะแสดงภาพของผิวผนังที่นูนหรือ
ยุบลงจากระนาบอ้างอิงตามค่าความแตกต่างด้วยเฉดสี 

4.1. ขั้นตอนการเก็บข้อมูล 

ขั้นตอนการเก็บข้อมูลของระบบที่นำเสนอ คือการเก็บข้อมูล
พอยท์คลาวด์ของพื้น ผนัง และเพดานตัวอย่าง โดยใช้เครื่องสแกน
เลเซอร์สำหรับการเก็บข้อมูล แล้วนำไปเปลี่ยนข้อมูลที่เก็บสู่พอยท์
คลาวด์โดยใช้คอมพิวเตอร์ 

4.1.1. เก็บข้อมูลโดยใช้เคร่ืองสแกนเลเซอร์ 

การเก็บข้อมูลนั้น ก่อนจะนำเครื่องสแกนเลเซอร์ไปเก็บข้อมูล
จำเป็นต้องมีการเตรียมสถานที่ ซึ่งรวมไปถึงการเก็บวัตถุที่อาจเป็น
อุปสรรคในการเก็บข้อมูล รวมไปถึงการวางแผนกำหนดตำแหน่ง
เครื่องสแกนเลเซอร์ สำหรับห้องที่มีพื้นที่กว้างเกินกว่าจะเก็บข้อมูล
ได้หมดภายในการสแกนเพียงรอบเดียว 

4.1.2. การเปล่ียนข้อมูลเป็นพอยท์คลาวด์ 

งานวิจัยนี้ใช้โปรแกรม SCENE สำหรับการเปลี่ยนข้อมูลที่เก็บ
มาจากหน้างานจริงมาเป็นข้อมูลพอยท์คลาวด์ โดยจำเป็นต้อง
กำหนดแกน x y และ z ให้ตรงกับพื้น ผนัง และเพดาน ที่ต้องการ
วิเคราะห์ความเรียบ 

4.2. ขั้นตอนการวิเคราะห์ค่าความเรียบ 

4.2.1. การเตรียมข้อมูลตำแหน่งพอยท์คลาวด์ 

การนำเข้าข้อมูลพอยท์คลาวด์มาใช้ในโปรแกรม MATLAB โดย
จำเป็นจะต้องใช้ไฟล์ที่มีสกุล  PLY หรือ PCD เท่านั้น ซึ่งจะได้ข้อมูล
ต่าง ๆ ของพอยท์คลาวด์นั้น ๆ มาเพื่อนำไปใช้ต่อ ซึ่งสามารถใช้
ฟังก์ชันเพ่ือแสดงเป็นกราฟของจุดพิกัดได้อีกด้วย 

4.2.2. การสร้างระนาบอ้างอิงโดยใช้แนวคิดค่าฐาน
นิยม 

นำข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนข้างต้นมาหาพิกัด x, y และ z แล้วหา
ค่าฐานนิยมของแกนอ้างอิงที่ต้องการจะตรวจสอบความเรียบ โดย
ผู้วิจัยกำหนดให้แกน y เป็นแกนอ้างอิงสำหรับผนัง และให้แกน z 
เป็นแกนอ้างอิงสำหรับเพดาน และพื้น ซึ่งผู้วิจัยจะให้ค่าฐานนิยม
ของแกนอ้างอิงจะเป็นระดับความเรียบที่ยอมรับได้สำหรับการ
ตรวจสอบ 

 
รูปที่ 4 ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมสร้างระนาบโดยใช้

แนวคิดค่าฐานนิยมของแกนท่ีสนใจ 

4.2.3. การใช้ระนาบอ้างอิงจำแนกข้อผิดพลาด 

กำหนดค่าระดับความบกพร่องที่ต้องการ สำหรับการจำแนก
ข้อมูลที่วิเคราะห์เป็น 3 ช่วง คือ 1) ช่วงที่ยอมรับได้ เป็นช่วงที่มีค่า
อยู่ในช่วงระดับความบกพร่องที่กำหนดเมื่อเทียบกับค่าฐานนิยม 2) 
ช่วงที่มีค่ามากกว่าค่าระดับความบกพร่องที่กำหนดเมื่อเทียบกับค่า
ฐานนิยม 3) ช่วงที่มีค่าน้อยกว่าค่าระดับความบกพร่องที่กำหนดเม่ือ
เทียบกับค่าฐานนิยม 

 
รูปที่ 5 ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมใช้ระนาบอ้างอิงจำแนก

ข้อผิดพลาด 

4.2.4. การจำแนกมิติข้อผิดพลาดด้วยสี 

กำหนดสีให้กับแต่ละช่วง ซึ่งในการกำหนดสีจะกำหนดตาม
ระบบ RGB โดยจะให้ช่วงที่ 1 เป็นสีเขียว ช่วงที่ 2 เป็นสีแดง และ
ช่วงที่ 3 เป็นสีน้ำเงิน เพ่ือให้จำแนกความแตกต่างได้อย่างง่ายๆ 

 
รูปที่ 6 ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมกำหนดเฉดสีเพ่ือจำแนก

มิติความเรียบ 

 
 

 
รูปที่ 3 ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมสร้างค่าพิกัดพอยท์

คลาวด์ 

ptCloud = pcread(‘*.ply’); 
pcshow(ptCloud); 

%%%%%%#A(;,2)คือค่าพิกัดแกนy 
 A = ptCloud.location; 
 Mode = mode(A(;,2)); 

%%%%%%#ตัวอย่างการเก็บค่าสำหรับช่วงที่ 1 
mask=Mode-Error<A(:,2)&A(:,2)<Mode+Error; 
B=A(mask,:); 

%%%%%%#ตัวอย่างกำหนดสีสำหรับช่วงที่ 1 
cmatrix = ones(size(B)).*[0 1 0]; 
pt = pointCloud(B,'Color',cmatrix); 
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4.3. การวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือตรวจสอบคณุภาพ 

การนำข้อมูลมาใช้ ต้องมีการเรียกใช้ไฟล์ที่จะวิเคราะห์และการ
กำหนดค่าข้อผิดพลาดของความเรียบผนังที่ยอมรับได้ หน่วยเป็น
เมตร สำหรับการตรวจสอบผนังที่ต้องการ 

รูปที่ 7 หน้าต่างการเรียกใช้ไฟล์ และการกำหนดต่าง
ความคลาดเคล่ือนที่ยอมรับได้ 

ระบบท่ีนำเสนอจะสามารถตรวจสอบความเรียบ โดยใช้สีในการ
จำแนกมิติความเรียบได้ดังนี้ สีเขียวคือส่วนที่ไม่มีความบกพร่อง สี
แดงคือส่วนที่นูนออกมา และสีน้ำเงินคือส่วนที่ยุบเข้าไป โดยระบบท่ี
ได้นั้นสามารถระบุระนาบที่ใช้ในการตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว 

5. การทดสอบระบบอตัโนมัติเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลสนับสนุนการ
ตรวจสอบคุณภาพ 

 จากการพัฒนาระบบ ซึ่งผู้วิจัยจะทดสอบโดยการเก็บข้อมูล
ของผนังยาว 2 เมตร โดยมีตำแหน่งการวางเครื่องสแกนทั้งหมด 10 
ตำแหน่ง โดยแต่ละตำแหน่งจะมีระยะ และมุมที่ทำกับผนังที่ต่างกัน 
เพื่อวิเคราะห์ขอบเขต และข้อจำกัดของระบบที่พัฒนา ดังรูปที่ 5 
โดยผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลทั้งหมด 4 ความละเอียดเรียงจากมากไปนอ้ย 
คือ 1/4 1/5 1/8 และ 1/10 ตามลำดับ 

 

รูปที่ 4 ตำแหน่งการเก็บข้อมูลสำหรับการทดสอบระบบ 

 

6. ผลการทดสอบระบบอัตโนมัติเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลสนับสนุน
การตรวจสอบคุณภาพ 

ผลการทดสอบสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ทดสอบการ
สร้างระนาบอ้างอิง และทดสอบการแสดงข้อมูลสีที่สะท้อนถึงความ
เรียบ เนื่องจากต้องการตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของตำแหน่ง
ระนาบอ้างอิงที่ระบบสร้างขึ้น และความถูกต้องของการวิเคราะห์
ข้อมูลเพ่ือแสดงมิติความเรียบของผนังที่ตรวจสอบ 

6.1. การทดสอบการสรา้งระนาบอา้งอิงของระบบ 

ทดสอบระบบโดยการเปรียบเทียบ ตำแหน่งที่ระยะต่างกัน การ
ทำมุมกับผนังที ่ต้องการตรวจต่างกัน และความละเอียดต่างกัน 
พบว่า ระยะทางไม่มีผลต่อการสร้างระนาบอ้างอิง แต่การทำมุมกับ
ผนังและความละเอียดที่ต่างกันส่งผลต่อการสร้างระนาบ โดยการใช้
ความละเอียด 1/10 นั้นทำให้ค่าพิกัดของระนาบอ้างอิงที่สร้างขึ้นมี
ความคลาดเคลื่อน และจุดที่ทำมุมกับผนังน้อยกว่า 30 องศา (L9 
และ L10) ม ีผลต ่อความคลาดเคล ื ่อนเช ่นก ัน ซ ึ ่ งม ีค ่าความ
คลาดเคล่ือนสูงสุดอยู่ที่ 1.6 มิลลิเมตร 

6.2.  การทดสอบการแสดงข้อมูลสีที่สะทอ้นถึงความเรียบ 

 การทดสอบในส่วนนี้ผู้วิจัยพิจารณาผลที่ได้จากภาพที่ระบบ
แสดง และค่าร้อยละจำนวนจุดพอยท์คลาวด์ของแต่ละตัวอย่าง 
พบว่าพื้นที่ฝั่งซ้ายของผนัง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทำมุมกับผนังน้อย และ
ระยะห่างสูง พบข้อมูลความผิดพลาดของผนังน้อยมากหรือไม่มี
ข้อมูลของความผิดพลาดผนังนั้น ๆ  ผู้วิจัยจึงแบ่งการพิจารณาเป็น 
2 ช่วงของผนัง โดยช่วงที่ 1 คือ พื้นที่ 1 ตารางเมตรจากฝั่งซ้ายของ
ผนัง และช่วงที่ 2 คือ พื้นที่ 1 ตารางเมตรจากฝั่งของขวาผนัง เพ่ือ
พิจารณาค่าร้อยละจำนวนจุดพอยทค์ลาวด์ 

 จากผลการทดสอบระบบพบว่า ระยะทางและความละเอียดมี
ผลต่อสีที่สะท้อนถึงความเรียบของผนัง และพบว่าจุด L8 ที่มีระยะ
ถึงฝั่งซ้ายของผนัง เท่ากับ 4.8 m ที่ความละเอียด 1/10 และ 1/8 
พบว่าร้อยละของข้อมูลในช่วงที่ 1 มีค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.5 ซึ่งมีค่า
น้อยมากเมื่อเทียบกับความละเอียดอ่ืนทำให้ไม่สามารถจำแนกความ
ผิดพลาดของผนังได้ จึงสามารถสรุปได้ว่าค่าความละเอียด มีผลต่อ

 

รูปที่ 8 การวิเคราะห์ความเรียบเพ่ือตรวจสอบคุณภาพ 

 
รูปที่ 4 การแบ่งผนังสำหรับการวิเคราะห์ผลร้อยละจำนวน

จุด 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 
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ระยะทาง และการทำมุมกับผนังแต่ละค่าทำให้ร้อยละของข้อมูล
ในช่วงที่ 1 มีค่าลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยที่ข้อมูล L6 L7 L9 และ 
L10 ที่ทำมุมกับผนังฝั่งซ้ายต่ำกว่า 35 องศา จะมีร้อยละของข้อมูล
ต่ำกว่าร้อยละ 0.5   

7. การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ได้จากการทดสอบระบบ 

จากการทดสอบระบบ ผู้วิจัยจึงได้ปรับแต่งข้อมูลที่วิเคราะห์ได้
โดยทำการตัดข้อมูลที ่มีความละเอียด 1/10 และตำแหน่งที ่วาง
เคร่ืองสแกนเลเซอร์เพ่ือเก็บข้อมูลนั้นต้องทำมุมกับผนังไม่ต่ำกว่า 35 
องศา ซึ่งหมายถึงจุด L6 L7 L9 และ L10 และข้อมูล L8 ที่ความ
ละเอียด 1/8 ที ่ม ีระยะห่างมากว่า 4.8 เมตร เพื ่อหาค่าความ
คลาดเคล่ือนของระบบท่ีพัฒนา ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

 
รูปที่ 5 ตำแหน่งการเก็บข้อมูลหลังจากการปรับแต่งข้อมูล 

7.1. การวิเคราะห์ขอ้มูลการสร้างระนาบอ้างอิง 

จากการปรับแต่งข้อมูลพบว่า ค่าพิกัดของระนาบที่ระบบสร้าง
ข ึ ้นอ ัตโนมัต ิม ีค ่าเฉล ี ่ย 0.0028 เมตร (ระยะตามแกน y) มี
ความคลาดเคลื่อนสูงสุดและต่ำสุด 0.0003 และ -0.0006 เมตร 
ตามลำดับ 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระนาบหลังการปรับแต่ง 

ค่าเฉลี่ยพิกัดของระนาบอ้างอิง 0.0028 ม. 

คา่ความคลาดเคลือนสงูสดุ 0.0003 ม. 

คา่ความคลาดเคลือนตาํสดุ -0.0006 ม. 

7.1. ผลวิเคราะห์การแสดงข้อมูลสีที่สะท้อนถึงความเรียบ 

จาการปรับแต่งข้อมูลพบว่า ค่าเฉลี่ยของจำวนจุดที่ผ่าน(เขียว), 
นูน(แดง) และ ยุบ(น้ำเงิน) คือร้อยละ 95.05, 2.51 และ 2.45  
ตามลำดับ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่างที่ผ่าน(เขียว), นูน
(แดง) และ ยุบ(น้ำเงิน) คือ 0.94, 0.75 และ 0.67 ตามลำดับ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรที่ผ่าน(เขียว), นูน(แดง) และ ยุบ
(น้ำเงิน) คือ 0.91, 0.73 และ 0.65 ตามลำดับ  

 ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์การแสดงข้อมูลสีที่สะท้อนถึงความ 
เรียบหลังการปรับแต่ง 

 

8. สรุปผลการวิจัย 

จากการออกแบบและพัฒนาระบบอัตโนมัติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
สนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพ พบว่าในการเก็บข้อมูลนั้นความ
ละเอียดของข้อมูลมีผลต่อระยะห่างของจุดที่วางเคร่ืองสแกนเลเซอร์ 
และพบว่า ความละเอียด 1/10 นั้นไม่เหมาะต่อการเก็บข้อมูล
สำหรับใช ้ในระบบที ่พ ัฒนา และความละเอียด 1/8 มีผลต่อ
ระยะทางที่ห่างออกไปเกิน 4.8 เมตร อีกทั้งมุมที่กระทำต่อผนังที่มี
ค่าน้อยกว่า 35 องศา ทำให้การเก็บข้อมูลไม่มีประสิทธิภาพ แต่การ
วางเคร่ืองสแกนที่มุมเท่ากันระยะต่างกันนั้นไม่มีผลต่อข้อมูลที่ได้ ซึ่ง
ผลการกำหนดระนาบอ้างอิงนั้นมีค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดและ
ต่ำสุด 0.0003 และ -0.0006 เมตร ตามลำดับ และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานร้อยละของจุดที่ผ่าน(เขียว), นูน(แดง) และ ยุบ(น้ำเงิน) คือ 
0.94, 0.75 และ 0.67 ตามลำดับ ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐานของ
ประชากรที่ผ่าน(เขียว), นูน(แดง) และ ยุบ(น้ำเงิน) คือ 0.91, 0.73 
และ 0.65 ตามลำดับ 

9. การอ้างอิง 
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 ผ่าน(เขียว) นูน(แดง) ยุบ(น้ำเงิน) 

ค่าเฉลี่ย  95.05   2.51   2.45  

STDEV.S  0.94   0.75   0.67  

STDEV.P  0.91   0.73   0.65  
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การประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารประเภทงานราชการโดยใช้เทคนคิการสร้างแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้น 
CONSTRUCTION COST ESTIMATION FOR GOVERNMENT BUILDING USING LINEAR REGRESSION 

MODELING TECHNIQUES 
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บทคัดย่อ 

จากการหดตัวลงของอุตสาหกรรมการก่อสร้างโดยรวมในประเทศนั้นทำให้การแข่งขันในการประมูลงานนั้นจำเป็นต้องมีความแม่นยำในการ
เสนอราคาที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการขาดทุนจากการเสนอราคาที่ต่ำเกินไปในขั้นตอนของการประมูลงาน ทั้งการประมูลงานในส่วนภาคเอกชน
หรือในภาครัฐ อย่างไรก็ตามก่อนการประประมูลงานน้ันผู้เข้าร่วมการประมูลงานต้องมีการประมาณราคาก่อสร้างก่อนการประมูลงาน โดยวิธีในการ
ประมาณราคาก่อสร้างนั้นสามารถแบ่งได้ 2 วิธีที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย คือ การประมาณราคาก่อสร้างอย่างหยาบ ที่มีจุดเด่นคือสามารถทำการ
ประมาณราคาค่าก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว มีจุดด้อยคือความคลาดเคลื่อนในราคาสูง และการประมาณราคาก่อสร้างอย่างละเอียด มีจุดเด่นคือ
สามารถทำการประมาณราคาก่อสร้างได้แม่นยำมากกว่า มีจุดด้อยคือแบบแปลนต้องมีความครบถ้วนสมบูรณ์ และใช้เวลาในการประมาณราคา
ก่อสร้างที่มาก เมื่อพิจารณาถึงจุดด้อยของวิธีการประมาณราคาก่อสร้างทั้ง 2 วิธีจึงเกิดการวิจัยสร้างแบบจำลองการประมาณราคาก่อสร้างงาน
ราชการโดยใช้เทคนิคการสร้างแบบจำลองพยากรณ์ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น มีตัวแปรทั้งส้ิน 11 ตัว คือ 1) ขนาดพ้ืนที่ใช้สอย
ของอาคาร 2) เส้นรอบรูปเฉลี่ย 3) ความสูงระหว่างชั้นเฉลี่ย 4) ความสูงของอาคาร 5) จำนวนชั้น 6) พื้นที่หลังคา 7) ขนาดห้องน้ำ 8) พื้นที่วางบน
ดิน 9) พ้ืนที่ช่องเปิด 10) รูปแบบของวัสดุมุงหลังคา 11) ประเภทของโครงสร้างพ้ืน เพ่ือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ให้ผู้เขา้ร่วมการประมูลงานภาครัฐจะ
สามารถลดช่วงความคลาดเคล่ือน และใช้ระยะเวลาในการประมาณราคาก่อสร้างน้อย ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
คำสำคัญ: การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น, แบบจำลองการประมาณราคาก่อสร้าง, ประมาณราคาก่อสร้าง 

Abstract 

Due to the contraction of the domestic construction industry, "construction auction competition accuracy" is required for 
bidding on construction tenders - to prevent huge revenue losses due to low bids in the auction process. This construction 
bidding accuracy is required of both the private and public sectors. However, before the auction, every bidder has to estimate 
construction prices before placing their bid. There are 2 popular methods for estimating construction costs. approximate 
estimate, or a detailed estimate. The strength of estimating a construction cost quickly is that you get a fast estimate. However, 
the results might not be accurate. On the other hand, doing a detailed plan and takes lots of time. Due to both estimation 
methods having inherent disadvantages, it seems necessary to create an accurate prediction model for construction cost 
estimation in government buildings. Thus, the linear regression analysis technic is used for prediction instead. There are 11 
variables to efficiently decide how much a building might cost to construct. These are as followed: 1) Usable area 2) Average 
perimeter 3) Average inter-floor height 4) Building height 5) Number of floors 6) Roof area 7) Bathroom size 8) Ground floor 
area 9) Open space 10) Type of roofing material 11) Type of floor structure. By taking all these factors into consideration, the 
accurately construction cost of a government building will be proposed, without having to rely on bidders, who struggle to 
estimate these prices efficiently and accurately. 
Keywords: Linear Regression Analysis, Modeling Construction Cost Estimation, Construction Cost Estimation 
 
1. บทนำ 

อ ุตสาหกรรมการก ่อสร ้างในประเทศไทยน ั ้นถ ือได ้ ว่ า
ความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจในประเทศอย่างมาก ทั้งภาครัฐและ
เอกชน จากการประเมินโดย [1] ปัจจุบันตลาดอุตสาหกรรมการ

ก่อสร้างหดตัวลงราว 1% ปีต่อปี (year-on-year: YOY) เป็นจำนวน
เงินราว 1.29 ล้านล้านบาท โดยที่ตลาดอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
ภาคเอกชนหดตัวลงราว 7.8%YOY เป็นจำนวนเงินราว 5.28 แสน
ล้านบาท แต่ในส่วนของตลาดอุตสาหกรรมการก่อสร้างภาครัฐนั้น
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ยังคงเติบโตราว 4.5%YOY เป็นจำนวนเงินราว 7.62 แสนล้านบาท 
การหดตัวลงของอุตสาหกรรมการก่อสร้างโดยรวมในประเทศนั้นทำ
ให้ การแข่งขันในการประมูลงานนั้นจำเป็นต้องมีความแม่นยำใน
การเสนอราคาที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการขาดทุนจากการเสนอ
ราคาที่ต่ำเกินไป 

การประมูลงานในประเทศไทยนั้น กวี หวังนิเวศน์กุล [2] ได้
กล่าวถึงการเสนอราคาไว้ว่า เมื่อมีโครงการก่อสร้างของภาคเอกชน
ขึ้นมานั้น เจ้าของโครงการจะเป็นผู้ทำการการเชิญผู้รับเหมาที่มี
ศักยภาพพอ เพียงไม่กี่รายเข้าร่วมการเสนอราคา แต่ในส่วนของ
ภาคราชการนั้นจะมีการเปิดให้ผู้รับเหมาที่สนใจเข้ามาซื้อแบบ โดย
จำนวนผู้เข้าเสนอราคานั้นขึ้นอยู่กับผู้รับเหมาที่ซื้อแบบไป เมื่อถึงวัน
เสนอราคาผู้รับเหมาที่เข้าเสนอราคาจะมีจำนวนน้อยลงเนื้องจากไม่
สามารถทำตามเงื ่อนไขบางประการได้ เช่น ไม่มีบุคลากรหรือ
เครื ่องจักรหรือไม่มีเงินทุนจดทะเบียนตามที ่กำหนดในเงื ่อนไข 
ปัจจุบันการประมูลงานของภาครัฐนั้นทำผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่
เร ียกว่า ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) โดยทำการ
ประมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน
ราชการ ทั้งงานบริการและสินค้า เช่น งานก่อสร้าง, งานระบบ
สารสนเทศ, จัดซื ้อสินค้าที ่ไม่มีอยู ่ใน ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Market) ท ุกรายการจะต ้องทำการประกวดราคาผ ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต โดยเริ่มจากหน่วยงานรัฐจัดทำร่างประกวดราคาฯและ
ทำการเผยแพร่ให้กับประชาชนเพื่อทำการวิจารณ์ ขั้นตอนต่อมา
เป็นการประกาศประกวดราคาฯ จำหน่ายเอกสารประกวดราคาใน
ส่วนนี้บางโครงการอาจจะเปิดให้ดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคา
ได้ฟรี หลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนของการเสนอราคา พิจารณาผล 
และประกาศผู้ชนะในท้ายที่สุด 

อย่างไรก็ตามก่อนการประประมูลงานนั้นผู้เข้าร่วมการประมูล
งานต้องมีการประมาณราคาค่าก่อสร้างก่อนการประมูลงาน โดย
การประมาณราคาค่าก่อสร้างนั้นเป็นการประมาณจำนวนเงินที่ต้อง
ใช้สำหรับการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็น ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าแรงในการ
ก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายประกอบการก่อสร้างอื่นๆ ในปัจจุบันวิธีการ
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง สามารถแบ่งได้เป็น 2 วิธีที ่นิยมใช้กัน
อย่างแพร่หลาย คือ การประมาณราคาค่าก่อสร้างอย่างหยาบ และ
การประมาณราคาค่าก่อสร้างอย่างละเอียด โดยทั้ง 2 วิธีต่างก็มีทั้ง
จุดเด่น และจุดด้อย ซึ่งการประมาณราคาอย่างหยาบ สามารถทำ
การประมาณราคาค ่าก ่อสร ้างได ้อย ่างรวดเร ็ว  แต ่ม ีความ
คลาดเคลื่อนในราคาสูง และในส่วนของการประมาณราคาอย่าง
ละเอียดนั ้นสามารถทำการประมาณราคาค่าก่อสร้างได้แม่นยำ
มากกว่า แต่แบบแปลนต้องมีความครบถ้วนสมบูรณ์ และใช้เวลาใน
การประมาณราคาค่าก่อสร้างที่มากกว่า 

2. วิธีการประมาณราคาค่าก่อสร้าง 

2.1. การประมาณราคาค่าก่อสรา้งอย่างหยาบ 

การประมาณราคาค่าก่อสร้างอย่างหยาบ หมายถึง เป็นการการ
ประมาณราคาค่าก่อสร้างโดยรายละเอียดประกอบของแบบน้ันยังไม่
ต้องสมบูรณ์ทั้งหมด และการการประมาณราคาค่าก่อสร้างอย่าง
หยาบนี้ยังขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้ประมาณราคาเอง หรือจะนำ
ข้อมูลของโครงการที ่ก่อสร้างแล้วมาเป็นตัวอ้างอิงก็ได้ โดยมี
ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นประมาณ 10% – 25% [3] ดังแสดงใน
รูปที่ 1 ในขณะที่ กวี หวังนิเวศน์กุล [2] ระบุว่าความเคลื่อนอาจสูง
ถึง 50% ได้เช่นกันซึ่งเป็นความเคลื่อนที่ส่งผลต่อความเสี่ยงที่ราย
แรงกับการก่อสร้าง จึงควรพิจารณาหลีกกระบวนการประมาณราคา
อย่างหยาบหากเป็นไปได้ 

 

 
 

รูปที่ 1 ความคลาดเคล่ือนต่อระยะเวลาในการประมาณราคา 

2.2. การประมาณราคาค่าก่อสรา้งอย่างละเอียด 

สามารถทำได้เมื ่อแบบสมบูรณ์ครบถ้วน โดยการถอดวัสดุ
ก่อสร้างออกมาเป็นจำนวน และคิดราคา ทั้งค่าวัสดุก่อสร้าง, ค่าแรง
ในการก่อสร้าง, ค่าเครื่องจักร, ค่าดำเนินการ, กำไร, ภาษี, ดอกเบี้ย 
ฯลฯ 

ในเมื่อการประมาณราคาค่าก่อสร้างอย่างหยาบนั้นมีช่วงความ
คลาดเคล่ือนสูง และการประมาณราคาค่าก่อสร้างอย่างละเอียดต้อง
ใช้ระยะเวลาในการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อีกทั ้งแบบและ
รายการประกอบแบบต้องมีความสมบูรณ์ครบถ้วน หากว่าการ
ประมาณราคาค่าก่อสร้างโดยใช้เทคนิคการสร้างแบบจำลอง
พยากรณ์สามารถลดช่วงความคลาดเคลื ่อนลงมาได้ และใช้
ระยะเวลาในการประมาณราคาค่าก่อสร้างน้อย แบบและรายการ
ประกอบแบบไม่ต้องสมบูรณ์มากนัก ก็สามารถเป็นอีกทางเลือกหน่ึง
ที่ช่วยในการประมาณราคาค่าก่อสร้างสำหรับโครงการที่มีเวลาจำกัด 
หรือผู้ประมูลงานภาครัฐที่ได้แบบแปลนท่ีไม่ชัดเจนครบถ้วนมา จาก
การทบทวนวรรณกรรมพบว่าปัจจุบันเทคนิคใหม่ที ่ช ่วยในการ
ประมาณราคาค่าก่อสร้างแบบทางเลือกนั้นมีอยู่หลายแบบ อย่างไร
ก็ตามตัวช ่วยในการประมาณราคาค่าก ่อสร ้างเป ็นการสร ้าง
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แบบจำลองเพ่ือพยากรณ์ด้วยเทคนิคสมัยใหม่  

2.3. การประมาณราคาค่าก่อสรา้งโดยใช้เทคนคิการสรา้ง
แบบจำลองพยากรณ์ 

การสร้างแบบจำลองเพื่อพยากรณ์ด้วยเทคนิคสมัยใหม่นั ้นมี
หลากหลายวิธี โดยแบบวิธีแบบจำลองทางเศรษฐมิติ ด้วยเทคนิค
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (Linear regression analysis) 
จากการทบทวนวรรณกรรมแล้วว่ามีความแม่นยำ และได้รับความ
น ิยมการว ิ เคราะห ์การถดถอยเช ิ ง เส ้น  เป ็นการว ิ เคราะห์
ความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัวแปร ประกอบด้วยตัวแปรอิสระ และ
ตัวแปรตาม โดยสามารถทำได้ 2 แบบคือ การวิเคราะห์การถดถอย
เชิงเส้นอย่างง่าย และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ 

การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย จะมีตัวแปรตาม (Y) 
1 ตัว และตัวแปรอิสระ (X) เพียง 1 ตัว โดยทั ้งสองตัวแปรจะมี
ความสัมพันธ์กัน เมื่อตัวแปรอิสระมีการเปลี่ยนแปลง ตัวแปรตามก็
จะเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกัน นอกจากนี้ Dharwadka & Arage [4] 
ก็ได้กล่าวไว้ว่าการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น เป็นแบบจำลองทาง
สถิติที ่ได้รับความนิยม โดยใช้ในการพยากรณ์ตัวแปรตาม บน
พื ้นฐานของตัวแปรอิสระและ Huang et al. [5] ยังได้กล่าวถึง
ในทางสถิติแล้วนั้น การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น คือการสร้าง
แบบจำลองความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อการ
เปล่ียนแปลงตัวแปรตาม 

ในขณะเดียวกันสามารถมีตัวแปรมากกว่าหนึ่งตัวแปรเรียกว่า 
กาวิเคราะห์์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ ซึ่งตัวแปรต้นคือตัวแปรที่ใช้
พยากรณ์ตัวแปรตาม โดยการทบทวนวรรณกรรมพบว่าตัวแปรต้นที่
เคยใช้ในการพยากรณ์ราคาค่าก่อสร้างอาคาร ประกอบไปด้วย 11 
ตัวแปร แต่ละตัวสามารถอธิบายความหมาย และการวัดได้ดังนี้  

2.3.1. ขนาดพ้ืนที่ใช้สอยของอาคาร (X1)  

พื้นที่ภายในอาคารทั้งหมดที่สามารถใช้งานได้ โดยสามารถหา
พื้นที่นั้นได้โดย ความกว้างของตัวอาคาร คูณกับความยาวของตัว
อาคาร ของทุกชั้นรวมกัน โดยมีหน่วยการวัดเป็น ตารางเมตร ตัว
แปรขนาดพ้ืนที่ใช้สอยของอาคารน้ันธรรมศักด์ิ รุจิระยรรยง [6] ก็ได้
เคยใช้ต ัวแปรพื ้นที ่ ใช ้งานรวมเป็นหนึ ่งในตัวแปร เพื ่อสร ้าง
แบบจำลองพยากรณ์ โดยมีค่าเท่ากับผลรวมพื้นที่ใช้งานของทุกชั้น 
มีหน่วยการวัดเป็นตารางเมตร และชัชธะชัย ชากัน [7] ก็ได้ใช้พื้นที่
ใช้งานรวมอาคารไม่รวมชั้นดาดฟ้าเป็นตัวแปร เพ่ือสร้างแบบจำลอง
พยากรณ์ 

2.3.2. เส้นรอบรูปเฉลี่ย  (X2) 

เป็นความยาวของเส้นรอบรูปของอาคาร โดยนับเส้นรอบรูป
ของแต่ละชั้นรวมกัน หารด้วยจำนวนชั้น โดยมีหน่วยการวัดเป็น
เมตร ธรรมศักดิ์ รุจิระยรรยง [6] ก็ได้เคยใช้ตัวแปรเส้นรอบรปูเฉลี่ย 

เป็นหนึ่งในตัวแปร เพื่อสร้างแบบจำลองพยากรณ์ โดยได้กล่าวว่า
เส้นรอบรูปเฉลี่ยคำนวนได้จากผลรวมของเส้นรอบรูป ทุกชั้นหาร
ด้วยจำนวนช้ัน และมีหน่วยการวัดเป็นเมตร 

2.3.3. ความสูงระหว่างชั้นเฉลี่ย  (X3) 

ความสูงของชั้นภายในตัวอาคาร สามารถวัดได้จากจากระดับ
พื ้น ไปจนถึงระดับพื ้นของชั ้นถัดไปของทุกชั ้นรวมกันหารด้วย
จำนวนช้ัน หากช้ันสุดท้ายมีหลังคาคลุมให้ใช้ระยะจากพ้ืนชั้นสุดท้าย
ไปจนถึงระดับหลังอะเสหรือระดับคานหลังคา โดยมีหน่วยการวัด
เป็นเมตร โดยความสูงระหว่างชั้นเฉลี่ยก็ยังเคยถูกนำมาใช้โดยธรรม
ศักดิ์ รุจิระยรรยง [6] ได้กล่าวถึงตัวแปรนี้ไว้ว่าความสูงชั้นเฉลี่ยนั้น 
ได้มาจากการคำนวนระยะจากระดับพื้นถึงระดับพื้นของชั้นถัดไป
ของทุกชั้นรวมกัน และนำมาหารด้วยจำนวนชั้นของอาคาร รวมถึง
ชั้นดาดฟ้า หากว่ามีหลังคาคลุมให้นับจนถึงระดับหลังคานหลังคา มี
หน่วยการวัดเป็นเมตร และชัชธะชัย ชากัน [7] ก็ได้เคยใช้ความสูง
เฉล่ียระหว่างชั้น เพ่ือเป็นตัวแปรในการสร้างแบบจำลองพยากรณ์ 

2.3.4. ความสูงของอาคาร  (X4) 

ความสูงจากระดับดินเดิม หรือระดับ + 0.00 ของอาคารไป
จนถึงปลายสูงสุดของหลังคา หรือระดับพื้นดาดฟ้า โดยมีหน่วยการ
วัดเป็นเมตร และยังเคยมีผู้ใช้ตัวแปรนี้โดยธรรมศักดิ์ รุจิระยรรยง 
[6] ได้กล่าวไว้ว่าความสูงของอาคารนั้นเท่ากับระยะจากระดับพ้ืน
ชั้นล่างสุดจนถึงระดับพื้นดาดฟ้า หรือจนถึงสันหลังคาในกรณีที่
อาคารเป็นแบบมีหลังคาคลุม มีหน่วยการวัดเป็นเมตร และชัชธะชัย 
ชากัน [7] ก็ได้เคยใช้ตัวแปรความสูงของอาคารพักอาศัย เพ่ือเป็นตัว
แปรในการสร้างแบบจำลองพยากรณ์ 

2.3.5. จำนวนช้ัน  (X5) 

คือจำนวนชั้นของอาคารท้ังหมดรวมถึงชั้นดาดฟ้า และช้ันใต้ดิน 
มีหน่วยการวัดโดยนับเป็นจำนวน ตัวแปรนี้ธรรมศักดิ์ รุจิระยรรยง 
[6] ก็ยังเคยใช้เพื ่อเป็นตัวแปรเพื ่อสร้างแบบจำลองพยากร ได้
กล่าวถึงจำนวนชั้นว่าเป็นชั้นทั้งหมดรวมชั้นใต้ดิน และชั้นดาดฟ้า
ด้วย และชัชธะชัย ชากัน [7] ก็ยังเคยใช้ตัวแปร จำนวนชั้นที่อยู่
เหนือพื้นดินเช่นเดียวกัน แต่ได้แยกจำนวนชั้นใต้ดินออกไปเป็นอีก
หนึ่งตัวแปร 

2.3.6. พ้ืนที่หลังคา  (X6) 

คือวัสดุที่ใช้คลุมอาคาร โดยสามารถวัดได้จากจำนวนพื้นที่ของ
วัสดุมุงตามความลาดเอียงจริง โดยมีหน่วยการวัดเป็นตารางเมตร 
โดยธรรมศักดิ์ รุจิระยรรยง [6] ก็ได้เคยใช้พื้นที่หลังคา เพื่อเป็นตัว
แปรในการสร้างแบบจำลองพยากรณ์ โดยได้กล่าวไว้ว่า พ้ืนที่หลังคา
มีค่าเท่ากับพื้นที่ที่มีการมุงหลังคา ไม่ว่าจะเป็นวัสดุใดก็ตาม และวัด
ตามความลาดเอียงของหลังคา มีหน่วยการวัดเป็นตารางเมตร 
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2.3.7. ขนาดพ้ืนที่ห้องน้ำ (X7) 

คือพื้นที่ของห้องน้ำภายในตัวอาคารทั้งหมด โดยสามารถวัดได้
โดยใช้ความกว้างของห้องน้ำ คูณกับความยาวของห้องน้ำของแต่ละ
ห้องรวมกัน โดยมีหน่วยการวัดเป็นตารางเมตร ตัวแปรขนาดห้องน้ำ
นี้ธรรมศักดิ์ รุจิระยรรยง [6] ก็ยังเคยใช้งานเพื่อเป็นตัวแปรในการ
สร้างแบบจำลองพยากรณ์ และได้กล่าวไว้ว่า พ้ืนที่ห้องน้ำนั้นเท่ากับ
ผลรวมของพื้นที่ห้องน้ำทั้งหมดภายในอาคาร มีหน่วยการวัดเป็น
ตารางเมตร 

2.3.8. พ้ืนที่วางบนดิน  (X8) 

พื้นที่ของอาคารที่ติดกับพื้นดิน หรือพื้นที่ของชั้นล่างสุดของ
อาคารหากอาคารนั้นเป็นอาคารแบบยกสูงจะถือว่าไม่มีพื้นที่วางบน
ดิน โดยมีหน่วยการวัดเป็นตารางเมตร และตัวแปรนี้ ธรรมศักด์ิ 
รุจิระยรรยง [6] ก็ได้ใช้เพื ่อเป็นตัวแปรในการสร้างแบบจำลอง
พยากรณ์ และยังได้กล่าวไว้ว่าพื้นที่ที่วางบนดิน มีค่าเท่ากับพื้นที่
รวมของพื้นที่ที่วางบนดิน โดยส่วนมากแล้วจะเป็นพื้นชั้นล่างสุดที่
ติดกับพ้ืนดิน มีหน่วยการวัดเป็นตารางเมตร 

2.3.9. พ้ืนที่ช่องเปิด  (X9) 

พื้นที่ที ่มีช่องภายในและรอบๆตัวอาคารไม่ว่าจะเป็นช่องแสง 
ประตู, หน้าต่างภายในและรอบๆตัวอาคารทั้งหมดรวมกัน โดยมี
หน่วยการวัดเป็นตารางเมตร และยังเคยถูกใช้เป็นตัวแปรในการ
สร้างแบบจำลองพยากรณ์โดย ธรรมศักดิ์ รุจิระยรรยง [6] ซึ่งได้
กล่าวไว้ว่าพื้นที่ช่องเปิดนั้นมีค่าเท่ากับผลรวมของพื้นที่ช่องเปิด
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นช่องแสง ประตู หน้าต่าง และมีหน่วยการวัดเป็น
ตารางเมตร 

2.3.10. ประเภทของหลังคา  (X10) 

ประเภทของวัสดุมุงหลังคาที่ใช้สำหรับมุงว่าเป็นประเภทใด โดย
จะกำหนดว่าเป็นแบบเมลทัลชีทหรือเป็นวัสดุมุงอ่ืนๆ 

2.3.11.  ประเภทของโครงสร้างพ้ืน (X11) 

โครงสร้างของพื ้นภายในอาคาร โดยกำหนดให้แยกเป็น 2 
ประเภท คือ แบบพื้นสำเร็จรูปไม่ว่าจะเป็นรูปแบบพื้นสำเร็จรูปรุ)
แบบใดก็ตาม และพื ้นหล่อในที ่ไม ่ว ่าจะเป็นร ูปแบบใดก็ตาม
เช่นเดียวกัน 

จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งหมดการสร้างแบบจำลองเพ่ือ
พยากรณ์ด้วยเทคนิคสมัยใหม่ โดยวิธีแบบจำลองทางเศรษฐมิติ ด้วย
เทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น มีความเหมาะสมที่จะตอบ
โจทย์ในด้านความรวดเร็ว และความแม่นยำในระดับที่ยอมรับได้ใน
เชิงวิชาการซึ่งในงานวิจัยนี้จะใช้การพยากรณ์ราคาโดยมีหน่วยเป็น
บาท โดยมีตัวแปรพยากรณ์ทั้งส้ิน 11 ตัวแปรสรุปได้ใน ตารางท่ี 1  

ตารางท่ี 1 สรุปตัวแปรที่ใช้ในการพยากรณ์ราคาค่าก่อสร้าง 

ลำ
ดับ 

ชื่อ
ตัว
แปร 

ความหมาย
ของตัวแปร 

หน่วย
การวัด 

เงื่อนไข 

1 Y 
ราคาค่า
ก่อสร้าง 

บาท - 

2 X1 
ขนาดพ้ืนที่
ใช้สอยของ
อาคาร 

ตาราง
เมตร 

ขนาดพ้ืนที่ใช้สอยท่ีมาก
ขึ้น ราคาต้องเพ่ิมขึ้น 

3 X2 
เส้นรอบรูป
เฉล่ีย 

เมตร 
เส้นรอบรูปที่ยาวขึ้น ราคา

ต้องเพ่ิมขึ้น 

4 X3 
ความสูง
ระหว่างชั้น
เฉล่ีย 

เมตร 
ความสูงระหว่างชั้นเฉล่ียที่
เพ่ิมขึ้น ราคาต้องเพ่ิมขึ้น 

5 X4 
ความสูงของ
อาคาร 

เมตร 
ความสูงของอาคารที่

เพ่ิมขึ้น ราคาต้องเพ่ิมขึ้น 

6 X5 จำนวนช้ัน 
จำนวน
ชั้น 

จำนวนช้ันที่มากขึ้น ราคา
ต้องเพ่ิมขึ้น 

7 X6 พ้ืนที่หลังคา 
ตาราง
เมตร 

พ้ืนที่หลังคาที่มากขึ้น 
ราคาต้องเพ่ิมขึ้น 

8 X7 
ขนาด
ห้องน้ำ 

ตาราง
เมตร 

ขนาดพ้ืนที่ใช้สอยท่ีมาก
ขึ้น ราคาต้องเพ่ิมขึ้น 

9 X8 
พ้ืนที่วางบน
ดิน 

ตาราง
เมตร 

พ้ืนวางบนดินที่มากข้ึน 
ราคาต้องเพ่ิมขึ้น 

10 X9 
พ้ืนที่ช่อง
เปิด 

ตาราง
เมตร 

พ้ืนที่ช่องเปิดที่มากขึ้น 
สามารถทำให้ราคาท้ัง
เพ่ิมขึ้นและลดลงได้ 

11 X10 
ประเภทของ
หลังคา 

ตัวแปร
หุ่น 

หลังคาเมทัลชีท (=1) 
อ่ืนๆ (=0) 

12 X11 
ประเภทของ
โครงสร้าง
พ้ืน 

ตัวแปร
หุ่น 

พ้ืนสำเร็จ (=1) พ้ืนหล่อใน
ที่ (=0) 

 

3. ระเบียบและวิธีการวิจัย 

โดยข้อมูลสำหรับการสร้างแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นนั้น 
ได้รวบรวมจากภายในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยข้อมูลที่ได้
ทำการดาวน์โหลดมาผ่านระบบเครือยข่ายอินเตอร์เน็ตนั้น จะเป็น
ข้อมูลที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี ไม่มีการจำหน่ายซอง และได้รวบ
ข้อมูลมาทั้งหมด 50 ชุดข้อมูล โดยจะรวบรวมข้อมูลงานก่อสร้าง
อาคาร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยยึดระยะเวลาจากบัญชี
ราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
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กรมบัญชีกลาง 

3.1. การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(PEARSON CORRELATION COEFFICIENT) 

เป็นการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของตัวแปรว่ามีความสัมพันธ์
กันเองสูงหรือไม่โดยที่สังเกตุจากค่าที่มีค่าสูงกว่า 0.75 ขึ้นไป โดยให้
ถือว่ามีความสัมพันธ์กันเองสูงจำเป็นจะต้องพิจารณาปรับโครงสรา้ง
ของตัวแปรก่อนนำไปใช้ในการสร้างแบบจำลองพยากรณ์ [8] ซึ่ง
พบว่าตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันสูงนั้นดังนี้ 1) X1 : X6 : X8 (1 : 
0.804 : 0.873), 2) X4 : X5 (1 : 0.784), และ  3 ) X6 : X8 (1 : 
0.786) ซึ่งจำเป็นจะต้องทำการรวมตัวแปรด้วย Factor analysis 
ดังแสดงผลในส่วนถัดไป 

3.2. การวิเคราะหอ์งค์ประกอบ 

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเฉพาะตัวแปรที่เป็นตัวเลขต่อ
เนื ้อง (มาตรอัตราส่วน – Ratio scale (X1 – x9)) สามารถจัด
องค์ประกอบ ดังแสดงในตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2  การวิเคราะห์องค์ประกอบ 

ตัวแปร 
องค์ประกอบ 

1 2 3 
X1 0.879 -0.357 0.034 
X2 0.542 -0.344 -0.206 
X3 -0.106 -0.067 0.961 
X4 0.540 0.756 0.129 
X5 0.492 0.733 -0.065 
X6 0.846 -0.261 0.168 
X7 0.704 0.251 -0.131 
X8 0.707 -0.657 0.013 
X9 0.702 0.329 0.124 

 
จากตารางท่ี 2 สามารถจัดกลุ่มได้ 3 กลุ่ม คือ 
F1 = 0.879(X1) + 0.542(X2) + 0.846(X6) + 0.704(X7)  

+ 0.707(X8) + 0.702(X9)  
F2 = 0.756(X4) + 0.733(X5) 
F3 = X3 (เนื่องจากมีแค่ตัวแปรเดียวจึงไม่จำเป็นต้องคูณตัวคูณ) 

เมื่อสามารถจัดกลุ่มขององค์กอบได้แล้วนั้น ไปใช้เป็นตัวแปรใน
การสร้างแบบจำลองพยากรณ์ต่อไป 

3.3. รูปแบบของแบบจำลองและการตัดสนิใจเลือก 

ในการศึกษานี้เป็นการทดลองสร้างจำลองทั้งสิ้น 4 รูปแบบ คือ 
1) linear (Y=a+biXi), 2) ln – linear (lnY=a+biXi), 3) linear – 
ln (Y=ln(a+biXi)) และ 4) ln – ln (lnY=ln(a+biXi)) 

จากแบบจำลองทั ้ง 4 รูปแบบ จะสามารถตัดสินใจเล ือก
แบบจำลองพยากรณ์ที่เหมาะสมที่สุด ในส่วนถัดไปจะอธิบายถึงการ
กระบวนการตัดสินใจเลือกแบบจำลองพยากรณ์ที่เหมาะสมท่ีสุด 

3.4. กระบวนการตัดสนิใจเลือกแบบจำลองพยากรณ์ 

จากแบบจำลองทั ้ง 4 รูปแบบนั ้น แบบจำลองพยากรณ์ที่
เหมาะสมที่สุด สามารถตัดสินเลือกได้จากค่า R2, F Test, t Test 
และVIF โดยท ี ่แบบจำลองจะต ้องอธ ิบายความเหมาะสมได้
สมเหตุสมผล ดังที่จะกล่าวในส่วนถัดไป 

4. ผลทดสอบแบบจำลองพยากรณ์ 

จากแบบแบบจำลองทั้ง 4 รูปแบบนั้นสามารถสรุปค่าได้ ดัง
แสดงในตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 ผลทดสอบแบบจำลองพยากรณ์ 

แบบจำลอง (1) 
linear 

(2) ln – 
linear 

(3) linear 
– ln 

(4) ln - 
ln 

R2 0.677 0.675 0.642 0.732 
โดยผลการทดสอบทางสถิติทั้งหมดของแบบจำลองที่ (4) จาก

ตารางท่ี 3 นำเสนอในตารางท่ี 4 ต่อไป 

 ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ 

ตัวแปร Coefficient  P - value VIF 
Constant (a) 7.221 0.000 - 

lnF1* 0.878 0.000 1.071 
lnF2* 0.902 0.000 1.485 
X10** 0.195 0.115 1.497 

*ทดสอบที่นัยสำคัญทางสถิติ  ≥ 95% 
**ทดสอบที่นัยสำคัญทางสถิติ ≥ 88.5% 

จากการทดสอบแบบจำลองนั้นแบบจำลองที่มีค่า R2 มากที่สุด 
คือรูปแบบท่ี (4) ln – ln โดยมีค่า R2 มากที่สุดอยู่ที่ 0.732 ประกอบ
ไปด้วยตัวแปร lnF1, lnF2 และX10 ทดสอบนัยสำคัญทางสถิติที่
ความเชื ่อมั ่น 95% โดยท่ี lnF1, lnF2 อยู ่ในเงื ่อนไข แต่X10มี
นัยสำคัญทางสถิติอยู่ที่ 88.5% ด้วยความสมเหตุสมผลของตัวแปรนี้ 
และค่าR2 ที่มากกว่าการตัดตัวแปรนี้ออกไป จึงจะยังใช้ตัวแปรX10
เป็นหนึ่งในตัวแปรพยากรณ์ต่อไป เพ่ือให้เห็นโครงสร้างของสมการท่ี
แท้จริงจึงนำค่า X ไปแทนในสมการของ F จะได้สมการที่ใช้ในการ
พยากรณ์ดังต่อไปน้ี 
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lnCost = 7.221 + 0.878(ln(0.879(X1) + 0.542(X2) + 0.846(X6) 
+ 0.704(X7) + 0.707(X8) + 0.702(X9)) +0.902(ln(0.756(X4) + 
0.733(X5)) + 0.195(X10) 

ซึ่งสามารถเอาไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับพยากรณ์ราคาค่าก่อสร้าง
อาคารประเภทงานราชการได้ตามหลักการที่สมเหตุสมผลต่อไป 

5. สรุป 

จากกระบวนการศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษาได้เป็นข้อๆ 
ดังนี้ 

1. ความแม่นยำในการพยากรณ์พบว่าด้วยเทคนิคการสร้าง
แบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นมีความแม่นยำอยู ่ที่ 
73.2% ซึ่งเมื่อเทียบกับการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
แบบหยาบตามการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น [2, 3] 
พบว่าว ิธ ีการนี ้ม ีความคลาดเคลื ่อนน้อยลงซึ ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการทำงานเพื่อลดความเสี่ยงในโครงการ
ก่อสร้างต่อไป 

2. ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับเชิงกายภาพ เช่น ขนาดพื้นที่ใช้
สอย, ความสูงของอาคาร เป็นต้น ส่งผลไปในทางถูกต้อง
ตามทฤษฎี [6, 7] แต่ในขณะเดียวกันตัวแปรบางตัว เช่น 
รูปแบบโครงสร้างพื ้น กับไม่ม ีความสำคัญต่อการ
ประมาณราคาซึ ่งอาจจะต้องการข้อมูลเพิ ่มในการ
วิเคราะห์ต่อไป 

3. จากสมการพบว่าหลังคาประเภทเมทัลชีทส่งผลต่อราคา
แพงขึ้นเมื่อเทียบกับประเภทอื่น แต่มีความเชื่อมั่นทาง
สถิติค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับตัวแปรอื่นๆ ซึ่งวิเคราะห์ได้
ว่ายังมีปัจจัยแทรกซ้อนอื่นๆที่ยังไม่ได้ข้อสรุปไปในทางที่
สร้างความเชื ่อมั ่นได้มากเพียงพอ เช่น คุณภาพของ
เมทัลชีท และระยะทางการขนส่ง ซึ ่งจะต้องทำการ
วิเคราะห์ต่อไป 

โดยรวมแล้วการศึกษาครั ้งนี ้เป็นประโยชน์ต่อการประมาณ
ราคาค่าก่อสร้างอาคารประเภทงานราชการในประเด็นเรื่องการลด
เวลา และควบคุมความเคลื่อนที่เกิดขึ้นและลดความเสี่ยงไปในตัว 
แต่ด้วยเทคนิคการสร้างแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นอาจยังมี
ข ้อจำกัดในการวิเคราะห์อยู ่ซ ึ ่งหากสามารถเลือกเทคนิคการ
วิเคราะห์ด้วยเหมืองข้อมูลอาจจะได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและ
แม่นยำมากกว่ายกตัวอย่าง เช่น เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม, 
แรนดอมฟอเรสท์, SVM [9, 10] เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 

ระบบส่งข้อความทันทีเป็นเครื่องมือสื่อสารที่นำมาใช้เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกลุ่มในโครงการก่อสร้าง โดยระบบดังกล่าวเป็นช่องทางการ
ส่ือสารที่ผู้ใช้งานสามารถโต้ตอบแบบทันที ปัจจุบันเทคโนโลยีแชทบอทถูกนำมาใช้สนับสนุนการส่ือสารและใช้งานผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความทันที
ได้ โดยเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถช่วยสื่อสารด้วยการโต้ตอบได้เสมือนมนุษย์ ลดภาระการสื่อสารของมนุษย์ และทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล
แบบอัตโนมัติ อย่างไรก็ตามการใช้งานเทคโนโลยีแชทบอทในกิจกรรมสนับสนุนการก่อสร้างยังมีไม่มากนัก บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ
การใช้เทคโนโลยีแชทบอทเพื่อการสื่อสารในกิจกรรมสนับสนุนการก่อสร้าง โดยการสัมภาษณ์ผู้ที่ทำงานในหน่วยงานก่อสร้าง 3 หัวข้อ ได้แก่ 1.
ลักษณะการใช้แอปพลิเคชันส่งข้อความทันทีเพื่อสื่อสารในกิจกรรมสนับสนุนการก่อสร้าง 2.ปัญหาของการสื่อสารในกิจกรรมสนับสนุนการก่อสร้าง 
3.ความสามารถของเทคโนโลยีแชทบอทที่ผู้ใช้งานต้องการ หลังจากนั้นผู้วิจัยวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของผลสัมภาษณ์ทั้งสามหัวข้อเพื่อสรุปแนว
ทางการใช้เทคโนโลยีแชทบอทที่สามารถลดภาระการสื่อสารของมนุษย์ แก้ไขปัญหาการสื่อสาร และตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน โดยผล
การศึกษาพบว่าเทคโนโลยีแชทบอทสามารถใช้เพื่อการสื่อสารในกิจกรรมสนับสนุนการก่อสร้างเช่น 1.ระบบค้นหาไฟล์แบบก่อสร้าง ซึ่งสามารถใช้
คำค้นที่ยืดหยุ่น โดยระบบมีลำดับการโต้ตอบที่สามารถเจาะจงความต้องการของผู้ใช้งาน และสามารถแนะนำไฟล์ที่เกี่ยวข้องทำให้ลดเวลาในการ
เข้าถึงไฟล์ 2.ระบบการจัดการปริมาณคงเหลือของวัสดุในคลัง ซึ่งทำให้ผู้รับเหมาสามารถตรวจสอบปริมาณวัสดุได้แบบแบบทันทีและสามารถรับการ
แจ้งเตือนการส่ังซื้อวัสดุ และ 3.ระบบติดตามสถานะการตรวจสอบงานแบบทันที ทำให้ลดการสอบถามจากผู้ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 
คำสำคัญ: เทคโนโลยีแชทบอท, กิจกรรมสนับสนุนการก่อสร้าง, การส่ือสารในงานก่อสร้าง, ระบบส่งข้อความทันท ี

Abstract 

The instant messaging system is a communication tool used to exchange information between groups on a construction 
project. It is a communication channel that users can reply to each other immediately. Nowadays, chatbot technology is used 
to support communication and use it through instant messaging applications. Chatbots can communicate like humans, thus 
reducing the burden of human communication and enabling automated information exchange. However, there are few uses 
of chatbot technology in construction support activities. This research paper aims to explore the use of chatbot technology 
for communication in construction support activities by interviewing people working in the construction site in 3  topics: 1 . 
How to use instant messaging application to communicate in construction support activities 2 .  Problems of communication 
in construction support activities 3. The ability of the chatbot technology that users want. Then the analysis of interconnection 
among three interview topics can outline the ways of using chatbot technology that could reduce human communication 
burden, resolve communication problems and meet the needs of users. The results show three potential applications that 
chatbot technology can be used for communication in construction support activities. Firstly, drawing search system helps to 
obtain files using flexible terms. It also has a sequence of interactions that can be specific to the user's needs and can suggest 
relevant files to reduce time spent on file access. Secondly, Inventory material management system that allows contractors 
to check the material quantity immediately and be able to receive notification of material purchase. Thirdly, monitoring 
system for work inspection status can reduce inquiries from relevant parties, etc.  
Keywords: Chatbot Technology, Construction Support Activities, Construction Communication, Instant Messaging 

 
1. บทนำ  

การสื่อสารเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงาน

ก่อสร้าง โดยเป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการ
ทำงานตลอดระยะเวลาของโครงการระหว่างฝ่ายต่าง ๆ เช่น เจ้าของ
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โครงการ ผู ้รับเหมาก่อสร้าง ผู ้รับเหมาช่วง ที่ปรึกษาโครงการ 
ผู้ออกแบบ เป็นต้น ดังนั้นการส่ือสารจึงมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพ
ของการดำเนินงานและความสำเร็จโครงการก่อสร้าง [1] 

ปัจจุบันการสื่อสารในงานก่อสร้างมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่าน
ระบบส่งข้อความทันทีซึ่งเป็นระบบที่ผู้ใช้งานสามารถสื่อสารโต้ตอบ
รวดเร็วและสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบท้ัง
ข้อความตัวหนังสือ ข้อความเสียง รูปภาพ ภาพเคลื่อน ไหว และ
ไฟล์ต่าง ๆ โดยระบบส่งข้อความทันทีสามารถสร้างกลุ่มการสนทนา
เพื่อสื ่อสารพร้อมกันหลายบุคคลและอำนวยความสะดวกในการ
สื่อสารระหว่างผู้ที่ทำงานในขอบเขตงานเดียวกัน นอกจากนี้ระบบ
ส่งข้อความทันทีสามารถใช้งานได้ทั้งบนโทรศัพท์เคลื่อนที่และบน
คอมพิวเตอร์ทำให้สามารถส่ือสารผ่านช่องทางดังกล่าวได้ตลอดเวลา
ในบริเวณท่ีมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหรือเครือข่ายไร้สาย (Wifi) ดังนั้น
ระบบส่งข้อความดังกล่าวถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายเพ่ือส่ือสารและ
แลกเปล่ียนข้อมูลในโครงการก่อสร้าง [2] 

อย่างไรก็ตามการสื ่อสารผ่านระบบส่งข้อความทันทีเกิดขึ้น
ตลอดระยะเวลาของการดำเนินงานก่อสร้างจึงส่งผลให้ปริมาณ
ข้อมูลในช่องทางดังกล่าวมีจำนวนมาก ซึ่งทำให้เกิดความยากลำบาก
ในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ อีกทั้งระบบส่งข้อความบางชนิดยังมี
การจำกัดระยะเวลาการเรียกดูและบันทึกไฟล์ ทำให้ไม่สามารถ
เรียกดูข้อมูลได้หากเลยระยะเวลาที่กำหนด จึงทำให้เกิดการสื่อสาร
เพื่อขอข้อมูลใหม่ ซึ่งเป็นภาระกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการส่งข้อมูลหรือ
การส่ือสารเร่ืองเดิมซ้ำ ๆ  

ปัจจุบันเทคโนโลยีแชทบอทถูกพัฒนาขึ ้นเพื่อสนับสนุนการ
สื่อสารบนระบบส่งข้อความทันที โดยเทคโนโลยีดังกล่าวมีหลักใน
การทำงานที่สามารถโต้ตอบได้ทันทีเสมือนมนุษย์ โดยสามารถ
พัฒนาเพื่อใช้งานผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมไปถึงระบบส่งข้อความ
ทันที จึงสามารถลดภาระการสื่อสารของมนุษย์ในช่องทางดังกล่าว
และทำให้การสื ่อสารเป็นไปด้วยความรวดเร็วเนื ่องจากสามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูลได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้มนุษย์เป็นผู้ตอบ [3] โดย
เทคโนโลยีดังกล่าวมีประโยชน์กับงานก่อสร้างที ่ต้องการความ
รวดเร็วในการแลกเปลี่ยนข้อมูล แต่จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมา
พบว่าเทคโนโลยีแชทบอทสำหรับสื่อสารในกิจกรรมสนับสนุนงาน
ก่อสร้างยังมีไม่มากนัก และทำให้ไม่สามารถทราบได้ว่าเทคโนโลยี
แชทบอทสามารถนำมาใช้เพื ่อสื ่อสารในกิจกรรมสนับสนุนงาน
ก่อสร้างได้อย่างไร งานวิจัยนี ้มีว ัตถุประสงค์เพื ่อสำรวจการใช้
เทคโนโลยีแชทบอทเพ่ือส่ือสารในกิจกรรมสนับสนุนงานก่อสร้าง 
 

2. วรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  

 กิจกรรมสนับสนุนการก่อสร้าง 

กิจกรรมสนับสนุนการก่อสร้างเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้เกี่ยวกับการ

ก่อสร้างโดยตรงแต่จำเป็นต้องดำเนินการเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดการเตรียมการก่อนการก่อสร้างและทำให้การก่อสร้าง
สามารถเกิดขึ้นได้เช่น การขนส่งวัสดุ การอ่านแบบ การตรวจสอบ
งานก่อสร้างเพื่อป้องกันการเกิดปัญหา เป็นต้น [4]  ด้วยโครงการ
ก ่อสร ้างม ีผ ู ้ท ี ่ เก ี ่ยวข ้องเป ็นจำนวนมากจึงจำเป ็นต ้องมีการ
ประสานงานในการดำเนินโครงการให้ประสบผลสำเร็จ ซึ่งต้องอาศัย
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ หากการสื่อสารในกิจกรรมสนับสนุน
การก่อสร้างไม่มีประสิทธิภาพ เช่น สื่อสารไม่ทั่วถึง ไม่รวดเร็ว อาจ
ส่งผลเสียกับการก่อสร้างได้ เช่น ปัญหาการเปลี ่ยนแปลงแบบ
ก่อสร้าง โดยมีการกระจายข้อมูลแบบก่อสร้างที่ไม่ทั่วถึง ส่งผลให้
บางฝ่ายใช้แบบก่อสร้างชุดเดิมในการทำงาน ปัญหาการไม่ทราบ
สถานะของเอกสารที่ต้องมีการอนุมัติ ส่งผลให้การทำงานเกิดการ
ติดขัด เป็นต้น [5] 

 การสื่อสารในงานก่อสร้าง  

การสื่อสารในงานก่อสร้างสามารถจัดกลุ่มได้ตามเกณฑ์ต่าง ๆ 
เช ่น รูปแบบการสื ่อสาร (Communication approach) ได ้แก่ 
รูปแบบการเขียน เช่น แบบก่อสร้าง จดหมาย รายการประกอบแบบ 
อีเมล เป็นต้น  รูปแบบวาจา เช่น การประชุมต่อหน้า การระดม
ความคิดภายในกลุ่ม เป็นต้น  และรูปแบบวาจาอิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
การประชุมทางไกล การโทรศัพท์ เป็นต้น [6] การส่ือสารยังสามารถ
แบ่งตามลักษณะช่องทางการสื่อสาร (Communication Channel) 
ได้แก่ การสื่อสารทางคำพูด เช่น การพูดคุยต่อหน้า โทรศัพท์มือถือ 
การประชุม เป็นต้น การสื่อสารทางการเขียนเช่น จดหมาย อีเมล 
รายงาน บันทึก เอกสารแจ้งให้ทราบ เป็นต้น และการสื ่อสาร
ทางการมองเห็นเช่น สัญลักษณ์ แผนภาพ แปลนและแบบก่อสร้าง 
วิดีโอ ภาพถ่าย สัญลักษณ์ เป็นต้น [7]  อีกทั้งการส่ือสารยังสามารถ
แบ่งตามประเภทของสื่อ (Media) ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น รายงาน
ประจำวัน รายงานประจำปี บันทึก คู่มือ จดหมายข่าว เป็นต้น ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์เช่น อีเมล ระบบส่งข้อความทันที ห้องแชท การ
ประชุมทางวิดีโอ เป็นต้น และสื ่อผ่านการพบหน้ากันเช่น การ
ประชุมภายในทีมหรือภายในกลุ่ม เป็นต้น [8] 

 เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร  

เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารเป็นเทคโนโลยีที่ใช้สนับสนุนการส่ง
ข้อมูล โดยตัวอย่างเคร่ืองมือการส่ือสารที่นิยมใช้ในปัจจุบัน มีดังนี้ 

 โทรสาร 

โทรสารเป็นเทคโนโลยีในการแปลงข้อมูลเอกสารและสื่อสาร
ผ่านสายโทรศัพท์ระยะไกล [9] โดยสามารถถ่ายโอนข้อมูลเอกสาร
ระหว่างหน่วยงานก่อสร้างและสำนักงานได้อย่างรวดเร็ว โดยในอดีต
ผู้รับเหมาและสถาปนิกนิยมใช้ส่งเอกสารระหว่างกัน [10] 

 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
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จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นเทคโนโลยีที่สามารถส่งข้อความ
และแนบไฟล์ข้อมูลเพื ่อส่งไปยังผู ้รับได้อย่างรวดเร็วผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต ซึ่งทำให้สามารถลดระยะเวลาในการตัดสินใจและการ
แก้ปัญหา [10] รวมท้ังใช้เพ่ือรายงานความคืบหน้าและปัญหาพร้อม
กับไฟล์ของเอกสารเช่นไฟล์ CAD ภาพสแกนและภาพถ่าย [9]  
นอกจากนี้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์แลกเปล่ียนข้อมูลและเอกสารของ
โครงการระหว่างทีมงานในโครงการเช่น แบบก่อสร้าง เอกสารการ
ชำระเงิน สัญญาก่อสร้าง เอกสารสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คำแนะนำ
ในการทำงาน รายงานการประชุม เป็นต้น  

 วิทยุส่ือสาร 

วิทยุสื่อสารเป็นเครื่องมือที่ราคาไม่แพงและติดตั้งง่าย [11] โดย
วิทยุสื่อสารเป็นเครื่องมือที่มีความเหมาะสมในการส่งข้อความด้วย
เสียงระหว่างผู ้ร่วมงานในหน่วยงานก่อสร่างผ่านย่านความถี ่ที่
ตรงกันระหว่างเครื่องรับและส่ง อย่างไรก็ตามเครื่องมือดังกล่าวยงัมี
ข้อจำกัดด้านความปลอดภัยเนื่องจากผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องสามารถ
ปรับวิทยุสื่อสารให้ย่านความถี่ตรงกันและสามารถรับฟังข้อความ
ดังกล่าวได้เช่นเดียวกัน 

 โทรศัพท์เคล่ือนที่และสมาร์ทโฟน 

โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นอุปกรณ์ที่ถูกใช้งานทุกวันในอุตสาหกรรม
การก่อสร้าง [12] โดยผู้ใช้งานสามารถใช้เครื่องมือเพื่อสื่อสารผ่าน
สัญญาณโทรศัพท์โดยมีคุณสมบัติในการส่งเสียง ข้อความ ถ่ายภาพ 
จับภาพวีดิโอ ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากต่อการสื่อสารในงานก่อสร้าง 
[10] ปัจจุบันการพัฒนาของโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นสมาร์ทโฟนทำให้
เพิ่มความสามารถในการสื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต จึงทำให้ผู้ที่
เก่ียวข้องในโครงการต่าง ๆ สามารถเข้าถึงและแบ่งปันข้อมูลได้ทันที 
โดยผู้ที่ปฏิบัติงานทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขตงานที่
ตนเองรับผิดชอบ ข้อมูลแผนงาน ข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลงโดยใช้
ข้อมูลจากผู้ที่ทำงานอยู่ในสำนักงาน ผู้ควบคุมงานสามารถส่งภาพ
งานก่อสร้างที ่มีแนวโน้มจะเกิดปัญหาเพื ่อให้ผู ้ที ่เกี ่ยวข้องช่วย
ตัดสินใจได้อย่างทันที จากที ่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห ็นว่า
โทรศัพท์เคลื่อนที่และสมาร์ทโฟนสามารถทำให้เกิดการสนทนาเพ่ือ
การตัดสินใจแบบทันทีไม่ว่าผู้ที่เก่ียวข้องจะอยู่ในสถานท่ีใดก็ตาม ทำ
ให้ความผิดพลาดในการทำงานลดลง [12] 

 ระบบส่งข้อความทนัที  

ปัจจุบันผู้คนนิยมสื่อสารผ่านระบบส่งข้อความทันที โดยระบบ
ส่งข้อความทันทีหรืออินสแตนท์แมสเซจจิง (Instant Messaging, 
IM) คือระบบการส่งข้อความระหว่างสองคนหรือกลุ่มคนในกลุ่ม
เด ียวก ันผ ่ านระบบแพลตฟอร ์ม เช ่น  FB messenger, Line, 
WhatsApp การใช้งานระบบส่งข้อความทันทีในหน่วยงานก่อสร้าง
ได้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในฐานะช่องทางการแลกเปลี่ยนข้อมูล [13] ด้วย

ความสามารถที่โดดเด่นทั้งทางด้านการพิมพ์ข้อความแบบโต้ตอบ
ทันที การส่งไฟล์ภาพถ่าย ไฟล์วีดีโอ ไฟล์เสียง การสื่อสารพูดคุย
ผ่านวีดีโอที่เห็นทั้งภาพและเสียง ซึ่งมีประโยชน์กับการบริหารงาน
ก่อสร้างที่ต้องการความรวดเร็วและชัดเจนของข้อมูล สามารถลดข้อ
ขัดแย้งและความผิดพลาดเนื่องจากการสื่อสารมีความชัดเจน [2]  

 เทคโนโลยีแชทบอท  

เทคโนโลยีแชทบอทเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที ่สามารถ
โต้ตอบกับผู ้ใช้โดยใช้ภาษาธรรมชาติ [3] ตามพจนานุกรมของ 
Oxford ได ้น ิยามความหมายของเทคโนโลย ีแชทบอทว่าเป็น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อจำลองการสนทนากับผู้ใช้
ผ่านทางอินเทอร์เน็ต  โดยถูกนำมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นผู้ช่วยของ
มนุษย์ในการตอบคำถาม ซึ่งเทคโนโลยีแชทบอทมีความสามารถใน
การสื่อสารตอบโต้กับผู้ใช้หรือลูกค้าได้หลายรูปแบบทั้งข้อความ 
รูปภาพ วิดีโอ [14] โดยการพัฒนาของเทคโนโลยีแชทบอทสามารถ
แบ่งได้เป็น 2 ประเภทได้แก่ 1. การพัฒนาบนพ้ืนฐานของกฏ (Rule-
based approach) ที่โต ้ตอบกับผู ้ใช ้งานตามเง ื ่อนไขหรือกฏที่
กำหนดไว้เท่านั้น หากผู้ใช้งานสอบถามไม่ตรงกับเงื่อนไขจะทำให้ 
แชทบอทไม่เข้าใจและไม่สามารถตอบกลับได้ 2. การพัฒนาโดย
พื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์ (AI based approach) ซึ่งจำเป็นต้อง
ใช้ปัญญาประดิษฐ์ด้าน Natural Language Processing ในการ
พัฒนา โดยจะทำให้แชทบอทสามารถเรียนรู้สิ่งที่ผู้ใช้งานพิมเข้ามา 
จึงสามารถเข้าใจได้ว่าผู้ใช้งานกำลังส่ือถึงเร่ืองใด  

 การใช้งานเทคโนโลยีแชทบอทในงานก่อสร้าง 

จากการศึกษางานวิจัยที ่ผ่านมาพบว่าเทคโนโลยีแชทบอท 
สามารถนำไปใช้ในงานก่อสร้างในด้านการให้ข้อมูลโครงการก่อสร้าง
แบบทันที โดยเทคโนโลยีแชทบอทถูกพัฒนาเพื ่อสร้างเอกสาร 
รายงานประจำวันอัตโนมัติ ซึ่งแชทบอทจะรวบรวมและประมวลผล
ข้อมูลจากการสนทนาระหว่างแชทบอทกับผู ้ร ับเหมาเพื ่อสร้าง
เอกสารรายงานประจำวันโดยอัตโนมัติ [13] และการพัฒนา
เทคโนโลยีแชทบอทเพื ่อให้ข้อมูลสถานะโครงการก่อสร้าง โดย
พัฒนาแพลทฟอร์มที่เชื่อมต่อกับ Google map หรือ Mapbox ซึ่ง
สามารถเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างลงในแผนท่ีและจัดเก็บ
ในฐานข้อมูล นอกจากนี้ผู้ใช้งานสามารถสอบถามข้อมูลสถานะของ
โครงการและความต้องการวัสดุก่อสร้างของโครงการก่อสร้าง [15] 

3. วิธีการดำเนินการวจิัย 

ผู้วิจัยออกแบบสอบถามและสัมภาษณ์ผู้ที่ทำงานในหน่วยงาน
ก่อสร้างเพื ่อเก็บรวมรวมข้อมูลในการวิเคราะห์แนวทางการใช้
เทคโนโลยีแชทบอทเพื่อสื่อสารในกิจกรรมสนับสนุนการก่อสร้าง 
โดยมีรายละเอียดการสัมภาษณ์ดังนี้ 

 ขอบเขตการสัมภาษณ์ 



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

CEM-14-4 

ผู้วิจัยกำหนดให้ระบบส่งข้อความทันทีที่ใช้ในการวิจัยคือแอป
พลิเคชันไลน์ และสัมภาษณ์ผู้ที่ทำงานในหน่วยงานก่อสร้าง จำนวน 
13 โครงการ โครงการละ 1 คน มีชื่อโครงการดังนี้ 1. วันแบงค็อก 
2. เมืองไทยแคปิตอล 3. สำนักงานธนบุรีพาณิชย์ 4. สินธรวิลเลจ 5. 
ที่ทำการกระทรวงการคลัง 6. เดอะยูนิคอร์นพญาไท 7. สำนักงานที
วัน 8. ริทึ่มอโศก 9. แชปเตอร์วันโฟลว์บางโพ 10. ไลฟ์คอนโดท่า
พระ 11. ศุภาลัยออเรนทอล 12. ที่ทำการใหม่กรมชลประทาน และ
13. รัฐสภาแห่งใหม่  

 การออกแบบคำถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ 

การออกแบบคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์มีเป้าหมายเพื่อเก็บ
ข้อมูลสำหรับการสำรวจการใช้เทคโนโลยีแชทบอทเพื่อสื่อสารใน
กิจกรรมสนับสนุนงานก่อสร้าง โดยขอบเขตด้านช่วงเวลาของ
โครงการที่ใช้ในการสัมภาษณ์ของงานวิจัยนี้คือช่วงการก่อสร้าง ซึ่ง
ผู้วิจัยกำหนดหัวข้อในการสัมภาษณ์จำนวน 3 หัวข้อ ประกอบด้วย 

 การใช้แอปพลิเคชันไลน์เพ่ือส่ือสารในกิจกรรม
สนับสนุนการก่อสร้าง 

โดยสัมภาษณ์เก่ียวกับจุดประสงค์ของการส่ือสารผ่านแอปพลิเค
ชันไลน์ในกิจกรรมสนับสนุนการก่อสร้าง  

 ปัญหาของการสื่อสารในกิจกรรมสนับสนุนการ
ก่อสร้าง 

โดยสัมภาษณ์เก ี ่ยวกับปัญหาของการสื ่อสารในกิจกรรม
สนับสนุนการก่อสร้างซึ่งเกิดจากการสื่อสารผ่านช่องทางแอปพลิเค
ชันไลน์และช่องทางอ่ืน  

 ความสามารถของเทคโนโลยีแชทบอทที่ผู้ใช้งาน
ต้องการ 

โดยสัมภาษณ์เกี่ยวกับความสามารถของเทคโนโลยีแชทบอทที่
ผู้ใช้งานต้องการให้ทำได้และเล็งเห็นว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ส่ือสารในกิจกรรมสนับสนุนการก่อสร้าง  

 วิธีการวเิคราะห์ข้อมูล 

เมื่อสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจึงทำตารางสรุปผลสัมภาษณ์
หัวข้อคำถามละ 1 ตาราง เพ่ือจัดกลุ่มประเด็นที่ได้จากการสัมภาษณ์
ตามกิจกรรมสนับสนุนการก่อสร้าง โดยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพแบบการวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) ซึ่งทำให้
ผู้วิจัยทราบถึงประเด็นทั้งหมดและสามารถวิเคราะห์ความคล้ายและ
ความแตกต่างของผลสัมภาษณจ์ากทุกโครงการได้ 

หลังจากทำตารางผลสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูล
จากตารางข้างต้นในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของบทสัมภาษณ์ทั้ง
สามหัวข้อในแต่ละกิจกรรมสนับสนุนการก่อสร้าง เพื่อวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่าง จุดประสงค์การใช้แอปพลิเคชันไลน์ ปัญหา

การสื่อสาร และความสามารถของเทคโนโลยีแชทบอทที่ผู ้ใช้งาน
ต้องการในแต่ละกิจกรรมสนับสนุนการก่อสร้าง 

ในขั้นตอนสุดท้าย ผู้วิจัยพิจารณาความสัมพันธ์ของการใช้แอป
พลิเคชันไลน์ ปัญหาการสื่อสาร และความสามารถของเทคโนโลยี 
แชทบอทท่ีผู้ใช้งานต้องการในแต่ละกิจกรรมสนับสนุนการก่อสร้างที่
ได้วิเคราะห์ไปข้างต้น เพื ่อเป็นข้อมูลในการสรุปแนวทางการใช้
เทคโนโลยีแชทบอทในกิจกรรมสนับสนุนการก่อสร้างที่สามารถลด
ภาระการสื่อสารของมนุษย์ สามารถแก้ไขปัญหาการสื่อสาร และมี
ความสามารถที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งจะทำให้แนว
ทางการใช้เทคโนโลยีแชทบอทจากงานวิจัยนี ้สามารถนำไปเป็น
กรอบแนวคิดในการพัฒนาเทคโนโลยีแชทบอทที่มีประโยชน์ต่อการ
ส่ือสารในกิจกรรมสนับสนุนการก่อสร้างได้ 

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

จากการสัมภาษณ์ผู ้ท ี ่ทำงานในหน่วยงานก่อสร้างทั ้ง 13 
โครงการ ผู้วิจัยได้จัดกลุ่มผลการสัมภาษณ์ตามกิจกรรมสนับสนุน
การก ่อสร ้าง  ประกอบด ้วย  การนำแบบก ่อสร ้างไปใช ้ เ พ่ือ
ประกอบการทำงาน การดำเนินการด้านเอกสารและข้อมูลเพ่ือ
ประกอบการทำงาน การตรวจสอบงานก่อสร้าง การประสานงานตก
ลงความเข้าใจ และการติดตามความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง พบว่า
ผลการสัมภาษณ์สามารถสรุปตามกิจกรรมสนับสนุนการก่อสร้างได้
ดังนี้ 

 การนำแบบก่อสร้างไปใช้เพ่ือประกอบการทำงาน 

จากการสัมภาษณ์พบว่ามีประเด็นที ่เกี ่ยวกับการนำแบบ
ก่อสร้างไปใช้เพื่อประกอบการทำงานได้แก่ 1. การเข้าถึงไฟล์แบบ
ก่อสร้าง โดยพบว่าเกิดปัญหาการสื่อสารคือ การไม่สามารถเข้าถึง
แบบก่อสร้างด้วยตนเองหรือไม่สะดวก 13 โครงการ ซึ่งมีการใช้แอป
พลิเคชันไลน์ในการส่งและเปิดดูไฟล์แบบก่อสร้าง 10 โครงการ และ
การขอแบบก่อสร้างจากผู้ที่อยู่ในสำนักงาน 7 โครงการ ผู้ใช้งานจึง
ได้เสนอการใช้งานเทคโนโลยีแชทบอทได้แก่  การขอแบบก่อสร้าง
และรายการประกอบแบบ 13 โครงการ 2. การเปลี่ยนแปลงแบบ
ก่อสร้าง โดยพบว่าเกิดปัญหาการสื่อสารคือ การสื่อสารกันผิดพลาด
เนื่องจากใช้แบบก่อสร้างไม่ล่าสุด 10 โครงการ และผู้ออกแบบไม่
ประสานงานกันในการแก้ไขแบบก่อสร้าง 5 โครงการ ซึ่งมีการใช้
แอปพลิเคชันในการสอบถามหมายเลขของแบบแก้ไข 9 โครงการ 
และการสอบถามรายละเอียดของแบบก่อสร้างจากผู้ออกแบบ 8 
โครงการ ผู้ใช้งานจึงได้เสนอการใช้งานเทคโนโลยีแชทบอท ได้แก่ 
การแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง 8 โครงการ  3. การ
ติดตามสถานะแบบก่อสร้าง โดยพบว่าเกิดปัญหาการส่ือสารคือ การ
ติดตามสถานะแบบก่อสร้างไม่สะดวก 8 โครงการ ซึ่งมีการใช้แอป
พลิเคชันไลน์ในการติดตามแบบก่อสร้างจากผู้ออกแบบ 4 โครงการ 
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ผู้ใช้งานจึงได้เสนอการใช้งานเทคโนโลยีแชทบอท คือ การติดตาม
สถานะแบบก่อสร้าง 10 โครงการ 

 การดำเนินการดา้นเอกสารและข้อมูลเพ่ือ
ประกอบการทำงาน 

จากการสัมภาษณ์พบว่ามีประเด็นที่เก่ียวกับการดำเนินการด้าน
เอกสารและข้อมูลเพื่อประกอบการทำงานได้แก่ การเข้าถึงเอกสาร
เพื่อใช้ประกอบการทำงาน โดยพบว่าเกิดปัญหาการสื่อสารคือ การ
ค้นหาเอกสารด้วยตนเองไม่พบหรือไม่สะดวก 5 โครงการ และ การ
ไม่สามารถเข้าถึงเอกสารในสำนักงานได้เมื ่ออยู ่ท ี ่หน้างาน 3 
โครงการ ซึ่งมีการใช้แอปพลิเคชันไลน์ในการตามให้ส่งเอกสาร 10 
โครงการ การขอเอกสารประกอบการทำงานจากผู้ที่อยู่ในสำนักงาน 
9 โครงการ และการส่งเอกสาร 8 โครงการ ผู้ใช้งานจึงได้เสนอการ
ใช้งานเทคโนโลยีแชทบอท คือ การขอเอกสารเพื่อประกอบการ
ทำงาน 9 โครงการ และ การแจ้งเตือนการส่งเอกสารกลับ 4 
โครงการ 

 การตรวจสอบงานก่อสร้าง 

จากการสัมภาษณ์พบว่ามีประเด็นที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงาน
ก่อสร้างได้แก่ 1.การนัดหมายการตรวจงาน โดยพบว่าเกิดปัญหา
การสื่อสารคือ การลืมไปตรวจงานหรือเข้าใจเวลานัดตรวจงานผิด 5 
โครงการ  ซึ่งมีการใช้แอปพลิเคชันไลน์ในการนัดหมายตรวจงาน 11 
โครงการ และการตามไปตรวจงานเมื่อผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มาตรวจงาน
ตามนัด 9 โครงการ ผู้ใช้งานจึงได้เสนอการใช้งานเทคโนโลยีแช
ทบอท คือ การแจ้งเตือนการนัดตรวจงาน 6 โครงการ 2. การ
ติดตามความคืบหน้าการตรวจงาน โดยพบว่าเกิดปัญหาการสื่อสาร
คือ มีการแจ้งข้อมูลการตรวจงานที ่ไม่ตรงกับความเป็นจริง 4 
โครงการ และ ตรวจงานไม่ครบขั้นตอน 3 โครงการ ซึ่งมีการใช้แอป
พลิเคชันไลน์ในการส่งรายละเอียดการตรวจและแก้ไขงาน 10 
โครงการ และ การสอบถามสถานะการตรวจงาน 3 โครงการ 
ผู้ใช้งานจึงได้เสนอการใช้งานเทคโนโลยีแชทบอท คือ การแสดง
สถานะและรายละเอียดการตรวจงานที่ผ่านมา 10 โครงการ การ
แสดงและแก้ไขข้อมูลข้อบกพร่องหรือรายการแก้ไข 9 โครงการ การ
แจ้งเตือนรายการการตรวจงานและงานที่ยังไม่ได้ตรวจ 9 โครงการ 
และการให้ข้อมูลวิธีการตรวจสอบงาน 8 โครงการ 

 การประสานงานตกลงความเข้าใจ 

จากการสัมภาษณ์พบว่ามีประเด็นที่เกี่ยวกับการประสานงาน
ตกลงความเข้าใจ ได้แก่ 1.การประชุม โดยพบว่าเกิดปัญหาการ
สื่อสารคือ ลืมการนัดประชุม 10 โครงการ ซึ่งมีการใช้แอปพลิเค
ชันไลน์ในการนัดประชุม 10 โครงการ ผู้ใช้งานจึงได้เสนอการใช้งาน
เทคโนโลยีแชทบอท คือ ได้แก่ การแจ้งเตือนการประชุม 10 
โครงการ 2.การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในการทำงาน โดยพบว่าเกิด

ปัญหาการสื่อสารคือ ผู้ที่ไม่เข้าประชุมไม่ทราบรายละเอียดงานท่ี
เปลี่ยนแปลง 9 โครงการ และการทำงานหลายฝ่ายทำให้ไม่รู ้ว่า
ข้อมูลจากฝ่ายใดถูกต้อง 6 โครงการ ซึ่งมีการใช้แอปพลิเคชันไลน์ใน
การปรึกษาหรือแจ้งผู ้ท ี ่ เก ี ่ยวข้องเมื ่อพบปัญหา 13 โครงการ 
ผู้ใช้งานจึงได้เสนอการใช้งานเทคโนโลยีแชทบอท คือ การแจ้งเตือน
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงาน 3 โครงการ 3. การจองของ โดย
พบว่าเกิดปัญหาการสื่อสารคือ การจองของเพื่อใช้ทำงานมีความ
ผิดพลาดและไม่สะดวก 6 โครงการ ซึ่งมีการใช้แอปพลิเคชันไลน์ใน
การจองเวลาการใช้ของ เช่น ลิฟท์ เครน 7 โครงการ ผู้ใช้งานจึงได้
เสนอการใช้งานเทคโนโลยีแชทบอท คือ การจองของเพื่อใช้ในการ
ทำงาน 6 โครงการ 4. การเข้าถึงข้อมูลวัสดุในคลัง โดยพบว่าเกิด
ปัญหาการสื่อสารคือ การขอข้อมูลวัสดุคงเหลือมีความไม่สะดวก
และรวดเร็ว 8 โครงการ ผู้ใช้งานจึงได้เสนอการใช้งานเทคโนโลยีแช
ทบอท คือ การสอบถามข้อมูลปริมาณวัสดุคงเหลือ 8 โครงการ 

 การติดตามความกา้วหนา้ของงานก่อสร้าง 

จากการสัมภาษณ์พบว่ามีประเด็นที ่เกี ่ยวกับการติดตาม
ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างได้แก่ การเข้าถึงข้อมูลความก้าวหน้า
ของโครงการ โดยพบว่าเกิดปัญหาการสื ่อสารคือ การติดตาม
ความก้าวหน้าของโครงการไม่สะดวกเนื่องจากต้องติดตามจากหลาย
ฝ่าย 9 โครงการ ซึ่งมีการใช้แอปพลิเคชันไลน์ในการรายงานความ
คืบหน้าของงานในปัจจุบัน 12 โครงการ ผู้ใช้งานจึงได้เสนอการใช้
งานเทคโนโลยีแชทบอท คือ การแสดงข้อมูลความก้าวหน้าของ
โครงการ 11 โครงการ 

5. แนวทางการใช้เทคโนโลยีแชทบอทในกิจกรรมสนับสนุนงาน
ก่อสร้าง 

จากความสัมพันธ์ของปัญหาการสื่อสาร จุดประสงค์การใช้แอป
พลิเคชันไลน์ และความสามารถของเทคโนโลยีแชทบอทที่ผู้ใช้งาน
ต้องการในแต่ละกิจกรรมสนับสนุนการก่อสร้างที่ได้วิเคราะห์ไว้ใน
หัวข้อที่ผ่านมา ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวิเคราะห์แนวทางการ
ใช้เทคโนโลยีแชทบอทในแต่ละกิจกรรมสนับสนุนงานก่อสร้างที่
สามารถลดภาระการสื่อสารของมนุษย์ สามารถแก้ไขปัญหาการ
สื่อสาร และมีความสามารถที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ได้
ดังนี้ 

 การใช้เทคโนโลยีแชทบอทเพ่ือสนับสนุนการนำแบบ
ก่อสร้างไปใช้เพ่ือประกอบในการทำงาน 

 การขอแบบก่อสร้างเพ่ือประกอบการทำงาน 

ผู้รับเหมาและที่ปรึกษามีการใช้แบบก่อสร้างเพื่อประกอบการ
ทำงานและการตรวจงาน ซึ่งยังมีปัญหาความไม่สะดวกในการเข้าถึง
แบบก่อสร้าง ได้แก่ 1. เมื่อทำงานอยู่ที่หน้างานและอยากได้แบบ
ก่อสร้างเพิ่มเติมจะต้องกลับไปเอาแบบก่อสร้างที่สำนักงานซึ่งไกล
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และเสียเวลาในการทำงาน หรืออาจให้ผู้ที่อยู่ในสำนักงานส่งให้ทาง
แอปพลิเคชันไลน์ซึ่งเป็นการรบกวน รวมไปถึงบางครั้งก็ไม่ได้รับ
แบบก่อสร้างในทันทีเนื่องจากผู้ที่อยู่ในสำนักงานติดธุระอื่น 2. การ
ค้นหาแบบก่อสร้างไม่สะดวกเนื่องจากไฟล์เอกสารมีจำนวนมากจึง
ใช ้ เวลาในการค ้นหานานหรือหาไม ่พบทำให้ต ้องขอจากผู ้ที่
รับผิดชอบ และการค้นหาแบบก่อสร้างต้องค้นหาจากเลขเอกสารจึง
เสียเวลาในการดูเลขเอกสาร ดังนั ้นจึงสามารถใช้เทคโนโลยีแช
ทบอทเพื่อสนับสนุนการขอแบบก่อสร้างในการทำงาน ซึ่งมีลำดับ
การถามตอบท่ีสามารถระบุความต้องการแบบก่อสร้างของผู้ใช้งาน 
เช่น ประเภทของแบบก่อสร้าง ชั้นของโครงการ หมายเลขแบบแก้ไข 
เป็นต้น และผู้ใช้งานสามารถขอแบบก่อสร้างด้วยคำค้นหาที่ยืดหยุ่น
ที่มีความหมายเหมือนกัน เช่น เหล็ก กับ steel ซึ่งสามาถช่วยแก้ไข
ปัญหาข้างต้นได้ดังนี้  1. สามารถขอแบบก่อสร้างได้จากทุกสถานที่ 
จึงไม่ต้องกลับมาที ่สำนักงานหรือฝากให้ผู ้อื ่นส่งให้ 2. การที่แช
ทบอทมีลำดับการถามคำถามเพื่อระบุไฟล์แบบก่อสร้างที่ผู้ใช้งาน
ต้องการและสามารถใช้คำค้นหาที่ยืดหยุ่นโดยไม่ต้องใช้คำค้นหาที่
ตรงกับชื่อไฟล์แบบก่อสร้าง จะทำให้การค้นหาเป็นไปด้วยความ
สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 การรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแบบ
ก่อสร้าง 

เมื่อมีการแก้ไขแบบก่อสร้าง ปัญหาที่เกิดขึ้นคือผู้ที่ทำงานอยู่
หน้างานจะไม่ทราบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างเนื่องจากไม่
มีการแจ้งแบบทันที ทำให้ยังใช้แบบก่อสร้างที่ไม่ล่าสุดในการทำงาน 
ทำให้งานเกิดความผิดพลาด ดังนั ้นจึงสามารถใช้เทคโนโลยีแช
ทบอทเพื ่อสนับสนุนการแจ้งเตือนเมื ่อมีการเปลี ่ยนแปลงแบบ
ก่อสร้าง ซึ่งสามารถแจ้งตือนพร้อมส่งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
แบบก่อสร้างให้ผ ู ้ท ี ่ เก ี ่ยวข ้องทุกคนได้ทราบทันทีเม ื ่อม ีการ
เปลี่ยนแปลงหมายเลขหรือรายละเอียดของแบบก่อสร้าง ทำให้การ
กระจายข่าวการเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างเป็นไปแบบทั่วถึงและ
ทันที ผู้ที่อยู่หน้างานจึงสามารถแก้ไขรายละเอียดการทำงานตาม
แบบแก้ไขได้ทันท่วงที 

 การติดตามสถานะของแบบก่อสร้าง 

ผู้รับเหมาต้องติดตามสถานะของแบบก่อสร้างเพื่อรอการอนมุัติ
จะได้ทำการก่อสร้างที่หน้างาน แต่ปัญหาที่พบคือการติดตามสถานะ
แบบก่อสร้างยังไม่สะดวกเนื่องจากต้องติดตามจากรายการบันทึก
สถานะเอกสารจากคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน ทำให้ไม่สามารถ
ติดตามสถานะได้หากอยู่ที ่หน้างาน จึงต้องสอบถามจากผู้ที่อยู ่ใน
สำนักงานซึ่งบางครั้งไม่สามารถติดต่อได้หรือผู้ที่รับผิดชอบข้อมูล
สถานะติดภาระของตนเองอยู่ ทำให้ไม่สามารถให้ข้อมูลสถานะแบบ
ก่อสร้างได้ทันที ดังนั ้นจึงสามารถใช้เทคโนโลยีแชทบอทเพ่ือ
สนับสนุนการติดตามสถานะของแบบก่อสร้าง ซึ่งผู้ใช้งานสามารถ

ระบุแบบก่อสร้างที่ตนเองต้องการทราบสถานะ โดยหลังจากนั้นแช
ทบอทจะส่งข้อมูลสถานะกลับไปยังผู้ใช้งานว่าแบบก่อสร้างอยู่ใน
สถานะใด ทำให้ผู้ที่อยู่หน้างานสามารถติดตามสถานะแบบก่อสร้าง
ได้ด้วยตนเองจากทุกสถานท่ีและสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวเพ่ือ
ประกอบการทำงานได้อย่างทันที 

 การใช้เทคโนโลยีแชทบอทเพ่ือสนับสนุนการ
ดำเนนิการด้านเอกสารและข้อมูลเพ่ือประกอบการ
ทำงาน 

 การขอเอกสารเพ่ือใช้ประกอบการทำงาน 

เมื่อผู้รับเหมาก่อสร้างและที่ปรึกษาปฏิบัติงานอยู่หน้างานแล้ว
อยากได้เอกสารที่อยู่ภายในสำนักงานมาประกอบการทำงาน เช่น 
เอกสารอนุมัติวัสดุ จะต้องกลับไปเอาที่สำนักงานด้วยตนเองหรือ
ต้องให้ผู้ที่อยู่ในสำนักงานถ่ายภาพเอกสารแล้วส่งให้ทางแอปพลิเค
ชันไลน์ ซึ ่งทำให้ไม่สามารถเข้าถึงเอกสารได้ทันทีและเป็นการ
รบกวนผู้อื่น อีกทั้งการค้นหาเอกสารไปใช้เพื่อประกอบการทำงาน
ด้วยตนเองยังมีความไม่สะดวกเนื่องจากไฟล์เอกสารถูกตั้งชื่อตาม
หมายเลขเอกสาร จึงต้องเสียเวลาในการดูหมายเลขเอกสารก่อน 
นอกจากนี้การที่เอกสารมีปริมาณมากทำให้ต้องใช้เวลาในการค้นหา
นานหรือค้นหาไม่พบ จึงต้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ค้นหาให้ ดังนั้นจึง
สามารถใช้เทคโนโลยีแชทบอทเพื่อสนับสนุนการขอเอกสารเพื่อใช้
ประกอบการทำงาน ซึ ่งมีลำดับการถามตอบเพื ่อเจาะจงความ
ต้องการเอกสารของผู้ใช้งาน และผู้ใช้งานสามารถค้นหาเอกสารด้วย
คำค้นที่ยืดหยุ่นไม่ต้องใช้คำค้นที่ตรงกับชื่อไฟล์เอกสารโดยตรง ทำ
ให้ผู ้ที ่ทำงานสามารถเข้าถึงเอกสารได้ทันทีจากทุกสถานท่ี และ
สามารถค้นหาเอกสารได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

 การใช้เทคโนโลยีแชทบอทเพ่ือสนับสนุนการตรวจ
งาน 

 การนัดหมายและแจ้งเตือนการนัดตรวจงาน 

ผู้รับเหมากับที่ปรึกษาต้องมีการนัดหมายเพื่อตรวจงาน แต่
ปัญหาที่พบคือมีการลืมไปตรวจงานหรือสับสนเวลาท่ีนัดตรวจงาน 
จึงต้องมีส่งข้อความเพื ่อตามไปตรวจงานผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 
ดังนั้นจึงสามารถใช้เทคโนโลยีแชทบอทเพื่อสนับสนุนการนัดหมาย
และแจ้งเตือนการตรวจงาน ซึ่งผู้ใช้งานสามารถนัดหมายการตรวจ
งานผ่านแชทบอทโดยการระบุข้อมูล วัน เวลา ข้อมูลงาน ชื่อของผู้ที่
เก่ียวข้องกับการตรวจงาน และสามารถรับการแจ้งเตือนก่อนถึงเวลา
ตรวจงานตามที่ตั้งไว้ เช่น 30 นาที 60 นาที เป็นต้น ซึ่งจะสามารถ
ลดปัญหาการลืมหรือการสับสนเวลาการนัดตรวจงานได้ 

 การขอข้อมูลความคืบหน้าของการตรวจงาน 

เมื่อผู้ที่ทำงานมีการทำงานที่ต่อเนื่องกัน จึงจำเป็นต้องสอบถาม
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บุคคลที่ทำงานก่อนหน้าว่าได้ทำการตรวจงานไปหรือยัง แต่ปัญหาที่
พบคือผู้ที่ทำงานก่อนหน้ามีการแจ้งข้อมูลการตรวจงานที่ไม่ตรงกับ
ความเป็นจริงซึ่งอาจจะเกิดจากความไม่ใส่ใจที่จะตอบหรือการลืม 
ดังนั้นจึงสามารถใช้เทคโนโลยีแชทบอทเพื่อสนับสนุนการขอข้อมูล
ความคืบหน้าของการตรวจงาน ซึ่งผู้ใช้งานสามารถระบุงานที่ตนเอง
ต้องการ หลังจากนั้นแชทบอทจะแสดงข้อมูลความคืบหน้าของการ
ตรวจงาน เช่น สถานะการตรวจงาน รายละเอียดการแก้ไขงาน 
รายการแก้ไขดีเฟค เป็นต้น ทำให้ผู้ที่ทำงานสามารถใช้ข้อมูลจากแช
ทบอทเพ่ือใช้ประกอบการทำงานต่อไปได้ทันที  

 การใช้เทคโนโลยีแชทบอทเพ่ือสนับสนุนการ
ประสานงานตกลงความเข้าใจ 

 การนัดประชุมและแจ้งเตือนการประชุม 

การประชุมในปัจจุบันมีการเชิญทั้งผ่านแอปพลิเคชันไลน์และ
อีเมล ซึ่งปัญหาของการนัดประชุมผ่านอีเมลคือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชุมไม่ได้เปิดอีเมลทำให้ไม่ทราบว่ามีการประชุม และปัญหาจาก
การนัดประชุมผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์คือ ผู้ที ่เกี ่ยวข้องกับการ
ประชุมอาจไม่เห็นข้อความการนัดรวมไปถึงการลืมการนัดหมาย
ประชุม  ดังนั้นจึงสามารถใช้เทคโนโลยีแชทบอทเพื่อสนับสนุนการ
นัดหมายและแจ้งเตือนการประชุม ซึ่งผู้ใช้งานสามารถนัดหมายการ
ประชุมผ่านแชทบอทโดยการระบุ วัน เวลา หัวข้อการประชุม และ
สามารถรับการแจ้งเตือนก่อนถึงเวลาการประชุมตามที่ต้ังไว้ เช่น 24 
ชั่วโมง 30 นาที 60 นาที เป็นต้น ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมไม่พลาด
ข้อมูลการนัดประชุมและสามารถลดปัญหาการลืมเข้าประชุมลงได้ 

 การแจ้งเตือนเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงงาน 

ในงานก่อสร้างมีการทำงานร่วมกันหลายฝ่ายทำให้เกิดปัญหา
การกระจายข้อมูลการเปลี ่ยนแปลงงานที ่ไม่ทั ่วถึง ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงงานก่อสร้างในการประชุม ผู้ที่ไม่เข้าร่วมประชุมจะไม่
ทราบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงงาน และเมื่อมีการตั้งกลุ่มแอปพลิเค
ชันไลน์หลายกลุ่มจะทำให้การส่ือสารไม่ทั่วถึงทุกกลุ่มในกรณีที่มีการ
เปลี ่ยนแปลงงาน ดังนั ้นจึงสามารถใช้เทคโนโลยีแชทบอทเพ่ือ
สนับสนุนการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงงาน ซึ่งสามารถ
แจ้งเตือนไปยังผู้ที่เก่ียวข้องทุกคนเก่ียวกับรายละเอียดของงานที่เกิด
การเปลี่ยนแปลงได้ทันที ทำให้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงกระจายไปถึง
ผู ้ที ่ทำงานทุกคน จึงสามารถลดการตกหล่นของข้อมูลและผู ้ที่
เกี่ยวข้องกับงานสามารถเปลี่ยนแปลงการทำงานตามการแจ้งเตือน
ได้อย่างทันท่วงที 

 การจองของเพ่ือใช้ในการทำงาน 

การจองของ เช่น ลิฟท์ เครน จะมีการจองผ่านทางแอปพลิเค
ชันไลน์ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ผู้ที่จัดตารางการจองนำข้อมูลเวลา
การจองในแอปพลิเคชันไลน์ไปจัดตารางไม่ถูกต้องจึงทำให้มีการจอง

เวลาเดียวกัน และเมื ่อผู ้รับเหมาทำงานอยู ่หน้างานจะต้องเดิน
กลับไปดูตารางการจองที่สำนักงานซึ่งไม่สะดวก ดังนั้นจึงสามารถใช้
เทคโนโลยีแชทบอทเพื่อสนับสนุนการจองของ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถ
ระบุของใช้ เคร่ืองมือ หรือเคร่ืองจักร  ตรวจสอบเวลาที่สามารถจอง
ได ้ และเล ือกเวลาที ่จะทำการจอง ทำให้ผู้ท ี ่ทำงานสามารถ
ตรวจสอบตารางเวลาการจองและสามารถจองของได้ทันที ถือเป็น
การลดภาระของผู้ที่ทำหน้าที่จัดตารางการจองของและสามารถลด
ปัญหาการจองทับเวลากันได้  

 การขอข้อมูลปริมาณคงเหลือวัสดุและการรับ
การแจ้งเตือนการซื้อวัสดุ 

การเข้าถึงข้อมูลปริมาณวัสดุคงเหลือยังพบปัญหา ได้แก่ ผู้ที่มี
หน้าที ่รับผิดชอบคลังวัสดุไม่ได้ตรวจสอบปริมาณวัสดุ ทำให้ไม่
สามารถให้ข้อมูลปริมาณคงเหลือของวัสดุได้ทันที จากเหตุผลข้างต้น
ทำให้วัสดุไม่เพียงพอในการทำงาน จึงต้องสั ่งซื ้อและรอวัสดุซึ่ง
เสียเวลาในการทำงานก่อสร้าง ดังนั้นจึงสามารถใช้เทคโนโลยีแช
ทบอทเพื่อสนับสนุนการขอข้อมูลปริมาณคงเหลือวัสดุและรับการ
แจ้งเตือนการซื้อวัสดุ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบปริมาณคงเหลือ
วัสดุในคลังได้แบบทันที และสามารถรับการแจ้งเตือนเมื่อวัสดุใกล้
หมดคลัง ทำให้สามารถวางแผนการใช้งานและการสั่งซื้อวัสดุได้  

 การใช้เทคโนโลยีแชทบอทเพ่ือสนับสนุนการติดตาม
ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง  

 การขอข้อมูลความก้าวหน้าโครงการ 

การเข้าถึงข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการในปัจจุบัน มีความ
ไม่สะดวกหลายประการ ได้แก่ การจะรู้ความก้าวหน้าทั้งโครงการ
ต้องถามจากหลายบุคคลทำให้เสียเวลา และข้อมูลความก้าวหน้า
ไม่ได้ปรับแก้เป็นล่าสุดแบบทันทีเนื่องจากผู้รับเหมาต้องกลับมา
ปรับแก้ข้อมูลที่สำนักงาน ดังนั้นจึงสามารถใช้เทคโนโลยีแชทบอท
เพื ่อสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการ ซึ่ง
ผู้ใช้งานสามารถขอข้อมูลความก้าวหน้าเฉพาะงานที่ต้องการหรือ
ความก ้าวหน ้าท ั ้ ง โครงการไ ด้  ทำให้สามารถทราบข ้อมูล
ความก้าวหน้าของโครงการได้แบบทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาในการ
สอบถามจากผู้ที่ทำงานทุกคน 

6.  สรุปผลการศึกษา 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าเทคโนโลยีแชทบอทสามาร
ถนำไปใช้เพื่อสื่อสารในกิจกรรมสนับสนุนงานก่อสร้างต่าง ๆ ดังนี้  
1. การนำแบบก่อสร้างไปใช้เพื ่อประกอบการทำงาน สามารถใช้
เทคโนโลยีแชทบอทเพื่อสนับสนุนการขอไฟล์แบบก่อสร้าง การรับ
การแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง และ การติดตาม
สถานะของแบบก่อสร้าง 2. การดำเนินการด้านเอกสารและข้อมูล
ประกอบการทำงาน สามารถใช้เทคโนโลยีแชทบอทเพื่อสนับสนุน
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การขอเอกสารเพ่ือใช้ประกอบการทำงาน 3. การตรวจงาน สามารถ
ใช้เทคโนโลยีแชทบอทเพ่ือสนับสนุนการนัดหมายตรวจงาน การแจ้ง
เตือนการตรวจงาน และการขอข้อมูลความคืบหน้าการตรวจงาน 4. 
การประสานงานตกลงความเข้าใจ สามารถใช้เทคโนโลยีแชทบอท
เพื่อสนับสนุนการนัดหมายการประชุม การแจ้งเตือนการประชุม 
การแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงาน การจองของเพื่อใช้
ในการทำงาน การขอข้อมูลปริมาณคงเหลือวัสดุ และการรับการแจ้ง
เตือนการสั่งซื้อวัสดุ 5. การติดตามความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง 
สามารถใช ้ เทคโนโลย ีแชทบอทเพ ื ่อสน ับสน ุนการขอข ้อมูล
ความก้าวหน้าของโครงการ 
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สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ 
CAUSES OF ACCIDENT IN LARGE BUILDING CONSTRUCTION PROJECTS. 

สุรเดช โนสูงเนิน1,* และ วรรณวิทย์ แต้มทอง2 
1 นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพมหานคร 

2 รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพมหานคร 
*Corresponding author address: s6201082856042@email.kmutnb.ac.th 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุจากในก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ อุบัติเหตุจากงานก่อสร้างยังคงเป็นปัญหาที่สร้างความ
สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากและสูงกว่าอุตสาหกรรมประเภทอ่ืนถึงแม้ว่าแต่ละบริษัทจะมีการนำระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยมา
ใช้บริหารจัดการเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในการทำงานก่อสร้างแต่ก็ยังคงมีข้อบกพร่องทำให้ไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
การวิจัยคร้ังนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาวิเคราะห์สาเหตุที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและเป็นแนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุในงานก่อสร้าง โดยทำการเก็บ
ข้อมูลและวิเคราะห์หาสาเหตุของอุบัติเหตุในงานก่อสร้างอาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไปจำนวน 20 โครงการในเขตจังหวัด
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุ่มตัวอย่างที่เก็บข้อมูลและผลการศึกษาแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่มผู้บริหารโครงการ จำนวน 20 คน พบว่า
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในงานก่อสร้างเกิดจากสาเหตุจากคนคิดเป็นร้อยละ 55 2) กลุ่มคนงานก่อสร้าง จำนวน 100 คน พบว่าสาเหตุการเกิด
อุบัติเหตุเกิดจากความประมาทในการทำงานคิดเป็นร้อยละ 40 และ 3) กลุ่มวิศวกรและผู้ดูแลความปลอดภัย จำนวน 40 คน พบว่าสาเหตุการเกิด
อุบัติเหตุเกิดจากการแต่งกายไม่รัดกุมคิดเป็นร้อยละ 23.38 วัสดุตกใส่คิดเป็นร้อยละ 28.12 ทำงานในที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอคิดเป็นร้อยละ 29.04 
และเกิดจากความมักง่ายของผู้ปฎิบัติงานคิดเป็นร้อยละ 23.98  
คำสำคัญ: ความปลอดภัย, งานก่อสร้าง,  อาคารขนาดใหญ่, อุบัติเหตุ 

Abstract 

This research is to analyze root causes of accidents in large building construction projects.  Accidents from construction 
industry are more danger to both life and property losses than other industries.  Although construction company has 
implemented a safety management system to prevent accidents. However, it is difficult to prevent the accidents effectively. 
This research aims to study and analyze causes of accidents, and to present guidelines for construction accident prevention. 
This research collects data from 20 construction projects in which they have areas more than 2,000 square meters.  All of 
them are in Bangkok and surrounding provinces.  The interviews and questionnaires were distributed to 3 groups of people.  
1) A group of 20 executives was found that the cause of accidents in the construction work was caused by people accounting 
for 55 percent. 2) A group of 100 construction workers found that the accident was caused by negligence at work accounting 
for 40 percent, and 3)  A group of 40 engineers and safety supervisors found that the cause of the accident was due to poor 
dress accounting for 23.38 percent, falling materials accounting for 28.12 percent, working in insufficient lighting environment 
accounting for 29.04 percent, and negligence of workers accounting for 23.98 percent. 
Keywords: safety, construction, large building, accident 

 
1. ที่มาและความสำคัญของปัญหา 

ในปัจจุบันสำหรับประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่าง
มากและอุสาหกรรมการก่อสร้างมีปริมาณเพิ่มขึ้น ความสามารถท่ี
จะสร้างอาคารขนาดใหญ่สูงหลายสิบชั้นและมีพื้นที่ใช้สอยจำนวน
มากขึ้นอยู่กับความต้องการของเจ้าของโครงการได้ โดยได้มีการนำ
เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้งานและ
ยังมีความจำเป็นที่ต้องใช้แรงงานและเคร่ืองจักรจำนวนมาก แต่มีอีก
ปัจจัยที่งานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ยังละเลยและมีข้อบกพร่องอยู่

ค ือ การป้องกันอุบ ัต ิเหตุจากการก่อสร้างที ่อาจจะเกิดได้อยู่
ตลอดเวลา การเกิดอุบัติเหตุทำให้เกิดความสูญเสียมากมายและยังมี 
ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขงานที่ได้รับความเสียหายรวมทั้งทำให้ชื่อเสียง
ของโครงการเสียไปด้วย 

2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย  

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาหาสาเหตุของอุบัติเหตุใน
งานก่อสร้างอาคาร จากการปฎิบัติงานของคนงานก่อสร้างและผู้ที่มี
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ส่วนเก่ียวข้องกับการก่อสร้าง จึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ 
2.1 เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สาเหตุที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ 
2.2 เพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุในงานก่อสร้าง 

3. ขอบเขตของการวจิัย 

ทำการเก็บข้อมูลในงานก่อสร้างอาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 
9,200 ตารางเมตรจนถึง 111,200 ตารางเมตร และมีมูลค่าก่อสร้าง
ตั้งแต่ 103,419,960 บาท จนถึง 2,093,503,125 บาท ดังแสดงใน
ตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1  รายละเอียดโครงการตัวอย่างที่เก็บข้อมูล 

ลำดับ ช่ือโครงการ 
มูลค่างาน  

(บาท) 

พ้ืนท่ีใช้
สอย 

(ตร.ม.) 

ท่ีตั้ง
โครงการ 

1 

โครงการก่อสร้าง
อาคารสนับสนุน
บริการ 28 ช้ัน โรง
พยาบาลเลิดสิน  

406,956,
000.00 

20,966 
เขตบาง
รัก  
กทม.  

2 

โครงการก่อสร้าง
อาคารที ทําการ
สํานักงาน ศาล
ยุติธรรม พรอ้ม
สิ่งก่อสร้างประกอบ 

1,334,400,
000.00 

54,500 
เขต
จตุจักร  
กทม. 

3 

โครงการก่อสร้าง 
อาคารบริการ
วิชาการ คณะ
แพทยศาสตร์ วชิรพ
ยาบาล
มหาวิทยาลยันวมิ
นทราธริาช 

713,000,0
00.00 

23,682 
เขตดุสิต  
กทม. 

4 

โครงการก่อสร้าง
อาคารผู้ป่วยนอก 9 
ช้ัน และที่จอดรถใต้
ดิน วิทยาลัย
แพทยศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร 

1,617,000,
000.00 

45,400 
เขตดุสิต  
กทม. 

5 

โครงการก่อสร้าง
อาคารส่วนขยาย
โรงพยาบาลพระราม
เก้า 

770,000,0
00.00 

39,300 
เขตห้วย
ขวาง 
กทม. 

6 

โครงการก่อสร้าง
ก่อสร้างอาคาร
หอพักแพทย์และ
พยาบาลคณะแพทย์
ศาสตร ์

478,700,0
00.00 

26,930 
เขตดุสิต  
กทม. 

7 
โครงการอาคารศูนย์
มะเร็งวชิรพยาบาล 

1,163,900,
000.00 

25,417 
เขตดุสิต  
กทม. 

ลำดับ ช่ือโครงการ 
มูลค่างาน  

(บาท) 

พ้ืนท่ีใช้
สอย 

(ตร.ม.) 

ท่ีตั้ง
โครงการ 

8 
โครงการปรับปรุง
อาคารนวมินทราชินี
และอาคารคัคณางค ์

875,000,0
00.00 

26,000 
เขตปทุม
วัน กทม. 

9 

โครงการก่อสร้าง
อาคารเวชภณัฑ์
กลาง คณะ
แพทยศาสตร์วชิรพ
ยาบาล 
มหาวิทยาลยันวมิ
นทราธริาช 

107,600,0
00.00 

14,524 
เขตดุสิต  
กทม. 

10 

โครงการอาคาร
ศูนย์วิจัยและ
นวัตกรรมงาน
บริการ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย 

1,439,084,
516.44 

37,891 
เขตปทุม
วัน กทม. 

11 
โครงการก่อสร้าง 
The Niche Mono 
รามคำแหง 

1,848,235,
830.00 

111,200 
เขตบาง
กะปิ 
กทม. 

12 
โครงการก่อสร้าง 
The Niche Mono 
เจริญนคร 

761,780,8
80.00 

40,800 

เขตบาง
คลอง
สาน 
กทม. 

13 
โครงการก่อสร้าง 
The Niche Mono 
สุขมวิท 70 

1,475,212,
200 

74,000 
เขตบาง
นา กทม. 

14 
โครงการก่อสร้าง 
The Niche Mono 
อิสรภาพ 

248,205,8
25.00 

14,100 

เขต
บางกอก
ใหญ่ 
กทม. 

15 
โครงการก่อสร้าง 
The Niche Mono 
พระรามเก้า 

576,607,5
00.00 

42,000 
เขตห้วย
ขวาง 
กทม. 

16 
โครงการก่อสร้าง 
The PITI เอกมยั 

2,093,503,
125.00 

62,500 
เขต
วัฒนา  
กทม. 

17 
โครงการก่อสร้าง 
The PITI สุขุมวทิ 
101 

432,868,8
00.00 

16,000 
เขตพระ
โขนง 
กทม. 

18 
โครงการก่อสร้าง 
Sena kith พุทธ
มณฑล สาย7 

103,419,9
60.00 

9,200 
เขตพุทธ
มณฑล 
นครปฐม 

19 
โครงการก่อสร้าง 
Sena kith บาง
กระด่ี 

197,358,0
00.00 

18,500 
เขตบาง
กระด่ี 
ปทุมธานี 

20 
โครงการก่อสร้าง 
Sena kith บางแค 

192,671,3
25.00 

16,500 
เขตบาง
แค กทม. 
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4. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

กวี [1] กล่าวไว ้ว ่า ความปลอดภัย หมายถึง สภาวะการ
ปราศจากหรือพ้นจากภัยรวมถึงการไม่มีอันตราย การบาดเจ็บและ
การเสี่ยงภัยหรือสูญเสีย  อันตราย หมายถึง สภาวการณ์ ที่เกิดจาก
ภัยโดยที่ระดับความรุนแรงจะมีมากหรือน้อยนั้นจะขึ้นอยู่กับการมี
มาตรการป้องกันมากน้อยเพียงใดเช่น การก่อสร้างอาคารสูง โดยจะ
ถือว่าเป็นการเสี่ยงภัยโดยอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บจนถึงขั้น
เสียชีวิตได้ โดยอาจเป็นแค่การบาดเจ็บเล็กน้อย เช่น การหกล้ม แต่
ถ้าหากคนงานมีการสวมใส่เข็มขัดนิรภัยจะทำให้การเกิดอุบัติเหตุ
น้อยลง จะทำให้ระดับอันตรายก็จะลดลงเช่นกัน 

วิฑูรย์ และวีระพงษ์ [2] กล่าวไว้ว ่า อุบัติเหตุ (Accident) 
หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมิได้วางแผนไว้ล่วงหน้าซึ่งก่อให้เกิด
ความบาดเจ็บ พิการหรือตาย และทำให้ทรัพย์สินได้ร ับความ
เสียหาย  

สมาคมส่งเสร ิมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
(ประเทศไทย) [3] กล่าวถึง งานก่อสร้างในประเทศไทยว่ามีการเพ่ิม
ปริมาณมากขึ้นแต่สิ ่งที ่เกิดขึ ้นเป็นเงาตามการปฏิบัติงานในงาน
ก่อสร้าง คืออุบัติเหตุซึ่งการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละคร้ังก่อให้เกิดความ
สูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สินอย่างประมาณค่ามิได้ความสูญเสียจาก
งานก่อสร้างในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกขณะ และมี
คนงานจำนวนมากที่ยังเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากงานก่อสร้าง 
ดังนั้นการป้องกันอุบัติเหตุและการลดอุบัติเหตุ จึงเป็นเรื่องที่ต้อง
รีบเร่งและให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังทั้งนี้เพื่อลดความสูญเสียทั้ง
ชีวิตและทรัพย์สินที่อาจจะเกิดขึ้น 

วรรณวิทย์ [4] กล่าวไว้ว่า ค่าใช้จ่ายที่เกี ่ยวข้องกับอุบัติเหตุ 
ได้แก่ ค่าใช้จ่ายทางตรง เช่น ค่าประกันภัย ค่าป้องกันอุบัติเหตุและ
ค่าซอมแซม เครื่องมือ เครื่องจักร ตลอดจนเนื้องานที่ได้รับความ
เสียหายจากอุบัติเหตุ ค่าใช้จ่ายทางอ้อม เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
หลังจากเกิดอุบัติเหตุแล้ว เช่น ค่าชดเชยคนงาน ค่าพาคนงาน
บาดเจ็บไปหาหมอ ค่าทำงานล่วงเวลาเพื่อชดเชยเวลาที่สูญไป ค่า
สอบสวนและทำรายงานอุบัติเหตุ 

ทองพลู และคณะ [5] งานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาค่าใช้จ่ายระบบ
ความปลอดภัยที่เหมาะสมของโครงการก่อสร้างอาคารซึ่งเก็บข้อมูล
ด้วยการสอบถามผู้รับเหมาในการลงทุนด้านความปลอดภัยและการ
สูญเสียอันเกิดจากอุบัติเหตุ จากการสำรวจเบ้ืองต้นพบว่า รายการท่ี
มีผลต่อการลงทุนด้านความปลอดภัย คือ ผู ้ดูแลความปลอดภัย 
มาตรการป้องกัน การฝึกอบรมและฝึกปฎิบัติ การรณรงค์ส่งเสริม 
และการเกิดอุบัติเหตุในหน่วยงาน ดังนั้นการที่สามารถประมาณ
ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมได้ล่วงหน้าจะเป็นแนวทางหน้าที่ช่วยแก้ปัญหา
การเกิดอุบัติเหตุในงานก่อสร้างให้ลดลงได้ 

ณัฏฐนันท์ และสันติ [6] ได้ศึกษาปัจจัยและสาเหตุที ่ส่งผลต่อ
ความปลอดภัยในการก่อสร้าง กรณีศึกษาโครงการทางยกระดับใน

กทม. จำนวน 10 โครงการ เก็บข้อมูลโดยการสอบถามผู้ควบคุมงาน
และผู้ปฎิบัติงานในโครงการก่อสร้างทางยกระดับ จากผลการศึกษา 
ปัจจัยด้านความปลอดภัยที ่ส ่งผลให้เก ิดความไม่ปลอดภัยใน
โครงการก่อสร้างเกิดจาก ปัจจัยด้านความปลอดภัยในการทำงาน
เป็นส่วนใหญ่ จำนวน 6 ปัจจัย รองลงมาเป็นปัจจัยด้านพฤติกรรม
ของคนงานเกี่ยวกับการก่อสร้าง จำนวน 3 ปัจจัยและปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน 1 ปัจจัย โดยสาเหตุของความ
ไม่ปลอดภัยในการก่อสร้างทางยกระดับเกิดจากที่ผู ้ปฎิบัติงานซึ่ง
หมายถึงฝ่ายบริหารและฝ่ายปฎิบ ัต ิงานในงานก่อสร้างไม ่ให้
ความสำคัญในการปฎิบัต ิตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย
เท่าที่ควร 

ปุณพจน์ และอุดมวิทย์ [7] งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาสาเหตุการ
เกิดอุบ ัต ิเหตุและแนวทางในการป้องกันของคนงานก่อสร้าง
กรณีศึกษาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตลิ่งชัน - มีนบุรี) เพื่อศึกษา
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ศึกษาทัศนคติของผู้ปฎิบัติงานที่มีต่อ
ความปลอดภัยในงานก่อสร้างเก็บข้อมูลโดยการทำแบบสอบถาม
กลุ่มประชากรตัวอย่าง 3 กลุ่มคือ 1) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
การก่อสร้างของโครงการ ระดับวิศวกรก่อสร้าง 2) กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานการก่อสร้างของโครงการระดับคนงานก่อสร้าง จากผล
วิเคราะห์พบว่า สาเหตุและลักษณะของอุบัติเหตุ ปัจจัยด้านคนอยู่
ในอันดับที่ 1 ปัจจัยด้านเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ อยู่ในอันดับที่ 2 
และปัจจัยด้านสิ ่งแวดล้อม อยู ่ในอันดับที่ 3 ซึ ่งปัจจัยทั ้ง 3 มี
แนวทางในการป้องกัน โดยการจัดฝึกอบรมความปลอดภัยในงาน
ก่อสร้าง โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ให้แก่บุคลากรในโครงการ เพ่ือ
ทำให้เกิดความตระหนักและมีการให้ความสำคัญกับความปลอดภัย
ในงานก่อสร้าง 

5. วิธีการดำเนินงานวจิัย 

วิธีการดำเนินการวิจัยเพื่อศึกษาวิเคราะห์สาเหตุที่ก่อให้เกิด
อุบัติเหตุในงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นการ
ว ิจ ัย เช ิ งสำรวจสอบถาม  จากสถานท ี ่ ก ่อสร ้ างจร ิ ง ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีขั้นตอนดังนี้ 

1.ศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
2.รวบรวมปัญหาและอุปสรรค ด้านงานความปลอดภัยจากงาน

ก่อสร้าง 
3.กำหนดประเด็นเพ่ือจัดทำแบบสอบถาม 
4.ออกแบบฟอร์มในการสอบถาม และสัมภาษณ์ 
5.เก็บข้อมูลโดยสัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องกับงานก่อสร้าง 
6.สรุปผลการศึกษาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหต ุ
7.เสนอแนวทางป้องกันเร่ืองความปลอดภัยสำหรับงานก่อสร้าง

อาคาร 

5.1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่จะทำการเก็บข้อมูล 
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กลุ่มตัวอย่างที่จะสัมภาษณ์ในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ คือ  
1) กลุ่มผู้บริหาร 2) กลุ่มคนงานก่อสร้าง 3) กลุ่มวิศวกรและผู้ดูแล
งานความปลอดภัย โดยจะเก็บข้อมูลในโครงการก่อสร้างอาคารที่มี
พ้ืนที่ใช้สอยต้ังแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป จำนวน 20 โครงการ 

5.2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื ่องมือที่ใช้ในสำหรับการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม
แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1) แบบสอบถามสำหรับกลุ่มผู้บริหารโครงการ 
2) แบบสอบถามสำหรับกลุ ่มคนงานก่อสร้าง 3) แบบสอบถาม
สำหร ับกล ุ ่มว ิศวกรและผ ู ้ด ูแลงานความปลอดภ ัย  โดยจะ
ทำการศึกษาจากทฤษฎีหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความ
ปลอดภัยในการก่อสร้างอาคารเพื่อที่จะได้จัดทำแบบสอบถามในแต่
ละกลุ่มให้ครอบคลุมหรือตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ในการวิจัย
คร้ังนี้ 

6.  ผลการศึกษา 

6.1 ผลการวิเคราะห์การเก็บข้อมูลสำหรับกลุ ่มผู ้บริหาร
โครงการ จากการสัมภาษณ์ผู้จัดการโครงการ จำนวน 20 คนให้
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุส่วนมาก
สาเหตุจากคนจำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 55 ดังแสดงในตารางที่ 
2 

ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะห์จำนวนและร้อยละของกลุ่มผู้บริหาร
โครงการจำแนกตามปัจจัยสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 

จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโครงการ จำนวน 20 คนให้ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุคือบาดเจ็บเล็กน้อย 
จำนวน 9 คน คิดเปน็ ร้อยละ 45 ดังแสดงในตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์จำนวนและร้อยละของกลุ่มผู้บริหาร
โครงการจำแนกตามระดับของการได้รับบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุ 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบสอบถามของ กลุ่มผู้บริหาร
โครงการ ได้แก่ ผู ้จัดการโครงการ พบว่าโดยส่วนมากโครงการ
ก่อสร้างมีมูลค่าก่อสร้างระหว่าง 100-500ล้านบาทแต่ละบริษัทมี
กฎระเบียบในการบริหารงานด้านความปลอดภัยในการก่อสร้างทุก

บริษัทและส่วนมากมีงบสำหรับการบริหารด้านความปลอดภัยใน
โครงการน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ของงบทั้งหมดของโครงการก่อสร้าง
สำหรับปัจจัยสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในงานก่อสร้าง อันดับแรก 
ได้แก่ สาเหตุจากคน เช่น การไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบ  

ความประมาท ขาดความรู้ความเข้าใจในงานที่กำลังดำเนินการ 
รองลงมา ได้แก่ สาเหตุจากเคร่ืองจักร เช่น ขาดการบำรุงรักษาอย่าง
สม่ำเสมอ และสาเหตุจากสภาพแวดล้อม เช่น แสงสว่างไม่เพียงพอ 
เสียงดัง ทำงานในที่อับอากาศ ฝนตกหนัก ระดับความรุนแรงของ
อุบ ัต ิเหตุในงานก่อสร้าง อันดับแรก ได้แก่ บาดเจ็บเล็กน้อย 
รองลงมา คือ เส ียชีว ิต และพิการ สำหรับข้อคิดเห็นในเรื ่อง
ผลกระทบในการเกิดอุบัติเหตุในโครงการก่อสร้างแต่ละครั้งต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม งานหลังจากการเกิดอุบัติเหตุมีค่าใช้จ่าย
ระหว่าง 100,000 – 500,000 บาท/ครั้ง รองลงมา 600,000 – 
900,000 บาท/คร้ัง และมากกว่า 1,000,000 บาท/คร้ัง ซึ่งค่าใช้จ่าย
ที่เพ่ิมขึ้นมาไม่เก่ียวกับงบประมาณด้านความปลอดภัย 

6.2. ผลการวิเคราะห์การเก็บข้อมูล สำหรับกลุ่มคนงานก่อสร้าง
จากการสัมภาษณ์คนงาน จำนวน 100 คน พบว่าเป็นคนงานไทย
จำนวน 53 คนคิดเป็นร้อยละ 53 เป็นคนงานไทยเพศหญิง จำนวน 
4 คน คิดเป็นร้อยละ 4 เป็นคนงานต่างด้าวเพศชายจำนวน 34 คน 
คิดเป็นร้อยละ 34 เป็นคนงานต่างด้าวเพศหญิง จำนวน 9 คนคิด
เป็นร้อยละ ดังแสดงในตารางท่ี 4 

 ตารางท่ี 4 จำนวนร้อยละของกลุ่มคนงานก่อสร้างจำแนกตาม
สัญชาติกับเพศของแรงงาน 

 
จากการสัมภาษณ์คนงานก่อสร้าง จำนวน 100 คน พบว่า

คนงานส่วนใหญ่คิดว่าสาเหตุของการก่อสร้างเกิดอุบัติเหตุในงาน
ก่อสร้างเกิดจากความประมาณในการทำงานจำนวน 40 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40 ดังแสดงในตารางท่ี 5 
  

ปัจจัยสาเหตุของการเกิดอุบัติเหต ุ จำนวน ร้อยละ 
1.สาเหตุจากคน  11 55 
2.สาเหตุจากเคร่ืองจักร 7 35 
3.สาเหตุจากสภาพแวดล้อม  2 10 

รวม 20 100 

ระดับความรุนแรงของอุบัติเหต ุ จำนวน ร้อยละ 
1.บาดเจ็บเล็กน้อย 9 45 
2.พิการ 3 15 
3.เสียชีวิต 8 40 

รวม 20 100 

 

สัญชาต ิ
ไทย ต่างด้าว 

เพศ 
ชาย 

จำนวน 53 34 
ร้อยละ 53 34 

หญิง 
จำนวน 4 9 
ร้อยละ 4 9 

รวม 
จำนวน 57 43 
ร้อยละ 57 43 
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ตารางท่ี 5  ผลการวิเคราะห์จำนวนและร้อยละของกลุ่มคนงาน
ก่อสร้างจำแนกตามสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 

สาเหตุของการเกิดอุบ ัต ิเหตุในงาน
ก่อสร้าง 

จำนวน ร้อยละ 

1.ขาดความรู้ความเข้าใจ                       15 15 
2.ขาดประสบการณ์การทำงาน 32 32 
3.สภาพแวดล้อมในการทำงานทีไ่ม่ดี         13 13 
4.ความประมาทในการทำงาน 40 40 

รวม 100 100 
จากการสัมภาษณ์คนงานก่อสร้างจำนวน 100 คน พบว่าสิ่งที่

ทำให้คนงานได้รับบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่มาจากการ 
ตกจากที่สูงจำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 32 และเกิดอุบัติเหตุจาก
การที่วัตถุสิ่งของ กระแทก ทับ ตีจำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 25 
อุบัติเหตุส่วนใหญ่จะเกิดช่วงทำงานโครงสร้างจำนวน 53 ครั้ง คิด
เป็นร้อยละ53 ดังแสดงในตารางท่ี 6 

ตารางท่ี 6  ผลการวิเคราะห์จำนวนและร้อยละของกลุ่มคนงาน
ก่อสร้างจำแนกตามส่ิงที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บ 

ส่ิงท่ีทำให้ท่านเกิดการบาดเจ็บ คือ จำนวน ร้อยละ 

ช่วงเวลาก่อสร้างที่เกิดอุบัตเิหต ุ

งาน
โครงสร้าง 

งาน
สถาปัตย ์

งานระบบ
ประกอบ
อาคาร 

1.วัตถุหรือส่ิงของกระเด็นเข้าตา  6 6 2 4 0 
2.ตกจากท่ีสูง 32 32 23 9 0 
3.หกล้ม ล่ืนล้ม       17 17 5 11 1 
4.ยกหรือเคล่ือนย้ายของหนัก  13 13 8 4 1 
5.เคร่ืองจักรกระแทก หนีบ ตัดหรือบด 4 4 1 3 0 
6.วัตถุส่ิงของ กระแทก ทับ ตี 25 25 14 11 0 
7.ไฟฟ้า ดูด/ช๊อต        3 3 0 0 3 

รวม 100 100 53 42 5 

จากการสัมภาษณ์คนงานก่อสร้าง จำนวน 100 คน พบว่า
คนงานส่วนใหญ่เคยเห็นการเกิดอุบัติเหตุที่ระดับความรุนแรงต่อ
ร่างกายจากการปฎิบัติงาน คือ หยุดงานเกิน 3 วัน จำนวน 26 คน 
คิดเป็นร้อยละ 26 และอุบ ัต ิเหตุส ่วนใหญ่จะเกิดช่วงทำงาน
โครงสร้างจำนวน 54 คร้ังคิดเป็นร้อยละ 54 ดังแสดงในตารางท่ี 7 

ตารางท่ี 7  ผลการวิเคราะห์จำนวนและร้อยละของกลุ่มคนงาน
ก่อสร้างจำแนกตามระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เคย

เห็น 

จากผลการวิเคาระห์ข้อมูลตามแบบสอบถามของกลุ่มคนงาน
ก่อสร้าง พบว่าคนงานก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นเพศชายสัญชาติไทย มี
อายุอยู่ที่ระหว่าง 31 – 40 ปี ซึ่งอยู่ในวัยทำงานและมีครอบครัวแล้ว

มีการศึกษา ป.6 เป็นส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ทำงานอยู่ระหว่าง 6 
– 10 ปี ส่วนมากเป็นช่างเหล็กโดยคนงานทราบถึงวิธีปฎิบัติเพ่ือ
ป้องกันอุบัติเหตุและคิดว่าตนเองมีความรอบคอบในการทำงานและ
ให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยระดับ ปานกลาง สำหรับด้าน
ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม คนงานไม่เคยทำงานทั ้งๆที่
ร่างกายยังไม่พร้อม ไม่เคยเสพของมึนเมาก่อนหรือขณะปฎิบัตงิานมี
การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลบางครั้งเคยได้รับ
อันตรายจากการไม่ปฎิบัต ิตามกฎระเบียบเคยได้ร ับอันตราย
เนื่องจากการแต่งการไม่รัดกุม เคยได้รับการสอนหรืออบรมการใช้ 

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายก่อนเริ ่มงานด้านการเกิดอุบัติเหตุ
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในงานก่อสร้าง ลำดับแรก ได้แก่ ความ
ประมาณในการทำงาน เช่น การทำงานในที ่สูงไม่มีการสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล หยอกล้อกันระหว่างทำงาน ไม่ปฎิบัติ
ตามกฎระเบียบของหน่วยงาน รองลงมาได้แก่ ขาดประสบการณ์ใน
การทำงาน ขาดความรู ้เข ้าใจลักษณะงานที ่ทำ และทำงานใน
สภาพแวดล้อมที่ไม่ดี เช่น การทำงานในที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ 
ทำงานในที่อับอากาศ ลักษณะการทำงานที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุและ
ได้รับบาดเจ็บ คือ การตกจากที ่สูง และเกิดในการปฎิบัติงาน
โครงสร้างเป็นส่วนมาก ด้านผลกระทบและความเสียหายที่เกิดขึ้น
พบว่าบริเวณส่วนร่างกายที ่ได้รับอุบัติเหตุมากที ่สุด คือ ศีรษะ 
รองลงมา คือ มือ ขา และเท้า ตามลำดับ สำหรับระดับความรุนแรง
ของอุบัติเหตุที่เคยเห็นมากที่สุด ได้แก่ 1) หยุดงานเกิน 3 วัน สาเหตุ 
พบว่าอุบัติเหตุที่คนงานได้รับถึงขั้นต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาล เช่น 
วัสดุหล่นลงมาจากชั้นบนทำให้คนงานหัวแตกเย็บหลายเข็มการ
ทำงานในท่ีมีแสงสว่างไม่เพียงพอทำให้คนงานเดินสะดุดกองวัสดุ ทำ
ให้ล้มแขนหักและอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นส่วนมากในขณะปฎิบัติงาน 
สถาปัตย์ ผลกระทบคือ เสียค่ารักษาพยาบาล ขาดรายได้ เสียโอกาส
ที ่จะก้าวหน้าในหน้าที ่การทำงาน และเป็นภาระครอบครัว 2) 
สูญเสียอวัยวะบางส่วน สาเหตุ พบว่าคนงานส่วนใหญ่ขาดความรอบ
ครอบในการทำงาน ขาดความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ-เครื่องจักร 
มีความประมาทขณะทำงาน เช่น การตัดเหล็กโดยใช้ไฟเบอร์แบบ
มือถือโดยไม่ใส่อุปกรณ์ป้องกันใบตัดทำให้ขณะตัดใบตัดแตก
กระเด็นบาดนิ้วมือขาด และอุบัติเหตุจะเกิดขึ ้นส่วนมากในขณะ
ปฎิบัติงานสถาปัตย์ผลกระทบ คือ เสียค่ารักษาพยาบาล ต้องเสีย
โอกาสใช้ชีวิตอย่างคนปกติ เป็นภาระของครอบครัว และบริษัทต้อง
หาคนมาทดแทนใหม่ 3) ตาย สาเหตุ พบว่าคนงานที ่เสียชีวิต
ส่วนมากเกิดจากความประมาทในการทำงาน ส่วนใหญ่จะตกจากตึก
หรือวัตถุขนาดใหญ่ร่วงหล่นทับร่างกาย โดยสาเหตุมาจากคนงานไม่
มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเมื่อต้องปฎิบัติงาน
ในที่สูงหรือเสี่ยงและอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นส่วนมากในขณะปฎิบัติงาน
โครงสร้างที่เป็นลักษณะของอาคารสูง ผลกระทบ คือ ต้องจ่ายค่าทำ
ศพ จ่ายเงินทดแทนตามกฎหมาย จ่ายค่าทำขวัญ จ่ายค่าเจ้าหน้าที่

ระดับความรุนแรงของ
อุบัติเหตุท่ีเคยเห็น 

จำนวน ร้อยละ 

ช่วงเวลาก่อสร้างท่ีเกิดอุบัติเหตุ 

งาน
โครงสร้าง 

งาน
สถาปัตย์ 

งานระบบ
ประกอบ
อาคาร 

1.ตาย 22 22 21 1 0 
2.ทุพพลภาพหรือพิการ 12 12 8 4 0 
3.สูญเสียอวัยวะบางส่วน 25 25 12 13 0 
4.หยุดงานเกิน 3 วัน 26 26 10 12 4 
5.หยุดงานไม่เกิน 3 วัน 15 15 3 10 2 

รวม 100 100 54 40 6 
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รัฐเพื่อเคลียร์คดีความ ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเสียใจ และบริษัทเสีย
ชื่อเสียง 4) หยุดงานไม่เกิน 3 วัน สาเหตุ พบว่าเกิดจากการยกหรือ
เคลื่อนย้ายของหนักโดยผิดวิธี ทำให้กล้ามเนื้ออักเสบ เจ็บหลัง วัตถุ
ส่ิงของกระแทกทับเท้าหรือมือ หกล้ม-ล่ืนล้ม จากการใส่รองเท้าแตะ
ในการทำงาน การบาดเจ็บส่วนใหญ่จะเป็นการบาดเจ็บเล็กน้อยไม่
ถึงขั ้นเข้าโรงพยาบาล สามารถพัก 1 –2 วันก็หาย อุบัติเหตุจะ
เกิดขึ้นส่วนมากในขณะปฎิบัติงานสถาปัตย์ ผลกระทบ คือ เสียค่า
รักษาพยาบาล และขาดรายได้ 5) ทุพลภาพหรือพิการ สาเหตุ 
พบว่าคนงานส่วนใหญ่เกิดจากการพลัดตกจากการตั้งนั่งร้าน 

การพลัดตกช่องเปิดที่เว้นไว้สำหรับงานระบบแต่ไม่มีการทำ
แนวป้องกัน ส่วนใหญ่จะทำให้แขนหัก ขาหัก และตาบอด อุบัติเหตุ
จะเก ิดขณะปฎิบ ัต ิงานงานโครงสร้างมากกว ่างานสถาป ัตย์ 
ผลกระทบ คือ เสียค่ารักษาพยาบาล ขาดรายได้ เสียโอกาสในการ
ใช้ชีวิตอย่างคนปกติ เป็นภาระของครอบครัว และบริษัทต้องหาคน
มาทดแทนใหม่ 

6.3. ผลการวิเคราะห์การเก็บข้อมูล สำหรับกลุ่มวิศวกรและ
ผู้ดูแลงานความปลอดภัย จากการสัมภาษณ์วิศวกรและผู้ดูแลงาน
ความปลอดภัย จำนวน 40 คน ให้ความเห็นเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิด
จากความประมาทของคนงานก่อสร้างส่วนใหญ่เกิดจากการแต่งการ
ไม่รัดกุมคิดเป็นร้อยละ 23.38 ดังแสดงในตารางท่ี 8 

ตารางท่ี 8 แสดงจำนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและการแปลผลระดับการ
แปลผลระดับการให้ความคิดเห็นของกลุ่มวิศวกรและ
ผู้ดูแลงานความปลอดภัยในส่วนของอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของคนงานก่อสร้าง 

 
จากการสัมภาษณ์วิศวกรและผู้ดูแลงานความปลอดภัย จำนวน 

40 คน ให้ความเห็นเก่ียวกับอุบัติเหตุที่เกิดจากลักษณะงานส่วนใหญ่
เกิดจาก วัสดุตกใส่ คิดเป็นร้อยละ 28.12 ดังแสดงในตารางท่ี 9 

ตารางท่ี 9 แสดงจำนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและการแปลผลระดับการ
ให้ความคิดเห็นของกลุ่มวิศวกรและผู้ดูแลงานความ
ปลอดภัยในส่วนของอุบัติเหตุที่เกิดจากลักษณะงาน 

จากการสัมภาษณ์วิศวกรและผู้ดูแลงานความปลอดภัย จำนวน 
40 คน ให้ความเห็นเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมในการ
ทำงานส่วนใหญ่เกิดจาก ทำงานในที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ คิดเป็น
ร้อยละ 29.04 ดังแสดงในตารางท่ี 10 

ตารางท่ี 10 แสดงจำนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและการแปลผลระดับการ
ให้ความคิดเห็นของกลุ่มวิศวกรและผู้ดูแลงานความ
ปลอดภัยในส่วนของอุบัติเหตุที่เกิดจากส่ิงแวดล้อมใน
การทำงาน 

 
จากการสัมภาษณ์วิศวกรและผู้ดูแลงานความปลอดภัย จำนวน 

40 คน ให้ความเห็นเกี่ยวกับอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงานส่วนใหญ่
เกิดจาก ความมักง่ายของผู้ปฎิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 23.98 ดัง
แสดงในตารางท่ี 11 

ตารางท่ี 11 แสดงจำนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและการแปลผลระดับการ
ให้ความคิดเห็นของกลุ่มวิศวกรและผู้ดูแลงานความ
ปลอดภัยในส่วนของอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงาน 

 
จากผลการวิเคาระห์ข้อมูลตามแบบสอบถามของกลุ่มวิศวกร

และผู้ดูแลงานความปลอดภัย ได้ศึกษาปัจจัยสาเหตุที่ส่งผลทำให้

มากท ีส่ดุ มาก ปานกลาง น ้อย น ้อยสดุ คา่เฉล ีย่
5 4 3 2 1 (แปลผล)

4 31 5 0 0 40 3.98
10.00 77.50 12.50 0.00 0.00 100.00 (มาก)

0 9 18 12 1 40 2.88
0.00 37.50 62.50 0.00 0.00 100.00 (ปานกลาง)

5 24 10 1 0 40 3.83
12.50 60.00 25.00 2.50 0.00 100.00 (มาก)

0 6 28 6 0 40 3.00
0.00 15.00 70.00 15.00 0.00 100.00 (ปานกลาง)

2 10 27 1 0 40 3.33
5.00 25.00 67.50 2.50 0.00 100.00 (ปานกลาง)

1.5 เกดิจากมคีวามเช ือ่ม ัน่มาก
เกนิไปเน ือ่งจากท ํางานมานาน

19.57

16.92
1.2 ใสร่องเทา้แตะท ํางานท ําใหล้ ืน่
ไดง่้าย

22.501.3 ท ิง้เศษไมท้ ีต่อกตะปหูงายข ึน้

1.4 มกีารเจ็บปว่ยแตย่งัฝนืมาท ํางาน 17.63

1.1 การแตง่การไมรั่ดกมุ 23.38

1.อบุตัเิหตทุ ีเ่กดิจากความประมาทของคนงานกอ่สร้าง

สาเหตกุารเกดิอบุตัเิหต ุ
ระดบัการเกดิอบุตัเิหต ุ

ร้อยละรวม

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยสุด ค่าเฉล่ีย
5 4 3 2 1 (แปลผล)

16 21 3 0 0 40 4.33
40.00 52.50 7.50 0.00 0.00 100.00 (มากที่สุด)

0 25 14 1 0 40 3.60
0.00 62.50 35.00 2.50 0 100 (มาก)

1 22 16 1 0 40 3.58
2.50 55.00 40.00 2.50 0.00 100.00 (มาก)

0 18 20 2 0 40 3.40
0.00 45.00 50.00 5.00 0.00 100.00 (มาก)

3.4 ทํางานในที่อับอากาศ 22.80

3.อบุัตเิหตทุี่เกดิจากส่ิงแวดล้อมในการทํางาน
3.1 ทํางานในที่มีแสงสว่างไม่
เพียงพอ

29.04

3.2 มีฝุ่นละออง 24.14

3.3 เสียงดังมากเกินไป 24.01

สาเหตกุารเกดิอบุัตเิหตุ
ระดบัการเกดิอบัุตเิหตุ

รวม รอ้ยละ

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยสุด ค่าเฉล่ีย
5 4 3 2 1 (แปลผล)

11 23 5 0 1 40 4.08
27.50 57.50 12.50 0.00 2.50 100.00 (มาก)

27 1 2 0 0 40 4.63
67.50 27.50 5.00 0.00 0.00 100.00 (มากที่สุด)

0 7 26 7 0 40 3.00
0.00 17.50 65.00 17.50 0.00 100.00 (ปานกลาง)

4 26 10 0 0 40 3.85
10.00 65.00 25.00 0.00 0.00 100.00 (มาก)

1 28 11 0 0 40 3.75
2.50 70.00 27.50 0.00 0.00 100.00 (มาก)

4.4 อันตรายจากเคร่ืองมือ-
เคร่ืองจักร

19.94

4.5 อันตรายจากการใช้น่ังร้าน 19.42

4.อบุัตเิหตเุนื่องจากการทํางาน
4.1 การหยอกล้อกันในขณะ
ปฎิบัติงาน

21.13

4.2 ความมักง่ายของผู้ปฎิบัติงาน 23.98

4.3 กองวัสดุล้มพังทลาย 15.54

สาเหตกุารเกดิอบัุตเิหตุ
ระดบัการเกดิอบุัตเิหตุ

รวม รอ้ยละ

มากท ีส่ดุ มาก ปานกลาง น ้อย น ้อยสดุ คา่เฉล ีย่
5 4 3 2 1 (แปลผล)

17 22 1 0 0 40 4.4
42.50 55.00 2.50 0.00 0.00 100.00 (มากท ีส่ดุ)

21 19 0 0 0 40 4.53
52.50 37.50 0.00 0 0 100 (มากท ีส่ดุ)

0 10 23 7 0 40 3.08
0.00 25.00 57.50 17.50 0.00 100.00 (ปานกลาง)

8 28 4 0 0 40 4.1
20.00 70.00 10.00 0.00 0.00 100.00 (มาก)

2.4 การใชเ้คร่ืองมอืเคร่ืองจักร
และอปุกรณ์ตา่งๆ

25.45

2.อบุตัเิหตทุ ีเ่กดิจากลกัษณะงาน

2.1 การพลกัตกจากท ีส่งู 27.31

2.2 วัสดตุกใส ่ 28.12

2.3 การพงัของโครงสร้างช ัว่คราว 19.12

สาเหตกุารเกดิอบุตัเิหต ุ
ระดบัการเกดิอบุตัเิหต ุ

รวม ร้อยละ
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เกิดอุบัติเหตุพบว่า 1) อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของคนงาน
ก่อสร้าง สาเหตุ ลำดับแรก เกิดจากการแต่งการไม่รัดคุม รองลงมา 
ทิ้งเศษไม้ตอกตะปูหงายขึ ้น เกิดจากมีความเชื ่อมั ่นมากเกินไป
เนื่องจากการทำงานมานาน มีการเจ็บป่วยแต่ยังฝืนมาทำงานและใส่
รองเท้าแตะทำงานทำให้ลื่นได้ง่าย 2) อุบัติเหตุที่เกิดจากลักษณะ
งาน สาเหตุ ลำดับแรก เกิดจากวัสดุตกใส่ รองลงมา พลัดตกจากที่
สูง การใช้เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ และการพังของ
โครงสร้างชั่วคราว 3) อุบัติเหตุที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมในการทำงาน 
สาเหตุ ลำดับแรก เกิดจากการทำงานในที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ 
รองลงมา มีฝุ่นละอองมาก เสียงดังมากเกินไป และทำงานในที่อับ
อากาศ 4) อุบัติเนื่องจากการทำงาน สาเหตุ ลำดับแรก เกิดจาก
ความมักง่ายของผู้ปฎิบัติงาน รองลงมา มีการหยอกล้อกันในขณะ
ปฎิบัติงาน อันตรายจากเครื่องมือ เครื่องจักร อันตรายจากการใช้
นั่งร้าน และกองวัสดุล้ม พังทลาย 

7.  สรุปผลการวิจัย 

7.1 จากการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มผู้บริหารโครงการ พบว่า
ทุกบริษัท มีกฎระเบียบและมีงบประมาณสำหรับการจัดการงาน
ด้านความปลอดภัยในโครงการก่อสร้าง และปัจจัยสาเหตุของการ
เกิดอุบัติเหตุในงานก่อสร้างส่วนใหญ่ คือ สาเหตุมาจากคน ได้แก่ 
คนงานไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ คนงานประมาทในขณะ
ทำงาน เชื่อมั่นในตัวเองสูงคิดว่าทำงานมานาน คนงานขาดความรู้
ความเข้าใจ ไม่มีความชำนาญ ในงานท่ีกำลังทำ 

7.2 จากการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มคนงานก่อสร้าง พบว่า 
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในงานก่อสร้างส่วนใหญ่ คือ สาเหตุเกิด
จากความประมาทของคนงานในการทำงาน ได้แก่ การทำงานในท่ี
สูงไม่มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันบุคคล หยอกล้อกันระหว่างทำงาน 
ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบของโครงการและลักษณะการทำงานที่ทำ
ให้เกิดอุบัติเหตุและได้รับบาดเจ็บ คือ การตกมาจากที่สูงและวัตถุ
สิ่งของ กระแทก ทับ ตี ซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่วนมากจะเกิดในช่วง
ก่อสร้างงานโครงสร้าง 

7.3 จากการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มวิศวกรและผู้ดูแลงานความ
ปลอดภัย พบว่า ปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของ
คนงาน ได้แก่ อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของคนงาน สาเหตุ
คือ เกิดจากการแต่งกายที่ไม่รัดกุม อุบัติเหตุที่เกิดจากลักษณะงาน 
สาเหตุ คือ เกิดจากวัสดุตกใส่ อุบัติเหตุที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมในการ
ทำงาน สาเหตุ คือ เกิดจากการทำงานในท่ีแสงสว่างไม่เพียงพอ และ
อุบัติเหตุเนื่องจากการทำงาน สาเหตุ คือ เกิดจากความมักง่ายของผู้
ปฎิบัติงาน  

สำหรับด้านผลกระทบเมื่อเกิดอุบัติเหตุในโครงการก่อสร้าง คือ 

ทำให้บริษัทเสียค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าทำศพ ค่ารักษาพยาบาล ค่า
เคลียร์คดีความ ค่าชดเชย และทำให้บริษัทเสียชื่อเสียง ส่วนแนวทาง
ในการป้องกันอุบัติเหตุที ่จะเกิดขึ ้นกับคนงานก่อสร้างควรมีการ
อบรมด้านความปลอดภัยให้แก่คนงานและผู ้ เก ี ่ยวข้องอย่าง
สม่ำเสมอและต่อเนื ่องผู้บริหารทุกระดับต้องเป็นผู ้นำและเป็น
ตัวอย่างที่ดีในการปฎิบัติงานด้านความปลอดภัยเพื่อเป็นการสร้าง
ขวัญและกำลังใจให้แก่คนงานก่อสร้าง ซึ่งจะทำให้คนงานเกิดความ
ศรัทธาและให้ความร่วมมือในการป้องกันอุบัติเหตุในการทำงานได้
เป็นอย่างดียิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 

ปัจจุบันการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยโครงการแนวราบ ในกรุงเทพและปริมณฑล ไม่ว่าจะเป็นโครงการจัดสรรขนาด
ใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งจะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการโดยเฉพาะงานสาธารณูปโภคซึ่งประกอบด้วย 7 งานได้แก่ งาน
ถนน ทางเท้ายกระดับ งานทางเท้ารางวี งานท่อบ่อพัก งานภูมิสถาปัตยกรรม งานระบบบ่อบำบัด และงานสโมสร หากการก่อสร้างในส่วนนี้ไม่ได้
คุณภาพเกิดการเสียหายก่อนส่งมอบให้กับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร จะเป็นปัญหาให้กับทางผู้ประกอบการสร้างหมู่บ้านในเรื่องค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซมงานสาธารณูปโภค การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการควบคุมคุณภาพของงานถนนของโครงการหมู่บ้านจัดสรรและเสนอ
วิธีการควบคุมคุณภาพของงานถนน เนื่องจากงานถนนพบปัญหาด้านคุณภาพมากที่สุด โดยจากการเก็บข้อมูลปัญหาด้านความเสียหายที่เกิดจากการ
ซ่อมแซมงานสาธารณูปโภคของบริษัทอสังหาริมทรัพย์จำนวน 6 โครงการ ผลการศึกษาพบว่าปัญหาที่ได้รับความเสียหายบ่อยจำนวน 4 รายการ คือ 
ถนน ทางเท้ายกระดับ ทางเท้ารางวี และงานท่อบ่อพัก งานที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดในด้านคา่ใช้จ่ายคือ ถนนคิดเป็น 75%  ของค่าใช้จ่ายเฉล่ีย
ในการซ่อมทั้งหมด จากการสัมภาษณ์และวิเคราะห์ด้วยแผนผังก้างปลาทำให้ทราบสาเหตุความเสียหายของงานถนน โดยปัญหาที่พบมากที่สุดเกิด
จากปัญหาวิธีการดำเนินการกับการออกแบบและปัญหาด้านบุคลากร โดยสามารถนำปัญหาและสาเหตุของความเสียหายไปจัดทำแนวทางวธิีปฏิบัติ
เพ่ือควบคุมคุณภาพและลดข้อบกพร่องก่อนการส่งมอบงานในอนาคตต่อไป 
คำสำคัญ: การส่งมอบโครงการ, ข้อบกพร่อง, บ้านจัดสรร, สาธารณูปโภค 

Abstract 

Currently, the developments of real estate projects in Bangkok and vicinity areas require public utilities in every project. 
Public utilities include 7  topics which are road pavement, footpath, V rail sidewalk, drainage and manhole, landscape work, 
waste water treatment pond system, and clubhouse. If the constructions of these facilities do not meet require standards or 
get damages before delivery to the housing juristic person, then problems arise to the developer. This research aims to study 
the quality control of reinforced concrete road work in real estate projects and propose quality control procedures regarding 
the road work remain it has the most problems. This research collects data from 6 real estate projects that have utility 
problems. The result of this study revealed 4 construction items that are frequently damaged. They are road pavement, 
footpath, V rail sidewalk, and drainage and manhole. Road has the highest defect cost problems before delivery to the housing 
juristic person. Defect cost for Road is 7 5 %  of average total defect costs. The results from the interview and analyzed by a 
fishbone diagram revealed various causes of damages on road pavement. The most common problems from method of 
execution design and personnel this paper presents guidelines and methods to reduce problems in future housing estate 
projects.  
Keywords: defect, project delivery, real estate, utility work 

 

1. ที่มาและความสำคัญของปัญหา 

การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยโครงการ
แนวราบ ในกรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งจำเป็นต้องมีสิ่งอำนวยความ
สะดวกภายในโครงการ โดยเฉพาะงานสาธารณูปโภคประกอบด้วย 
งานถนน ทางเท้ายกระดับ งานทางเท้ารางวี งานท่อบ่อพัก งานภูมิ

สถาปัตยกรรม งานระบบบ่อบำบัด และงานสโมสร ล้วนเป็นส่ิง
อำนวยความสะดวกและเป็นส่วนหนึ่งในการทำโครงการจัดสรร
แนวราบ ทำให้ผ ู ้พ ัฒนาโครงการต้องคำนึงถ ึงความเหมาะสม
เพื่อที่จะนำมาประกอบกับจำนวนบ้าน เพื่อรองรับจำนวนลูกบ้านที่
ได้ตัดสินใจเลือกซื้อโครงการ 
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ทั้งนี้ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยส่วนมากแล้วบกพร่องเร่ือง
การบริหารจัดการและการดูแลรักษาส่วนกลางภายในโครงการซึ่งที่
ผ่านมาทางโครงการจะเร่งดำเนินในเรื่องของตัวบ้านเพื่อให้ทันใน
การเปิดขาย โดยส่วนใหญ่ไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบในการซ่อมแซม
งานสาธารณูปโภค สันติภาพและคณะ [1] กล่าวถึงปัญหาเหล่านี้มี
สาเหตุมากจาก 1.การควบคุมการก่อสร้างที่ไม่ได้กำหนดเวลาที่
แน่นอนและไม่มีการจัดทำแผนการ ในเรื ่องเอกสารต่าง 2 .มีการ
เร่งรัดงานก่อสร้างบ้านมากในช่วงการเปิดขายทำให้เห็นความสำคัญ
ในเรื่องงานสาธารณูปโภคน้อยลง 3.เรื่องของความไม่มีมาตรฐานใน
การตรวจสอบงานจากผู้รับเหมาสู่การส่งมอบกับโครงการ ประพงศ์
และสุชัญญา [2] กล่าวถึงปัญหาในการสูญเสียค่าใช้จ่ายของการ
พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องคำนึงถึงด้านการคุ ้มทุน
ต่างๆ ณัฐวดี [3] กล่าวถึงการทำงานสาธารณูปโภคในโครงการ
อสังหาริมทรัพย์เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จขั้นตอนต่อไปคือการเปล่ียน
ความรับผิดชอบจากโครงการไปยังฝ่ายจัดตั้งนิติบุคคลและเป็น
ข ั ้นตอนท ี ่สำค ัญอย ่างมาก  ราภรณ ์  [4] กล ่าวถ ึ ง โครงการ
อสังหาริมทรัพย์ โดยทั่วไปแล้วไม่ได้กำหนดการซ่อมแซมให้มีการ
จัดทำสาธารณูปโภคสำหรับส่วนกลาง การจัดการสาธารณูปโภค
และการดูแลติดตามโครงการ ซ่อมบำรุง ว่าในโครงการได้มีแผนการ
ส่งมอบพื้นที่นิติบุคคลเพราะค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆยังคง
เป็นปัญหาให้ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต้องคำนึงปัจจัยความคุ้มทุน
ต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมการขายเพื่อที่จะสามารถปรับปรุงโครงการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะทำให้ส่งผลกระทบต่อโครงการทาง
บริษัทอสังหาริมทรัพย ์จากการศึกษาของ จิราภรณ์ [5] กล่าวถึงการ
ส่งมอบโครงการที่แล้วเสร็จให้กับทางลูกบ้านจะต้องรับผิดชอบดูแล
ภายในส ่วนกลางเพราะค ่าใช ้จ ่ ายในการดำเน ินงานต ่างๆ 
ประกอบด้วย ค่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ค่าดำเนินการเรื่อง 
ความสะอาดและสาธารณูปโภค ค่าซ่อมบำรุงระบบต่างๆภายใน
โครงการ รวมไปจนถึงค่าไฟฟ้าและน้ำประปาซึ่งมากพออยู่แล้วอีก
ทั้งยังต้องเสียค่าใช้จ่ายในด้านความเสียหายของงานถนนภายใน
หมู่บ้านอีกด้วย  

โดยการวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเก็บข้อมูลด้านปัญหาต่างๆใน
งานสาธารณูปโภคจำนวน 6 โครงการ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาด้าน
งานท่ีได้รับค่าเสียหายมากที่สุด และ ทราบถึงปัญหาของสาเหตุหลัก
และสาเหตุรองงานของนั้นๆ ที่เกิดขึ้นในส่วนของขั้นตอนการทำงาน
และการส่งมอบงานสาธารณูปโภคและหาแนวทางที่จะป้องกันแกไ้ข
ให้งานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทำให้ปัญหาต่างๆ ลด
น้อยลงอีกทั้งยังเป็นแนวทางในการพัฒนาการวางแผนงานก่อสร้าง
ให้กับโครงการใหม่ในอนาคตให้ดียิ่งขึ้น 
2. วิธีการศึกษา  

จากปัญหาของงานสาธารณูปโภคส่วนใหญ่ จึงมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการควบคุมคุณภาพของงานถนนของโครงการหมู่บ้าน

จัดสรรและเสนอว ิธีการควบคุมค ุณภาพของงานถนนภายใน
โครงการจัดสรรซึ่งเป็นกลุ่มในส่วนงานสาธารณูปโภค โดยทำการ
เก็บข้อมูลปัญหาด้านความเสียหายที ่เกิดจากการซ่อมแซมงาน
สาธารณูปโภคของบริษัทอสังหาริมทรัพย์จำนวน 6 โครงการ โดยจะ
เน้นไปที่ปัญหากลุ่มของงานสาธารณูปโภค ได้แก่ งานถนน ทางเท้า
ยกระดับ งานทางเท้ารางวี งานท่อบ่อพัก งานภูมิสถาปัตยกรรม 
งานระบบบ่อบำบัด และงานสโมสรดังรูปที่ 1-7 ดังนี้ 

 
รูปที่ 1  งานถนน 

 

รูปที่ 2  งานทางเท้ายกระดับ 

 
รูปที่ 3  งานทางรางวี 

 

รูปที่ 4  งานท่อบ่อพัก 
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รูปที่ 5  งานภูมิสถาปัตยกรรม 

 

รูปที่ 6  งานบ่อบำบัด 

 

รูปที่ 7  งานสโมสร 

2.1. ขั้นตอนการเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายงานซ่อมแซม
สาธารณูปโภค 

การวิจัยนี้ทำการเก็บข้อมูลปัญหาของงานและความเสียหาย
ด้านค่าใช้จ่ายการซ่อมแซมสาธารณูปโภคภายในโครงการที่ได้จาก
การบันทึกข้อมูลด้านค่าซ่อมแซมงานสาธารณูปโภค โดยจะแบ่ง
ข้อมูลเป็น 7 งาน จากไซต์งานก่อสร้างทั้งหมด 6 โครงการ จากนั้น
ได้นำข้อมูลที่ได้จากไซต์งานมาบันทึกและเรียบเรียงข้อมูล และทำ
การจัดลำดับงานที ่มีค่าซ่อมแซมมากที ่สุด ผู้ว ิจัยได้ดำเนินการ
สอบถามกับบุคลากรในไซต์งานเพื่อทำการสัมภาษณ์ผู้เชี ่ยวชาญ 
โดยมีประสบการณ์การบริหารจัดการโครงการหมู่บ้านจัดสรรด้าน
การทำงานและการส่งมอบงานสาธารณูปโภคโดยตรง ดังแสดงใน
ตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 บุคลากรที่ทำการสัมภาษณ์เก่ียวกับโครงการหมู่บ้าน
จัดสรร 

ฝ่ายบุคลากร จำนวน (คน) 
ผู้จัดการโครงการ 6 

วิศวกรสนาม 12 
โฟร์แมนสนาม 12 
ผู้ออกแบบ 12 

รวม 42 

2.2. ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 

การหาสาเหตุ [6,7] โดยทฤษฎีแผนผังสาเหตุและผล Cause 
and Effect Diagram หรือเรียกอีก ชื่อหนึ่งว่า แผนผังก้างปลา Fish 
bone diagramในการวิเคราะห์ปัจจัยที ่เป็นสาเหตุของการเกิด
ปัญหามากที่สุดนั้น โดยกำหนดที่ตำแหน่ง หัวปลาเป็นรายการและ
ปัญหาข้อบกพร่อง และกำหนดปัจจัยหลัก จำนวน 8 ปัจจัย ลงใน
ตำแหน่งก้างปลา ซึ่งเป็นปัจจัยที่มาจากหลักความคิด 4M+MILK 
โดย 4M ประกอบด้วย Man, Material, Machine และ Method 
ส่วน MILK หมายถึง Management, Information, Leadership 
และ Knowledge ตามลำดับดังแสดงในรูปที่ 8   

การวิเคราะห์เชิงลึก กรแก้ว [8] วิเคราะห์หาสาเหตุ โดยทำการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญตำแหน่งหน้าที่
ความรับผิดชอบที่เก่ียวข้องจำนวน 42 ท่าน แสดงความคิดเห็น โดย
ผู้วิจัยจะทำการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดจนได้
มติสอดคล้องโดยเสียงข้างมาก เพื ่อสรุปแผนผังก้างปลาที ่เป็น
ตัวแทนของปัจจัยที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องมากที่สุดและในขั้นตอน
สุดท้ายผู้วิจัยจะนำปัญหามาวิเคราะห์เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำและ
ควบคุมคุณภาพให้ดีขึ้น ซึ่งผู้วิจัยจะมาสรุปผล สาเหตุการเกิดงาน
บกพร่องในโครงการปัญหางานควบคุมคุณภาพงานถนนของ
โครงการบ้านจัดสรร 

 

รูปที่ 8  แผนภูมิก้างปลา 

3. ผลการศึกษา  

เก็บข้อมูลด้านความเสียหายงานสาธารณูปโภค 
ส่วนที่ 1 จากการเก็บข้อมูลประเภทของงานสาธารณูปโภค

ทั้งหมดจำนวน 6  โครงการโดยทำการเก็บข้อมูลด้านค่าซ่อมแซมใน
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งานซ่อมในส่วนของงานสาธารณูปโภคภายในโครงการโดย ได้แก่ 
งานถนน ทางเท้ายกระดับ งานทางเท้ารางวี งานท่อบ่อพัก งานภูมิ
สถาปัตยกรรม งานระบบบ่อบำบัด และงานสโมสร ทั้งนี้พบว่าค่า
ซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดจากงานสาธารณูปโภคพบว่าปริมาณ
และค่าใช้จ่ายการซ่อมแซม ดังแสดงตารางท่ี 2-7   

ตารางท่ี 2  รายละเอียดค่าใช้จ่ายการซ่อมแซมสาธารณูปโภคของ 
โครงการที่ 1 

    
ตารางท่ี 3  รายละเอียดค่าใช้จ่ายการซ่อมแซมสาธารณูปโภคของ 

โครงการที่ 2 

 

ตารางท่ี 4  รายละเอียดค่าใช้จ่ายการซ่อมแซมสาธารณูปโภคของ 
โครงการที่ 3 

 

ตารางท่ี 5  รายละเอียดค่าใช้จ่ายการซ่อมแซมสาธารณูปโภคของ 
โครงการที่ 4 

 

ตารางท่ี 6  รายละเอียดค่าใช้จ่ายการซ่อมแซมสาธารณูปโภคของ 
โครงการที่ 5 

 

ตารางท่ี 7  รายละเอียดค่าใช้จ่ายการซ่อมแซมสาธารณูปโภคของ 
โครงการที่ 6 

 

การจากการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้ง 6 โครงการพบว่าค่าซ่อมแซม
ทั้งหมดของโครงการที่ 1 มีค่าใช้จ่ายงานซ่อมแซมงานสาธารณูปโภค
ทั้งหมด 479,130 บาท โดยคิดเป็นค่าซ่อมแซมงานถนนคสล.คิดเป็น
ค่าใช้จ่ายงานซ่อม 346,425 บาท งานทางเท้ายกระดับคิดเป็น
ค่าใช้จ่ายงานซ่อม 18,700 บาท งานทางเท้ารางวีคิดเป็นค่าใช้จ่าย
งานซ่อม 74,955 บาท งานท่อบ่อพักระบายน้ำคิดเป็นค่าใช้จ่ายงาน
ซ่อม 5,500 บาท งานภูมิสถาปัตยกรรมคิดเป็นค่าใช้จ่ายงานซ่อม 
33,500 บาท  

โครงการที่ 2 จะพบว่าค่าซ่อมแซมทั้งหมดมีมูลค่า 450,290 
บาท โดยคิดเป็นค่าซ่อมแซมงานถนนคสล.คิดเป็นค่าใช้จ่ายงานซ่อม 
303,180 บาท งานทางเท้ายกระดับคิดเป็นค่าใช้จ่ายงานซ่อม 
25,500 บาท งานทางเท้ารางวีคิดเป็นค่าใช้จ่ายงานซ่อม 71,250 
บาท งานท่อบ่อพักระบายน้ำคิดเป็นค่าใช้จ่ายงานซ่อม 10,360 บาท 
งานภูมิสถาปัตยกรรมคิดเป็นค่าใช้จ่ายงานซ่อม 40,000  

ลําดับ รายการ ปริมาณท่ีเสียหาย หน่วย ราคา/หน่วย รวมเงิน
1 งานถนน คสล. 2,235 ตร.ม. 155 346,425
2 งานทางเท้ายกระดับ 55 ตร.ม. 340 18,700
3 งานทางเท้าร างวี 263 ตร.ม. 285 74,955
4 งานท่อบ่อพักระบายนํ้า 30 บ่อ 185 5,550
5 งานภูมิสถาปัตยกรรม 67 ตร.ว. 500 33,500
6 งานระบบบ่อบําบัด
7 สโมสร

รวมเงินค่าซ่อมแซม 479,130

ไม่พบความเสียหาย
ไม่พบความเสียหาย

ลําดับ รายการ ปริมาณท่ีเสียหาย หน่วย ราคา/หน่วย รวมเงิน

1 งานถนน คสล. 1,956 ตร.ม. 155 303,180

2 งานทางเท้ายกระดับ 75 ตร.ม. 340 25,500

3 งานทางเท้าร างวี 250 ตร.ม. 285 71,250

4 งานท่อบ่อพักร ะบายนํ้า 56 บ่อ 185 10,360

5 งานภูมิสถาปัตยกรรม 80 ตร.ว. 500 40,000
6 งานระบบบ่อบําบัด
7 สโมสร

รวมเงินค่าซ่ อมแซม 450,290
ไม่พบความเสียหาย
ไม่พบความเสียหาย

ลําดับ รายการ ปริมาณท่ีเสียหาย หน่วย ราคา/หน่วย รวมเงิน
1 งานถนน คสล. 1,785 ตร.ม. 155 276,675
2 งานทางเท้ายกระดับ 36 ตร.ม. 340 12,240
3 งานทางเท้าร างวี 122 ตร.ม. 285 34,770
4 งานท่อบ่อพักระบายนํ้า 62 บ่อ 185 11,470
5 งานภูมิสถาปัตยกรรม 42 ตร.ว. 500 21,000
6 งานระบบบ่อบําบัด
7 สโมสร

รวมเงินค่าซ่อมแซม 356,155

ไม่พบความเสียหาย
ไม่พบความเสียหาย

ลําดับ รายการ ปริมาณท่ีเสียหาย หน่วย ราคา/หน่วย รวมเงิน
1 งานถนน คสล. 2,546 ตร.ม. 155 394,630
2 งานทางเท้ายกระดับ 86 ตร.ม. 340 29,240
3 งานทางเท้าร างวี 132 ตร.ม. 285 37,620
4 งานท่อบ่อพักระบายนํ้า 20 บ่อ 185 3,700
5 งานภูมิสถาปัตยกรรม 56 ตร.ว. 500 28,000
6 งานระบบบ่อบําบัด
7 สโมสร

รวมเงินค่าซ่อมแซม 493,190
ไม่พบความเสียหาย
ไม่พบความเสียหาย

ลําดับ รายการ ปริมาณท่ีเสียหาย หน่วย ราคา/หน่วย รวมเงิน
1 งานถนน คสล. 2,012 ตร.ม. 155 311,860
2 งานทางเท้ายกระดับ 52 ตร.ม. 340 17,680
3 งานทางเท้าร างวี 135 ตร.ม. 285 38,475
4 งานท่อบ่อพักระบายนํ้า 85 บ่อ 185 15,725
5 งานภูมิสถาปัตยกรรม 63 ตร.ว. 500 31,500
6 งานระบบบ่อบําบัด
7 สโมสร

รวมเงินค่าซ่อมแซม 415,240

ไม่พบความเสียหาย
ไม่พบความเสียหาย

ลําดับ รายการ ปริมาณท่ีเสียหาย หน่วย ราคา/หน่วย รวมเงิน
1 งานถนน คสล. 2,135 ตร.ม. 155 330,925
2 งานทางเท้ายกระดับ 85 ตร.ม. 340 28,900
3 งานทางเท้าร างวี 175 ตร.ม. 285 49,875
4 งานท่อบ่อพักระบายนํ้า 42 บ่อ 185 7,770
5 งานภูมิสถาปัตยกรรม 25 ตร.ว. 500 12,500
6 งานระบบบ่อบําบัด
7 สโมสร

รวมเงินค่าซ่อมแซม 429,970

ไม่พบความเสียหาย
ไม่พบความเสียหาย
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โครงการที่ 3 จะพบว่าค่าซ่อมแซมทั้งหมดมีมูลค่า 356,155 
บาท โดยคิดเป็นค่าซ่อมแซมงานถนนคสล.คิดเป็นค่าใช้จ่ายงานซ่อม 
276,675 บาท งานทางเท้ายกระดับคิดเป็นค่าใช้จ่ายงานซ่อม 
12,240 บาท งานทางเท้ารางวีคิดเป็นค่าใช้จ่ายงานซ่อม 34,770 
บาท งานท่อบ่อพักระบายน้ำคิดเป็นค่าใช้จ่ายงานซ่อม 11,470 บาท 
งานภูมิสถาปัตยกรรมคิดเป็นค่าใช้จ่ายงานซ่อม 21,000  

โครงการที่ 4 จะพบว่าค่าซ่อมแซมทั้งหมดมีมูลค่า 493,190 
บาท โดยคิดเป็นค่าซ่อมแซมงานถนนคสล.คิดเป็นค่าใช้จ่ายงานซ่อม 
394,630 บาท งานทางเท้ายกระดับคิดเป็นค่าใช้จ่ายงานซ่อม 
29,240 บาท งานทางเท้ารางวีคิดเป็นค่าใช้จ่ายงานซ่อม 37,620 
บาท งานท่อบ่อพักระบายน้ำคิดเป็นค่าใช้จ่ายงานซ่อม 3,700 บาท 
งานภูมิสถาปัตยกรรมคิดเป็นค่าใช้จ่ายงานซ่อม 28,000 บาท  

โครงการที่ 5 จะพบว่าค่าซ่อมแซมทั้งหมดมีมูลค่า 415,240 
บาท โดยคิดเป็นค่าซ่อมแซมงานถนนคสล.คิดเป็นค่าใช้จ่ายงานซ่อม 
311,860 บาท งานทางเท้ายกระดับคิดเป็นค่าใช้จ่ายงานซ่อม 
17,680 บาท งานทางเท้ารางวีคิดเป็นค่าใช้จ่ายงานซ่อม 38,475 
บาท งานท่อบ่อพักระบายน้ำคิดเป็นค่าใช้จ่ายงานซ่อม 15,725 บาท 
งานภูมิสถาปัตยกรรมคิดเป็นค่าใช้จ่ายงานซ่อม 31,500 บาท  

โครงการที่ 6 จะพบว่าค่าซ่อมแซมทั้งหมดมีมูลค่า 415,240 
บาท โดยคิดเป็นค่าซ่อมแซมงานถนนคสล.คิดเป็นค่าใช้จ่ายงานซ่อม 
311,860 บาท งานทางเท้ายกระดับคิดเป็นค่าใช้จ่ายงานซ่อม 
17,680 บาท งานทางเท้ารางวีคิดเป็นค่าใช้จ่ายงานซ่อม 38,475 
บาท งานท่อบ่อพักระบายน้ำคิดเป็นค่าใช้จ่ายงานซ่อม 15,725 บาท 
งานภูมิสถาปัตยกรรมคิดเป็นค่าใช้จ่ายงานซ่อม 31,500 บาท  

ส่วนที่ 2 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่าปัญหากลุ่มของงาน
สาธารณูปโภค โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมงาน
สาธารณูปโภคทั้งหมด 6 โครงการโดยเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายงาน
ซ่อมแซมรวมทั้งหมดมีรายละเอียดดังนี ้ คิดเป็นค่าซ่อมแซมงาน
ถนนคสล. รวมทั้งหมด 6 โครง เป็นจำนวน 1,963,695 บาท งาน
ทางเท้ายกระดับและงานทางเท้ารางวีคิดเป็นค่าใช้จ่ายงานซ่อม 
439,205 บาท งานท่อบ่อพักระบายน้ำคิดเป็นค่าใช้จ่ายงานซ่อม 
54,575 บาท งานภูมิสถาปัตยกรรมคิดเป็นค่าใช้จ่ายงานซ่อม 
166,500 บาท และได้รวมข้อมูลส่วนงานที่ได้รับความเสียหายโดย
คิดเฉลี่ยเป็นร้อยละของจำนวนโครงการทั้งหมด โดยรวมพบว่าค่า
ซ่อมแซมสาธารณูปโภคลำดับที่ 1 ได้แก่งานถนนคสล.โดยคิดเป็น
ร้อยละของค่าใช้จ่ายงานซ่อมแซมสาธารณูปโภคทั้งหมด 75% ค่า
ซ่อมแซมสาธารณูปโภคลำดับที่ 2 ได้แก่ งานทางเท้ายกระดับและ
งานทางเท้ารางวีคิดเป็นค่าใช้จ่ายซ่อมแซมสาธารณูปโภคโดยคิดเป็น
ร้อยละของค่าใช้จ่ายงานซ่อมแซมทั ้งหมด 17% ค่าซ่อมแซม
สาธารณูปโภคลำดับที่ 3 งานภูมิสถาปัตยกรรมคิดเป็นค่าใช้จ่ายงาน
ซ่อมแซมสาธารณูปโภคโดยคิดเป็นร้อยละของค่าใช้จ ่ายงาน
ซ่อมแซมท้ังหมด 6% และค่าซ่อมแซมสาธารณูปโภคลำดับที่ 4 งาน

ท่อบ่อพักระบายน้ำโดยคิดเป็นร้อยละซ่อมแซมสาธารณูปโภค
ค่าใช้จ่ายงานซ่อมแซมท้ังหมด 2%  

สรุปจากตารางท่ี 2-7 พบว่าค่าใช้จ ่ายที ่ เก ิดจากการการ
ซ่อมแซมงานสาธารณูปโภคได้แก่งานถนนคสล.ซึ่งเกิดมากที่สุดเป็น
ลำดับที่ 1 โดยคิดเป็นร้อยละมูลค่าความเสียหายรวม 75% ของ
ค่าใช้จ่ายงานซ่อมแซมงานสาธารณูปโภคจึงนำไปสัมภาษณ์กับผู้
เชียวชาญและผู้เกี ่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุความสำคัญ เพื ่อทำการ
วิเคราะห์สาเหตุหลักและสาเหตุรองเพื่อหาสาเหตุที่เป็นไปได้มาก
ที่สุดโดยทำการสัมภาษณ์บุคคลากรที่เชียวชาญและมีประสบการณ์
ทำงานโดยตรงในโครงการดังแสดงในตารางท่ี 1  

ส่วนที่ 3 จากนั้นได้แจกแจงปัญหาของสาเหตุของปัญหาในการ
ควบคุมงานถนนคสล. พบว่าความเสียหายงานสาธารณูปโภคซึ่งมี
ความเสียหายมากที่สุดคืองานถนนคสล. โดยสามารถนำมาวิเคราะห์
สาเหตุหลักและสาเหตุรองได้ดังนี้ สาเหตุหลักลำดับที่ 1 ด้านวิธีการ
ดำเนินงานและการออกแบบเกิดปัญหาที่ 29% สาเหตุหลักลำดับที่ 
2 ด้านบุคลากรเกิดปัญหาที่ 25% สาเหตุหลักลำดับที่ 3 ด้านการใช้
งานเกิดปัญหาที่ 14% สาเหตุหลักลำดับที่ 4 เคร่ืองจักรเกิดปัญหาที่ 
13% สาเหตุหลักลำดับที่ 5 วัสดุและอุปกรณ์เกิดปัญหาที่ 10% และ
สาเหตุหลักลำดับที่ 6 สภาพแวดล้อมและสภาพอากาศเกิดปัญหาที่ 
8% ซึ ่งจะเห็นได้ว่าด้านวิธีการดำเนินและการออกแบบรวมกับ
ปัญหาที่เกิดจากสาเหตุหลักด้านบุคลากรรวมกันจะเกิดปัญหามาก
ที่สุดโดยคิดเป็น 54% ซึ่งส่วนใหญ่สาเหตุย่อยเกิดจากขาดความ
สม่ำเสมอในการทำงานขาดการวางแผนงานก่อสร้าง การออกแบบ
ถนนคอนกรีตแต่ละพื้นที่ไม่มีการปรับปรุงแบบก่อนดำเนิน การ
ก่อสร้างและบุคคลากรขาดประสบการณ์ทำงานกับทักษะในการ
ทำงานและขาดการอบรมการทำงานสาธารณูปโภค ส่วนด้านการใช้
งาน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร และสภาพแวดล้อมโดยรวมจะเกิด
สาเหตุหลักของปัญหาคิดเป็น 46% ซึ่งเกิดในเรื่องของสาเหตุย่อย
ของการซ่อมแซมถนน พื้นที่ในโครงการจำกัดโดยรถหนักเข้าออก
พื้นที่โดยไม่มีพื ้นที่เข้าออกชั่วคราวรวมไปถึงสภาพแวดล้อมโดย
ดำเนินการนำเครื่องจักรหนักเข้าพื้นภายในโครงการการ เช่น วาง
ท่อประปา ปักเสาไฟแรงสูงดังแสดงในตารางท่ี 8 

ตารางท่ี 8  ตารางแสดงสาเหตุหลักปัญหาการควบคุมงานถนนคสล. 

 

ด้านปัญหา จํานวนข้อ ปัญหาตรงกัน ร้อยละ

บุคลากร 5 30 25

การใช้งาน 6 17 14

วิธีการดําเนินการ/การออกแบบ 6 35 29

สภาพแวดล้อม/สภาพอากาศ 4 10 8

วัสดุ/อุปกรณ์ 8 12 10

เคร่ืองจักร 3 15 13

รวม 32 119 100
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4. สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาปัญหาของการควบคุมคุณภาพงานถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กในหมู ่บ้านจัดสรรโดยปัญหาที ่มีผลต่อโครงการบ้าน
จัดสรร 6 โครงการ คือปัญหาการควบคุมคุณภาพงานถนนคสล.ซึ่ง
เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซ่อมแซมงานมากโดย
สามารถแบ่งประเภทรายละเอียดปัญหาตามลำดับได้แก่ 

1.ปัญหาด้านวิธีการและการออกแบบโดยข้ามกระบวนการ
ตรวจสอบงานเนื่องจากเกิดจากการเร่งรัดงานเพื่อทำการเปิดขาย
โครงการซึ่งทำให้การทำงานเร่งรีบมากเกินไปอีกทั้งยังรวมไปถึง
ความพร้อมของสภาพหน้างานที่ไม่มีการปรับปรุงแบบเรื่องน้ำหนัก
รถบดอัดหรือไม่ผ่านมาตราฐานการบดอัดรวมถึงสภาพพ้ืนที่ก่อสร้าง 

จากข้อมูลในตารางจะใช้แผนผังก้างปลาแจกแจงปัญหาที ่มี
สาเหตุของปัญหางานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีค่าใช้จ่ายในงาน
ซ่อมซึ่งพบปัญมากที่สุดคิดเป็น 75%   

โดยนำผลการศึกษาปัญหาและสัมภาษณ์บุคลากรที่เก่ียวข้องที่มี
ประสบการณ์การทำงานที่เก่ียวข้องโดยตรงทั้ง 4 ฝ่ายได้แก่ ผู้จัดการ
โครงการ วิศวกรสนาม โฟร์แมนและผู ้ออกแบบทั้ง 6 โครงการ
สามารถนำมาเขียนแผนผังก้างปลาได้ดังแสดงรูปที่ 9 

2.ปัญหาบุคลากร คือ การประสานงานเนื่องจากบุคลากรขาด
ประสบการณ์ทำงานในการวางแผน รวมถึงการจัดทำแบบในการ
ก่อสร้างซึ่งจะเกิดความขัดแย้งกันระหว่างงานภูมิสถาปัตย์และงาน
โครงสร้างถนนและการติดตามงานไม่ต่อเน่ือง  

 

3.ปัญหาด้านการใช้งาน คือ ทางโครงการไม่มีทางเข้า-ออก
ชั่วคราวทำให้รถหนักเข้าพื้นที่จากทางเข้าออกหลัก ทำให้เกิดสภาพ
ถนนเสียหายแตกร้าวจึงเกิดการซ่อมแซมบ่อยและทำให้สภาพการใช้
งานถนนภายในโครงการไม่เหมือนเดิมจึงส่งผลต่อปัญหาของสภาพ
โครงการได้  

4.ปัญหาสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศ คือ จากการที่เป็น
หมู่บ้านจัดสรรกระบวนการยื่นขออนุญาติการเข้าติดตั้งเสาไฟฟ้า
ภายในโครงการจึงสำคัญเพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า
และติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้าก่อนรับมอบบ้านรวมไปถึงในส่วนของงานเดิน
ท่อประปาระบายน้ำซึ่งจะมีการขุดและวางระบบท่อเมื่อดำเนินการ
เทถนนภายในโครงการแล้วเสร็จ อีกทั้งยังรวมผลกระทบก่อนเท
คอนกรีตในเรื่องของอุปสรรคหน้างานก่อนเทและเรื่องสภาพอากาศ
ของพ้ืนที่อีกด้วย  

5.ปัญหาวัสดุและอุปกรณ์ คือ จากการที่ผู้รับจ้างเร่งรีบในการ
เทคอนกรีตงานถนนจนเกินไปทำให้การเก็บรักษาวัสดุและอุปกรณ์ที่
เตรียมและวิธีการทำงานไม่พร้อมในการใช้งาน เช่น เหล็กที่สั่งมา
ไม่ได้ขนาดตามแบบ ขาดการใช้อุปกรณ์เขย่าคอนกรีต รถคอนกรีต
ที่มาส่งในระหว่างเทไม่ได้คุณภาพ  

6.ปัญหาเครื่องจักร คือ โดยจากการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็น
เรื ่องเครื ่องจักรหนักชำรุดหน้างาน การขับรถเหยีบแบบถนน
คอนกรีตที่ไม่ระวังของพนักงานส่งรถปูนเป็นต้นซึ่งเป็นส่วนน้อยในท่ี
เกิดปัญหาของงานเทถนนคอนกรีต 

                                                               
                                                                               
 

รูปที่ 9 แผนผังก้างปลาแสดงปัญหาการควบคุมคณุภาพถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
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5. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 

คุณภาพสาธารณูปโภคภายโครงการจัดสรรส่งผลกระทบต่อ
ความเช่ือมั่นของผู้บริโภค การเลือกซื้อที่อยู่อาศัย ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของเจ้าของโครงการเพื่อเป็น
แนวทางการแก้ไขปัญหาผู ้ว ิจ ัยจึงเสนอแนวทางที ่เกิดจากการ
วิเคราะห์ปัญหาซึ่งทำให้เกิดปัญหามากที่สุดดังนี้ 

1.ควรที่จัดและทำการอบรมขั้นตอนและกระบวนการทำงาน
สาธารณูปโภคแก่เจ้าหน้าที่โครงการ  

2.ต้องวางแผนการทำงานล่วงหน้าทั้งการเตรียมพร้อมและการ
ต้องปรับระยะการทำงานให้เหมาะสมกับสภาพหน้างาน 

3.ต้องตรวจสอบกระบวนการทุกทางและควรจัดเจ้าหน้าที่
โดยเฉพาะในการตรวจสอบกระบวนการทำงานสาธารณูปโภค 

4.การคัดเลือกช่างที่มีฝีมือ เข้ามาปฏิบัติรวมไปถึงผู้รับเหมาที่มี
ความรับผิดชอบต่องานโดยตรง  

5.การคัดเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ต้องเน้นของที่มีคุณภาพและ
หากพบการชำรุดก่อนการทำงานควจจะต้องเปลี่ยนทันทีและแก้ไข
ปัญหาหน้างานให้ถูกต้อง 

โดยปกติหลังจากการก่อสร้างบ้านจัดสรรจบโครงการจะเข้าสู่
ขั้นตอนการจัดตั้งนิติบุคคลภายในหมู่บ้านซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ที่พบ
จากงานวิจัยนี้คือปัญหาของงานถนนคอนกรีตเพราะฉะนั้นเพ่ือให้ลด
ปัญหาและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซ่อมแซมงานสาธารณูปโภคของ
โครงการหมู่บ้านจัดสรรโดยเฉพาะงานถนนคอนกรีตให้มากที่สุด
งานวิจัยนี้จึงจะเป็นประโยชน์กับเจ้าของโครงการผู้บริหารในการ
จัดทำโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์และสามารถนำปัญหาและ
สาเหตุของความเสียหายไปจัดทำแนวทางวิธีปฏิบัติเพื ่อควบคุม
คุณภาพและลดข้อบกพร่องก่อนการส่งมอบงานสาธารณูปโภคใน
อนาคตต่อไป 
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ABSTRACT 

Construction projects encompass three major phases: the pre-construction phase, the construction phase, and the post-
construction phase. Although problems are inevitable in every phase, most of them are encountered during construction. A 
construction contract is a formal agreement between the contracting parties. An important contract document is the 
conditions of contract (COC), which entails the rules and regulations to administer the contract. In Bhutan, all public 
construction projects are mandated to follow the Bhutan Procurement Rules and Regulations 2019 and the Standard Bidding 
Documents for procurement of works 2019. Although these documents are updated regularly, administering them is often 
faced with various challenges. This paper identifies major gaps between the existing construction contract and the contract 
administration of the public projects in Bhutan. To identify the challenges in the contract administration, we conduct in-depth 
interviews with a group of local procurement professionals, government engineers, and contractors. As per the interviews, 16 
out of 26 factors can cause challenges in the contract administration of the large public projects in Bhutan. The survey 
questionnaires are then prepared to measure the likelihood of occurrence and the impact of the factors on the project in 
terms of time and cost. Subsequently, the priority level of the factors are determined using the likelihood-impact matrix. The 
challenges identified in this study can help the relevant authorities make rational decisions and enhance the efficiency of the 
existing standard form of construction contract in Bhutan. 

Keywords: (Bhutan Construction Industry, Construction Contract, Large Public Projects, Conditions of Contract, Standard 
Bidding Document) 
 

1. INTRODUCTION 

The construction industry is generally riskier than 
other industries because of its complexity in coordinating 
various activities. Each construction project is unique and 
embraces different engineering and managerial means, 
methods, techniques, and procedures [1]. Construction 
projects encompass three major phases: the pre-
construction phase, the construction phase, and the post-
construction phase. Although problems are inevitable in 
every project phase, most of them occur during the 
construction and a construction contract is prepared to 
legally enforce a set of mutually agreed terms and 
conditions. A construction contract is an agreement 
between an employer (client) and a contractor to 
construct, repair, modify, renovate, or even demolish 
something within an agreed time frame for an agreed price 
and as per agreed standards [8]. Construction contracts 

usually consist of several documents, including 
agreements, conditions of contract (COC), specifications, 
drawings, and bill of quantity (BOQs). An important 
contract document is the COC, which entails the rules and 
regulations to administer the contract. The COC outline 
the rights and responsibilities of the parties to the contract 
and present the requirements governing their business 
and legal relationships, as well as provide guidelines for 
administering the contract [2].  

Examples of the standard forms of contracts, widely 
used in the construction industry are, the International 
Federation of Consulting Engineers (FIDIC), New 
Engineering Contracts (NEC) forms, the German 
Construction Contract Procedures (VOB/B) form, and the 
English Joint Contracts Tribunal (JCT) or the Institution of 
Civil Engineers (ICE). These documents are often modified 
to accommodate the requirements of each project. 
However, inconsistencies and discrepancies in existing 



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

CEM-17-2 

contracts are beyond the control of the contract drafters 
[3].   

Globally, challenges in the construction industry are 
similar and congruent. However, these challenges are 
severe proportionately in developing countries [8]. 
According to past literature, some of the common 
challenges that are associated with the construction 
phase are variations and deviations from the initial 
contract, payment issues, and poor communication 
among the contracting parties, improper planning, and 
unforeseen ground conditions. 

2. PROBLEM STATEMENT 

In 2019, the construction industry in Bhutan 
contributed to greater than 16 percent of the Gross 
Domestic Product (GDP) and employed 4.5 percent of the 
labor force from 2,529 contractors [4]. The procurement 
of works in Bhutan accounted for the majority of the 
government procurement spending (47 percent of the 
total procurement during the tenth Five Year Plan 
between 2008 and 2013 [5]. However, public construction 
works did not have a good reputation when it came to 
the quality of infrastructure [6].  

In 2016, the World Bank group assessed the 
procurement system of Bhutan based on the Public 
Expenditure and Financial Accountability (PEFA) 2016 
Framework. The nation was rated by an overall score of B, 
which indicated that Bhutan had a good procurement 
system in place. The public construction projects in 
Bhutan must adopt the Procurement Rules and 
Regulations together with the Standard Bidding 
Documents (SBDs), regulated by the Ministry of Finance 
and these documents have been in place since 2009 
(latest revision). Even though the General Conditions of 
Contract (GCC) in the SBD encompasses the essential 
elements of a contract, the public project delivery 
services are always one of the major challenges for the 
country.  

The Good Governance Committee of the National 
Council of Bhutan presented a Review Report on the 
existing quality control mechanism of the public 
procurement system in 2016. According to the report, the 
GCC spell out inspection of quality of works but there is 

no mechanism for the responsibility and accountability for 
quality assurance. Due to lack of such mechanism, some 
agencies have weak monitoring and quality inspection 
systems [7]. Furthermore, delays and cost overruns in the 
public projects in Bhutan have been increasing every year, 
as presented by the Construction Development Board 
(CDB), Bhutan. CDB is an overseer of the construction 
industry in Bhutan. Table 1 displays the data regarding 
schedule delays and cost overruns in public construction 
projects between 2014 and 2019 [4].  

Table 1 Schedule delay and cost overrun 

Financial 
Year 

Projects 
completed 
(Number) 

Schedule 
delay     

Cost 
overrun  

2014-15 1041 2.78% 42.55% 
2015-16 1091 23.6% 44.5% 
2016-17 719 64% 81.4% 
2017-18 494 52.2% 44.7% 
2018-19 330 52.73% 65.76% 

Thus, it is necessary to identify the gaps between the 
existing construction contracts and the practical 
management of public construction projects. The 
problems in managing the public construction projects in 
Bhutan have been persistent for a long time. Yet no 
specific study have been found to identify the gaps 
between the existing construction contracts and the 
practical management of public construction projects.  

3. RESEARCH METHHODOLOGY 

3.1. RESEARCH STEPS 

This research study consists of seven steps, the details 
of each are as follows: 

Step 1 Review theory and literature to gain insight 
into the construction contracts and general 
practices in different countries 

Step 2 Review the form of General Conditions of 
Contract (GCC) in the Standard Bidding 
Document (SBD), 2019 for Procurement of 
Works (large), Bhutan 
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Step 3 Explore the common challenges in public 
construction contracts of Bhutan by 
conducting in-depth interviews with the 
practitioners.  

Step 4 Compile the common factors causing 
challenges in administering the construction 
contracts of large public projects in Bhutan 
by analyzing the contents of the 
conversation from the interviews. 

Step 5 Collect data on the likelihood of occurrence 
of the identified factors and their impact on 
the project by using survey questionnaires. A 
five-point likert scale is used to measure the 
likelihood of occurrence and the impact 
scores.  

Step 6 Classify the identified factors causing 
challenges into three priority groups: high, 
medium and low, based on the likelihood-
impact matrix. 

Step 7 Conclude the study. 

3.2. DATA COLLECTION 

A total of 14 participants are selected for the in-depth 
interview using purposive sampling method. The 
interviews provide opportunities to interact with the 
participants and usually provide a detailed and 
comprehensive information. The participants are 
procurement professionals, government engineers and 
project managers as well as contractors registered with 
the Construction Development Board (CDB), Bhutan. The 
participants are required to have a minimum of five years 
of work experience. Semi-structured questions are used 
for the interview. 

Following the in-depth interview, survey 
questionnaires are prepared to determine the likelihood 
of occurrence and the impact of the potential factors 
causing challenges in the project. The questionnaires are 
distributed to government engineers, and large and 
medium scale contractors in Bhutan. There are 20 districts 

in Bhutan and the engineering sector in each district is 
headed by the District Engineer (DE). Infrastructure 
development works are carried out at individual district 
level and the engineering sector executes all the projects 
within their jurisdiction. Therefore, these 20 DEs are 
selected as the representative of government engineers 
and the questionnaires are sent to them via email. A 
sample size of 50 out of 514 contractors is calculated by 
applying the formula explained below: 

 

    z2 x p (1-p)   

Sample size =  
  e2   

1 + ( 
z2 x p (1-p) 

) 
  e2 N 

 
N = Population size 
e = Margin of error (percentage in decimal form) 
z = Z score 
Z score is the number of standard deviations a given 

proportion is away from the mean.  
The likelihood-impact matrix is used to classify the 

factors into three priority groups: high-priority, medium-
priority, and low-priority as shown in Figure 1. As can be 
seen, the red area, the yellow area and the green area 
indicate the high-priority, the medium-priority and the 
low-priority group. 

 

 
Figure 1 Likelihood-Impact matrix for factor classification 

4. GENERAL CONDITIONS OF CONTRACT (GCC) IN THE 
STANDARD BIDDING DOCUMENT (SBD), 2019 FOR 
PROCUREMENT OF WORKS, BHUTAN 

In Bhutan, the Procurement Rules and Regulations 
(PRR) 2019 and the SBD are the legal framework for any 
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public procurement of goods, works, and services. The 
documents are prepared and regulated by the 
Government Procurement and Property Management 
Division (GPPMD) under the Ministry of Finance. The 
government agencies are mandated to use the SBD in 
conjunction with the PRR for preparing the bidding 
documents and administering the projects. There are two 
types of SBD for the procurement of works based on the 
estimated value of the work as shown in Table 2. 

Table 2 Types of Standard Bidding Documents (SBD) 

Standard Bidding 
Document 

Estimated value 
of work 

Procurement of works (large) Above Nu. 5 million 
Procurement of works 
(Small) 

Below Nu. 5 million 

The SBD for procurement of works (large) consists 
sections: 

Section I Instructions to bidders (ITB) 
Section II Bidding data sheet (BDS) 
Section III Eligible countries 
Section IV Evaluation and qualification criteria 
Section V Bidding forms 
Section VI General conditions of contract (GCC) 
Section VII Special conditions of contract (SCC) 
Section VIII Specifications and performance 

requirements 
Section IX Drawings 
Section X Contract forms 

The information about the contract specific needs of 
the agencies is provided in the BDS and the SCC. The 
detailed technical requirements are included in the 
specifications and performance requirements, as well as 
drawings. Once the work is awarded to the winning 
contractor, the form of GCC along with the SCC is the 
principal contract document between the government 
agency and the contractor for administering the project. 
This standard form of contract is designed to be used for 
unit-price contracts and lump-sum contracts with the 
traditional project delivery method (Design-Bid-Build). The 
bidders have to quote their bid prices according to the 
design of the project provided by the agency.  

5. IDENTIFICATION OF FACTORS CAUSING 
CHALLENGES IN LARGE PUBLIC CONSTRUCTION 
CONTRACTS OF BHUTAN 

A total of 26 factors causing challenges in large public 
construction projects are identified from the in-depth 
interview. These factors are categorized into three groups: 
the pre-construction, construction stage and general 
issues, based on the nature and frequency of occurrence, 
as shown in Table 3. Most of the challenges in Bhutan are 
similar to the contractual problems that are identified in 
previous literature of various countries. Lack of value 
engineering, inaccurate performance rating of contractor, 
lack of insurance for workers, and delay in taking over the 
completed work by the employer are some challenges 
that are unique to the construction contracts of Bhutan. 
Out of 26 factors that are causing challenges in 
administering the large public construction projects, 16 
factors are found to be associated with the construction 
stage and these are issues that can be generally addressed 
by the General Conditions of Contract (GCC). These 16 
potential factors are further analyzed to determine the 
priority level based on the likelihood-impact matrix. Rest 
of the factors are grouped under the category of pre-
construction stage and general issues. 

6. DESCRIPTION OF THE POTENTIAL FACTORS 

6.1. CONTRACT TERMINATION 

Generally, when a contract is signed the owner 
requires the contractor to furnish a performance security 
to guarantee that the work will be completed. In case, the 
contractor is at fault and the contract terminated by the 
employer before the work is completed, the owner is 
entitled to forfeit the performance security. The SBD of 
Bhutan is silent about the forfeiture of performance 
security upon contract termination.  

6.2. DELAY IN MATERIAL PROCUREMENT 

Some materials and special equipment procured from 
manufacturers directly require 100% upfront payment. 
The current rules do not permit this practice. 
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6.3. DELAY IN PROGRESS PAYMENT 

The payments are made when the completed work is 
informed by the contractor and verified by the employer 
(engineer). The engineer usually delay the verification 
process of the completed work and this results in delayed 
progress payment to the contractors. 

6.4. FINANCIAL MIS-MANAGEMENT BY 
CONTRACTOR 

In several projects, the contractor misuse the advance 
payment for mobilization provided by the employer to 
start the work. 

6.5. INCOMPETENT CONTRACTOR 

Some contractors cannot understand the contract 
documents. Lack of required knowledge makes it difficult 
for them to communicate with the employer. 

6.6. LACK OF VALUE ENGINEERING 

Once the contract is executed, the standard contract 
document does not contain any provisions to encourage 

either party to propose new ideas. Any new knowledge or 
proposals of new technologies should be welcomed to 
improve the efficiency of the project. 

6.7. COST OF SITE AMENITIES ON CONTRACTOR 

Once the site is handed over to the contractor, the 
cost of amenities related to the project must be borne by 
the contractor only.  

6.8. DELAY DUE TO ARBITRATION PROCESS 

The contractor and the employer often resort to 
arbitration process when they are not able to resolve 
some issues during the project implementation. An 
arbitration process takes time to resolve the issues, which 
in turn affect the progress of the projects.  

6.9. DELAY IN TAKING OVER THE COMPLETED 
WORK BY EMPLOYER 

In construction contracts, time limits are usually 
specified for the critical processes. However, in the current 
standard document of Bhutan, there is no time limit 
specified for the employer to take over the completed 

Pre-construction stage Construction stage General issues 

1. Poor estimate by 
employer 

1. Absence of committed 
resource of contractor 

2. Bad weather 1. No separate SBD for 
medium and large 
works 

2. Unrealistic project 
duration 

3. Poor supervision by 
employer 

4. Change in scope 2. Non-compliance 
with contract 
condition 

3. Insufficient planning 5. Contract termination 6. Delay in material 
procurement 

3. Mis-interpretation 
of provisions in SBD 

4. Confidentiality of bid 
evaluation report 

7. Delay in progress 
payment 

8. Financial mis-
management by contractor 

4. Labor shortage 

5. Low bid award 9. Incompetent contractor 10. Lack of value engineering  
6. Inadequate drawing 
and specification 

11. Cost of site amenities on 
contractor 

12. Delay due to arbitration 
process 

 

 13. Delay in taking over the 
work by employer 

14. Incorrect average 
performance score of 
contractor 

 

 15. Lack of cost 
compensation event 

16. Lack of insurance for 
workers 
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work from the contractor. The contractor has to depend 
on the employer to close out the project and it affects 
the contractor when the employer delays it. 

6.10. INCORRECT PERFORMANCE RATING OF 
CONTRACTOR 

In Bhutan, the engineer of the employer must rate the 
performance of the contractor when the project is 
completed to differentiate the well performing 
contractors from those who are not. In reality, such ratings 
are mostly provided based on the personal relation 
between the parties. This results in an unfair evaluation of 
the contractor’s performance. 

6.11. LACK OF COST COMPENSATION EVENT 

Typically, a compensation event in a construction 
contract refers to time and cost compensations. Yet, the 
SBD of Bhutan has only time compensation provision. 

6.12. LACK OF INSURANCE FOR WORKERS 

There is no requirement of insurance for the 
construction workers. 

7. ANALYSIS OF THE POTENTIAL FACTORS 

Survey questionnaires were used to assess the 
likelihood and impact of the 16 potential factors that can 
cause challenges in the construction stage of large public 
projects in Bhutan. 13 out of 20 (65%) government 
engineers and 15 out of 50 (31%) contractors submitted 
valid responses and the overall response rate is 40%. 
Response rate of 20-30% is acceptable for postal 
questionnaire in the construction industry [8]. The 
participants of this survey possess work experience of at 
least five years and half of them have more than 10 years 
of work experience.  

The likelihood of occurrence is measured in terms of 
frequency of occurrence and the impact is measured in 
terms of impact on time and cost of the project. The 
priority level of each factor is determined by multiplying 
the average scores of likelihood and impact from the 
survey. Then with the help of likelihood-impact matrix, 
the factors classified into three different groups. The 
factors in the low-priority groups indicate that a minimum 

impact on the project and their occurrence is never or rare. 
Those in the medium-priority group may occur during the 
construction but will have moderate impact on the 
project. The factors in the high-priority group occurs 
frequently and will have the maximum impact on the 
project. Based on the analysis results of likelihood of 
occurrence and impact on the time and cost of the 
project, all 16 factors are in the medium-priority group, 
with none in the low and high-priority level group as 
shown in Figure 2 and Figure 3. 

The analysis results suggest that, amongst the 16 
potential factors, delay in taking over the completed work 
by employer and contract termination has the least 
impact on both the time and cost of project. Whereas, 
incompetent contractor has the highest impact on the 
time of the project and cost of site amenities on the 
contractor has the highest impact on the cost of the 
project.  According to the likelihood of occurrence, 
incompetent contractor is also the most frequently 
occurring factor that causes challenges at the project site. 
Therefore, incompetent contractor has the highest level 
of priority with high likelihood of occurrence and highest 
impact on the time of the project. 

 
Figure 2 Likelihood-Impact on time matrix 

 
Figure 3 Likehood-Impact on cost matrix 
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8. CONCLUSION 

A total of 26 factors causing challenges in the large 
public projects of Bhutan were identified from the 
exploratory survey. Out of 26, 16 factors associated with 
the construction stage are considered as the potential 
factors causing challenges in administering the 
construction contracts of large public projects. These are 
challenges that can be addressed by the General 
Conditions of the Contract (GCC) of the standard bidding 
document. Based on the analysis results of likelihood of 
occurrence and impact on the time and cost of the 
project, all 16 factors are of medium-priority level, with 
none in the low and high-priority level group. 
Incompetent contractor has the highest, and delay in 
taking over the completed work by employer and contract 
termination has the least priority level.  

The challenges caused by these 16 factors that are 
identified in this research can be addressed by the GCC in 
the SBD of Bhutan by either adding new provisions or 
modifying the existing clauses. Further studies are 
recommended for the management of these challenges 
in administering the construction contracts of large public 
projects in Bhutan. 
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การพัฒนาระบบการวางแผนติดต้ังแผ่นผนังคอนกรตีมวลเบาด้วยแนวคิดโมเดลข้อมูลสารสนเทศอาคาร 
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บทคัดย่อ 

แผ่นผนังคอนกรีตมวลเบาถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลาย เนื่องจากสามารถกำหนดระยะเวลา ขอบเขตของงาน งบประมาณ นอกจากนั้นยัง
สามารถควบคุมคุณภาพวัสดุให้ได้มาตรฐานคงที่ การใช้งานแผ่นผนังคอนกรีตมวลเบาต้องอาศัยขั้นตอนในการจัดเรียงแผ่นผนัง เนื่องจากแผ่นผนังมี
ขนาดตามมาตรฐานทำให้ต้องคำนึงถึงขนาดของแผ่นผนังและระยะที่ต้องการติดตั้งเพื่อลดเศษที่เหลือจากการจัดเรียงและระยะเวลาในการตัดแผ่น
หน้างาน นอกจากนั้นการลดรอยต่อในการติดตั้งยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องคำนึงถึง เนื่องจากรอยต่อที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อต้นทุนของอุปกรณ์ที่ใช้ติดต้ัง 
การวางแผนติดต้ังแผ่นผนังในปัจจุบันดำเนินการโดยการจัดเรียงแผ่นผนังโดยอาศัยความชำนาญของวิศวกร ส่งผลต่อระยะที่เหลือจากการจัดเรียงไม่
สามารถทำให้เหลือเศษได้น้อยที่สุด บทความวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวทางการวางแผนติดตั้งแผ่นผนังคอนกรีตมวลเบา โดยงานวิจัย
นำเทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการจัดเรียงแผ่นผนัง โดยให้แสดงผลผ่านโมเดลข้อมูลสารสนเทศอาคาร เพื่อพัฒนา
เครื่องมือในการวางแผนให้ได้คำตอบที่เหมาะสมที่สุด ผลการทดสอบระบบพบว่าระบบการวางแผนสามารถนำเสนอแผนการติดตั้งแผ่นผนังโดย
เหลือเศษระยะพ้ืนที่น้อยลงจากแนวทางการจัดเรียงแผนผนังที่จัดทำโดยความชำนาญของวิศวกร 
คำสำคัญ: การหาค่าที่เหมาะสมท่ีสุด, ผนังคอนกรีตมวลเบา, การวางแผนติดต้ังแผ่นผนังคอนกรีตมวลเบา, โมเดลข้อมูลสารสนเทศอาคาร      

Abstract 

Lightweight concrete wall panels are widely used as they allows precise specification for the duration, scope and budget 
of work. Not only that, but they also enable material quality control to be standardized. The usage of such panel requires a 
process of arranging the wall as the wall has standard size. Installation lightweight concrete walls panel need to consider for 
two factors, the first, lightweight concrete wall size, the second, distance slot of installation because both can be the key 
factors to minimize space left over from the layout and time to cut leftover panel parts. Moreover, the reduction joint of 
installation is also an important factor to consider, as the increased number of joints will directly affect the total cost, resulting 
to higher costs. Currently the installation planning of lightweight concrete wall panel arrangement is carried out manually, 
which occasionally results in the leftover and panel arrangement not being optimally managed. The objective of research is 
to present a guideline for installation planning a lightweight concrete wall panel by using optimization technique and show 
the result on Building Information Modelling (BIM) to obtain the most appropriate arrangement. The system test results showed 
that the planning system can obtain fewer leftover areas than that of manual planning. 
Keywords: Optimization, Lightweight Concrete Wall, Installation Planning, Building Information Modelling 
 
1. บทนำ  

โครงการก่อสร้างโดยทั่วไปจำเป็นต้องอาศัยการบริหารจัดการที่
ดี เนื่องจากแต่ละโครงการมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนหลายกลุ่ม
และมีกระบวนการจัดการหลายขั ้นตอน ปัจจุบันอุตสาหกรรม
ก่อสร้างมีนวัตกรรมที ่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการก่อสร้างผนัง
อาคารเพิ่มมากขึ้น โดยในงานวิจัยจะกล่าวถึงแผ่นผนังคอนกรีต
สำเร็จรูปแบบไม่รับแรงชนิดแผ่นผนังคอนกรีตมวลเบา การบริหาร

โครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ส่งผลให้ทุกขั้นตอนซึ่ง
ประกอบด้วย การวางแผน การออกแบบ การผลิต การขนส่ง การ
ติดตั้งและก่อสร้าง[1] ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถลด
ต้นทุนการผลิต ระยะเวลาการดำเนินงาน รวมถึงช่วยให้คุณภาพงาน
ก่อสร้างเพิ่มขึ้น การจัดเตรียมแผ่นคอนกรีตหน้างานเพื่อการติดต้ัง
ต้องคำนึงถึงข้อจำกัดของพื้นที่และจำนวนการค้ำยัน[2] ในโครงการ
นั้น ๆ การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในโครงการก่อสร้างเป็นตัว
ช่วยในการบริหารจัดการแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูปในโครงการให้
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ดำเนินไปอย่างมีแบบแผนและประหยัดเวลาในแต่ละขั้นตอน เพ่ือ
พัฒนาการจัดการแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูปในโครงการก่อสร้าง 

BIM ถือเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงกระบวนการ
ในอ ุตสาหกรรมก ่อสร ้าง [3] เน ื ่องจากเป ็นการประย ุกต ์ ใช้
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการทำงาน เพื่อเชื่อมโยงองค์ประกอบ
อาคารที่สำคัญเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานวางแผนและ
ติดตั้งแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูปที่ประกอบไปด้วยหลายขั้นตอน 
ได้แก่ ผู้รับเหมาหลักส่งแบบให้ผู้รับเหมารายย่อย ผู้รับเหมารายย่อย
ทำแบบ Shop Drawing เพื ่อเตรียมสู่ขั ้นตอนการสั่งจำนวนแผ่น
ผนังคอนกรีตสำเร็จรูปตามจำนวนและบริเวณที่ต้องการ การติดต้ัง
แผ ่นผน ังคอนกร ีตสำเร ็จร ูป การตรวจสอบงานโดยว ิศวกร
ผู้รับผิดชอบ การออกใบรับมอบงาน การเบิกจ่ายเงินของผู้รับเหมา
รายย่อย ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องอาศัยการสื่อสาร ประสานงาน และ
การทำงานร่วมกัน การเพิ ่มประสิทธิภาพโดยการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในขั้นตอนต่าง ๆ จะมีส่วนช่วยในการลด
ระยะเวลาในการวางแผนและเพิ่มความแม่นยำในการจัดการให้มาก
ขึ้น 

การจัดเรียงแผ่นผนังคอนกรีตมวลเบาในปัจจุบันดำเนินการโดย
ผู้มีประสบการณ์ ซึ่งขั้นตอนเริ่มจากผู้วางแผนเลือกใช้แผ่นที่มีขนาด
ใหญ่สุด สำหรับพิจารณาการจัดเรียงเป็นลำดับแรกเพื่อลดรอยต่อ 
ในส่วนระยะที่เหลือจะพิจารณาเลือกใช้ขนาดแผ่นที่เล็กลงไปหรือ
การตัดแผ่น ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้เกิดเศษที่เหลือจากการจัดเรียง 
รวมถ ึงใช ้ระยะเวลานานในการดำเน ินการ งานว ิจ ัยน ี ้จ ึงมี
วัตถุประสงค์เพ่ือนำเสนอแนวทางการจัดเรียงแผ่นผนังคอนกรีตมวล
เบาและแสดงผลแผ่นผนังคอนกรีตมวลเบาให้รวดเร็วมากขึ้น โดย
แนวทางการจัดเรียงแผ่นดังกล่าวจะใช้หลักการผสมขนาดแผ่นที่ทำ
ให้เหลือเศษพ้ืนที่ผนังน้อยที่สุด 

2. วรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  

การศึกษาพัฒนาระบบการวางแผนติดต้ังแผ่นผนังคอนกรีตมวล
เบาด้วยแนวคิดโมเดลข้อมูลสารสนเทศอาคารผู้ศึกษาได้รวบรวม
แนวคิดต่างๆจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องดังต่อไปน้ี 

2.1. แผ่นผนังคอนกรีตมวลเบา 

แผ่นผนังคอนกรีตมวลเบาถูกนำมาใช้ในการก่อสร้างเพ่ิมมากขึ้น 
เนื ่องจากแผ่นผนังถูกนำมาสร้างเพื ่อใช้ในการแบ่งพื ้นที ่ภายใน
อาคาร ซึ่งมีความรวดเร็วกว่าการก่อฉาบผนังอิฐแบบทั่วไป พื้นผิว
ของผนังมีความสวยงามตามลักษณะของการออกแบบทางด้าน
สถาปัตยกรรม โดยแผ่นผนังคอนกรีตมวลเบาถูกออกแบบมาให้รับ
น้ำหนักและแรงกระทำที่มากระทำเฉพาะแผ่นของตัวเองเท่านั้น ไม่
มีคุณสมบัติในการรับน้ำหนักจากโครงสร้างอาคารหรือรองรับแรงที่
กระทำต่อโครงสร้างรอบข้าง การติดตั้งแผ่นผนังชนิดนี้จะทำการ
ติดตั้งบนโครงอาคาร โดยใช้ไม้เป็นตัวรองรับหรือใช้ล้อรางเป็นตัว

เล่ือนแผ่น เพ่ือทำการปรับทิศทางและองศาในการติดต้ัง[4] กล่าวถึง
การใช้แผ่นผนังคอนกรีตมวลเบาในการจัดสรรพื ้นที ่ เพื ่อใช้
ประโยชน์ ได้ดังต่อไปน้ี 
  1. ก้ันพ้ืนที่แยกออกมาจากพ้ืนที่ทำงานขนาดใหญ่ 
  2. กั ้นพื ้นที ่ห้องให้แยกออกจากกันเพื ่อความเงียบสงบและ 
   ความเป็นส่วนตัว 
  3. ก้ันพ้ืนที่เพ่ือแบ่งห้องในอพาร์ทเม้นท์ 
  การใช้งานแผ่นผนังคอนกรีตมวลเบา ขึ้นอยู่กับความต้องการ
ของเจ้าของโครงการและผู ้ออกแบบโครงการก่อสร้างนั ้น โดย
คำนึงถ ึงความเหมาะสมทั ้งในด้านการออกแบบ งบประมาณ 
ระยะเวลา รวมถึงความสวยงามหลังการติดต้ัง 

2.2. แบบจำลองสารสนเทศอาคาร 

แบบจำลองสารสนเทศอาคาร   (Building Information 
Modeling, BIM) เป็นกระบวนการออกแบบและก่อสร้างโดยจำลอง
สร้างแบบอาคารเสมือนจริง (Building Model) รวมถึงใส่ข้อมูลหรือ
สารสนเทศ (Information) ในองค์ประกอบอาคารเสมือนจริง เพ่ือ
เป็นข้อมูลของโครงการก่อสร้างนั้น ๆ และสามารถนำมาใช้ในการ
จัดการโครงการก่อสร้างต่อไป การใช้เทคโนโลยีแบบจำลอง
สารสนเทศอาคาร มีแนวโน้มเป็นที่นิยมมากขึ้นและมีผู้ให้ความสนใจ
รวมถึงผู้ใช้งานเพ่ิมมากขึ้นเช่นกัน 

2.2.1. หลักการทำงานและกระบวนการของ
แบบจำลองสารสนเทศอาคาร 

กระบวนการในการทำงานเก ี ่ยวข ้องก ับการประย ุกต์ใช้
สารสนเทศในขั้นตอนการทำงานผ่านข้อมูลและแบบจำลองอาคาร
เสมือนจริงด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยแบบจำลองประกอบดว้ย
องค์ประกอบต่าง ๆ ของอาคาร เช่น เสา ผนัง พ้ืน และองค์ประกอบ
อื่น ๆ ซึ่งจะประกอบไปด้วยข้อมูลกราฟิก (Graphics) ทั้งสองและ
สามมิติ เช่น ขนาด ระยะ สี เป็นต้น และข้อมูลที่ไม่ใช่กราฟิก (Non-
Graphics) เช ่น ข ้อม ูลผ ู ้ผล ิต ราคา เป ็นต ้น ซ ึ ่ งแบบจำลอง
สารสนเทศอาคารจะรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ที่ระบบฐานข้อมูลกลาง
ของระบบ โดยสามารถแสดงผลในมุมมองลักษณะต่าง ๆ ที่
เหมาะสมตามการใช้งาน ดังนั้นเมื่อผู้ใช้งานต้องการเปลี่ยนแปลง
แก้ไขส่วนใดในแบบจำลองสารสนเทศอาคาร ผลจะถูกส่งไปที่
ฐานข้อมูลกลางเพื่อเปลี่ยนแปลงและแสดงผลการเปลี่ยนแปลงนั้น
ออกมา 

2.2.2. การประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร 

โครงการก่อสร้างในปัจจุบันมีกระบวนการที ่ซับซ้อนและมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งในด้านรูปแบบขององค์กร รูปแบบของ
สัญญา วิธีการก่อสร้าง ข้อจำกัดของพื้นที่ในการก่อสร้าง ชนิดของ
โครงการก่อสร้าง เครื่องมือและเครื่องจักรที่ใช้งาน การใช้เครื่องมือ
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ที่ช่วยสร้างระบบการจัดการสารสนเทศจึงเป็นสิ่งสำคัญในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพทางด้านต้นทุน เวลา และคุณภาพ ซึ่งงานวิจัยที่ผ่าน
มาเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการสารสนเทศในโครงการ
ก่อสร้างในหลายด้าน เช่น การติดตามและตรวจสอบงานก่อสร้าง[5] 
พัฒนาการประยุกต์ใช้ BIM ในกระบวนการจัดการ เพื่อติดตามและ
ตรวจสอบโครงการก่อสร้าง[6] ศึกษาการประยุกต์ใช้ BIM เพ่ือ
ตรวจสอบและจัดการโครงการรถไฟฟ้าใต้ดิน การจัดการข้อมูลและ
ปร ิมาณงานในโครงการก ่อสร ้าง [7] ศ ึกษาการประย ุกต ์ ใช้
แบบจําลองสารสนเทศอาคาร เพื ่อจัดการข้อมูลของโครงการ
ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในส่วนงานเหล็กเสริมของชิ้นส่วน
สําเร็จรูป[8] ศึกษาการประยุกต์ใช้ BIM เพื่อปรับปรุงความแม่นยำ
ในการถอดปริมาณวัสดุของโครงการก่อสร้าง โดยใช้แนวความคิด
การตรวจจับการทับกันของวัตถุ การประยุกต์ใช ้แบบจำลอง
สารสนเทศอาคารช ่วยเพ ิ ่มประสิทธ ิภาพด้านต่าง ๆ ในการ
บริหารงานก่อสร้างทำให้การก่อสร้างดำเนินไปตามขั้นตอนและ
แผนงานท่ีวางไว้ ซึ่งสามารถจัดการกับต้นทุน เวลา และคุณภาพของ
โครงการก่อสร้างได้ 

2.3. หลักการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด (OPTIMIZATION) 

การหาค่าคำตอบที่ดีที่สุด คือหลักการจำลองปัญหาที่เกิดขึ้น
จริงให้มีลักษณะเป็นสมการทางคณิตศาสตร์ เพื ่อหาวิธีในการ
แก้ป ัญหาและหาคำตอบที ่ด ีท ี ่ส ุดของป ัญหา (Optimization 
solutions) ซึ่งอาจเป็นค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดตามเป้าหมายที่กำหนด 
โดยทั่วไปปัญหาหนึ่งจะมีวัตถุประสงค์ที่ถูกกำหนดไว้เป็นลักษณะ
ฟังก์ชัน (Objective Function) โดยฟังก์ชันวัตถุประสงค์จะถูก
กำหนดขอบเขตโดยฟังก์ชันข้อจำกัด ดังนั้นฟังก์ชันวัตถุประสงค์จะ
ถูกนำมาพิจารณาในการประเมินค่าคำตอบที่เป็นไปได้ เพื่อหาค่า
คำตอบท่ีดีที่สุดในกลุ่มนั้น ๆ 

องค์ประกอบหลักของการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด ประกอบด้วย
สามส่วนหลักได้แก่ ตัวแปรตัดสินใจ (decision variables)  ฟังก์ชัน
ว ัตถ ุประสงค ์  (Objective function)  และฟ ั งก ์ช ันข ้อจำกัด 
(constraint function) ทั ้งสามองค์ประกอบมีความเกี ่ยวข้อง
สัมพันธ์กัน โดย ตัวแปรตัดสินใจ คือ ค่าตัวแปรในสมการต่าง ๆ ของ
โมเดลปัญหาที่ต้องการหาค่าเป็นคำตอบ ในหนึ่งโมเดลอาจมีตัวแปร
ในการตัดสินใจได้หลายตัวแปร ค่าคำตอบของตัวแปรที่ถูกแก้จาก
สมการนี้ จะถูกนำไปใช้ในการตัดสินใจเชิงปริมาณ เช่น จำนวนแผ่น
ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป เป็นต้น ฟังก์ชันวัตถุประสงค์ คือ สมการทาง
คณิตศาสตร์ที่อยู่ในรูปฟังก์ชันของตัวแปรตัดสินใจ ใช้สำหรับตรวจ
ประเมินระดับความสำเร็จของวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ เช่น สมการแสดง
การจัดเรียงแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูปให้เหลือพื้นที่เศษน้อยที่สุด 
และส่วนสุดท้ายฟังก์ชันข้อจำกัด คือ สมการหรืออสมการทาง
คณิตศาสตร์ที่อยู่ในรูปฟังก์ชันของตัวแปรตัดสินใจเช่นกัน แต่ทำ
หน้าที่เป็นขอบเขตหรือข้อจำกัดให้กับกลุ่มของค่าตัวแปรตัดสินใจ 

ค่าของตัวแปรตัดสินใจที่สอดคล้องกับฟังก์ชันข้อจำกัดจึงเรียกว่า 
คำตอบท่ีเป็นไปได้ 

3. วิธีการดำเนินงานวจิัย 

ผู้วิจัยดำเนินงานวิจัยโดยสัมภาษณ์เบื ้องต้นในขั ้นตอนการ
จัดเรียงแผ่นผนังคอนกรีตมวลเบา โดยนำข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่
กระบวนการพัฒนาเพ่ือหาแนวทางในการสร้างและออกแบบ
โปรแกรมให้เหมาะสมกับระบบการวางแผนติดตั้งแผ่นผนังคอนกรีต
มวลเบา โดยดำเนินการดังนี้ 

3.1 ศึกษาและเก็บข้อมูลการบริหารจัดการแผ่นผนัง
คอนกรีตมวลเบาในโครงการก่อสร้าง  

ผู้วิจัยศึกษาและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการแผ่นผนัง
คอนกรีตมวลเบาในโครงการก่อสร้าง โดยสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์
ที่เกี่ยวข้อง ในการสัมภาษณ์ได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการ
แผ่นผนังคอนกรีตมวลเบาในโครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ขนาด
มาตรฐานของแผ่นคอนกรีต ขั้นตอนในการติดตั้ง ระยะเวลาในการ
ดำเนินงานตั ้งแต่ได้รับแบบก่อสร้างจนถึงเสร็จสิ ้นขั ้นตอนการ
จัดเรียงแผ่นผนัง ลักษณะของการจัดเรียง ข้อกำหนดในการติดต้ัง
แผ่นผนัง รวมถึงปริมาณการใช้แผ่นผนังแต่ละชนิดในโครงการ 

3.2 ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที ่ เก ี ่ยวข ้องกับ
งานวิจัย 

ทบทวนวรรณกรรมที ่เกี ่ยวข้องกับงานวิจัยทั ้งในส่วนของ
เอกสารงานวิจัย ตำราเรียน วารสาร บทความทางวิชาการและส่ิง
ตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแผ่นผนังคอนกรีตมวลเบาใน
โครงการก่อสร้าง ข้อจำกัดในการจัดเรียงแผ่นผนังคอนกรีตมวลเบา 
และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการการก่อสร้าง
ด้วยแผ่นผนังคอนกรีตมวลเบา  

3.3 ศึกษาเครื่องมือที่ใช้พัฒนาระบบ  
ผ ู ้ว ิจ ัยศ ึกษาเคร ื ่องม ือและว ิธ ีการ เพ ื ่อนำมาว ิ เคราะห์ 

เปรียบเทียบ โดยเลือกเครื ่องมือและวิธ ีการที ่สามารถนำมา
ประยุกต์ใช้กับการวางแผนติดตั้งแผ่นผนังคอนกรีตมวลเบาเพ่ือ
นำมาพัฒนาระบบต่อไป 

3.4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแผ่นผนังคอนกรีตมวล
เบาตามกรอบแนวคิด  

พัฒนาระบบการบริหารจัดการแผ่นผนังคอนกรีตมวลเบาให้
สอดคล้องกับกรอบแนวคิดที่กำหนดไว้ โดยใช้เคร่ืองมือและวิธีการท่ี
ได้ศึกษาไว้ในขั้นตอนก่อนหน้า เพ่ือใช้สนับสนุนการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 
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รูปที่ 1  ขั้นตอนการทำงานของระบบการบริหารจัดการแผ่นผนัง

คอนกรีตมวลเบา 

ขั้นตอนการพัฒนาระบบตามกรอบแนวคิด เริ่มจากผู้วิจัยเลือก
เครื ่องมือและวิธีการเพื่อนำมาใช้ในการวิจัย โดยระบบที่พัฒนา
เริ่มต้นการทำงานผ่านโมเดลBIM ผู้ใช้งานเลือกความยาวแผ่นผนัง
คอนกรีตมวลเบา และความยาวช่วงผนังที่ต้องการ จากนั้นเลือกใช้
งาน Add-in ในโมเดลBIM เพื ่อให้ระบบประมวลผล ในขั ้นตอน
ถัดไประบบจะอ่านค่า Object จากโมเดลBIM ผ่านการใช้งาน 
Coding ซึ่งระบบจะวนเก็บค่า Coordinate-XYZ ของ Object แต่
ละตัวไว้ ในขั้นต่อมาหลังจากระบบเก็บค่า Object แต่ละตัวไว้แล้ว  
ระบบจะนำผลแผ่นผนังคอนกรีตมวลเบาและช่วงผนัง มาหาค่า
คำตอบที่ดีที ่สุดผ่านหลักการ Optimization เมื ่อได้คำตอบแล้ว 
ระบบจะนำผลที่ได้แสดงภาพกลับไปยังโมเดลBIM ผลลัพธ์ที่ได้จะ
แสดงระยะที่เหลือจากการจัดเรียงแผ่นผนังคอนกรีตมวลเบาและ
จำนวนแผ่นผนังคอนกรีตมวลเบาแต่ละขนาดออกมา  

4. ผลการวิจัย 

งานวิจัยนี ้เป็นการพัฒนาระบบการวางแผนติดตั ้งแผ่นผนัง
คอนกรีตมวลเบา โดยใช้หลักการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดและแสดงค่า
ผ่านโมเดล BIM  เพื่อใช้ในการจัดการแผ่นผนัง การพัฒนาระบบยึด
หลักการลดระยะช่วงผนังให้เหลือน้อยที่สุดหรืออีกนัยหนึ่งคือการ
จัดเรียงขนาดแผ่นผนังที่ถูกกำหนดไว้แล้ว ให้สามารถจัดเรียงได้เต็ม

ช่วงผนังโดยเหลือพ้ืนที่ที่ต้องเก็บงานด้วยปูนน้อยที่สุด   

4.1. ผลการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด (OPTIMIZATION) 

งานวิจัยใช้หลักการการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด โดยตั้งเงื่อนไข
เพื ่อพัฒนาระบบ คือ การลดระยะช่วงผนังให้เหลือน้อยที ่ สุด 
(Minimize Waste) ในการพัฒนาระบบได้เปรียบเทียบผลการ
วิเคราะห์การจัดเรียงแผ่นผนังให้เหลือพื้นที่ของช่วงผนังให้น้อยที่สุด
โดยใช้การเปรียบเทียบด้วยวิธี Simplex LP และ GA ดังตัวอย่างที่
แสดงในตารางท่ี 1 และตารางที่ 2 

ตารางท่ี 1  ตัวอย่างการวิเคราะห์ผลพ้ืนที่ของช่วงผนังที่เหลือด้วยวิธี 
Simplex LP 

 
  หมายเหตุ การวิเคราะห์ผลพ้ืนที่ใช้ความสูงแผ่นผนังที่เท่ากัน 

ตารางที่ 2 ตัวอย่างการวิเคราะห์ผลพ้ืนที่ของช่วงผนังทีเ่หลือ ด้วย
วิธี GA 

 
 หมายเหตุ การวิเคราะห์ผลพ้ืนที่ใช้ความสูงแผ่นผนังที่เท่ากัน         
  *ช่วงผนังที่เหลือมีค่าอยู่ในหลักหน่วย นอกนั้นมีค่าเป็นทศนิยม (10-10) 
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จากตัวอย่างผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 1 และ 2 แสดงให้เห็น
ว่า การวิเคราะห์ด้วยวิธี Simplex LP มีค่าการ Minimize Waste 
ต่างจากวิธี GA เนื ่องจากการวิเคราะห์ด้วยวิธี Simplex LP ต้อง
กำหนดสัดส่วนพื้นที่ของช่วงผนังเพื่อให้ระบบสามารถรับรู ้ความ
ต้องการของผู้ใช้งาน (กำหนดสัดส่วนพื้นที่ของช่วงผนังเพื่อให้ระบบ
ประมวลผลจำนวณแผ่นผนัง เช่น ต้องการจำนวณแผ่นผนังที่มีขนาด
ใหญ่มากกว่าขนาดเล็กสี่สิบเปอร์เซ็นต์) เมื่อกำหนดสัดส่วนของช่วง
ผนัง ระบบจะนำสัดส่วนของช่วงผนังที่กำหนดไว้และขนาดแผ่นผนัง
คอนกรีตมาประมวลผล โดยการวิเคราะห์ด้วยวิธี Simplex LP จะมี
ผลการวิเคราะห์บางจุดที่ไม่แม่นยำ เนื่องจากการกำหนดเงื่อนไข
จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตามช่วงผนัง ในส่วนการวิเคราะห์ด้วยวิธี 
GA ระบบสามารถประมวลผลการ Minimize Waste ได้ใกล้เคียง
ค่าศูนย์มากกว่า เนื ่องจากการวิเคราะห์ด้วยวิธี GA เป็นการใช้
หลักการการหาค่าคำตอบ โดยอาศัยร ูปแบบการทำงานของ
กระบวนการการคัดเลือกพันธุกรรมจากธรรมชาติ เมื ่อกำหนด
เงื ่อนไขหลักของการทำงานแล้วเสร็จ ระบบสามารถพัฒนาและ
เปลี ่ยนแปลงคำตอบให้ได ้ค ่าการ Minimize Waste ได ้อย ่าง
ใกล้เคียงตามเงื่อนไขที่ถูกกำหนดไว้ 

4.2. การแสดงผลผ่านโมเดลข้อมูลสารสนเทศอาคาร 
(BUILDING INFORMATION MODELING) 

การแสดงค่าผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ผ่านโมเดล BIM โดย
งานวิจัยใช้โปรแกรม Revit ร่วมกับภาษาซีชาร์ป (C#) ในการพัฒนา
ระบบการวางแผนติดตั้งแผ่นผนังคอนกรีตมวลเบา ระบบสามารถ
แสดงค่าผลลัพธ์ในรูปแบบสามมิติ เพื่อให้ผู้ใช้งานเห็นภาพได้อย่าง
ชัดเจน โดยภาพที่แสดงในโมเดลประกอบไปด้วย ช่วงผนังที่ต้องการ
จัดวางแผ่นผนังลงไปและผนังคอนกรีตมวลเบาท่ีถูกจัดเรียงให้ต่อกัน 
โดยแสดงในรูปที่ 2 
 

 
รูปที่ 2 การแสดงค่าผลลัพธ์ในรูปแบบสามมิติ 

การแสดงผลลัพธ์ผ่านโมเดลข้อมูลสารสนเทศอาคารเป็นดังภาพ
ที่ 2 โดยมีขั้นตอนในการใช้งานเป็นไปตามลำดับดังนี้ 
1. เปิดใช้งานไฟล์โมเดลข้อมูลสารสนเทศอาคาร ที ่มี Object 

ความยาวแผ่นผนังคอนกรีตมวลเบา และความยาวช่วงผนัง
จากน้ันเลือกช่วงผนังและแผ่นผนังที่ต้องการ 

2. คลิก Add-in บนโปรมแกรม Revit ระบบจะประมวลผลและ
แสดงค่า Object ที่เลือก 

3. ระบบแสดงผลลัพธ์ของการจัดเรียงในรูปแบบสามมิติของแผ่น
ผนังทั้งระยะที่เหลือและจำนวนแผ่นผนังแต่ละขนาด 

5. สรุปผลการวิจัย 

การพัฒนาระบบการวางแผนติดต้ังแผ่นผนังคอนกรีตมวลเบา มี
ส่วนสำคัญต่อระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากแผ่น
ผนังคอนกรีตมวลเบาถูกนำมาใช้ในงานก่อสร้างมากขึ้น การวางแผน
จัดเรียงแผ่นผนังจึงมีความจำเป็นต่อการดำเนินงาน โดยแนวทางใน
การจัดเรียงแผ่นผนังคอนกรีตมวลเบาอาศัยหลักการ Optimization 
เพื ่อลดระยะช่วงผนังที ่เหลือ จากผลของการวิจัยได้ว ิเคราะห์
เปรียบเทียบผลการจัดเรียงแผ่นผนังด้วยวิธี Simplex LP และ GA 
โดยคำตอบที่ได้จากวิธี Simplex LP ให้ค่าการ Minimize Waste 
เหลือมากสุดอยู่ที่ร้อยละ 9.09 ในขณะที่คำตอบที่ได้จากวิธี GA ค่า
เหลือมากสุดอยู่ที ่ร้อยละ 2.61 ในส่วนของการแสดงผลลัพธ์ผ่าน
โมเดลข้อมูลสารสนเทศอาคาร ผู ้ว ิจ ัยใช้โปรแกรม Revit เพ่ือ
แสดงผลในรูปแบบสามมิติ โดยระบบจะนำค่าผลลัพธ์ที่ได้จากการ
วิเคราะห์ด้วย GA ประมวลผลกลับมายังโปรแกรมเพื่อให้ผู้ใช้งาน
รับรู้ผลและนำไปใช้ในการวางแผนติดต้ังแผ่นผนัง 
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การศึกษาปัญหาหมวดงานโครงสรา้งคอนกรีตในงานก่อสร้างอาคารสูงในเขตเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร ี
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บทคัดย่อ 

ปัญหาในหมวดงานโครงสร้างเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญในงานก่อสร้าง เพราะหากการก่อสร้างในส่วนโครงสร้างมีปัญหาจะส่งผลให้เกิดความ
สูญเสียอย่างมาก ในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาหมวดงานโครงสร้างในงานก่อสร้างอาคารสูงในเขตเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี โดยเก็บข้อมูลจากโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างจำนวน 5 โครงการ โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์วิศวกรผู้ควบคุม
โครงการ ในงานวิจัยนี้แบ่งปัญหาหมวดงานโครงสร้างออกเป็น 6 หมวดงาน ได้แก่ (1) งานฐานรากและเสาเข็ม (2) งานเสา (3) งานคาน (4) งานพ้ืน 
(5) งานผนัง  และ (6) งานบันได ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามพบว่า ปัญหางานฐานรากและเสาเข็มมีความถี่และความสำคัญมากที่สุด 
และจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างพบว่าปัญหาหมวดงานโครงสร้างเกิดจากหลายปัจจัย ได้แก่ (1) ปัจจัยด้านทักษะ
การทำงานของแรงงาน โดยแรงงานยังขาดทักษะและความรู้ทำงานในงานก่อสร้าง (2) ปัจจัยด้านสภาพพ้ืนที่ในการทำงานของงานก่อสร้าง เช่น การ
ทำงานในพื้นที่สูงและเสี่ยงภัยส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง และ  (3) ปัญหาด้านการสื่อสาร โดยเฉพาะอุปสรรคด้านภาษาที่สื่อสารกับ
แรงงานต่างชาติที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานก่อสร้าง ซึ่งอาจส่งผลให้การทำงานผิดพลาด 
คำสำคัญ: ปัญหาหมวดงานโครงสร้าง, อาคารสูง, งานก่อสร้าง    

Abstract 

One of the most important aspects in a construction project is the structural which could relate to design and construction 
process. The structural failure in construction could lead to a huge loss. The purpose of this study is to identify the structural 
problems in high-rise building construction projects in Pattaya, Chonburi. Data were collected from five high-rise buildings 
construction projects. Research methodology comprised of two parts which were questionnaire surveys and interview with 
construction project engineers.  In this study, the structural problems in the construction project divided into 6 categories 
which were (1) foundations and piles work (2) column work (3) beam work (4) slab work (5) wall work (6) stair work. The study 
presented that the foundations and piles work was the highest frequency and most importance. The interview with 
construction project engineers suggested several factors related to the structural problems which were (1) unskilled 
construction workers (2) working condition and (3) communication problem with foreigner workers. 
Keywords: Structural problems, High-rise building, Construction work 

 
1. ที่มาและความสำคัญของปัญหา 

ในปัจจุบันโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มี
บทบาทสำคัญมากเพื่อรองรับความต้องการของประชากรที่ต้องการ
มีที่พักอาศัย เช่น บ้าน คอนโดมิเนียม ซึ่งในการดำเนินงานก่อสร้าง
ต้องใช้เวลาในการก่อสร้างนานและมีการทำงานหลายขั้นตอน ซึ่ง
ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย เช่น ผู้รับเหมาและเจ้าของ
โครงการ จึงอาจเกิดปัญหาที ่ทำให้การก่อสร้างไม่เป็นไปตาม
กำหนดการของระยะเวลาการก่อสร้าง โดยปัญหาต่าง ๆ รวมถึง
ปัญหาด้านโครงสร้างอาจทำให้เกิดความเสียหายและทำให้เกิดความ
ล่าช้าของโครงการได้ 

ในการออกแบบอาคารแต่ละหลังสามารถเลือกระบบโครงสร้าง
ที ่แตกต่างกันได้โดยคำนึงถึงดุลยภาพ ได้แก่ ความต้องการทาง
สถาปัตยกรรม เช่น รูปทรง พื้นที่ใช้สอย และความเป็นไปได้ในเชิง
วิศวกรรม เช่น รูปทรง หรือขนาดของอาคาร ซึ่งอยู ่ในวิสัยที ่จะ
ก่อสร้างได้ มั่นคงแข็งแรง ประหยัด มีเสถียรภาพ ทนทาน โดย
ปัจจัยพื้นฐานทางวิศวกรรมจะต้องพิจารณามิติ สัดส่วนขององค์
อาคาร และวัสดุ   ดังนั้นการออกแบบอาคารจะต้องคำนึงถึงความ
เหมาะสมทั้งในด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม เพื่อให้โครงสร้างมี
ความปลอดภัยและเหมาะสมแก่การใช้งาน 

ปัญหาในงานก่อสร้างเป็นสองประเภท ได้แก่ ปัญหาที่พบได้
ทั่วไปเกิดจากความบกพร่องในระหว่างการก่อสร้าง มีโอกาสเกิดขึ้น
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แม้ว่าผู ้ที ่มีส่วนเกี ่ยวข้องจะสร้างถูกตามหลักวิชาการ ปัญหานี้
สามารถตรวจพบและแก้ไขให้ถูกต้องได้ และปัญหาที่พบในภายหลัง
การก่อสร้าง ซึ่งเกิดจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในงานก่อสร้างปล่อยปะ
ละเลยการควบคุมและตรวจสอบงาน ในปัญหานี้ยากแก่การตรวจ
พบในขั้นตอนการส่งมอบงาน หรือบางคร้ังตรวจพบภายหลังจากเข้า
พักอาศัยแล้ว [6] 

ปัญหาหมวดงานโครงสร้างในการก่อสร้างอาคารมีหลายสาเหตุ 
ซึ่งส่งผลเสียหายกับโครงสร้างของอาคาร หากเกิดขึ้นอาจทำให้เกิด
ความสูญเสียที่มิอาจประเมินค่าได้ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหางาน
ก่อสร้างในประเทศไทยท่ีสามารถพบได้ทั ่วไปและมาจากหลาย
สาเหตุ เช่น เกิดจากการประมาทเลินเล่อและปล่อยปะละเลยของผู้
ที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง แรงงานขาดประสบการณ์ในการทำงาน
ก่อสร้าง สภาพอากาศ เป็นต้น   

ในปัจจุบันการก่อสร้างอาคารในเขตเมืองพัทยา อำเภอบางละ
มุง จังหวัดชลบุรีมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและมีแนวโน้มเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในการก่อสร้างคารสูงมีขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากและ
มีความซับซ้อนด้านการก่อสร้างในส่วนของงานโครงสร้าง จึงพบ
ปัญหาในหมวดงานโครงสร้างได้บ่อยคร้ัง 

งานวิจัยนี ้ศึกษาปัญหาในงานก่อสร้างหมวดงานโครงสร้าง 
กรณีศึกษาการก่อสร้างอาคารสูงในเขตเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี ซึ่งงานวิจัยนี้จะช่วยให้ผู้ที ่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง
เข้าใจปัญหาในงานก่อสร้างโดยเฉพาะปัญหาในหมวดงานโครงสร้าง 
ช ่ วยใ ห้สามารถวางแผนการทำงานท ี ่ ครอบคล ุมและเ พ่ิม
ประสิทธิภาพการทำงานในงานก่อสร้างดีขึ้นและนำไปสู่ความสำเร็จ
ของงานต่อไป 

2. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

กฎกระทรวงฉบับที่ 33 ของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร [9] 
ได้ระบุว่า อาคารสูง หมายถึง อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้
สอยได้โดยมีความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป โดยยอดเยี่ยม เทพธรา
นนท์ [5] ได้รวบรวมปัญหาในงานก่อสร้างต่างๆ ทั้งงานอาคารสูง 
งานก่อสร้างทั่วไป โดยจากการศึกษาพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่
มาจากความผิดพลาดบริเวณหน้างาน รองลงมาเป็นส่วนของการ
ออกแบบ  

จักรธร พรธนเกษม [1] ศึกษาปัญหาที่พบในงานก่อสร้างอาคาร
สูง ณ โครงการ เดอะ เทมโปแกรนด์ สาทร-วุฒกาศ ได้รวบรวม
ปัญหาที่พบในโครงการก่อสร้าง ได้แก่ ปัญหาที่เกี่ยวกับคน เช่น 

จำนวนคนงานไม่เพียงพอต่อการทำงาน ไม่มีประสบการณ์ในการ
ทำงาน มาตรฐานด้านงานฝีมือไม่เพียงพอ ปัญหาที่เกี่ยวกับเงิน เช่น 
เบิกค่างวดไม่ได้ เงินหมุนไม่ทัน ปัญหาที่เกี่ยวกับวัสดุ เช่น วัสดุขาด
ตลาด ส่งวัสดุเข้าโครงการก่อสร้างไม่ได้ การปรับขึ้นราคาของวัสดุ 
วัสดุไม่ตรงตามข้อกำหนด ปัญหาที่เกี่ยวกับเครื ่องจักร เช่น เกิด
ความเสียหายต่อเครื ่องจักร และไม่ม ีเครื ่องจักรสำรอง ไม่มี
เคร่ืองจักรเป็นของตนเอง และไม่สามารถหาเช่าเคร่ืองจักรได้ ปัญหา
ที่เกี่ยวกับการบริหาร เช่น ผู้บริหารไม่เด็ดขาด เกิดความขัดแย้งใน
ฝ่ายบริหารการบริหารด้อยคุณภาพ และพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมา
จากผู้รับเหมาเป็นหลัก 

ฉัตรนภา บุญยืน และ เกรียงไกร อรุโณทยานันท์ [2] ศึกษา
ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความบกพร่องของงานก่อสร้างอพาร์ตเมนต์ 
พบว่าความบกพร่องเกิดจากงานสถาปัตยกรรม งานระบบ งาน
โครงสร้าง และงานอาคารภายนอกตามลำดับ พบว่าสาเหตุความ
บกพร่องของงานนั้นเกิดมาจากฝีมือแรงงาน เนื่องจากฝีมือแรงงาน
ส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจในแบบก่อสร้าง และเป็นแรงงาน
ต่างด้าวจึงทำให้เกิดปัญหาในด้านการส่ือสาร ผู้ควบคุมงานควรมี
ประสบการณ์และสามารถดูแลส่ือสารกับแรงงาน ต่างด้าวได้ เพ่ือทำ
ให้งานมีคุณภาพดีขึ้น 

พิชญุตม์ จรัสบำรุงโรจน์ และ อรรถสิทธิ ์ ศิริสนธิ [4] ศึกษา
ขั้นตอนการดำเนินงานการควบคุมงานก่อสร้าง และปัจจัยที่มีผลต่อ
ความสำเร็จของโครงการ จากการศึกษางานวิจัยพบว่างานวิจัยนี้ได้
ศึกษาจากผู้ควบคุมงานและเก็บข้อมูลจากสถานที่จริงของทั้ง 3 
บริษ ัท พร้อมทั ้งแนวทางการแก้ไขของแต่ละบริษ ัท ผลจาก
การศึกษางานวิจัย พบว่าวิธีการดำเนินงานแต่ละขั้นตอนของทั้ง 3 
บริษัท 3 โครงการ ใกล้เคียงกัน แตกต่างกันที่ระบบการทำงาน โดย
จะแบ่งผลกระทบของการควบคุมงาน ได้แก่ สภาพดินฟ้าอากาศ, 
จำนวนคนงาน, ความรู้ความเข้าใจของคนงาน, การควบคุมงาน, 
การใช้วัสดุ และการใช้เคร่ืองจักร 

3. การดำเนินงานวิจัย 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาปัญหาหมวดงานโครงสร้างคอนกรีตใน
งานก่อสร้างอาคารสูงในเขตเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี เก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire survey) 
และการส ัมภาษณ ์  (Interview)  โดยว ิ เคราะห์ความถ ี ่ และ
ความสำคัญของปัญหาในหมวดงานโครงสร้างของงานก่อสร้าง
อาคารสูง  
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ตารางท่ี 1  ปัญหาหมวดงานโครงสร้างคอนกรีตในการก่อสร้าง 

1. งานฐานรากและเสาเข็ม 1.1 ตอกเสาเข็มเอียง 
1.2 ตัดหัวเสาเข็มไม่ได้ระดับ 
1.3 ใช้เหล็กเสริมที่เป็นสนิมมาใช้ในการทำฐานราก 
1.4 ตอกเข็มยังไม่ถึงระดับที่กำหนดแต่ปลายเข็มไปชนกับอุปสรรค เช่น หินขนาดใหญ่ 
1.5 ขณะเทคอนกรีต เกิดฝนตกหนัก และนาน อีกทั้งยังมีคอนกรีตเหลือเทอยู่มาก 

2.งานพ้ืนคอนกรีต 2.1 พ้ืนคอนกรีตเกิดการแตกร้าว 
2.2 พ้ืนคอนกรีตเป็นโพรง 
2.3 การเปล่ียนประเภทของพ้ืนที่ใช้ก่อสร้าง เช่น เปล่ียนจากพ้ืนหล่อในท่ีเป็นแผ่นพ้ืนสำเร็จ 
2.4 ไม่ได้ติดต้ังเหล็ก Shear Steel จากแนวคานท่ีวางพ้ืนสำเร็จรูป 
2.5 การวางแผ่นพ้ืนสำเร็จรูปผิดด้าน หรือผิดตำแหน่งไปจากแบบก่อสร้าง 
2.6 เกิดการร่ัวของน้ำปูนจากการอัดน้ำปูนอุดช่องว่างในท่อหุ้มลวด Post-Tensioned อาจทำให้น้ำปูน
อุดชอ่งวางได้ไม่เต็ม และอาจทำให้ลวดทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ 
2.7 เทพ้ืนหนาเกินแบบก่อสร้าง 

3.งานคาน 3.1 การจ้ีเขย่าคอนกรีตไม่ทั่วถึงทำให้คานเป็นโพรง 
3.2 คานทรุดเพราะเหล็กเสริมหรือเดินเหล็กไม่ได้ขนาดตามแบบหรือแบบท่ีเขียนไม่ถูกต้องทำให้รับ
น้ำหนักไม่ได้ 
3.3 ขณะเทคอนกรีตค้ำยันหรือนั่งร้านเกิดการทรุดตัว 
3.4 หลังจากเทคอนกรีตคานคอดินแล้วดินเกิดทรุดตัว ทำให้เกิดรอยร้าวที่บริเวณหัวเสา 
3.5 การต่อเหล็กคานไม่ถูกตำแหน่ง เหล็กเสริมพิเศษหาย 
3.6 ขนาดหน้าตัดของคานไม่สามารถก่อสร้างได้ตาม แบบสถาปัตยกรรม 
3.7 ขนาดไม้แบบไม่ถูกต้อง 
3.8 เมื่อหยุดเทคอนกรีต ไม่ได้หยุดเทคอนกรีตที่ระยะ L/3 ของความยาวคาน 

4. งานเสา 4.1 เหล็กที่ใช้ในการทำเสาไม่ตรงตามแบบก่อสร้าง 
4.2 เสาเป็นโพรง 
4.3 ขนาดเสาไม่ตรงตามแบบก่อสร้าง 
4.4 เสาไม่ได้แนว,บิดเบี้ยว,เอียง 
4.5 เทคอนกรีตในเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่เต็มแบบทำให้เห็นเหล็กโครงสร้าง 
4.6 ขนาดไม้แบบไม่ถูกต้อง 
4.7 ระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กเสริมไม่เป็นไปตามแบบ 

5. งานผนัง 5.1 การผูกเหล็กและระยะห่างของเหล็กปลอกไม่ตรงตามแบบก่อสร้าง 
5.2 ผนังที่รับน้ำหนักส่วนโครงสร้างเกิดการแตกร้าว 

6. งานบันได 6.1 บันไดเป็นโพรง 
6.2 ขนาดมิติลูกต้ัง ลูกนอน Finishing ไม่ตรงตามแบบ 
6.3 ค้ำยันผิดวิธี 
6.4 เหล็กเสริมบันไดไม่เป็นไปตามแบบ 
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จากการรวบรวมข้อมูลปัญหาหมวดโครงสร้างในงานก่อสร้าง
จากหนังสือและงานวิจัยที่ผ่านมาสามารถแบ่งปัญหาหมวดงาน
โครงสร้างในงานก่อสร้างออกเป็น 6 หมวด ได้แก่ (1) งานฐานราก
และเสาเข็ม (2) งานพื้นคอนกรีต (3) งานคาน (4) งานเสา (5) งาน
ผนัง และ (6) งานบันได ดังแสดงในตารางที่ 1 โดยนำข้อมูลเหล่านี้
มาจัดทำแบบสอบถามและส่งให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินแบบสอบถาม
เพื่อคำนวณหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และคำนวณดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อคำถามและวัตถุประสงค์ (Item-Objective 
Congruence Index:IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านจะให้คะแนน
ระดับความสอดคล้อง ได้แก่   
 +1 = เห็นด้วยว่าประเด็นนั้นมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
   0  = ไม่แน่ใจว่าประเด็นนั้นมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
  -1  = ไม ่ เห ็นด ้วยก ับประเด ็นว ่าม ีความสอดคล ้อง กับ
วัตถุประสงค์ 

สมการที ่ใช้ในการคำนวณดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค ำ ถ ามและ ว ั ต ถ ุ ป ร ะ ส ง ค ์  ( Item- Objective Congruence 
Index:IOC)   
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 เมื่อ 
  R = ผลรวมของคะแนนท่ีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบในแต่ละระดับ    
            ความสอดคล้อง  
      n = จำนวนผู้เชี่ยวชาญท้ังหมด 
 โดยมีเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้ 
 IOC มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 คือ ผ่าน 
 IOC น้อยกว่า 0.5 คือ ไม่ผ่าน 

งานวิจัยนี้ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินแบบสอบถามจำนวน 
3 ท่าน ประกอบด้วยอาจารย์มหาวิทยาลัยจากสาขาวิศวกรรมโยธา
ที่มีความเช่ียวชาญด้านโครงสร้างอาคารจำนวน 2 ท่าน และหัวหน้า
แผนกก่อสร้างที่มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 20 ปีจำนวน 1 
ท่าน เมื่อผู้เชี่ยวชาญประเมินแบบสอบถามแล้ว หากมีหัวข้อใดที่ค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามและวัตถุประสงค์ (Item-
Objective Congruence Index:IOC) ไม่ผ่านเกณฑ์จะคัดออกจาก
แบบสอบถามและนำเฉพาะหัวข้อที่ผ่านเกณฑไ์ปใช้ในแบบสอบถาม 
ปัญหาหมวดงานโครงสร้างในการก่อสร้างสามารถสรุปได้ตามท่ี
แสดงในตารางท่ี 1 และนำแบบสอบถามไปใช้ในการเก็บข้อมูล  

ในงานวิจัยนี้ได้เก็บข้อมูลจากโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ประเภทอาคารสูงในเขตเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
โดยคัดเลือกโครงการจากใบขออนุญาตก่อสร้างในเขตพัทยาตั้งแต่
เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 จำนวน 427 โครงการ 
พบว่ามีอาคารสูงที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างทั้งหมด 7 โครงการ แต่มี
โครงการที่อนุญาตให้สามารถเข้าไปเก็บข้อมูลได้จำนวน 5 โครงการ 

โดยผู้ตอบแบบสอบถามในงานวิจัยนี้จะเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหลัก
ในโครงการก่อสร้าง เช่น วิศวกรควบคุมงาน วิศวกรโครงการ 
ผู ้จัดการโครงการโดยโครงการก่อสร้างทั ้ง 5 โครงการนี ้ ได้ส่ง
ตัวแทนมาโครงการละ 1 ท่าน เพื ่อตอบแบบสอบถามและให้
สัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาของหมวดงานโครงสร้างในงานก่อสร้าง
อาคารสูง 

4. ผลการศึกษา 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าเป็นเพศชายทั้งหมด 
อายุระหว่าง 30-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 60 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 80  และมีประสบการณ์ในการ
ทำงานระหว่าง 10-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 60 ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีใบประกอบวิชาชีพโดยแบ่งเป็นระดับภาคีวิศวกรร้อยละ 
20 และระดับสามัญวิศวกรร้อยละ 20 ผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละ
ท่านมีประสบการณ์ในการก่อสร้างงานหลากหลายทั้งงานอาคารสูง
และงานประเภทโรงงานอุตสาหกรรม  

ตารางท่ี 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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จากการสัมภาษณ์ผู ้ตอบแบบสอบถามเพิ ่มเติมพบว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามทั้ง 5 ท่านอยู่ระหว่างการรับผิดชอบและปฏิบัติงานใน
โครงการก่อสร้างอาคารสูงและทั้งหมดเป็นโครงการอาคารที่พัก
อาศัยในเขตพัทยา จังหวัดชลบุรี ส่วนใหญ่มีระบบโครงสร้างเป็นงาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  

ในการศึกษาปัญหาที่พบในงานก่อสร้างของหมวดงานโครงสร้าง
ของงานวิจัยนี้ได้วิเคราะห์ความถี่และความสำคัญของแต่ละปัญหา
ในหมวดงานโครงสร้าง โดยผลการวิเคราะห์ความถี่และความสำคัญ
ของปัญหาในหมวดงานโครงสร้าง ดังแสดงในรูปที ่ 1 และ 2 
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ตามลำดับ 

 
รูปที่ 1 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยความถี่ของปัญหาในการก่อสร้าง

หมวดงานโครงสร้าง 

จากรูปที่ 1 ค่าเฉลี่ยความถี่ของปัญหาในการก่อสร้างหมวดงาน
โครงสร้างพบว่า อันดับที่ 1 ได้แก่ ปัญหาในงานฐานรากและเสาเข็ม
พบเจอมากท่ีสุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 อันดับ 2 ได้แก่ ปัญหาในงาน
เสาพบเจอมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 อันดับที่ 3 ได้แก่ปัญหาในงาน
คานพบเจอปานกลางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.80 อันดับ 4 ได้แก่ ปัญหา
งานพื้นและงานผนังพบเจอปานกลางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.60 เท่ากัน 
และสุดท้ายปัญหางานบันไดพบเจอน้อยที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.60 

 
รูปที่ 2 กราฟแสดงค ่าเฉล ี ่ยความสำคัญของป ัญหาในการ

ก่อสร้างหมวดงานโครงสร้าง 

การศึกษาความสำคัญของปัญหาที่พบโดยผู้ตอบแบบสอบถาม 
แสดงในรูปที่ 2 สรุปได้ดังนี้ อันดับที่ 1 ได้แก่ ปัญหาในงานฐานราก
และเสาเข็มมีความสำคัญมากที่สุดมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.80 อันดับที่ 2 
ได้แก่ ปัญหาในงานเสามีความสำคัญมากที่สุดมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.20 
อันดับที่ 3 และ 4 ได้แก่ ปัญหางานคานและงานพื้นมีความสำคัญ
มากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 และ 3.40 ตามลำดับ อันดับที่ 5 และ 6 
ได้แก่ ปัญหางานผนังและงานบันไดมีความสำคัญปานกลางมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 และ 2.40 ตามลำดับ 

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

ในการศึกษาปัญหาในงานก่อสร้างในหมวดงานโครงสร้าง 
กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรี โดยคัดเลือกโครงการอาคารสูงซึ่งมีจำนวน
โครงการที่อนุญาตให้สามารถเข้าไปเก็บข้อมูลได้จำนวน 5 โครงการ 
การเก ็บข ้อม ูลใช ้แบบสอบถามซ ึ ่ งแบ ่ง เป ็น  2 ส ่วน  ได ้แก่  
แบบสอบถามปลายปิด (คำถามที่มีคำตอบกระชับมีขอบเขตชัดเจน 

มีคำตอบให้เลือก) และการสัมภาษณ์ (คำถามที่ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ 
ตอบได้อย่างอิสระ แสดงความคิด ทัศนคติได้อย่างกว้างขวาง) แล้ว 
นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลข้อมูลด้านความถี่และความสำคัญของ
ปัญหาในการก่อสร้างหมวดงานโครงสร้างพบว่าปัญหางานฐานราก
และเสาเข็มมีความถี่ที่พบมากที่สุดและมีความสำคัญมากที่สุด โดย
ปัญหาที่พบบ่อยในงานฐานรากและเสาเข็ม ได้แก่ การตอกเสาเข็ม
เอียง ตัดหัวเสาเข็มไม่ได้ระดับ ปัญหาที่พบบ่อยรองลงมา ได้แก่ งาน
เสา โดยปัญหาที่พบบ่อย ได้แก่ เสาไม่ได้แนว ระยะคอนกรีตหุ้ม
เหล็กเสริมไม่เป็นไปตามแบบ  และอันดับสามคืองานคาน  โดย
ปัญหาที่พบบ่อย ได้แก่ การจ้ีเขย่าคอนกรีตไม่ทั่วถึงทำให้คายเป็น
โพรง 

 
รูปที่ 3 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยความถี่และความสำคัญของปัญหา

การก่อสร้างหมวดงานโครงสร้าง 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เก่ียวข้องกับโครงการก่อสร้าง
พบว่าสาเหตุของการเกิดปัญหาหมวดงานโครงสร้างนั้นมาจากหลาย
ปัจจัย ได้แก่ แรงงานในงานก่อสร้างขาดทักษะและความรู้ในการ
ทำงานก่อสร้าง เช่น ไม่เข ้าใจแบบก่อสร้าง ขาดทักษะในงาน
ช่างฝีมือ ทำให้มีการทำงานผิดพลาดและต้องแก้ไขงาน ดังนั้น 
หน่วยงานก่อสร้างควรมีการคัดเลือกแรงงานท่ีมาทำงาน และควร
มอบหมายงานตามทักษะและความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน รวมถึง
การจัดอบรมและฝึกฝนการทำงานก่อสร้างให้แก่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละ
ระดับอย่างเหมาะสม 

การทำงานบนพื้นที่สูงและเสี่ยงภัยมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ทำงาน เนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสะดวก ทั้งยังมี
ข้อจำกัดการในการเคลื่อนย้ายแรงงานและวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างไป
ในพื้นที่ทำงานซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและเกิด
ความเสียหายในงานก่อสร้างได้ ดังนั ้น ผู ้ควบคุมงานควรวาง
แผนการดำเนินงานในการทำงานที ่สูงแต่ละครั ้งให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

ควรมีการจัดอบรมเร่ืองความปลอดภัยในการทำงานในท่ีสูงและ
วางแผนการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน  

ปัญหาการสื่อสารระหว่างผู้ควบคุมงานกับผู้ปฏิบัติงาน เช่น 
การส่ือสารกับแรงงานต่างชาติ อาจมีการสื่อสารผิดและเกิดปัญหา
ในการทำงานได้ โดยในการควบคุมงานควรจัดสรรจำนวนผู้ควบคุม
งานให้เพียงพอเพื่อที่จะดูแลงานได้ถี่ถ้วน หรืออธิบายขั้นตอนการ
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ทำงานให้เข้าใจได้ง่าย เช่น วิดีโอสาธิตการปฏิบัติงาน การวาดรูป
ประกอบการสั่งงานเพ่ือให้เกิดเข้าใจตรงกันก่อนเร่ิมทำงาน 
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บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้กระบวนการแบบจำลองข้อมูลอาคารทำรายการบัญชีการตัดเหล็ก โดยอาศัยทฤษฎีโปรแกรมเชงิเส้น 
ช่วยในการวิเคราะห์หาปริมาณเศษเหล็กของเสาโครงการอาคารเรียน 4 ชั้น 324ล-55 ต้านแผนดินไหว การศึกษาเร่ิมจากกำหนดรูปแบบการต่อทาบ
เหล็กยืนที่เป็นไปได้ตามมาตรฐานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กต้านแผ่นดินไหว มยพ. 1301/1302-61 ทั้งส้ิน 3 รูปแบบ ได้แก่  รูปแบบท่ี 1 (C1-1) 
ต่อทาบเหล็กยืนกึ่งกลางชั้น 2 รูปแบบที่ 2 (C1-2) ต่อทาบเหล็กยืนกึ่งกลางชั้น 3 และรูปแบบที่ 3 (C1-3) ต่อทาบเหล็กยืนกึ่งกลางทุกชั้น ด้วย
ซอฟท์แวร์บิม “ออโต้เดสก์ เรวิท” ประมวลผลออกมาเป็นตารางรายการบัญชีการตัดเหล็ก จากนั้นนำรูปการดัดเหล็ก (Rebar Number) ในตาราง
รายการบัญชีการตัดเหล็กมากำหนดตัวแปรการตัดเหล็กเพื่อหาค่าความเหมาะสมการตัดเหล็ก โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มความยาวเหล็กเส้นเป็น 3 กลุ่ม 
ความยาวเหล็กเส้น 10.00 เมตร 12.00 เมตร และความยาวผสมระหว่าง 10.00 เมตร กับ 12.00 เมตร ร่วมกับรูปแบบทั้ง 3 รูปแบบ พบว่า การ
จัดทำบัญชีรายการตัดเหล็กของเสารูปแบบ C1-2 และใช้ความยาวเหล็กเส้น 12.00 เมตร ได้ปริมาณเหล็กน้อยที่สุดคือ 34,635 กิโลกรัม เศษเหล็ก
เหลือ 1,832.17 กิโลกรัม คิดเป็นอัตราส่วนเศษเหล็กต่อปริมาณการใช้เท่ากับ 5.29 จึงแสดงให้เห็นว่าการใช้ทฤษฎีโปรแกรมเชิงเส้น ควบคู่ไปกับการ
ใช้ซอฟท์แวร์บิม จะให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด 
คำสำคัญ: แบบจำลองข้อมูลอาคาร, รายการบัญชีการตัดเหล็ก, ทฤษฎีโปรแกรมเชิงเส้น 

Abstract 

The objective of this study is to apply the process of building information modeling to making a rebar cutting list. Based on 
linear program theory, to assist in the analysis of the amount of rebar of the column on the 4-story building project 
(earthquake-resistant building codes). The study starts with determining a connection pattern according to the earthquake-
resistant reinforced concrete standards codes. There are 3 types: Type 1 (C1-1), a vertical steel lapping at the middle of level 
2. Type 2 (C1-2), a vertical steel lapping at the middle of level 3. And Type 3 (C1-3), a vertical steel lapping at the middle of 
every floor. Software BIM, "Auto Desk Revit" will be generated into the Rebar cutting list. Then take the shape of bending 
(Rebar Number) from the rebar cutting list table was used to determine the rebar cutting parameters. To find the suitability 
of rebar cutting. And then divided into three groups of rebar lengths: 10 meters. 12 meters. And mixed length 10 meters. And 
12 meters. Together with all 3 forms. Found that, the preparation of the list of steel cutting lists of the columns, form C1-2 
uses a length of 12.00 meters of rebar, minimum output is 34,635 kilograms and scrap is 1,832.17 kilograms. The ratio of scrap 
to rebar is 5.29. It shows that the use of linear programming theory together with the use of BIM software, the best results are 
achieved. 
Keywords: Building Information Modeling, Rebar cutting list, Linear Programing theory

1. บทนำ 

การก่อสร้างโครงสร้างอาคารด้วยแบบจำลอง 3 มิติ ทำขึ้นเพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องในงานก่อสร้างระหว่าง แบบสถาปัตยกรรม 
และ แบบวิศวกรรม เพื่อลดความเสียหาย และประหยัดเวลาในการ
ตรวจสอบก่อนเริ ่มงานจริง [1] การทำแบบจำลองโครงสร้างโดย
อาศัยกระบวนการจำลองข้อมูลอาคาร (Building Information 
Modeling: BIM) จ ึงม ีความสำค ัญอย ่างย ิ ่ งในย ุคสม ัยน ี ้ หาก

ผู้รับเหมาก่อสร้าง (Contractor) ได้นำกระบวนการ BIM มาใช้ใน
ขั ้นตอนการก่อสร้าง (Construction Phase) ในการพัฒนาแบบ
สร้างจริง (Shop Drawing) หรือระดับการพัฒนาขั ้น LOD300 
(Level Of Development : LOD) ของกระบวนการ BIM ก็จะทำ
ให้งบประมาณ ระยะเวลาและคุณภาพของโครงการ อยู่ในกรอบ
สัญญาที่ตั ้งไว้ การใช้รายการบัญชีตัดเหล็ก (Rebar cutting list : 
Bar list) มาช่วยในการวางแผนการการจัดการเศษเหล็ก จำนวน
เหล็กเส้นในการสั่งแต่ละครั้ง ก็จะทำให้วิศวกรคุมงานจัดการกับเศษ
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เหล็กได้ง่าย [2] และถ้าหากผู้พัฒนาแบบจำลอง (BIM Modeler) 
เข้าใจเทคนิคการก่อสร้าง และหลักการทางวิศวกรรม ในระดับขั้น
การพัฒนา ขั้น LOD300 ก็จะส่งผลให้ความเสียหาย ทั้งระยะเวลา 
และ ค่าใช้จ่ายลดลง [3] 

แต่อย่างไรก็ตาม การทำรายการบัญชีตัดเหล็ก ที่มีในปัจจุบัน 
โดยส่วนใหญ่จะใช้ประสบการณ์ของช่างเหล็ก ในการตัดและดัด
เหล็ก ละเลยการทำรายการบัญชีตัดเหล็กตามที่วิศวกรได้จัดทำข้ึน 
จึงทำให้เศษเหล็กที่เกิดขึ้นในโครงการเกินความจำเป็น โดยเฉพาะ
โครงการก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ สาเหตุที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ 
ปริมาณการใช้เหล็ก กับเศษเหล็กที่เหลือไม่มีความสัมพันธ์กัน เป็น
เศษเหล็กที่เหลือจากการทำ Bar list มีความยาวเท่ากัน และเป็น
เศษเหล็กที ่สามารถนำไปใช้ในส่วนอื ่น ๆ ได้ ซึ ่งแสดงให้เห็นว่า
รูปแบบการตัดเหล็กอาจมีเพียงรูปแบบเดียว ขาดการจัดกลุ่มการตัด
เหล็ก จึงควรกำหนดวธิีการทำในการตัดเหล็กแต่ละคร้ัง ให้เหมาะสม
กับการนำไปใช้ภายในโครงการ 

สาเหตุที ่เศษเหล็กเหลือเป็นจำนวนมากอาจเนื ่องมาจากผู้
ควบคุมงานขาดความรู้ความเข้าใจในการทำ Bar list และไม่มีการ
ติดตามควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังขาดเครื่องมือช่วย
อำนวยความสะดวกในการตัดสินใจ รวมถึงการพิจารณาความ
เหมาะสมในการตัดเหล็กเส้น เพื่อให้เหลือเศษเหล็กน้อยที่สุด ดังนั้น
การศึกษานี้จึงได้ทำการศึกษารูปแบบการต่อทาบเหล็กยืน โดยอาศัย
ซอฟท์แวร์บ ิม (Software BIM) “Autodesk Revit” ช่วยในการ
จัดรูปแบบเป็นรายการบัญชีตัดเหล็ก และใช้ทฤษฎีโปรแกรมเชิงเส้น 
(Linear Programing : LP) มาประยุกต์ใช้ในการพิจารณาหาความ
เหมาะสมจากรูปแบบการต่อทาบเหล็กยืนต่าง ๆ ที ่กำหนดขึ้น 
เพ่ือให้ได้ปริมาณเหล็กเส้น และเหลือเศษเหล็กน้อยที่สุด 

2. ทฤษฎทีี่เก่ียวข้อง 

ในการศึกษาครั ้งนี ้ม ีการอ้างอิงการใช้ทฤษฎีต่าง ๆ เช่น 
กระบวนการแบบจำลองข้อมูลอาคาร ทำรายการบัญชีการตัดเหล็ก 
และทฤษฎีโปรแกรมเชิงเส้น ผู้ศึกษาจึงได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี
ต่างๆ จากเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปน้ี  

2.1. แบบจำลองข้อมูลอาคาร  

แบบจำลองข้อมูลอาคาร เป็นกระบวนการที่อาศัยการทำงาน
ผ ่านเทคโนโลย ีระบบ  Internet หร ือเก ็บข ้อม ูลไว ้ ในระบบ 
Cloud ร่วมกับซอฟท์แวร์ โดยเน้นการทำงานแบบจำลองโมเดล 
เป็นวัตถุ ภายในระบบจะมีค่าพารามิเตอร์ (Parametric Object-
Based) ซึ่งจะเก็บข้อมูล (Data) ต่าง ๆ ในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ 
การทำงานจะสามารถประมวลผลได้ทั ้ง ผังพื ้น รูปด้าน รูปตัด 
ทัศนียภาพ รวมถึงปริมาณวัสดุก่อสร้างได้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 
ระบบต่าง ๆ ระบบก็จะปรับเปล่ียนให้อัตโนมัติ [4] 

 

 

2.1.1.  ระดับขั้นในการพัฒนาแบบ  

ระดับขั้นในการพัฒนาแบบ (Level of Development : LOD) 
คือระดับความละเอียดในการพัฒนาแบบจำลอง ซึ่งหมายถึง เนื้อหา 
หรือข้อมูลที่ต้องการในแบบจำลองขององค์ประกอบแต่ละชิ้นส่วน 
ตามความก้าวหน้าของงานในแต่ละระดับขั้น จะแบ่ง LOD ออกเป็น 
5 ระดับขั้น คือ LOD100 LOD200 LO300 LOD400 และ LOD500 
[4]  ดังรูปที่ 1 แสดงรายละเอียดการพัฒนาแบบจำลองฐานราก
อาคาร 

 

รูปที่ 1 รายละเอียดการพัฒนาแบบจำลองฐานรากอาคาร 

LOD100 ใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานการประมาณ
ราคาโดยคิดจากปริมาณ พื้นที่ หรือ การประมาณราคาอย่างหยาบ 
เช่น จำนวนห้องพัก จำนวนเตียงในโรงพยาบาล 

LOD200 องค์ประกอบของแบบจำลอง ถูกสร้างเป็นแบบทั่วไป 
โดยมี ปริมาณ ขนาด รูปร่าง ตำแหน่ง และทิศทางแบบประมาณ ใช้
สำหรับการประมาณราคาโดยคิดจากข้อมูลคร่าวๆ หรือการ
ประมาณราคาอย ่างหยาบ  เช ่น  ปร ิมาตร  และจำนวนของ
องค์ประกอบ 

LOD300 องค ์ประกอบของแบบจำลอง  ถ ู กสร ้ า ง โดย
เฉพาะเจาะจง มีความแม่นยำในด้าน ปริมาณ ขนาด รูปร่าง 
ตำแหน่ง และทิศทาง เหมาะสำหรับการทำแบบก่อสร้าง และแบบ
สร้างจริง (Shop Drawing) 

LOD400 องค ์ประกอบของแบบจำลอง  ถ ู กสร ้ า ง โดย
เฉพาะเจาะจง มีความแม่นยำในด้าน ขนาด รูปร่าง ตำแหน่ง 
ปริมาณ และทิศทาง โดยแสดงกระบวนการผลิต การประกอบ และ
ข ้อม ูลรายละเอ ียดอย ่างสมบ ูรณ์  ใช ้สำหร ับการว ิ เคราะห์
ประสิทธิภาพของระบบท่ีได้รับการอนุมัติแล้ว 

LOD500 องค์ประกอบของแบบจำลอง ถูกสร้างเช่นเดียวกับ
การสร้างจริง และมีความแม่นยำในด้าน ขนาด รูปร่าง ตำแหน่ง 
ปริมาณ และทิศทาง ใช ้สำหร ับการบำร ุงร ักษาอาคาร และ 
เปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมภายหลัง 

2.2. บัญชีรายการตัดเหล็ก 

รายการบัญชีการตัดเหล็ก (Rebar cutting list) เป ็นวาง
แผนการตัดเหล็กเส้น ให้ถูกต้องตามหลักการทางวิศวกรรม โดยมี
วัตถุประสงค์หลักคือ สามารถระบุตำแหน่งการนำเหล็กที่ตัดไปใช้ได้
อย่างแม่นยำ ให้เศษเหล็กเหลือน้อยที่สุด โดยใช้มาตรฐานโครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็กต้านแผ่นดินไหว มยผ. 1301/1302-61 
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2.2.1.  มาตรฐานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กต้าน
แผ่นดินไหว มยพ. 1301/1302-61 

การจัดรายละเอียดเหล็กเสริมในเสา มีดังนี้ [5],[6] 
ก) การต่อทาบเหล็กยืน จะต้องต่อภายในช่วงระยะกึ่งกลาง

เสาเท่านั้น ห้ามต่อทาบเหล็กภายในระยะความยาว l0 

จากข้อต่อ เสา-คาน ดังรูปที่ 2 เนื่องจากบริเวณข้อต่อ
เสานี้มีค่าโมเมนต์ดัดสูง 

ข) เหล็กปลอกเสริมรับแรงเฉือนมีอยู่ 2 ช่วง คือ S0 บริเวณ
ส่วนบนและส่วนล่างของข้อต่อเสา-คาน ภายในระยะ
ความยาว l0  จากผิวรอยต่อ ซึ่งจะต้องเสริมเหล็กปลอก
ที่ แน่นเป็นพิเศษตามข้อกำหนด และ St บริเวณข่วง
กลางเสานอกเขตระยะความยาว l0 ซึ่งจัดเหล็กปลอก
ตามแบบปกติ 

ค) สำหรับเสาภายใน้ข้อต่อเสา-คาน จะต้องเสริมเหล็ก
ปลอกตามข้อกำหนด ดังนี้  
- หากความกว้างของคานมากกว่าหรือเท่ากับ ¾ 

เท่าของความกว้างของเสา ให้จัดระยะเหล็กปลอก
เป็น 2S0 ดังรูปที่ 3 

 
รูปที่ 2 รายละเอียดารเสริมเหล็กในเสา สำหรับโครงข้อแข็งที่

มีความเหนียวจำกัด  

 

 
รูปที่ 3 รายละเอียดเหล็กปลอกสำหรับเสา 

2.3. ทฤษฎีโปรแกรมเชิงเส้น 

โปรแกรมเชิงเส้นเป็นเทคนิคหรือเครื ่องมือที่นำมาใช้ในการ
แก้ปัญหา ด้านการบริหาร วิศวกรรม การแพทย์ ฯลฯ เป็นวิธีการที่
ช่วยในการตัดสินใจ โดยเฉพาะการปฏิบัติงานด้านการก่อสร้าง มัก
ต้องมีการเลือกตัดสินใจก่อน และหวังผลลัพธ์ในทางที่ดีที่สุด เพ่ือลด
ความเสี ่ยง โดยที ่ตัวแปรต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับปัญหานั ้นต้องมี
ความสัมพันธ์กันในรูปเชิงเส้นตรง (All linear function) จะต้องมี
องค์ประกอบท่ีสำคัญดังต่อไปน้ี [7] 

2.3.1. เป้าหมายของปัญหา (OBJECTIVE FUNCTION)  

เป็นเป้าหมายที่ต้องการให้บรรลุผลสำเร็จโดยทั่วไปเป้าหมาย
ของปัญหาเรียกว ่า objective โดยลักษณะความต้องการของ
เป้าหมายสองแบบ คือต้องการ ค่าสูงสุด (maximum) และค่าต่ำสุด 
(minimum) เช่น ต้องการให้ได้กำไรสูงสุด ประสิทธิภาพการทำงาน
สูงสุด ใช้เวลาน้อยสุด ใช้เงินลงทุนต่ำสุด [8] 

2.3.2. สมการแสดงขอบข่าย (CONSTRAINTS)  

การแสดงข้อจำกัดต่าง ๆ ของปัจจัย หรือทรัพยากรในรูปสมการ
หรืออสมการโดยที่สมการต่าง ๆ ทั้งหมดเป็นสมการเชิงเส้น เมื่อ
เทียบกับตัวแปร 

Minimum Z = C1X1 + C2X2…… + CnXn (1) 

Constraint เงื่อนไข ขอบเขต  

a11x1 + a12x2 …. a1nxn ≥ b1 (2) 

a21x1 + a21x2 … a2nxn ≥ bn (3) 

อยู่ภายใต้เงื่อนไข  

x1, x2 …., xn ≥ 0 (4) 
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xj  คือรูปแบบการตัดเหล็ก ซึ่งต้องการหาค่า 

cj  คือ ต้นทุนของการตัดเหล็ก จะมีค่าคงที่  

aij  คือ จำนวนช้ินส่วนความยาวเหล็ก i ใช้ในการตัดที่ j  

b1 คือ จำนวนท่ีต้องการของแต่ละขนาดเหล็ก i  

3. กรอบงานการทำรายการบัญชีการตัดเหล็ก 

กรอบงาน (Frame work) การทำรายการบัญชีตัดเหล็ก เร่ิม
จากการศึกษารูปแบบและรายการของโครงการ กำหนดรูปแบบการ
ต่อทาบเหล็กยืน ตามมาตรฐานทางวิศวกรรม เช่น มาตรฐาน มยผ. 
มาตรฐาน วสท. ด้วยซอฟท์แวร์บิม จากนั้นพิจารณาปริมาณเหล็ก
เสริมที่ได้จากการประมวลผลของซอฟท์แวร์บิม แล้วนำมาสร้าง
แบบจำลองความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

3.1. ศึกษารูปแบบและรายการของโครงการ 

การศึกษารูปแบบและรายการของโครงการ ในการศึกษานี้ได้ใช้
ร ูปแบบและรายการอาคารเร ียน 324ล-55-ข. ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน (สพฐ.) ซึ ่งเป็นอาคารท่ีมี
ลักษณะโครงสร้างการต้านแผ่นดินไหว ดังรูปที่ 4  

 
รูปที่ 4 แบบจำลองโครงสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 324ล-55ข 

โดยแบบจำลองโครงสร้างอาคารมีรายละเอียด และลักษณะ
ของเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 รูปแบบ ได้แก่ C1, C2, C3, C4 และ 
C5 โดยการศึกษานี้จะยกตัวอย่างของเสา C1 จำนวนทั้งหมด 30 
ต้น จากเสาทั้งหมด 40 ต้น มาสร้างแบบจำลอง (Modeling) และ 
ป้อนข้อมูลปริมาณเหล็กเส้น (Information) ตามมาตรฐานการต่อ
ทาบเหล็กยืนลงในแบบจำลอง เพื่อหาปริมาณเหล็กและเศษเหล็ก 
ภายใต้ข้อกำหนดของมาตรฐาน สพฐ. โดยมีขั้นตอนต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 

3.2. การกำหนดรูปแบบต่อทาบเหล็กยืน มาตราฐาน สพฐ. 

ศึกษาข้อมูลตำแหน่งเสริมเหล็ก รูปแบบและการดัดงอ ทาบ
เหล็ก และระยะต่อทาบเหล็กยืน ตามแบบข้อกำหนดของ สพฐ. 
อาคารต้านแผ่นดินไหว รูปที่ 2 ที่มีตำแหน่งกำหนดระยะการต่อทาบ
เหล็กบริเวณกึ่งกลางเสา เพื่อทำการสร้างรูปแบบ การต่อทาบเหล็ก
ยืน ที่เป็นไปได้ภายใต้มาตรฐานกำหนด ของเสา C1 โดยมีรูปแบบท่ี
เป็นไปได้ทั้งหมด 3 รูปแบบ ได้แก่  รูปแบบที่ 1 (C1-1) การต่อทาบ
เหล็กยืนกึ่งกลางชั้น 2 รูปแบบท่ี 2 (C1-2) การต่อทาบเหล็กยืน
กึ่งกลางชั้น 3  รูปแบบท่ี 3 (C1-3) การต่อทาบเหล็กยืนกึ่งกลางทุก
ชั้น ดังรูปที่ 5, 6 และ 7 ตามลำดับ 

 
รูปที่ 5 รูปแบบท่ี 1 (C1-1) การต่อทาบเหล็กยืนก่ึงกลางช้ัน 2 

 

 

รูปที่ 6 รูปแบบท่ี 2 (C1-2) การต่อทาบเหล็กยืนก่ึงกลางช้ัน 3  
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รูปที่ 7 รูปแบบท่ี 3 (C1-3) การต่อทาบเหล็กยืนก่ึงกลางทุกชั้น 

 

3.3. พิจารณาปริมาณเหล็กจากซอฟแวร์บิม 

ซอฟแวร์บิม (Software BIM) จะทำการประมวลผลออกมาเป็น
ตารางบัญชีตัดเหล็ก ซึ่งประกอบด้วยรูปร่างการดัดงอเหล็ก จำนวน
เหล็ก ความยาวเหล็ก ซึ่งข้อมูลที่ได้นี้ผู้เขียนแบบจำลองอาคาร (BIM 
Modeler) เป ็นผ ู ้พ ัฒนาข ึ ้นตามหล ักการทางว ิศวกรรม และ
มาตรฐานต่าง ๆ ที ่เกี ่ยวข้อง ในกรณีนี ้จะใช้เสา C1-3 มาเป็น
ตัวอย่างในการถอดปริมาณเหล็ก ด้วยโปรแกรม  Autodesk  Revit 
2021 ดังร ูปที ่ 8 และจะถูกส่งไปให้ก ับผู ้ควบคุมงานก่อสร้าง
พิจารณาจัดการเศษเหล็ก ดังตางรางท่ี 1 
 
 

รูปที่ 8 ซอฟแวร์บิมประมวลผลเป็นตารางบัญชีตัดเหล็ก ของเสา C1-3 
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ตารางท่ี 1 การจัดการเศษเหล็กจากประสบการณ์ของผู้ควบคุมงาน  

รหัส 
เหล็ก 

ขนาด
เหล็ก 
(มม.) 

ความยาว
เหล็กต่อ
ท่อน 

เสา C1-3 (1 ต้น) จำนวนเสา C1-3 (30 ต้น) การจัดการเศษเหล็ก 
จำนวน
ท่อนที่
ต้องการ 

จำนวน
เหล็กเส้น

ที่ใช้ 

เศษเหลือ 
เมตร (ท่อน) 

จำนวน
ท่อนที่
ต้องการ 

จำนวน
เหล็กเส้น

ที่ใช้ 

เศษเหลือ 
เมตร  

)ท่อน(  

การ
นำไปใช้ 

 

เศษเหลือ
เมตร
(ท่อน) 

RN6 9 1.54 308 52 
0.76 (51) 
6.9 (1) 

9240 1540 
760.  

(1540) 
- 

0.76 
(1,540) 

RN1 25 3.32 4 4 
2.04 (1) 
8.68 (1) 

120 40 
2.04 
(40) 

- 
2.04 
(40) 

RN2 25 4.46 16 8 3.08 (8) 480 240 
3.08 
(240) 

- 
3.08 
(240) 

RN7 25 4.48 16 8 3.04 (8) 480 240 
3.04 
(240) 

- 
3.04 
(180) 

RN5 25 4.62 8 4 2.76 (4) 240 120 
2.76 
(120) 

- - 

RN4 25 6.12 8 8 5.88 (8) 240 240 
5.88 
(240) 

นำเศษ
ไปใช้กับ 

RN5 

1.26 
(240) 

RN3 25 6.95 4 4 5.05 (4) 120 120 
5.05 
(120) 

นำเศษ
ไปใช้กับ 

RN7 

0.57 
(120) 

รวมน้ำหนักเหล็ก (กก.)  1,924.41 555.26  53,932.6 15,610  7,285.37 
 

3.4. การสร้างแบบจำลองความเหมาะสม 

การสร้างแบบจำลองความเหมาะสม ด้วยทฤษฎีโปรแกรมเชิง
เส้น มีขั้นตอนในการสร้างแบบปัญหาสองขั้นตอนที่สำคัญ คือ การ
พิจารณากลุ ่มรูปแบบการตัดเหล็ก การพิจารณาเงื ่อนไขการหา
จำนวนรูปแบบการตัดเหล็ก และเปรียบเทียบผลลัพธ์แต่ละรูปแบบ 

3.4.1. การพิจารณากลุ่มรูปแบบการตัดเหล็ก  

โดยเริ่มจากการสร้างตารางที่ประกอบด้วย ความยาว จำนวน 
และ รูปแบบวิธีการตัดเหล็กเส้น 12 เมตร ยกตัวอย่างกรณีศึกษา
ของเสา C1-3 จะมีรูปแบบ 6 ตัวแปร (x1,x2,x3,x4,x5,x6) ซึ่งรูปแบบ
วิธีการตัดเหล็ก ในแต่ละรูปแบบจะพิจารณาจากกลุ่มความยาวเหล็ก
ที ่รวมกันแล้วมีความยาวเหล็กไม่เกิน 12 เมตร ยกตัวอย่างเช่น 
รูปแบบที่ x1 ตัดความยาวเหล็กที่ 6.95 เมตร (Rebar Number : 
RN14) เป็นความยาวเหล็กที่ได้ Autodesk Revit ในกรณีนี้จะเหลือ
เศษเหล็ก 5.05 เมตร จำนวน 4 ท่อน นำเศษที่เหลือไปยังความยาว
เหล็กที่ต้องการ 4.62 เมตร (Rebar Number : RN12) จะเหลือเศษ 
0.04 เมตร ดังตารางที่ 2 และรูปแบบตัวอย่างการจัดกลุ่มเหล็กทั้ง 3 
รูปแบบ ในตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 2 การพิจารณารูปแบบการตัดเหล็กเป็นกลุ่มของเสา C1-3 
ก่ึงกลางเสาทุกชั้น สำหรับเหล็กขนาด DB25 ที่ความยาว
ไม่เกิด 12 เมตร  

ความ
ยาว 

จำนวน 
รูปแบบวิธีการตัดเหล็ก 

x1 x2 x3 x4 x5 x6 
6.95 4 1 - - - - - 
6.12 8 - - 1 1 - - 
4.62 8 1 1 1 - - - 
4.48 16 - - - 1 2 - 
4.46 16 - - - - - 2 
3.32 4 - 2 - - - - 
ความยาวรวม 11 11 10 10 8.9 8.9 
เหลือเศษ 1 1 2 2 3.1 3.1 
รวม 12 12 12 12 12 12 

 
 
 
 



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

CEM-20-7 

ตารางท่ี 3 ตัวแปรที่ใช้เหล็กเส้นข้ออ้อยที่ความยาว 12 เมตร ของเสา C1 ทั้ง 3 รูปแบบการตัดเหล็ก 

ความ
ยาว 

จำนวน รูปแบบวิธีการตัดเหล็ก 
C1-1 C1-2 C1-3 

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 
12 12 - - - - 1 - - - - - - - - - 

9.74 8 1 - - - - - - - - - - - - - 
7.94 16 - 1 1 - - - - - - - - - - - 
6.95 4 - - - - - - - - 1 - - - - - 
6.78 4 - - - - - 1 - - - - - - - - 
6.37 4 - - - 1 - - - 1 - - - - - - 
6.12 8 - - - - - - - - - - 1 1 - - 
5.92 8 - - - - - - 2 - - - - - - - 
4.62 8 - - - - - - - - 1 1 1 - - - 
4.48 16 - - - - - - - - - - - 1 2 - 
4.46 16 - - - - - - - - - - - - - 2 
3.32 4 - - - - - - - - - 2 - - - - 
2.87 4 - 1 - - - - - - - - - - - - 
2.55 4 - - - - - 2 - - - - - - - - 
ความยาวรวม 9.74 10.81 7.94 6.37 12.00 9.33 11.84 6.37 11.57 11.2 10.74 10.6 8.96 8.92 
เหลือเศษ 2.26 1.19 4.06 5.63 0 2.67 0.16 5.63 0.43 0.74 1.26 1.4 3.04 3.08 

รวม 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
 

3.4.2. การสร้างเงื่อนไขสมการด้วยโปรแกรมเชิงเส้น 

การสร้างเงื่อนไขช่วยในการตัดสินใจ เพื่อหวังผลลัพธ์ในทางที่ดี
ที่สุด สำหรับการวิจัยครั้งนี้สมการเป้าหมาย คือการใช้ปริมาณเหล็ก
น้อยที่สุด และให้เหลือเศษเหล็กน้อยสุด (minimum)  

เขียนเงื ่อนไขในรูปสมการของเสา C1-3 มีเป้าหมายคือหา
จำนวนการใช้เหล็กเส้นตัดแล้วให้เหลือเศษน้อยที่สุด ซึ่งรูปแบบการ
ตัดเหล็กในหนึ่งหน่วยใช้ต้นทุน (C) เหล็ก 1 เส้น ยาว 12 เมตร ตัว
แปร (X) มาจากข้อมูลการจัดรูปแบบการตัดเหล็กที่ได้จาก ตารางที่ 
3 โดยมี 6 ตัวแปร (x1, x2, x3, x4, x5, x6) และมีขอบเขตของ
เงื่อนไขคือจำนวนท่อนที่ต้องการ (b) ของแต่ละความยาวของเสา 
C1-3 ซึ่งได้จากการถอดปริมาณเหล็ก เช่น ความยาว 6.95 ต้องการ 
4 ท่อนอยู่ในรูปแบบ x1 จะได้ x1≥4 ลงในตารางท่ี 4 

 
 
 
 
 

ตารางท่ี 4 การพิจารณารูปแบบ C1-3 เฉพาะเหล็กขนาด DB25 

สมการเป้าหมาย 
Minimize Z= 1x1+1x2+1x3+1x4+1x5+1x6 

ข้อจำกัด 

ความยาว 
รูปแบบและ
ขอบเขต 

ความยาว 
รูปแบบและ
ขอบเขต 

6.95 x1≥4 4.48 x4+2x5≥16 
6.12 x1+x2≥8 4.46 2x6≥16 
4.62 x1+x2+≥x3≥8 3.32 2x2≥4 
ตัวแปรที่ไม่
เป็นลบ x1,x2,x3,x4,x5,x6 
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3.4.3. เปรียบเทียบการใช้ความยาวเหล็กเส้นและ
รูปแบบการต่อทาบเหล็กยืน  

ทุกรูปแบบจะกำหนดให้เหล็กกลม (Round Bar : RB) มีความ
ยาวที่ 10 เมตร และข้ออ้อยที่ 10 และ 12 เมตร โดยเปรียบเทียบ
ตารางข้อมูลการใช้เหล็กเส้น ดังนี้ 1.) เหล็กข้ออ้อย 10 เมตร 2.) 
เหล็กข้ออ้อย 12 เมตร และ 3.) เหล็กข้ออ้อย 10+12 เมตร ดัง
ตารางที่ 5, 6, 7 ตามลำดับ มาเปรียบเทียบกันโดยมีรูปแบบการต่อ
ทาบเหล็กทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ 1). หยุดทาบก่ึงกลางช้ัน 2,  
2). หยุดทาบกึ่งกลางชั้น 3, 3). หยุดทาบกึ่งกลางทุกชั้น  เนื่องจาก 
รูปแบบท่ี 2 เป็นรูปแบบท่ีใช้เหล็กยาว 12 เมตร ทำให้ไม่มีข้อมูลใน 

ตารางท่ี 5 การใช้เหล็กเส้นความยาว 10 เมตร  

ขนาด
เหล็ก 

เหล็กเส้นความยาว 10 เมตร 
รูปแบบท่ี 1 รูปแบบท่ี 2 รูปแบบท่ี 3 
ใช้

เหล็ก 
(กก.) 

เศษ
เหลือ 
(กก.) 

ใช้
เหล็ก 
(กก.) 

เศษ
เหลือ 
(กก.) 

ใช้
เหล็ก 
(กก.) 

เศษ
เหลือ 
(กก.) 

RB9 234 19.5 - - 259 21.3 
DB25 1079 140.3 - - 1233 184 
รวม 1313 159.8 - - 1492 206 

ตารางท่ี 6 การใช้เหล็กเส้นความยาว 12 เมตร  

ขนาด
เหล็ก 

เหล็กเส้นความยาว 12 เมตร 
รูปแบบท่ี 1 รูปแบบท่ี 2 รูปแบบท่ี 3 
ใช้

เหล็ก 
(กก.) 

เศษ
เหลือ 
(กก.) 

ใช้
เหล็ก 
(กก.) 

เศษ
เหลือ 
(กก.) 

ใช้
เหล็ก 
(กก.) 

เศษ
เหลือ 
(กก.) 

RB9 234 19.5 229 16.1 259 21.3 
DB25 1294 356.1 924 42.4 1248 203 
รวม 1529 375 1154 58 1508 224 

 

ตารางท่ี 7 การใช้เหล็กเส้นความยาว 12 และ10 เมตร  

ขนาด
เหล็ก 

เหล็กเส้นความยาว 12 เมตร และ10 เมตร 
รูปแบบท่ี 1 รูปแบบท่ี 2 รูปแบบท่ี 3 
ใช้

เหล็ก 
(กก.) 

เศษ
เหลือ 
(กก.) 

ใช้
เหล็ก 
(กก.) 

เศษ
เหลือ 
(กก.) 

ใช้
เหล็ก 
(กก.) 

เศษ
เหลือ 
(กก.) 

RB9 234 19.5 229 16.1 259.4 21.3 
DB25 
(10) 

1079 140 - - 770.8 64.7 

DB25 
(12)  

- - 1154 42.4 369.9 29.2 

รวม 1313 159 1154 58 1400 115 

จากการเปรียบเทียบการใช้เหล็กเส้นความยาว 10 เมตร 12 
เมตร และ และความยาวผสมระหว่าง 10 เมตร และ 12 เมตร 
ร่วมกับรูปแบบการต่อทาบเหล็กยืนทั้ง 3 รูปแบบ พบว่า ปริมาณ
การใช้เหล็ก และเศษเหล็กเหลือ มีความต่างกันทั้ง 3 รูปแบบ โดย
การใช้เหล็กเส้นความยาว 10 เมตร รูปแบบของเสา C1-3 จะมีเศษ
เหล็กเหลือมากที่สุด การใช้เหล็กเส้นความยาว 12 เมตร รูปแบบ 
C1-2 จะมีการใช้เหล็กเส้นและการเหลือเศษเหล็กน้อยที่สุด และ
สุดท้ายการใช้เหล็กเส้นความยาวผสมระหว่าง 10 เมตร และ 12 
เมตรนั้นรูปแบบ C1-1 จะมีการเหลือเศษเหล็กมากที่สุด แต่การใช้
เหล็กเส้นนั้นจะน้อยกว่ารูปแบบ C1-3 ถึงแม้เศษเหล็กจะเหลือน้อย
แต่การใช้เหล็กเส้นก็มีจำนวนมาก จึงไม่เป็นการประหยัด แสดงให้
เห็นว่ารูปแบบตำแหน่งการตัดเหล็กและการใช้ขนาดของเหล็กเส้นมี
ผลต่อการเหลือเศษเหล็กเป็นอย่างมาก จึงแสดงให้เห็นว่าวิศวกร
ควบคุมงานต้องเข้าใจถึงการต่อทาบเหล็กยืน รวมถึงการใช้ความ
ยาวเหล็กเส้น เพ่ือให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด  

4. การประยุกต์ใช้งานในโครงการ 

การคำนวณผลลัพธ์ทฤษฎีโปรแกรมเส้นเชิง ด้วยโปรแกรม 
“Realcut1D” ใช้ในการช่วยสร้างสมการตัวแปรรูปแบบการตัด
เหล็ก เพื่อหาเศษเหล็กเส้นน้อยที่สุดด้วยความยาวของเหล็กเส้น ทั้ง 
3 รูปแบบ จึงได้สมการตัวแปรออกมา พร้อมทั้งนำข้อมูลที่ได้ทั้ง 3 
รูปแบบมาทำการเปรียบเทียบกับหน้างานก่อสร้างเพื่อหาความต่าง
ของทฤษฎีโปรแกรมเชิงเส้นและปฏิบัติ 

การเปรียบเทียบการตัดเหล็กเส้นจากการจัดรูปแบบด้วย
ประสบการณ์ของวิศวกรควบคุมงาน ที่มีการจัดทำบัญชีรายการตัด
เหล็ก มาเปรียบเทียบกับการใช้ทฤษฎีโปรแกรมเชิงเส้น ของเสา C1 
ทุกรูปแบบ ดังตารางที่ 8, 9, 10 ตามลำดับ ต่อไปน้ี  
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ตารางท่ี 8 เปรียบเทียบระหว่างการจัดทำบัญชีรายการตัดเหล็กและไม่จัดทำบัญชีรายการตัดเหล็กของเสา C1-1 จำนวน 30 ต้น ความยาวเหล็ก 12 

ขนาด
เหล็ก 

ไม่จัดทำบัญชีรายการตัดเหล็ก 
จัดทำบัญชีรายการตัดเหล็ก 

ตามหลักการฮิวรีสติก 
จัดทำบัญชีรายการตัดเหล็ก 

ตามหลักการโปรแกรมเชิงเส้น 
ใช้เหล็ก 
(L) (กก.) 

เศษเหล็ก 
(R) (กก.) 

อัตราส่วน 
R/L (%) 

ใช้เหล็ก 
(L) (กก.) 

เศษเหล็ก 
(R) (กก.) 

อัตราส่วน 
R/L (%) 

ใช้เหล็ก 
(L) (กก.) 

เศษเหล็ก 
(R) (กก.) 

อัตราส่วน 
R/L (%) 

RB9 6,936.1 527.14 7.59 6,936.1 527.14 7.59 6,936.1 527.14 7.59 
DB25 40,235.76 12,283.47 30.53 38,848.32 10,896.03 28.05 38,848.32 10,877.53 28.00 
รวม 47,171.86 12,810.61 27.16 45,784.42 11,423.17 24.95 45,784.42 11,404.67 24.91 

ตารางท่ี 9 เปรียบเทียบระหว่างการจัดทำบัญชีรายการตัดเหล็กและไม่จัดทำบัญชีรายการตัดเหล็กของเสา C1-2 จำนวน 30 ต้น ความยาวเหล็ก 12 

ขนาด
เหล็ก 

ไม่จัดทำบัญชีรายการตัดเหล็ก 
จัดทำบัญชีรายการตัดเหล็ก 

ตามหลักการฮิวรีสติก 
จัดทำบัญชีรายการตัดเหล็ก 

ตามหลักการโปรแกรมเชิงเส้น 
ใช้เหล็ก 
(L) (กก.) 

เศษเหล็ก 
(R) (กก.) 

อัตราส่วน 
R/L (%) 

ใช้เหล็ก 
(L) (กก.) 

เศษเหล็ก 
(R) (กก.) 

อัตราส่วน 
R/L (%) 

ใช้เหล็ก 
(L) (กก.) 

เศษเหล็ก 
(R) (กก.) 

อัตราส่วน  
R/L (%) 

RB9 6,886.2 523.35 7.59 6,886.2 523.35 7.59 6,886.2 523.35 7.59 
DB25 29,136.24 2,696.26 9.25 27,748.8 1,308.82 4.72 27,748.8 1,308.82 4.72 
รวม 36,022.44 3,219.61 8.93 34,635 1,832.17 5.29 34,635 1,832.17 5.29 

ตารางท่ี 10 เปรียบเทียบระหว่างการจัดทำบัญชีรายการตัดเหล็กและไม่จัดทำบัญชีรายการตัดเหล็กของเสา C1-3 จำนวน 30 ต้น ความยาวเหล็ก 12 

ขนาด
เหล็ก 

ไม่จัดทำบัญชีรายการตัดเหล็ก 
จัดทำบัญชีรายการตัดเหล็ก 

ตามหลักการฮิวรีสติก 
จัดทำบัญชีรายการตัดเหล็ก 

ตามหลักการโปรแกรมเชิงเส้น 
ใช้เหล็ก 
(L) (กก.) 

เศษเหล็ก 
(R) (กก.) 

อัตราส่วน 
R/L (%) 

ใช้เหล็ก 
(L) (กก.) 

เศษเหล็ก 
(R) (กก.) 

อัตราส่วน 
R/L (%) 

ใช้เหล็ก 
(L) (กก.) 

เศษเหล็ก 
(R) (กก.) 

อัตราส่วน  
R/L (%) 

RB9 7,684.6 584.03 7.60 7,684.6 584.03 7.60 7,684.6 584.03 7.60 
DB25 46,248 15,025.98 32.50 37,923.36 6,701.335 17.67 37,460.88 6,104.74 16.30 
รวม 53,932.6 15,610 28.94 45,607.96 7,285.36 15.97 45,145.48 6,642.66 14.71 

 
จากการศึกษาการไม่จัดทำบัญชีรายการตัดเหล็ก และจัดทำ

บัญชีรายการตัดเหล็กตามหลักการฮิวรีสติก และ ตามหลักการ
โปรแกรมเชิงเส้น พบว่าการจัดทำบัญชีรายการตัดเหล็กของเสา
รูปแบบ C1-1 ใช้ความยาวเหล็กเส้น 12.00 เมตร ตามหลักการ
โปรแกรมเชิงเส้น ได้ปริมาณการใช้เหล็กน้อยที่สุดคือ 45,784.42 
กิโลกรัม เศษเหล็กเหลือ 11,404.67 กิโลกรัม คิดเป็นอัตราส่วนเศษ
เหล็กต่อปริมาณการใช้เท่ากับ 24.91 (ตารางที่ 8) การจัดทำบัญชี
รายการตัดเหล็กของเสารูปแบบ C1-2 และใช้ความยาวเหล็กเส้น 
12.00 เมตร ได้ปริมาณเหล็กน้อยที่สุดคือ 34,635 กิโลกรัม เศษ
เหล็กเหลือ 1,832.17 กิโลกรัม คิดเป็นอัตราส่วนเศษเหล็กต่อ
ปริมาณการใช้เท่ากับ 5.29 (ตารางที่ 9) การจัดทำบัญชีรายการตัด
เหล็กของเสารูปแบบ C1-3 และใช้ความยาวเหล็กเส้น 12.00 เมตร 
ได้ปริมาณเหล็กน้อยที่สุดคือ 45,145.48 กิโลกรัม เศษเหล็กเหลือ 
6,642.66 กิโลกรัม คิดเป็นอัตราส่วนเศษเหล็กต่อปริมาณการใช้
เท่ากับ 14.71 (ตารางที่ 10) จะเห็นว่าจัดทำบัญชีรายการตัดเหล็ก

ตามหลักการโปรแกรมเชิงเส้น ให้ปริมาณเหล็กที่ใช้ และเศษเหล็ก
เหลือน้อยที่สุดทั้ง 3 รูปแบบ 

5. บทสรุป  

ผลการศึกษาพบว่า การบริหารเศษเหล็กจากงานก่อสร้าง ควรมี
การวางแผนตำแหน่งการต่อทาบเหล็กการทำบัญชีการตัดเหล็ก ซึ่งมี
ผลกระทบต่อการใช้เส้นเหล็กและเศษเหล็กในโครงการงานก่อสร้าง 
โดยการวางแผนรายการบัญชีการตัดเหล็ก ควรมีการคำนึงถึงโอกาส
ที่เป็นไปได้ในงานก่อสร้างหลากหลายรูปแบบ เพื่อหารูปแบบที่ดี
ที่สุด ง่ายต่อการทำงาน ทั้งนี้ในการจัดรูปแบบการตัดเหล็กในงาน
ก่อสร้างที่มีความหลากหลายมากมายก็ต้องมีตัวช่วยในการตัดสินใจ
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานก่อสร้างที่จะสร้างรูปแบบการจัดเรียงเหล็กเห็น
เหมาะสมท่ีสุด ด้วยโปรแกรมของ “Realcut1D” เป็นอีกทางเหลือก
หนึ่งที่ช่วยในการบริหารการใช้เหล็กเส้นและการเหลือเศษเหล็ก 
ด้วยหลักการทฤษฎีโปรแกรมเชิงเส้น 
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โดยในงานวิจัยครั ้งนี ้ได้มีการทดสอบทำจริงในภาคสนาม 
เพื ่อให้ทราบถึงความยากง่ายละความเป็นได้ที ่จะทำงานทั ้ง 3 
รูปแบบ  เพ่ือที่จะทำให้เป็นไปได้ตามแผนที่วางไวต้องมีเงื่อนไข ดังนี้ 
คือ 1.) ต้องมีเครนในการช่วยยกเหล็ก 2.) ต้องมีพื้นที่กองเก็บ 3.) 
พื้นที่จัดวางเหล็กเพื่อประกอบ 4.) ต้องมีอุปกรณ์เครื่องดัดและตัด
เหล็ก 5.) แรงงานต้องมีทักษะเข้าใจถึงรูปแบบการตัดและดัดเหล็ก 
และ6.) ต้องมีวิศกรคอยควบคุมและตรวจสอบการ ทำ Bar Cut list  

การวางแผนการต่อทาบเหล็ก ด้วยแบบจำลองข้อมูลอาคาร
สารสนเทศ เป็นการจำลองในรูปแบบ 2 และ 3 มิติ ทำให้เห็นภาพ
ก่อนงานก่อสร้างจริง ทำให้เหมาะแกการวางแผนตำแหน่งต่อทาบ 
เหล็กได้อย่างแม่นยำ เพื่อในแผนการตัดเหล็กที่วางไวเป็นไปได้ตาม
จริงที่สุด แต่ยังขาดการคำนึงถึงที่จัดเก็บ  
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*Corresponding author address: s6201082856051@email.kmutnb.ac.th 
 

บทคัดย่อ 

จากอดีตจนถึงปัจจุบันบริษัทรับเหมาก่อสร้างสถาปัตยกรรมด้านกระจกที่ดำเนินการพัฒนาโครงการอาคารสูง ต่างประสบปัญหาในการพัฒนา
โครงการ ในเรื่องของต้นทุนโครงการรวมทั้งปัญหาความล่าช้าในการพัฒนาโครงการ ที่ไม่สามารถควบคุมให้อยู่ในแผนการทำงานได้ งานวิจัยนี้ จึงมี
จุดประสงค์เพื่อทำการศึกษาผลกระทบและปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหา ที่จะส่งผลทำให้เกิดผลกระทบด้านความล่าช้าและผลกระทบด้านต้ นทุนโครงการ 
โดยศึกษากรณีตัวอย่างจำนวน 2 โครงการ ซึ่งแบ่งกระบวนการออกเป็น 3 เฟส คือ กระบวนการผลิต กระบวนการขนส่ง กระบวนการติดตั้ง และ
แบ่งกลุ่มของผลกระทบออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผลกระทบทางด้านเวลา และผลกระทบทางด้านต้นทุนโครงการ ด้วยการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบ
เฉพาะเจาะจง ในผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมกระจก  จากการศึกษาพบว่า ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อโครงการมากที่สุด คือ ปัญหาการผ ลิต
ชิ้นงานขาดที่มีรูปแบบหรือจำนวนผิดพลาดจากความต้องการเนื่องจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายแบบและผู้ออกแบบของเจ้าของโครงการ และความผิดพลาดเฉพาะ
บุคคลที่มีความรับผิดชอบหลักในการทำงานในแต่ละขั้นตอนของการผลิตตั้งแต่การถอดแบบปริมาณงานและการสั่งผลิต ดังนั้นจึงควรปรับปรุง
กระบวนการทำงานใหม่ ให้มีผู้รับผิดชอบและผู้ตรวจสอบในแต่ละขั้นตอนรวมทั้งนำเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบัน เช่น Zoom, Microsoft Teams 
เพื่อลดระยะเวลาในการประสานงาน ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีมได้ดีขึ้น 
คำสำคัญ: ความล่าช้า, ต้นทุนโครงการ, ปัญหาการบริหารโครงการในงานสถาปัตยกรรมกระจก, อาคารสูง, การบริหารโครงการ 

Abstract 

From the past to the present, the architectural glass construction companies, which work in high-rise building projects are 
have encountered in problems in terms of project costs, including project development delays. That can’t be controlled in the 
work plan. The purpose of this research is to study the effects and factors that cause problems, which will affect the delay and 
impact on the project cost. By studying case studies of 2 projects, the process was divided into 3 phases, namely the production 
process, transportation process and construction process and then the impacts was divided into two groups of impacts, time 
effects and the impact on project costs. The data were collected from people who involve in the project development from the 
perspective of the architectural glass construction company. According to the study, the problem that affects the project the 
most is the lack or exceeds the production requirements of the project. This is due to the lack of consistent coordination between 
the architectural teams and the project's designer. And individual errors that are primarily responsible for the work at each stage 
of the production such as preparing the bill of quantities and production order process. Therefore, they are should improve the 
workflow. Provide accountability and auditors at each step and adopt current communication technologies such as Zoom, 
Microsoft Teams to reduce the time required for meeting. This will improve the efficiency of working as a better team 
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1. บทนำ 

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านงาน
สถาปัตยกรรม เช่น บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้าน สถาปัตยกรรม
กระจก ต่างประสบปัญหาในเรื ่องของต้นทุนในการทำงานรวมทั้ง
ระยะเวลาในการทำงานที่ไม่สามารถควบคุมให้อยู่ในแผนการทำงานได้ 
เนื่องจากการในการดำเนินงานมีตัวแปรและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
ขั ้นตอนของการพัฒนาโครงการให้สำเร็จลุล่วงจำนวนมาก ดังนั้น
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาปัญหา สาเหตุของปัญหา และ
ผลกระทบที่เกิดขึ ้น ซึ ่งได้ทำการศึกษาผลกระทบ 2 ประเภท คือ 
ผลกระทบทางด้านเวลาในการดำเนินโครงการ และ ผลกระทบ
ทางด้านต้นทุนโครงการ  

การศึกษาถึงผลกระทบและปัจจัยของความล่าช้าในกระบวนการ
ทั ้งหมดนั ้นจะช่วยส่งผลให้เกิดการตื ่นตัวและนำไปสู ่การหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาและนำไปปรับปรุงเพื ่อลดผลกระทบที ่เกี ่ยวข้อง 
รวมถึงปัญหาความล่าช้า ในขณะเดียวกันยังสามารถเพิ่มประสิทธภาพ
ในการดำเนินโครงการถัดไปและยังสามารถลดต้นทุนของโครงการได้
อีกด้วย 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

บริษัท กระจกไทย อาซาฮี จำกัด (2563) ได้แบ่งประเภทกระจกที่
สำคัญออกเป็น 5 ชนิด ประกอบด้วย 

1.กระจกธรรมดา (Float Glass) คือ กระจกรูปแบบพื้นฐานที่
เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตโดยตรง แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 

1.1 กระจกใส (Clear Glass) โดยจะมีคุณสมบัติค่าการตัดแสง
ประมาณ 8% สำหรับกระจกใสหนา 12 มิลลิเมตร และสูงขึ ้นตาม
ความหนาของกระจก อีกทั้งยังมีค่าการสะท้อนแสงประมาณ 7%    

1.2 กระจกสีตัดแสง (Tinted Glass) ค ือ กระจกที ่ม ีการผสม
ออกไซด์ของโลหะเข้าไปในขั ้นตอนของการผลิตกระจกซึ ่งจะมีสี
แตกต่างกันไปตามส่วนผสมของโลหะ ซึ่งกระจกสีจะมีคุณสมบัติในการ
ลดความจ้าของแสงที่ส่งผ่านกระจกทำให้เกิดความนุ่มนวลสบายตา 

2. กระจกอบความร ้อน  (Heat Treated Glass) ค ือ กระจก
ธรรมดา หรือ กระจกสีที่ถูกนำไปผ่านกระบวนการเพื่อเพิ่มแข็งแกร่ง
ของตัวกระจกให้สามารถรับแรงจากภายนอกได้สูงขึ้น แบ่งออกเป็น 2 
ชนิด คือ  

2.1 กระจกฮีตเสตรงเทน (Heat Strengthen Glass) หรือ กระจก
กึ่งนิรภัย เป็นกระจกที่ได้จากกระบวนการผลิตที่คล้ายกับกระจกนิรภัย
แต่มีความพิเศษที่จะปล่อยให้กระจกเย็นตัวลงอย่างช้าๆ ซึ่งจะทำให้
แข็งแกร่งกว่ากระจกธรรมดาประมาณ 2 เท่าและผิวกระจกแข็งขึ้น 
10% จึงทำให้มีความแข็งแรงมากกว่ากระจกนิรภัยทั่ วไป อีกทั้งยัง

สามารถต้านทานน้ำหนักได้มากกว่ากระจกธรรมดาในขนาดเดียวกัน 
3-5 เท่า 

2.2 กระจกนิรภัยเทมเปอร์ (Tempered Glass) คือ กระจกที่
นำไปผ่านกระบวนการเทมเปอริง (Tempering) เพื่อเพิ่มความแข็งแรง 
ด้วยการสร้างให้เกิดชั ้นของแรงอัดขึ ้นที ่ผิวแก้วเพื ่อต้านแรงจาก
ภายนอก 

3.กระจกสะท้อนแสง (Reflective Glass) คือ กระจกธรรมดาที่
นำไปผ่านกระบวนการเคลือบโลหะบนผิวกระจกเพื ่อให้เกิดการ
สะท้อนแสง และความร้อนจากดวงอาทิตย ์

4. กระจกฉนวนกันความร้อน (Insulated Glass) คือ กระจกที่
ประกอบเข้าด้วยกันระหว่างกระจก 2 แผ่นขึ้นไป โดยมีอลูมิเนียมซึ่ง
บรรจุสารดูดซึมความชื้นคั่นกลาง ทำให้อากาศภายในช่องว่างไม่มี
ความชื ้น ซึ ่งมีคุณสมบัติในการป้องกันการถ่ายเทความร้อนจาก
ภายนอกเข้ามาในอาคาร และยังช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอกได้ 

5.กระจกนิรภัยหลายชั ้น (Laminated Glass) คือ กระจกที ่มี
ประกอบเข้าด้วยกันระหว่างกระจก 2 แผ่นขึ้นไปโดยมีการติดตั้งแผ่น
ฟิลม์โพลีไวนิลนิวทิเรต ที่มีคุณสมบัติเหนียวอยู่ระหว่างกลาง เมื่อ
กระจกชนิดนี้ถูกกระแทกจะไม่เกิดการกระจัดกระจาย โดยเศษกระจก
จะถูกยึดให้ติดอยู่กับแผ่นฟิลม์และจะมีลักษณะรอยแตกคล้ายใยแมง
มุม 

ชนาธิป และ สันติ (2559) ได้ศึกษาระบบการจัดการงบประมาณ
และการควบคุมต้นทุนโครงการก่อสร้าง คือ แนวทางการสร้างระบบ
การจัดการงบประมาณและวิเคราะห์ต้นทุนการก่อสร้าง เมื่อทำงาน
ศึกษาจากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น จึงพบ 8 ปัจจัยสำคัญ คือ 1.ข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพ 2.ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 3.การประสานงานและได้รับ
ความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ 4.การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร 
5.ระบับจัดเก็บที ่มีประสิทธิภาพ 6.วิธีการเก็บข้อมูลเพื ่อทำ Cost 
Control ที่มีประสิทธิภาพ 7.มีระยะเวลาในการเก็บและตรวจสอบ
ข้อมูลที่เหมาะสม 8.ข้อมูลสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูล Support งาน
อื ่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลของการศึกษาพบว่า การบริหาร
จัดการงบประมาณและควบคุมต้นทุน ไม่มีรูปแบบตายตัวที่แน่นอน 
ต้องมีการปรับเปลี่ยนตามรูปแบบการทำงานตามปัจจัยแวดล้อม โดย
เลือกปัจจัยที่ส่งผลประโยชน์ในการดำเนินงาน แล้วทำการปรับเปลี่ยน
แนวทางให้เข้ากับรูปแบบโครงการนั ้น โดยที่เราต้องศึกษาข้อมูล
โครงการของเราให้ละเอียดก่อนว่าเป็นรูปแบบใด มีปัจจัยแวดล้อมใดที่
ส่งผลต่อการดำเนินงานบ้าง จึงเลือกวิธีการบริหารจัดการงบประมาณ
และควบคุมต้นทุนให้สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินงานของโครงการ 
จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ   

สิทธิโชค และ ธีรนันท์ (2560) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
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ล่าช้าในโครงการก่อสร้างของการท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยได้ศึกษา
โครงการก่อสร้างที่ทำการต่ออายุสัญญาระหว่างปี พ.ศ. 2554-2558 
ซึ่งปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความล่าช้าในงานก่อสร้างนี้ประกอบด้วย การ
ออกแบบและจัดทำโครงการ การจัดองค์กรและการบริหารกำลังคน 
เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ และเงินทุนหมุนเวียนสำหรับดำเนินงาน โดย
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บข้อมูลจาก ผู้ควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าง
จ้าง และ วิศวกรโครงการฝ่ายผู้รับจ้างที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ผลจาก
การศึกษาพบว่า ค่าความรุนแรงของปัจจัย (S.I.) ที่ส่งผลต่อความล่าช้า 
10 อันดับแรกที่มีค่ามากที่สุดคือ 1. คนงานไม่มีการทำงานล่วงเวลา
แม้ว่าจะอยู่ในช่วงเร่งงาน 2. คนงานหยุดงานบ่อย 3.จำนวนคนงานไม่
เพียงพอ 4.งานจัดสรรเงินทุนไม่เพียงพอกับงาน 5.ผู้ควบคุมงานฝ่าย
ผู ้ร ับเหมาไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน 6.การขาดการควบคุม
ค่าใช้จ่ายของฝ่ายผู้รับเหมา 7.คนงานไม่มีทักษะในการทำงาน 8. การ
ขาดสภาพคล่องการหมุนเวียนเงินภายในของผู้รับเหมา 9. ตัวแทนของ
ผู้รับเหมาไม่มีอำนาจการตัดสินใจ 10.การไม่ตัดสินใจหรือการตัดสินใจ
ที่ล่าช้าของเจ้าของโครงการ ส่วนความสัมพันธ์ของความล่าช้านั้น
สามารถอธิบายได้ด้วยการอนุมัติแบบขณะก่อสร้างในส่วนผู้ว่าจ้าง
ล่าช้า โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวกที่ระดับนัยสำคัญ  

อภิญญา, สุธาริน และ วิโรจน์ (2560) ได้ทำการศึกษาเรื่องปัจจัย
ที ่ส ่งผลกระทบต่อความสำเร ็จในการก่อสร้างอาคารสูงโดยใน
การศึกษารวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากฝ่ายเจ้าของโครงการ ที่
ปร ึกษา และฝ่ายผ ู ้ร ับเหมาโครงการก ่อสร ้างอาคารสูงในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผ่านแบบสอบถามจำนวน 270 
ตัวอย่าง จากนั้นจึงประยุกต์การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสำรวจ เพื่อศึกษา
ถึงปัจจัยสำคัญที่เป็นไปได้ทั้งหมด ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยหลักที่
ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง ประกอบด้วย 4 ปัจจัย คือ 
ป ัจจัยลักษณะทั ่วไปของโครงการ ปัจจัยการจัดสรรเครื ่องมือ 
เครื ่องจักร และวัสดุอุปกรณ์ ปัจจัยด้านการบริหารโครงการ และ 
ปัจจัยด้านผลการปฎิบัติงาน นอกจากนี้การศึกษาได้วิเคราะห์ดัชนี
ความสำคัญของปัจจัยต่างๆ ข้างต้น เพื ่อเป็นการเปรียบเทียบ
ความสำคัญของแต่ละปัจจัย และพบว่าปัจจัยด้านการบริหารโครงการ
เป็นปัจจัยสำคัญที่สุด ซึ่งการวางแผนงานหลักของโครงการเป็นสิ่งที่
สำคัญที่สุด รวมไปทั้งทิศทางของการบริหาร รองลงมาคือปัจจัยการ
จัดสรรเครื่องมือเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ 

วุฒิพงษ์, ณรงค์ และ อาทิตย์ (2561) ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับ
ปัญหาในการบริหารต้นทุนในโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลเอกชน ซึ่ง
งานวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อระบุปัญหาในการบริหาร
ต้นทุนของโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย ซึ่ง
ประกอบด้วย 4 กระบวนการหลัก คือ การวางแผนบริหารต้นทุนการ

ประมาณราคา การจ ัดทำงบประมาณ และการควบคุมต ้นทุน 
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-
structure interview) ผู้ให้ข้อมูลสำคัญมีจำนวน 12 ท่าน คัดเลือก
ตัวอย่างด้วยวิธีเจาะจงจากผู้เชี่ยวชาญฝ่านบริหารงานก่อสร้างของ
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งที่มีส่วนแบ่งการตลาดรวมมากกว่าร้อยละ 
50 จากธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน บันทึกข้อมูลการสัมภาษณ์โดยการ
บันทึกเสียงและจดบันทึกสนาม (Field note) จากนั้นทำการถอดเทป
โดยละเอียดแบบคำต่อคำ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการจำแนกชนิด
ข ้อมูล (Typology analysis) ผลการศึกษาพบว่า ป ัญหาที ่ส ่งผล
กระทบต่องบประมาณโครงการมากที่สุด คือ ช่วงวางแผนการบริหาร
ต้นทุนโดยมีปัญหาในเรื่องการเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานก่อสร้างในช่วง
ก่อสร้างของโครงการเป็นสำคัญ 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาปัญหาในการบริหารโครงการในงานสถาปัตยกรรม
กระจกในอาคารสูงนั้น ทางผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยโดยการสำรวจและ
เก็บข้อมูลของปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารโครงการในการ
ดำเนินงานสถาปัตยกรรมกระจกในอาคารสูงด้วยวิธีการสัมภาษณ์และ
ใช้แบบสอบถามมาสนับสนุน โดยมีการเก็บข้อมูลจำนวน 2 โครงการ 
เพื่อเป็นกรณีศึกษาและทำการเปรียบเทียบรวมถึงการหาสาเหตุของ
ปัญหาต่างๆ  

โครงการที่ 1 เป็นโครงการก่อสร้างอาคารสูง 35 ชั้น จำนวน 2 
อาคาร และ อาคารสูง 36 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีมูลค่าโครงการรวม
ประมาณ 6,800 ล้านบาท เป็นมูลค่างานสถาปัตยกรรมกระจกจำนวน 
93 ล้านบาท ซึ่งมีการใช้กระจกทั้งหมด 6 ชนิด คือ 1.กระจกใส (Clear 
Glass) 2.กระจกสีเขียว (Green Tinted Glass) 3.กระจกนิรภัยเทม
เปอร์ (Temper Glass) 4.กระจกกึ ่งน ิรภ ัยฮ ีตเสตรงเทน (Heat 
Strengthen Glass) 5.กระจกสะท้อนแสง (Reflective Glass)  และ 
6.กระจกนิรภัยหลายชั้น (Laminated Glass) ซึ่งรวมเป็นปริมาณงาน
สถาปัตยกรรมกระจกทั้งหมด 22,922.13 ตารางเมตร  

โครงการที่ 2 เป็นโครงการก่อสร้างอาคารสูง 3 อาคาร ซึ่งมีความ
สูง 39 53 และ 59 ชั้น ตามลำดับ มีมูลค่าโครงการประมาณ 12,000 
ล้านบาท เป็นมูลค่างานสถาปัตยกรรมกระจก 85 ล้านบาท ซึ่งมีการใช้
กระจกทั้งหมด 5 ชนิด คือ 1.กระจกใส (Clear Glass) 2.กระจกสีเขียว 
(Green Tinted Glass) 3.กระจกนิรภัยเทมเปอร์ (Temper Glass) 4.
กระจกสะท้อนแสง (Reflective Glass)  และ 5.กระจกนิรภัยหลาย
ชั้น (Laminated Glass) ซึ่งรวมเป็นปริมาณงานสถาปัตยกรรมกระจก
ทั้งหมด 26,534.48 ตารางเมตร 

แบบสอบถามที่ใช้ในเก็บข้อมูลเพิ่มเติม มีรายละเอียดประกอบไป
ด้วย รายละเอียดของปัญหาที ่พบ หน่วยงานที ่ก ่อให้เกิดปัญหา 
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ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อกระบวนการ โดยทางผู้วิจัยให้ความสำคัญกับผู้
ที่ได้รับผลกระทบทางตรงเป็นลำดับแรก ซึ่งได้แบ่งผลกระทบทางตรง
ออกเป็นอีก 2 ส่วน คือ ผลกระทบที่เกิดขึ้นด้านเวลา หรือ ความล่าช้า
ของโครงการ และ ผลกระทบที่เกิดขึ้นด้านต้นทุนโครงการ   แนว
ทางการดำเนินงานวิจัย คือ ทำการแบ่งกลุ่มของกระบวนการออกเป็น 
3 เฟส (Phase) คือ 1.การผลิต 2.การขนส่ง 

ตารางที่ 1 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ 

ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการดำเนินโครงการสถาปัตยกรรมกระจก 

Phase ตำแหน่ง แผนก/ฝ่าย บทบาทที่
เก่ียวข้อง 

กระบวน 
การผลิต 

 
โฟร์แมน 

 
ฝ่ายผลิต 

ตรวจสอบ ควบคุม 
การผลิต ตัด 

ประกอบ ของช่าง 

เจ้าหน้าท่ีฝ่าย
แบบและถอด

ปริมาณ 

 
ฝ่ายผลิต 

ถอดแบบ ถอด
ปริมาณ จัดทำ 
Shop Drawing 

 
เจ้าหน้าที่ควบ 
คุมคุณภาพ 

 
ฝ่ายผลิต 

ตรวจสอบคุณภาพ
ชิ้นในกระบวนการ

ผลิต 

ผู้จัดการ 
ฝ่ายผลิต 

ฝ่ายผลิต บริหารจัดการ
กระบวนการผลิต 

กระบวน 
การขนส่ง 

พนักงาน 
ขับรถ 

ฝ่ายคลังวัสด ุ ขนส่งชิ้นงานไปยัง
โครงการก่อสร้าง 

 
ผู้จัดการ 
คลังวัสดุ 

 
ฝ่ายคลังวัสด ุ

บริหารจัดการ
วัตถุดิบและ

อุปกรณ ์

กระบวนการ
ติดตั้ง 

ช่างติดตั้ง ฝ่ายโครงการ ประกอบชิ้นงาน 
ติดตั้งชิ้นงาน 

 
โฟร์แมน 

 
ฝ่ายโครงการ 

ตรวจสอบและ
ควบคุมคุณภาพ
ชองการประกอบ
และติดต้ังชิ้นงาน 

เจ้าหน้าท่ีคลังวัสดุ
โครงการ 

ฝ่ายโครงการ ตรวจสอบ เบิกจ่าย 
วัสดุอุปกรณ ์

เจ้าหน้าท่ี 
ธุรการ 

ฝ่ายโครงการ รับผิดชอบเอกสาร 
และงานธุรการ 

 
วิศวกรโครงการ 

 
ฝ่ายโครงการ 

อนุมัติเบื้องต้น 
วางแผน 

มอบหมายงานให้
โฟร์แมน 

ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการดำเนินโครงการสถาปัตยกรรมกระจก 

Phase ตำแหน่ง แผนก/ฝ่าย บทบาทที่
เก่ียวข้อง 

ผู้จัดการโครงการ ฝ่ายโครงการ บริหารจัดการ
โครงการ 

3.การติดตั้ง ดังตารางที่ 1 ซึ่งในเฟสที่ 1 หรือ กระบวนการผลิตมี
ผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่โฟร์แมน เจ้าหน้าที่ฝ่ายแบบ
และการถอดปริมาณ เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ผู้จัดการคลังวัสด ุและ 
ผู้จัดการฝ่ายผลิต ในเฟสที่ 2 กระบวนการขนส่ง ประกอบไปด้วย 
เจ้าหน้าที่ขนส่ง ผู้จัดการฝ่ายคลังวัสดุ เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ และ
ใน เฟสที ่3 กระบวนการติดต้ัง มีผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ ช่างติดต้ัง เจ้าหน้าที่
โฟร์แมน วิศวกรโครงการ และ ผู้จัดการโครงการ  

4. ผลของการวิจัย 

จากการเริ่มดำเนินกระบวนการวิจัยและเก็บข้อมูลจนเสร็จสิ้น
พบว่า ความก้าวหน้าของโครงการที่ 1 ได้ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ 
80 ของปริมาณงานสถาปัตยกรรมกระจก และความก้าวหน้าของ
โครงการที ่ 2 ได้ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ 30 ของปริมาณงาน
สถาปัตยกรรมกระจก จากการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์และ
แบบสอบถาม ทางผู้วิจัยพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สถาปัตยกรรมกระจกในอาคารสูงนั้นเกี ่ยวข้องกับฝ่ายผลิตอย่างมี
นัยสำคัญ จากตารางที่ 2 พบว่าปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อโครงการมาก
ที่สุดซึ่งส่งผลกระทบในด้านต้นทุนโครงการ เกิดขึ้นในกระบวนการ
ผลิต ซึ่งคือ ปัญหาในการผลิตชิ้นงานขาดหรือเกินจากความต้องการ
ของโครงการ โดบพบว่าสาเหตุของปัญหาเกิดจากฝ่ายแบบดำเนินการ
ถอดปริมาณผิดพลาดเพราะแบบสถาปัตยกรรมเป็นแบบฉบับเก่า ด้วย
สาเหตุที ่ขาดการประสานงานระหว่างฝ่ายแบบและผู้ออกแบบของ
เจ้าของโครงการ ซึ่งส่งผลทำให้ฝ่ายผลิต ผลิตผิดพลาด อีกทั้งยังส่งผล
ทำให้คลังวัสดุดำเนินการจัดซื ้อวัตถุดิบสำหรับการผลิตล่วงหน้า
ผิดพลาดซึ ่งทำให้เกิดการสูญเสียต้นทุนโครงการ เกิดผลกระทบ
ทางด้านเวลา อีกทั้งยังกระทบต่อชื่อเสียงขององค์กรอย่างมาก  

ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการและส่งผลกระทบต่อการดำเนิน
โครงการ อันดับที่ 2 คือ ชิ้นงานเกิดความเสียหายระหว่างรอการติดตั้ง 
ซึ่งมีจากสาเหตุมาจากการเคลื่อนย้ายกระจกออกจากบริเวณกองเก็บ
ในส่วนของพื้นที่ติดตั้งอย่างไม่ได้รับอนุญาต จนทำให้เกิดความเสียหาย
ต่อชิ้นงานกระจกและโครงเฟรม  ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนโครงการ
และทำให้สูญเสียเวลาในการดำเนินโครงการ อีกทั้งยังทำให้ไม่สามารถ
ดำเนินแผนการติดต้ังตามที่วางแผนเอาไว้ได ้

ปัญหาลำดับที่ 3 ต้นทุนวัสดุอุปกรณ์สิ้นเปลืองสูงกว่าที่ประมาณ
การ พบว่าสาเหตุเกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายคลังวัสดุประจำโครงการไม่
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มีประสิทธิภาพในการควบคุมการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้แล้วหมดไปของ
บุคลากรในองค์กร เช่น ชุดช่าง ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบทางด้านต้นทุน
ของโครงการสูงขึ้นอย่างมาก 

การเก็บข้อมูลของโครงการที ่ 1 ณ วันที่เก็บข้อมูลเสร็จสิ้น มี
ความก้าวหน้าคิดเป็นมูลค่าโครงการประมาณ 74.4 ล้านบาท จาก
ผลกระทบทางด้านต้นทุนโครงการ ในตารางที่ 2 พบว่า เกิดความ
เส ียหายทางด้านต้นทุนโครงการ 3.375 ล ้านบาท ซ ึ ่งสามารถ
เปรียบเทียบผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.54 ของมูลค่า
งานที ่แล้วเสร็จ และโครงการที ่ 2 ณ วันที ่เก็บข้อมูลเสร็จสิ ้น มี
ความก้าวหน้าคิดเป็นมูลค่าโครงการประมาณ 25.5 ล้านบาท พบว่า
เกิดความเสียหายทางด้านต้นทุนโครงการ 64,000 บาท ซึ่งสามารถ
เปรียบเทียบผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.25 ของมูลค่า
งานที่แล้วเสร็จ 

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

การดำเนินการวิจัยนี้เป็นการศึกษาปัญหาที่พบเจอในการบริหาร
โครงการในการดำเนินงานสถาปัตยกรรมกระจก โดยผู้วิจัยได้เลือก
ตัวอย่างอาคารสูง จำนวน 2 โครงการ มาเป็นกรณีศึกษา ซึ่งผู้วิจัยได้
ดำเนินการวิจัยด้วยวิธีสัมภาษณ์และการเก็บข้อมูลเพิ ่มเติมซึ ่งได้
ทำการศึกษาในมุมมองบริษัทรับเหมาก่อสร้างสถาปัตยกรรมกระจก 
ด้วยการศึกษากระบวนการทั้งหมด ซึ่งทางผู้วิจัยได้แบ่งกระบวนการ
ออกเป็น 3 เฟส คือ เฟสที่ 1 กระบวนการผลิต, เฟสที่ 2 กระบวนการ
ขนส่ง และ เฟสที่ 3 กระบวนการส่วนติดตั้ง โดยมีวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยคือเพื่อ ศึกษาปัญหา หาสาเหตุของปัญหา และผลกระทบที่
เกิดขึ้น ซึ ่งผู ้วิจัยได้ทำการศึกษาผลกระทบทั้งหมด 2 ประเภท คือ 
ผลกระทบทางด้านเวลาในการดำเนินโครงการ และ ผลกระทบ
ทางด้านต้นทุนโครงการ จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ในกระบวนการ
ผลิต มีปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและผลกระทบด้านเวลามาก
ที่สุด ลำดับถัดไปคือปัญหาจากกระบวนการติดตั้ง และ ปัญหาจาก
กระบวนการขนส่ง จากมากไปน้อยตามลำดับ 

จากการศึกษากรณีตัวอย่างทั ้ง 2 ตัวอย่าง ได้พบว่า ปัญหาที่
เกิดขึ้นบริษัทผู้รับเหมาสถาปัตยกรรมกระจก ดังภาพที่ 1 นั้น เกิด
ปัญหาเพราะ งานบางประเภทไม่สามารถหาคนมาทำแทนได้ ซึ่งสาเหตุ
ของปัญหา เกิดจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพียงไม่กี่บุคคล แต่ส่งผลทำให้เกิดผล
กระทบเป็นลูกโซ่ในกระบวนการและเกิดความเสียหายอย่างมาก ใน
มุมมองของผู้วิจัยมีแนวทางการในเสนอแนะการพัฒนาองค์กรทั้งหมด 
3 แนวทาง ซึ่งแนวทางที ่1 คือ การจัดทำ Knowledge Management 
ส่วนกลางที ่บุคลากรสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยมีการรวบรวมองค์
ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ในแต่ละตัวบุคคล หรือ เอกสาร มาจัดทำ
เป็นระบบส่วนกลาง ที่บุคลากรอ่ืนสามารถเข้าถึงแหล่งของความรู้และ

เกิดการเรียนรู้ ซึ่งสามารถปฎิบัติงานแทนชั่วคราวเมื่อเจ้าของหน้าที่
หลักไม่สามารถปฎิบัติงานได้ โดยอาจจัดทำระบบฐานข้อมูลส่วนกลาง
ออนไลน์ เช่น Dropbox หรือ Google Drive ส่วนกลาง ซึ่งบุคคลที่
เกี่ยวข้องสามารถนำไฟร์และเอกสารไปแชร์และสามารถประสานงาน
ร่วมกันได้อย่างรวดเร็ว 

ในแนวทางท ี ่  2 ผ ู ้ว ิจ ัยม ีความเห ็นว ่าป ัญหาทางด ้านการ
ประสานงาน ควรกำหนดรูปแบบการประสานงานให้ชัดเจนขึ้น โดย
อาจกำหนดการประชุมภายในของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการเป็น
รายสัปดาห์ โดยมีผู้ที่เกียวข้องทั้งหมดเข้ามาหารือ เสนอแนะ พูดคุยใน
ปัญหาและอุปสรรคที่พบ โดยควรจะนำเทคโนโลยีทางการสื่อสาร เช่น 
Zoom, Microsoft Teams เข้ามาใช้ในหน่วยงาน เนื่องจากสามารถ
ลดระยะเวลาในการเดินทางเพื่อไปประชุม ณ ที่ใดที่หนึ่งได้แล้ว ยัง
สามารถนำเสนองานและแชร์เอกสารร่วมกันได้ทันที ซึ่งจะส่งผลทำให้
ปัญหาทางด้านการประสานงานถูกแก้ไขได้ อีกทั้งในแนวแก้ไขแนวทาง
สุดท้าย ผู ้ว ิจ ัยเสนอว่าควรมีการนำระบบแบบจำลองเทคโนโลยี
สารสนเทศอาคาร  หรือ BIM (Building Information Modelling ) 
มาร่วมใช้ในองค์กรด้วย นอกจากจะสามารถทำให้การบริหารองค์กร 
การจัดทำแบบก่อสร้าง และการถอดปริมาณงานง่ายขึ้นแล้ว  ระบบ 
BIM  ยังสามารถประยุกต์ใช้ร่วมกันระบบเทคโนโลยีทางการสื่อสารได้
อีกด้วย และสามารถทำให้ผู้ที่ไม่เข้าใจแบบก่อสร้างและรายละเอียด
ปลีกย่อยทางงานก่อสร้าง สามารถเข้าใจกระบวนการ ความก้าวหน้า
ของโครงการ รวมทั้งปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ ได้อีก
ด้วย 
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ตารางที่ 2 ตารางปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการสถาปัตยกรรมกระจกในอาคารสูง 

 
 

ลำดับ 

 
 

ปัญหา 

 
กระบวนการ 
ที่เกิดปัญหา 

 
 

สาเหตุของปัญหา 

 
 

รายละเอียดของ
ผลกระทบ 

ผลกระทบ 

ผลกระทบ 
ด้านเวลา 

ผลกระทบด้าน 
ต้นทุนโครงการ 

โครงการที่ 1 โครงการที่ 2 โครงการ 1 โครงการ 2 

1 ผลิตชิ้นงานขาด/
เกิน จากความ
ต้องการของ

โครงการ 

 
กระบวนการ

ผลิต 

 
ถอดปริมาณผิดพลาดเนื่องจาก
ถอดจากแบบสถาปัตยกรรมที่ยัง

ไม่ปรับปรุงล่าสุด 

เกิดความล่าช้าใน
กระบวนการเนื่องจาก
สั่งซื้อวัตถุดิบผิดพลาด 

 
เบิกงวดงานล่าช้า 
1 รอบ (30 วัน) [1] 

 
 
- 

 
เสียหายด้าน วัสดุ

รวมค่าแรง
3,000,000 บาท 

 
 
- 

2 ฝ่ายผลิต ผลิต
ชิ้นงานกระจกและ

โครงเฟรมไม่
สอดคล้องกับแบบ 

 
กระบวนการ

ผลิต 

 
ความผิดพลาดในการ 
สื่อสารกับฝ่ายแบบ 

 
ผลิตไม่ตรงตาม 

แบบสถาปัตยกรรม 

 
- 

 
ล่าช้ารวม 1 วัน 
(ไม่ส่งผลกระทบ 

ต่อการเบิกงวด) [1] 

 
- 

 
ผลิตเสียหาย 
10,000 บาท 

 
3 

 
ความล่าช้าใน

กระบวนการผลิต 
 

 
กระบวนการ

ผลิต 

ผู้ควบคุมงานละเลยและไม่
ควบคุมการผลิตของช่าง 

 
ช่างติดตั้งไม่สามารถ
ติดต้ังช้ินงานได้ตาม

กำหนด 

 
เบิกงวดงานล่าช้า 
1 รอบ (30 วัน) [1] 

 
ล่าช้ารวม 1 วัน 
(ไม่ส่งผลกระทบ 

ต่อการเบิกงวด) [1] 

 
ผลิต 

เสียหาย 70,000 
บาท 

 

 
ผลิต 

เสียหาย 
10,000 บาท 

ช่างฝ่ายผลิตตัด 
กระจกผิดพลาด 

 
ดำเนินการเอกสาร 

จัดซื้อล่าช้า 

 
เกิดความล่าช้าในการ

ผลิต 

ล่าช้ารวม 15 วัน 
(ไม่ส่งผลกระทบ 

ต่อการเบิกงวด) [1] 

ล่าช้ารวม 5 วัน 
(ไม่ส่งผลกระทบ 

ต่อการเบิกงวด) [1] 

 
- 

 
- 

4 ความล่าช้าใน
กระบวนการถอด

ปริมาณงาน 

กระบวนการ
ผลิต 

ความขัดแย้งกันของแบบ
สถาปัตยกรรมและโครงสร้าง 

เกิดความล่าช้าในการ
ทำ Shop Drawing 

เบิกงวดงานล่าช้า 
1 รอบ (30 วัน) [1] 

 

- - - 

5 ความเสียหาย
ชำรุดของชิ้นงาน

ขณะขนส่ง 

กระบวน 
การขนส่ง 

การขับขี่ของผู้ขนส่ง ช่างไม่มีชิ้น 
งานติดตั้ง 

 
- 

 
- 

ความเสียหาย 
5,000 บาท 

ความเสียหาย 
2,000 บาท 

6 ไม่สามารถจัดส่ง
ชิ้นงานตามแผน
ขนส่งที่วางเอาไว้ 

 

กระบวนการ
ขนส่ง 

ฝ่ายผลิต ผลิตชิ้นงานไม่ทัน
กำหนดการส่ง / รอคอยชุดช่าง
ขนย้าย / ความหนาแน่นของรถ 

เกิดความเสียหายต่อ
แผนการจัดส่ง 

ล่าช้ารวม 15 วัน 
(ไม่ส่งผลกระทบ 

ต่อการเบิกงวด) [2] 

ล่าช้ารวม 3 วัน 12 
ชั่วโมง 

(ไม่ส่งผลกระทบต่อ
การเบิกงวด) [2] 

 
- 

 
- 

 
7 

 
ต้องมีการจัดส่ง

ชิ้นงานใหม่ 

 
กระบวนการ

ติดต้ัง 

 
ฝ่ายผลิตเตรียมชิ้นงานผิด

โครงการ 

 
 

เกิดผลกระทบด้าน
ระยะเวลาโครงการ 

ล่าช้ารวม 5 วัน 
(ไม่ส่งผลกระทบ 

ต่อการเบิกงวด) [2] 

 
ล่าช้ารวม 2 วัน 
(ไม่ส่งผลกระทบ 

ต่อการเบิกงวด) [2] 

 
- 

 
ความเสียหาย 
1,000 บาท 

ขาดความรอบคอบในการตรวจ
รับชิ้นงาน 

ล่าช้ารวม 9 วัน 
(ไม่ส่งผลกระทบ 

ต่อการเบิกงวด) [2] 

8 ชิ้นงานเกิดความ
เสียหายระหว่างรอ

การติดตั้ง 

กระบวนการ
ติดต้ัง 

มีการเคลื่อนย้ายกระจกโดย 
ไม่ได้รับอนุญาต 

เกิดความล่าช้าใน
กระบวนการติดตั้ง 

ล่าช้ารวม 7 วัน 
(ไม่ส่งผลกระทบ 

ต่อการเบิกงวด) [1] 

ล่าช้ารวม 3 วัน 
(ไม่ส่งผลกระทบ 

ต่อการเบิกงวด) [2] 

ความเสียหาย 
200,000 บาท 

ความเสียหาย 
25,000 บาท 

 

9 ต้นทุนวัสดุอุปกรณ์
สิ้น 

เปลืองสูงกว่าที่ 
ประมาณการ 

 
กระบวนการ

ติดต้ัง 

 
ไม่มีประสิทธิภาพในการควบคุม

การใช้วัสดุอุปกรณ์ 

 
ต้นทุนโครง 
การสูงขึ้น 

 
- 

 
- 

 
ความสียหาย 
100,000 บาท 

 
ความเสียหาย 
15,000 บาท 

 

10 ความล่าช้าใน 
กระบวนการติดตั้ง 

กระบวนการ
ติดต้ัง 

ความขาดประสิทธิภาพของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

เกิดผลกระทบด้าน       
ระยะเวลาโครงการ 

เบิกงวดงานล่าช้า 
1 รอบ (30 วัน) [1]  และล่าช้า
รวม 125 วัน (ไม่ส่งผลกระทบ

ต่อการเบิกงวด) [1] 

ล่าช้ารวม 18 วัน 
(ไม่ส่งผลกระทบ 

ต่อการเบิกงวด) [2] 

- - 

[1] ผู้วิจัยได้บนัทึกเสียงการสนทนาระหว่างการสัมภาษณแ์ละทำการเก็บข้อมูลเพิ่มเตมิด้วยวิธกีารสมัภาษณ์ ซึ่งได้ระบุผลกระทบที่เกดิขึน้เปน็ผลกระทบทางดา้นเวลาทีเ่กิดขึน้จรงิในกระบวนการนัน้ 

[2] ผลกระทบที่เกิดขึ้น เกดิจากการประเมนิจากความรู้สกึของผูถู้กสัมภาษณ์ ซึ่งแสดงความคดิเห็นต่อปญัหาต่างๆ เชน่ ผูถู้กสัมภาษณอ์ธบิายว่า ฝ่ายผลิตไม่ประสานงานล่วงหนา้ในการรสัง่ วัตถุดบิ ได้มีความถี่เกิดขึ้น
ประมาณ 1-2 ครัง้ในรอบ 3 เดือน ดังนั้น เมื่อพิจารณาภาพรวมของงานสถาปตัยกรรมกระจก ซึ่งดำเนินโครงการมาแล้วประมาณ 12 เดือน คดิเปน็ปญัหาประมาณ 7 วัน 



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

 

CEM-21-7 

 

ภาพที่ 1 ปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการสถาปัตยกรรมกระจกในอาคารสูง



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

CEM-22-1 

การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการเบิกงวดงานล่าช้าของงานตกแต่งภายใน 
A STUDY OF FACTORS AFFECTING THE DELAYED PAYMENT OF INTERIOR WORK 

นิภาพร ประทีปคีรี1 
1 สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 

*Corresponding author address: prateepkiri.nipaporn@gmail.com 

บทคัดย่อ 

ในสภาวะเศรษฐกิจถดถอย การดำเนินธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง ต้องมีความพร้อมในหลายๆ ด้าน การประกอบธุรกิจต่างๆต้องมีการปรับตัวเพ่ิม
มากขึ้น รวมถึงโครงการบ้านพักอาศัย คอนโด หอพักต่างๆ ที่มีหลักการตลาดที่เปลี่ยนไป ถึงแม้เศรษฐกิจจะถดถอย แต่ก็ยังมีโครงการที่อาศัยความ
แตกต่างจากการขายแบบเดิมนำมาเป็นจุดขายของโครงการ โดยเพิ่มความสวยงามด้วยการตกแต่งภายในเป็นทางเลือกเสริมให้ลูกค้า และได้รับการ
ตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี [1]  ทำให้งานตกแต่งภายในเข้ามามีบทบาทท่ีสำคัญในงานก่อสร้าง แต่ปัญหาหลักที่มักเกิดขึ้นกับผู้รับเหมางานตกแต่ง
ภายในคือ การเบิกงวดงานเป็นไปอย่างล่าช้า งานวิจัยนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเบิกงวดงานล่าช้าของงานตกแต่ง
ภายใน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลของกลุ่ม ที่ปรึกษาเจ้าของโครงการ (Consultant) และผู้รับเหมา (Contractor) ทั้ง
ภาครัฐ และภาคเอกชน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 30 ตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย (Mean) และการ
ลำดับความสำคัญ (Ranking) เพ่ือทราบถึงปัจจัยสำคัญที่ผู้รับเหมาและท่ีปรึกษาเจ้าของโครงการเห็นร่วมกันว่าเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความล่าช้า และ
ทดสอบทางสถิติด้วยวิธี Independent – Sample t-test เพ่ือทราบถึงปัจจัยวิกฤติที่ผู้รับเหมา และที่ปรึกษาเจ้าของโครงการมีความเห็นร่วมกันว่า
เป็นปัจจัยวิกฤติที่ทำให้การเบิกงวดงานของงานตกแต่งภายในเป็นไปอย่างล่าช้า ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่ทำให้เบิกงวดงานล่าช้ามี 4 ปัจจัย คือ การ
ไม่ให้ความร่วมมือในการปฎิบัติงาน ไม่ร่วมมือกันปฎิบัติตามขั้นตอนการสื่อสารที่ตกลงไว้ การวางแผนที่ไม่สอดคล้องกับแรงงานและทรัพยากร การ
วางแผนที่ไม่สอดคล้องกับงวดงาน นอกจากนี้ยังพบปัจจยัวิกฤติย่อยจำนวน 10 ปัจจัย ที่ส่งผลกระทบต่อการเบิกงวดงานล่าช้า เช่น ความไม่ชัดเจน
ในการตัดสินใจของผู้บริหาร ขาดการวางแผนการจัดส่งวัสดุ การจ่ายเงินล่าช้าของเจ้าของโครงการ เป็นต้น 
คำสำคัญ: งานตกแต่งภายใน, การเบิกงวดงาน, ที่ปรึกษาเจ้าของโครงการ, ผู้รับเหมา 

Abstract 

In economic recession. Running a highly competitive business. We must be ready in many areas. The business operation 
needs more adaptation. Including house project, Condominium and Dormitories that the marketing principle have changed. 
Even though the economy is in recession, but there still have project that rely on differentiation from traditional sales. By 
adding a beautiful interior as an optional accessory for customer. Which has received, a good feedback from customers. That 
causing why interior work has to play and important role in construction work. However, a crucial problem often occurring 
with interior design contractors is the payment of work instalments being. Therefore, the objective of this research is to study 
the factors influencing the delay in the payment of work instalments. A questionnaire survey was used to collect data from 
groups of people: consultants and the contractors, both in the public and private sectors. This was done by using 30 purposive 
samples. An analysis of data utilized the comparison of mean values, and ranking the importance of these values, in order to 
find out the important factors that both the contractors and the consultants agree on being the causes of the delays. Also, A 
statistical test using Independent Sample t-test was used to find out what both the contractors and the consultants agree on 
being the critical factors that causes the payment of work instalments to be delayed. By the results, there are 4 factors that 
cause the delays in the payment of work instalments: non-cooperation during work, non-cooperation in complying the agreed 
communication procedures, planning that is inconsistent with the labor force and resources, and planning that is inconsistent 
with the work period. Furthermore, 10 critical sub-factors were found to influencing the delays in payment of work instalments, 
such as ambiguity in management decisions, lack of planning in the delivery of materials, and late payment by the project 
owner. 
Keywords: interior design, payment of work instalments, consultant, contractor  
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1. บทนำ 

ธุรกิจก่อสร้างเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง ผู้ประกอบการท้ังด้าน
พัฒนาอสังหร ิมทร ัพย ์ท ี ่ เป ็นโครงการก ่อสร ้างแนวราบและ
คอนโดมิเนียม มีการปรับตัวโดยเพิ่มงานตกแต่งภายใน เนื่องด้วย 
งานตบแต่งภายในเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็น
อย่างดี [1]  งานตกแต่งภายในจึงเข้ามามีบทบาทมากขึ ้นในงาน
ก่อสร้าง  

เช่นเดียวกับงานก่อสร้างทั่วไป การเบิกงวดงานก่อสร้างสำหรับ
งานตกแต่งภายในจะเป็นไปตามข้อตกลงที่ปรากฏในสัญญาจ้าง โดย
แบ่งจ่ายเงินมีหลายวิธี อาทิ จ่ายเงินตามปริมาณงานที่แล้วเสร็จจริง 
หรือจ่ายเงินตามปริมาณงานที่กำหนดในแต่ละงวด ซึ่งการเบิกงวด
งานถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการบริหารสภาพคล่องของโครงการ จึง
เป็นที่น่าสนใจว่า มีปัญหาสำคัญอะไรที่กระทบต่อการเบิกเงินของ
งานตบแต่งภายใน  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
การเบิกงวดงานล่าช้าของงานตกแต่งภายใน 2) วิเคราะห์ปัจจัย
สำคัญที่กระทบต่อการเบิกงวดงานล่าช้าของงานตกแต่งภายใน และ 
3) วิเคราะห์ปัจจัยวิกฤติที่กระทบต่อการเบิกงวดงานล่าช้า 

2. วิธีการศึกษา  

2.1. กลุ่มตัวอย่าง 

กล ุ ่ มประชากร ในง านว ิ จ ั ยน ี ้ ป ร ะกอบ ไปด ้ ว ย  ก ลุ่ม
ผู้รับเหมาก่อสร้างงานตกแต่งภายในและสถาปัตย์ (Interior and 
Contractor) และ ที ่ปร ึกษาเจ ้าของโครงการ (Consultant) ที่
เกี่ยวข้องกับงานตกแต่งภายใน ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ผู้วิจัยได้
กำหนดการเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จำนวน 30 คนทั ้งนี ้ในการสอบถามมุ่ง
สอบถามจากประสบการณ์ที ่ผ่านมา ไม่ได้มุ ่งเน้นโครงการหน่ึง
โครงการใด  

2.2. แบบสอบถาม 

การวิจัยครั ้งนี ้เป็นการวิจัยเชิงการสำรวจ (Survey) โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล รูปแบบของ
แบบสอบถามเป็นแบบปลายปิด (Closed – Ended Question)  

ผู้วิจัยจะทำการแบ่งคำถามออกเป็น 3 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 คำชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 3 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าของงานตกแต่งภายใน 
แบบปลายปิด 

ตอนท่ี 2 และ 3 มีลักษณะคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ [2] แบบ 5 Likert scale 
ดังนี้ 

5  ระดับผลกระทบ มากที่สุด 
4  ระดับผลกระทบ มาก 
3  ระดับผลกระทบ ปานกลาง 
2  ระดับผลกระทบ น้อย 
1  ระดับผลกระทบ น้อยที่สุด 

2.3. การตรวจสอบปัจจยัที่ทำการศึกษา (CONTENT 
VALIDATION) 

โดยพิจารณาปัจจัยมาจาก ทฤษฎีด้านการบริหารโครงการ [3] 
บทความวิจัย [4], [5] จากนั้นนำมาคัดเพื่อให้มีจำนวนเหมาะสม มี
ความกระชับชัดเจนครอบคลุมเนื้อหาที่ทำการศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ
ภาควิชาการประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี และผู้เชี่ยวชาญภาค
สถาปัตยกรรมตกแต่งภายในประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี อย่าง
ละ 1 ท่าน ทำให้ได้ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษามี 5 ด้าน ด้านละ 8 ปัจจัย 

2.4. การทดสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 
(RELIABILITY TEST) 

เพื่อให้แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยมีความเที่ยงตรงเพียงพอ 
จึงทำการทดสอบความเที่ยงตรงจากค่า Cronbach’ Alpha มีค่า 
0.837 

2.5. วิเคราะห์ข้อมูล 

หลังจากได้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างผู้รับเหมา (Contractor) 
และ ที่ปรึกษาเจ้าของโครงการ (Consultant) ที่เกี่ยวข้องกับงาน
ตกแต่งภายใน ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้วิจัยจะนำข้อมูลที่ได้มาทำ
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบไปด้วย
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าการจัดลำดับจากค่าเฉลี่ย (Mean Ranking) 
และการทดสอบทางสถิติของตัวแปร 2 กลุ่ม ด้วยวิธี Independent 
t – test ผลการวิเคราะห์ถูกใช้เพ่ือหาผลสรุปในงานวิจัยต่อไป 

2.5.1.  การทดสอบข้อมูลทางสถิติ       

ผู ้ว ิจัยนำปัจจัย ที ่มีผลกระทบต่อการเบิกงวดงานของงาน
ตกแต่งภายใน จากความเห็น ที่ไม่แตกต่างกันของกลุ่มตัวอย่าง คือ 
ผู้รับเหมาและ ที่ปรึกษาเจ้าของโครงการทำการทดสอบทางสถิติเพ่ือ
ทราบถึงปัจจัยที ่ส่งผลกระทบต่อการเบิกงวดงานล่าช้าของงาน
ตกแต่งภายใน ทั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดสมมติฐานทางสถิติดังนี้   

1. ค่าเฉลี่ยของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเบิกงวดงานล่าช้า
ของงานตกแต่งภายในระหว่างผู ้ร ับเหมาและที่ปรึกษาเจ้าของ
โครงการสอดคล้องกัน 

                    𝐻 : 𝜇 ผู้รับเหมา  𝜇 ท่ีปรึกษาเจา้ของโครงการ                 (1) 

2. ค่าเฉลี่ยของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเบิกงวดงานล่าช้า
ของงานตกแต่งภายในระหว่างผู ้ร ับเหมาและที ่ปรึกษาเจ้าของ
โครงการไม่สอดคล้องกัน 
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 𝑯𝟏: 𝝁 ผู้รับเหมา  𝝁 ท่ีปรึกษาเจ้าของโครงการ                (2) 
การทดสอบสมมุติฐานข้างต้น เป็นการทดสอบสมมติฐาน

เก่ียวกับความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ีย 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน คือ 
ผู้รับเหมาและที่ปรึกษางานก่อสร้าง ต่อปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการ
เบิกงวดงานล่าช้าของงานตกแต่งภายใน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม 
ให้ความสำคัญที่ไม่แตกต่างกัน โดยพิจารณาปัจจัยความล่าช้าแต่ละ
ปัจจัยว่ามีความไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติหรือไม่ ทั้งนี้
ผ ู ้ ว ิ จ ั ยกำหนดให ้ ค ่ า ระด ับน ั ยสำค ัญทางสถ ิ ติ  ( Level of 
Significance) เท่ากับ 0.05 แสดงถึงการยอมรับความคลาดเคลื่อน 
5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ปัจจัยใดๆ ที่มีความน่าจะเป็น ซึ่ง
พิจารณาจาก Sig.(2-tailed) มากกว่าหรือเท่ากับค่าระดับนัยสำคัญ
ทางสถิติ (Level of Significance) ซึ ่งเท่ากับ 0.05 ถือเป็นการ
ยอมรับ Ho คือเป็นปัจจัยที ่กลุ ่มตัวอย่างทั ้ง 2 กลุ ่มมีความเห็น
สอดคล้องกัน ส่วนปัจจัยที ่มีความน่าเชื ่อถือน้อยกว่าค่าระดับ
นัยสำคัญที่ 0.05 ถือเป็นการปฎิเสธ Ho และยอมรับ H1 คือ ปัจจัย
ที่กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม มีความเห็นไม่สอดคล้องกัน  

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1. การวิเคราะห์ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบ ถาม 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบไปด้วย ข้อมูล
ด้าน เพศ อายุ ตำแหน่งปัจจุบัน ประเภทหน่วยงานว่าเป็นองค์กร
ของรัฐ หรือเอกชน และประสบการณ์ทำงาน การวิเคราะห์ดังกล่าว
ผู้วิจัยใช้วิธีทางสถิติบรรยาย โดยวิธีการแจกแจงความถี่แบบตาราง
แจกแจงความถี่ ดังแสดงในตาราง 

ตารางท่ี 1 จำแนกตามเพศ 

เพศ จำนวน ร้อยละ 
ชาย 23 76.7 
หญิง 7 23.3 
รวม 30 100.0 

ตารางท่ี 2 จำแนกตามอายุ 

อายุ จำนวน ร้อยละ 
25 - 30 ปี 
31 - 35 ปี 
36 - 40 ปี 
41 - 45 ปี 
45 ปี ขึ้นไป 

12 
4 
3 
1 
10 

40.0 
13.3 
10.0 
3.4 
33.3 

รวม 30 100.0 

ตารางท่ี 3 จำแนกตามตำแหน่งปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตำแหน่ง จำนวน ร้อยละ 
ผู้จัดการโครงการ 
วิศวกรโครงการ 

วิศวกรผู้ควบคุมงาน 
อ่ืนๆ 

9 
6 
7 
8 

30.0 
20.0 
23.3 
26.7 

รวม 30 100.0 

ตารางท่ี 4 จำแนกตามประเภทหน่วยงาน 

ตำแหน่ง จำนวน ร้อยละ 
บริษัทรับเหมาก่อสร้าง 
บริษัทที่ปรึกษาก่อสร้าง 

15 
15 

50.0 
50.0 

รวม 30 100.0 

ตารางท่ี 5 จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน 

ตำแหน่ง จำนวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 10 ปี 

มากกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี 
มากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี 
มากกว่า 20 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี 
มากกว่า 25 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปี 

มากกว่า 30 ปี ขึ้นไป 

14 
4 
3 
2 
4 
3 

46.7 
13.3 
10.0 
6.7 
13.3 
10.0 

รวม 30 100.0 

3.2. การวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญ 

ผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลของปัจจัยเพื่อหาปัจจัยสำคัญและ
ปัจจัยวิกฤติออกเป็น 2 แนวทาง ดังนี้  

1. การวิเคราะห์ภาพรวม 
การวิเคราะห์หาปัจจัยสำคัญและปัจจัยวิกฤติจาก 40 ปัจจัย

ย่อยของทุกด้านกล่าวคือ เป็นการหาปัจจัยสำคัญและปัจจัยวิกฤติ
จากการเรียงลำดับตามค่าเฉลี่ย (Mean Ranking) ของปัจจัยจาก
ผู้ตอบแบบสอบถามฝ่ายผู้รับเหมาและฝ่ายที่ปรึกษาเจ้าของโครงการ 
จากนั ้นนำค่าเฉลี ่ยที ่ได้มาทำการจัดลำดับตามค่าเฉลี ่ย (Mean 
Ranking) เพื่อหา 10 อันดับแรกจาก ทั้งสิ้น 40 ปัจจัย โดยปัจจัย 
10 ลำดับแรกเรียกว่าปัจจัยสำคัญ จากนั้นผู้วิจัยได้นำปัจจัยสำคัญ
ร่วมตามความเห็นร่วมกันของผู ้รับเหมา และที ่ปรึกษาเจ้าของ
โครงการ มาทำการทดสอบทางสถิติ เพื ่อหาปัจจัยวิกฤติ โดยวิธี 
Independent Sample t-test โดยมีความเช่ือมั่นที่ 95%   

2. การวิเคราะห์แต่ละด้าน 
การวิเคราะห์หาปัจจัยสำคัญและปัจจัยวิกฤติจาก 8 ปัจจัย ย่อย

ของแต่ละด้านกล่าวคือ เป็นการหาปัจจัยสำคัญและปัจจัยวิกฤติจาก
การเรียงลำดับตามค่าเฉลี่ย (Mean Ranking) ของปัจจัยจากผู้ตอบ
แบบสอบถามฝ่ายผู ้รับเหมาและฝ่ายที ่ปรึกษาเจ้าของโครงการ
จากนั้นนำค่าเฉลี่ยที่ได้มาจัดลำดับตามค่าเฉลี่ย (Mean Ranging) 
เพื่อหา 3 อันดับแรกของปัจจัยย่อยจาก 8 ปัจจัยในต่ละด้าน โดย
ปัจจัยดังกล่าวที่ได้ จะเรียกว่าปัจจัยสำคัญ จากนั้นผู้วิจัยได้นำปัจจัย
สำคัญร่วมตามความเห็นร่วมกันของผู้รับเหมาและที่ปรึกษาเจ้าของ
โครงการ มาทำการทดสอบทางสถิติเพื่อหาปัจจัยวิกฤติ โดยวิธีการ
ทดสอบค่า Independent Sample t-test โดยความเช ื ่อม ั ่นที่ 
95% 
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3.2.1. การวิเคราะห์ภาพรวม 

จากตารางท่ี 6 ผู้รับเหมา มีความเห็นว่า ปัจจัยสำคัญที่ส่งผล
กระทบต่อการเบิกงวดงานล่าช้า 10 ลำดับแรก ได้แก่ 1. การ
วางแผนที ่ไม่สอดคล้องกับงวดงาน 2. ไม่ร่วมมือกันปฎิบัติตาม
ขั้นตอนการสื่อสารที่ตกลงไว้ 3. การจ่ายเงินที่ล่าช้าของเจ้าของ
โครงการ 4. การไม่ให้ความร่วมมือในการปฎิบัติงาน 5. ความล่าช้า
ในการอนุม ัต ิแบบและรายการก่อสร้าง 6. วิธ ีการก่อสร้างไม่
เหมาะสมหรือขาดประสิทธิภาพ 7. ขาดการวางแผนการจัดส่งวัสดุ 
8. การวางแผนที่ไม่สอดคล้องกับแรงงานและทรัพยากร 9. วิธีการ
ทำงานในเรื ่องธุรการที ่ล่าช้า 10. ความซับซ้อนของขั้นตอนการ
จ่ายเงิน 

ที่ปรึกษาเจ้าของโครงการ มีความเห็นว่า ปัจจัยสำคัญที่ส่งผล
กระทบต่อการเบิกงวดงานล่าช้า 10 ลำดับแรก ได้แก่ 1. การ
วางแผนที่ไม่สอดคล้องกับงวดงาน 2. การวางแผนท่ีไม่สอดคล้องกับ
แรงงานและทรัพยากร 3. การทำงานเกิดระยะเวลาตามแผนงานท่ี
วางไว้ 4. การสื่อสารไม่ครบถ้วน และไม่ลำดับความสำคัญ 5. การ
กำหนดการนำวัสดุ อุปกรณ์เข้าหน่วยงานไม่สอดคล้องกับแผนงาน 
6. วัสดุมีไม่เพียงพอต่อการใช้งานของหน่วยงานก่อสร้าง 7. ความ
ล่าช้าในการตัดสินใจและสั่งการของเจ้าของงาน 8. การไม่ให้ความ
ร่วมมือในการปฎิบัติงาน 9. ขาดเอกสารในการสื่อสาร ทำให้เกิด
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน 10. ไม่ร่วมมือกันปฎิบัติตามขั้นตอนการ
ส่ือสารที่ตกลงไว้  

ดังนั้นจากปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเบิกงวดงานล่าช้า
จำนวน 10 อันดับปัจจัยย่อยของผู้รับเหมา และจำนวน 10 อันดับ
ปัจจัยย่อยของที่ปรึกษาเจ้าของโครงการ พบว่าผู ้รับเหมาและท่ี
ปรึกษาเจ้าของโครงการมีความเห็นร่วมกัน 4 ปัจจัย โดยปัจจัยส่วน
ใหญ่ที ่ท ั ้งผ ู ้ร ับเหมาและที ่ปรึกษาเจ้าของโครงการ เห็นว่ามี
ความสำคัญมาจากปัจจัยด้านติดต่อสื่อสารและประสานงานจำนวน 
2 ปัจจัย และด้านแผนงานในการก่อสร้างจำนวน 2 ปัจจัย โดย
ปัจจัยที ่ทั ้งผู ้รับเหมาและที ่ปรึกษาเจ้าของโครงการมีความเห็น
ร่วมกันมีดังนี้1. การไม่ให้ความร่วมมือในการปฎิบัติงาน 2. ไม่
ร่วมมือกันปฎิบัติตามขั้นตอนการสื่อสารที่ตกลงไว้ 3. การวางแผนที่
ไม ่สอดคล้องกับแรงงานและทรัพยากร  4. การวางแผนที ่ไม่
สอดคล้องกับงวดงาน 

3.2.2. การวิเคราะห์แต่ละด้าน 

1. ด้านการติดต่อส่ือสารและประสานงาน 
จากตารางท่ี 7 ผู้รับเหมา เห็นว่าปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อ

การเบิกงวดงานล่าช้าด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน  ได้แก่ 
1. ไม่ร่วมมือกันปฎิบัติตามขั้นตอนการสื่อสารที่ตกลงไว้ 2. การไม่ให้
ความร่วมมือในการปฎิบัติงาน 3. การส่ือสารข้อมูลล่าช้า 

ที่ปรึกษาเจ้าของโครงการ มีความเห็นว่าปัจจัยย่อยสำคัญที่

ส่งผลกระทบต่อการเบิกงวดงานล่าช้าด้านการติดต่อสื่อสารและ
ประสานงาน ได ้แก่ 1. การสื ่อสารไม่ครบถ ้วน และไม่ลำดับ
ความสำคัญ 2. การไม่ให้ความร่วมมือในการปฎิบัติงาน  3. ขาด
เอกสารในการสื่อสาร ทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน  4. ไม่
ร่วมมือกันปฎิบัติตามขั้นตอนการสื่อสารที่ตกลงไว้  

ดังนั้นปัจจัยสำคัญร่วมด้านการติดต่อประสานงานมี 2 ปัจจัย 
ดังนี้ 1. การไม่ให้ความร่วมมือในการปฎิบัติงาน 2. ไม่ร่วมมือกัน
ปฎิบัติตามขั้นตอนการสื่อสารที่ตกลงไว้ 

2. ด้านแผนงาน 
จากตารางท่ี 8 ผู้รับเหมา มีความเห็นว่าปัจจัยสำคัญ ได้แก่ 1. 

การวางแผนที่ไม่สอดคล้องกับงวดงาน 2. ความล่าช้าในการอนุมัติ
แบบและรายการก่อสร้าง 3. วิธีการก่อสร้างไม่เหมาะสมหรือขาด
ประสิทธิภาพ 

ที่ปรึกษาเจ้าของโครงการ มีความเห็นว่าปัจจัยคัญ ได้แก่ 1. 
การวางแผนที ่ ไม ่สอดคล้องก ับงวดงาน 2. การวางแผนที ่ ไม่
สอดคล้องกับแรงงานและทรัพยากร 3. การทำงานเกิดระยะเวลา
ตามแผนงานท่ีวางไว้ 

ดังนั ้นจะพบว่าปัจจัยสำคัญร่วมด้านแผนงานมี 1 ปัจจัย คือ 
การวางแผนท่ีไม่สอดคล้องกับงวดงาน 

3. ด้านการใช้วัสดุ เคร่ืองมือ และเคร่ืองจักรในการก่อสร้าง 
จากตารางท่ี 9 ผู้รับเหมา มีความเห็นว่าปัจจัยสำคัญที่ส่งผล

กระทบต่อการเบิกงวดงานล่าช้าด้านการใช้วัสดุ เครื ่องมือ และ
เครื ่องจักรในการก่อสร้าง 3 ปัจจัยแรก ได้แก่ 1. ขาดการวาง
แผนการจัดส่งวัสดุ 2. วัสดุมีไม่เพียงพอต่อการใช้งานของหน่วยงาน
ก่อสร้าง 3. ขาดแคลนเคร่ืองมือ ที่จำเป็นในการใช้งาน 

ที่ปรึกษาเจ้าของโครงการ มีความเห็นว่าปัจจัยสำคัญที่ส่งผล
กระทบต่อการเบิกงวดงานล่าช้าด้านการใช้วัสดุ เครื ่องมือ และ
เครื่องจักรในการก่อสร้าง  3 ลำดับแรก ได้แก่ 1. วัสดุมีไม่เพียงพอ
ต่อการใช้งานของหน่วยงานก่อสร้าง 2. ขาดการวางแผนการจัดส่ง
วัสดุ 3. การจัดส่งวัสดุ เคร่ืองมือ และเคร่ืองจักรล่าช้า 

ดังนั ้นปัจจัยสำคัญร่วมของผู ้ร ับเหมากับที ่ปรึกษาเจ้าของ
โครงการ  มี 2 ปัจจัย ดังนี้ 1. วัสดุมีไม่เพียงพอต่อการใช้งานของ
หน่วยงานก่อสร้าง 2. ขาดการวางแผนการจัดส่งวัสดุ 

4. ด้านการบริหารและจัดการโครงการ 
จากตารางที่ 10 ผู้รับเหมา มีความเห็นว่าปัจจัยสำคัญ 3 ลำดับ

แรกได้แก่ 1. วิธีการทำงานในเรื่องธุรการที่ล่าช้า เช่น การจัดส่ง – 
การอนุมัติเอกสาร 2. ความล่าช้าในการตัดสินใจและสั่งการของ
เจ ้าของงาน 3. การไม่ปฎิบ ัติตามหน้าที ่ความรับผิดชอบของ
พนักงาน  4. ความไม่ชัดเจนในการตัดสินใจของผู้บริหาร  

ที่ปรึกษาเจ้าของโครงการ มีความเห็นว่าปัจจัยสำคัญ 3 ลำดับ
แรกได้แก่ 1. ความล่าช้าในการตัดสินใจและสั่งการของเจ้าของงาน 
2. ความไม่ชัดเจนในการตัดสินใจของผู ้บริหาร 3. การขาดการ
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กำหนดโครงสร้างการบริหาร 
ดังนั ้นปัจจัยสำคัญร่วมของผู ้ร ับเหมากับที ่ปรึกษาเจ้าของ

โครงการ มี 2 ปัจจัย ดังนี้ 1. ความล่าช้าในการตัดสินใจและสั่งการ
ของเจ้าของงาน 2. ความไม่ชัดเจนในการตัดสินใจของผู้บริหาร 

5. ด้านอ่ืนๆ 
จากตารางท่ี 11 ผู้รับเหมา มีความเห็นว่าปัจจัยสำคัญที่ส่งผล

กระทบต่อการเบิกงวดงานล่าช้าด้านอ่ืนๆ 3 ลำดับแรกได้แก่ 1. การ
จ่ายเงินที่ล่าช้าของเจ้าของโครงการ 2. ความซับซ้อนของขั้นตอน
การจ่ายเงิน 3. เศรษฐกิจชะลอตัว  4. การล็อกดาวน์เนื ่องจาก

สถานการณ์โควิด-19  
ที่ปรึกษาเจ้าของโครงการ มีความเห็นว่าปัจจัยสำคัญที่ส่งผล

กระทบต่อการเบิกงวดงานล่าช้าด้านอื่นๆ 3 ลำดับแรก ได้แก่ 1. 
ความซับซ้อนของขั้นตอนการจ่ายเงิน 2. การจ่ายเงินที่ล่าช้าของ
เจ้าของโครงการ 3. การล็อกดาวน์เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 

ดังนั้นจะพบว่าปัจจัยสำคัญร่วมผู้รับเหมากับที่ปรึกษาเจ้าของ
โครงการ มี 3 ปัจจัย ดังนี ้ 1. การจ่ายเงินที ่ล่าช้าของเจ้าของ
โครงการ 2. ความซับซ้อนของขั้นตอนการจ่ายเงิน 3. การล็อกดาวน์
เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 

ตารางท่ี 6 ตารางแสดงคะแนนเฉล่ีย และลำดับความสำคัญของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเบิกงวดงานล่าช้า 

ปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้า ผู้รับเหมา ที่ปรึกษาเจ้าของโครงการ 
Mean Rank Mean Rank 

 

1. ด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน 
  1.1 การไม่ให้ความร่วมมือในการปฎิบัติงาน 
  1.2 การติดต่อประสานงานมีขั้นตอนมากเกินไป 
  1.3 ความขัดแย้งจากภายในองค์กร และเร่ืองส่วนตัว 
  1.4 ขาดความรู้ความชำนาญในการตรวจเอกสาร  
       และการการเบิกจ่ายเงิน 
  1.5 ขาดเอกสารในการส่ือสาร ทำให้เกิดความเข้าใจที่ 
       คลาดเคล่ือน 
  1.6 การสื่อสารข้อมูลล่าช้า 
  1.7 ไม่ร่วมมือกันปฎิบัติตามขั้นตอนการสื่อสารที่ตกลงไว้ 
  1.8 การสื่อสารไม่ครบถ้วน และไม่ลำดับความสำคัญ 
 
2. ด้านแผนงานในการก่อสร้าง 
  2.1 การวางแผนที่ไม่สอดคล้องกับแรงงานและทรัพยากร 
  2.2 การทำงานเกิดระยะเวลาตามแผนงานที่วางไว้ 
  2.3 การส่งมอบพ้ืนที่ทำงานล่าช้า 
  2.4 ความล่าช้าในการอนุมัติแบบและรายการก่อสร้าง 
  2.5 กำหนดการนำวัสดุ อุปกรณ์เข้าหน่วยงานไม่  
       สอดคล้องกับแผนงาน" 
  2.6 วิธีการก่อสร้างไม่เหมาะสมหรือขาดประสิทธิภาพ 
  2.7 ขาดแคลนแรงงานในช่วงเทศกาล 
  2.8 การวางแผนที่ไม่สอดคล้องกับงวดงาน 
 
3. ด้านการใช้วัสดุ เครื่องมือ และเครือ่งจักรในการก่อสรา้ง 
  3.1 วัสดุมีไม่เพียงพอต่อการใช้งานของหน่วยงานก่อสร้าง 
  3.2 เลือกใช้เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร ไม่เหมาะสมกับงาน 
  3.3 การจัดสรรเวลาในการใช้เคร่ืองจักรไม่เพียงพอ 
  3.4 ขาดแคลนเคร่ืองมือ ที่จำเป็นในการใช้งาน 
  3.5 ความขัดแย้งจากการใช้เคร่ืองมือร่วมกัน 
  3.6 การจัดส่งวัสดุ เคร่ืองมือ และเคร่ืองจักรล่าช้า 
  3.7 ขาดการวางแผนการจัดส่งวัสดุ 
  3.8 พนักงานขาดทักษะการใช้เคร่ืองมือ และเคร่ืองจักร 
 
4. ด้านการบริหารและจัดการโครงการ 
  4.1 ความล่าช้าในการตัดสินใจและส่ังการของเจ้าของงาน 
  4.2 การไม่ปฎิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน 
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ปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้า ผู้รับเหมา ที่ปรึกษาเจ้าของโครงการ 
Mean Rank Mean Rank 

  4.3 การแบ่งขอบเขตของงาน และอำนาจ 
  4.4 วิธีการทำงานในเร่ืองธุรการที่ล่าช้า เช่น การจัดส่ง -  
       การอนุมัติเอกสาร 
  4.5 การขาดการกำหนดโครงสร้างการบริหาร 
  4.6 กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไม่ชัดเจน ทำให้เกิด    
       การเก่ียงงาน 
  4.7 ความไม่ชัดเจนในการตัดสินใจของผู้บริหาร 
  4.8 ความขัดแย้งในเร่ืองส่วนตัวของผู้บริหาร 
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5. ด้านอื่นๆ 
  5.1 การจ่ายเงินที่ล่าช้าของเจ้าของโครงการ 
  5.2 ความซับซ้อนของขั้นตอนการจ่ายเงิน 
  5.3 การทุจริตของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
  5.4 เอกสารสูญหาย 
  5.5 เศรษฐกิจชะลอตัว 
  5.6 การล็อกดาวน์เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 
  5.7 ความไม่สงบในพ้ืนที่ เช่น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  5.8 สภาพภูมิอากาศ 
 

 
 

4.27 
4.13 
3.87 
3.80 
3.93 
3.93 
2.53 
3.00 

 

 
 
3 
10 
24 
27 
21 
22 
40 
39 

 

 
 

3.33 
3.47 
2.80 
3.00 
3.13 
3.33 
2.67 
2.60 

 
 

24 
17 
36 
34 
31 
25 
38 
39 

ตารางท่ี 7 ตารางแสดงคะแนนเฉล่ีย และลำดับความสำคัญปัจจัยย่อยของปัจจัยหลักด้านการติดต่อประสานงาน  

ปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้า ผู้รับเหมา ที่ปรึกษาเจ้าของโครงการ 
Mean Rank Mean Rank 

 

1. ด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน 
  1.1 การไม่ให้ความร่วมมือในการปฎิบัติงาน 
  1.2 การติดต่อประสานงานมีขั้นตอนมากเกินไป 
  1.3 ความขัดแย้งจากภายในองค์กร และเร่ืองส่วนตัว 
  1.4 ขาดความรู้ความชำนาญในการตรวจเอกสาร  
       และการการเบิกจ่ายเงิน 
  1.5 ขาดเอกสารในการส่ือสาร ทำให้เกิดความเข้าใจที่ 
       คลาดเคล่ือน 
  1.6 การสื่อสารข้อมูลล่าช้า 
  1.7 ไม่ร่วมมือกันปฎิบัติตามขั้นตอนการสื่อสารที่ตกลงไว้ 
  1.8 การสื่อสารไม่ครบถ้วน และไม่ลำดับความสำคัญ 
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ตารางท่ี 8 ตารางแสดงคะแนนเฉล่ีย และลำดับความสำคัญปัจจัยย่อยของปัจจัยหลักด้านแผนงาน 

ปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้า ผู้รับเหมา ที่ปรึกษาเจ้าของโครงการ 
Mean Rank Mean Rank 

 

2. ด้านแผนงานในการก่อสร้าง 
  2.1 การวางแผนที่ไม่สอดคล้องกับแรงงานและทรัพยากร 
  2.2 การทำงานเกิดระยะเวลาตามแผนงานที่วางไว้ 
  2.3 การส่งมอบพ้ืนที่ทำงานล่าช้า 
  2.4 ความล่าช้าในการอนุมัติแบบและรายการก่อสร้าง 
  2.5 กำหนดการนำวัสดุ อุปกรณ์เข้าหน่วยงานไม่  
       สอดคล้องกับแผนงาน" 
  2.6 วิธีการก่อสร้างไม่เหมาะสมหรือขาดประสิทธิภาพ 
  2.7 ขาดแคลนแรงงานในช่วงเทศกาล 
  2.8 การวางแผนที่ไม่สอดคล้องกับงวดงาน 
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ตารางท่ี 9 ตารางแสดงคะแนนเฉล่ีย และลำดับความสำคัญปัจจัยย่อยของปัจจัยหลักด้านการใช้วัสดุ เคร่ืองมือ และเคร่ืองจักรในการก่อสร้าง 

ปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้า ผู้รับเหมา ที่ปรึกษาเจ้าของโครงการ 
Mean Rank Mean Rank 

 

3. ด้านการใช้วัสดุ เครื่องมือ และเครือ่งจักรในการก่อสรา้ง 
  3.1 วัสดุมีไม่เพียงพอต่อการใช้งานของหน่วยงานก่อสร้าง 
  3.2 เลือกใช้เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร ไม่เหมาะสมกับงาน 
  3.3 การจัดสรรเวลาในการใช้เคร่ืองจักรไม่เพียงพอ 
  3.4 ขาดแคลนเคร่ืองมือ ที่จำเป็นในการใช้งาน 
  3.5 ความขัดแย้งจากการใช้เคร่ืองมือร่วมกัน 
  3.6 การจัดส่งวัสดุ เคร่ืองมือ และเคร่ืองจักรล่าช้า 
  3.7 ขาดการวางแผนการจัดส่งวัสดุ 
  3.8 พนักงานขาดทักษะการใช้เคร่ืองมือ และเคร่ืองจักร 
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ตารางท่ี 10 ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ย และลำดับความสำคัญปัจจัยย่อยของปัจจัยหลักด้านการบริหารและจัดการโครงการ 

ปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้า ผู้รับเหมา ที่ปรึกษาเจ้าของโครงการ 
Mean Rank Mean Rank 

 

4. ด้านการบริหารและจัดการโครงการ 
  4.1 ความล่าช้าในการตัดสินใจและส่ังการของเจ้าของงาน 
  4.2 การไม่ปฎิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน 
  4.3 การแบ่งขอบเขตของงาน และอำนาจ 
  4.4 วิธีการทำงานในเร่ืองธุรการที่ล่าช้า เช่น การจัดส่ง -  
       การอนุมัติเอกสาร 
  4.5 การขาดการกำหนดโครงสร้างการบริหาร 
  4.6 กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไม่ชัดเจน ทำให้เกิด    
       การเก่ียงงาน 
  4.7 ความไม่ชัดเจนในการตัดสินใจของผู้บริหาร 
  4.8 ความขัดแย้งในเร่ืองส่วนตัวของผู้บริหาร 
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ตารางท่ี 11 ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ย และลำดับความสำคัญปัจจัยย่อยของปัจจัยหลักด้านอ่ืนๆ 

ปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้า ผู้รับเหมา ที่ปรึกษาเจ้าของโครงการ 
Mean Rank Mean Rank 

 

5. ด้านอื่นๆ 
  5.1 การจ่ายเงินที่ล่าช้าของเจ้าของโครงการ 
  5.2 ความซับซ้อนของขั้นตอนการจ่ายเงิน 
  5.3 การทุจริตของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
  5.4 เอกสารสูญหาย 
  5.5 เศรษฐกิจชะลอตัว 
  5.6 การล็อกดาวน์เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 
  5.7 ความไม่สงบในพ้ืนที่ เช่น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  5.8 สภาพภูมิอากาศ     
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3.1. การทดสอบทางสถิติ   

3.1.1. การวิเคราะห์ปัจจัยวิกฤติโดยภาพรวมจาก 40 

ปัจจัย 

การทดสอบข้อมูลทางสถิติ ความคิดเห็นโดยภาพรวมของ
ผู้รับเหมาและที่ปรึกษาเจ้าของโครงการ เป็นการทดสอบสมมติฐาน
เก่ียวกับความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ีย 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน คือ
กลุ่มตัวอย่างผู้รับเหมา และที่ปรึกษาเจ้าของโครงการต่อปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อการเบิกงวดงานล่าช้าของงานตกแต่งภายในจำนวน 
4 ปัจจัย ที่กลุ ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มมีความเห็นที่ไม่แตกต่างกันจาก
ปัจจัยความล่าช้า 10 ปัจจัย ในตารางท่ี 12 โดยพิจารณาปัจจัย
ความล่าช้าแต่ละปัจจัยว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีระดับนัยสำคัญ
ทางสถิติอย่างไร มีรายละเอียดดังนี้ 

จากตารางท่ี 12 ผลการวิเคราะห์ความเห็นร่วมกันต่อปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อการเบิกงวดงานล่าช้าของงานตกแต่งภายใน ทั้ง 4 
ปัจจัยข้างต้น พบว่า มีปัจจัยความล่าช้า 3 ปัจจัย มีความน่าจะเป็น
มากกว่าค่าระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้
เห็นว่าผู ้ร ับเหมาและที ่ปรึกษาเจ้าของโครงการ มีความเห็น
สอดคล้องกันต่อปัจจัยข้างต้นว่าเป็นปัญหาวิกฤตที่มีผลกระทบการ
เบิกงวดงานล่าช้าของงานตกแต่งภายใน และมีปัจจัยความล่าช้า 1 
ปัจจัยมีความน่าจะเป็นน้อยกว่าค่าระดับความมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่
ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่าทั ้งผู ้รับเหมาและที ่ปรึกษาเจ้าของ
โครงการมีความเห็นถึงความสำคัญของปัจจัยการไม่ร่วมมือกัน
ปฎิบัติตามขั้นตอนการสื่อสารที่ตกลงไว้ไม่สอดคล้องกันต่อปัจจัย
ความล่าช้านี้  

3.1.2. การวิเคราะห์ปัจจัยวิกฤติในแต่ละด้าน 

ด้านการติดต่อส่ือสารและประสานงาน 

การทดสอบข้อมูลทางสถิติ ความคิดเห็นด้านการติดต่อส่ือสาร
และประสานงานของผู้รับเหมาและที่ปรึกษาเจ้าของโครงการ เป็น
การทดสอบสมมติฐานเกี ่ยวกับความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 
กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน คือกลุ่มตัวอย่างผู ้รับเหมา และที่ปรึกษา
เจ้าของโครงการต่อปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเบิกงวดงานล่าช้า
ของงานตกแต่งภายในจำนวน 2 ปัจจัย ที่กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มมี
ความเห็นที่ไม่แตกต่างกันจากปัจจัยความล่าช้า 3 ปัจจัย ในตารางท่ี 
13 โดยพิจารณาปัจจัยความล่าช้าแต่ละปัจจัยว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติอย่างไร มีรายละเอียดดังนี้ 

จากตารางท่ี 13 ผลการวิเคราะห์ความเห็นร่วมกันต่อปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อการเบิกงวดงานล่าช้าของงานตกแต่งภายในด้าน
การติดต่อสื่อสารและประสานงาน ทั้ง 2 ปัจจัยข้างต้น พบว่าปัจจัย
การไม่ให้ความร่วมมือในการปฎิบัติงาน มีความน่าจะเป็นมากกว่า
ค่าระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่า
ผู้รับเหมาและที่ปรึกษาเจ้าของโครงการ มีความเห็นสอดคล้องกัน
ต่อปัจจัยข้างต้นว่าเป็นปัญหาวิกฤตที่มีผลกระทบการเบิกงวดงาน
ล่าช้าของงานตกแต่งภายใน และปัจจัยการไม่ร่วมมือกันปฎิบัติตาม
ขั้นตอนการสื่อสารที่ตกลงไว้มีความน่าจะเป็นน้อยกว่าค่าระดับ
ความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่าทั้งผู้รับเหมา
และที่ปรึกษาเจ้าของโครงการมีความเห็นไม่สอดคล้องกันต่อปัจจัย
ความล่าช้านี้   

ด้านแผนงานในการก่อสร้าง 

การทดสอบข้อมูลทางสถิติ ความคิดเห็นด้านแผนงานในการ
ก่อสร้างของผู้รับเหมาและท่ีปรึกษาเจ้าของโครงการเป็นการทดสอบ
สมมติฐานเก่ียวกับความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ีย 2 กลุ่มที่เป็นอิสระ
ต่อกัน คือกลุ่มตัวอย่างผู้รับเหมา และที่ปรึกษาเจ้าของโครงการต่อ
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเบิกงวดงานล่าช้าของงานตกแต่งภายใน
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จำนวน 1 ปัจจัย ที่กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มมีความเห็นที่ไม่แตกต่างกัน
จากปัจจัยความล่าช้า 3 ปัจจัย ในตารางท่ี 14 โดยพิจารณาปัจจัย
ความล่าช้าแต่ละปัจจัยว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีระดับนัยสำคัญ
ทางสถิติอย่างไร มีรายละเอียดดังนี้ 

จากตารางท่ี 14  ผลการวิเคราะห์ความเห็นร่วมกันต่อปัจจยัที่
ส่งผลกระทบต่อการเบิกงวดงานล่าช้าของงานตกแต่งภายในด้าน
แผนงานในการก่อสร้าง ปัจจัยข้างต้น พบว่าปัจจัยการวางแผนที่ไม่
สอดคล้องกับงวดงาน มีความน่าจะเป็นมากกว่าค่าระดับความมี
นัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่าผู ้รับเหมาและท่ี
ปรึกษาเจ้าของโครงการ มีความเห็นสอดคล้องกันต่อปัจจัยข้างต้นว่า
เป็นปัญหาวิกฤตที่มีผลกระทบการเบิกงวดงานล่าช้าของงานตกแต่ง
ภายใน 

ด้านการใช้วัสดุ เคร่ืองมือ และเคร่ืองจักรในการก่อสร้าง 

การทดสอบข้อมูลทางสถิติ ความคิดเห็นด้านการใช้ว ัสดุ 
เคร่ืองมือ และเคร่ืองจักรในการก่อสร้าง ของผู้รับเหมาและท่ีปรึกษา
เจ้าของโครงการ เป็นการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ย 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน คือกลุ่มตัวอย่างผู้รับเหมา 
และที่ปรึกษาเจ้าของโครงการต่อปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเบิก
งวดงานล่าช้าของงานตกแต่งภายในจำนวน 2 ปัจจัย ที่กลุ่มตวัอย่าง 
2 กลุ่มมีความเห็นที่ไม่แตกต่างกันจากปัจจัยความล่าช้า 3 ปัจจัย ใน
ตารางที่ 15 โดยพิจารณาปัจจัยความล่าช้าแต่ละปัจจัยว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติอย่างไร มีรายละเอียด
ดังนี้ 

จากตารางท่ี 15 ผลการวิเคราะห์ความเห็นร่วมกันต่อปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อการเบิกงวดงานล่าช้าของงานตกแต่งภายในปัจจัย
ด้านการใช้วัสดุ เครื ่องมือ และเครื ่องจักรในการก่อสร้าง ทั้ง 2 
ปัจจัย พบว่าปัจจัยความล่าช้าทั้ง 2 ปัจจัย มีความน่าจะเป็นมากกว่า
ค่าระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่า
ผู้รับเหมาและที่ปรึกษาเจ้าของโครงการ มีความเห็นสอดคล้องกัน
ต่อปัจจัยข้างต้นว่าเป็นปัญหาวิกฤตที่มีผลกระทบการเบิกงวดงาน
ล่าช้าของงานตกแต่งภายใน 

ด้านการบริหารและจัดการโครงการ 

การทดสอบข้อมูลทางสถิติ ความคิดเห็นด้านการบริหารและ
จัดการโครงการของผู้รับเหมาและที่ปรึกษาเจ้าของโครงการ เป็น
การทดสอบสมมติฐานเกี ่ยวกับความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 
กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน คือกลุ่มตัวอย่างผู้รับเหมา และที่ปรึกษา

เจ้าของโครงการต่อปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเบิกงวดงานล่าช้า
ของงานตกแต่งภายในจำนวน 2 ปัจจัย ที่กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มมี
ความเห็นที่ไม่แตกต่างกันจากปัจจัยความล่าช้า 3 ปัจจัย ในตาราง 
16 โดยพิจารณาปัจจัยความล่าช้าแต่ละปัจจัยว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติอย่างไร มีรายละเอียดดังนี้ 

จากตารางท่ี 16 ผลการวิเคราะห์ความเห็นร่วมกันต่อปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อการเบิกงวดงานล่าช้าของงานตกแต่งภายในปัจจัย
ด้านการบริหารและจัดการโครงการ ทั้ง 2 ปัจจัยข้างต้น พบว่า
ปัจจัยความล่าช้าทั้ง 2 ปัจจัย มีความน่าจะเป็นมากกว่าค่าระดับ
ความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่าผู้รับเหมา
และที่ปรึกษาเจ้าของโครงการ มีความเห็นสอดคล้องกันต่อปัจจัย
ข้างต้นว่าเป็นปัญหาวิกฤตที่มีผลกระทบการเบิกงวดงานล่าช้าของ
งานตกแต่งภายใน  

ด้านอ่ืนๆ 

การทดสอบข้อมูลทางสถิติ ความคิดเห็นด้านอื ่นๆ ของ
ผู้รับเหมาและที่ปรึกษาเจ้าของโครงการ เป็นการทดสอบสมมติฐาน
เก่ียวกับความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ีย 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน คือ
กลุ่มตัวอย่างผู้รับเหมา และที่ปรึกษาเจ้าของโครงการต่อปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อการเบิกงวดงานล่าช้าของงานตกแต่งภายในจำนวน 
2 ปัจจัย ที่กลุ ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มมีความเห็นที่ไม่แตกต่างกันจาก
ปัจจัยความล่าช้า 3 ปัจจัย ในตารางที่ 17 โดยพิจารณาปัจจัยความ
ล่าช้าแต่ละปัจจัยว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีระดับนัยสำคัญทาง
สถิติอย่างไร มีรายละเอียดดังนี้ 

จากตารางท่ี 17 ผลการวิเคราะห์ความเห็นร่วมกันต่อปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อการเบิกงวดงานล่าช้าของงานตกแต่งภายในด้าน
อ่ืนๆ ทั้ง 2 ปัจจัยข้างต้น พบว่า มีปัจจัยความล่าช้า 2 ปัจจัย มีความ
น่าจะเป็นมากกว่าค่าระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
แสดงให้เห็นว่าผู้รับเหมาและที่ปรึกษาเจ้าของโครงการ มีความเห็น
ร่วมกันต่อปัจจัยข้างต้นไม่แตกต่างกัน ว่าเป็นปัญหาวิกฤตที ่มี
ผลกระทบการเบิกงวดงานล่าช้าของงานตกแต่งภายใน และมีปัจจัย
ความล่าช้า 1 ปัจจัยมีความน่าจะเป็นน้อยกว่าค่าระดับความมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่าทั้งผู้รับเหมาและที่
ปรึกษาเจ้าของโครงการมีความเห็นถึงความสำคัญของปัจจัยการไม่
ร่วมมือกันปฎิบัติตามขั ้นตอนการสื ่อสารที ่ตกลงไว้ต่างกัน เมื่อ
พิจารณาจากค่าเฉลี่ย  
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ตารางท่ี 12 ตารางแสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยภาพรวมของปัจจัยความล่าช้าของทุกด้าน 

ปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้า ผู้รับเหมา ที่ปรึกษาเจ้าของโครงการ Sig Level 
(2-tailed) 

Hypothesis test   
ที่ 95%  

Mean Mean >0.05 ความเช่ือมั่น 
 
1.1 การไม่ให้ความร่วมมือในการปฎิบัติงาน 
1.7 ไม่ร่วมมือกันปฎิบัติตามขั้นตอนการ 
     ส่ือสารที่ตกลงไว้ 
2.1 การวางแผนท่ีไม่สอดคล้องกับแรงงาน 
     และทรัพยากร 
2.8 การวางแผนท่ีไม่สอดคล้องกับงวดงาน 

 
4.20 
4.33 

 
4.13 

 
4.40 

 
3.60 
3.60 

 
3.87 

 
3.93 

 
0.156 
0.006 

 
0.301 

 
0.150 

 
เห็นสอดคล้อง 
เห็นไม่สอดคล้อง 
 
เห็นสอดคล้อง 
 
เห็นสอดคล้อง 

ตารางท่ี 13 ตารางแสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยภาพรวมของปัจจัยความล่าช้าย่อยของปัจจัยด้านการติดต่อส่ือสารและประสานงาน 

ตารางท่ี 14 ตารางแสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยปัจจัยความล่าช้าย่อยของปัจจัยด้านแผนงานในการก่อสร้าง 

ตารางท่ี 15 ตารางแสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยภาพรวมของปัจจัยด้านการใช้วัสดุ เคร่ืองมือ และเคร่ืองจักรในการก่อสร้าง 

 

  

ปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้า 
ผู้รับเหมา ที่ปรึกษาเจ้าของโครงการ Sig Level  

(2-tailed) 
Hypothesis test   

ที่ 95%  
Mean Mean >0.05 ความเช่ือมั่น 

 
1.1 การไม่ให้ความร่วมมือในการปฎิบัติงาน 
1.7 ไม่ร่วมมือกันปฎิบัติตามขั้นตอนการ 
     ส่ือสารที่ตกลงไว้ 

 

 
4.20 
4.33 

 
3.60 
3.60 

 
0.156 
0.006 

 
เห็นสอดคล้อง 

เห็นไม่สอดคล้อง 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้า 
ผู้รับเหมา ที่ปรึกษาเจ้าของโครงการ Sig Level  

(2-tailed) 
Hypothesis test   

ที่ 95%  
Mean Mean >0.05 ความเช่ือมั่น 

 
2.8 การวางแผนท่ีไม่สอดคล้องกับงวดงาน 

 
4.40 

 
3.93 

 
0.150 

 
เห็นสอดคล้อง 

 

ปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้า 
ผู้รับเหมา ที่ปรึกษาเจ้าของโครงการ Sig Level  

(2-tailed) 
Hypothesis test   

ที่ 95%  
Mean Mean >0.05 ความเช่ือมั่น 

 
3.1 วัสดุมีไม่เพียงพอต่อการใช้งานของ 
     หน่วยงานก่อสร้าง 
3.7 ขาดการวางแผนการจัดส่งวัสดุ 
 

 
4.00 

 
4.20 

 

 
3.67 

 
3.60 

 
0.313 

 
0.120 

 
เห็นสอดคล้อง 

 
เห็นสอดคล้อง 
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ตารางท่ี 16 ตารางแสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยภาพรวมของปัจจัยด้านการบริหารและจัดการโครงการ 

ตารางท่ี 17 ตารางแสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยภาพรวมของปัจจัยด้านการบริหารและจัดการโครงการ 

 
4. สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ความสำคัญของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการ
เบิกงวดงานล่าช้าของงานตกแต่งภายใน พบว่าปัจจัยความล่าช้าที่
เกิดขึ้นมีความแตกต่างกันระหว่าง ที่ปรึกษาเจ้าของโครงการ และ
ผู้รับเหมาดังนี้  

4.1. ปัจจัยวิกฤติโดยภาพรวม 

รูปที่ 1 และ 2 สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยความล่าช้าย่อยโดย
ภาพรวมของทุกด้านตามความเห็นของผู ้รับเหมาและที ่ปรึกษา
เจ้าของโครงการ จำนวน 10 อันดับแรกของปัจจัยย่อยของผู้รับเหมา 
และจำนวน 10 อันดับแรกปัจจัยย่อยของที่ปรึกษาเจ้าของโครงการ 
พบว่าผู้รับเหมาและที่ปรึกษาเจ้าของโครงการมีความเห็นร่วมกัน 4 
ปัจจัย โดยปัจจัยส่วนใหญ่ที ่ทั ้งผู ้รับเหมาและที ่ปรึกษาเจ้าของ
โครงการ เห็นว่ามีความสำคัญมาจากปัจจัยด้านติดต่อสื่อสารและ
ประสานงานจำนวน 2 ปัจจัย และด้านแผนงานในการก่อสร้าง
จำนวน 2 ปัจจัย โดยปัจจัยที่ทั ้งผู ้รับเหมาและที่ปรึกษาเจ้าของ
โครงการมีความเห็นร่วมกันมีดังนี้1. การไม่ให้ความร่วมมือในการ
ปฎิบัติงาน 2. ไม่ร่วมมือกันปฎิบัติตามขั้นตอนการสื่อสารที่ตกลงไว้ 
3. การวางแผนที่ไม่สอดคล้องกับแรงงานและทรัพยาก 4. การ
วางแผนที่ไม่สอดคล้องกับงวดงาน สามารถสรุปและอธิบายได้ดังรูป

ที่ 1 และ 2 

4.2. ปัจจัยวิกฤติของปัจจัยย่อย 5 ด้าน 

รูปที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์แต่ละด้านของปัจจัยหลัก ตาม
ความเห็นร่วมกันระหว่างผู้รับเหมาจำนวน 3 อันดับแรกของปัจจัย
ย่อย และที่ปรึกษาเจ้าของโครงการ จำนวน 3 อันดับแรกของปัจจัย
ย่อย แบ่งออกแต่ละด้านดังนี้ 

ด้านการติดต่อสื ่อสารและประสานงาน  มีความเห็นร่วมกัน 
จำนวน 2 ปัจจัย ดังนี้ 1. การไม่ให้ความร่วมมือในการปฎิบัติงาน2. 
ไม่ร่วมมือกันปฎิบัติตามขั้นตอนการสื่อสารที่ตกลงไว้ 

ด้านแผนงานในการก่อสร้าง  มีความเห็นร่วมกัน จำนวน 1 
ปัจจัย ดังนี้ การวางแผนท่ีไม่สอดคล้องกับงวดงาน 

ด้านการใช้วัสดุ เครื ่องมือ และเครื ่องจักรในการก่อสร้าง มี
ความเห็นร่วมกัน จำนวน 2 ปัจจัย ดังนี้ 1. วัสดุมีไม่เพียงพอต่อการ
ใช้งานของหน่วยงานก่อสร้าง 2. ขาดการวางแผนการจัดส่งวัสดุ 

ด้านการบริหารและจัดการโครงการ มีความเห็นร่วมกัน จำนวน 
2 ปัจจัย ดังนี้ 1. ความล่าช้าในการตัดสินใจและสั่งการของเจ้าของ
งาน 2. ความไม่ชัดเจนในการตัดสินใจของผู้บริหาร 

ด้านอื่นๆ มีความเห็นร่วมกัน จำนวน 3 ปัจจัย ดังนี้ 1. การ
จ่ายเงินที่ล่าช้าของเจ้าของโครงการ 2. ความซับซ้อนของขั้นตอน
การจ่ายเงิน 3. การล็อกดาวน์เนื่องจากสถานการณ์    โควิด-19

 
 
 

ปจัจัยที่มีผลต่อความล่าช้า 
ผู้รับเหมา ที่ปรึกษาเจ้าของโครงการ Sig Level  

(2-tailed) 
Hypothesis test   

ที่ 95%  
Mean Mean >0.05 ความเช่ือมั่น 

 
4.1 ความล่าช้าในการตัดสินใจและส่ังการของ 
     เจ้าของงาน 
4.7 ความไม่ชัดเจนในการตัดสินใจของผู้บริหาร 
 

 
4.07 

 
4.07 

 
3.67 

 
3.53 

 
0.320 

 
0.205 

 
เห็นสอดคล้อง 

 
เห็นสอดคล้อง 

 

ปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้า 
ผู้รับเหมา ที่ปรึกษาเจ้าของโครงการ Sig Level  

(2-tailed) 
Hypothesis test   

ที่ 95%  
Mean Mean >0.05 ความเช่ือมั่น 

 
5.1 การจ่ายเงินที่ล่าช้าของเจ้าของโครงการ 
5.2 ความซับซ้อนของขั้นตอนการจ่ายเงิน 
5.6 การล็อกดาวน์เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 
 

 
4.27 
4.13 
3.93 

 
3.33 
3.47 
3.33 

 
0.010 
0.050 
0.120 

 
เห็นไม่สอดคล้อง 
เห็นสอดคล้อง 
เห็นสอดคล้อง 
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รูปที่ 1 แสดงปัจจัยความล่าช้าย่อยโดยภาพรวมของทุกด้านตามความเห็นของผู้รับเหมาและท่ีปรึกษาเจ้าของโครงการ 

 
รูปที่ 2  แผนภูมิแสดงภาพรวมปัจจัยความล่าช้าจาก 40 ปัจจัยความล่าช้าย่อยของทุกด้านของปัจจัยหลัก ตามความเห็นร่วมกันระหว่างผู้รับเหมา

และที่ปรึกษาเจ้าของโครงการ 
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รูปที่ 3  แผนภูมิแสดงภาพรวมปัจจัยความล่าช้าแต่ละด้านของปัจจัยหลัก ตามความเห็นร่วมกันระหว่างผู้รับเหมาและ 

ที่ปรึกษาเจ้าของโครงการ 

5. ข้อเสนอแนะ 

สำหรับงานวิจัยนี้นำเสนอถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเบิก
งวดงานล่าช้าของงานตกแต่งภายใน ซึ่งวิเคราะห์เพียงกลุ่มผู้รับเหมา
งานตกแต่งภายใน และที่ปรึกษาเจ้าของโครงการเท่านั ้น ดังนั้น
ข้อสรุปของปัจจัยที่ได้จึงสะท้อนเฉพาะปัจจัยที่มีผลต่อกลุ่มตัวอย่าง 
30 ตัวอย่างเท่านั้น และยังไม่ครอบคลุมถึงงาน โครงสร้าง และงาน
ระบบ 

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า หากมีการทำงานวิจัยเพิ่มเติมที่ต่อเนื่อง
จากงานวิจัยฉบับนี้ เพื่อให้ได้รับทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
การเบิกงวดงาน อาจแยกกลุ่มตัวอย่างในลักษณะของการทำงาน 
โดยแบ่งออกเป็นทำงานราชการ และงานเอกชน เนื่องจากลักษณะ
งานท้ัง 2 มีความแตกต่างกัน  

นอกจากนี้ หากมีการทำงานวิจัยกรณีเดียวกันใน หลายๆ โคร
การที่คล้ายกัน จะทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปเรียบเทียบ
และรับรู้ถึงปัจจัยอ่ืนๆ มากขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างต่อไป 

6. กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาโครงการศึกษาเฉพาะเรื่องฉบับนี้ได้สำเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี เนื่องจากผู้วิจัยได้รับความอนุเคราะห์จาก ผศ. ดร. วุฒิพงศ์  
เมืองน้อย ที่ให้ความกรุณาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ให้คำแนะนำตลอด

การดำเนินการศึกษาในครั้งนี้ รวมถึงผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ที่
กรุณาสละเวลาให้ข้อมูลแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัย 
จนทำให้การศึกษาโครงการศึกษาเฉพาะเรื่องฉบับนี้สำเร็จลุล่วง ซึ่ง
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสน้ี 
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STUDY OF PRODUCTIVITY RATE IN CONSTRUCTION OF POST-TENSION SLAB IN HIGH RISE BUILDING PROJECTS 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาผลิตภาพของแรงงานและต้นทุนในการก่อสร้างพื้นคอนกรีตอัดแรงประเภทอาคารสูง โดยการศึกษาผลิตภาพนั้นจะ
ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนการก่อสร้าง คือ งานติดตั้งโต๊ะประกอบแบบ งานติดตั้งไม้แบบ งานติดตั้งเหล็กเสริม งานวางลวดสลิงร้อยท่อ งานเท
คอนกรีตและงานดึงลวดสลิงอัดน้ำปูน  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลิตภาพในงานก่อสร้างของงานพ้ืนคอนกรีตอัดแรงประเภทอาคารสูงจำนวน 2 
โครงการและรวบรวมกิจกรรมการทำงานของคนงานเพื่อวิเคราะห์โดยการแบ่งประเภทงานออกเป็น 3 ประเภทคือ งานที่ได้ประสิทธิผล งาน
สนับสนุน และงานที่ไร้ประสิทธิผล ในส่วนการวิเคราะห์ผลิตภาพนั้นได้เลือกใช้ทฤษฎีการประเมินผลิตภาพเพื่อวิเคราะห์หาสัดส่วนการใช้คนงานท่ี
เป็นประโยชน์ จากผลการศึกษาเพื่อหาค่าผลิตภาพในงานก่อสร้างส่วนงานพื้นคอนกรีตอัดแรงพบว่าค่าผลิตภาพในงานก่อสร้างพื้นคอนกรีตอัดแรง
จะอยู่ระหว่าง 6.5 - 14.8 ตารางเมตร/คน:วันและ ค่าสัดส่วนการใช้คนงานที่เป็นประโยชน์ในงานก่อสร้างอยู่ที่ระหว่าง 72% ถึง 74% ทางผู้วิจยัได้
วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อค่าสัดส่วนการใช้แรงงานที่เป็นประโยชน์ได้แก่ ความซับซ้อนในการออกแบบอาคาร การใช้เหล็กลวดตะแกรงเพ่ือ
แทนที่การวางเสริมเหล็กเส้นแบบธรรมดา วิธีการเทคอนกรีตที่เหมาะสม และการจัดขนาดของชุดช่างที่พอดีกับประเภทงาน นอกจากในด้านผลิต
ภาพแล้วงานวิจัยนี้ยังศึกษาในส่วนด้านการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบต้นทุนค่าแรงทั้งสองแนวทางที่ผู้รับเหมาใช้เป็นวิธีในการคิดค่าแรงเพื่อกำหนด
ต้นทุนในด้านแรงงานของงานลวดอัดแรง โดยวิธีแรกเป็นการคิดค่าแรงจ้างเหมาด้วยการคำนวณจากปริมาณน้ำหนักเส้นลวดซึ่งวิธีนี้ถูกใช้กันอย่าง
แพร่หลายในผู้รับเหมาช่วงเพื่อกำหนดต้นทุนการประมูลงานจากผู้รับเหมาหลักหรือเจ้าของงาน ส่วนอีกวิธีหนึ่งคือการคำนวณต้นทุนตามจำนวน
แรงงานต่อวันทำงานทั้งหมดที่ใช้จนงานแล้วเสร็จซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้ถือเป็นต้นทุนค่าแรงจริงของผู้รับเหมาช่วง ผลการศึกษาพบว่า วิธีคิดค่าแรงจ้าง
เหมาด้วยคำนวณจากปริมาณน้ำหนักเส้นลวดจะมีราคาเท่ากับ 26-37 บาทต่อตารางเมตร ในขณะที่แบบวิธีคิดค่าแรงแบบรายวันจะมีราคาเท่ากับ 
10-12 บาทต่อตารางเมตร ดังนั้นความแตกต่างของต้นทุนแรงงานท่ีคำนวณโดยท้ังสองวิธีน่าจะเป็นส่วนต่างกำไรสำหรับผู้รับเหมาช่วง  
คำสำคัญ: ผลิตภาพ, คอนกรีตอัดแรง, ต้นทุน, ทฤษฎีการประเมิณผลิตภาพ 

Abstract 

This research studies labor productivity and cost in construction of post-tension slabs in high-rise buildings. Construction of post-
tension slabs involves six steps : table-form installation, side-formwork installation, bar reinforcement, wire rope installation, concrete 
pouring, and stressing and grouting. In the study, field works at two construction sites were observed and workers’ actions were collected 
for further analysis. These actions were classified into three different categories including effective work, essential contributory work, and 
not useful work. Once these actions were classified, they were used to calculate the labor utilization factor (LUF) and the labor 
productivity in each step. The results show that the labor productivity in construction of post-tension slabs ranges from 6.5 sq.m./man:day 
to 14.8  sq.m./man:day  with LUF rated between 48% to 92%, depending on various factors such as complexity of building designs, the 
use of wire mesh as a replacement of conventional rebar reinforcement, appropriate concrete pouring method and arrangement of labors 
that are suitable for the size and type of work. Besides the productivity, this research examines and compares two approaches by which 
contractors use to determine labor costs in construction of post-tension slabs. The first approach that is calculating a lump-sum labor 
cost based on weight of wire ropes. This approach is widely used by post-tension subcontractors to determine bidding costs to charge 
main contractors or owners. The other approach is calculating costs based on the number of man-days used to finish the entire works. 
These costs may be considered subcontractors’ actual costs. The results of this research show that a lump sum cost based on weight of 
wire ropes is 26-37 bath/sq.m. of slabs while a labor cost based on the number of man-days is 10-12 bath/sq.m.  Hence, the difference 
of labor costs calculated by these two approaches is most likely a profit margin for subcontractors. 
Keywords: Productivity, Post-tension, Cost, Productivity rating  
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1. บทนำ 

เนื่องจากในปัจจุบันการก่อสร้างอาคารสูงและคอนโดมิเนียมนั้น
มีการนำระบบพ้ืนคอนกรีตอัดแรงหรือ พ้ืนระบบ Post-Tension มา
ใช้งานในปริมาณมากเพราะการก่อสร้างนี้ใช้ระยะเวลาการก่อสร้างที่
รวดเร็วและไม่ยุ่งยาก ดังนั้นเมื่อวิเคราะห์ขั้นตอนการประมาณราคา
และจ้างเหมาก่อสร้างแล้วส่วนใหญ่ที่พบเจอจะอยู่ในรูปแบบของการ
คิดค่าแรงจะตีราคาจ้างแบบเหมาซึ่งตรงจุดนี้จึงเป็นสาเหตุที่อาจทำ
ให้การคิดค่าแรงงานมีความผิดพลาดไม่แม่นยำและก่อให้เกิดความ
เสี่ยงที่อาจทำให้ขาดทุนสูงเจ้าของกิจการหรือผู้รับเหมาก่อสร้างจึง
จำเป็นที่จะต้องหาวิธีการที่จะสามารถตอบโจทย์ลดต้นทุนลงเพ่ือ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขึ้นดังนั้นการศึกษาเพื่อหาค่า
ผลิตภาพในงานก่อสร้างจึงเป็นส่วนสำคัญจึงทำให้เกิดงานวิจัยนี้ขึ้น
อีกทั้งยังเป็นข้อมูลสำหรับการประมาณราคาในโครงการที่มีลักษณะ
คล้ายกันต่อไป 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัยในคร้ังนี้ 

1. เพื่อศึกษาผลิตภาพแรงงานในงานก่อสร้างของงานพ้ืน
คอนกรีตอัดแรงประเภทอาคารสูง 

2. เพื่อศึกษาต้นทุนค่าแรงเฉพาะส่วนงานลวดอัดแรงเพ่ือ
วิเคราะห์เปรียบเทียบวิธีคิดค่าแรงแบบจ้างเหมากับแบบ
จ้างรายวัน  

ขอบเขตในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ศึกษาผลิตภาพในงานก่อสร้าง
ของงานพื้นคอนกรีตอัดแรงประเภทอาคารสูง โดยเก็บข้อมูลจำนวน 
2 โครงการ 

เครื ่องมือและวิธีเก็บข้อมูลงานวิจัยนี้ได้ใช้วิธี Productivity 
Rating ในการเก็บข้อมูลด้านผลิตภาพแรงงานที่หน้างานโดยการ
บันทึกลงในแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูล ส่วนของการเก็บข้อมูลด้าน
ต้นทุนจะใช้วิธีการถอดแบบประมาณราคาเพื่อหาราคาต่อหน่วย
น้ำหนักเส้นลวดและการคำนวณค่าแรงแบบรายวัน เปรียบเทียบใน
รูปแบบราคาต่อตารางเมตร  

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

2.1. ผลิตภาพในงานก่อสร้าง  

ผลิตภาพ (Productivity) ของงานก่อสร้างคือ ผลผลิตที่ได้จาก
การที่ผู้รับเหมาทำงานโดยใช้ทรัพยากรในการก่อสร้าง หรือ ผลผลิต/
ต้นทุนการผลิต วรรณวิทย์ (2561) [1]   

ผลิตภาพ (Productivity) = Output/Input 

โดยผลผลิต (Output) ในที่นี้หมายถึง ผลที่ได้จากการผลิต ซึ่ง
ในส่วนของงานก่อสร้างนั้นคือ ผลงานก่อสร้างต่างๆที่ซึ่งสามารถวัด
ออกมาในรูปของหน่วยต่างๆได้ เช่น พ้ืนที่อาคาร 

ทรัพยากรท ี ่ ใช ้ในการผล ิต ( Input) ได ้แก่ แรงงาน ว ัสดุ 

เครื่องมือเครื่องจักร แผนงานและการจัดการ เงิน โดยในการที่จะ
เพิ่มผลิตภาพนั้น Output จะต้องเพิ่มขึ้นส่วน Input จะคงที่หรือ
ลดลงก็ได้แล้วแต่กรณีและการที่ Productivity จะมีประสิทธิภาพ
นั้นได้จะต้องมีการบริหารที่ดี ทักษะของคนงานที่ดี วัสดุมีคุณภาพ 
เคร่ืองมือเคร่ืองจักรรวดเร็วและปลอดภัย 

ทฤษฏีการประเมินค่าอัตราผลผลิต (Productivity Rating) 
เป็นการประเมินผลิตภาพการทํางานของคนงานซึ่งแบ่งกิจกรรมใน
การทํางานออกเป็น 3 กรณีคือ กิจกรรมได้งานเป็นกิจกรรมที่
เก่ียวข้องโดยตรงกับงานนั้นๆซึ่งงานที่ทำแล้วมีลักษณะมีประสิทธิผล 
(Effective) กิจกรรมงานสนับสนุน (Contributory) เป็นกิจกรรมที่
ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานนั้นๆแต่จําเป็นต้องทําเพื่อให้งานและ
กิจกรรมงานไร้ประสิทธิผลหรือไม่ได้งานหรือทำงานไม่เป็นประโยชน์ 
(Not Useful) เป็นกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดผลผลิตใดๆเช่น การรอ
คอย การแก้ไขงาน การรอคอนกรีต เป็นต้น และหาสัดส่วนการใช้
คนงานที ่เป็นประโยชน์ ดังแสดงสมการและการคำนวณได้ดังนี้ 
วรรณวิทย์ (2561) [2]   

 
อินทราชัย สิมะพิเชฐ (2561) [3] ได้อธิบายไว้ว่าการก่อสร้างใน

ปัจจุบันนิยมก่อสร้างแบบใช้ระบบคอนกรีตอัดแรง โดยใช้เหล็กเส้นที่
สามารถรับแรงดึงได้มากๆเสริมอยู่ภายในและทำการดึงเหล็กเส้นนั้น
ให้ตึงเมื่อเทคอนกรีตแล้วเสร็จเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงของพ้ืนโดยข้อดี
การใช้ลวดอัดแรงนี้เองที่ทำให้โครงสร้างประเภทนี้มีหน้าตัดที่บางลง
และไม่จำเป็นต้องมีคานรัดหัวเสาเพื่อถ่ายน้ำหนักจึงสามารถลด
ความสูงระหว่างชั้นลงได้และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างได้ 
โดยศึกษาการเปรียบเทียบระหว่างโครงสร้างพื้นระบบคอนกรีตอัด
แรง กับระบบพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก พบว่า ค่าก่อสร้างแบบพ้ืน
คอนกรีตอัดแรง จะมีราคาถูกกว่าแบบมีนัยสำคัญ โดยถูกกว่าถึง 
12%  และลดระยะเวลาก่อสร้างได้ถึง 45% 

ชูเกียรติ ชูสกุล (2549) [4] ได้ทำการศึกษาการประเมิณค่าผลิต
ภาพของคนงานก่อสร้างโดยใช้วิธี Productivity Rating ศึกษาผลิต
ภาพของงาน 8 ประเภทหลักประกอบด้วย งานติดตั้งไม้แบบ งาน
ติดตั้งเหล็กเสริม งานเทคอนกรีต งานก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น งานฉาป
ปูน งานติดตั้งกระเบื้องพื้นเซรามิคขนาด 8" x 8" งานติดตั้งแผ่นฝ้า
เพดาน งานทาสีผนัง และหาค่าสัดส่วนการใช้คนงานที่เหมาะสมของ
งานทั้ง 8 ประเภท พบว่าแนวทางในการเพิ่มผลิตภาพคือ ต้องมีการ
จัดการและการวางแผนงานที ่ ดี จัดปริมาณงานให้เหมาะสม 
จัดเตรียมทรัพยากรให้พร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง การควบคุมงาน
ต้องมีประสิทธิภาพชัดเจนและถูกต้อง จัดสมดุลของทีมงานชุดช่าง
ให้เหมาะสม 

Labor Utilization Factor = 
Working + 25% of Essential Contributory

Total number of Observation
 x100% 
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สันติ ชินานุว ัต ิวงศ์ (2544) [5] ได้ศ ึกษาหาต้นทุนของงาน
ก่อสร้างเพื่อทำฐานข้อมูลของการประมาณราคาเบื้องต้นโดยใช้
ข้อมูลอัตราส่วนงานและองค์ประกอบของวัสดุคอนกรีตเสริมเหล็ก
เป็นฐานในการประมาณราคาโดยเก็บข้อมูลหลักได้แก่ คอนกรีต 
แบบหล่อ และเหล็กเสริมเก็บในรูปปริมาณต่อหน่วยพื ้นที ่จาก
โครงการก่อสร้างทั้งหมด 48 โครงการ พบว่าต้นทุนค่าก่อสร้างงาน
คอนกรีตเสริมเหล็กของอาคารทุกชนิดมีค่ามากกว่า 60 % ของ
ต้นทุนโครงการ และต้นทุนต่อหน่วยพื้นที่ของอาคารของงานพื้นไร้
คานคอนกรีตอัดแรงเท่ากับ 3,089.64บาท/ตร.ม.  พื ้นไร้คาน
คอนกรีตเสริมเหล็กเท่ากับ 3,958.55 บาท/ตร.ม. และระบบพื้น-
คาน คอนกรีตเสร็มเหล็กเท่ากับ 3,525.20 บาท/ตร.ม. ซึ่งผลการ
คำนวณชี้ได้ชัดว่าระบบพื้นคอนกรีตอัดแรงจะมีต้นทุนโครงสร้างต่อ
ตารางเมตรน้อยที่สุด 

3. ระเบียบวิธีการดำเนินงานวิจัย  

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยแบบพหุศึกษา โดยการศึกษาจะแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนคือการศึกษาผลิตภาพแรงงานในงานก่อสร้างของ
งานพื้นคอนกรีตอัดแรงประเภทอาคารสูง และการศึกษาต้นทุน
เฉพาะส่วนงานลวดอัดแรงเพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบ วิธีคิดค่าแรง
แบบจ้างเหมากับแบบจ้างรายวัน โดยการศึกษาผลิตภาพนั้นจะ
ประกอบด้วยกิจกรรมงาน 6 ขั้นตอนการทำงาน คือ  

 งานติดต้ังโต๊ะประกอบแบบ  
 งานติดต้ังไม้แบบ  
 งานติดต้ังเหล็กเสริม  
 งานวางลวดสลิงร้อยท่อ  
 งานเทคอนกรีต 
 งานดึงลวดสลิงอัดน้ำปูน   

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลิตภาพในงานก่อสร้างของงาน
พื้นคอนกรีตอัดแรงประเภทอาคารสูงและศึกษาต้นทุนเฉพาะส่วน
งานลวดอัดแรงเพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบกับวิธีคิดค่าแรงแบบจ้าง
เหมากับแบบจ้างรายวัน ดังน ั ้นเพื ่อให้การว ิจ ัยครั ้งน ี ้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยจึงได้กำหนดวิธีดำเนินการวิจัย โดยเก็บ
ข้อมูลจำนวน 2 โครงการ ในการเก็บข้อมูลที่หน้างานทำโดยการแบ่ง
ประเภทงานออกเป็น 3 ประเภทคือ งานที ่ได้ประสิทธิผล งาน
สนับสนุน และงานที่ไร้ประสิทธิผล พิจารณาจำแนกรายละเอียด
กิจกรรมย่อยในการทำงานของคนงานตามลักษณะประเภทงานได้ดัง
แสดงในตารางท่ี 1 

 
 
 
 

ตารางท่ี 1  ตัวอย่างรายละเอียดการแบ่งประเภทงาน 

 
ลำ
ดับ 

 
รายละเอียดงาน 

ประเภทงาน 
งานได้

ประสิทธิ
ผล 

งาน
สนับ
สนุน 

งานไร้
ประสิทธิ

ผล 
1. งานเคล่ือนย้ายและ

จัดเรียง 
√   

2. งานปรับระดับขาโต๊ะ √   
3. งานยึดและใส่สลักล่ิม

ล็อค 
√   

4. วัดระยะ  √  
5. เช็คระดับและด่ิง  √  
6. อ่านแบบและ

ตรวจสอบแบบ 
 √  

7. ปรึกษางาน ปรึกษาผู้
ควบคุมงาน 

 √  

8. ขนอุปกรณ์  √  
9. แก้ไขงาน   √ 
10. นั่งเล่น นั่งพัก   √ 
11. รอคอย   √ 
12. พูดคุย   √ 
13. สูบบุหร่ี กินของว่าง   √ 

ตัวอย่างการทำงานของคนงานที่ได้ประสิทธิผลได้ดังแสดงใน
รูปที่ 1 

 
รูปที่ 1  ตัวอย่างการทำงานของคนงานที่ได้ประสิทธิผล 
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ตัวอย่างการทำงานสนับสนุนได้ดังแสดงในรูปที่ 2 

 
รูปที่ 2  ตัวอย่างการทำงานสนับสนุน 

ตัวอย่างการทำงานของคนงานที่ไร้ประสิทธิผลได้ดังแสดงในรูป
ที่ 3 

 
รูปที่ 3  ตัวอย่างการทำงานของคนงานที่ไร้ประสิทธิผล 

และจดบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มตารางบันทึกรายงาน เพ่ือ
วิเคราะห์หาสัดส่วนการใช้คนงานที่เป็นประโยชน์และในด้านต้นทุน
ได้ใช้วิธีการถอดแบบเพื่อคำนวณปริมาณน้ำหนักของเส้นลวด เพ่ือ
ถอดราคาต่อหน่วยน้ำหนักเส้นลวด 

กรณีศึกษาที่ 1 
โครงการกรณีศึกษาที่ 1 ดังแสดงในรูปที่ 4  

 

รูปที่ 4 เป็นโครงการอาคารที่พักอาศัยประกอบด้วย 40 ชั้น 
แบ่งเป็นชั้นจอดรถ 5 ชั้น และส่วนที่พักอาศัย35 ชั้น ก่อสร้างด้วย
ระบบพื้นคอนกรีตอัดแรง พื้นที่โครงการ 13,500 ตารางเมตร พื้นที่
อาศัย 3,500 ตารางเมตรถูกแบ่งออกเป็น 4 โซน โซนที่ 1-4 จะเป็น
พ้ืนที่อยู่อาศัย โซนท่ี 5-8 จะเป็นพ้ืนที่จอดรถและพ้ืนที่ส่วนกลาง ซึ่ง
พื้นที่ชั้นที่อยู่อาศัยแต่ละโซนจะถูกแยกและเชื่อมต่อกับด้วย Pour 
Strip ทำให้สามารถเก็บข้อมูลได้เพียงทีละโซนเท่านั้นและนำข้อมูล
ที่ได้มารวบรวมกัน โดยชั้นที่ได้ทำการเก็บข้อมูลเป็นชั้นที่ 24 มี
ขนาดพ ื ้นท ี ่  3,500 ตารางเมตร ความหนาพ ื ้นประมาณ  20 
เซนติเมตร และในแต่ละกิจกรรมการทำงานจะใช้ช่างชุดเดิมในการ
ทำงานตลอด ทำให้มีประสบการณ์ในการทำงานสูง โดยการเก็บ
ข้อมูลชั้นที่ 24 ช่วงวันที่ 10 ตุลาคม 2563 – 10 พฤศจิกายน 2563  
กรณีศึกษาที่ 2 

โครงการกรณีศึกษาที่ 2 ดังแสดงในรูปที่ 5 

 
รูปที่ 5 เป็นโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงาน เป็น

อาคารสำนักงาน สูง 26 ชั้น ประกอบด้วย ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น ที่จอดรถ 
10 ชั้นและชั้นสำนักงาน 15 ชั้น พื้นที่โครงการ 3-0-34 ไร่ พื้นที่
ก่อสร้าง 5,023 ตารางเมตร โดยชั้นที่ได้ทำการเก็บข้อมูลเป็นชั้นที่ 
11 ซึ่งเป็นชั้นแรกประเภทสำนักงาน พื้นที่ประมาณ 870 ตาราง
เมตร ความหนาพื้น 27.5 เซนติเมตร และในแต่ละกิจกรรมการ
ทำงานเปลี่ยนชุดช่างในการทำงานตลอด ซึ่งการจัดชุดขึ้นอยู ่กับ
ผู้รับเหมาและคิวการทำงานของช่างแต่ละคนโดยการเก็บข้อมูล ชั้น
ที่ 11 ช่วงวันที่ 18 มกราคม 2564 – 30 มกราคม 2564  

4. ผลการศึกษา 

4.1. ผลการศึกษาดา้นผลิตภาพ 

จากการเปรียบเทียบผลการศึกษาในด้านการศึกษาผลิตภาพ
งานก่อสร้างของงานพื้นคอนกรีตอัดแรงของทั้งสองกรณีศึกษาดัง
แสดงในตารางท่ี 2    
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ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบผลการศึกษาในด้านการศึกษาผลิตภาพงาน
ก่อสร้างของงานพ้ืนคอนกรีตอัดแรง 

 

 

ประเภทงาน 

กรณีศึกษาท่ี 1 กรณีศึกษาท่ี 2 

จำนวน
แรงงาน 

(คน:วัน)  

 

LUF 

จำนวน
แรงงาน 

(คน:วัน) 

 

LUF 

ผลิตภาพ 

(ตร.ม. 

/คน:วัน) 

ผลิตภาพ 

(ตร.ม. 

/คน:วัน) 

1.งานติดต้ังโต๊ะ
ประกอบแบบ 

44  

69 % 

45  

80 % 
79.5 19.3 

2.งานติดต้ังไม้แบบ 20  

77 % 

15  

81 % 
175 58 

3.งานติดต้ังเหล็ก
และเหล็กเสริม 

40  

87 % 

40  

68 % 
87.5 21.7 

4.งานติดต้ังลวดอัด
แรง 

44  

87 % 

10  

80 % 
79.5 87 

5.งานเทคอนกรีต 64  

48 % 

20  

59 % 
54.6 43.5 

6.งานดึงลวดสลิง
และอัดน้ำปูน 

24  

92 % 

3  

91 % 
145.8 290 

รวม 236  

72 % 

133  

74 % 
14.8 6.5 

*หมายเหต ุ  กรณ ีศ ึกษาที่1 ม ีขนาดพ ื ้นท ี ่  3,500 ตร .ม . และ
กรณีศึกษาที่ 2 มีขนาดพ้ืนที่ 870 ตร.ม. 

จากข้อมูลทางผู้วิจัยได้วิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการศึกษา
ในด้านผลิตภาพทั้งในด้านปริมาณงานที่ทำได้ต่อคนและค่าสัดส่วน
การใช้คนงานที่เป็นประโยชน์พบว่า 

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลิตภาพในงานก่อสร้างของงานพ้ืน
คอนกรีตอัดแรงมีปัจจัยหลัก 4 ปัจจัย ได้แก่   

1. ความซับซ้อนในการออกแบบอาคารเน้ืองานหรือขั้นตอนการ

ทำงานซึ่งเกิดความยากง่าย และความยุ่งยากในการทำงาน โดยใน
กรณีศึกษาท่ี 2 นั้นโต๊ะประกอบแบบจะต้องปรับแต่งระดับใหม่
เนื่องจากแต่ละชั้นมีระดับความสูงที่ไม่เท่ากันเกิดความซับซ้อนของ
เนื้องานขึ้นถึงแม้ว่าขนาดพื้นที่จะน้อยกว่าแต่กลับใช้จำนวนแรงงาน 
และระยะเวลาการทำงานที่นานกว่ากรณีศึกษาที่ 1 ถึง 3 วัน 

2. การใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่เหมาะสมเพื่อช่วยอำนวยความ
สะดวกในการทำงาน และลดระยะเวลาการรอคอยของแรงงาน งาน
เทคอนกรีต ในกรณีศึกษาที่ 1 มีค่าสัดส่วนการใช้คนงานที ่เป็น
ประโยชน์ที่ 48 % คือการใช้วิธีการเทคอนกรีตโดยใช้ปั้มท่อลากซึ่ง
เกิดระยะเวลาการรอคอยที่สูงมากซึ่งเกิดขึ้นในขั้นตอนของการตัด
ต่อท่อส่งคอนกรีต ซึ ่งจะเกิดขึ ้นในทุกระยะ 3 เมตร และใช้
ระยะเวลา 3-5 นาที และยังใช้จำนวนแรงงานมากเนื่องจากเป็นงาน
ที่ใช้แรงงานหนัก  

3. การใช ้นว ัตกรรมต่างๆ หรือว ัสดุทดแทน เพื ่อช ่วยลด
ระยะเวลาในขั้นตอนการทำงาน ลดความยากง่ายในการทำงานงาน 
โดยงานติดตั้งเหล็กและเหล็กเสริม ในกรณีศึกษาที่ 1 ทางโครงการ
ได้ใช้เหล็ก wire mesh ในการทำงาน กรณีศึกษาที่ 2 ใช้วิธีการวาง
เหล็กเส้นแบบปกติ ส่งผลให้ค่าสัดส่วนการใช้คนงานที่เป็นประโยชน์
มีความแตกต่างกันถึง 19 % อย่างมีนัยยะสำคัญในจำนวนการใช้
แรงงานท่ี 40 แรงเท่ากัน  

4. การจัดชุดช่างที่เหมาะสมกับขนาดและประเภทงาน โดยงาน
ติดต้ังโต๊ะประกอบแบบในกรณีศึกษาที่ 1 นั้นจะกำหนดตำแหน่งการ
จัดวางไว้ในตำแหน่งเดิมเสมอทำให้ประหยัดระยะเวลาและแบ่งชุด
ช่างออกเป็น 2 ชุดทำงานร่วมกับทาวเวอร์เครน 2 ตัวทำให้เกิด
ระยะเวลาการรอคอยในขณะการยกที่ 5-8 นาทีต่อโต๊ะประกอบ
แบบ 1 ชุด 

4.2. ผลการศึกษาดา้นตน้ทุน 

4.2.1. ต้นทุนงานลวดอัดแรง 

ในการเก็บข้อมูลทางด้านต้นทุนจะใช้วิธีการถอดบัญชีปริมาณ
เพ่ือหาน้ำหนักของเส้นลวดสลิง การถอดแบบคิดปริมาณน้ำหนักเส้น
ลวดโดยคำนวณจากความยาวคูณหน่วยน้ำหนักต่อความยาว ซึ่งลวด
ขนาด 12.7 มิลล ิเมตร จะมีน ้ำหนัก 0.774 กิโลกร ัมต ่อเมตร
เปรียบเทียบข้อมูลผลการศึกษาดังแสดงในตารางที่ 3 และ 4 โดย
คำนวณออกมาในรูปแบบราคาบาทต่อตารางเมตร
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ตารางท่ี 3  เปรียบเทียบผลการศึกษาในด้านการศึกษาด้านต้นทุนที่คำนวณจากปริมาณน้ำหนักเส้นลวดของงานลวดอัดแรง 

ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบผลการศึกษาในด้านการศึกษาด้านต้นทุนที่คำนวณจากค่าแรงรายวันของงานลวดอัดแรง 

*เบ็ดเตล็ด หรือ วัสดุส้ินเปลือง เช่น สก๊อตเทป ลวดผูกมัด  

จากผลการเก็บข้อมูลทางด้านต้นทุนของงานลวดอัดแรงในงาน
วางลวดสลิงและงานดึงสลิงอัดน้ำปูนทั้ง 2 วิธี คือวิธีคำนวณจาก
ปริมาณน้ำหนักของเส้นลวดและวิธีคำนวณแบบค่าแรงรายวัน พบว่า
วิธีคำนวณจากปริมาณน้ำหนักเส้นลวดจะมีราคาเท่ากับ 26-37 บาท
ต่อตารางเมตร และวิธีคำนวณแบบค่าแรงรายวันจะมีราคาเท่ากับ 
10-12 บาทต่อตารางเมตร ซึ่งการคำนวณแบบคิดจากค่าแรงรายวัน
จะไม่รวมค่าใช้จ่ายในด้านกำไรและค่าดำเนินการ เมื่อเปรียบเทียบ
ผลการศึกษาพบว่า  

1.กรณีที่ปริมาณพื้นที่มากและปริมาณน้ำหนักของเส้นลวด
มากการคิดค่าแรงจากปริมาณน้ำหนักของเส้นลวดจะถูกกว่า  

2.กรณีที่ปริมาณพื้นที่น้อยและน้ำหนักของเส้นลวดน้อยการ
คิดค่าแรงแบบรายวันจะถูกกว่าอีกทั้งหากผู้รับเหมาสามารถบริหาร
การใช้วัสดุส้ินเปลืองได้จะสามารถประหยัดต้นทุนได้อีกด้วย  

4.2.2. ต้นทุนงานโครงสร้าง 

ในด้านการศึกษาต้นทุนงานโครงสร้างจะคิดเฉพาะหมวดงาน
โครงสร้าง โดยยกเว้นงานลวดอัดแรง และใช้วิธีการคำนวณจาก
จำนวนแรงที่ใช้ต่อประเภทงานวิเคราะห์ต้นทุนออกมาในรูปแบบ
ของราคาต่อตารางเมตรเปรียบเทียบข้อมูลผลการศึกษาดังแสดงใน
ตารางท่ี 5 

 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 5  เปรียบเทียบผลการศึกษาในด้านการศึกษาด้านต้นทุนที่
คำนวณจากค่าแรงรายวันของงานโครงสร้าง 

 

ประเภทงาน 

กรณีศึกษาท่ี 1 กรณีศึกษาท่ี 2 

จำนวน
แรงงาน 

(คน:วัน) 

ค่าแรง 

(บาท/
ตาราง
เมตร) 

จำนวน
แรงงาน 

(คน:วัน) 

ค่าแรง 

(บาท/
ตาราง
เมตร) 

1.งานติดต้ังโต๊ะ
ประกอบแบบ 

44 6.28 45 25.86 

2.งานติดต้ังไม้แบบ 20 2.85 15 8.62 

3.งานติดต้ังเหล็ก
และเหล็กเสริม 

40 5.71 40 22.98 

4.งานเทคอนกรีต 64 9.14 20 11.49 

รวม 168 24 120 69 

ผลการเก็บข้อมูลต้นทุนงานโครงสร้างในทั้งสองกรณีศึกษา 
โดยคิดค่าแรงที่ 500 บาท/วัน พบว่ากรณีศึกษาที่ 1  ขนาดพื้นที่ 
3,500 ตารางเมตร ใช้จำนวนแรงงานทั้งหมด 168 แรง ค่าใช้จ่าย
เท่ากับ 24 บาทต่อตารางเมตร กรณีศึกษาที่ 2 ในขนาดพื้นที่ 870 
ตารางเมตร ใช้จำนวนแรงงานทั้งหมด 120 แรง ค่าใช้จ่ายเท่ากับ 69 
บาทต่อตารางเมตร 
  

กรณี 
ศึกษา 

ปริมาณน้ำหนักเส้นลวด 
(กิโลกรัม) 

ราคาค่าแรงต่อหน่วยน้ำหนัก 
(บาท/กิโลกรัม) 

ค่าแรง 
(บาท) 

ขนาดพ้ืนที่ 
(ตร.ม.) 

ค่าแรง 
(บาท/ตารางเมตร) 

1 13,172 7 92,204 3,500 26.34 
2 4,549 7 31,845 870 36.60 

กรณีศึกษา 
จำนวนแรงงาน 

คน:วัน 
ราคาค่าแรงต่อวัน 

(บาท/คน:วัน) 
ค่าแรง (บาท) 

เบ็ดเตล็ด* 
(เหมา) 

ขนาดพ้ืนที่ 
(ตร.ม.) 

ค่าแรง 
(บาท/ตารางเมตร) 

1 68 500 34,000 8,000 3,500 12 
2 13 500 6,500 2,500 870 10.34 
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4.2.3. ต้นทุนรวม 

ในด้านการศึกษาต้นทุนงานรวม โดยใช้วิธีการคำนวณจาก
จำนวนแรงที ่ใช้ต่อประเภทงานและวิเคราะห์ต้นทุนออกมาใน
รูปแบบของราคาต่อตารางเมตรเปรียบเทียบข้อมูลผลการศึกษาดัง
แสดงในตารางท่ี 6 

ตารางท่ี 6  เปรียบเทียบผลการศึกษาในด้านการศึกษาด้านต้นทุน
รวมท่ีคำนวณจากค่าแรงรายวันของงานโครงสร้าง 

 
 

กรณีศึกษา 

 
ขนาด
พื้นที ่

(ตาราง
เมตร) 

โครงสรา้ง งานลวดอัดแรง 
แบบรายวัน 
(บาท/ตาราง

เมตร) 

แบบ
น้ำหนัก
เส้นลวด 
(บาท/
ตาราง
เมตร) 

แบบ
รายวัน 
(บาท/
ตาราง
เมตร) 

กรณีศึกษาท่ี 
1 

3,500 24 26.34 12 

กรณีศึกษาท่ี 
2 

870 69 36.60 10.34 

จากผลการเก็บข้อมูลทางด้านต้นทุนรวมของงานพ้ืนคอนกรีตอัดแรง
ทั้งสองกรณีศึกษาพบว่าในกรณีศึกษาที่ 1 จะมีราคา 36-50 บาทต่อ
ตารางเมตร และในกรณีศึกษาที่ 2 จะมีราคา 80-106 บาทต่อตาราง
เมตร ซึ่งมีความแตกต่างกันโดยประมาณ 45-50 % 

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเพื่อหาค่าผลิตภาพของงานก่อสร้างในส่วนงานพ้ืน
คอนกรีตอัดแรงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลิตภาพแรงงานในงาน
ก่อสร้างของงานพ้ืนคอนกรีตอัดแรงประเภทอาคารสูงและเพ่ือศึกษา
ต้นทุนค่าแรงเฉพาะส่วนงานลวดอัดแรงวิเคราะห์เปรียบเทียบวิธีคิด
ค่าแรงแบบจ้างเหมากับแบบจ้างรายวัน ในขอบเขตการวิจัยคือ
ศึกษาผลิตภาพในงานก่อสร้างของงานพื้นคอนกรีตอัดแรงประเภท
อาคารสูง โดยเก็บข้อมูลจำนวน 2 โครงการ โดยงานวิจัยนี้ได้ใช้วิธี 
Productivity Rating ในการเก็บข้อมูลด้านผลิตภาพแรงงานที่หน้า
งาน และการเก็บข้อมูลด้านต้นทุนจะใช้วิธีการถอดแบบประมาณ
ราคาเพื่อหาราคาต่อหน่วยน้ำหนักเส้นลวดและการคำนวณค่าแรง
แบบรายวัน เปรียบเทียบในรูปแบบราคาต่อตารางเมตร  

ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ทางผู้วิจัยได้วิเคราะห์ปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อค่าสัดส่วนการใช้แรงงานที่เป็นประโยชน์ออกเป็น 4 
ปัจจัย ได้แก่ ความซับซ้อนในการออกแบบอาคารเนื้องานหรือ
ขั ้นตอนการทำงานซึ ่งเกิดความยากง่ายในการทำงาน การใช้

เครื่องมือเครื่องจักรที่เหมาะสมเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการ
ทำงาน และลดระยะเวลาการรอคอยของแรงงาน การใช้นวัตกรรม
ต่างๆ หรือวัสดุทดแทน เพื่อช่วยลดระยะเวลาในขั้นตอนการทำงาน 
การจัดชุดช่างที่เหมาะสมกับขนาดและประเภทงาน และการศึกษา
ต้นทุนเพ่ือหาและเปรียบเทียบต้นทุนในงานก่อสร้างของส่วนงานพ้ืน
คอนกรีตอัดแรง พบว่าวิธีคำนวณจากปริมาณน้ำหนักเส้นลวดจะมี
ราคาเท่ากับ 26-37 บาทต่อตารางเมตร และวิธีคำนวณแบบค่าแรง
รายวันจะมีราคาเท่ากับ 10-12 บาทต่อตารางเมตร ถ้าหากปริมาณ
พื้นที่มากและปริมาณน้ำหนักของเส้นลวดมากการคิดค่าแรงจาก
ปริมาณน้ำหนักของเส้นลวดจะถูกกว่า และในกรณีที่ปริมาณพื้นที่
น้อยและน้ำหนักของเส้นลวดน้อยการคิดค่าแรงแบบรายวันจะถูก
กว่า 

6. ข้อเสนอแนะ 

ปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงกับค่าสัดส่วนการใช้
คนงานที่เป็นประโยชน์ แต่ทั้งนี้หากยังมีปัจจัยทางอ้อมซึ่งอาจเป็น
สาเหตุที่ส่งผลกระทบในการทำงานทำให้ค่าสัดส่วนการใช้คนงานที่
เป็นประโยชน์มีค่าลดลงทางผู ้วิจัยมีความคิดว่างานวิจัย  นี้จะ
สามารถต่อยอดเพ่ือศึกษาถึงผลกระทบดังกล่าวได้ และเพื่อเป็น
ประโยชน์กับโครงการท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกันต่อไป 
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ปัญหาการควบคุมงานก่อสร้างประเภทงานอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
CONSTRUCTION SUPERVISION PROBLEMS IN STRUCTURAL WORK OF LOCAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONS 
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บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการควบคุมงานก่อสร้างประเภทงานอาคารภายใต้การบริหารงานก่อสร้างของ
เทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ให้การทำงานมีประสิทธิภาพและช่วยลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถาม โดยเก็บข้อมูลจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้รับจ้างงานอยู่ในปัจจุบัน
หรือผู ้ที ่เคยรับจ้างงานของเทศบาลเมืองบ้านบึง จำนวน 51 คน แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที ่ 1 คือข้อมูลทั ่วไปของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม และ ส่วนที่ 2 คือการสอบถามถึงระดับความถี่และความรุนแรงของปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาในขั้นตอนการควบคุมงานก่อสร้างประเภท
งานอาคาร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีความรุนแรง จาก
การวิเคราะห์พบว่าปัญหา 3 อันดับแรกที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการควบคุมงานก่อสร้างประเภทงานอาคารคือ (i) ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอกับปริมาณงาน 
(ii) แบบท่ีใช้เพ่ือการก่อสร้างไม่ชัดเจน และ (iii) ปัญหาที่เกิดจากผู้รับเหมาที่มีอิทธิพลในพ้ืนที่เข้ามารับงาน 
คำสำคัญ: การควบคุมงานก่อสร้าง, งานอาคาร, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

Abstract 

The objective of this study is to study the problems that occurred in the process of construction supervision in structural 
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 structural 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 structural work are (i) insufficient worker for workload, (ii) defects of construction 
plan, respectively and (iii) problems arising from the employment of influential contractors. 
Keywords: construction supervision, structural work, local administrative organizations 

 
1. บทนำ 

งานก่อสร้างเป็นงานที่มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากงาน
ระบบอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ เนื่องจากเป็นงานที่จำเป็นต้องมี
การควบคุมคุณภาพให้ตรงตามที่มาตรฐานกำหนดและมีการควบคุม
ระยะเวลาในการดำเนินงานให้อยู่ภายใต้กรอบเวลาและงบประมาณ
ที่กำหนดด้วย  ดังนั้นการดำเนินการก่อสร้างให้เกิดผลสัมฤทธิ์จึงมี
ความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผนและการบริหารจัดการ
งานก่อสร้างที่ดี  โดยผู้บริหารขององค์กรหรือโครงการต้องมีหลักใน
การวางแผนงานที่เหมาะสมกับประเภทและลักษณะของโครงการ
ก่อสร้าง  และต้องคำนึงถึงหลักการบริหารทรัพยากรที่เหมาะสม ทั้ง
แรงงาน วัสดุ เครื ่องจักรและอุปกรณ์ รวมทั้งเงินทุนที่มีอยู ่ของ
องค์กรด้วย  นอกจากนั้นแผนงานที่วางแผนไว้ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ
อาจม ีการเปล ี ่ยนแปลงได ้ตลอดเวลาภายหล ังการต ิดตาม

ความก้าวหน้าของโครงการระหว่างดำเนินการ หากมีการตรวจ
พบว่างานล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้เดิมอีกด้วย   

การก่อสร้างโครงการหนึ่งๆ ประกอบไปด้วยหลายขั้นตอนที่มี
ความยุ่งยากและซับซ้อน  รวมทั้งยังมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ
หลายฝ่าย  โดยเริ่มตั้งแต่การกำหนดแนวความคิดและวัตถุประสงค์
ของโครงการ การสำรวจเพื ่อการออกแบบ การออกแบบและ
ประมาณการ การปรับปรุงแบบที่ใช้ในการก่อสร้างและรายการ
ก่อสร้าง การประมาณราคา การคัดเลือกการก่อสร้าง การควบคุม
งานก่อสร้างจนโครงการแล้วเสร็จ การตรวจรับงาน การส่งมอบ การ
บำรุงรักษาและซ่อมแซมไปจนส้ินสุดอายุการใช้งาน เป็นต้น 

จากความยุ่งยากและซับซ้อนของขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ 
ที่ได้กล่าวมานี้ส่งผลทำให้มักเกิดปัญหาต่างๆ ที่ทำให้งานล่าช้าไม่
เป็นไปตามแผนที่วางไว้  จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีผู้
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ทำการศึกษาเก่ียวกับปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน
การก่อสร้างต่างๆ ดังนี้  วิโรจน์ [1] ทำการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ขั้นตอนของการออกแบบก่อสร้าง พบว่าในขั้นตอนการออกแบบมัก
พบปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของแบบที่ไม่ชัดเจนและมีข้อขัดแย้งและ
ไม่ลงตัวกันของแบบแปลนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และ
แบบแปลนงานระบบต่าง ๆ  นอกจากนั้นจากการศึกษาของ Long 
[2] และอรวรรณ [3] ยังเห็นพ้องกันว่าการขาดความชำนาญและ
ประสบการณ์ของผู้ออกแบบถือเป็นอีกปัญหาสำคัญที่ทำให้งาน
ล่าช้าเนื่องจากการออกแบบไม่สามารถก่อสร้างได้จริงในทางปฏิบัติ 

ส่วนในขั้นตอนการประมาณราคาและประมาณระยะเวลาใน
การก่อสร้างนั ้น มักพบปัญหาการขาดความแม่นยำและความ
เที่ยงตรงของการประมาณราคาค่าก่อสร้าง การขาดดัชนีราคาค่า
ว ัสด ุก ่อสร ้าง  และป ัญหาการประมาณระยะเวลาก ่อสร ้าง
คลาดเคลื่อนด้วย [2]  และจากการศึกษาของสมนึก [4] และ Lui 
[5] พบว่าปัญหาการขาดความชำนาญและประสบการณ์ของผู้
ควบคุมงาน รวมทั้งปัจจัยด้านการประสานงานมักเป็นสาเหตุสำคัญ
ที่ทำให้การก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายละเอียดและข้อกำหนด
ในสัญญา 

ส่วนในขั ้นตอนการประมูลงานเพื ่อจัดหาผู ้ร ับจ้างในการ
ดำเนินการก่อสร้างนั้น จากการศึกษาของ Iyer และ Jha [6] พบว่า
มักพบปัญหาการแข่งขันที่รุนแรงในการประมูลงานซึ่งมีผลต่อราคา
และคุณภาพของงาน และปัญหาเรื่องระยะเวลาในการจัดเตรียม
เอกสารประกวดราคาและประมาณราคาส้ันเกินไป  

เพื ่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที ่ตั ้งไว้การวางแผน
โครงการที่ดีก่อนดำเนินการก่อสร้างมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
เข้าใจปัญหาและสาเหตุอย่างละเอียดชัดเจนเพื่อให้สามารถแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและตรงประเด็น การศึกษานี ้มี
เป้าหมายเพื่อศึกษาปัญหาในการบริหารงานก่อสร้างประเภทอาคาร
ในขั้นตอนการควบคุมงานก่อสร้างภายใต้การบริหารงานก่อสร้าง
ขององค์กรปกครองส่วนถิ่น เทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 

2. วัตถุประสงค ์

เพื ่อศึกษาปัญหาที ่เกิดขึ ้นจากการบริหารงานก่อสร้างของ
เทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ในขั ้นตอนการควบคุมงาน
ก่อสร้างประเภทงานอาคาร 

3. ขอบเขตการศึกษาและวิธีดำเนนิงาน 

การศ ึกษาน ี ้ เป ็นงานว ิจ ัยเช ิงสำรวจ  (Survey research)  
เก่ียวกับการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการควบคุมงานก่อสร้าง
ประเภทงานอาคารภายใต้การบริหารงานก่อสร้างของเทศบาลเมือง
บ้านบึง จังหวัดชลบุรี (ในมุมมองของผู้รับจ้าง) โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล 

3.1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของ
หน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ ผู้บริหารที่เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือที่
ปรึกษาบริษัท วิศวกรโครงการ นายช่างโครงการ ผู ้ควบคุมงาน 
(ผู้รับจ้างงานอยู่ในปัจจุบันหรือผู้ที่เคยรับจ้างงานของเทศบาลเมือง
บ้านบึง จำนวน 51 คน) 

3.2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถามโดยแบ่งเป็น 2 
ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 
ที่ทำงาน หน่วยงาน ตำแหน่งในองค์กร วุฒิการศึกษา ประสบการณ์
ในการทำงาน 

ส่วนที่ 2 การสอบถามถึงระดับความถี่และความรุนแรงของ
ปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาในขั้นตอนการควบคุมงานก่อสร้างประเภท
งานอาคาร เนื่องจากปัจจัยวิกฤตจะพิจารณาปัจจัยที่เกิดบ่อยมาก
ที่สุดและความรุนแรงสูงมากที่สุด โดยการสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) คือสอบถามถึงความถี ่ของการเกิด
ปัญหาและผลกระทบต่อโครงการก่อสร้าง 

ความหมายของแบบสอบถามมีรายละเอียด ดังนี้ 
5  หมายถึง ความถี่ของการเกิดปัญหาบ่อยมากที่สุดและมีผลกระทบ
ต่อโครงการสูงมากที่สุด 
4  หมายถึง ความถี ่ของการเกิดปัญหามากและมีผลกระทบต่อ
โครงการสูงมาก 
3  หมายถึง ความถี่ของการเกิดปัญหาปานกลางและมีผลกระทบต่อ
โครงการปานกลาง 
2  หมายถึง ความถี ่ของการเกิดปัญหาน้อยและมีผลกระทบต่อ
โครงการน้อย 
1  หมายถึง ความถี่ของการเกิดปัญหาน้อยที่สุดและมีผลกระทบต่อ
โครงการน้อยที่สุด  

การจัดลำดับค่าเฉลี่ย ( x ) ที่คำนวณได้มีความหมาย ดังนี้ 
(ก) ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4 .50 -5 .00 หมายความว่า ความถี่ของการเกิด
ปัญหาบ่อยมากที่สุดและมีผลกระทบต่อโครงการสูงมากที่สุด 
(ข) ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3 .50 -4 .49 หมายความว่า ความถี่ของการเกิด
ปัญหาบ่อยมากและมีผลกระทบต่อโครงการสูงมาก 
(ค) ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2 .50 -3 .49 หมายความว่า ความถี่ของการเกิด
ปัญหาปานกลางและมีผลกระทบต่อโครงการปานกลาง 
(ง) ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1 .50 -2 .49 หมายความว่า ความถี่ของการเกิด
ปัญหาน้อยและมีผลกระทบต่อโครงการน้อย 
(จ) ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.49 หมายความว่า ความถี่ของการเกิด
ปัญหาน้อยที่สุดและมีผลกระทบต่อโครงการน้อยที่สุด 



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

CEM-24-3 

3.3. สถิติที่ใช้ในการศึกษา 

3.3.1. ค่าร้อยละ 
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P  (1) 

เมื่อ P คือ ค่าร้อยละ 
 N คือ จำนวนความถี่ทั้งหมด 
 F คือ ความถี่ที่ต้องการแปลงให้เป็นค่าร้อยละ 
 

3.3.2 ค่าเฉลี่ย  
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เมื่อ x  คือ ค่าเฉลี่ย 
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คือ ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด  

 n  คือ จำนวนข้อมูลในกลุ่มตัวอย่าง 
 

3.3.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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เมื่อ SD คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  x คือ ผลรวมของข้อมูล 

  2x คือ ผลรวมกำลังสองของข้อมูล 
 n คือ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
 f คือ ความถี่ 
 

3.3.4 ค่าดัชนีความรุนแรง 
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 frequencyOfferinglevel Impact

IS  (4) 

เมื่อ ..IS คือ ค่าดัชนีความรุนแรง 
 Impact level คือ ค่าเฉลี่ยของความถี ่
 Offering frequency คือ ค่าเฉลี่ยของระดับความรุนแรง 

4. ผลการศึกษา 

4.1. ผลการวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 51 คน 
ถูกนำมาวิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนา (Descriptive statistics) แสดง
ในรูปแบบร้อยละ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามมีรายละเอียดดังตารางที่ 1  

จากการวิเคราะห์พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย ร้อยละ 58.33 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 41.67 ส่วนใหญ่  มีอายุ 
45 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 41.67 รองลงมามีอายุระหว่าง 30-34 ปี 

ร้อยละ 25.00 มีอายุระหว่าง 25-29 ปี ร้อยละ 16.67 และมีอายุ
ระหว่าง 35 -39 ปี และ 40-44 ปี จำนวนเท่ากันคือร้อยละ 8.33  
เมื่อพิจารณาตำแหน่งงานของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่มี
ตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการและตำแหน่งวิศวกรโครงการซึ ่งมี
จำนวนเท่ากันคือ ร้อยละ 25.00 รองลงมาเป็นตำแหน่งที่ปรึกษา
บริษัท ตำแหน่งผู้จัดการโครงการ และตำแหน่งช่างควบคุมงานของ
บริษัท โดยมีจำนวนเท่ากันคิดเป็นร้อยละ 16.67   

ตารางท่ี 1  ผลการวิเคราะห์ข ้อม ูลสถานภาพทั ่วไปของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม 

สถานภาพ ร้อยละ 
เพศ ชาย 58.33 

หญิง 41.67 
รวม 100.00 

อายุ 25 – 29 ปี 16.67 
 30 – 34 ปี 25.00 
 35 – 39 ปี 8.33 
 40 – 44 ปี 8.33 
 45 ปีขึ้นไป 41.67 
 รวม 100.00 

ตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ 25.00 
ที่ปรึกษาบริษัท 16.67 
ผู้จัดการโครงการ 16.67 
วิศวกรโครงการ 25.00 

ช่างควบคุมงานของบริษัท 16.67 
รวม 100.00 

ระดับ
การศึกษา 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 16.67 
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 41.67 

ปริญญาโท รัฐศาสตร์ 33.33 
ปริญญาโท อ่ืน ๆ 8.33 

 รวม 100.00 
ประสบการณ์

ทำงาน 
1 – 2 ปี - 
3 – 4 ปี 8.33 
5 – 6 ปี 25.00 
7 – 8 ปี - 
9 – 10 ปี 16.67 

11 ปีหรือมากกว่า 50.00 
รวม 100.00 
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ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ความถี่และความรุนแรงของปัญหาในขั้นตอนการควบคุมงานก่อสร้างประเภทงานอาคาร 

ปัญหาการควบคุมงานก่อสร้างประเภทงานอาคาร O.F. I.L. S.I. Rank 
ปัญหาที่มาจากปัจจัยภายนอกองค์กร     
1. เกิดจากสภาพภูมิอากาศหรือภัยธรรมชาติ 172.   [1.115] 1.92  [.996] 0.166 13 
2. ผู้รับเหมาเข้าปฏิบัติงานล่าช้า 2.25  [1.055] 2.25  [.886] 0.203 10 
3. ปัญหาจากการที่นักการเมืองเข้ามามีส่วนร่วม 1.67  [.888] 1.58  [1.165] 0.106 19 
4. ปัญหาที่เกิดจากการจัดการของผู้รับเหมา เช่น ขาดเงินทุน ขาด
ช่างฝีมือ ฯลฯ 

2.42  [.996] 2.42  [.996] 0.234 6 

5. ปัญหาที่เกิดจากผู้รับเหมาที่มีอิทธิพลในพ้ืนที่เข้ามารับงาน 832.   [.718] 2.50  [1.087] 0.283 3 
6. ผู้รับเหมาไม่มีความรู้ความชำนาญในขั้นตอนการก่อสร้าง 1.83  [.937] 1.67  [.985] 0.122 16 
7. ผู้รับเหมารับงานหลายแห่งจึงมีผลทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า หรือไม่
แล้วเสร็จตามสัญญา 

2.25  [1.215] 2.33  [1.231] 0.210 8 

8. ผู้รับเหมาหลบเล่ียงการปฏิบัติงานตามสัญญา 2.50  [1.087] 2.08  [1.240] 0.208 9 
9. ปัญหาจากการจราจรหรือขัดขวางของประชาชนในพ้ืนที่ 1.25  [.622] 1.50  [.674] 0.075 23 
10. วัสดุและอุปกรณ์บางชนิดขาดตลาดหรือมีการเปลี่ยนแปลงราคา
ตลอดเวลา 

2.67  [.651] 2.25  [.866] 0.240 5 

11. การใช้วัสดุหรือวัสดุเทียบเท่าที่ใช้ในการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน 2.33  [.985] 2.75  [.622] 0.257 4 
ปัญหาที่มาจากปัจจัยภายในองค์กร     
1 การส่ังงานไม่เป็นไปตามสายการบังคับบัญชา 1.58  [.996] 1.42  [1.084] 0.090 22 
2. ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอกับปริมาณงาน 3.08  [.793] 3.00  [.603] 0.370 1 
3. ผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจงานที่ได้รับมอบหมาย 1.83  [.835] 1.82  [.982] 0.133 15 
4. ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ด้านช่างหรือไม่มีความรู้ในเทคโนโลยีการ
ก่อสร้างใหม่ ๆ 

1.83  [.577] 1.58  [.900] 0.116 18 

5. ผู้ปฏิบัติงานขาดประสบการณ์หรือไม่ถนัดในงานที่ได้รับมอบหมาย 1.92  [.669] 1.75  [1.215] 0.134 14 
6. ผู้ปฏิบัติงานขาดความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 1.67  [.778] 1.75  [1.055] 0.117 17 
7. เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ปฏิบัติงาน 1.67  [.985] 1.42  [1.379] 0.094 21 
8. ผู้ปฏิบัติงานมีการสับเปลี่ยนโอนย้ายระหว่าง อปท. จึงมีผลทำให้
ขาดความต่อเนื่อง 

2.25  [.866] 1.92  [.793] 0.173 12 

9. ผู้ปฏิบัติงานไม่ให้ความสำคัญการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง 

1.50  [1.000] 1.25  [1.055] 0.075 23 

10. ขาดการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน 1.75  [1.138] 1.50  [.798] 0.105 20 
11. แบบท่ีใช้เพ่ือการก่อสร้างไม่ชัดเจน  2.58  [.669] 2.92  [.793] 0.301 2 
12. มีการเปลี่ยนแปลงแบบที่ใช้ในการก่อสร้างอย่างกะทันหัน เพ่ือ
ความมั่นคงและความแข็งแรงของโครงสร้าง 

2.33  [1.155] 2.00  [.853] 0.187 11 

13. ขาดการประสานกับผู้รับเหมา 2.58  [.515] 2.25  [1.138] 0.233 7 
14. ผู้ปฏิบัติงานทำการเบิกงวดงานให้ผู้รับจ้างล่าช้าจึงทำให้ผลการ
ปฏิบัติงานงวดต่อมาล่าช้า 

2.50  [1.087] 2.08  [.996] 0.208 9 

หมายเหตุ: x.xx หมายถึง ค่าเฉลี่ย ( x  )   
หมายเหตุ: [x.xx] หมายถึง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD ) 
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เมื ่อพิจารณาระดับการศึกษาส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 41.67 รองลงมาเป็นระดับ
ปริญญาโทรัฐศาสตร์ ร้อยละ 33.33  รองลงมาเป็นระดับระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ร้อยละ 16.67 และระดับปริญญาโท 
สาขาอื ่นๆ ร้อยละ 8.33 และเมื ่อพิจารณาประสบการณ์ทำงาน
พบว่าส่วนใหญ่มีประสบการณ์ทำงานตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อย
ละ 50.00 รองลงมามีประสบการณ์ทำงาน 5-6 ปี ร้อยละ 25.00 
ประสบการณ์ทำงาน 9-10 ปี ร้อยละ 16.67 และมีประสบการณ์ 3-
4 ปี ร้อยละ 8.33 

4.2. ผลการวิเคราะห์ปญัหาทีเ่กิดขึ้นในข้ันตอนการควบคุมงาน
ก่อสร้างประเภทงานอาคาร  

ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ความถี่และความรุนแรงของ
ปัญหาซึ่งแสดงในรูปแบบของค่าเฉลี่ย, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ดัชนี
ความรุนแรงของปัญหา และนำมาจัดลำดับ (Ranks) ตามดัชนีความ
รุนแรงของปัญหา พบว่า ระดับความรุนแรง (Impact level: I.L.) 
ของการเกิดปัญหาในขั้นตอนการควบคุมงานก่อสร้างประเภทงาน
อาคารในมุมมองของผู้รับจ้าง 3 ลำดับแรก มีดังนี้ 

1. ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอกับปริมาณงาน ดัชนีความรุนแรง 
(S.I.) เท่ากับ 0.37 ความถี่ของการเกิดปัญหา (O.F.) จัดอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.08 (SD = .793) และความรุนแรง
ของปัญหา (I.L.) จัดอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 
(SD = .603) 

2. แบบที่ใช้เพื่อการก่อสร้างไม่ชัดเจน ดัชนีความรุนแรง (S.I.) 
เท่ากับ 0.301 ความถี่ของการเกิดปัญหา (O.F.) จัดอยู่ในระดับน้อย 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.58 (SD = .669) และความรุนแรงของปัญหา 
(I.L.) จัดอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.92 (SD = .793) 

3. ปัญหาที่เกิดจากผู้รับเหมาที่มีอิทธิพลในพื้นที่เข้ามารับงาน 
ดัชนีความรุนแรง (S.I.) เท่ากับ 0.283 ความถี่ของการเกิดปัญหา 
(O.F.) จัดอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.83 (SD = .718) 
และความรุนแรงของปัญหา (I.L.) จัดอยู ่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 (SD = 1.087) 

5. บทสรุป 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ ้นจากการบริหารงาน
ก่อสร้างของเทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ในขั้นตอนการ
ควบคุมงานก่อสร้างประเภทงานอาคารจากมุมมองของผู้รับจ้าง โดย
ใช้กลุ ่มตัวอย่างในการสำรวจคือ ผู ้บริหารและผู ้ปฏิบัติงานของ
หน่วยงานภาคเอกชน (ผู้รับจ้างงานอยู่ในปัจจุบันหรือผู้ที่เคยรับจ้าง
งานของเทศบาลเมืองบ้านบึง) จำนวน 51 คน ประมวลผลด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ spss เพื่อหาค่าต่างๆ ทางสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนานี้ (descriptive statistics) 
อธิบายลักษณะของข้อมูลที่ได้โดยแจกแจงเป็นค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีความรุนแรง จากผลการจัดลำดับ
ปัญหา 3 อันดับแรกพบว่า ปัญหาอันดับที่ 1 และ 2 เป็นปัญหาที่มา
จากปัจจัยภายในองค์กร คือ ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอกับปริมาณงาน
และแบบที่ใช้เพ่ือการก่อสร้างไม่ชัดเจน และปัญหาอันดับที่ 3 เป็น
ปัญหาที่มาจากปัจจัยนอกองค์กร คือ ปัญหาที่เกิดจากผู้รับเหมาที่มี
อิทธิพลในพ้ืนที่เข้ามารับงาน 

6. กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนบางส่วนจากกองทุนวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยบูรพา ในการจัดตั ้งหน่วยวิจัยวิศวกรรมโยธาและ
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือความย่ังยืน และขอขอคุณคุณปภัสธนันท์ วิชาชู 
ในการดำเนินงานวิจัยนี้ 
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การวิเคราะห์ต้นทุนงานฉาบผิวบางบนพ้ืนผิวผนัง 3 ประเภท 
COST ANALYSIS OF SKIM COATING ACTIVITY ON THREE TYPE OF WALL SURFACES  
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาผลิตภาพแรงงานและต้นทุนต่อตารางเมตรของงานฉาบผิวบางบนผนัง 3 ประเภท คือ ผนังโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผนังแผ่นมวลเบา และผนังฉาบปูน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาต้นทุนทางตรง ทางอ้อม และผลิตภาพของการทำงานบนผิวผนัง 3 ประเภท โดยเก็บ
ข้อมูลจำนวน 3 โครงการ การเก็บข้อมูลที่หน้างานทำโดยการจดบันทึกการใช้ทรัพยากรในการทำงานแต่ละวันคือ เวลา แรงงาน วัสดุ และอุปกรณ์
การทำงาน ลงในตารางบันทึกรายงานประจำวัน เพ่ือวิเคราะห์หาต้นทุนทางตรงและทางอ้อม และวิเคราะห์ผลิตภาพ ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือนำมา
ประมาณเวลาการทำงานในอนาคต เพื่อการวางแผนการดำเนินงานสร้างความมั่นใจในการประมูลงานและลดความเสี่ยงต่อการขาดทุนของการ
รับเหมางานฉาบผิวบางบนผนัง 3 ประเภท โดยพบว่าต้นทุนต่อตารางเมตรของแต่ละโครงการคือ ผิวผนังประเภทโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 28 
บาทต่อตารางเมตร โครงการผิวผนังประเภทแผ่นมวลเบา 29 บาทต่อตารางเมตร และโครงการผิวผนังประเภทฉาบปูน 26 บาทต่อตารางเมตร   
คำสำคัญ: ค่าแรง, งานฉาบผนัง, ทฤษฎีการเรียนรู้ 

Abstract 

This research studied labor productivity and cost per square meter of skim coating activity on three types of walls. They 
are concrete wall, light aggregate wall panel, and typical plastering wall. The study examined direct cost, indirect cost, and 
productivity of skim coating work on the three walls. Data are collected daily from three construction projects including 
duration, number of labors, material, and equipment. They were recorded to analyze the direct and indirect cost. In addition, 
a learning curve model was used to analyze the slope of the learning curve model to estimate time of work for future projects 
for work planning, increasing confidence in project bidding, and reducing risk of loss from entering contracts. It was found that 
cost of concrete wall surface, wall panel surface, and plastering wall surface are 28, 29, and 26 baht per square meter, 
respectively. 
Keywords: Labor cost, Wall plastering, Learning curve model  

 
1. บทนำ 

ปัจจุบันในอุตสาหกรรมก่อสร้างได้มีนวัตกรรมเกิดขึ ้นใหม่
มากมาย ซึ่งถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อช่วยให้การดำเนินงานก่อสร้างมี
คุณภาพที่ดีมากขึ้นและประหยัดเวลาในการดำเนินงานก่อสร้าง โดย
ที ่ความแข็งแรง และความสวยงามยังคงมีมาตรฐานตามหลัก
วิศวกรรม ซึ่งนวัตกรรมการก่อสร้างแบบใหม่ในปัจจุบันยังเป็นปัจจัย
ในการตัดสินใจของผู ้ว ่าจ ้างในการว่าจ ้างบร ิษ ัทก ่อสร ้างมา
ดำเนินการก่อสร้าง ด้วยเหตุนี้ผู้รับเหมาทุกคนต่างปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ในปัจจุบันเพ่ือความอยู่รอด 

จากสถานการณ์นี ้ไม่เพียงแต่มีผู ้รับเหมาหลักเท่านั ้นที ่ต้อง
ปรับตัว ผู้รับเหมารายย่อย ผู้รับเหมาช่วง ต้องปรับตัวตามเช่นกัน 
การฉาบผิวบางนั้นเป็นขั้นตอนในการแต่งผิวฉาบที่ไม่ได้มาตรฐาน
หลังการก่ออิฐฉาบปูนเสร็จเรียบร้อยแล้ว นิยมทำกันในงานก่อสร้าง
อาคารสูง เช่นคอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน เป็นต้น ในปัจจุบัน

ข ั ้นตอนการฉาบผิวบางสามารถปฏิบ ัต ิงานได ้บนพื ้นผ ิวผนัง
หลากหลายรูปแบบ พื้นผิวผนังที่พบเห็นมากขึ้น คือ พื้นผิวผนัง
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และพื้นผิวผนังแผ่นมวลเบา ผนังทั้ง 
2 ประเภทเป็นที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบันเพราะสามารถลดระยะเวลา
การปฏิบัติงานก่อสร้างได้เป็นอย่างดีแต่มีข้อเสียเรื่องพื้นผิวผนังที่ไม่
สวยงาม ดังนั ้นขั ้นตอนการฉาบผิวบางจึงเป็นขั้นตอนการแก้ไข
ปัญหาของสภาพผิวผนังทั้ง 2 รูปแบบให้ได้มาตรฐาน  

จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลิตภาพ
แรงงานและต้นทุนต่อตารางเมตรของงานฉาบผิวบางบนโครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังแผ่นมวลเบา และผนังฉาบปูนเพื่อนำข้อมูล
มาเปรียบเทียบกันในระหว่างผนัง 3 ประเภท อีกทั ้งยังใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการวางแผนการดำเนินงาน เพื่อช่วยเพิ่มโอกาส และ
ความมั่นใจในการประมูลงาน อีกทั้งยังลดอัตราการเสี ่ยงต่อการ
ขาดทุนของการรับเหมางานฉาบผิวบางในผนังรูปแบบนี้ต่อไปใน
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อนาคต 
วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อศึกษาต้นทุนทางตรง

ต้นทุนทางอ้อม และผลิตภาพของการทำงานบนผิวผนัง 3 ประเภท 
โดยเก็บข้อมูลจำนวน 3 โครงการ การฉาบผิวบางมีขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานซ้ำๆ ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด
โครงการ ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ได้เลือกใช้ทฤษฎีการเรียนรู้สะสม  
( Cumulative Learning Curve Model ) [1] เหมาะสมก ับงานที่
ทำงานซ้ำๆ โดยช่างคนเดิม หรือชุดเดิม ผู้วิจัยจึงเห็นควรใช้สมการ
ทฤษฎีการเรียนรู้สะสมในการวิเคราะข้อมูลของแต่ละโครงการเพื่อให้
ทราบถึงต้นทุนที่แท้จริง 

                Tn= t1 ∙n
log(Lc)
log2                          (1) 

โดยท่ี  
 Tn =เวลาสะสมต้ังแต่หน่วยที่ 1 ถึงหน่วยที่ n 
 t1  =เวลาในการทำหน่วยแรก 
 n   =จำนวนหน่วย 
 Lc  =ค่าการเรียนรู้คงที่ (Learning Curve Factor) 

ขอบเขตในการวิจัยในคร้ังนี้ คือ พ้ืนผิวผนัง 3 รูปแบบ ได้แก่ ผิว
ผนังโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวแผ่นมวลเบา และผิวผนังฉาบ
ปูน โดยท่ีศึกษาพ้ืนผิวละ 1 โครงการ 

นรินทร และพิชญ์ [2] ศึกษาผลิตภาพและคุณภาพของแรงงาน
ก่อสร้างเนื่องจากในปัจจุบันนิยมใช้แรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้นเหตุเพราะ
ต้นทุนค่าแรงที่ถูกกว่าแรงงาน ซึ่งผลลัพธ์จากการศึกษาครั้งนี้คือ
แรงงานไทยมีค่าผลิตภาพที่สูงกว่าแรงงานต่างด้าวในทุกหมวดงาน 
ยกเว้นงานเข้าแบบบันได และลูกขั ้นบันได, งานวางเหล็ก Wire 
Mesh พ้ืน, งานติดต้ังแผ่นพ้ืนสำเร็จรูป  

ยอดธงชัย และวรรณวิทย์ [3] กล่าวถึงการศึกษาผลิตภาพ
แรงงานของงานทาสีผนังภายนอกอาคาร กรณีศึกษาการปรับปรุง
อาคารเก่า โดยผู้วิจัยได้ทำการศึกษาผลิตภาพแรงงานทาสีภายนอก
อาคาร ผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีดำเนินงานวิจัยโดยการสำรวจ สังเกตและ
เก็บข้อมูลการทำงานที่หน้างานและจดบันทึกลงในตารางรายงาน
ประจำวัน และวิเคราะห์ข้อมูล ตามสมการของทฤษฎีการเรียนรู้สะสม 
ผลการศึกษาสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนงานทาสีผนัง
ภายนอกอาคาร กรณีการปรับปรุงอาคารเก่าอีกทั้งยังทราบถึงต้นทุน
ค่าใช้จ่ายเพ่ือนำมาเป็นแนวทางการประมูลงานในอนคต 

ชูเกียรติ และคณะ [4] ได้ศึกษาการประเมินค่าผลิตภาพแรงงาน
ต่างด้าวในการทำงานโครงสร้างของโครงการก่อสร้าง โดยเลือก
กรณีศึกษาคือโครงการก่อสร้างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 
สาขาขนอม ผู้วิจัยได้เลือกวิธีการวิจัยโดยวิธีการประเมินแบบ 5 นาที  
ซึ ่งจากการศึกษาค่าผล ิตภาพแรงงานต่างด้าวในการทำงาน
โครงสร้างของโครงการก่อสร้างพบว่า ค่าผลิตภาพโดยรวมเฉล่ีย
เท่ากับ ร้อยละ 63.3 ทั ้งนี ้ผู ้ว ิจัยจึงได้ดำเนินการเสนอวิธ ีการ
ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานเพื่อเพิ่มค่าผลิตภาพ ภายหลังจากการ

ปรับปรุงแล้ว ทำให้ค่าผลิตภาพเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.9 อีกทั้งยังปรับปรุง
การใช้แรงงานให้เหมาะสมมากขึ้น 

วริสรา และคณะ [5] ได้ศ ึกษาค่าผลิตภาพ สัดส่วนการใช้
คนงาน และประมาณระยะเวลาในกิจกรรมผูกเหล็กด้วยวิธีการประเมิน
หน้างานบริเวณฐานรากจำนวน 6 ตำแหน่ง จากการวิจัยพบว่าจาก
เดิมกำหนดแผนในการดำเนินงาน 15 วัน โดยใช้ทรัพยากรบุคคล 
จำนวน 42 คน โดยผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีการลดจำนวนทรัพยากรใน
การทำงานเพื่อทดสอบในกรณีศึกษา โดยการลดจำนวนทรัพยากร
บุคคลเป็น 36 คน ผลปรากฏหลังจากการเก็บข้อมูลว่าผลิตภาพ
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 0.36 ตัน/วัน ค่าสัดส่วนในการใช้ทรัพยากรบุคคล
เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.73 มีค่าผลิตภาพหน้างานเพิ่มขึ้นเป็น 0.27 ตัน/คน-
วัน และมีค่าประมาณระยะเวลาผูกเหล็กรวมลดลงเหลือ 20.62 วัน 
ซึ่งมีระยะเวลามากกว่าเวลาผูกเหล็กตามแผนเพียง 5.62 วัน ดังนั้น
จึงแสดงให้เห็นได้ว่าแนวทางการลดจำนวนทรัพยากรบุคคลเพื่อเพ่ิม
ผลิตภาพมีผลลัพธ์ที่ดีและเหมาะสมกับการศกึษาคร้ังนี้ 

วิโรจน์ และกำพล [6] กล่าวถึงการวิเคราะห์ต้นทุน และผลิต
ภาพแรงงานในการก่อสร้างขนาดใหญ่ ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ  
และได้ทำการวิเคราะห์หาต้นทุน และผลิตภาพของอาคารที่มีความ
สูงและจำนวนชั้นที่แตกต่างกัน พบว่า เมื่อจำนวนชั้นของอาคาร
เพิ่มขึ้นผลิตภาพในการดำเนินงานจะลดลง จึงมีผลต่างปัจจัยด้าน
ระยะเวลา และค่าแรงของทรัพยากรบุคคลในการก่อสร้างสูงขึ้น 

2. วิธีการดำเนินงานวจิัย 

การศึกษาวิจัยการวิเคราะห์ต้นทุนงานฉาบผิวบางบนพ้ืนผิวผนัง
โดยวิธีทฤษฎีการเรียนรู้ผู้วิจัยได้มุ่งเน้นที่จะศึกษาต้นทุนงานฉาบผิวบาง
บนพื้นผนังโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังแผ่นมวลเบา และผนัง
ฉาบปูน 

ดังนั้นเพ่ือให้การวิจัยคร้ังนี้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ ผู้วิจัยจึงได้
กำหนดวิธีดำเนินการวิจัย โดยเก็บข้อมูลจำนวน 3 โครงการ การเก็บ
ข้อมูลจากหน้างาน ทำโดยการจดบันทึกการใช้ทรัพยากรในการ
ทำงานในแต่ละวันคือ เวลา แรงงาน วัสดุ และอุปกรณ์การทำงาน 
ลงในตารางบันทึกรายงานประจำวัน เพ่ือวิเคราะห์หาต้นทุนทางตรง
ต้นทุนทางอ้อม ส่วนการวิเคราะห์ผลิตภาพนั้นการศึกษาครั ้งนี ้ได้
เลือกใช้ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อวิเคราะห์ความชันของเส้นการเรียนรู้ 
สำหรับใช้ประมาณเวลาการทำงานของงานฉาบผิวบางบนพื้นผิว  
3 ประเภท  ดังรูปที่ 1-3 
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รูปที่ 1  โครงการผิวผนังโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 
รูปที่ 2  โครงการผิวผนังแผ่นมวลเบา 

 
รูปที่ 3  โครงการผิวผนังฉาบปูน 

3. ผลการศึกษา 

จากการเก็บข้อมูลของการทำงานบนผิวผนัง 3 ประเภท จำนวน 
3 โครงการ โดยการจดบันทึกข้อมูลการทำงานจริงในแต่ละวันได้
ปริมาณงานที่แล้วเสร็จในแต่ละวันดังแสดงในรูปที่ 4-6  

โครงการผิวผนังประเภทโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 
รูปที่ 4  แสดงผลการเก็บข้อมูลปริมาณงานที่แล้วเสร็จในแต่ละ

วนัของโครงการผิวผนังโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 

โครงการผิวผนังประเภทแผ่นมวลเบา 

 
รูปที่ 5  แสดงผลการเก็บข้อมูลปริมาณงานที่แล้วเสร็จในแต่ละ

วันของโครงการผิวผนังแผ่นมวลเบา 

โครงการประเภทผิวผนังฉาบปูน 

 
รูปที่ 6  แสดงผลการเก็บข้อมูลปริมาณงานที่แล้วเสร็จในแต่ละ

วันของโครงการผิวผนังฉาบปูน 

3.1. ต้นทุนทางตรง 

เมื่อได้ข้อมูลรายละเอียดปริมาณงานที่แล้วเสร็จในแต่ละวันดัง
รูปที่ 4-6 แล้วนั้น จึงนำผลการเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยวิธีทฤษฎี
การเรียนรู้สะสม ได้ผลการศึกษา คือ ค่าการเรียนรู้คงที่ (Lc) และค่าเวลา
ในการทำหน่วยแรก (t1) เพื่อศึกษาต้นทุนทางตรงผนัง 3 ประเภท
ของแต่ละโครงการ ดังแสดงในตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1  แสดงค่า Lc และค่า t1  ในแต่ละโครงการ 

ลำดับ โครงการ Lc t1 

1 โครงการผิวผนังประเภท
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 

1.95 0.51 

2 โครงการผิวผนังประเภทแผ่น
มวลเบา 

1.87 0.75 

3 โครงการผิวผนังประเภทฉาบปูน 1.95 0.50 

จากค่า Lc และค่า t1  ตารางที่ 1 นำมาเขียนสมการทฤษฎีการ
เรียนรู้สะสมได้ดังสมการที่ 2-4 และเขียนกราฟการเรียนรู้สะสมได้
ดังรูปที่ 7-9 

ในโครงการที่ 1 โครงการผิวผนังโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
สามารถนำมาเขียนสมการและกราฟได้ดังนี้     
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Tn=0.51∙n
log(1.95)
log  (2)                (2) 

 
รูปที่ 7  กราฟแสดงเวลาการทำงานจริง และเวลาการเรียนรู้

สะสม โครงการผิวผนังประเภทคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ในโครงการที่ 2 โครงการผิวผนังแผ่นมวลเบสามารถนำเขียน
สมการและกราฟได้ดังนี้ 

  Tn=0.75∙n
log(1.87)
log (2)                  (3) 

 
รูปที่ 8  กราฟแสดงเวลาการทำงานจริง และเวลาการเรียนรู้

สะสม โครงการผิวผนังแผ่นมวลเบา 

ในโครงการที่ 3 โครงการผิวผนังฉาบปูนสามารถนำมาเขียน 
สมการ และกราฟได้ดังนี้ 

  Tn=0.50∙n
log(1.95)
log  (2)               (4) 

 
รูปที่ 9 กราฟแสดงเวลาการทำงานจริง และเวลาการเรียนรู้สะสม  

โครงการผิวผนังฉาบปูน 

จากสมการที่ 2-4 ซึ่งสามารถนำไปใช้คำนวณหาต้นทุนทางตรง
ของผนัง 3 ประเภทแต่ละโครงการได้ดังนี้  

โครงการผิวผนังโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก คำนวณค่าแรง
จากสมการการเรียนรู้สะสม โดยจากการเก็บข้อมูลได้พื้นที่จริงของ
งานฉาบผิวบางทั้งโครงการ โดยประมาณ 25,000 ตร.ม.และปริมาณ
คนงานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน คือ 40 คน   
 หาปริมาณงานต่อช่าง 1 คน = 25,000/40 = 625 ตร.ม. 
 ประมาณระยะเวลาสะสม จากสมการที่ 1 
 จะได้ t1 = 0.51 และ Lc = 1.95   

T625=0.51∙625
log 1.95
log  2 = 251 ชั่วโมง 

ประมาณระยะเวลาการทำงาน 25,000 ตร.ม. โดยใช้ช่าง 40 คน 
เวลาการทำงานของช่าง 40 คน = 251.95(40) =10,078 ชั ่วโมง  
ซึ่งเป็นเวลาที่ใช้ในการคำนวณค่าแรงงานฉาบผิวบางบนผนังโครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากการเก็บข้อมูลคนงานมีค่าแรง 350 บาท/วัน 
จะสามารถคำนวณค่าแรงได้ดังนี้ 
ค่าแรงช่างปฏิบัติงาน  350/8 = 43.75 บาท/ชั่วโมง 
ระยะเวลาทั้งหมดของโครงการ 10,078 (43.75) = 440,912 บาท 
รวมค่าใช้จ่ายทางตรงทั้งหมด 440,912 บาท 
ค่าใช้จ่ายต่อตารางเมตรเป็น = 440,912/25,000 = 18 บาท 

โครงการผิวผนังแผ่นมวลเบา คำนวณค่าแรงจากสมการการ
เรียนรู้สะสม โดยจากการเก็บข้อมูลได้พื้นที่จริงของงานฉาบผิวบาง
ทั้งโครงการ โดยประมาณ 19,500 ตร.ม. และปริมาณคนงานที่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน คือ 30 คน   

 หาปริมาณงานต่อช่าง 1 คน = 19,500/30 = 650 ตร.ม. 

 ประมาณระยะเวลาสะสม จากสมการที่ 2 
 จะได้  t1 = 0.75 และLc = 1.87 

T650=0.75∙650
log 1.87
log  2 = 260 ชั่วโมง 
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ประมาณระยะเวลาการทำงาน 19,500 ตร.ม. โดยใช้ช่าง 30 คน  
เวลาการทำงานของช ่าง  30 คน  = 260(30) =7,800 ช ั ่ วโมง  
ซึ่งเป็นเวลาที่ใช้ในการคำนวณค่าแรงงานฉาบผิวบางบนผนังแผ่น
มวลเบา จากการเก ็บข ้อม ูลคนงานม ีค ่ าแรง 350 บาท/วัน  
จะสามารถคำนวณค่าแรงได้ดังนี้ 
ค่าแรงช่างปฏิบัติงาน  350/8 = 43.75  บาท/ชั่วโมง  
เวลาทั้งหมดของโครงการ 7,800(43.75) = 341,250  บาท 
รวมค่าใช้จ่ายทางตรงท้ังหมด   341,250  บาท 
ค่าใช้จ่ายต่อตารางเมตรเปน็ = 341,250/19,500 = 18 บาท 

โครงการผิวผนังฉาบปูน คำนวณค่าแรงจากสมการการเรียนรู้
สะสมพ้ืนที่งานฉาบผิวบางทั้งโครงการ 12,500 ตร.ม.  
 หาปริมาณงานต่อช่าง 1 คน = 12,500/20 = 625 ตร.ม. 
 ประมาณระยะเวลาสะสม จากสมการที่ 2 
 จะได้ t1  = 0.50 และ Lc = 1.95 

T650=0.50∙625
log 1.95
log  2 = 247 ชั่วโมง  

ประมาณระยะเวลาการทำงาน 12,500 ตร.ม.โดยใช้ช่าง 20 คน 
เวลาการทำงานของช่าง 20 คน = 247(20) =4,940 ชั่วโมง ซึ่งเป็น
เวลาที่ใช้ในการคำนวณค่าแรงงานฉาบผิวบางบนผนังฉาบปูน จากการ
เก็บข้อมูลคนงานมีค่าแรง 350 บาท/วัน จะสามารถคำนวณค่าแรงได้
ดังนี้ 
ค่าแรงช่างปฏิบัติงาน  350/8 = 43.75บาท/ชั่วโมง  
เวลาทั้งหมดของโครงการ 4,940(43.75) = 216,125 บาท     
รวมค่าใช้จ่ายทางตรงท้ังหมด 216,125 บาท 
คา่ใช้จ่ายต่อตารางเมตรเป็น = 216,125/12,500 = 17 บาท 
   ดังนั้นค่าใช้จ่ายทางตรงของแต่ละโครงการมีรายละเอียดดัง ตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2  แสดงต้นทุนทางตรงแต่ละโครงการ 

ลำดับ โครงการ ต้นทุน
ทางตรง 
(บาท) 

ต้นทนุทางตรงต่อ
ตารางเมตร

(บาท) 
1 โครงการผิวผนังโครงสร้าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก 
440,912 18 

2 โครงการผิวผนังประเภท
แผ่นมวลเบา 

341,250 18 

3 โครงการผิวผนังประเภท
ฉาบปูน 

216,125 17 

3.2. ต้นทุนทางอ้อม 

ค่าใช้จ่ายทางอ้อมของของแต่ละโครงการท่ีได้จากการสัมภาษณ์ 
ผู้ประกอบการงานฉาบผิวบางและเก็บข้อมูลหน้างานสามารถนำ
ข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังตารางที่ 3-5 

โครงการผิวผนังโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก มีรายละเอียด

ต้นทุนทางอ้อมดังตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3  แสดงถึงตัวอย่างการคำนวณต้นทุนทางอ้อมโครงการผิว
ผนังโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ลำดับ รายการ 
ค่าใช้จ่าย(บาท) เวลาทำงาน 

ของโครงการ 
 (วัน) 

ค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด 

หน่วย 
ต่อเดือน 

ต่อ
วัน 

1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน     
สำนักงานใหญ ่

12,900 430 419 180,170 บาท 

2 ค่าใช้จ่ายที่พักคนงาน 3,750 125 419 52,375 บาท 
3 ค่าเดินทาง 2,500 83 419 34,917 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อมโครงการผิวผนังโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 267,462 บาท 

โครงการผิวผนังแผ่นมวลเบา มีรายละเอียดต้นทุนทางอ้อมดัง
ตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4  แสดงถึงตัวอย่างการคำนวณต้นทุนทางอ้อมโครงผิวผนัง
แผ่นมวลเบา 

ลำดับ รายการ 
ค่าใช้จ่าย(บาท) เวลาทำงาน 

ของโครงการ 
 (วัน) 

ค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด 

หน่วย 
ต่อ

เดือน 
ต่อ
วัน 

1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน    
สำนักงานใหญ่ 

13,400 330 325 145,167 บาท 

2 ค่าใช้จ่ายที่พักคนงาน 4,750 125 325 51,458 บาท 

3 ค่าเดินทาง 2,000 83 325 21,667 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อมโครงการผิวผนังแผ่นมวลเบา 218,292 บาท 

โครงการผิวผนังฉาบปูน มีรายละเอียดต้นทุนทางอ้อมดัง
ตารางท่ี 5 

ตารางที่ 5 แสดงถึงตัวอย่างการคำนวณต้นทุนทางอ้อโครงการผิว
ผนังฉาบปูน 

ลำดับ รายการ 
ค่าใช้จ่าย(บาท) เวลาทำงาน 

ของโครงการ 
 (วัน) 

ค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด 

หน่วย 
ต่อ

เดือน 
ต่อ
วัน 

1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 
สำนักงานใหญ่ 

9,500 317 247 78,217 บาท 

2 ค่าใช้จ่ายที่พักคนงาน 2,500 83 247 20,583 บาท 

3 ค่าเดินทาง 1,000 33 247 8,233 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อมโครงการผิวผนังฉาบปูน 107,033 บาท 

จากข้อมูลค่าใช้จ่ายทางอ้อมของแต่ละโครงการดังแสดงใน
ตารางที่ 3-5 พบว่าค่าใช้จ่ายการดำเนินงานสำนักงานใหญ่ของ
ผู ้ร ับเหมางานฉาบผิวบางมีต้นทุนเง ินเดือนประจำพนักงานที่
แตกต่างกันจึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานสำนักงานใหญ่ใน
ตารางที่ 3-5 แตกต่างกัน ค่าใช้จ่ายที่พักคนงานผู้รับเหมางานฉาบ
ผิวบางมีต้นทุนไม่เท่ากันเพราะผู ้ร ับเหมาหลักมีการเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคในอัตราที่แตกต่างกัน ค่าใช้จ่ายการ



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

CEM-25-6 

เดินทางขึ้นอยู่กับระยะทางจากสำนักงานใหญ่ไปยังสถานที่ก่อสร้าง
จึงทำให้มีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันดังแสดงในตารางที่ 3-5  
ดังนั้นจึงทำให้ค่าใช้ทางอ้อมแตกต่างกัน และสามารถนำมาคำนวณ
ค่าแรงต่อตารางเมตรได้ดังแสดงในตารางท่ี 6 

ตารางท่ี 6  แสดงถึงข้อมูลต้นทุนทางตรง ทางอ้อม และราคาค่าแรง
ต่อตารางเมตร  

ลำดับ ชื่อโครงการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม
ค่าใช้จ่าย 

พ้ืนที่
ทั้งหมด 
ของ

โครงการ 

ราคา
ต้นทุน 
(บาท/
ตร.ม.) 

ทางตรง ทางอ้อม 

1 โครงการผิวผนัง
โครงสร้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

440,912 267,462 705,855 25,000 28 

2 โครงการผิผนัง
แผ่นมวลเบา 

341,250 218,292 559,542 19,500 29 

3 โครงการผิวผนัง
ฉาบปูน 

216,125 107,033 323,158 12,500 26 

4. สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาต้นทุนทางตรง ต้นทุนทางอ้อม และผลิตภาพของ
การทำงานบนผิวผนัง 3 ประเภท ทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้และ
นำมาสรุปผลดังนี้ ด้านการเรียนรู ้ในการก่อสร้าง โดยได้จากการ
ประมวลผลข้อมูลการเก็บข้อมูลในการทำงาน มาหาสมการการ
เรียนรู้สะสม และสามารถคำนวณค่า Lc  ได้ตามตารางที่ 1 ซึ่ง Lc 
เป็นค่าเรียนรู้คงที่ ผลที่ได้จากการศึกษาอยู่ในช่วง 1.5 ถึง 2 ซึ่ง
เป็นไปตามทฤษฎีการเรียนรู้สะสมทำให้ทราบว่าเกิดการเรียนรู้จาก
งานที่ศึกษาขึ้นจริง แต่จากการศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์พบว่า
โครงการพื้นผิวผนังโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และพื้นผิวผนัง
ฉาบปูน ตลอดช่วงระยะเวลาการทำงานกราฟทั้ง 2 เส้นมีความ
ใกล้เคียงกัน โดยมีค่าการเรียนรู ้คงที่ (Lc) เท่ากับ 1.95 ซึ่งตาม
ทฤษฎีแล้วนั ้นโครงการทั ้ง 2 โครงการ เกิดการเรียนรู ้ขึ ้นเพียง
เล็กน้อยเท่านั้น สาเหตุที่กราฟเป็นลักษณะนี้ เพราะการฉาบผิวบาง
บนผิวผนังโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และผิวผนังฉาบปูน 
สามารถปฎิบัต ิงานได้สม่ำเสมอมากกว่าผิวผนังแผ่นมวลเบา 
เนื่องจากผิวผนังแผ่นมวลเบามีพ้ืนผิวที่ไม่เรียบเนียน แตกต่างจากผิว
ผนังทั้ง 2 ประเภท จึงทำให้ในช่วงเวลาปฏิบัติงานในช่วงแรกช่างยัง
ไม่เคยชินกับผิวผนังแผ่นมวลเบา และเมื่อเคยชินแล้วจึงทำให้ช่าง
สามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นรวมทั้งทำให้เกิดการเรียนรู ้ที่
มากกว่าพ้ืนผิวผนังอ่ืนๆ 

ด้านต้นทุนทางตรง และทางอ้อม สามารถคำนวณโดยต้นทุน
ทางตรงคำนวณจากสมการการเรียนรู้สะสมได้ และต้นทุนทางอ้อม
ได้จากการวิเคราะห์ผลการเก็บข้อมูลหน้างาน ซึ่งพบว่าต้นทุนราคา
ต่อตารางเมตรของแต่ละโครงการคือ ผิวผนังโครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็ก 28 บาทต่อตารางเมตร โครงการผิวผนังแผ่นมวลเบา 29 

บาทต่อตารางเมตร และโครงการผิวผนังฉาบปูน 26 บาทต่อตาราง
เมตร โดยผิวผนังแผ่นมวลเบามีต้นทุนต่อตารางเมตรที่มากที่สุดคือ 
29 บาทต่อตารางเมตร แต่จะสังเกตได้ว่าต้นทุนทางตรงต่อตาราง
เมตร ของแต่ละพื้นผิวมีความใกล้เคียงกันจากตารางแสดงต้นทุนต่อ
ตารางเมตรของค่าแรงทางตรงแต่ละโครงการดังตารางที่ 2  แต่จาก
การเก็บข้อมูลต้นทุนทางอ้อมมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันมากจึงควร
คำนึงถึงต้นทุนทางอ้อมของแต่ละโครงการเนื่องจากต้นทุนทางอ้อมมี
ลักษณะเฉพาะแต่ละโครงการที่แตกต่างกัน 

ดังนั้นการคำนวณต้นทุนงานฉาบผิวบางของโครงการในอนาคต
ควรคำนึงถึงต้นทุนทางตรงเป็นหลัก และคำนึงถึงต้นทุนทางอ้อม
ของโครงการนั้นๆเพ่ือความถูกต้องของราคาต้นทุนงานฉาบผิวบาง 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาต้นทุนทางตรงและผลิตภาพของการ
ทำงานของงานฉาบผิวบางบนพื้นผิวผนังทั้ง 3 ประเภทนั้นสามารถ
นำข้อมูลไปได้กับโครงการในอนาคตพื้นผิวผนังทั้ง 3 ประเภทได้ 
เนื่องจากลักษณะพื้นผิวเหมือนกัน และส่วนของต้นทุนทางอ้อมยัง
เป็นลักษณะเฉพาะของโครงการนั้นๆควรวิเคราะห์แต่ละโครงการไม่
สารมารถใช้ได้กับโครงการอ่ืนๆ ทั้งนี้ในปัจจุบันมีโครงการท่ีใช้พ้ืนผิว
ผนัง และการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันออกไป หากนำข้อมูลจาก
การศึกษาไปใช้ประโยชน์กับโครงการท่ีมีลักษณะแตกต่างกัน ผลของ
การวิจัยในครั้งนี้จะไม่มีความใกล้เคียงกัน เนื่องจากลักษณะงาน
แตกต่างกันจะส่งผลต่อ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ต้นทุนทางตรง 
ต้นทุนทางอ้อม และผลิตภาพของแรงงาน ดังนั้นควรทำการศึกษา
ผิวผนังแบบอ่ืนๆ เพ่ือความถูกต้องและแม่นยำของข้อมูลต่อไป 
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การระบปุัจจัยความเสี่ยงของการควบคุมงานก่อสร้างในโครงการก่อสร้างอาคารท่ีพักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานขอนแก่น 
IDENTIFYING RISK FACTORS FOR CONSTRUCTION CONTROL IN THE PASSENGER TERMINAL CONSTRUCTION 

PROJECT, KHON KAEN AIRPORT 
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บทคัดย่อ 

ความเส่ียงจากโครงการงานก่อสร้างเป็นส่ิงที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอ โครงการงานก่อสร้างท่าอากาศยานนับว่ามีความเส่ียงมากกว่างานก่อสร้าง
ทั่วไป อีกทั้งก่อให้เกิดปัญหาการควบคุมงานก่อสร้างในโครงการ อาคารที่พักผู้โดยสารนับเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญในท่าอากาศยานที่ไม่ได้อยู่
ในเขตการบิน แต่ส่งผลต่อความล่าช้าของโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานไม่น้อย  วัตถุประสงค์ของการวิจัยคร้ังนี้เพ่ือระบุปัจจัยความเส่ียงและศึกษา
ปริมาณผลกระทบต่อการควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานขอนแก่น เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
บุคลากรในหน่วยงาน ผู้ควบคมุงานฝ่ายที่ปรึกษา 10 คน และผู้ควบคุมงานฝ่ายผู้รับเหมาก่อสร้าง 10 คน ที่รับผิดชอบงานก่อสร้างในคร้ังนี้ โดยการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลเป็นสำคัญ จากน้ันผู้ประเมินสามารถใช้สถิติพ้ืนฐานวิเคราะห์ระดับความเส่ียงและจัดกลุ่มความเสี่ยงที่สำคัญ พบว่า ปัจจัยความ
เส่ียงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานขอนแก่นสามารถจำแนกได้ 12 ด้านได้แก่ 
1) ด้านสัญญา   2) ด้านออกแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ 3) ด้านการเงิน 4) ด้านแผนงาน 5) ด้านบุคคล 6) ด้านแรงงาน 7) ด้านวัสดุ 8) 
ด้านเคร่ืองจักร 9) ด้านผู้รับเหมารายย่อย 10) ด้านการเมือง 11) ด้านเศรษฐกิจ 12) ด้านธรรมชาติ ปัจจัยความเส่ียงด้านแผนงานมีระดับความเส่ียง
มากที่สุด และปัจจัยความเสี่ยงด้านการเมืองมีระดับความเสี่ยงน้อยที่สุด ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวสามารถนำมาใช้ในการจัดความเสี่ยงให้
เหมาะสมกับกลุ่มผู้ควบคุมงานท้ังสองฝ่ายในโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารของท่าอากาศยานขอนแก่น 
คำสำคัญ: ปัจจัยความเส่ียง, การระบุความเส่ียง, อาคารที่พักผู้โดยสาร, โครงการก่อสร้างท่าอากาศยาน 

Abstract 

Risk of construction projects is likely to happen any time. The airport construction project is one of the complex and 
highly sophisticated construction projects. It also causes problems in the construction control in the project. The terminal 
building is one of the important elements in airports outside of the airside. But the result of delay in airport construction 
projects have associated negative impacts and effects.  Thus, this research aims to identify and analysis the risk factors which 
affect the construction control in airport construction project using the Kon Kaen airport as the case study. The data was 
collected by the consultant group from all 10 personnel and the contractor group from all 10 personnel, who are assigned 
for airport construction project. The research methodologies consisted of interviews and questionnaires surveys. The main 
research methodology applied the key informant interview. After that, basic statistics was applied for risk level and its category. 
The results of this research found that there are twelve important risk categories, that is, 1) contractual risk 2) drawings and 
specifications risk 3) financial risk 4) scheduling risk 5) organization and human resource risk 6) skill and experience risk                 
7) material risk 8) physical resource risk 9) coordination between working parties 10) political risk 11) economic risk                      
12) environmental and social risk. Risk factors associated with scheduling risk is found to be the highly significant risk factors 
and political risk is found to be the lowest significant risk factors. These risk categories can be used for risk management 
planning. It is suitable for both groups of supervisors in the construction of the new passenger terminal building. 
Keywords: Risk factor, Risk identification, Terminal building, Airport construction project 
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1. บทนำ 

จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดหลักในกลุ่มจังหวัดอีสานตอนกลาง 
นับเป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีโอกาสทาง
การค้าที่ดีเพราะตั้งอยู่บนเส้นทางตะวันออก-ตะวันตก (East-West 
Economic Corridor-EWEC) โครงการพ ัฒนาท ่ าอากาศยาน
ขอนแก่น (ก่อสร้างอาคารผู ้โดยสาร) เป็น 1 ใน 44 โครงการที่
เกิดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรอบวงเงินลงทุนรวม 2,021,283.52 ล้านบาท มีแผนจะเปิด
ให้บริการปี 2564 [1] แต่เนื่องจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของ      
โรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) อีกทั ้งปัญหาการ
จัดการระหว่างการก่อสร้างในโครงการจึงมีแนวโน้มที ่โครงการ
พัฒนาท่าอากาศยานขอนแก่นจะล่าช้ากว่ากำหนด โครงการก่อสร้าง
อาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายตัว
จากการเดินทางที่มากขึ้นในอนาคตในพื้นที่อีสานตอนกลางทั้งจาก
เป็นเส้นทางตะวันออก-ตะวันตก และช่วงเทศกาลวันหยุดประจำปี
นับเป็นการลงทุนที่ต้องใช้ทั ้งเวลาและงบประมาณ การก่อสร้าง
อาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 28,000 ตาราง
เมตร และปรับปรุงอาคารที ่พักผู ้โดยสารหลังเดิมพื ้นที ่ใช้สอย
ประมาณ 16,500 ตารางเมตร เมื่อรวมอาคารเป็นหลังเดียวกัน มี
พื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 44,500 ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารได้ 
1,000 คนต่อชั่วโมง เป็น 2,000 คนต่อชั่วโมง หรือ 5 ล้านคนต่อปี 
และทำการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์เดิม 5 ชั้น ปรับปรุงเป็น 7 ชั้น 
เดิมรองรับการจอดรถยนต์ได้ 450 คัน เป็น 1,160 คัน และทางเดิน
เชื่อมอาคารที่พักผู้โดยสาร นอกจากนี้อาคารจอดรถยังได้ทำทาง
เชื่อมไว้รอสำหรับโครงการรถไฟฟ้ารางเบา (โมโนเรล) ที่จะเชื่อมเข้า
มายังสนามบินขอนแก่นด้วย ซึ่งจะทำให้ท่าอากาศยานขอนแก่น 
กลายเป็นสนามบินขนาดใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [2]  

อย่างไรก็ตามความเสี่ยงที่ส่งผลต่อความล่าช้าของงานก่อสร้าง
อาคารทั่วไปมีความสลับซับซ้อนด้านสถาปัตยกรรม โครงสร้าง และ
งานระบบน้อยมากเมื ่อเทียบกับโครงการก่อสร้างอาคารที ่พัก
ผู ้โดยสารในท่าอากาศยานซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ของรัฐที ่มี
หลายฝ่ายเก่ียวข้องมากมาย จึงเป็นเร่ืองน่าสนใจที่จะศึกษาและระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่พัก
ผู้โดยสารในท่าอากาศยานขอนแก่น เพื่อให้องค์กรกรมการบินพล
เรือน บริษัทที่ปรึกษาและบริษัทผู้รับจ้างใช้ในการวิเคราะห์และ
บริหารความเสี่ยงในโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารในท่า
อากาศยานต่อไปในอนาคต 

1.1. ทบทวนวรรณกรรม 

สืบเนื่องจากเหตุที่มาของความสำคัญของโครงการก่อสร้างท่า
อากาศยาน ส่วนใหญ่มีการศึกษาระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะ
กระทบต่อโครงการก่อสร้างท่ออากาศยานเป็นสำคัญ แต่ในการ

ประเมินความเสี่ยงเพื่อระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงในงานควบคุม
งานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารในท่าอากาศยาน เพื่อระบุและ
วิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงต่อผลกระทบต่อการควบคุมงานก่อสร้าง
อาคารที่พักผู้โดยสาร  (Terminal Buildings) พบว่าน้อยมาก [3] 
ฉะนั้นการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงในครั้งนี้จะศึกษาจากการ
ทบทวนวรรณกรรมของงานวิจัยก่อนที่ได้ทำมาบ้าง สุดท้ายเพื่อให้
ปัจจัยเสี ่ยงในครั ้งนี ้เหมาะสมที ่จะนำไปใช้งานได้จริง การเข้า
สัมภาษณ์โดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญในสายงานน้ีจึงจำเป็น     

1.1.1. องค์ประกอบท่าอากาศยาน (THE ELEMENTS OF 

THE AIRPORT) 
ท่าอากาศยาน หมายถึง พื้นที่ที่อยู่บนผิวดินและผิวหน้า รวมถึง

อาคารสิ่งติดตั้งและอุปกรณ์สำหรับใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด 
เพ่ือการขึ้นลงของเคร่ืองบินโดยองค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศ 
[4],[5] ได้แบ่งพื้นที่ในท่าอากาศยานออกเป็น 2 เขต 1) เขตพื้นที่
การบิน (Airside) หมายถึง พื้นที่ภายในสนามบินที่ใช้สำหรับวิ่งขึ้น
ลง รวมถึงอาคารที่ใช้ในการควบคุมการเข้าออก เช่น ทางว่ิง ทางขับ 
ลานจอดอากาศยาน เป ็นต ้น และ 2) เขตนอกพื ้นท ี ่การบิน  
(Landside) หมายถึง พื้นที่และอาคารในท่าอากาศยานที่ไม่ได้อยู่ใน
เขตการบิน เช่น อาคารผู้โดยสาร อาคารจอดรถ เป็นต้น  

1.1.2. การระบุและวิเคราะห์ความเส่ียง (RISK 

IDENTIFICATION AND ANALYSIS) 

ในการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการก่อสร้างทั่วไป การ
ระบุความเส่ียงเป็นกระบวนการหนึ่งที่ช่วยประมาณความเส่ียงที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อโครงการ และรวมถึงการจัดทำเอกสารเพื่อระบุ
ลักษณะของความเสี่ยงว่าโครงการนั้นมีความเสี่ยงอะไรบ้าง ส่วน
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเป็นการจัดลำดับความเสี่ยง เพื่อวิเคราะห์
และประเมินโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง รวมท้ังผลกระทบท่ีจะตามมา 
[4],[5] ฉะนั้นการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละงานวิจัยหรือ
การใช้งานจริงมีความคลาดเคล่ือนกันตามบริบทของงาน ดังนั้น การ
ไม่สนใจหรือลดความสำคัญของแหล่งที่มาของความเสี่ยงนั้นนับว่า
เป็นข้อบกพร่องที่จะส่งผลกระทบต่อโครงการอย่างมาก [6] 

1.1.3.  ปัจจัยเส่ียงในการก่อสร้างอาคารที่พัก
ผู้โดยสารในท่าอากาศยาน (RISK FACTORS IN 

TERMINAL BUILDING IN AIRPORT CONSTRUCTION) 

อาคารที ่พ ักผู ้โดยสารมีบทบาทที ่สำคัญในการจัดการต่อ
ผู้โดยสาร ซึ่งส่งผลต่อธุรกิจการบินและสร้างความประทับใจแรกใน
การบิน ดังนั้นการเข้าถึงอาคารที่พักผู้โดยสารในท่าอากาศยานจึง
เป็นกุญแจที่สำคัญไม่แพ้การบริหารสายการบิน [7],[8] จากการ
ทบทวนวรรณกรรมทำให้สามารถรวบรวมปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
การควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร ดังตารางที่ 1  
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ตารางท่ี 1 ปัจจัยความเส่ียงที่ส่งผลต่อการควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารในท่าอากาศยาน 
กลุ่มปัจจัย ปัจจัยที่ส่งผล งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

1.  ด้านสัญญา (Contract, C) 1.1 ความไม่ชัดเจนในเง่ือนไขสัญญา [4] [5] [7] [8] 
 1.2 ความขัดแย้งที่เกิดจากสัญญา [4] [5] [7] [8] 
 1.3 การแบ่งงวดงานและการจ่ายเงินไม่เหมาะสม [5] 
2. ด้านออกแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ  2.1 แบบก่อสร้างไม่สมบูรณ์ [4] [5] [7] [8] 
    (Drawing, D) 2.2 แบบและรายการประกอบแบบขัดแย้งกัน [4] [7] [8] 
3. ด้านการเงิน (Financial, F) 3.1 ขาดสภาพคล่องด้านงบประมาณ [4] [5] 
 3.2 ขาดสภาพคล่องด้านค่าวัสดุและค่าแรง [4] 
 3.3 ขาดสภาพคล่องด้านค่าใช้จ่าย [4] 
4. ด้านแผนงาน (Planning, P) 4.1 ขาดการวางแผนงานล่วงหน้า [4] [5] [7] 
5. ด้านบุคคล (Human resource, H) 5.1 บุคลากรประสบการณ์ไม่เพียงพอ [4] [5] [7] [8] 
 5.2 บุคลากรไม่เพียงพอ [5] [7] [8] 
 5.3 เกิดความขัดแย้งระหว่างบุคลการ [7] 
 5.4 ขาดการประสานงานระหว่างบุคลากร [4] [7] [8] 
6. ด้านแรงงาน (Labor, L ) 6.1 แรงงานฝีมือไม่เพียงพอ [5] [2] [7] 
 6.2 แรงงานทำงานไม่ได้คุณภาพ [4] [5] [7] [8] 
 6.3 เกิดความขัดแย้งระหว่างแรงงานแต่ละกลุ่ม [4] [5] [7] [8] 
7. ด้านวัสดุ (Material, M) 7.1 ขาดแคลนวัสดุก่อสร้าง [4] [5] [7] [8] 
 7.2 ความล่าช้าเนื่องจากการขออนุมัติวัสดุ [4] [5] 
 7.3 การจัดซื้อและส่งวัสดุล่าช้า [4] [5] [7] 
 7.4 วัสดุชำรุดเสียหาย [4] [5] [7] [8] 
8. ด้านเคร่ืองจักร (Machine, Mc) 8.1 การขาดแคลนเคร่ืองจักร [4] [5] [7] 
 8.2 อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรชำรุดเสียหาย [4] [5] [7] [8] 
 8.3 ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรไม่มีความชำนาญ [5] 
 8.4 ชนิดและขนาดเคร่ืองจักรไม่เหมาะสมกับงาน [7] [8] 
9. ด้านผู้รับเหมาย่อย (Sub-Contract, SC) 9.1 ผู้รับเหมาขาดความชำนาญ [4] [5] [7] 
 9.2 ผู้รับเหมาขาดสภาพคล่องทางการเงิน [4] 
 9.3 ขาดการประสานงานระหว่างผู้รับเหมาหลักกับ [4] [5] [7]  
      ผู้รับเหมารายย่อย  
10. ด้านการเมือง (Political, P) 10.1 ความเปล่ียนแปลงทางการเมือง [4] [5]  
 10.2 การแทรกแซงทางการเมือง [4] [5] [7]  
11. ด้านเศรษฐกิจ (Economical, E)  11.1 วิกฤตทางเศรษฐกิจและการเงิน [4] [5] [7] 
 11.2 ความแปรผันของอัตราดอกเบี้ย [4] [7] 
 11.3 การปรับราคาค่าน้ำมัน [4]  
 11.4 การปรับราคาค่าแรงขั้นต่ำ [4]  
12. ด้านธรรมชาติ (Environmental, En) 12.1 สภาพอากาศร้อนจัด [4] [5] [7] 
 12.2 น้ำท่วม [4] [5] [7] 
 12.3 พายุ [4] [5] [7] 
 12.4 แผ่นดินไหว [4] [5] [7]  
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1.1.4. สถิติพ้ืนฐานที่ใช้วิเคราะห์ (DESCRIPTIVE 

STATISTICAL ANALYSIS) 

 สถิติพื้นฐานเชิงพรรณนาถูกนำมาใช้ในงานวิจัยนี้ เพื่อให้งาน
ต่อผู้ใช้ที่เวลาในการวิเคราะห์สถิติไม่มากนัก หลังจากผู้เชี่ยวชาญให้
คะแนนความสำคัญผ่าน Likert scale ทั้งในส่วนของความถี่ของ
ปัญหาที่เกิดและความรุนแรงที่จะได้รับแล้ว จากนั้นข้อมูลจะถูก
นำเสนอในรูปแบบค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพ่ือให้ง่าย
ต่อการตีความต่อไป   

 

2. วิธีดำเนนิงานวิจัย  

การดำเนินงานวิจัยเริ่มด้วยการทบทวนงานวิจัยที่ประกอบด้วย
ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการควบคุมงานก่อสร้างในโครงการ
ก่อสร้างอาคารที ่พักผู ้โดยสาร โดยนำปัจจัยความเสี ่ยงที ่ได้จาก
ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้องทั ้งหมด 45 ปัจจัย 
นำมาสร้างเป็นข้อคำถามในแบบสัมภาษณ์ และนำแบบสัมภาษณ์ไป
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ใน
การก่อสร้างท่าอากาศยานมากกว่า 5 ปี จำนวน 5 ท่าน โดยใช้การ
คำนวณหาค่าดัชนี IOC (Item Objective Congruence) ที่เกณฑ์
ค่าดัชนีของข้อคำถามมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ซึ่งมีข้อคำถามที่มีค่า
ดัชนี IOC ผ่านเกณฑ์ จำนวน 37 ปัจจัย  จากนั้นทำการสัมภาษณ์
บุคลากรฝ่ายผู้รับจ้างจำนวน 10 คนและบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน
ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารในท่าอากาศยานขอนแก่นจำนวน 10 
คน และนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ 
 

3. ผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นชาย 
ร้อยละ 65.0 อายุระหว่าง 31-50 ปี มีประสบการณ์ในงานก่อสร้าง
เฉลี่ย 16-20 ปี และมีการศึกษาระดับปริญญาโทเฉลี่ยร้อยละ 50.0 
ซึ่งเป็นฝ่ายที่ปรึกษาเป็นส่วนใหญ่ และมีหน้าที่เป็นวิศวกรอาวุโสคิด
เป็นร้อยละ 35.0  เป็นที่น่าสังเกตเกือบร้อยละ 35.0 ผู้ถูกสัมภาษณ์
จบการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมนอกเหนือจากด้านวิศวกรรมโยธา 
ซึ่งมีรายละเอียดผลการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อ
การควบคุมงานก่อสร้างอาคารที ่พักผู ้โดยสารในท่าอากาศยาน
ขอนแก่น ดังนี้ 

3.1. ปัจจัยความเสี่ยงต่อการควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่
พักผู้โดยสารในท่าอากาศยาน 

หลังจากผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นผ่าน Likert scale 5 ระดับ
ต่อปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดย 
สารในท่าอากาศยานท้ัง 12 ปัจจัย ดังตารางที่ 2  

ตารางท่ี 2 ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อการควบคุมงานก่อสร้าง 
             อาคารที่พักผู้โดยสารในท่าอากาศยาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ 

X  SD X  SD 
C 1.77 0.95 1.87 1.14 
D 2.20 0.85 2.25 1.04 
F 1.42 0.72 2.91 0.92 
P 1.85 0.64 2.95 1.02 
H 1.79 0.87 2.40 0.62 
L 1.70 0.62 2.26 0.90 
M 1.80 0.70 2.35 1.08 
Mc 1.35 0.12 2.28 0.82 
SC 1.65 0.25 2.53 1.05 
P 1.32 0.10 1.95 1.05 
E 1.80 0.15 2.37 0.75 
En 1.61 0.05 2.45 1.00 

 
จากน้ันให้ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นเช่นเดียวกันกับปัจจัยรองท่ีส่ง 

ผลต่อการควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารในท่าอากาศยาน
ทั้ง 37 ปัจจัย ดังตารางที่ 3  

 
ตารางท่ี 3 ปัจจัยรองส่งผลกระทบต่อการควบคุมงานก่อสร้างอาคาร 
             ที่พักผู้โดยสารในท่าอากาศยาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ 

X  SD X  SD 
C1.1 1.75 1.04 2.00 1.26 
C1.2 1.55 0.86 1.95 1.36 
C1.3 1.70 0.95 2.00 1.10 
D2.1 2.30 1.10 2.45 1.12 
D2.2 2.40 1.11 2.30 0.95 
F3.1 1.55 0.59 2.95 1.12 
F3.2 2.05 0.77 2.50 0.74 
F3.3 1.55 0.80 1.75 0.89 
P4.1 1.95 0.74 3.05 1.12 
H5.1 1.85 0.96 2.12 0.83 
H5.2 1.90 1.14 1.40 0.80 
H5.3 1.65 0.73 2.20 0.68 
H5.4 2.55 1.07 2.50 0.92 
L6.1 1.85 0.79 2.11 0.94 
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ปัจจัยเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ 

X  SD X  SD 
L6.2 1.95 0.92 2.25 0.94 
L6.3 1.70 0.46 1.95 0.97 
M7.1 1.60 0.58 2.70 1.23 
M7.2 2.70 0.95 2.70 1.42 
M7.3 1.90 0.70 2.65 1.01 
M7.4 1.35 0.73 2.15 1.06 
Mc8.1 1.60 0.92 2.78 0.86 
Mc8.2 1.45 0.59 2.35 0.79 
Mc8.3 1.35 0.57 1.90 0.99 
Mc8.4 1.50 0.74 1.60 0.97 
SC9.1 1.60 0.73 2.10 0.89 
SC9.2 1.90 0.99 2.70 0.95 
SC9.3 1.65 0.57 2.50 1.20 
P10.1 1.65 0.79 2.35 1.15 
P10.2 1.25 0.62 1.85 1.06 
E11.1 1.90 0.99 2.35 1.15 
E11.2 1.65 0.85 2.35 0.85 
E11.3 2.25 0.75 2.35 0.73 
E11.4 1.65 0.79 2.36 0.65 
En12.1 2.50 0.74 1.85 0.57 
En12.2 1.45 0.80 3.35 1.24 
En12.3 1.60 0.86 3.10 1.22 
En12.4 1.20 0.368 2.30 1.10 

 

3.2. การจัดอันดับกลุ่มปัจจัยความเสี่ยงต่อการควบคุม
งานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารในทา่อากาศยาน 

การจัดอันดับกลุ่มปัจจัยความเสี่ยงต่อการควบคุมงานก่อสร้าง
อาคารที่พักผู้โดยสารในท่าอากาศยานโดยจัดเรียงระดับความเสี่ยง
ของปัจจัยเสี่ยงหลักและรองจากผลคูณระหว่างโอกาสที่เกิดความ
เส่ียงกับผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น ดังตารางที่ 4 และ 5 

 

ตารางท่ี 4 ค่าระดับและอันดับความเส่ียงของปัจจัยหลัก 
ปัจจัยเสี่ยง ระดับความเสี่ยง ค่าอันดับ 

C 3.31 10 
D 4.95 2 
F 4.13 8 
P 5.46 1 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับความเสี่ยง ค่าอันดับ 
H 4.30 5 
L 3.84 9 
M 4.23 3 
Mc 3.08 11 
SC 4.17 7 
P 2.57 12 
E 4.27 6 
En 4.48 4 

 
ตารางท่ี 5 ค่าระดับและค่าอันดับความเส่ียงของปัจจัยรอง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับความเสี่ยง ค่าอันดับ 
C1.1 3.50 25 
C1.2 3.02 30 
C1.3 3.40 27 
D2.1 5.64 4 
D2.2 5.52 5 
F3.1 4.57 13 
F3.2 5.13 7 
F3.3 2.71 33 
P4.1 5.95 3 
H5.1 3.92 19 
H5.2 2.66 34 
H5.3 3.63 23 
H5.4 6.38 2 
L6.1 3.90 20 
L6.2 4.39 16 
L6.3 3.32 29 
M7.1 4.32 17 
M7.2 7.29  1 
M7.3 5.04 9 
M7.4 2.90 31 
Mc8.1 4.45 15 
Mc8.2 3.41 26 
Mc8.3 2.57 35 
Mc8.4 2.40 36 
SC9.1 3.36 28 
SC9.2 5.13 8 
SC9.3 4.13 18 
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ปัจจัยเสี่ยง ระดับความเสี่ยง ค่าอันดับ 
P10.1 3.88 22 
P10.2 2.31 37 
E11.1 4.47 14 
E11.2 3.55 24 
E11.3 5.29 6 
E11.4 3.89 21 
En12.1 4.63 12 
En12.2 4.86 11 
En12.3 4.96 10 
En12.4 2.76 32 

 

ในตารางที่ 4 การจัดอันดับพบว่าปัจจัยเสี่ยงหลักด้านแผนงาน
ผู้เชี่ยวชาญให้ความสำคัญมากที่สุด รองลงมาเป็นปัจจัยเสี่ยงหลัก
ด้านออกแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ อันดับที่สามปัจจัย
เสี่ยงหลักด้านวัสดุ โดยอันดับสุดท้ายได้แก่ปัจจัยเสี่ยงหลักด้านการ 
เมืองที่มีความแตกต่างกับอันดับที่หนึ่งถึงร้อยละ 52  

จากการจัดอันดับในตารางที่ 5 พบว่าปัจจัยเสี่ยงรองด้านความ
ล่าช้าเนื่องจากการขออนุมัติวัสดุผู้เชี่ยวชาญให้ความสำคัญมากที่สุด 
รองลงเป็นปัจจัยเสี่ยงรองด้านขาดการประสานงานระหว่างบุคคล 
และปัจจัยเสี่ยงรองด้านขาดการวางแผนงานล่วงหน้าเป็นลำดับที่
สาม ผู้เชี ่ยวชาญให้ความเห็นขัดแย้งกับปัจจัยหลัก และในอันดับ
สุดท้ายเป็นปัจจัยเสี่ยงการแทรกแซงทางเมือง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญยังคง
ไม่ให้ความสำคัญกับการเมืองเท่าใดนัก  

4. สรุป 

มุมมองทั้งจากบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานและบริษัทผู้รับจ้าง
เห็นตรงกันว่าปัจจัยเส่ียงหลักด้านวางแผนงานและออกแบบก่อสร้าง
และรายการประกอบแบบนั้นมีความเสี่ยงสูงในระดับต้น เนื่องจาก
โครงการที่ขาดการวางแผนที่ดี เปรียบเหมือนนักเดินทางที่ขาดแผน
ที่ที ่ดี ซึ่งยากที่จะถึงเป้าหมายตามกำหนดได้ เช่นเดียวกันกับการ
ออกแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้
เจ้าของและผู้สร้างได้เข้าใจเป้าหมายท่ีตรงกัน นับเป็นปัญหาเชิง
บริหาร ดังนั ้นถ้าขาดหรือบกพร่องสองสิ ่งนี ้การก่อสร้างหรือ
ดำเนินการก่อสร้างจะยากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้านี้ 
[3],[8] ได้กล่าวว่าถ้าในโครงการก่อสร้างสนามบินได้รับความร่วมมือ
ทั้งจากฝ่ายเจ้าของงาน ฝ่ายที่ปรึกษาและฝ่ายผู้รับจ้างตั้งแต่ขั้นตอน
การออกแบบและวางแผนแล้ว โครงการนั้นจะลดความขัดแย้งลง
อย่างมาก อีกทั้งแต่ละโครงการก่อสร้างสนามบินมีลักษณะเฉพาะท่ี
แตกต่างกัน ดังนั้นบทเรียนหรือกรณีศึกษาใดควรปรับเปลี่ยนไปตาม
บริบทของโครงการนั้นเช่นกัน 

 

ตัวอย่างกรณีศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่า
อากาศยานขอนแก่น พบว่า กรณีที่แบบก่อสร้างไม่ตรงกับหน้างาน
จริงซึ ่งเป็นปัญหาแรกแรกในโครงการ เช่น กรณีแบบฐานราก 
ผู้ออกแบบไม่ได้ปรับข้อมูลจริงที่หน้างานก่อนการออกแบบ จึงทำให้
เกิดปัญหาเมื่อทำการก่อสร้างจริง ขณะที่ผู ้รับจ้างกำลังทำแบบ
ก่อสร้างจริง (As Built Drawing) พบว่าแนวฐานรากที่ออกแบบนั้น
วางพาดขวางแนวสะพานที่มีอยู่จริง จึงทำให้ไม่สามารถก่อสร้างได้
จริง ฉะนั้นทางผู้รับจ้างจะต้องทำเรื่องขอปรับปรุงแบบก่อสร้างฐาน
รากใหม่เพื่อหลบแนวสะพานดังกล่าว จึงทำให้งานฐานรากล่าช้า
กว่าเดิม หรือกรณีเหล็กเสริมเสาตามผู้ออกแบบ พบว่าเมื ่อการ
ทำงานจริงผู้รับจ้างมีข้อเสนอว่าจะเป็นปัญหาในการเทคอนกรีตเสา
ตามแบบเดิม ฉะนั ้นผู ้ร ับจ้างจึงเสนอปรับเหล็กเสริมเสาใหม่ที่
สามารถรับน้ำหนักการใช้งานจริงตามความต้องการ แต่ปรับการ
เสริมเหล็กเสาใหม่ให้สามารถเทคอนกรีตได้สะดวกย่ิงขึ้น เป็นต้น   

จากการวิจัยคงปฏิเสธไม่ได้ว่า ความสำคัญของการบริหารวัสดุ
ในโครงการก่อสร้างโดยเฉพาะงานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารใน
ท่าอากาศยาน นับเป็นปัญหาเชิงเทคนิคที่ผู้เชี่ยวชาญให้ความสำคัญ
เป็นลำดับถัดมาทั้งในปัจจัยเสี่ยงหลักและรอง เนื่องจากเป็นปัจจัยที่
จะส่งผลให้งานโครงการก่อสร้างล่าช้าควบคุมได้ยากเป็นปัญหา
ต่อเนื่องจากการวางแผนงานและการเปลี่ยนเปลงรายการประกอบ
แบบก่อสร้างตลอดเวลา ดังเช่นกรณีผู้รับจ้างได้สั่งวัสดุประสานยี่ห้อ
หนึ่งตามใบสั่งที่ได้กำหนดไว้ แต่ปรากฏว่าวัสดุประสานดังกล่าวทาง
ผู้ออกแบบได้ยกเลิกไปแล้ว แต่ทางฝ่ายผู้รับจ้างในหน่วยงานจัดซื้อ
จัดจ้างไม่ได้ปรับข้อมูลใหม่กับฝ่ายออกแบบของตนเอง จึงทำให้การ
สั่งซื้อวัสดุดังกล่าวต้องสูญเปล่า ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
เองทั้งหมด จากกรณีศึกษาที่กล่าวมาจึงพูดได้ว่าปัจจัยด้านการ
ประสานงานระหว่างผู้ออกแบบ ผู้รับจ้างและที่ปรึกษามีความสำคัญ
ไม่น้อยที่มีส่วนเช่ือมโยงกันเกือบทุกปัญหาในโครงการ สุดท้ายปัจจัย
เสี่ยงด้านการเมืองผู้เชี่ยวชาญให้ความสำคัญน้อยมาก ซึ่งเป็นปัจจัย
เสี่ยงที่ทราบได้น้อยมาก “Unknown Risk” [8] นั้นหมายถึงโอกาส
ที่จะทราบก่อนเพื่อลดความเสี่ยงทำได้ยาก เนื่องจากมีหลายส่วนที่
เกี่ยวข้องและเป็นที่รับรู้ของสาธารณะ ดังนั้นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
อาคารที่พักผู้โดยสารในโครงการท่าอากาศยานจำเป็นต้องยอมรับ
ความจริงนี้ 

5. ข้อเสนอแนะ 

งานวิจัยนี้เป็นเพียงมุมองของบริษัทที่ปรึกษาและบริษัทผู้รับจ้าง
โครงการหนึ่ง ดังนั้นการวิจัยในอนาคตควรศึกษาในมุมมองผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียกลุ ่มอื ่นที ่เกี ่ยวข้องในโครงการก่อสร้างอาคารที ่พัก
ผู ้โดยสารในท่าอากาศยาน เพื ่อครอบคลุมรายละเอียดของการ
บริหารความเส่ียงที่จะเกิดขึ้นในโครงการมากยิ่งขึ้น  
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6. กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้สำเร็จได้ต้องขอขอบคุณบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน
ก ่อสร ้างและบร ิษ ัทร ับเหมาก ่อสร ้างในคร ั ้ งนี้ท ี ่กร ุณาตอบ
แบบสอบถามและให้เข้าสัมภาษณ์มาโดยตลอด 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อค่าฝุ่นละอองท่ีมีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนจากกิจกรรมในงานก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 
FACTORS AFFECTING PARTICULATE MATTER SMALLER THAN 2.5 MICRONS FROM RESIDENTIAL BUILDING 

CONSTRUCTION ACTIVITIES 
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บทคัดย่อ 

มลพิษที่เกิดจากการก่อสร้างมาจากทั้งฝุ่นละอองขนาด 10 ไมครอน (PM 10) และ 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ผสมผสานกัน ซึ่งในการศึกษานี้เป็น
การศึกษาเหตุปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดค่าฝุ่นละอองท่ีมีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ในงานก่อสร้างเท่านั้น โดยทำการศึกษาในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนิน
ในการก่อสร้าง ทำการวัดโดยใช้อุปกรณ์วัดแบบพกพาท่ีมีต้นทุนไม่สูงและวัดโดยมีปัจจัยด้านระยะห่าง ระยะเวลา อุณหภูมิ และความช้ืน ที่แตกต่าง
กัน จาก 6 กิจกรรมในงานก่อสร้าง ได้แก่ การตัดแผ่นกระเบื้อง การขัดหรือแต่งผิวฝ้ายิปซั่ม การก่ออิฐฉาบปูน การสกัดเจาะคอนกรีต การตกแต่งผิว
คอนกรีต และการปัดกวาดฝุ่นภายในอาคาร ซึ่งกิจกรรมที่ก่อให้เกิดค่าฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน มากที่สุด ได้แก่ การตัดแผ่น
กระเบื้อง และพบว่า ระยะห่างการตั้งเคร่ืองวัด และระยะเวลาของการดำเนินกิจกรรม แปรผกผันกับความเข้มข้นของค่าฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 
2.5 ไมครอน และพบว่ามีเพียงกิจกรรมการสกัดเจาะคอนกรีตเท่านั้น ที่ก่อให้เกิดความเข้มข้นของค่าฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนมาก
ขึ้น เมื่อระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมเพ่ิมขึ้น 
คำสำคัญ: โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย, กิจกรรมในงานก่อสร้าง, ฝุ่นละอองในไซต์ก่อสร้าง, ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน 

Abstract 

The construction pollution is mixing from particles matter in both 10 microns (PM 10) and 2.5 microns (PM 2.5). The 
research studies factors affecting particle matters from construction focusing only on PM 2.5 from several construction 
activities. Low-cost PM 2.5 sensors were used measuring at differing distances, time delays, temparature, and humidity from 
six construction activities. The testing activities were tiles cutting, ceiling finishing, masonry, concrete chiselling, floor finishing, 
and floor cleaning and dusting. The activity contributed most PM 2.5 were tile cutting. Distances from the construction spots 
and time delays activities provides inverse relationship to the concentration of the PM 2.5. Only concrete chisel provides 
concentration of PM 2.5 after the long period of time. 
Keywords: Residential building construction projects, construction activities, construction site dust particles, dust particles 
smaller than 2.5 microns. 

 
1. ที่มาและความสำคัญของปัญหา 

ปัจจุบันอุตสาหกรรมงานก่อสร้างในประเทศไทยได้เติบโตขึ้น
อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ทำให้เกิดโครงการใหม่ๆ ขึ้นเป็นจำนวน
มาก ซึ่งอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษที่เกิดจาก
การก่อสร้าง ทั้งฝุ ่นละอองขนาด 10 ไมครอน (PM 10) และ 2.5 
ไมครอน (PM 2.5) ผสมผสานกัน และจากปัญหาในภาคเหนือของ
ประเทศไทย มักประสบปัญหาค่าฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 
ไมครอน (PM2.5) เกินค่ามาตรฐาน เนื่องจากฝุ่นละอองที่มีขนาด
เล็กจะตกสะสมได้ช้ากว่าขนาดใหญ่คงอยู่ในอากาศได้นาน และยัง
เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจถึงชั้นถุงลมปอดได้ก่อให้เกิดอันตรายต่อ
สุขภาพทั้งทางตรง และทางอ้อม สาเหตุหลักมาจากการเผาในที่โล่ง

และไฟป่า ประกอบกับสภาพอุตุนิยมวิทยาและภูมิประเทศที่เอื้อต่อ
การสะสมปริมาณ PM2.5 โดยปัญหาฝุ่นละอองจากบริเวณที่มีการ
ก่อสร้าง จัดได้ว่าเป็นอีกสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดฝุ่น 

การแก้ไขปัญหาเรื ่องฝุ ่นละอองจากบริเวณที่มีการก่อสร้าง
มุ่งเน้นป้องกันไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองออกสู่ภายนอก 
แต่ไม่ได้พิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละกิจกรรมก่อสร้าง ต่อ
ความปลอดภัยด้านสุขภาพของคนงานที่ทำงานอยู่ภายในบริเวณ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากิจกรรมในงานก่อสร้างที่ทำให้
เกิดฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) วิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์แต่ละกิจกรรมและปัจจัยที่เก่ียวข้อง 
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2. ทฤษฎี และงานวิจยัที่เก่ียวข้อง  

งานวิจัยที่เกี ่ยวข้อง เป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและสนับสนุนแนวคิด ตลอดจน
สมมติฐานในการศึกษางานวิจัยนี้  

2.1. คำนิยาม 

ฝุ ่นละออง คือ อนุภาคของแข็งและหยดละอองของเหลวท่ี
แขวนลอยกระจายในอากาศอนุภาคที่แขวนลอยในอากาศ บางชนิด
มีขนาดใหญ่และมีสีดำจนมองเห็นเขม่าและควัน แต่บางชนิดมีขนาด
เล็กมากจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ฝุ ่นละอองที ่แขวนลอยใน
บรรยากาศโดยท่ัวไปมีขนาดต้ังแต่ 100 ไมครอนลงมาและก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของคน สัตว์ พืช ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่ออาคารบ้านเรือน ทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อ
ประชาชน [1] 

ฝุ่นละอองในบรรยากาศโดยทั่วไปสามารถแบ่งออกได้ 3 ช่วง
ขนาด ได ้แก ่ ฝ ุ ่นรวม (Total Suspended Particulate: TSP) มี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 100 ไมครอน ฝุ่นละอองที่มีขนาด
เล็กกว่า 10 ไมครอน (PM 10) มีขนาดเล็กกว่าเส้นผม และฝุ่น
ละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีขนาดเท่ากับเชื้อ
โรคจนไปถึงระดับโมเลกุล ซึ่งฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กจะตกสะสมได้
ช้ากว่าขนาดใหญ่คงอยู่ในอากาศได้นาน และยังเข้าสู่ระบบทางเดิน
หายใจถึงชั้นถุงลมปอดได้ 

ฝุ่นละอองขนาดใหญ่สามารถแขวนลอยอยู่ในบรรยากาศ 2-3 
นาที จะตกลงสู่พื้น ด้วยแรงดึงดูดของโลก และแรงลม ฝุ่นละอองที่
แขวนลอย อยู่ในอากาศได้นานมักเป็นฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 
10 ไมครอน (PM 10) เนื่องจากมีความเร็วในการตกลงสู่พ้ืนต่ำ หาก
มีแรงกระทำจากภายนอก เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การไหลเวียนของ
อากาศและกระแสลม เป็นต้น จะทำให้สามารถแขวนลอยอยู ่ใน
อากาศได้นานมากขึ้น [2] 

2.2. แหล่งกำเนิดฝุน่ละออง 

ฝุ่นละอองที่กระจายตัวอยู่ในบรรยากาศทั่วไปมีแหล่งกำเนิด
แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 1. ฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ 
(Natural Particle) เกิดจากกระแสลมที่พัดผ่านตามธรรมชาติ ทำ
ให้เกิดฝุ่น ได้แก่ ดิน ทราย หิน ละอองไอน้ำ เขม่าควันจากไฟป่า 
และฝุ่นเกลือจากทะเล 2. ฝุ่นละอองท่ีเกิดจากกิจกรรมที่มนุษย์สร้าง
ขึ้น (Man-made Particle) โดยมีแหล่งจากการคมนาคมขนส่งและ
การจราจร การประกอบการอุตสาหกรรม จากการก่อสร้าง การเผา
วัสดุในที่โล่งแจ้ง การประกอบกิจกรรม อ่ืน ๆ [3] 

งานก่อสร้างมีกิจกรรมหลายย่างที่เป็นสาเหตุให้เกิดฝุ่นละออง 
เร่ิมต้ังแต่งานก่อสร้างฐานรากที่ต้องมีการเปิดหน้าดิน รวมท้ังการถม
ดินกลับ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองจากดินที่ขุดและถมได้
ขณะปฏิบัติงาน รวมทั้งงานก่อสร้างที่มีการใช้ปูนซีเมนต์อาจมีฝุ่นที่

เกิดจากปูนซีเมนต์ รวมถึงงานสกัดและการรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง เป็น
สาเหตุให้เกิดฝุ ่นละอองทั ้งสิ ้น ดังนั ้นทางกรมควบคุมมลพิษจึง
กำหนดให้การก่อสร้างเป็นสาเหตุหลักที ่ทำให้เกิดฝุ ่นละอองใน
บรรยากาศ 

2.3. สถานการณ์คุณภาพอากาศ 

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปี พ.ศ.2562 พบว่ามีค่า
คุณภาพของอากาศที ่เกินค่ามาตรฐานและอยู ่ในระดับที ่ส ่งผล
กระทบต่อสุขภาพ จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศใน 34 จังหวัด
ที่มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ มีจำนวนวันในรอบปีที่
ค ุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐานมากกว่าร้อยละ 20 จำนวน 8 
จังหวัด โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เกิดปัญหาฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 10 
ไมครอน (PM 10) ฝุ ่นละอองที ่ม ีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน 
(PM2.5) และส่งผลกระทบในหลายพ้ืนที่ 

การดำเนินการตรวจสอบคุณภาพอากาศกรมควบคุมมลพษิโดย 
สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง พบว่า ในปี พ.ศ.2562 มีพ้ืนที่
เมือง 39 เมือง จาก 53 เมืองใน 29 จังหวัดที่มีค่าความเข้มข้นของ
ฝุ่นละอองท่ีมีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) เกินค่ามาตรฐาน
ของประเทศไทยซึ่งกำหนดไว้ที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
และจำนวนวันที่มีค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 
2.5 ไมครอน (PM2.5) เกินมาตรฐานเพิ่มจากปี พ.ศ.2561 จาก 34 
วัน เป็น 59 วัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 73) เมื่อเปรียบเทียบกับข้อแนะนำ
ขององค์กรอนามัยโลกที่ระบุว่าค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองที่มี
ขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ไม่ควรมีค่าเกินมาตรฐาน
มากกว่า 3 วันในช่วงเวลา 1 ปี จึงกำหนดค่ามาตรฐานคุณภาพ
อากาศ วิธีตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ ดังนี้ 

2.3.1. มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยท่ัวไปของประเทศไทย  

ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดไม่มเกิน 100, 10, 2.5 ไมครอน ใน
เวลา 24 ชั่วโมง และค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) ใน
เวลา 1 ปี จะต้องไม่เกินตามค่ามาตรฐานดังแสดงในตารางท่ี 1   

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยท่ัวไปของประเทศไทย [4]-[6] 

สารมลพิษ ค่าเฉลี่ยความ
เข้มข้นใน

เวลา 

ค่ามาตรฐาน 

ฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 
100 ไมครอน 

24 ชม. ไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม. 
1 ปี ไม่เกิน 0.10 มก./ลบ.ม. 

ฝุ่นละออง 24 ชม. ไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม. 
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สารมลพิษ ค่าเฉลี่ยความ
เข้มข้นใน

เวลา 

ค่ามาตรฐาน 

ขนาดไม่เกิน 
10 ไมครอน 

1 ปี ไม่เกิน 0.05 มก./ลบ.ม. 

ฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 
2.5 ไมครอน 

24 ชม. ไม่เกิน 0.05 มก./ลบ.ม. 
1 ปี ไม่เกิน 0.025 มก./ลบ.ม. 

2.3.2. วิธีตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ  

ตามวิธีมาตรฐานของประเทศไทยกรมควบคุมมลพิษมีความ
เห็นชอบวิธีตรวจวัดฝุ ่นละอองรวมในบรรยากาศ และฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในประเทศไทยใช้วิธีการวัดแบบระบบกรา
วิเมตริก (Gravimetric) คือการวัดค่าฝุ่นละอองโดยดูดอากาศผ่าน
แผ่นกรอง ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกรองฝุ ่นละอองขนาด 0.3 
ไมครอนได้ถึงร้อยละ 99 และหาน้ำหนักจากแผ่นกรองน้ัน 

ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในประเทศ
ไทยใช้วิธีตรวจวัดมาตรฐาน Federal Reference Method (FRM) 
ตามที่องค์กรพิทักษ์สิ ่งแวดล้อมแห่งประเทศอเมริกา (US EPA) 
กำหนดไว้ หรือวิธีที ่กรมควบคุมมลพิษประกาศไว้ในราชกิจจา
นุเบกษา โดยทั่วไปจะตั้งเครื่องวัดฝุ ่นให้สูงจากพื้นดินอย่างน้อย 
1.50 เมตร และไม่เกิน 6 เมตร แสดงในตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงการตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ [3]–[6] 

พารามิเตอร์ ข้อมูลการ
ตรวจวัด 

ระบบมาตรฐานอ้างอิง 

ฝุ่นละอองรวม 24 ชม. 

ระบบกราวิเมตริก 
(Gravimetric) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่
เกิน 10 ไมครอน 

24 ชม. 
1 ปี 

ฝุ่นละอองขนาดไม่
เกิน 2.5 ไมครอน 

24 ชม. 
1ปี 

จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าการตรวจวัดฝุ่นที่มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ภายในอาคาร ใช้เคร่ืองมือ
การตรวจวัดแบบเรียลไทม์ โดยการวัดฝุ ่นละอองด้วยหลักการ
กระเจิงแสงจากอนุภาคของฝุ่นละออง (Light Scattering) ที่มุมการ
ตรวจวัดที่ 25 ° เป็นมุมที่ให้ค่าแม่นยำ ลดข้อผิดพลาดในการเก็บ
ข้อมลู และเหมาะสมกับการเก็บข้อมูลแบบต่อเน่ืองที่สุด [7]-[9] 

2.4. ผลกระทบของฝุ่นละออง 

ฝุ ่นละอองในบรรยากาศเป็นปัญหามลพิษทางอากาศที ่เป็น
ปัญหาทางตรงและทางอ้อม ต่อประชาชน โดยปัญหาฝุ่นละอองใน
การก่อสร้างเป็นปัญหาที่สำคัญที่ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ โดย

ที่กลุ ่มคนงานในบริเวณที่มีการก่อสร้าง เป็นผู้ที ่ได้รับผลกระทบ
โดยตรงจากฝุ่นละอองท่ีเกิดจากบริเวณก่อสร้าง ถือได้ว่ากลุ่มคนงาน
นี้มีความเส่ียงสูงมากที่อาจได้รับอันตรายจากฝุ่นในการก่อสร้าง [10] 

ปัญหามลพิษทางอากาศของประเทศไทยมีแนวโน้มความรุนแรง
เพิ่มขึ้นจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย ซึ่งพบว่าการเผาป่าใน
พื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพู แพร่ น่าน มีผลต่อ
สุขภาพของคนในพื้นที่เกี ่ยวกับระบบทางเดินหายใจ  ปอด และ
หัวใจ เนื่องจากฝุ่นละอองขนาดเล็กสามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านทาง
ระบบทางเดินหายใจได้โดยตรง ทำให้เกิดอาการระคายเคืองคอ 
แน่นหน้าอก หลอดลมอักเสบ และโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดิน
หายใจ รวมถึงส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบคือ ลด
ระยะทางในการมองเห็น จึงต้องหาวิธีป้องกันอย่างจริงจัง [11] 

โดยมีองค์ประกอบอื่น ๆ ที่มีความสำคัญต่อการเกิดผลกระทบ
ของฝุ่นละอองมากขึ้นได้แก่ ความชื้น อุณหภูมิ ความเข้มของแสง 
และการเคล่ือนตัวของอากาศ  

2.5. กิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง 

การก่อสร้างแบ่งออกได้ 4 ประเภท คือ ประเภทพักอาศัย 
ประเภทอาคารสาธารณะ ประเภทงานโยธา ประเภทงานก่อสร้าง
เพื่ออุตสาหกรรม งานก่อสร้างมีกิจกรรมหลายย่างที่เป็นสาเหตุให้
เกิดฝุ่นละออง แบ่งประเภทของกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่น
ละอองและจำเป็นต้องใช้ผ้าใบคลุมไว้ดังต่อไปน้ี [12] 

1) การตัด ขัดหรือแต่งผิววัสดุก่อสร้าง เช่น กระเบื้อง
หินอ่อน ไม้ และโลหะต่าง ๆ 

2) การผสมคอนกรีตโดยใช้เคร่ืองโม่ 
3) การเทคอนกรีต 
4) การถอดแบบ 
5) การก่ออิฐ ฉาบปูน 
6) การสกัด เจาะ คอนกรีต 
7) การตกแต่งผิวคอนกรีต 
8) การปัดกวาดฝุ่นภายในอาคาร 
9) การขนส่งวัสดุก่อสร้าง 
10) การลำเลียงถุง หีบห่อ และวัสดุบรรจุอ่ืน ๆ 
11) การเทเศษวัสดุก่อสร้างจากชั้นสูงๆของอาคาร 
12) การขุดและถมดิน 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 

3.1. ขอบเขตงานวิจัย 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาหาความสัมพันธ์ของกิจกรรมในงาน
ก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัยต่อมลภาวะฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 
2.5 ไมครอน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในพื้นที่ โดยการ
เลือกเก็บข้อมูลในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ที่มีค่าความเข้มข้นของฝุ่น
ละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน เกินกว่าค่ามาตรฐานของประเทศ
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ไทยซึ่งกำหนดไว้ที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร การเก็บข้อมูล
กิจกรรมในงานก่อสร้างอาคารเป็นประเภทบ้านพักอาศัย ในเขต
พื้นที่ภาคเหนือ ระยะห่างในการวัดค่าฝุ่นต่อกิจกรรมในงานก่อสร้าง
ห่างอย่างน้อย 1.00 เมตร และไม่เกิน 3.00 เมตร ต้ังเคร่ืองวัดฝุ่นให้
สูงจากพื้นดินไม่เกิน 2 เมตร โดยเลือกประเภทของกิจกรรมการ
ก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง จำนวน 6 กิจกรรม ทำการเก็บข้อมูล
จำนวน 3 ชุด/กิจกรรม เก ็บช ่วงเวลา 4, 8, 12, 16, 20 นาที 
ระยะห่างการตั้งเครื่องวัด 1.00, 1.50, 2.00, 2.50 เมตร  ความสูง
การตั้งเครื่องวัด 0.00, 0.50, 1.00, 1.50, 2.00 เมตร    ตามแสดง
ในรูปที่ 1 ได้แก่ 

1) การตัดแผ่นกระเบื้อง 
2) การขัดหรือแต่งผิวฝ้ายิปซั่ม 
3) การก่ออิฐ ฉาบปูน 
4) การสกัด เจาะ คอนกรีต 
5) การตกแต่งผิวคอนกรีต 
6) การปัดกวาดฝุ่นภายในอาคาร 
 

 
รูปที่ 1 ภาพแสดงตำแหน่งการเก็บข้อมูล 

3.2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

การเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนโดย
ใช้เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นยี่ห้อ SNDWAY รุ่น SW-825 
ใช้หลักการเซนเซอร์เลเซอร์ วัดการกระจายตัวของอนุภาคและถูก
รวบรวมหลักการกระเจิงแสงจากอนุภาคของฝุ ่นละออง (Light 
Scattering) ด้วยเลเซอร์ มีการวัดอุณหภูมิ และวัดความชื ้นใน
อากาศ ตรวจสอบคุณภาพอากาศ ตามเวลาจริง สามารถใช้ได้ใน
สภาพแวดล้อมในร่มและกลางแจ้ง มีการแสดงผลที ่ชัดเจนโดย
หน้าจอ LED ดังแสดงในตารางท่ี 3, รูปที่2 

 

 

 

ตารางท่ี 3 ตารางแสดงข้อมูลจำเพาะเคร่ืองวัดคุณภาพอากาศย่ีห้อ 
SNDWAY รุ่น SW-825 

รายการ ข้อมูล 
ยี่ห้อ SNDWAY 
PM2.5 measuring range 0 ~ 500μg / m3 
Single Response Time <1s 
Composite response time ≤10s 
Resolution Rate 1μg / m3 

Particle counter 
50% @ 0.3μm 98% @ 
≥0.5μm 

The total concentration of 
the skin is frothy. 

± 10% @ 100 ~ 500μg / 
m3; ± 10μg / m3; 0 ~ 
100μg 

Temperature range -10.0 ~ 50.0- 
Temperature accuracy ± 0.3 ± 
Moisture Meter 0% ~ 99% RH 
Moisture accuracy ± 3% RH 

PM2.5 sensor 
About the laser dust 
sensor 

Working Time for Single 
Charge 

> 4.5 / hour 

Charging 
DC5V 500mA USB 
connector 

battery Li-ion battery 580mAh 

Product size (appr.) 
60 x 60 x 26mm / 2.4 x 
2.4 x 1.0 in. 

Package Weight (appr.) 184g 
Appendix 

Air quality grade 
Average PM2.5 in 24 
hours 

Great 0 ~ 35μg / m3 
good 35 ~ 75μg / m3 
Little pollution 75 ~ 115μg / m3 
Moderate pollution 115 ~ 150μg / m3 
Serious Pollution 150 ~ 250μg / m3 
Severe pollution > 250μg / m3 

 
ที่มา : บริษัท อีสต์เทิร์น เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ตัวแทนจำหน่ายและ
นำเข้า (ออนไลน์). 
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รูปที่ 2 เคร่ืองวัดฝุ่นยี่ห้อ SNDWAY รุ่น SW-825 

3.3. ข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัย 

ทำการเก็บข้อมูลในงานก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัยภายใน
ไซต์งาน โดยการต้ังเครืองวัดคุณภาพอากาศ ฝุ่นละอองท่ีมีขนาดเล็ก
กว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ใช้หลักการเซนเซอร์เลเซอร์วัดการ
กระจายตัวของอนุภาคจะถูกรวบรวมหลักการกระเจิงแสงจาก
อนุภาคของฝุ ่นละออง (Light Scattering) ด้วยเลเซอร์ ต่อหนึ่ง
กิจกรรมงานก่อสร้างตามรูปที่ 3, รูปที่ 4  โดยได้ข้อมูลดังนี้ 

1) ปริมาณฝุ่นละอองท่ีมีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน 
2) อุณหภูมิ 
3) ความชื้นสัมพัทธ์ 
4) ระยะห่างการตั้งเครื่องวัด 1.00, 1.50, 2.00, 2.50

เมตร 
5) ความสูงการตั้งเครื่องวัด 0.00, 0.50, 1.50, 2.00

เมตร 
6) ระยะเวลา เวลา 4, 8, 12, 16, 20 นาที 
7) กิจกรรมงานก่อสร้าง 

รูปที่ 3 การเก็บข้อมูลในงานก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 

 

รูปที่ 4 การวัดระยะห่างการตั้งเคร่ืองวัด 

3.4. วิธีการดำเนนิงานวจิัย 

3.4.1. ช่วงเวลาทำการเก็บข้อมูล  

การศึกษาหาปัจจัยที่มีผลต่อค่าฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 
ไมครอน (PM2.5) ความสัมพันธ์ของกิจกรรมในงานก่อสร้างอาคาร
บ้านพักอาศัย โดยข้อมูลที่ใช้ศึกษาเริ ่มตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน 
พ.ศ.2563 จนถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 พื้นที่ศึกษาในเขตพื้นที่
ภาคเหนือ 

3.4.2. ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย  

เพื่อให้งานวิจัยนี้บรรลุเป้าหมายและเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการศึกษา สามารถแบ่งขั ้นตอนการดำเนินงานวิจัยเป็น 7 
ขั้นตอนดังแสดงในรูปที่ 5 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
2) ศึกษากิจกรรมก่อสร้างที่ทำให้เกิดฝุ่นละออง และ

ศึกษาเคร่ืองมือวัดฝุ่นละออง 
3) เลือกกิจกรรมในงานก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัยที่

ต้องการทำการศึกษาหาความสัมพันธ์ 
4) เก็บตัวอย่างโดยเคร่ืองวัดฝุ่น 
5) วิเคราะห์หาความสัมพันธ์กันระหว่างระยะทางและ

ระยะเวลา 
6) สรุปและอภิปรายผล 
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รูปที่ 5  ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 

3.4.3. การวิเคราะห์ข้อมูล  

การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมในงานก่อสร้าง 
ต่อฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ทำการศึกษา
ด้วยวิธีทางสถิติโดยใช้ข้อมูลที่เป็นลักษณะระยะห่างมีหน่วยเป็น
เมตร ระยะเวลามีหน่วยเป็นนาที โดยใช้โปรแกรม Microsoft excel 
ในการวิเคราะห์ โดยใช้ความสัมพันธ์ที่ศึกษา คือ การหาสัมประสิทธิ์
เพ ี ยร ์ สัน  (Pearson  Correlation  Coefficient) เป ็น  การหา
ความสัมพันธ์และทิศทางของความสัมพันธ์ของตัวแปรที่บอกถึง
ความสัมพันธ์ของ 2 ตัวแปร ระดับความสัมพันธ์ต่ำโดยจะมีค่า
สัมประสิทธิ์เข้าใกล้ 0 แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้ง
สองน้ันมีน้อย และความสัมพันธ์สูงโดยจะมีค่าสัมประสิทธิ์เข้าใกล้ 1 
แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งสองนั้นมีความสัมพันธ์ต่อ
กันมาก โดยหาก r มีค่าเป็นลบ (-) แสดงว่าความสัมพันธ์ของตัวแปร
มีทิศทางผกผันกัน และค่าบวก (+) แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรมีทิศทางแปรผันตาม 

4. ผลการศึกษาและวิเคราะห ์

ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยระยะห่างการตั้งเครื่องวัด ระยะเวลา
ของการดำเนินกิจกรรม แปรผกผันต่อปริมาณค่าความเข้มข้นของ
ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ดังแสดงในรูปที่ 
6, 7, 8, 10, 11 และมีเพียงกิจกรรมการสกัด เจาะ คอนกรีต กับ

ระยะเวลาของการดำเนินกิจกรรมเท่านั้น ที่แปรผันตามต่อปริมาณ
ค่าความเข้มข้นของฝุ ่นละอองที ่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน 
(PM2.5) ดังแสดงในรูปที่ 9 ในขณะท่ีอุณหภูมิ และความช้ืนสัมพัทธ์
ไม่มีผลต่อปริมาณค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 
2.5 ไมครอน (PM2.5) ดังแสดงในตารางท่ี 4  

4.1. วิเคราะห์หาความสัมพันธ์กันระหว่างระยะทาง และ
ระยะเวลา 

 
รูปที่6  กราฟแสดงความสัมพันธ์ปริมาณฝุ่น PM2.5 กับ   

ระยะเวลา และระยะห่าง ในกิจกรรมการตัดแผ่น
กระเบื้อง 

 

รูปที่ 7 กราฟแสดงความสัมพันธ์ปริมาณฝุ ่น PM2.5 กับ
ระยะเวลา และระยะห่าง กิจกรรมการขัดหรือแต่งผิว
ฝ้ายิปซั่ม 
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รูปที่ 8 กราฟแสดงความส ัมพ ันธ ์ปร ิมาณฝ ุ ่น PM2.5 กับ
ระยะเวลา และระยะห่าง กิจกรรมการก่ออิฐ ฉาบปูน 

 

รูปที่ 9 กราฟแสดงความสัมพันธ์ปริมาณฝุ่น PM 2.5 กับ 
ระยะเวลา และระยะห่าง กิจกรรมการสกัด เจาะ
คอนกรีต 

 

รูปที่ 10 กราฟแสดงความส ัมพ ันธ ์ปร ิมาณฝ ุ ่น PM2.5 กับ
ระยะเวลา และระยะห่าง กิจกรรมการแต่งผิวคอนกรีต 

 

 

รูปที่ 11 กราฟแสดงความส ัมพ ันธ ์ปร ิมาณฝ ุ ่น PM2.5 กับ
ระยะเวลา และระยะห่าง กิจกรรมการปัดกวาดฝุ่น
ภายในโครงการ 

ตารางท่ี 4 ตารางแสดงข้อมูลอุณหภูมิ และความช้ืนสัมพัทธ์ 

 
4.2. ผลจากกิจกรรมในงานก่อสร้างทีท่ำให้เกิดฝุ่นละอองที่

มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) 

ผลการศึกษาพบว่ากิจกรรมในงานก่อสร้างที ่ทำให้เกิดฝุ่น
ละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) เกิดค่าฝุ่นขึ้นทั้ง 6 
กิจกรรม และมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานในบรรยากาศโดยทั่วไป ซึ่งมี
รายละเอียดดังรูปที่ 12 

 

 

รูปที่ 12 สรุปกิจกรรมในงานก่อสร้างที่ทำให้เกิดฝุ ่นละอองที ่มี
ขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5)   

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 เฉล่ีย คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 เฉล่ีย

การตัดแผ่นกระเบ้ือง 25.1 28.6 25.8 26.5 81 67 81 76.3

การขัดหรือแต่งผิวฝ้ายิปซ่ัม 25.9 28.1 28.8 27.6 54 53 50 52.3

การก่ออิฐ ฉาบปูน 27.7 29 27.7 28.1 56 52 54 54.0

การสกัด เจาะ คอนกรีต 28.1 28.1 29 28.4 50 52 52 51.3

การแต่งผิวคอนกรีต 28.2 28.4 27.4 28.0 73 52 55 60.0

การปัดกวาดฝุ่นภายในโครงการ 29.7 29 29.8 29.5 56 58 65 59.7

กิจกรรม
ความช้ืนสัมพัทธ์(% RH)อุณหภูมิ (Cº)
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5. อภิปรายและสรุป 

ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อค่าฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็ก
กว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) คือระยะห่างการตั ้งเครื ่องวัด และ
ระยะเวลา ของกิจกรรมในงานก่อสร้าง เกิดค่าฝุ่นละอองที่มีขนาด
เล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ขึ้นทั้ง 6 กิจกรรม ได้แก่ การตัดแผ่น
กระเบื้อง การขัดหรือแต่งผิวฝ้ายิปซั่ม การก่ออิฐฉาบปูน การสกัด
เจาะคอนกรีต การตกแต่งผิวคอนกรีต และการปัดกวาดฝุ่นภายใน
อาคาร ซึ ่งกิจกรรมที ่ทำให้เกิดฝุ ่นละอองที ่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 
ไมครอน (PM2.5) มากที่สุด และมีผลกระทบต่อสุขภาพ คือ การตัด
แผ่นกระเบื ้อง การปัดกวาดฝุ ่นภายในอาคาร กิจกรรมที ่เริ ่มมี
ผลกระทบต่อสุขภาพ คือ การสกัดเจาะคอนกรีต การตกแต่งผิว
คอนกรีต กิจกรรมที่มีผลกระทบปานกลาง คือ การขัดหรือแต่งผิว
ฝ้ายิปซั่ม การก่ออิฐฉาบปูน  

จากการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์กับระยะเวลา มีกิจกรรม 5 
ใน 6 กิจกรรม มีค่า r เป็นค่าลบมีทิศทางผกผันกัน แสดงถึงเมื่อ
ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมมากขึ้นค่าความเข้มข้นฝุ่นละอองที่มี
ขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ลดลง และมีกิจกรรม 1 ใน 6 
กิจกรรม มีค่า r เป็นค่าบวกมีทิศทางแปรผันตาม แสดงถึงเมื่อ
ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมมากขึ้น ค่าความเข้มข้นฝุ่นละอองที่มี
ขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) เพิ่มขึ้น เนื่องมาจากช่วงเวลา
เริ่มกิจกรรมการสกัดเจาะคอนกรีต เริ่มแรกคอนกรีตยังเกาะตัวแน่น
ไม่ทำให้เกิดฝุ่น จากน้ันเมื่อคอนกรีตเร่ิมกะเทาะแตกค่าความเข้มข้น
ฝุ่นจะค่อย ๆ เพ่ิมขึ้น สวนทางกับอีก 5 กิจกรรมที่เกิดค่าฝุ่นขึ้นทันที
ที่เร่ิมดำเนินกิจกรรม จากน้ันค่าความเข้มข้นฝุ่นจะค่อย ๆ ลดลงเม่ือ
ระยะเวลาผ่านไป 

ในการศึกษาครั้งนี ้เป็นการศึกษาในพื้นที่ก่อสร้างจริง จึงไม่
สามารถ กำจัดปัจจัยตัวกวน และควบคุมปัจจัยอุณหภูมิ และ
ความชื้นให้คงที่ได้ ในการศึกษาครั้งต่อไปควรเพิ่มเติมเครื่องมือวัด
ค่าฝุ่นเพิ่มขึ้น และควรเพิ่มระยะเวลาในการเก็บข้อมูลเพื่อความแน่
ชัดในข้อมูลมากขึ้น จากกรณีศึกษากิจกรรมในงานก่อสร้างส่วนงาน
สถาปัตยกรรม ทั้งหมด 6 กิจกรรม สามารถนำไปใช้ในการป้องกัน
ฝุ่นตามกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในงานวิจัยนี้ แต่ยังมีกิจกรรมก่อสร้างอ่ืนอีก 
ดังนั ้นผู ้ที ่สนใจทำการศึกษางานวิจัยที ่คล้ายคลึงกับงานวิจัยนี้
สามารถศึกษาแตกต่างออกไปได้ 

6. กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีต้องขอขอบคุณบุคลากร และ 
คณาจารย์ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้ความช่วยเหลือทุกด้าน 
ถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ให้คำแนะนำ ชี้แนวทางให้คำปรึกษา 
อันมีคุณค่ายิ่ง ดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีตลอดเวลาที่ทาการศึกษา
พร ้อมท ั ้ งให ้กำล ังใจในการค ้นคว ้าแบบอิสระต ้องขอกราบ

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ภาควิชาวิศวกรรม
โยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมและการบริหารการ
ก ่อสร ้าง ทุกท ่านที ่คอยให้ความช ่วยเหลือด ้านเอกสารและ
ประสานงาน 

สุดท้ายต้องขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาและบุคคลใน
ครอบครัวที ่เป็นทุก ๆ สิ ่งทุกอย่างของชีวิต สนับสนุนให้ความ
ช่วยเหลือทั้งแรงกายแรงใจ เพื่อให้การศึกษาสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
และหากมีข้อบกพร่องประการใด ผู้วิจัยขอน้อมรับข้อควรปรับปรุง
ไว้ด้วยความขอบคุณยิ่ง 
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บทคัดย่อ 

ความสำเร็จของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขึ้นอยู่กับความสำเร็จในการรับรู้รายได้หลังส่งมอบบ้านให้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
ความสำเร็จดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลากหลายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะต่างๆ ของโครงการ ซึ่งในการศึกษาน้ีเน้นการศึกษาในช่วงการขาย 
และ ช่วงการส่งมอบ โดยการศึกษาข้อมูลจากโครงการบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ที่เป็นโครงการสร้างบ้านเสร็จก่อนขาย ราคา 4-7 ล้านบาท จำนวน 331 
หลัง พบว่าหลังเปิดโครงการมา 2 ปี 3 เดือน มีจำนวนบ้านที่ก่อสร้างเสร็จทั้งส้ิน 113 หลัง เป็นบ้านตัวอย่างจำนวน 6 หลัง จากข้อมูลในช่วงการจอง
พบว่ามีลูกค้าจ่ายเงินมัดจำจองบ้านทั้งสิ้น 134 ราย แต่สูญเสียลูกค้าระหว่างช่วงขายจนถึงส่งมอบ 35 ราย เหลือโอนกรรมสิทธิ์ 99 ราย เป็นบ้าน
บ้านแถว 55 หลังและบ้านแฝด 39 หลังและมีระยะเวลารอขายนับจากก่อสร้างสร้างเสร็จประมาณ 3.5-4 เดือน โดยขั้นตอนที่มีความเสี่ยงที่จะ
สูญเสียลูกค้ามากที่สุดคือ ขั้นตอนการขอสินเชื่อ-อนุมัติสินเชื่อ 12.2% รองลงมาคือในระหว่างขั้นตอนจอง-ขอสินเชื่อ 8.2% โดยสาเหตุสำคัญที่พบ
มากที่สุดคือ การขออนุมัติสินเชื่อไม่ผ่านเน่ืองมาจากรายได้ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ธนาคาร และลูกค้าทำสัญญาแต่เปล่ียนใจไม่โอนกรรมสิทธิ์  
คำสำคัญ: ความเส่ียง, ปัจจัยเส่ียง, อสังหาริมทรัพย์ 

Abstract 

The success of large housing real estate development project depends on the success of delivering housing units to 
customers.  This success depends on various factors and stakeholders in different phases of the project.  This study focused 
on the risks of developers in sales and delivery phase of the project. The data were collected from housing real estate 
development project consisting of 331 two-story housing units with price range of 4 to 7 million Bahts.  Data were collected 
2.25 years after the project’s opening.  It was found that 113 units, including 6 demo units were completed. 134 potential 
customers deposited the down payment.  However, only 99 units were successfully delivered to the customers.  Most of the 
sold units were town houses (55 units) and twin houses (39 units).  The time taken from construction completion to 
successfully transferring ownership of these units is 3.5 to 4 months on average.  The steps with the highest risks of losing 
potential buyers were between loan application to loan approval step (12.2%), followed by 8.2% between making deposit to 
loan application.  The top factors were denied loan due to unqualified income of potential buyers and buyers changed their 
mind and cancel the contract.  
Keywords: Risk, risk factor, real estate 

 
1. ที่มาและความสำคัญ 

ปัจจุบันนี้มีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่อยู่อาศัยจำนวน
มาก จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ [1] พบว่าในปี 2562 มี
สิ่งก่อสร้างประเภทอาคารโรงเรือนที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่
และต่อเติมหรือดัดแปลงรวม 56,046 หน่วย เป็นสิ่งก่อสร้างเพื่ออยู่
อาศัยมากที่สุดร้อยละ 91.3 อาคารเพื่อการพาณิชย์และสำนักงาน
ร้อยละ 4.7 โรงแรมร้อยละ 1.1 อาคารเพื่อการอุตสาหกรรมและ
โรงงานร้อยละ 1.4 และสิ ่งก่อสร้างการศึกษาและสาธารณสุข
ประเภทอื่น ๆ ร้อยละ 1.5 แสดงให้เห็นว่ายังคงมีความต้องการที่อยู่
อาศัยอยู่ในระดับที่สูง อีกทั้งยังมีการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าทาง

ชานเมือง จึงทำให้มีการลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บริเวณชาน
เมืองเพิ่มขึ้น แต่ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์บ้านจัดสรร 
มีขั ้นตอนจำนวนมาก ตั ้งแต่ การรวบรวมที่ดิน ขออนุญาต การ
ออกแบบผังโครงการ การออกแบบบ้านที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค 
การก่อสร้าง การจัดจ้างผู้รับเหมา การจัดซื้อวัสดุ และการก่อสร้าง 
โดยเฉพาะอย่างย ิ ่งการขาย/การตลาด ส่งมอบ และการโอน
กรรมสิทธิ์  ซึ่งกว่าบ้านจะเสร็จและขายบ้าน ส่งมอบบ้านให้กับ
ลูกค้าสำเร็จจึงมีความเสี่ยงที่หลากหลายขึ้นอยู่กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
และปัจจัยทั้งภายในและภายนอกโครงการ  
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ทั้งนี้ความเสี่ยง คือ ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผล
ให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ซึ่งอาจเป็นความเสี่ยงเชิงลบต่อ
เป้าหมายหรืออาจเป็นความเส่ียงเชิงบวกหรือโอกาสอันดีก็ได้  [2]  

Project Management Institute (PMI) [3] กำหนดแนวทาง
การจัดการความเสี่ยงสำคัญ ได้แก่การระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์
ความเส่ียงและการตอบสนองต่อความเส่ียงของโครงการ โดยเร่ิมต้น
จากการระบุความเสี่ยง แล้วดำเนินการวิเคราะห์ประเมินโอกาสที่
ความเสี่ยงดังกล่าวจะเกิดขึ้น เพื่อระบุความเสี่ยงสำคัญที่จำเป็นตอ้ง
มีมาตรการตอบสนองความเสี ่ยง โดยพยายามลดโอกาสที่จะเกิด
ความเสี ่ยงเชิงลบสำคัญ หรือตอบสนองโดยเสริมโอกาสให้เกิด
เหตุการณ์เชิงบวกมากขึ้น 

ดังนั้นการระบุความเสี่ยงในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
และการประเมินหาความเส ี ่ยงที ่ เก ิดขึ ้นในโครงการจะทำให้
ผู้ประกอบการหาทางตอบสนองความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้และส่งเสริม
ให้เกิดความสำเร็จในการพัฒนาโครงการได้ดียิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ ขอบเขต และวิธีการศึกษา 

การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์ที ่จะบ่งชี ้ความเสี ่ยงสำคัญของ
ผู้ประกอบการในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บ้านพักอาศัยที่
เกิดขึ้นในช่วงการขาย และช่วงส่งมอบบ้านให้กับลูกค้า และเพ่ือ
นำไปใช้ในการวางแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงในอนาคต โดย
เก็บข้อมูลจากโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 1 โครงการ บริเวณ 
ถ.รังสิต-นครนายก ที่ประกอบไปด้วยบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และบ้าน
แถว ราคา 4-7 ล้านบาท จำนวน 331 หลัง  โดยแบ่งช่วงของ
โครงการออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ 1.ช่วงการขายบ้าน 2.ช่วงการ
ก่อสร้าง 3.ช่วงการส่งมอบ โดยบทความนี้นำเสนอเฉพาะข้อมูล
ความเสี ่ยงในช่วงที่ 1 และ 3 จากการรวบรวมข้อมูลของลูกค้า
ในช่วงการขายและในช่วงส่งมอบบ้านให้กับลูกค้า โดยเก็บข้อมูลการ
จอง ข้อมูลการขอสินเชื่อ ข้อมูลจากสัญญาซื้อขาย ข้อมูลการโอน
และสอบถามข้อมูลจากพนักงานของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ (ฝ่าย
ขาย) และช่วงการส่งมอบจะใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากข้อมูลตรวจรับ
บ้าน และสอบถามข้อมูลจากพนักงาน (ฝ่ายขาย) และทำการ
วิเคราะห์หาความน่าจะเป็นจากความถี่และร้อยละของแต่ละ
เหตุการณ์ความเส่ียง เพ่ือหาความเส่ียงที่สำคัญที่เกิดในช่วงขายและ
ช่วงส่งมอบ  

โดยช่วงการขายมีขั ้นตอนหลัก 4 ขั้นตอนดังแสดงในรูปที่ 1 
ดังนี้ 
1. การจอง (S1) เมื่อลูกค้าได้เยี่ยมชมโครงการและมีความประสงค์

ในการซื้อบ้าน ลูกค้าจะทำเร่ืองจองบ้านกับบริษัทฯ โดยวางเงิน
มัดจำจำนวนหนึ่ง และจะเริ ่มขั ้นตอนขอสินเชื ่อ (S2) ลูกค้า
สามารถยกเลิกการจองได้ แต่บริษัทฯ จะริบเงินมัดจำ ถ้าหาก
สินเชื่อไม่ได้รับการอนุมัติ บริษัทฯ จะคืนเงินมัดจำให้กับลูกค้า 
โดยนำเงินมัดจำน้ีไปหักกับมูลค้าบ้านในภายหลัง  

2. การขอสินเชื ่อ (S2) บริษัทฯ อำนวยความสะดวกโดยจัดทำ
รายชื่อธนาคารและอัตราดอกเบี้ยให้ลูกค้าเลือกขอสินเชื่อ โดย
ลูกค้าอาจขอสินเชื่อผ่านธนาคารอื่นตามที่ลูกค้าสะดวก หรือไม่
ขอสินเชื่อหากมีทรัพย์สินเพียงพอต่อการซื้อก็ได้  

3. การทำสัญญา (S3) เมื่อธนาคารอนุมัติสินเชื่อแล้ว ลูกค้าจะทำ
สัญญาโดยวางเงินค้ำประกันสัญญา ซึ่งจะถูกนำไปหักกับมูลค่า
บ้านในภายหลัง   

4. การโอน (S4) คือ การชำระเงินและทำเอกสารส่งมอบบ้านตาม
สัญญา ซึ่งสามารถดำเนินการได้ทันทีหลังทำสัญญา (S3) แล้ว
ดำเนินการรับมอบบ้าน (D1) ภายหลัง หรือ ลูกค้าอาจรอรับ
มอบบ้าน (D1) ให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการโอน (S1) ก็ได้ 
สำหรับช่วงการส่งมอบ ในที่นี้จะมีขั้นตอนหลักที่เกี่ยวข้อง คือ 

การรับมอบบ้าน (D1) ซึ ่งจะดำเนินการเมื ่อบ้านก่อสร้างเสร็จ
เรียบร้อย บริษัทฯ จะส่งบ้านให้กับลูกค้าเพ่ือลงนามรับมอบต่อไป 

 
รูปที่ 1  ขั้นตอนในช่วงการขายและช่วงส่งมอบ 

3. ข้อมูลของโครงการกรณีศึกษา 

โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นี้พัฒนาโครงการในลักษณะ
บ้านสร้างเสร็จพร้อมขายและเข้าพักอาศัย เปิดโครงการตั ้งแต่
มิถุนายน 2561 ประกอบไปด้วยอาคารที่พักอาศัย 2 ชั้น 3 ประเภท 
คือบ้านเดี่ยว (D) บ้านแฝด (F) และบ้านแถว (T)  ราคาตั้งแต่ 3.3 
ล้าน ถึง 6.7 ล้านบาท จำนวนทั้งหมด 331 หน่วย ขณะเก็บข้อมูล 
กันยายน 2563 (ระยะเวลาหลังเปิดโครงการประมาณ 2 ปี 3 เดือน)
มีบ้านสร้างเสร็จแล้วจำนวน 113 หลัง (34.1%) อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้าง 29 หลัง (8.8%) และเป็นที่ดินเปล่ารอปลูกสร้างอีก 189 
หน่วย (57.1%)  

ตารางท่ี 1  ตารางรูปแบบบ้านและราคาของโครงการกรณีศึกษา 

แบบบ้าน จำนวน (หน่วย) ก่อสร้างแล้ว (หน่วย) ราคาขายเริ่มต้น (บาท) 
1.D-DE 30 6 5,430,000 
2.D-PI 32 7 4,444,000 
3.F-VI 132 40 3,390,000 
4.T-TV 98 58 2,800,000 
5.F-LA 30 - ไม่มีข้อมูล 
6F-PI 2 - ไม่มีข้อมูล 
7.D-VI 1 1 ไม่มีข้อมูล 
8.D-LA 5 - ไม่มีข้อมูล 
9.D-FR 1 1 ไม่มีข้อมูล 

รวม 331 113 ไม่มีข้อมูล 

ช่วงการขาย ช่วงการส่ง
มอบ

S1

จอง

S2

ขอสินเช่ือ

S3

ทําสัญญา

S4

โอน

D1

รับมอบ
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จากการรวบรวมข้อมูลการซื ้อบ้านของลูกค้าของโครงการ
กรณีศึกษา ต้ังแต่มิถุนายน 2561 ถึง กันยายน 2563 พบว่ามีจำนวน
ลูกค้าคงเหลือในช่วงการขาย S1 ถึงช่วงการโอนกรรมสิทธิ์ D1 99 
ราย คิดเป็น 73.8% จากจำนวนลูกค้าที่จองบ้าน โดยมีสัดส่วนลดลง
ระหว่างขั้นตอนดังแสดงในตารางท่ี 2  

ตารางท่ี 2  จำนวนลูกค้าคงเหลือในแต่ละขั้นตอน (ราย) 

ข้ันตอน 
จอง  
S1 

ขอสินเช่ือ  
S2 

อนุมัติสินเช่ือ  
S3 

ทำสญัญา  
S4 

โอน 
D1 

จำนวนลูกค้า 
(ราย) 

134 123 108 104 99 

จำนวนลูกค้าที่
ลดลงในแต่ละช่วง 

ราย (%) 
-11 , (8.2%) -15 , (12.2%) -4 , (3.7%) -5 , (4.8%) 

ตารางท่ี 3 สรุปจำนวนและเหตุผลยกเลิกในระหว่างขั้นตอนต่าง ๆ 
ระหว่าง
ข้ันตอน 

จำนวน 
ราย (%) 

เหตุผล เงิน 
มัดจำ 

จำนวน 
ราย (%) 

รวม 
ราย (%) 

S1-S2 11 
(8.2%) 

1.1 ไม่มั่นใจสภาวะเศรษฐกิจ ยึด 5 (46%) 11 
(100%) 

1.2 ไม่พอใจในคุณภาพของบ้าน ยึด 4 (36%) 
1.3. ย้ายแปลงโครงการเดียวกัน คืน 2 (18%) 

S2-S3 15 
(12.2%) 

2.1 รายได้ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์
ธนาคาร 

คืน 10 (67%) 

15 
(100%) 

2.2 อาชีพเสีย่งตามเกณฑ์
ธนาคาร 

คืน 2 (13%) 

2.3 เปลี่ยนลูกค้า* คืน 2 (13%) 
2.4 อายุการทำงานน้อยเกินไป คืน 1 (7%) 

S3-S4 4  
(3.7%) 

3.1 ขาดส่วนต่างของสนิเช่ือที่
อนุมัติ 

คืน 2 (50%) 
4 

(100%) 3.2 ราคาที่ดินเพิ่มข้ึน คืน 1 (25%) 
3.3 ลูกค้าเปลี่ยนใจ ยึด 1 (25%) 

S4-D1 
D1-S4 

5  
(4.8%) 

4.1 ลูกค้าเปลี่ยนใจ ยึด 4 (80%) 5 
(100%) 4.2 ย้ายแปลงข้ามโครงการ ยึด 1 (20%) 

*ลูกค้าทำการขายสิทธิ์การซื้อบ้านให้แก่ลูกค้าอีกรายนึง 

 การจอง (S1) 

ในขั้นตอนแรกน้ี เมื่อลูกค้าต้องการที่จะจองบ้าน ลูกค้าจะต้อง
วางเงินมัดจำในจำนวนเงิน 5,000 บาท สำหรับบ้านทุกราคา และ
ทำการยื่นขอสินเชื่อ แต่ถ้ามีการยกเลิกการจอง บริษัทฯ จะริบเงิน
มัดจำ 5,000 บาท แต่หากสินเชื่อไม่ได้รับการอนุมัติ บริษัทฯ จะคืน
เงินมัดจำให้กับลูกค้า โดยนำไปหักกับมูลค่าบ้านในภายหลัง จาก
ตารางท่ี 2 และตารางที่ 3 มีผู้ยกเลิกการจอง 11 ราย จาก 134 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 8.2 ของจำนวนลูกค้าที่ทำการจองทั้งหมด โดยมี
เหตุผลหลัก 2 ประการ คือ ลูกค้าไม่มั่นใจสภาวะเศรษฐกิจ และ
ลูกค้าไม่พอใจในคุณภาพของบ้าน จำนวน 5 และ 4 รายตามลำดับ 
โดยลูกค้าจะโดนริบเงินมัดจำ 5,000 บาท ตามเงื่อนไขของการจอง 

ตารางท่ี 4 รูปแบบการขอสินเชื่อของลูกค้าที่โอนกรรมสิทธิแล้ว 

การขอสินเช่ือ แบบบ้าน รวม 
ราย (%) D-DE D-PI F-VI T-TV 

ขอสินเช่ือผ่านบริษัทฯ 3 2 34 48 87 (88%) 
ขอสินเช่ือเอง - - 3 6 9 (9%) 
ไม่ขอสินเช่ือ - - 2 1 3 (3%) 
รวม ราย (%) 3 (3%) 2 (2%) 39 (40%) 55 (55%) 99 (100%) 

 การขอสินเชื่อ (S2) 
ในส่วนของการขอสินเชื่อบริษัทฯ ได้จัดให้มีบริการขอสินเชื่อ

ผ่านบริษัทฯ จากการสัมภาษณ์ผู ้ขายและข้อมูลของโครงการฯ 
พบว่าลูกค้า 88 จาก 99 รายที่โอนกรรมสิทธิ์แล้ว จะใช้บริการขอ
สินเชื ่อผ่านบริษัทฯ โดยมี 9 รายขอสินเชื ่อเอง และ 3 รายไม่
จำเป็นต้องขอสินเชื่อ ดังแสดงในตารางที่ 4 ทั้งนี้ระยะเวลาเฉลี่ยใน
การยื่นสินเชื่อของกลุ่มที่ยื่นขอสินเชื่อผ่านบริษัทฯ จำนวน 87 ราย 
อยู่ที่ 7.6 วัน โดยธนาคารใช้เวลาในการอนุมัติสินเชื่อเฉลี่ย 3.2 วัน 
1. การขอสินเชื่อผ่านบริษัทฯ บริษัทฯ บริการลูกค้าโดยทำการตก

ลงจัดทำข้อเสนอพิเศษกับธนาคารต่างๆ ทั้งในส่วนของอัตรา
ดอกเบี ้ย ระยะเวลาการผ่อนจ่ายของแต่ละอัตราดอกเบี้ย 
สัดส่วนสินเชื่อต่อมูลค่าบ้าน และเงื่อนไขส่วนบุคคลเช่น รายได้ 
อาชีพหรือช่วงอายุ โดยที ่บริษัทฯ จะรวบรวมข้อเสนอของ
ธนาคารต่างๆ ให้ลูกค้าเป็นผู้ตัดสินใจในการเลือกธนาคารเพ่ือ
ขอสินเชื่อ 3 ลำดับ เพื่อมอบให้บริษัทฯ ดำเนินการขอสินเชื่อ
ตามลำดับ  โดยกรณีนี้บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การประเมินราคาบ้านและที่ดิน 

2. การขอสินเชื่อเอง ลูกค้าเป็นดำเนินการขอสินเชื่อกับสถาบัน
การเงินที่เลือกเอง และเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการประเมินราคา
บ้านและที่ดิน อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขสินเชื่อของธนาคารที่
ลูกค้าได้รับอนุมัติสินเชื่ออาจแตกต่างกับเงื่อนไขที่บริษัทฯ เป็น
ผู้ยื่นขอให้ แม้ว่าธนาคารที่ลูกค้าขอสินเชื่อเองจะเป็นธนาคาร
เดียวกันกับธนาคารที่บริษัทฯ จัดหาไว้ 

3. ไม่จำเป็นต้องขอสินเชื่อ กรณีนี้ลูกค้ามีทรัพย์สินเพียงพอที่จะ
ชำระค่าบ้านโดยท่ีไม่จำเป็นต้องขอยื่นกู้แต่อย่างใด 
ทั ้งนี้มีลูกค้าจำนวน 15 ราย ที ่ไม่สามารถหาสินเชื ่อพร้อม

สำหรับการทำสัญญาได้ โดยทุกรายได้รับเงินมัดจำ 5,000 บาท คืน
ตามเงื่อนไขการจอง โดยสาเหตุหลักที่ไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อคือมี
รายได้ไม่เป ็นไปตามเกณฑ์ธนาคารจำนวน 10 ราย ดังแสดง
รายละเอียดในตารางท่ี 3 

 การทำสัญญา (S3) 
บริษัทฯ จะดำเนินการทำสัญญากับลูกค้าทันทีเมื่อลูกค้ามีความ

พร้อมทางการเงิน เช่น ทำสัญญาทันทีหลังการจอง (S1) หากลูกค้า
มีความพร้อมทางการเงินและไม่จำเป็นต้องขอสินเชื่อ และทำสัญญา
ทันทีกับลูกค้าเมื่อสินเชื่อได้รับการอนุมัติ โดยใช้สัญญามาตรฐาน
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ของบริษัทฯ กับลูกค้าทุกราย โดยในสัญญามาตรฐานกำหนด
ระยะเวลาโอนกรรมสิทธิ์และชำระค่าบ้านภายใน 30 วันนับจาก
วันที่ทำสัญญา โดยไม่ระบุค่าปรับหากเลยกำหนดสัญญา จากข้อมูล
ในตารางที่ 2 พบว่ามีลูกค้าที่ทำสัญญาทั้งหมด 104 ราย ลดลงจาก
จำนวนผู้ได้รับอนุมัติสินเชื่อ 4 ราย โดยมี 2 รายท่ีไม่สามารถหาส่วน
ต่างสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติได้จึงไม่ได้ทำสัญญา 

 การโอนกรรมสิทธิ์ (S4) 
เมื่อลูกค้าลงนามในสัญญาซื้อขายแล้ว จะสามารถทำการโอน

กรรมสิทธิ์ได้ทันที แต่หากลูกค้าเปลี่ยนใจไม่โอนกรรมสิทธิ์หลังการ
ทำสัญญา ลูกค้าจะถูกยึดเงินมัดจำ โดยวันรับประกันบ้านตาม
สัญญา จะเริ ่มตั ้งแต่วันที ่โอนกรรมสิทธิ์ จากการเก็บข้อมูลใน
โครงการกรณีศึกษา การโอนกรรมสิทธิ์มี 2 ลักษณะดังนี้ 
ก. แบบโอนกรรมสิทธิ์ก ่อนรับมอบ (S4-D1) กรณีนี้ บริษ ัทฯ 

ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์พร้อมรับชำระค่าบ้านตามสัญญา 
ก่อนที ่ลูกค้าจะตรวจสอบบ้าน แจ้งรายการแก้ไขหากมี ให้
บริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนลงนามรับมอบบ้าน  

ข. แบบรับมอบก่อนโอนกรรมสิทธิ์ (D1-S4) ในกรณีนี้ ลูกค้าจะ
ตรวจสอบความเรียบร้อย แจ้งรายการแก้ไขหากมี ให้บริษัทฯ 
ดำเนินการแก้ไขและลงนามรับมอบบ้านก่อนที่จะดำเนินการ
ชำระค่าบ้านและโอนกรรมสิทธิ์ตามสัญญา  

ตารางท่ี 5  ข้อมูลลักษณะการโอนกรรมสิทธิ์แยกตามแบบบ้าน 

ลักษณะการ
โอน 

ระยะเวลาที่ใช้ในการโอน
หลังจากทำสญัญา (วัน) 

จำนวนสัญญาที่โอนกรรมสิทธิ ์

Min Max เฉลี่ย SD ภายในกำหนด เกินกำหนด รวม 
ราย (%) 

S4-D1 
โอน-รับมอบ 

2 173 28.1 36.42 58 19 
77 

(78%) 
D1-S4 

รับมอบ-โอน 
5 93 25.9 19.99 16 6 

22 
(22%) 

 ระยะเวลาตั้งแต่ทำสัญญาจนถึงโอนกรรมสิทธิ ์
จากตารางที ่ 2 และตารางที่ 3 พบว่ามีจำนวนลูกค้าที ่โอน

กรรมสิทธิ์แล้วทั้งส้ิน 99 ราย ลดลงจากลูกค้าที่ทำสัญญา 5 รายโดย
มีลูกค้ายกเลิกสัญญา 4 ราย อีก 1 รายย้ายโครงการ โดยส่วนใหญ่
เป็นลูกค้าที่โอนกรรมสิทธิ์ก่อนตรวจรับมอบทั้งหมด 77 รายจาก 99 
ราย ดังแสดงในตารางท่ี 5 และเมื่อทำการวิเคราะห์ระยะเวลาตั้งแต่
การทำสัญญาถึงการโอนกรรมสิทธ์ของทั้งแบบ S4-D1 และแบบ 
D1-S4 พบว่ามีค่าเฉลี่ย 28.1 และ 25.9 วันตามลำดับดังแสดงใน
ตารางที่  5 และรูปที่ 2 ที่แสดงการกระจายของข้อมูลระยะเวลา
โอนกรรมสิทธิ์หลังทำสัญญาของแต่ละหลังของท้ังสองแบบ 

 
รูปที่ 2  ระยะเวลาต้ังแต่ทำสัญญาจนถึงขั้นตอนการโอน

กรรมสิทธิ์ 

จากตารางท่ี 5 และ รูปที่ 2 จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่จะใช้เวลา
ตั้งแต่ทำสัญญาจนถึงโอนกรรมสิทธิ์ไม่เกิน 30 วัน โดยแบบ S4-D1 
มีผู้โอนกรรมสิทธิ์ภายในระยะเวลากำหนดตามสัญญา 30 วัน 75% 
(58 ราย) และผู้ที่โอนหลังกำหนดระยะเวลา 42% (19 ราย) สำหรับ
แบบ D1-S4  พบว่า 73% (16 ราย) เป็นผู้ที่โอนกรรมสิทธิ์ภายใน
กำหนดระยะเวลา 30 วัน และ 27% (6 ราย) เป็นรายที่โอนหลัง
กำหนดระยะเวลา 

 ระยะเวลาตั้งแต่ก่อสร้างจนถึงโอนกรรมสิทธิ ์
หากพิจารณาระยะเวลาตั ้งแต่ก่อสร้างเสร็จจนถึงวันที ่โอน

กรรมสิทธิ์แยกตามแบบบ้าน ดังแสดงข้อมูลในตารางท่ี 6 และรูปที่ 
3 พบว่าใช้เวลาน้อยที่สุด 1 วัน มากที่สุด 769 วัน เฉลี่ย 121.6 วัน 
โดยส่วนใหญ่ 54 หลังใช้ระยะเวลาในการรอขายน้อยกว่า 100 วัน 
โดยมีเพียง 7 หลังที่ใช้เวลามากกว่า 300 วัน โดยบ้านแถว T-TV 
เป ็นแบบบ้านที ่ขายดีท ี ่ส ุด และมีระยะเวลารอขายและโอน
กรรมสิทธิ์เฉล่ียต่ำที่สุด 113.7 วัน 

 
รูปที่ 3  ระยะเวลาต้ังแต่ก่อสร้างเสร็จจนถึงโอนกรรมสิทธิ์ 
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ตารางท่ี 6 ระยะเวลาตั้งแต่ก่อสร้างเสร็จจนถึงวันโอนกรรมสิทธิ์ 

แบบบ้าน 
จำนวน 
(หลัง) 

ราคาเฉลีย่ 
(บาท) 

ระยะเวลาต้ังแต่ก่อสร้างเสร็จ
จนถึงวันที่โอนกรรมสิทธิ์ (วัน) SD (วัน) 
Min  เฉลี่ย  Max  

D-DE 3 5,980,000.00 1 130.3 305 156.99 
D-PI 2 4,832,000.00 97 433.0 769 475.18 
F-VI 39 3,652,743.59 2 113.7 462 104.57 
T-TV  55 3,040,618.18 6 115.4 742 131.22 
ทั้งหมด 99 3,407,020.20 1 121.6 769 136.2 

4. สรุปผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่ามีการสูญเสียลูกค้าในระหว่าง
ขั้นตอนขอสินเชื่อ-อนุมัติสินเชื่อสูงที่สุด 15 รายคิดเป็นความเสี่ยง
โดยรวม 12.2% โดยการสูญเสียลูกค้าสูงสุดเป็นลำดับที่สองเกิดใน
ระหว่างขั้นตอนจอง-ขอสินเชื่อ โดยมีผู้ทิ้งเงินจองทั้งสิ้น 11 ราย คิด
เป็นโอกาสเกิด 8.2% 

เมื่อพิจารณาต้นตอของความเส่ียงในระหว่างขั้นตอนขอสินเชื่อ-
อนุมัติสินเชื่อ จะเห็นได้ว่าส่วนมากเป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของบริษัทฯ เช่น รายได้ของลูกค้า อาชีพ อายุการทำงาน 
โดยในสาเหตุหลักคือ 10 ใน 15 ราย หรือ 67% มีรายได้ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์กำหนด  

สำหรับการสูญเสียลูกค้าสูงสุดเป็นลำดับที่สองท่ี จำนวน 11 
ราย ที่เกิดในระหว่างขั้นตอนจอง-ขอสินเชื่อนั้นมีสาเหตุหลักๆ สอง
ประการคือ ไม่มั่นใจในสภาวะเศรษฐกิจ 5 ราย (45%) และไม่พอใจ
ในคุณภาพของบ้านอีก 4 ราย (36%) โดยปัจจัยไม่มั่นใจในสภาวะ
เศรษฐกิจเป็นปัจจัยภายนอกของลูกค้าที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุม
ได้ แต่การที่ลูกค้าไม่พอใจในคุณภาพบ้านและปล่อยให้บริษัทฯ ยึด
เงินมัดจำนั้นเป็นปัจจัยที่บริษัทฯ สามารถวางมาตรการป้องกันไมใ่ห้
เกิดในอนาคตได้ 

ตารางท่ี 7 ลำดับของโอกาสสูญเสียลูกค้าในระหว่างขั้นตอนต่างๆ 

ลำดับ สาเหตุ/ปัจจัย ข้ันตอน % *(x/y)  
1 รายได้ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ธนาคาร S2-S3 8% (10/123)  
2 ลูกค้าเปลีย่นใจ S4-D1 4% (104/4)  
3 ไม่มั่นใจสภาวะเศรษฐกิจ S1-S2 3% (134/5) 
4 ไม่พอใจในคุณภาพของบ้าน# S1-S2 3% (4134/) 
5 ย้ายแปลงโครงการเดียวกัน S1-S2 3% (134/2) 
6 อาชีพเสี่ยงตามเกณฑ์ธนาคาร S2-S3 2% ( 2/123 ) 
7 เปลี่ยนลูกค้า S2-S3 2% (2 /123 )  
8 ขาดส่วนต่างของสินเช่ือที่อนุมัติ S3-S4 2% (2/108)  
9 อายุการทำงานน้อยเกินไป S2-S3 1% ( 1/123 )  
10 ราคาที่ดินเพิม่ข้ึน S3-S4 1% ( 1/108 )  
11 ลูกค้าเปลีย่นใจ S3-S4 1% (1/108) 
12 ย้ายแปลงข้ามโครงการ# S4-D1 1% (1/104) 

*(x/y) หมายถึง (จำนวนครั้งที่เกิดข้ึน/จำนวนทั้งหมดในข้ันตอน) 

# หมายถึงสาเหตุหรือปัจจัยภายใน อยู่ในการควบคุมของบริษัทฯ 
ตารางที่ 7 แสดงลำดับของสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงในขั้นตอน

ต่างๆ และจะเห็นว่าสาเหตุรายได้ลูกค้าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ธนาคาร
เป็นสาเหตุหลัก โดยสาเหตุนี้เป็นปัจจัยภายนอกที ่บริษัทฯ ไม่
สามารถควบคุมได้ แต่อาจนำไปพิจารณาหามาตรการขายเพื่อลด
ความเสี่ยงนี้ในอนาคตได้ ส่วนสาเหตุหลักรองลงมา คือลูกค้าทำ
สัญญาแต่เปลี่ยนใจไม่โอนกรรมสิทธิ์ ในช่วงโอนกรรมสิทธิ์และรับ
มอบ 4% (4 ราย) เป็นปัจจัยเส่ียงที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้แต่
ควรหามาตรการรองรับไม่ให้เกิดสถานการณ์ดังกล่าวเพราะเป็นการ
สูญเสียลูกค้าที่มีสินเชื่อพร้อมชำระในขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่การขาย
จะสำเร ็จล ุล ่วง อันด ับที่ 3 และ 4 คือล ูกค ้ายกเล ิกการจอง
เนื่องมาจากลูกค้าไม่มั่นใจสภาวะเศรษฐกิจซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก 
และยกเลิกเนื่องจากไม่พอใจในคุณภาพของบ้าน เป็นปัจจัยภายในท่ี
บริษัทฯ ควรนำไปพัฒนาปรับปรุงต่อไป 

เนื่องจากโครงการนี้พัฒนาโครงการในลักษณะสร้างบ้านก่อน
ขาย ต้องลงทุนค่าก่อสร้างไปก่อน จึงทำให้บางหลังที่ก่อสร้างแล้วแต่
ยังขายไม่สำเร็จ มีระยะเวลารอการขายที ่ยาวนาน จากข้อมูล
ระยะเวลานับแต่การทำสัญญาจนถึงการโอนกรรมสิทธิ์ในตารางที่ 5 
พบว่า ไม่ว่าจะเป็นลักษณะโอนก่อนตรวจรับมอบหรือโอนหลังตรวจ
รับมอบส่วนใหญ่จะสามารถโอนได้ภายในกำหนดเวลา และมี
ระยะเวลาเฉลี่ยต่ำกว่า 30 วันตามกำหนดสัญญา บ่งชี้ว่า คุณภาพ
งานก่อสร้างบ้านพร้อมขายในโครงการดังกล่าวอยู ่ในระดับที่
สามารถแก้ไขให้เสร็จได้ในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน  

แต่เมื่อพิจารณาระยะเวลาตั้งแต่ก่อสร้างเสร็จจนถึงวันที่โอน
กรรมสิทธิ์ในรูปที่ 3 และ ตารางที่ 6 พบว่าในแบบบ้านที่ขายดีคือ
บ้านแถวและบ้านแฝด จะใช้ระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 113-115 วัน 
หรือราว 3-4 เดือนนับจากวันที่ก่อสร้างเสร็จซึ่งนับเป็นการสูญเสีย
ในเชิงการรับรู้รายได้ อีกทั้งอาจมีบ้านที่สร้างเสร็จและรอขายเป็น
เวลานาน เกิดความชำรุดทรุดโทรม ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงบ้านอีกครั้ง ดังนั้นบริษัทฯ จึงควรศึกษาเพิ่มเติมประเมิน
มูลค่าความสูญเสียและพิจารณาหามาตรการรองรับความเสี่ยงหลัก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเส่ียงในส่วนที่ควบคุมได้ของบริษัทฯ เพ่ือลด
ความสูญเสียที่เกิดจากบ้านที่รอขายเป็นเวลานาน และหามาตรการ
เพิ่มโอกาสโดยการคัดกรองและจูงใจลูกค้าที่เข้าข่ายจะได้รับการ
อนุมัติสินเชื่อตามเกณฑ์ของธนาคาร เพื่อลดความเสี่ยงที่จะสูญเสีย
ลูกค้าในช่วงการขอและอนุมัติสินเชื่อต่อไป 

5. ข้อเสนอแนะ 

ความเสียงในโครงการกรณีศึกษา อาจแตกต่างจากโครงการอ่ืน
เนื่องจาก การพิจาณาความเสียงจากการยกเลิกการจอง การขอ
สินเชื่อไม่ผ่าน ในแต่ละโครงการก็แตกต่างกัน ซึ่งขึ้นกับลักษณะของ
โครงการด้วย เช่น โครงการที่มีมูลคา่สูง การจองจะใช้เงินหลักหลาย
หมื่น การตัดสินใจยกเลิกจองก็ยากขึ้น (โครงการกรณีศึกษา จอง
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เพียง 5000 พัน การตัดสินใจจองและยกเลิกจองก็ทำได้ง่าย เพราะ
เงินจำนวนไม่มาก) ช่วงระยะเวลาบางปีที่เศรษฐกิจดีผลการจอง การ
ขอสินเชื่อผ่านก็จะแตกต่างกัน โครงการที่มีมูลค่าสูง ปัญหาการเงิน
ลูกค้าก็จะน้อยกว่า 
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บทคดัย่อ 

      การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มที่จะพฒันาไปอย่างต่อเนื่องโดยหนึ่งในนัน้คอื  
แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling : BIM) ซึ่งเป็นแนวคดิที่ถูกพฒันาขึน้มาเพื่อลดความซ ้าซ้อนและลดความ
ผดิพลาดตัง้แต่กระบวนการออกแบบจนถึงกระบวนการก่อสร้าง ด้วยการสร้างแบบจ าลองพร้อมกบัใส่ข้อมูลสารสนเทศเข้าไปในคราว
เดยีวกนั ดงันัน้งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาการประยุกต์ใชแ้บบจ าลอง BIM มติทิีเ่จด็ ทีเ่กีย่วกบัเรื่องของการบรหิารทรพัยากรอาคาร 
ในการจดัการอาคารศูนย์บรรณสารและการเรยีนรู้ มหาวทิยาลยัพะเยา โดยมุ่งเน้นไปที่ด้านการจดัการบ ารุงรกัษาอาคาร คอื ระบบไฟฟ้า
ก าลงั ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบปรบัอากาศ และการจดัการทรพัยากรภายในอาคารทีเ่กีย่วกบัการบรหิารทรพัยากรหมวดหมู่หนังสอื  โดย
การวจิยัครัง้นี้มวีธิกีารวจิยัโดยท าการเก็บรวบรวมขอ้มลูทัง้ 3 ระบบ 1)ระบบไฟฟ้าก าลงั  2)ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 3)ระบบปรบัอากาศ ลงใน
แบบจ าลองสารสนเทศอาคารที่จดัท าด้วยโปรแกรม Autodesk Revit และศกึษาเปรยีบเทยีบจากการใช้งานแบบเก่าและแบบใหม่ รวมทัง้
ทดลองใช้งานจากผูท้ี่มสี่วนเกี่ยวขอ้งในการปฏบิตักิารจรงิ พบว่าการประยุกต์ใช้แบบจ าลองสารสนเทศอาคารมติทิี่เจด็ส าหรบัอาคารศูนย์
บรรณสารและการเรยีนรู้ มหาวทิยาลยัพะเยา ในครัง้นี้สะดวก รวดเรว็ ต่อการบรหิารและการซ่อมบ ารุงรกัษาอาคาร รวมถงึในด้านการน า
ขอ้มูลหนังสอืใส่ในขอ้มลูสารสนเทศ เพื่อระบุต าแหน่งของแหล่งทีเ่ก็บหนังสอื พบว่าสามารถท าใหผู้ท้ี่ใชง้านคน้หาต าแหน่งหนังสอืไดอ้ย่าง 
รวดเรว็มากยิง่ขึน้ 
ค ำส ำคญั: แบบจ ำลองสำรสนเทศอำคำรมติทิีเ่จด็, กำรบรหิำรทรพัยำกรอำคำร, ระบบไฟฟ้ำและปรบัอำกำศ, หมวดหมู่หนังสอื, อำคำรศูนย์
บรรณสำรและกำรเรยีนรู ้มหำวทิยำลยัพะเยำ 

Abstract 

        The development of information technology today is fast and is likely to continue to evolve, one of which is building 
information modeling: BIM), a concept that was developed to reduce redundancy and errors from the design process to the 
construction process. By creating a model with information entered at the same time therefore, this research aimed to study the 
application of the seventh dimension of BIM model in building resource management. In managing the building of the library and 
learning center Phayao University with a focus on building maintenance management, namely power systems lighting system Air 
conditioning system And internal resource management related to resource management, book category In this research, there 
are research methods by collecting data on all 3 systems. 1) Power system. 2) Lighting system 3) Air conditioning system Into 
the building information model produced by the autodesk revit program and compare it from old and new applications. Including 
trial work from those who are involved in the actual operation. It was found that the application of the seventh dimension building 
information model for the library and learning center building. Phayao University this time it is convenient and fast for the 
management and maintenance of the building. Including in the field of bringing the book data into information information To 
specify the location of the source to store the book. Find the position of the book. More quickly. 
Keywords:  Building information modeling 7D, Facility management, Electrical system and air conditioning system, Book 
category, Library and learning center University of Phayao   

1. บทน า

ปัจจุบันการพัฒนาทางเทคโนโลยีมีอยู่อย่างต่อเนื่ อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนากระบวนการก่อสร้าง  ตัง้แต่
ขัน้ตอนการออกแบบ การก่อสรา้งอาคาร ตลอดจนการบรหิาร

ทรพัยากรอาคาร การประยุกต์ใช้ BIM ก็เป็นส่วนหนึ่งของการ
พฒันาระบบการก่อสรา้ง ที่สามารถควบคุมระบบการท างานใน
กระบวนการต่างๆ ให้มคีวามสอดคล้องกนัมากขึ้น เช่น ท าให้
ผู้ร่วมงานในส่วนต่างๆ สามารถสื่อสารเขา้ใจกนัง่ายยิง่ขึน้ ลด
ข้อผิดพลาดที่เกิดจากความเข้าใจไม่ตรงกัน การแก้ไขแบบ 
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ข้อผิดพลาดในการถอดปริมาณ ลดค่าใช้จ่าย และท างานได้
ประสทิธิภาพรวดเร็วยิง่ขึ้น เนื่องจากกระบวนการการใช้ BIM 
อาศยัการท างานบนชุดขอ้มลูเดยีวกนักบัผูร้่วมงานหลายๆ ฝ่าย 

แต่อย่างไรก็ตามการท าแบบในปัจจุบันยังท าขึ้นด้วย
โปรแกรมเขยีนแบบ 2 มติ ิกระบวนการปรบัแกแ้บบก่อสรา้งตอ้ง
มกีารปรบัแก้จากแบบ ก่อสร้าง ก่อนที่จะมาเป็นแบบก่อสร้าง
จรงิซึ่งในปัจจุบนัยงัคงส่งปัญหาใหก้บัผูบ้รหิารอาคาร ในการใช้
แบบเพื่ อบ ารุ งร ักษาอาคารและปัจจุบันประเทศไทยได้
ประยุกต์ใช้ BIM เข้ามาใช้ในการดูแลรักษาแต่ในส่วนระบบ
ประกอบอาคารซึง่พบปัญหาการน า BIM เขา้มาในกระบวนการ 

จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่าการบริหาร
ทรพัยากรอาคารหลงัการก่อสรา้งนัน้ มคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ จงึ
ต้องใช้ความรอบคอบในการวางแผน กลัน่กรองถึงขอ้ดีขอ้เสยี  
และต้องปรับตัวโดยพัฒนารูปแบบ และวิธีการใหม่ๆ ให้มี
ประสทิธภิาพ  เพื่อใหต้อบสนองต่อวตัถุประสงคใ์นการออกแบบ 
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  และเพิ่ม
ความสามารถในการแขง่ขนั 

ในงานวจิยันี้จึงได้มีการสร้างแบบจ าลอง โดยน า BIM มา
พฒันาการประสานงานระหว่างแบบจ าลองสารสนเทศอาคารกบั
การบรหิารทรพัยากรอาคารส าหรบัอาคารของราชการ โดยการ
เขียนแบบขึ้นแบบจ าลองศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยพะเยาด้วยซอฟต์แวร์  Autodesk Revit และใส่
ขอ้มูลทรพัยากรเพื่อประสทิธภิาพในด้านการบรหิารทรพัยากร
อาคาร พรอ้มทัง้น าเสนอขอ้จ ากดัในการใช้งาน เพื่อสรา้งความ
เหมาะสมในการใช้งานอนาคต และใช้ทรพัยากรได้อย่างคุ้มค่า
เกดิประโยชน์สงูสุด 

วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
1. เพื่อน าเทคโนโลยี BIM มาใช้ในการบริหารทรพัยากร

อาคารส าหรบัอาคารศูนยบ์รรณสารและการเรยีนรู ้มหาวทิยาลยั
พะเยา 

2. เพื่อทดลองน าเทคโนโลย ีBIM มาใชใ้นการสบืคน้หนังสอื
ส าหรบัอาคารศูนยบ์รรณสารและการเรยีนรู ้มหาวทิยาลยัพะเยา 

2. ทบทวนวรรณกรรม

2.1 การบริหารทรพัยากรอาคาร (Facility
Management) 

กมัปนาท และคณะ (2562) ได้กล่าวว่า การบรหิารจดัการ
ทรพัยากรอาคาร (Facility Management) หรอื FM การเปลี่ยน
ปัญหาให้เป็นความพอใจใช้การบรหิารจดัการอาคารแบบครบ
วงจร มคีวามส าคญัอย่างยิง่ ภายหลงัจากขัน้ตอนของการสรา้ง
แล้วเสรจ็ โดยการบรหิารจดัการทรพัยากรอาคารในอดตี มกัจะ
ท าการเก็บและบนัทกึขอ้มูลด้วยโปรแกรมพืน้ฐานทัว่ไป ซึ่งสิง่ที่
เกดิขึน้กค็อืขอ้มลูไม่อพัเดต ไม่ถูกตอ้งตามความจรงิยากต่อการ
วางแผนและจดัการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกดิขึน้ หากมองข้าม

ความส าคัญของการจัดการทรพัยากรอาคาร อาจท าให้เกิด
ค่าใช้จ่ายในการดูแลรกัษาที่สูงขึน้เสยีโอกาสในการใช้พื้นที่และ
ไม่ท าใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดในการใชง้าน [1] 

จากรายงานสมาคมการจัดการอาคารระหว่างประเทศ 
( International Facility Management Association) ไ ด้ ใ ห้
ความหมายของการบรหิารจดัการทรพัยากรอาคารว่าเป็นอาชพี
ที่ครอบคลุมหลายสาขาวชิาเพื่อท าใหแ้น่ใจว่าการท างานของสิง่
เหล่านัน้เกดิประสทิธภิาพ ปลอดภยัและพงึพอใจต่อผูใ้ช้อาคาร
ทุก ๆ มติสิูงสุดโดยบูรณาการคนสถานที่ และเทคโนโลยผีสาน
เขา้ดว้ยกนั  

Facility Management หรอืงานบรหิารทรพัยากรอาคาร คอื
การบริหารจัดการทรพัยากรที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้สิ่งแวดล้อมที่
มนุษย์สร้างขึ้นอย่างมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล ซึ่งได้แบ่ง
งานของการบรหิารทรพัยากรอาคาร ออกเป็น 7 ดา้น 

      2.1.1 บรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัย์ (Property 
Management)  

เป็นการด าเนินนโยบายเพื่อน าไปสู่การตัดสินใจในการ
จดัหาอาคารหรอืสถานที่เพื่อการใช้ด าเนินธุรกิจ เช่น การเช่า 
การซื้อ หรือการสร้างเพื่อให้สามารถใช้หอสมุดนัน้  ๆ อย่าง
คุ้มค่าและสนองประโยชน์สูงสุดกบัองค์กร(ไม่เกี่ยวกบัการเก็ง
ก าไรทีด่นิหรอือาคาร) 

       2.1.2 บรหิารการจดัการพืน้ทีใ่ชส้อย (Facilities 
Planning) 

เป็นการก าหนดนโยบาย และแผนงานในการใชพ้ืน้ทีอ่าคาร
สถานทีใ่หไ้ดต้รงตามเป้าหมายขององคก์รซึ่งการอยู่สูงสุดในที่นี่
หมายความว่าใชต้อบสนองรูปลกัษณ์และด าเนินงานขององคก์ร 
เช่น ขนาดห้องที่เช่า,ระยะเวลาสญัญาเช่า พื้นที่ไหนปราศจาก
ผูใ้ช้ซึ่งเหมาะส าหรบัผู้ที่จดัการทรพัย์สนิและพื้นที่ของตวัเองให้
เกดิประโยชน์สงูสุด 

        2.1.3 บรหิารจดัการบ ารุงรกัษาอาคาร  (Facilities 
Operations And Maintenance) 

 เป็นการก าหนดนโยบายและแผนงานในงานด้านการ
บ ารุงรกัษาโดยมีเป้าหมายคือประหยดัค่าใช้จ่ายสามารถลด
ระยะเวลาในการแก้ปัญหาลงได้มากที่สุดและเพิม่ประสบการณ์
ในการแก้ไขปัญหา แจ้งปัญหาได้อย่างทนัท่วงทเีชค็ประวตักิาร
ซ่อมในการบ ารุงรกัษาและยดึอายุการใชง้านของอุปกรณ์อาคาร
และน าไปสู่การบ ารุงรกัษาเชิงป้องกนัหรอืการบ ารุงรกัษาเชิง
คาดการณ์ซึ่งการตัดสินใจด้านนี้ต้องอาศัยความรู้ในด้านงาน
ระบบประกอบกบัการบนัทกึขอ้มูลและการวเิคราะห์สถติติ่าง ๆ 
ประกอบกนั 
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       2.1.4 บรหิารจดัการบรหิารทีเ่กีย่วขอ้ง (Facilities 
Support Service)  

  เป็นการก าหนดนโยบายและแผนงานต่อบรกิารต่างๆที่มี
ส่วนสนับสนุนกบัการด าเนินงานหลกัขององคก์ร เช่น ระบบงาน
รกัษาความปลอดภยังานท าความสะอาด เป็นตน้  

  2.1.5 บรหิารพลงังาน  (Energy Management) 

  เ ป็นการบริหารระบบให้มีการ ใช้พลังงานอย่ า งมี
ประสทิธภิาพสงูสุด ซึง่จะตอ้งมกีารออกแบบและวางแผนการใน
การควบคุมการผลติ การส่ง และการใช้พลงังานที่เหมาะสมโดย
จะต้องมกีารศกึษาการใช้พลงังานอย่างถูกวธิีทัง้นี้ระบบบรหิาร
จดัการพลงังานจะประกอบดว้ย อุปกรณ์ต่าง ๆ ทีร่่วมกนัท างาน 
ได้แก่  อุปกรณ์ตรวจวัด (Sensor) สมาร์ทมอเตอร์  (Smart 
meter) และระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอตัโนมตั ิ(Actuator หรอื 
Controller) 

     2.1.6 บรหิารความปลอดภยั (Safety and Security 
Management)   

 เป็นการบรหิารเพื่อให้เกิดสวสัดิภาพ ความมัน่คง ความ
ไว้วางใจ ความไร้กังวล และการบรรลุเป้าหมาย รวมถึงการ
ประกนัภยั กล่าวคอืระบบที่มัน่คงปลอดภยัจะต้องมกีารบรหิาร
จดัการและมเีทคโนโลยทีี่ดรีะบบจะตอ้งสามารถใช้ดแีละต่อเนื่อง
สามารถจดัการความเสีย่ง จ านวนมากที่อาจเกดิขึน้ในแต่ละวนั 
โดยมขีอบเขต และวธิกีารจดัการที่แตกต่างกนั ซึ่งแต่ละปัญหา
จะต้องเรยีนรู้และเฝ้าระวงัอยู่ตลอดเวลา เพื่อลดความรุนแรง
หรอืลดผลกระทบทีจ่ะตามมา 

 2.1.7 บรหิารสุขอนามยั (Hygiene Management) 

เป็นการบรหิารเพื่อใหเ้กดิสุขอนามยัที่ดแีละสภาพแวดลอ้ม
ที่ดีภายในอาคารซึ่งจะมีการเลือกใช้อุปกรณ์ การตรวจสอบ
อุปกรณ์ ก าจดัมลพษิกลุ่มควนั กลิ่นไม่พงึประสงค์และโรคภยั
ต่าง ๆจะตอ้งมขีอ้บงัคบักฎเกณฑใ์นการใชป้ระโยชน์ร่วมกนั 

2.2 แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร หรือ BIM 

     แบบจ า ล อ งส า ร สน เทศอ าค า ร  ห รือ  BIM เ ป็ น
กระบวนการไม่ใช่ซอฟต์แวร์ซึ่งมเีป้าหมายเพื่อที่จะบูรณาการ
การท างานในขัน้ตอนต่าง ๆของการออกแบบและการก่อสรา้ง
อาคารสถาปัตยกรรมโดยมเีป้าหมายเพื่อลดขัน้ตอน ลดความ
ซ ้าซ้อน ลดความขดัแย้ง และลดปัญหาอนัเกิดมาจากข้อมูลที่
ผิดพลาด อันเกิดขึ้นจากกระบวนการท างานในลักษณะเดิม 
ดงันัน้แบบจ าลองสารสนเทศอาคารจึงถูกวางกระบวนการเริม่
ตัง้แต่การวางโจทย์ของโครงการ การออกแบบแนวคิดของ
โครงการ ไปจนถึงขัน้ตอนการพฒันาเพื่อน าไปสู่แบบส าหรบั
ก่อสรา้ง งานก่อสรา้งและควบคุมการก่อสรา้ง ไปจนถงึการดูแล
และบ ารุงรกัษาอาคารภายหลงัจากที่อาคารนัน้สร้างเสร็จแล้ว 
เรยีกว่า BIM นัน้มองกระบวนการตัง้แต่การเริม่ตน้ของอาคารไป

จนครบวงจรชวีติของอาคารโดยในการท า BIM นัน้จะมกีารสรา้ง
แบบจ าลองหรอืโมเดล 3 มติิ (Building Model) ที่ประกอบด้วย
ข้อมูลสารสนเทศขึ้นมาเพื่อใช้ส าหรบับูรณาการกระบวนการ
ท างานทีก่ล่าวมาทัง้หมดเขา้ดว้ยกนั[4] ดงัแสดงในรปูที ่1 

รปูที ่1   การจดัการสารสนเทศตลอดวงจรชวีติอาคารโดย  
 แนวคดิ BIM 

 2.2.1 หลกัการและกระบวนการท างานภายใตร้ะบบ 
BIM 

       จะเป็นการท างานผ่านซอฟต์แวร์ที่ถูกออกแบบขึน้มาเพื่อ
รองรับกระบวนการดังกล่าวโดยลักษณะของซอฟต์แวร์จะมี
ลกัษณะเน้นไปที่การท างานในการสรา้งแบบจ าลอง 3 มติขิึน้มา
เป็นหลกั และกจ็ะมกีลไกในการควบคุมขนาดและสดัส่วนต่าง ๆ 
ของวตัถุด้วยระบบพารามเิตอร์ ซึ่งการควบคุมการท างานนัน้จะ
เป็นการท างานผ่านมุมมองต่าง ๆ ทัง้มุมมองทีเ่ป็น 2 มติ ิและ 3 
มิติ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของวตัถุใด ๆ ใน
มุมมองก็จะส่งผลไปถึงมุมมองอื่นทัง้หมดท าให้การสร้างสรรค์
งานสามารถท าไดอ้ย่างราบรื่นไปพรอ้ม ๆ กนัโดยทีไ่ม่ตอ้งกงัวล
ความสมัพนัธข์องแบบในมุมมองต่าง ๆ อกีต่อไป เช่น เมื่อมกีาร
ขยบัหรอืลบผนังในมุมมองผนังพื้นกจ็ะส่งผลต่อการแสดงผลกบั
มุมมองอื่น ๆ ทุกมุมมองโดยอัตโนมัติ เป็นต้น ซอฟต์แวร์ที่
พฒันาขึน้บนระบบ BIM นัน้ จงึมลีกัษณะของการแสดงผลของ
แบบจ าลองในหลากหลายมุมมอง ทัง้ 2 มติแิละ 3 มติ ิอนัไดแ้ก่ 
ผนังพื้น รูปด้าน รูปตัด ทัศนียภาพ และ ภาพ 3 มิติ ที่มีด้าน
เท่ากันทุกด้าน  เป็นต้น หรือยังสามารถแสดงข้อมูลของ
แบบจ าลองออกมาในรูปแบบของตารางรายการ เช่น ตาราง
แสดงปรมิาณวสัดุผนัง  ปรมิาณของเหลก็เสรมิ หรอืตารางแสดง
พืน้ทีใ่ชส้อยในแต่ละหอ้ง เป็นตน้   
       ดงันัน้ เมื่อเกดิการเปลีย่นแปลง หรอืแก้ไขในส่วนใดของ

แบบจ าลองที่สร้างขึ้นการแก้ไขนัน้ก็จะส่งผลออกไปยงัทุก ๆ 
มุมมองเพื่อให้เกิดการปรบัเปลี่ยนตามกนัทัง้หมด และรวมถึง
ความสมัพนัธ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ในส่วนของกราฟิก และ
ขอ้มลูทีไ่ม่ใช่กราฟิก ดงัแสดงรปูที ่2 
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รปูที ่2   หลกัการและกระบวนการการท างานภายใตร้ะบบ BIM 

     2.2.2 ระดบัความละเอยีดทีเ่กดิจากการสรา้ง
แบบจ าลอง (Level of Development : LOD) 

      LOD จะเป็นตัวก าหนดข้อในการสร้างแบบจ าลองว่ า 
จ าเป็นต้องสรา้งแบบจ าลองที่มคีวามละเอียดในระดบัใดโดยจะ
อ้างอิงกบักระบวนการหรอืขัน้ตอนของการท างานของวชิาชพี 
และก าหนด LOD ออกมาเป็นระดบัขัน้ต่าง ๆการก าหนดจะมี
การก าหนดในลักษณะของ LOD ในแบบ Level of Detail ที่
หมายถงึระดบัความละเอยีดของสิง่ที่จะใส่เขา้ไปบนแบบจ าลอง 
และ LOD  คือระดับความละเอียดที่สิ่งที่ เกิดจากการสร้าง
แบบจ าลอง เป็นขอ้มูลที่สอดคล้องกบัขัน้ตอนและกระบวนการ
ท างานภายในวชิาชพีของการออกแบบในระดบัต่าง ๆ  ตัง้แต่มี
กระบวนการแนวความคดิการออกแบบไปจนถงึการท าแบบร่าง 
(Conceptual & Schematic Design)ไปจนถงึขัน้ตอนจดัท าแบบ
ก่อสร้าง LOD100 , LOD200 , LOD300 , LOD350 เป็นต้น 
และมกีารก าหนดนิยามของลกัษณะตวัแบบจ าลองและขอ้มูลที่
ประกอบแบบจ าลอง ดงันัน้ในการก าหนดระดบัขัน้ในการพฒันา 
จึงสามารถสรุปและแยกส่วนประกอบของรูปแบบข้อมูลที่
น ามาใชบ้นระบบ BIM ออกเป็น 2 ส่วน คอื 1.ขอ้มลูกราฟฟิก 2.
ขอ้มลูทีไ่ม่ใช่กราฟฟิก ดงัแสดงรปูที ่3 

รปูที ่3  Level of Development : LOD 

     2.3 การประยุกต์ใช้แบบจ าลองสารสนเทศอาคารใน
การบริหารทรพัยากรอาคาร     

     ภณศาจันทร์ อุดม (2560) ได้กล่าวว่า เหตุผลในการ
ประยุกต์ใช้ BIM มาบูรณาการกบัการบรหิารทรพัยากรอาคาร 
ได้แก่ เพื่อใหก้ารจดัการพื้นที่ที่ถูกต้อง การสรา้งฐานขอ้มูลเพื่อ
ใช้ในการบรหิารทรพัยากรให้มปีระสทิธิภาพ และการใช้ข้อมูล
จากแบบจ าลองเพื่อน ามาบ ารุงรกัษาทรพัยากรอาคารในเชิง
ป้องกนั ซึ่งผูบ้รหิารอาคารควรสรา้งมาตรฐานของขอ้มูลที่จะใส่
ลงไปในแบบจ าลองเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแนวทางการ
บรหิารทรพัยากรอาคารโดยใชแ้บบจ าลองสารสนเทศอาคาร 

  2.3.1 การบรหิารจดัการพืน้ที ่(Space Management) 

     เป็นกระบวนการที่มีการประยุกต์ใช้ BIM เข้ามาใช้ในการ
บรหิารจดัการพื้นที่ เพราะหลงัจากที่โครงการก่อสรา้งแล้วเสรจ็ 
พื้นที่ให้เช่าทัง้หมดจะถือว่าเป็นทรัพย์สินที่สามารถประเมิน
ออกมาเป็นมลูค่าไดใ้นรปูของค่าเช่าพืน้ที่ รวมไปถงึอุปกรณ์ต่าง 
ๆ ของผู้ เช่า  ซึ่งข้อมูลในส่วน  พื้นที่และข้อมูลอุปกรณ์มี
ค่อนขา้งมาก ผูบ้รหิารอาคารสามารถบนัทกึขอ้มูลเหล่านี้ให้อยู่
ในรูปแบบเอกสาร หรือไฟล์ตาราง เพื่อบันทึกการใช้งานของ
พืน้ทีห่รอือุปกรณ์ชิน้นัน้  

        2.3.2 การเพิม่ฐานขอ้มลูทรพัยส์นิอาคารดว้ยการ
ประยุกต์ใช ้BIM 

      รูปแบบข้อมูลอาคารสามารถใช้ส าหรับฐานข้อมูลการ
บริการทรัพยากรอาคารและ  การจัดการสินทรัพย์  ผ่าน
แบบจ าลองสามมติทิีผ่่านการประมวลผลแลว้ ทีส่ามารถใหข้อ้มลู
เชิงพื้นที่ อุปกรณ์ที่มีรายละเอียด สามารถบันทึกในรูปแบบส
เปรดชตีหรอืเชื่อมโยงกบัแบบจ าลองสามมติทิี่ภายในระบบการ
บริการทรพัยากรอาคาร โดยข้อมูลแต่ละชิ้นส่วนของอุปกรณ์
สามารถค้นหาและปรับเปลี่ยนได้ ในระบบ  CMMS (การ
บ ารุงรกัษาดว้ยการใชร้ะบบซอฟแวรค์อมพวิเตอร์) 

        2.3.3 การประยุกต์ใช ้BIM ส าหรบัการบ ารุงรกัษาและ
การบ ารุงรกัษา    

       เชิงป้องกนัการซ่อมบ ารุงและการบ ารุงรกัษาเชิงป้องกัน
ต้องใช้ฐานขอ้มูลของสิง่ที่มอียู่และ เมื่ออุปกรณ์ได้รบัการแก้ไข
หรือแทนที่ ซึ่งน ามาเป็นฐานข้อมูลในการบริหารทรัพยากร
อาคารที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น การใช้พลงังานในอาคารที่มาก
กว่าเดมินัน้อาจส่งผลต่อการเปลีย่นหลอดไฟทีม่ปีระสทิธภิาพต ่า
ด้วยด้วยหลอด LED แทนโดยที่ต าแหน่งของหลอดไฟ และ 
ลกัษณะของโคม ไดม้กีารเชื่อมโยงไปยงัขอ้มลูของผูผ้ลติที่อยู่ใน 
BIM กล่าวว่าการรกัษาการ ประยุกต์ใช้ BIM เพื่อการจัดการ
สถานที่มคีวามคล้ายคลึงกบัรกัษาสถานที่จรงิ เนื่องจากจะเป็น
ประโยชน์ส าหรบัการปรบัปรุงเพิ่มเติมและการเปลี่ยนแปลง
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อาคารทีถู่กตอ้ง ซึง่เป็นสิง่จ าเป็นส าหรบั FM ในอนาคต 

  2.3.4 บนัทกึแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร 

     เมื่อโครงการแล้วเสร็จ  เจ้าของโครงการควรจะได้ร ับ
แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร แนวทางการบนัทึกแบบจ าลอง
สารสนเทศอาคาร และแนวทางในการบรหิารทรพัยากรอาคาร 
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบ ารุงรกัษาและการดูแลอาคารอย่าง
ต่อเนื่อง โดยจะมขีอ้มูลอาคารและขอ้มูลอุปกรณ์ที่เกี่ยวขอ้งต่าง 
ๆ ประกอบไปด้วยแบบจ าลองสามมติิ แบบสองมติิ ซึ่งเนื้อหา
ของแบบจ าลองนัน้จะมีข้อมูลในการดูแลรกัษา ใบรบัประกัน 
และสามารถรวม ขอ้มูล เช่น วดิโีอการฝึกอบรมหรอืแบบจ าลอง
สามมติทิี่ผ่านการประมวลผลแล้ว เป็นต้น แนวการประยุกต์ใช้ 
BIM ช่วยก าหนดรายละเอียดของสิ่งที่ควรมีให้อยู่ ในรูป
แบบจ าลองอาคาร โดยขอ้มลูสามารถใชส้ าหรบัการจดัการพืน้ที่ 
การจัดการฐานข้อมูลเพื่อการบริหารทรัพยากรอาคาร  การ
คาดการณ์ การบ ารุงรกัษาและฐานข้อมูลส าหรบัการเพิม่เติม
หรอืแกไ้ขแบบจ าลองไดใ้นอนาคต      

 2.3.5 มาตรฐาน BIM 

     การพฒันามาตรฐานอุตสาหกรรมทีไ่ดต้กลงกนัไว ้ เป็นหวัใจ
ส าคญัของการท างานร่วมกนัตลอดชวีติตัง้แต่การวางแผน
เริม่ตน้ไปจนถงึขัน้ตอน 

1) Industry Foundation Classes (IFC)
สรา้งขึน้ IFC ท าหน้าทีเ่ป็นแบบจ าลองขอ้มลูทีเ่ป็นกลางของ
ผูข้ายส าหรบัการแลกเปลีย่นขอ้มลูอาคารระหว่างซอฟต์แวรแ์ละ
บรษิทัต่างๆ ตอนนี้ไดม้กีารน าไปใชอ้ย่างกวา้งขวางในฐานะที่
เป็นองคป์ระกอบส าคญัของการสรา้งขอ้มลูจ าเพาะ 

2) Information Delivery Manual (IDM)
คู่มอืการจดัส่งขอ้มลู (IDM) ทีก่ าหนดวธิกีารส าหรบักระบวนการ
ท าเอกสารส าหรบัการแลกเปลีย่นสิง่อ านวยความสะดวกและ
ขอ้มลู การก่อสรา้ง ตอ้งไดร้บัการพฒันาพรอ้มกบัขอ้ก าหนดที่
จ าเป็นส าหรบัการพฒันาซอฟต์แวรแ์ละมคีวามส าคญัต่อการ
ท างานร่วมกนั  

3) Model View Definition (MVD)
ขอ้ก าหนดมุมมองแบบจ าลอง (MVD) ขอ้ก าหนด MVD ก าหนด
ชุดย่อยเฉพาะแอปพลเิคชนั  

4) Building SMART Data Dictionary (BSDD)
(Building SMART Data Dictionary ; BSDD) เดมิทเีรยีกว่า
International Framework for Dictionaries (IFD)  

5) BIM Collaboration Format (BCF)
BIM รปูแบบการท างานร่วมกนั (BCF) โดย BCF เป็นรปูแบบ
การถ่ายโอนขอ้มลูทางเลอืกส าหรบัการท าธุรกรรม รปูแบบไฟล ์
BCF อ านวยความสะดวกในการตดิตามปัญหา และเปลีย่นค าขอ
ผ่านแบบจ าลองการสรา้งเชงิวตัถุระหว่างขัน้ตอนการออกแบบ
และกระบวนการตรวจสอบและตรวจสอบความถูกตอ้ง ฟังก์ชนั
การน าเขา้และส่งออก BCF ไดร้วมอยูใ่นแอพพลเิคชัน่ซอฟต์แวร ์

BIM ทัว่ไป 
       6 )  Construction Operation Building information 

Exchange  
COBie จะถูกรวบรวมในขัน้ตอนสรุปสุดท้าย   ผ่านการรวม
ข้อมูลที่มาจากโครงการ ข้อก าหนดเชิงพื้นที่และเอกสาร
ขอ้ก าหนดอื่น ๆ ในระหว่างขัน้ตอนการออกแบบสถาปัตยกรรม
ขอ้มูลแบบตารางเกีย่วกบัหอ้งพกั, ประตู ,หน้าต่าง, โคมไฟและ
อุปกรณ์ HVAC จะถูกเพิม่ไปยงัเอกสารของ COBie   
       7 )  Uniformat, MasterFormat, OmniClass and 

Uniclass 
Uniformat, MasterFormat, OmniClass แล ะ  Uniclass ไ ม่ มี
ระบบการจ าแนกประเภทที่เป็นที่ยอมรบัในระดับโลกส าหรบั
องคป์ระกอบอาคาร  

8) CoClass
CoClass13  เป็นระบบการจ าแนกการก่อสรา้งล่าสุดของสวเีดน
ซึ่งพฒันาโดย มวีตัถุประสงค์เพื่อทดแทนระบบก่อนหน้า โดย
ระบบ CoClass มุ่งเน้นไปที่การสื่อสารข้อมูลแบบดิจิตอล
ครอบคลุมการใชง้าน [7]  

3. ระเบียบวิธีวิจยั

       เพื่อเป็นการบรรลุเป้าหมายของงานวจิัยสามารถแบ่ง
ขัน้ตอนการด าเนินงานวจิยัเป็น 8 ขัน้ตอน ดงัแสดงในรูปที่ 10 
ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

  3.1  ทบทวนงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

     ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับทฤษฎีและวรรณกรรม  เพื่อดูแนว
ทางการน าทฤษฎีการบริหารทรพัยากรอาคาร และการสร้าง
แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร มาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
ทรพัยากร ซึง่แบ่งออกเป็น 2 หวัขอ้ไดแ้ก่ 
      1 )  ก า ร บ ริห า ร ง านบ า รุ ง ร ั ก ษ า อ าค า ร  (Building 
Maintenance Management) 

2) การบริหารจัดการทรพัยากรภายในอาคาร (Facility
Management) 

 3.2  คดัเลอืกโครงการทีจ่ะน ามาศกึษา 
      การคดัเลอืกโครงการที่น ามาศกึษาจะใช้หลกัเกณฑ์ในการ
ประเมนิคดัเลอืกดงันี้ (1) เป็นอาคารราชการ (2) เป็นอาคารที่
ตัง้อยู่ในพืน้ทีข่องมหาวทิยาลยั (3) เป็นอาคารขนาดใหญ่  

       3.3  การเก็บรวบรวมข้อมูลการบริหารจัดการ
ทรพัยากรอาคาร 
      เป็นการรวบรวมขอ้มูลการบรหิารจดัการทรพัยากรอาคาร 
จะแบ่งการท างานออกเป็น 2 ดา้น 

       3.3.1 ด้านการจดัการบ ารุงรกัษาอาคาร (Facilities 
Operations and Maintenance) โดยทีมวิจัยได้ส ารวจอุปกรณ์
จ านวน 3 ระบบประกอบด้วย ระบบไฟฟ้าก าลงั  ได้เก็บข้อมูล
ระบบไฟฟ้าก าลงัภายในหอ้งควบคุมชัน้ 1 ดงัแสดงรูปที่ 4 ซึ่งมี
การแยกวงจรควบคุมภายในตู้สวทิซ์ไฟฟ้าอตัโนมตัิ จ านวน 11 
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ตู้  มขีนาด 3 ขนาด คอื 1.ขนาดเล็ก 800x1200x250 mm. 2.
ขนาดกลาง800 x2100 x600  mm.  และ  3 . ขนาด ใหญ่  
1000x2100x1000 mm. 

รปูที ่4  หอ้งจ่ายไฟ 

ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
       ไดส้ ารวจขอ้มลูหลอดไฟ ชัน้1 จ านวน 67 หลอด ไดแ้บ่ง
ออกเป็นโคมไฟ 4x36 W. บรเิวณหอ้ง A1,A2 และหอ้งจ่ายไฟ
ชนิดโคมไฟ 1x36 W. มคีวามยาว 1198 mm ยีห่อ้ PHILIPS ดงั
แสดงรปูที ่5 และ 6  

รปูที ่5  โคมไฟ 4x36W.  รปูที ่6 โคมไฟ 1x36 W. 

ระบบปรบัอากาศ  

       เกบ็ขอ้มลูเครื่องปรบัอากาศ จ านวน 73 เครื่อง บรเิวณชัน้ 
2 และชัน้ดาดฟ้า โดยไดเ้กบ็รายละเอยีดขอ้มลูต่าง ๆ เช่น ขนาด
มทีัง้หมด 2 ขนาด  ขนาดเลก็ 25900 BTU และ ขนาดใหญ่ 
40000 BTU โดยเครื่องปรบัอากาศยีห่อ้ YORK   ดงัแสดงรปูที ่7 

รปูที ่7 Condensing Unit 

 3.3.2) ดา้นการจดัการทรพัยากรภายในอาคาร 

(Facility Management) 

      การบรหิารทรพัยากรหมวดหมู่หนังสอืโดยมุ่งเน้นทีก่ารเกบ็
ขอ้มลูหนังสอืทีอ่ยู่ในศูนยบ์รรณสารตามบรเิวณชัน้ต่างๆ แบ่ง
ออกเป็น 2 หมวด หมวดหมู่แรกเป็นประเภทหนังสอืทัว่ไป 21 
หมวด (Library of Congress Classification ; LC ) และหมวดหมู่
สองเป็นประเภทหนังสอืทางการแพทย์ 2 หมวด (National 
Library of Medicine ; NLM) ซึง่แสดงรายละเอยีดดงัแสดงรปูที่ 
8 และ 9 

รปูท่ี 8 หมวดหมู่ประเภทหนังสือทัว่ไป 21 หมวด 

รปูที ่9  หมวดหมู่ประเภทหนังสอืตารางที ่1  

       3.4  การสรา้งและพฒันาแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร 

  ทีมวิจัยเลือกใช้โปรแกรม  Microsoft Excel ในการบันทึก
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ข้อมูลต่างๆ เนื่องจากเป็นโปรแกรม ที่สามารถเก็บรวบรวม
ข้อมูลได้มากซึ่งสะดวกต่อการค้นหาข้อมูล  และทีมวิจัยได้
เลอืกใชซ้อฟต์แวร ์Autodesk Revit ในการสรา้งแบบจ าลอง และ
BOQ การค านวณค่าไฟฟ้า เนื่องจากเป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถ
สร้างแบบจ าลองได้ทัง้ในส่วนของงานสถาปัตยกรรม งาน
โคร งสร้า ง  และ งานร ะบบ  ในที่ นี้ ที มวิจัย จะ ใช้ ในส่ วน
สถาปัตยกรรมเป็นส่วนใหญ่ โดยใช้พฒันาการสรา้งแบบจ าลอง
สารสนเทศภายในอาคาร 

       3.5  บูรณาการแบบจ าลองสารสนเทศอาคารจากขอ้มลู
การบรหิารจดัการทรพัยากรอาคาร 

      จากข้อมูลการบริหารจัดการทรพัยากรอาคาร เชื่อมโยง
ระหว่างกระบวนการท างานของข้อมูลการบริหารจัดการ
ทรัพยากรอาคาร กับแบบจ าลองสารสนเทศอาคารเพื่อให้
สามารถท าการค้นหา วิเคราะห์ปัญหา และรายงานได้ตาม
รปูแบบทีต่อ้งการ  

       3.6 สมัภาษณ์ผูใ้ชง้าน หรอืบุคลากรภายในศูนยบ์รรณ
สาร เปรยีบเทยีบ  

      ระหว่างแบบจ าลองที่พัฒนากับแบบเดิมที่ใช้ท างานใน
ปัจจุบนัน าผลที่ได้จากการพฒันาแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร 
ที่เก็บรวบรวมขอ้มูลของการบรหิารจดัการทรพัยากรอาคาร ทมี
วจิยัไดส้มัภาษณ์บุคลากรภายในหอ้งสมุดและผูใ้ชง้านทัว่ไปโดย
สอบถามเกี่ยวกับแบบจ าลองที่พัฒนาขึ้นเปรียบเทียบกับ
แบบเดิมที่ใช้ท างานในปัจจุบนั มผีลใกล้เคยีงหรอืแตกต่างกัน
อย่างไร และมปีระโยชน์มากน้อยเพยีงใด 

       3.7 ตรวจสอบความถูกตอ้ง และปรบัปรุงแกไ้ข
รายละเอยีดของแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร 

      ตรวจสอบรายละเอยีดขอ้มลูผลติภณัฑห์ลอดไฟ LED , แอร ์
YORK , ตู้จ่ายไฟ และตู้หนังสอืในแบบจ าลองว่ามกีารใส่ข้อมูล
ครบถ้วนหรือไม่ แต่อาจจะมีการปรบัปรุงในส่วนของข้อมูลที่
ได้มาจากเจ้าหน้าที่  เพราะข้อมูลบางส่วนขาดหายไปซึ่ง
แบบจ าลองสามารถน าไปประยุกต์ใช้กบัซอฟต์แวร์ชนิดอื่นได้  
เช่น Autodesk A360 เป็นตน้ 

 3.8 วเิคราะหแ์ละสรุปผล 

     จากการท าการสมัภาษณ์บุคลากรภายในศูนย์บรรณสาร 
และนิสติที่มาใช้งานแล้ว ทีมวจิยัได้ท าการวิเคราะห์ รวบรวม 
และสรุปผลจากการสมัภาษณ์ความคดิเหน็และความเป็นไปได้
ในการใช้งานจรงิ ซึ่งจะรวมถงึขอ้จ ากดัในการน าไปใช้งาน เพื่อ

สรา้งความสะดวก และเหมาะสมในการใชง้านในอนาคต 

รปูที ่10 แผนผงัระเบยีบวธิวีจิยัในการด าเนินงาน 

4. ผลการวิจยั

งานวจิยันี้ ไดแ้บ่งผลการศกึษาออกเป็น  5 ส่วน คอื
(1) โครงการที่ศึกษา (2) ข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากร
อาคารศูนย์บรรณสารมหาวิทยาลัยพะเยา (3) แบบจ าลอง
สารสนเทศอาคารทีพ่ฒันาขึน้ (4) ผลการประยุกต์ใชแ้บบจ าลอง
สารสนเทศอาคารเพื่อบรหิารจดัการทรพัยากรอาคาร และ (5)
ผลการสมัภาษณ์ผู้ใช้งาน เปรียบเทียบระหว่างแบบจ าลองที่
พฒันากบัการใชง้านในปัจจุบนั
     ผลจากการสมัภาษณ์ผู้ใช้งาน เกี่ยวกับความคิดเห็นและ
ความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ส าหรบัการท างานในปัจจุบนั 
นอกจากนี้จะมีการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการน า
แบบจ าลองสารสนเทศอาคารมาใช้ในการบริหารจัดการ
ทรพัยากรอาคาร และการใชง้านไดจ้รงิ  

      4.1 รายละเอยีดโครงการทีค่ดัเลอืก 

      อาคารศูนยบ์รรณสารและการเรยีนรูม้หาวทิยาลยัพะเยา 
(จงัหวดัพะเยา) ตัง้อยู่ทีต่ าบล แม่กา อ าเภอ เมอืง ซึง่เป็นอาคาร
ราชการขนาดใหญ่ ทีต่ ัง้อยู่ในพืน้ทีม่หาวทิยาลยัพะเยา เป็น
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ศูนยก์ลางการใหบ้รกิารคน้ควา้หาความรูส้นับสนุนการวจิยั โดย
ไดน้ าเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ
ในการเรยีนรูโ้ดยจะมพีืน้ทีส่ าหรบัใหบ้รกิารแก่นักศกึษาไดอ้ย่าง
ครบวงจรทัง้ในส่วนของการใหบ้รกิารหอ้งการเรยีนรูแ้ละ
เครื่องมอืส าหรบัการคน้ควา้หาขอ้มลูและการวจิยัรวมถงึการ
สนับสนุนและส่งเสรมิการเตบิโตของทุกภาควชิา และมบีุคลากร
ประจ าทีท่ างานในส่วนของการบรหิารทรพัยากรอาคาร มมีลูค่า
งานก่อสรา้งประมาณ 11,266,181.68 บาท พืน้ทีโ่ดยประมาณ 
11,213 ตารางเมตรปีการศกึษา 2554 เปิดบรกิารเฉพาะ ชัน้ที ่1 
มพีืน้ทีบ่รกิาร 3,346 ตารางเมตร พืน้ทีส่ าหรบัการท างานของ
บุคลากร 640 ตารางเมตรไดเ้ปิดบรกิารเตม็พืน้ทีท่ัง้อาคาร มทีี่
นัง่อ่านทัง้หมด 600 ทีน่ัง่ [2]  ดงัแสดงในรปูที1่1 

รปูที ่11 ศูนยบ์รรณสารและการเรยีนรูม้หาวทิยาลยัพะเยา 

ลกัษณะอาคารแบบคอนกรตีเสรมิเหลก็ 3 ชัน้ ประกอบไปดว้ย
หอ้งเรยีนรวมขนาดต่าง ๆ พืน้ทีใ่ชส้อยทัง้หมด 31,000 ตาราง
เมตร ตัง้อยู่ท่ามกลางสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นธรรมชาตแิละขนุเขา 
บรรยากาศสงบเหมาะส าหรบัการเรยีนรู ้ภายในอาคารเรยีน
นอกจากจะเป็นอาคารเรยีนแลว้ยงัเป็นทีต่ ัง้ของศนูยบ์รรณสาร
และสื่อการศกึษา ซึง่มหีอ้งสมุด, หอ้งประชุม, ศูนยบ์รกิารและ
สนับสนุนนิสติพกิาร, ศูนยก์ารแพทยม์หาวทิยาลยัพะเยา  และ
โรงอาหาร เป็นตน้ 

     4.2 การรวบรวมขอ้มลูการบรหิารจดัการทรพัยากรอาคาร 
และการ  

     บ ารุงรกัษาอาคารทมีวจิยัไดท้ าการรวบรวมขอ้มลูต่าง ๆ 
ประกอบดว้ย ขอ้มลูดา้นการบรกิารทรพัยากรอาคาร โดยเกบ็
ขอ้มลู รายละเอยีดหนังสอื และขอ้มลูดา้นการบ ารุงรกัษาอาคาร 
ในส่วนนี้ทมีวจิยัจะเกบ็ขอ้มลู ระบบปรบัอากาศ ระบบไฟฟ้า
ก าลงั  และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง   

 4.2.1 ดา้นการบ ารุงรกัษาอาคาร 

      ในส่วนนี้ทมีวจิยัไดเ้กบ็ขอ้มลูระบบปรบัอากาศ ระบบไฟฟ้า
ก าลงั  และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ทัง้หมด 3 ระบบนี้ ทมีวจิยัได้
เกบ็รวบรวมขอ้มลูผลติภณัฑ ์เช่น  วธิกีารตดิตัง้ การบ ารุงรกัษา 

และขอ้จ ากดั เป็นตน้ ดงัแสดงในตารางที ่1 

ตารางที ่1  ขอ้มลูรายละเอยีดระบบปรบัอากาศ ระบบไฟฟ้า
ก าลงั ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 

 4.2.2 ด้านการบรกิารทรพัยากรอาคาร 

     ทมีวจิยัไดล้งพืน้ทีส่ ารวจหน้างานจรงิและสอบถามขอ้มูลเชิง
ลึกกบับรรณารกัษ์ในส่วนนี้ได้เก็บข้อมูลหนังสอืในศูนย์บรรณ
สาร ไดแ้ก่ ชื่อหนังสอื ประเภทหนังสอื เลขหมวดหมู่ ผูแ้ต่ง และ
ต าแหน่งทีต่ ัง้ ดงัแสดงในตารางที ่2 
ตารางที ่2 รายชื่อหนังสอื และรายละเอยีดขอ้มลู 

ชื่อ
หนังสือ 

เลข
หมวดหมู ่

ผู้แต่ง ประเภท
หนังสือ 

ตำแหน่ง
ที่ตั้ง 

มอญสยาม/
บุญยงคเ์กศ

เทศ 

DS570.M6บ
532ม 2557 

บุญยงค์ เกศเทศ หนังสือ
ภาษาไทย 

หนังสือทั่วไป
(ช้ัน1) 

ไทยยวน-คน
เมือง/สงวน 
โชติสุขรัตน์ 

DS570.Y6ส
138ท 2561 

สงวน โชติสุข
รัตน์ 

หนังสือ
ภาษาไทย

หนังสือทั่วไป
(ช้ัน1)

กินเป็นหยุด
โรค/สุทธิวัสส์ 

คำภา 

QU145ส776
ก 2555 

สุทธิวัสส์ คำภา หนังสือ
ภาษาไทย 

หนังสือ
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ(ช้ัน3) 

      4.3 แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร 

     น าแบบก่อสรา้งของศูนยบ์รรณสารทีค่ดัเลอืกมาท า
แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร โดยใชซ้อฟต์แวร ์Autodesk 
Revit  ดงัแสดงในรปูที ่ 12 -16 

รปูที ่12  แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร 

ระบบ ชนิด ข้อมูล 
ระบบปรับอากาศ YORK วัสดุหลกั,แรงดันไฟฟ้า,วัตต์,รหัสรุ่น 

ระบบไฟฟ้ากำลัง ตู้1 ข้อจำกัดของโมเดล,ลิขสิทธ์ิ,ผู้ผลิต,รหสั
ประกอบการ 

ระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง LED T8 วัสดุหลอดไฟ,แรงดันไฟฟ้า,จำนวน
ข้ัวไฟฟ้า,ประสิทธิภาพ 
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รปูที ่13  ภาพตดั 3D อาคารศูนยบ์รรณสารและการเรยีนรู ้       
 มหาวทิยาลยัพะเยา (ชัน้ที1่) 

รปูที ่14  ภาพตดั 3D อาคารศูนยบ์รรณสารและการเรยีนรู ้        
 มหาวทิยาลยัพะเยา (ชัน้ที2่) 

รปูที ่15  ภาพตดั 3D อาคารศูนยบ์รรณสารและการเรยีนรู ้        
 มหาวทิยาลยัพะเยา (ชัน้ที3่) 

รปูที ่16  ภาพตดัตามยาว3D อาคารศูนยบ์รรณสารและการ 
 เรยีนรูม้หาวทิยาลยัพะเยา 

        4.4  บูรณาการแบบจ าลองสารสนเทศอาคารจาก
ขอ้มลูการบรหิารจดัการทรพัยากรอาคาร  

       4.4.1 ด้านการบริหารการบ ารุงรกัษาอาคารน า
ข้อมูลที่รวบรวมใส่ใน Family เพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศทัง้หมด
รวมในระบบเดยีวกนั โดยสามารถอพัเดต และแกไ้ขขอ้มลูได ้ซึง่
ช่วยในดา้นบรหิารพลงังาน เพื่อทราบถงึปรมิาณการใช้ไฟฟ้าใน
แต่ละช่วงเวลา ใช้ในการวางแผนการท างานเพื่อหาวธิใีนการลด
การใช้พลังงาน ยกตัวอย่างเช่น การค านวณเปรียบเทียบ
ระหว่างค านวณมอืระยะเวลาประมาณ 15 นาที กบัค านวณใน
ซอฟต์แวร์ Autodesk Revit ซึ่งใช้เวลาการค านวณ 5 นาที ได้
ประสทิธภิาพมากกว่าค านวณมอื โดยอา้งองิจากมาตรฐานอตัรา
ค่าไฟฟ้ามหาวทิยาลยัพะเยาจากก าหนดอตัราค่าสาธารณูปโภค 
และบริษัท นิวกี่ เอ็นจิเนียริ่งจ ากัด เป็นต้น และด้านความ
ปลอดภัย  ได้ใส่ข้อมูล ข้อแนะน า ข้อควรระวัง ในการใส่
ผลติภณัฑ์ เพื่อลดความเสีย่ง ผลกระทบที่จะตามมาดงัแสดงดงั
รปูที ่17 – 19 

รปูที ่17 ขอ้มลูหลอดไฟ 



การประชมุวชิาการวศิวกรรมโยธาแหง่ชาต ิครั �งที� 26  

วนัที� 23-25 มถุินายน 2564, การประชมุรปูแบบออนไลน์  
The 26th National Convention on Civil Engineering 

23-25 June 2021, Online Conference

CEM-29-10 

รปูที ่18 การค านวณมอืค่าไฟฟ้าเครื่องปรบัอากาศ 

รปูที ่19  การค านวณในซอฟต์แวร์ Autodesk Revit 
 ค่าไฟฟ้าเครื่องปรบัอากาศ 

 4.4.2 ด้านบรหิารทรพัยากรอาคาร 

   เมื่อไดข้อ้มลูรายละเอยีดหนังสอืแลว้ ทมีวจิยัไดน้ าขอ้มลู
รายละเอยีดหนังสอืใส่ในโปรแกรม Microsoft Excel และ
ซอฟต์แวร ์Autodesk Revit เพื่อหาต าแหน่งหนังสอื ซึง่ชว่ยใน
ดา้นบรหิารจดัการพืน้ทีใ่ชส้อย ใหต้รงตามเป้าหมายขององคก์ร 
และเกดิประโยชน์สงูสุด ดงัแสดงรปูที ่20 – 21 

รปูที ่20 ขอ้มลูขัน้ตอนการหาขอ้มลูหนังสอืแบบพฒันาแลว้ 

รปูที ่21 ต าแหน่งและบรเิวณตูห้นังสอื 

        ทัง้นี้แบบจ าลองสารสนเทศอาคารทีไ่ดจ้ดัท าขึน้ทมีวจิยัได้
น าเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง มาช่วยในการตรวจเช็คความ
ถูกต้องของแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร ผ่านปลัก๊อนิเสรมิของ
ซอฟท์แวร์ Autodesk Revit Version 2020 ที่มีชื่อว่า IRIS VR  
โดยกระบวนการท างานเปรยีบเสมอืนน าตวัเราไปเดินตรวจสอบ
แบบจ าลองและดูขอ้มูลในโมเดลที่จะน าไปบรหิารจดัการอาคาร
เมื่อพบจุดที่มปัีญหา สามารถบนัทกึมุมมองที่เกดิปัญหาได้แล้ว
ส่งออกมาเป็นรูปภาพเพื่อที่จะน าไปแก้ไขในแบบจ าลอง
สารสนเทศอาคารและน าใส่รายงานได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้
สามารถติดตามค้นหาหนังสอื ท าให้เห็นข้อมูลในมุมมองเป็น
ภาพมากยิง่ขึน้ภายในอาคารสามารถทราบขอ้มลูเฉพาะ เช่น ชื่อ
แถว ต าแหน่ง และช่วยคน้หาหนังสอืใหไ้ด้ตรงตามวตัถุประสงค์
ของการใชง้าน ดงัแสดงรปูที ่22 
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รปูที ่22  ตรวจสอบภาพจ าแบบโดยใชเ้ทคโนโลยโีลกเสมอืน 
 (VR) 

       4.5 ผลการสมัภาษณ์ผูใ้ชง้าน เปรยีบเทยีบระหว่าง
แบบจ าลองทีพ่ฒันากบัการท างานปัจจุบนั 

     ท าการสมัภาษณ์ ผูใ้ช้งาน จ านวน 4 ท่านที่มปีระสบการณ์
ในการค้นหาหนังสอืและเจ้าหน้าที่บรรณารกัษ์จ านวน 2 ท่าน 
สามารถสรุปออกเป็น  2 เรื่อง ดงันี้ 

1) เรื่องการบรหิารทรพัยากรอาคาร แบบจ าลองสามารถท า
ใหเ้หน็ขอ้มูลแบบ 3D ผูใ้ช้งานเหน็ภาพที่ชดัเจนยิง่ขึน้ ลดเวลา
ของการคน้หาหนังสอืไดด้ ี

2) เรื่องการบริหารบ ารุงร ักษาอาคาร  ตัวแบบจ าลอง
สามารถท าให้ทราบถึงข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ โดยเก็บ
รกัษา แก้ไขขอ้มูล ซึ่งไม่เสีย่งต่อการสูญหาย ช่วยลดระยะเวลา
ในการสืบค้นข้อมูล และสามารถวางแผน อีกทัง้ยงัแจ้งเตือน
ส าหรบัการบ ารุงรกัษาได ้ดงัแสดงรปูที ่23 

รปูที ่23  ภาพรวมจากการสมัภาษณ์ผูใ้ชง้านและเจา้หน้าที่ 
 บรรณารกัษ์ 

5. บทสรปุและข้อเสนอแนะ
ในการวิจัยนี้พบว่าการประยุกต์ใช้แบบจ าลองสารสนเทศ

อาคารเพื่อใช้ในด้านการบรหิารและบ ารุงรกัษาอาคาร โดยท า
การเกบ็รวบรวมขอ้มลูทัง้ 3 ระบบ 1)ระบบไฟฟ้าก าลงั  2)ระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่าง 3)ระบบปรบัอากาศ ลงในแบบจ าลองสารสนเทศ
อาคาร นัน้สะดวกต่อการบรหิารและการซ่อมบ ารุงรกัษา รวมถงึ
การน าขอ้มูลหนังสอื ใส่ในส่วนขอ้มูลโปรแกรม Autodesk Revit 
เพื่อระบตุ าแหน่งหนังสอืและทดลองใหผู้เ้ชีย่วชาญใชง้านแลว้นัน้ 

พบว่าสามารถท าให้ผู้ที่ใช้งานค้นหาต าแหน่งหนังสอืได้อย่าง
แม่นย า สะดวก และชดัเจนมากยิง่ขึน้ 

  5.1 ขอ้เสนอแนะ 
1) งานวิจัยนี้สามารถน าไปต่อยอดในแบบจ าลอง

สารสนเทศ ผ่านปลัก๊อินเสรมิของซอฟท์แวร์ Autodesk Revit 
Version 2020 ที่มีชื่อว่า Dynamo โดยใส่ข้อมูลรายละเอียด 
พรอ้มทัง้แจง้เตอืนในดา้นบ ารุงรกัษาอาคาร 

2) งานวิจัยนี้สามารถต่อยอดโดยการใส่ข้อมูลอยู่ใน
ระบบเดยีว คอืซอฟต์แวร์ Autodesk Revit เป็นการใส่ขอ้มูลชื่อ
ตดิกบั family หนังสอืโดยตรง 

3) งานวิจัยสามารถต่อยอดโดยการใช้  Internet of
Things (IoT) เช่นการใส่แบบจ าลองลงใน Smart Phone และฝัง่ 
Chip ระบุต าแหน่งไวใ้นหนังสอื ซึ่งสามารถระบุได้อย่างแม่นย า 
ใชไ้ดต้ลอดเวลา และส่งขอ้มลูแบบ Real-Time  

4) งานวิจัยนี้ได้ใช้แบบจ าลองสารสนเทศอาคารกบั
การบรหิารทรพัยากรอาคารส าหรบัอาคารของมหาวทิยาลยั ซึ่ง
ต้องใช้คนที่มปีระสบการณ์ และทกัษะในการใชซ้อฟต์แวร์ระดบั
หนึ่ง [1]  

6. กิตติกรรมประกาศ

งานวจิยันี้ไดร้บัทุนสนับสนุนจากมหาวทิยาลยัพะเยา
และขอขอบคุณนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัพะเยา ทีช่่วยสนับสนุนด าเนินงานวจิยั ธญัชนก นิธิ
กุลตานนท,์ ฐติพิร ขาวแกว้, พนาสทิธิ ์กุสาวะด,ี สุรวุธ อยู่แยม้ 

7. การอ้างอิง

[1] กมัปนาท เป้ียตัน๋ พมิพส์ริ ิโตวจิติร เอกพสิษิฐ ์บรรจง
เกลีย้ง และมานพ แกว้โมราเจรญิ (2562) การประชุม
วชิาการวศิวกรรมโยธาแห่งชาต ิครัง้ที ่24 วนัที ่10-
12 กรกฎาคม 2562 จ.อุดรธานี

[2] มหาวทิยาลยัพะเยา.ขอ้มลูศูนยบ์รรณสารและการ
เรยีนรูม้หาวทิยาลยั
พะเยา สบืคน้เมื่อวนัที่ 2 พฤศจกิายน2563 จาก
http://www.clm.up.ac.th/Archives/data04.php

[3] นางสาวภณศา จนัทรอ์ุดม(2560)แนวทางการใช้
แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร (BIM) จดัการขอ้มลู
อาคารและแบบก่อสรา้งจรงิเพื่อการด าเนินงานและการ
บ ารุงรกัษาอาคารส านักงาน วทิยานิพนธ์
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิา
สถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละผงัเมอืง
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรปี์การศกึษา 2560 สบืคน้เมื่อ
3 พฤศจกิายน 2563

[4] VR DIGITAL COMPANY LIMITED. BIM (Building
Information Modeling) สบืคน้เมื่อวนัที ่4 พฤศจกิายน
2563
https://www.vrdigital.co.th/2017th/archives/4405

[5] นางสาวรศัรนิทร ์โคตรปาล ี(2559) แนวทางพฒันา
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      แบบจ าลองสารสนเทศอาคารก่อสรา้งจรงิ ส านักงาน  
      วทิยทรพัยากร จุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั สบืคน้เมื่อ 4 
      พฤศจกิายน 2563 
[6] ปัญญาพล จนัทรด์อน.(2011). การน าระบบ BIM มาใช้

ในการจดัท าแบบก่อสรา้งจรงิ ส่วนงานระบบอาคาร
(M&E AS BUILT DRAWINGS) สาขาวชิาการ
บรหิารงานก่อสรา้ง คณะสถาปัตยกรรมศาสตรม์หาลยั
ศรปีทุม จาก
https://www.spu.ac.th/architecture/files/2011/07/CM

_56_014_ปัญญาพล-จนัทรด์อน.pdf 
[7] Aldaham, O, Gonzalez, J, Grant, I, Harper, K,

Kruger, A, Nannis, S, Patel, A and Snedeker, L
(2013). Case Study 1: Mathworks. In BIM for
Facility Managers, edited by IFMA, 147–63.
Hoboken, N.J.: Wiley, pp. 241-252.

https://www.spu.ac.th/architecture/files/2011/07/CM
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ปัจจัยร่วมที่มีอิทธิพลต่อความย่ังยืนด้านสังคมขององค์กรผู้รับเหมาก่อสร้าง: มุมมองของฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการ 
COMMON FACTORS AFFECTING SOCIAL SUSTAINABILITY OF CONTRACTOR ORGANIZATIONS: A VIEW 

FROM MANAGEMENT AND OPERATION DIVISION 
สิทธิพงษ์ ท่าพิมาย1, สิรภพ ล้ินประเสริฐ2 , สิรภัทร ล้ินประเสริฐ3,*, สุวัฒน์ ถิรเศรษฐ4์ และ จักรพงษ์ พงษ์เพ็ง5 

1,2,3,4,5ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, คณะวิศวกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย  
*Corresponding author address: 60011066@kmitl.ac.th 

บทคัดย่อ 

ในปัจจุบันองค์กรผู้รับเหมาก่อสร้างมีการแข่งขันที่สูงมากขึ้น เนื่องมาจากความต้องการที่สูงมากขึ้นของสังคมและชุมชนเม่ือเป็นเช่นนี้ ผู้รับเหมา
ในฐานะที่เป็นหน่วยหนึ่งของสังคมควรที่พัฒนาองค์กรของตนเองให้เกิดความยั่งยืนด้านสังคม แล้วนำไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขันที่เหนอืคู่แข่ง 
จากการทบทวนวรรณกรรมยังไม่พบนักวิจัยใดแนะนำปัจจัยร่วมที่มีอิทธิพลต่อความยั่งยืนด้านสังคมขององค์กรผู้รับเหมาในมุมมองของฝ่ายบริหาร
และฝ่ายปฏิบัติการ ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาปัจจัยร่วมที่มีอิทธิพลต่อความยั่งยืนขององค์กรผู้รับเหมาในด้านสังคมระหว่างผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติการ โดยการออกแบบสอบถามเพื่อสำรวจความคิดเห็นจากองค์กรผู้รับเหมาในเขตกรุงเทพมหานคร จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรม SPSS เพื่อหาปัจจัยร่วมที่มีอิทธิพลต่อความยั่งยืนด้านสังคมขององค์กรผู้รับเหมาระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการ ผลการวิเคราะห์
สามารถจัดลำดับปัจจัยร่วมที่มีอิทธิพลต่อความย่ังยืนด้านสังคมขององค์กรผู้รับเหมาพร้อมน้ำหนักความสำคัญดังนี้ (1) ความรู้และความสามารถของ
บุคลากรในองค์กร 32.19% (2) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กรผู้รับเหมาก่อสร้างด้านสังคม 18.36% (3) ด้านสุขภาพและความปลอดภัย 
17.36% (4) สวัสดิการในองค์กรผู้รับเหมาก่อสร้าง 17.13% และ (5) ความพึงพอใจของเจ้าของโครงการ พนักงาน และสาธารณชน 14.96% ซึ่ง
จากผลการวิเคราะห์นี้จะช่วยให้องค์กรผู้รับเหมาเข้าใจและสามารถนำปัจจัยที่มีอิทธิพลด้านสังคมขององค์กรผู้รับเหมาไปปรับใช้เป็นแนวทางในการ
ลดปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กรและพัฒนาองค์กรให้เกิดความย่ังยืนต่อไป 
คำสำคัญ: ปัจจัย, ความยั่งยืนด้านสังคม, ผู้รับเหมา, ฝ่ายบริหาร, ฝ่ายปฏิบัติการ 

Abstract 

At present, competition in the construction industry is considerably fiercer. This is partly due to higher wants of society 
and community. As such, contractors, as a unit of society, should improve their organizations for social sustainability to create 
competitive advantage over rivals. However, a literature review shows that few researchers have suggested common factors 
affecting social sustainability of contractor organizations between management and operation. Hence, the research was aimed 
to find common factors affecting social sustainability of contractor organizations between management and operation. The 
research method used a questionnaire to survey opinions of contractors in Bangkok about the importance level of factors 
affecting social sustainability of contractors. Then, the data were analyzed by the SPSS program to find the common factors. 
The analyzing result shows that the common factors can be classified into 5 groups with their importance weight: (1) 
knowledge and ability of personnel within organization, 32.19% (2) relationship between personnel within organization, 18.36% 
(3) health and safety, 17.36% (4) welfare of organization, 17.13% and (5) satisfaction of project owners, personnel, and the 
public, 14.96%. The result of this study provides a guideline for contractors to develop their organizations with the accordance 
between management and operation, leading to social sustainability of the whole contractor organizations. 
Keywords: factor, social sustainability, contractor organization, management, operation 

 
1. บทนำ 

ในปัจจุบันองค์กรผู้รับเหมาเผชิญกับความท้าทายในการดำเนิน
ธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้น ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากความต้องการของชุมชน
และสังคมที่สูงมากขึ้น เพ่ือสนองความต้องการที่สูงมากขึ้นนี้ องค์กร
ผู้รับเหมาต้องดำเนินธุรกิจก่อสร้างและดำเนินกระบวนการก่อสร้าง
ที่ทำให้สังคมเกิดความพึงพอใจ ซึ่งความพึงพอใจของสังคมนี้จะ

นำไปสู่การได้รับการสนับสนุนของชุมชน/สังคมต่อธุรกิจขององค์กร
ผู้รับเหมา และช่วยป้องกันปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้รับเหมาและ
ชุมชนในขณะดำเนินการโครงการก่อสร้าง จากเหตุผลข้างต้นจะเห็น
ได้ว่า การทำให้ชุมชนและสังคมพึงพอใจจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการ
พัฒนาองค์กรผู้รับเหมาอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตามปัญหาที่สำคัญข้อ
หนึ่งของการพัฒนาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความยั่งยืนด้านสังคมของ
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องค์กรผู้รับเหมาก่อสร้างก็คือ การขาดปัจจัยร่วมระหว่างฝ่ายบริหาร
และฝ่ายปฏิบัติการในการพัฒนาองค์กรให้เกิดความยั่งยืนด้านสังคม 
ซึ่งส่งผลให้การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสังคมขององค์กรผู้รับเหมาเป็นไป
อย่างเช่ืองช้า 

การพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง “การตอบสนองความต้องการของ
คนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่มีผลกระทบในทางลบต่อความต้องการของคน
รุ่นต่อไปในอนาคต”[1] การก่อสร้างที่ยั่งยืนมีความสำคัญอย่างยิ่งใน
การผลักดันให้เมืองมีความยั่งยืนในทิศทางเดียวกันทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม โดยปัจจัยที่คาดว่ามีผลต่อการก่อสร้างที่ยั่งยืน คือ ปัจจัย
ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู ้ประกอบการ
ก่อสร้าง ทั้งเจ้าของโครงการ ผู้รับเหมา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้อง
รับผิดชอบ เพื ่อทำให้การก่อสร้างตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้งานและคนในชุมชนโดยรอบซึ่งส่งผลให้การก่อสร้างมีความ
ยั่งยืนไม่ต้องยกเลิกหรือยุติการก่อสร้าง โดยทางผู้วิจัยได้สนใจและ
ศึกษาความยั่งยืนด้านสังคมขององค์กรผู้รับเหมาในโครงการก่อสร้าง 
ซึ่งจะมีผลต่อบุคคลกรท้ังหมดในโครงการก่อสร้าง 

ความยั่งยืนทางสังคม คือ การตอบสนองความต้องการของ
ประชากรและคนในสังคมที ่เกี ่ยวข้องในกระบวนการก่อสร้าง 
รับประกันความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้าและจริยธรรมในการ
ดำเนินธุรกิจ รวมถึงสวัสดิการของผู ้ร ับเหมากับพนักงาน และ
ประชาชนหรือชุมชน ในพื้นที่ที ่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง 
เพ่ือเป็นการสนับสนุนแนวคิดความยั่งยืนทางสังคมได้มีนักวิจัยหลาย
ท่านได้ศึกษาปัจจัยที ่มีอิทธิพลต่อความยั่งยืนทางสังคมไว้อย่าง
หลากหลาย ดังนี้ 

Yilmaz and Bakis [2] ได้ศ ึกษาถึงความยั ่งย ืนในภาคการ
ก่อสร้าง ทั้งความยั่งยืนด้านส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ดังนี้ 
การอนุรักษ์พลังงาน, การอนุรักษ์น้ำ, การอนุรักษ์วัสดุ,            การ
ออกแบบเพ่ือวงจรชีวิต และการออกแบบเพ่ือมนุษยธรรม 

Cruz et al. [3] ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับความท้าทายที่เกิดขึ้น
ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างในปัจจุบัน การพัฒนาอย่างยั่งยืนและ
นำเสนอแบบจำลองแนวคิดเพื่อรวมความกังวลด้านความยั่งยืนใน
ระยะยาวโดยวิธีการวิเคราะห์แผนงานการปฏิบัติจริงในรูปแบบ  
เมทริกซ์ ดังนี้ การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม, การดำเนินการด้าน
เศรษฐกิจ และการดำเนินการด้านสังคม 

Atanda [4] ได้ทำการศึกษาเครื ่องมือประเมินอาคารสีเขียว
และส่งเสริมระดับการพัฒนาที่ยั่งยืนในตัวสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นไปท่ี
เกณฑ์ทางสังคม ดังนี้ 
(1)  ความง่ายในการเข้าถึง โดยดูที่ การเข้าถึงข้อมูลโซเชียลเก่ียวกับ
อาคารสีเขียว, การเข้าถึงทางเลือกของทรัพยากรธรรมชาติและ 
ที่ต้ังโครงการสำหรับการเข้าถึงสาธารณะ 
(2)  ระดับความพึงพอใจ โดยดูที่ การประเมินหลังการเข้าพักและ
การออกแบบพ้ืนที่ว่าง 

Menassa and Baer [5] ได้ทำการศึกษากรอบการประเมิน
บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการตัดสินใจติดตั ้งชุดเพิ่มเติม
อาคารอย่างยั่งยืน โดยใช้แบบจำลอง House of Quality (HOQ) 
ดังนี้ ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคนในองค์กร, ปรับปรุง
ภาพลักษณ์องค์กร, ลดโอกาสการคัดค้าน, ได้รับความเชื่อถือจาก
สาธารณชน, ดึงดูดและรักษาพนักงาน, ปรับปรุงการเข้าร่วมประชุม, 
ปรับปรุงความสะดวกสบายของผู้พักอาศัยและ ปฏิบัติตามนโยบาย
หรือกฎหมาย 

Pham and Kim [6] ได้ทำการศึกษาเกี ่ยวกับความเชื่อมโยง
ระหว่างการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม ที่
ส่งผลต่อความย่ังยืนของการก่อสร้าง รวมถึงผลการควบคุมงานของ
ผู้จัดการการก่อสร้างที่มีความสามารถในการเป็นผู้นำ โดยทำการ
สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามและใช้แบบจำลอง
สมการโครงสร้าง (SEM) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติที่
ยั่งยืนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความเป็นผู้นำของผู้จัดการการ
ก่อสร้าง โดยแบ่งการปฏิบัติเพื ่อความยั ่งย ืนด้านสังคม ดังนี้        
การศึกษาเเละการฝึกอบรม, ด้านอาชีวอนามัยความปลอยภัยในการ
ก่อสร้างและการเช่ือฟังกฎหมายเเละกฎข้อบังคับ 

Whang and Kim [7] ได้ทำการศึกษาความสมดุลของการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง โดยใช้วิธีการแบบ
สามเหลี่ยมในการวิเคราะห์ ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์ก่อน
ทำการศึกษา การสำรวจด้วยแบบสอบถาม และทำการวิเคราะห์
ติดตามผลของแบบสอบถามที่ได้ ซึ่งการพัฒนาอย่างยั ่งยืนแบบ
สมดุลในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง มีประเด็นด้านสังคมที่สำคัญ ดังนี้ 
การจ้างงาน , สุขภาพเเละความปลอดภัย , ความเป็นอยู ่ท ี ่ ดี ,
การศึกษาเเละการฝึกอบรม, การทำงานของหุ้นส่วน, ประเพณีเเละ
วัฒนธรรม, ระบบรักษาความปลอดภัย, ความร่วมมือในการทำงาน
และคุณภาพด้านการบริการ 

สุทัศน์ หน่อคำ [8] ได้พัฒนาโครงการของปัจจัยที่เป็นระบบ
สำหรับประเมินจริยธรรมของผู้รับเหมาช่วงและผู้ขายวัสดุอุปกรณ์
ก่อสร้าง โดยปัจจัยสำหรับประเมิน ดังนี้ ด้านบุคลากร, ด้าน
วิศวกรรมและการก่อสร้าง, ด้านคุณภาพและการจัดส่ง, ด้าน
ผู้บริหารหรือผู้จัดการ, ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง, ด้านการเงินบัญชีและ
คลังสินค้า, ด้านความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมและ ด้านเร่ืองจักร 

รุ่งเรือง ภู่สำลี [9] ได้ทำการศึกษาและพัฒนาโครงสร้างปัจจัยที่
เป็นระบบสำหรับประเมินจริยธรรมของผู ้ร ับเหมาโดยเจ้าของ
โครงการหรือตัวแทนของเจ้าของโครงการ โดยทำการทดสอบด้วย
แบบสอบถามกับเจ้าของโครงการหรือตัวแทนของเจ้าของโครงการ
ในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ซึ่งงานวิจัยนี้ได้แนะนำปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการประเมินจริยธรรมของผู้รับเหมา ดังนี้ผู ้จัดการ
โครงการ, บุคลากร, การจัดซื้อจัดจ้าง, ระบบคุณภาพ,วิศวกรรมและ
การก่อสร้าง, ความปลอดภัยและสิ ่งแวดล้อม, เครื ่องมือและ
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เคร่ืองจักรและ การเงินและบัญชี 
จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นมีนักวิจัยหลายท่านได้

แนะนำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความยั่งยืนด้านสังคมและปัจจัยสำหรับ
การประเมินจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนด้านสังคมในงาน
ก่อสร้างไว้แตกต่างกัน แต่ยังไม่พบงานวิจัยใดแสดงให้เห็นถึงปัจจัย
ร่วมที่มีอิทธิพลต่อความยั่งยืนขององค์กรผู้รับเหมาในมุมของฝ่าย
บริหารและฝ่ายปฏิบัติการดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหา
ปัจจัยร่วมดังกล่าว ผลงานวิจัยนี้จะเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้
ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการทำงานร่วมกันทำให้องค์กรผู้รับเหมา
ดำเนินธุรกิจแล้วก่อให้เกิดความย่ังยืนต่อสังคมเพ่ิมมากขึ้น 

2. ระเบียบวิธีการวิจัย 

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความยั่งยืนด้าน
สังคมขององค์กรผู้รับเหมาก่อสร้าง งานวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามเพ่ือ
สำรวจระดับความสำคัญด้านสังคมขององค์กรผู้รับเหมาก่อสร้าง (1: 
ระดับความสำคัญของปัจจัยนั้น ต่ำมาก หรือไม่มีความสำคัญเลย 5:
ระดับความสำคัญของปัจจัยนั้นสูงมาก) โดยทำการสอบถามความ
ค ิด เห ็นจากบ ุคลากรในองค ์กรผ ู ้ ร ับ เหมาก ่อสร ้ า ง ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งลำดับขั้นตอนการพัฒนาปัจจัย
และแบบสอบถามหลังจากการทบทวนวรรณกรรมที ่เกี ่ยวข้อง 
ดังต่อไปน้ี 

 ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง เช่น [1] – [9] 
 วางโครงสร้างของปัจจัยและกลุ่มปัจจัย เพ่ือนำไปพัฒนา

นิยามเชิงปฏิบัติการของปัจจัยที่ศึกษาดังกล่าวจากผล
การทบทวนวรรณกรรม 

 ออกแบบสอบถามเพ ื ่ อสำรวจป ั จจ ัยและระ ดับ
ความสำคัญ 
 

 ทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดย
การนำแบบสอบถามไปทดสอบผู้ที ่เกี ่ยวข้องกับบริษัท
รับเหมาก่อสร้างโดยตรง ที่มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 10 
ปี จำนวน 4 ท่าน 

 การทดสอบความตรงเช ิ ง โครงสร ้ าง  (Construct 
Validity) โดยการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ทำการตรวจสอบการแจกแจงความถี่ข้อมูลด้วยค่าความ
เบี่ยงเบ้ (Skewness) ซึ่งจากการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม 
SPSS พบว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบไม่ปกติจ ึงใช้
เทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ 
(Non-parametric) โดยทำการตรวจสอบความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยด้วยการหาค่าสหสัมพันธ์ของ Spearman 
( The Spearman’ s Rank Correlation Coefficient) 
เพื ่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ร่วมระหว่างปัจจัยและ

ตรวจสอบความมีเหตุผลของปัจจัยที่ได้พัฒนาขึ้น [10] 
 การทดสอบความเช่ือถือได้ของสเกล (Reliability) ซึ่งทำ

การว ิ เคราะห์ข ้อม ูลใช ้ว ิธ ีการหาค ่าส ัมประส ิทธิ์  
Cronbach’s Alpha Cronbach’s Alpha Coefficient) 
ซึ่งเป็นเทคนิควัดความสอดคล้อง ภายในชุดเดียวกัน 
(Internal Consistency) [11] 

 การรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามโดยแจกแบบ
เจาะจงกลุ ่มต ัวอย ่างท ี ่ทำการเก ็บข ้อม ูลของฝ ่าย
ปฏิบัติการ 50 ชุด ได้รับการตอบกลับ 38 ชุด คิดเป็น 
76% กลุ่มตัวอย่างฝ่ายบริหาร 30 ชุด ได้รับการตอบ
กลับ 22 ชุด คิดเป็น 73.33%  

 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจ มีรายละเอียดดังนี้  
(1)  เปรียบเทียบลำดับความสำคัญของปัจจัยโดยใช้ตัวชี้
ระดับความสำคัญโดยใช้สมการที่ (1) 

ตัวชี้ระดับความสำคัญ = 
ค่าเฉลี่ยระดับความสำคัญ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

  (1)  

 (2)  เปรียบเทียบความเหมือนและแตกต่างของปัจจัยที่มี
อิทธิพลด้านสังคมขององค์กรผู้รับเหมาก่อสร้าง : มุมมอง
ของฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการ โดยใช้ว ิธี The 
Wilcoxon Mann Whitney Test โดยกำหนดสมมุติฐาน
ของการวิจัย คือ  

Ho = ค่าเฉลี่ยของระดับความสำคัญของปัจจัยที่มีอิทธิพลด้าน
สังคมขององค์กรผู้รับเหมาก่อสร้างเหมือนกันระหว่าง
ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการ 

H1 = ค่าเฉลี่ยของระดับความสำคัญปัจจัยที่มีอิทธิพลด้านสังคม
ขององค์กรผู้รับเหมาก่อสร้างแตกต่างกันระหว่างฝ่าย
บริหารและฝ่ายปฏิบัติการ 

 
การทดสอบสมมติฐานใช้ระดับความมีนัยสำคัญ(α) = 0.05 

โดยนำค่า p-value ที่ได้จากวิธี Mann Whitney เปรียบเทียบกับ
ระดับความมีนัยสำคัญ(α) ดังนี้ 
ถ้า p-value < α ก็คัดค้าน Ho 
ถ้า p-value ≥ α ก็ยอมรับ Ho 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1  ตรวจสอบระดับความสำคัญของปัจจัยที่มีอิทธิพลด้าน
สังคมขององค์กรผู้รับเหมาก่อสร้าง ผลการหาระดับความสำคัญของ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลด้านสังคมขององค์กผู้รับเหมาก่อสร้าง แสดงดัง
ตารางท่ี 1 และ 2 
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ตารางท่ี 1 ค่าระดับความสำคัญ 5  อันดับแรกของปัจจัยที่มีอิทธิพล
ด้านสังคมขององค์กรผู้รับเหมาก่อสร้างในมุมมองฝ่าย
บริหารจากปัจจัยทั้งหมด 25 ปัจจัย 

ปัจจัย ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ตัวชี้วัด
ระดับ

ความสำคัญ 

ลำดับ
ที่ 

ความรู้ในงาน
ด้านการ
ก่อสร้าง 

4.59 0.59 7.78 1 

ความสามารถ
ในการบริหาร
จัดการ
บุคลากรใน
องค์กร 

4.36 0.848 5.14 2 

ความสามารถ
ในการแก้ไข
ปัญหา 

4.36 0.848 5.14 2 

ผู้รับเหมาควร
ที่จะพิจารณา
ศักยภาพของ
กิจการตนเอง 

4.14 0.889 4.66 4 

ความสามารถ
ในการหางาน
ให้กับทีมงาน
ได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

4.05 0.899 4.51 5 

 

ตารางท่ี 2 แสดงค่าระดับความสำคัญ 5  อันดับแรกของปัจจัยที่มี
อ ิทธิพลด้านสังคมขององค์กรผู ้ร ับเหมาก่อสร้างใน
มุมมองฝ่ายปฏิบัติการจากปัจจัยทั้งหมด 25 ปัจจัย 

ปัจจัย ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ตัวชี้วัด
ระดับ

ความสำคัญ 

ลำดับ
ที่ 

ความสามารถ
ในการแก้ไข
ปัญหา 

4.37 0.714 6.12 1 

ลดผลกระทบ
จากพ้ืนที่
ก่อสร้างงาน
ก่อสร้างให้มี
น้อยที่สุด 

4.05 0.695 5.83 2 

ปัจจัย ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ตัวชี้วัด
ระดับ

ความสำคัญ 

ลำดับ
ที่ 

ความสามารถ
ในการบริหาร
จัดการ
บุคลากรใน
องค์กร 

4.34 0.745 5.83 3 

ความรู้ในงาน
ด้านการ
ก่อสร้าง 

4.39 0.755 5.82 4 

การดึงดูด
และรักษา
พนักงาน 

4.05 0.733 5.53 5 

 
จากตารางท่ี 1 และ 2 จะเห็นได้ว่าปัจจัยที่สำคัญ 5 อันดับแรก

ของปัจจัยที่มีอิทธิพลด้านสังคมขององค์กรผู้รับเหมาก่อสร้างใน
มุมมองฝ่ายบริหาร มีความคล้ายคลึงกับปัจจัยที่สำคัญ 5 อันดับแรก
ของปัจจัยที่มีอิทธิพลด้านสังคมขององค์กรผู้รับเหมาก่อสร้างใน
มุมมองฝ่ายปฏิบัติการจำนวน 3 ปัจจัย โดยอันดับแรกของปัจจัยที่มี
อิทธิพลด้านสังคมขององค์กรผู ้ร ับเหมาก่อสร้างในมุมมองฝ่าย
บริหาร คือ “ความรู้ในงานด้านการก่อสร้าง” เนื่องจากฝ่ายบริหาร
มองเห็นถึงความสำคัญของความรู้ความเข้าใจในการก่อสร้างเพื่อจะ
สามารถนำความรู้ที่มีมาประกอบในการใช้วางแผนการทำงานต่างๆ 
เข้าใจถึงการทำงานต่างๆ อย่างเป็นระบบ ทำให้ในการทำงาน
สามารถสั ่งการผู ้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้อง และสามารถ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันถ่วงทีซึ่งจะส่งผลต่อความยั่งยืนภายใน
องค์กร ส่วนปัจจัยที่อิทธิพลด้านสังคมขององค์กรผู้รับเหมาก่อสร้าง
ในมุมมองฝ่ายปฏิบัติการอันดับที่ 1 คือ “ความสามารถในการแก้ไข
ปัญหา” เมื ่อเกิดปัญหาในการทำงานบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ 
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ จะทำให้การทำงานเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและลดการล่าช้าของงาน ทำให้ปัญหาอื่นๆไม่ตามมาซึ่งจะ
ส่งผลต่อความย่ังยืนในองค์กร 

3.2  เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความยั่งยืนด้านสังคมขององค์กรผู้รับเหมาก่อสร้างใน
มุมมองฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายบริหาร โดยวิธี Mann Whitney 

ผลการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของปัจจัย
ในมุมมองฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการ แสดงดังตารางที่ 3 และ 4 
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ตารางท่ี 3 แสดงผลการวิเคราะห์การทดสอบค่า p-value ของ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลด้านสังคมขององค์กรผู้รับเหมาก่อสร้าง 

ปัจจัย p-value 

ความรู้ในงานด้านการก่อสร้าง 0.378 
ความสามารถในการบริหารจัดการบุคลากรใน
องค์กร 

0.741 

ความสามารถในการแก้ไขปัญหา 0.825 
ความสามารถในการหางานให้กับทีมงานได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

0.528 

ความสามารถในการเลือกผู้ว่าจ้าง 0.872 
ความสามารถในการจัดหาผู้รับจ้างช่วงและผู้ขาย
วัสดุอุปกร์ณ์ที่ดี 

0.797 

ผู้รับเหมาควรท่ีจะพิจารณาศักยภาพของกิจการ
ตนเอง 

0.410 

การเชื่อมที่ต้ังโครงการกับสถานที่สาธารณะ 0.531 
การดึงดูดและรักษาพนักงาน 0.479 
การจัดหาการขนส่งและออกแบบการเดินเท้า 0.796 
การออกแบบส่ิงอำนวยความสะดวกพ้ืนฐานของ
มนุษย์ 

0.796 

การมีระเบียบการเรียกร้องสิทธิ์ขอเบิกเงินเพ่ิมจาก
เงินเดือน 

0.381 

การรักษาสภาพแวดล้อม 0.538 
ลดผลกระทบจากพ้ืนที่ก่อสร้างงานก่อสร้างให้มี
น้อยที่สุด 

0.801 

การดูแลความปลอดภัยของบุคลากร 0.740 
หลีกเล่ียงการสร้างมลภาวะ 0.692 
การปรับปรุงการเข้าร่วมประชุม 0.337 
การปฏิบัติตามนโยบายหรือกฎระเบียบ 0.275 
มีความเป็นธรรมกับพนักงาน 0.529 
การสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริหาร 0.694 
การรับรู้ของวัฒนธรรมและประเพณี 0.220 
การได้รับความเช่ือถือจากสาธารณชน 0.904 
การลดโอกาสการคัดค้านการดำเนินการขององค์กร 0.741 
การแนะนำเจ้าของโครงการเก่ียวกับการปรับ
โครงสร้างที่มีอยู่ให้เข้ากับผู้ใช้งานและผู้คนในสังคม 

0.858 

การแนะนำเจ้าของโครงการเก่ียวกับการปรับปรุง
ความสะดวกสบายของผู้พักอาศัยโดยรอบ 

0.859 

หมายเหตุ ค่า p-value < 0.05 แสดงว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลด้าน
สังคมขององค์กรผู้รับเหมาก่อสร้างที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญใน
มุมมองของฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายบริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลด้านสังคมขององค์กรผู้รับเหมาก่อสร้าง
ที่เหมือนและแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญเปรียบเทียบใน
มุมมองของฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายบริหาร 

ปัจจัย 

ค่าเฉลี่ยระดับ
ความสำคัญ 

ความ
เหมือน

และความ
แตกต่าง
ของปัจจัย 

ฝ่าย
บริหาร 

ฝ่าย
ปฏิบัติการ 

ความรู้ในงานด้าน
การก่อสร้าง 4.59 4.39 ไม่

แตกต่าง 

ความสามารถในการ
บริหารจัดการ
บุคลากรในองค์กร 

4.36 4.34 ไม่
แตกต่าง 

ความสามารถในการ
แก้ไขปัญหา 4.36 4.37 ไม่

แตกต่าง 

ความสามารถในการ
หางานให้กับทีมงาน
ได้อย่างต่อเนื่อง 

4.05 4.18 ไม่
แตกต่าง 

ความสามารถในการ
เลือกผู้ว่าจ้าง 3.86 3.92 ไม่

แตกต่าง 

ความสามารถในการ
จัดหาผู้รับจ้างช่วง
และผู้ขายวัสดุอุ
ปกร์ณ์ที่ดี 

3.82 3.92 ไม่
แตกต่าง 

ผู้รับเหมาควรท่ีจะ
พิจารณาศักยภาพ
ของกิจการตนเอง 

4.14 4.32 ไม่
แตกต่าง 

การเชื่อมที่ต้ัง
โครงการกับสถานที่
สาธารณะ 

3.41 3.66 ไม่
แตกต่าง 

การดึงดูดและรักษา
พนักงาน 3.73 4.05 ไม่

แตกต่าง 

การจัดหาการขนส่ง
และออกแบบการ
เดินเท้า 

3.41 3.68 ไม่
แตกต่าง 

การออกแบบส่ิง
อำนวยความสะดวก
พ้ืนฐานของมนุษย์ 

3.77 3.89 ไม่
แตกต่าง 

การมีระเบียบการ
เรียกร้องสิทธิ์ขอเบิก
เงินเพ่ิมจากเงินเดือน 

3.50 3.97 ไม่
แตกต่าง 

การรักษา
สภาพแวดล้อม 3.77 3.95 ไม่

แตกต่าง 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ) 

ปัจจัย 

ค่าเฉลี่ยระดับความสำคัญ ความ
เหมือน

และความ
แตกต่าง
ของปัจจัย 

ฝ่าย
บริหาร 

ฝ่าย
ปฏิบัติการ 

ลดผลกระทบจาก
พ้ืนที่ก่อสร้างงาน
ก่อสร้างให้มีน้อย
ที่สุด 

4.00 4.05 ไม่
แตกต่าง 

การดูแลความ
ปลอดภัยของ
บุคลากร 

4.09 4.26 ไม่
แตกต่าง 

หลีกเล่ียงการสร้าง
มลภาวะ 3.95 3.95 ไม่

แตกต่าง 

การปรับปรุงการเข้า
ร่วมประชุม 3.77 3.92 ไม่

แตกต่าง 

การปฏิบัติตาม
นโยบายหรือ
กฎระเบียบ 

3.86 3.71 ไม่
แตกต่าง 

มีความเป็นธรรมกับ
พนักงาน 3.77 3.87 ไม่

แตกต่าง 

การสร้าง
ความสัมพันธ์กับ
ผู้บริหาร 

3.59 3.74 ไม่
แตกต่าง 

การรับรู้ของ
วัฒนธรรมและ
ประเพณี 

3.68 3.84 ไม่
แตกต่าง 

การได้รับความ
เชื่อถือจาก
สาธารณชน 

3.82 3.87 ไม่
แตกต่าง 

การลดโอกาสการ
คัดค้านการ
ดำเนินการของ
องค์กร 

3.77 3.74 ไม่
แตกต่าง 

การแนะนำเจ้าของ
โครงการเก่ียวกับ
การปรับโครงสร้างที่
มีอยู่ให้เข้ากับ
ผู้ใช้งานและผู้คนใน
สังคม 

3.73 3.79 ไม่
แตกต่าง 

การแนะนำเจ้าของ
โครงการเก่ียวกับ
การปรับปรุงความ
สะดวกสบายของผู้
พักอาศัยโดยรอบ 

3.68 3.76 ไม่
แตกต่าง 

 
 

จากตารางที่ 4  พบว่าค่าเฉลี่ยของระดับความสำคัญของปัจจัย
ที่มีอิทธิพลด้านสังคมขององค์กรผู้รับเหมาก่อสร้างในมุมมองของ
ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบ ัติการ มีความเหมือนกัน จึงทำการ
วิเคราะห์เพื่อหาน้ำหนักความสำคัญของปัจจัยร่วมทั้งในมุมมองของ
ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการ จจัยที่มีอิทธิพลด้านจะเห็นว่ากลุ่มปั
สังคมขององค์กรผู ้รับเหมาก่อสร้างในมุมมองฝ่ายบริหาร เรียง

ความรู้และความสามารถของ ตามลำดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้
บุคลากรในองค์กร (34.75) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กร
ผู ้ร ับเหมาก่อสร้างด้านสังคม (18.83) ด้านสุขภาพและความ
ปลอดภัย (16.39) สวัสดิการในองค์กรผู้รับเหมาก่อสร้าง (15.54) 
ความพึงพอใจของเจ้าของโครงการ พนักงาน และสาธารณชน 
(14.50) กลุ่มปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความยั่งยืนด้านสังคมขององค์กร
ผู้รับเหมาก่อสร้างในมุมมองของฝ่ายปฏิบัติการ เรียงลำดับจากมาก
ไปน้อยได้ดังนี ้ ความรู้และความสามารถของบุคลากรในองค์กร 
(30.50%) สวัสดิการในองค์กรผู้รับเหมาก่อสร้าง (18.52%) ด้าน
สุขภาพและความปลอดภัย (18.00%) ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากรในองค์กรผู้รับเหมาก่อสร้างด้านสังคม (17.89%) ความพึง
พอใจของเจ้าของโครงการ พนักงาน และสาธารณชน (15.08) 

ตารางท่ี 5 น้ำหนักความสำคัญของกลุ่มปัจจัยและปัจจัยร่วมที่มี
อิทธิพลด้านสังคมขององค์กรผู้รับเหมาก่อสร้างทั้งใน
มุมมองฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการ 

 
ปัจจัย ค่าเฉลี่ย 

น้ำหนัก
ความสำคัญ 

(%) 
ความรู้และความสามารถของ
บุคลากรในองค์กร 29.90 32.19 

ความรู้ในงานด้านการก่อสร้าง 4.47 17.97 
ความสามารถในการบริหาร
จัดการบุคลากรในองค์กร 4.35 15.76 

ความสามารถในการแก้ไข
ปัญหา 4.37 16.23 

ความสามารถในการหางาน
ให้กับทีมงานได้อย่างต่อเนื่อง 4.13 13.32 

ความสามารถในการเลือกผู้ว่า
จ้าง 3.90 11.13 

ความสามารถในการจัดหาผู้รับ
จ้างช่วงและผู้ขายวัสดุอุปกร์ณ์ที่
ดี 

3.88 11.62 

ผู้รับเหมาควรท่ีจะพิจารณา
ศักยภาพของกิจการตนเอง 4.25 13.97 

ความสัมพันธ์ระหวา่งบุคลากร
ในองค์กรผู้รับเหมาก่อสร้าง
ด้านสังคม 

19.28 18.36 

การปรับปรุงการเข้าร่วมประชุม 3.87 20.16 



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

CEM-30-7 

ตารางท่ี 5 (ต่อ) 

 
ปัจจัย ค่าเฉลี่ย 

น้ำหนัก
ความสำคัญ 

(%) 
การปฏิบัติตามนโยบายหรือ
กฎระเบียบ 3.77 19.31 

มีความเป็นธรรมกับพนักงาน 3.83 19.34 
การสร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้บริหาร 3.68 19.15 

การรับรู้ของวัฒนธรรมและ
ประเพณี 3.78 22.04 

ด้านสุขภาพและความ
ปลอดภัย 16.36 17.36 

การรักษาสภาพแวดล้อม 3.88 25.18 
ลดผลกระทบจากพ้ืนที่
ก่อสร้างงานก่อสร้างให้มีน้อย
ที่สุด 

4.03 26.22 

การดูแลความปลอดภัยของ
บุคลากร 4.20 24.41 

หลีกเล่ียงการสร้างมลภาวะ 3.95 24.19 
สวัสดิการในองค์กร
ผู้รับเหมาก่อสร้าง 19.08 17.13 

การเชื่อมที่ต้ังโครงการกับ
สถานท่ีสาธารณะ 3.57 18.92 

การดึงดูดและรักษาพนักงาน 3.93 24.14 
การจัดหาการขนส่งและ
ออกแบบการเดินเท้า 3.58 17.83 

การออกแบบส่ิงอำนวยความ
สะดวกพ้ืนฐานของมนุษย์ 3.85 21.35 

การมีระเบียบการเรียกร้อง
สิทธิ์ขอเบิกเงินเพ่ิมจาก
เงินเดือน 

3.80 17.76 

ความพึงพอใจของเจ้าของ
โครงการ พนักงาน และ
สาธารณชน 

15.38 14.96 

การได้รับความเช่ือถือจาก
สาธารณชน 3.85 23.60 

การลดโอกาสการคัดค้านการ
ดำเนินการขององค์กร 3.75 27.16 

การแนะนำเจ้าของโครงการ
เก่ียวกับการปรับโครงสร้างที่มี
อยู่ให้เข้ากับผู้ใช้งานและผู้คน
ในสังคม 

3.77 25.11 

การแนะนำเจ้าของโครงการ
เก่ียวกับการปรับปรุงความ
สะดวกสบายของผู้พักอาศัย
โดยรอบ 

3.73 24.13 

 

จากตารางที ่ 5 จะเห็นว่าฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการให้
ความสำคัญต่อกลุ่มปัจจัยที่มีอิทธิพลด้านสังคมขององค์กรผู้รับเหมา
และน้ำหนักความสำคัญที่ให้ในแต่ละกลุ่มปัจจัยก็มีความใกล้เคียง
กัน นอกจากนี้ปัจจัยจากทั้งสองมุมมองที่ได้จากการทดสอบโดย 
Mann Whitney มีความเหมือนกันถึง 100% ดังนั ้นจึงพอจะลง
ความเห็นได้ว ่ากลุ ่มป ัจจ ัยที ่ม ีอ ิทธ ิพลด้านสังคมขององค์กร
ผู้รับเหมาก่อสร้างระหว่างมุมมองฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายบริหารมี
ความสอดคล้องกัน 

4. บทสรุป 

        งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาปัจจัยร่วมที่มีอิทธิพลต่อ
ความยั่งยืนขององค์กรผู้รับเหมาก่อสร้างในด้านสังคม เพื่อให้เกิด
ความยั่งยืนด้านสังคมและทำให้องค์กรผู้รับเหมาก่อสร้างเกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนเพิ่มมากขึ้นทั้งในมุมมองของฝ่ายบริหารและฝ่าย
ปฏิบัติการ โดยใช้วิธีการทำแบบสอบถามเพื่อการสำรวจปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความยั่งยืนด้านสังคมขององค์กรผู้รับเหมาก่อสร้าง ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ลำดับความสำคัญที่ทำให้เกิดความยั่งยืน
ด้านสังคมในองค์กรผู้รับเหมาก่อสร้าง 

ในมุมมองของฝ่ายบริหาร 5 อันดับแรก ได้แก่ (1) ความรู้ในงาน
ด้านการก่อสร้าง (2) ความสามารถในการบริหารจัดการบุคลากรใน
องค์กร (3) ความสามารถในการแก้ไขปัญหา (4) ผู้รับเหมาควรที่จะ
พิจารณาศักยภาพของกิจการตนเอง (5) ความสามารถในการหางาน
ให้กับทีมงานได้อย่างต่อเนื ่อง และลำดับความสำคัญที่ทำให้เกิด
ความยั่งยืนด้านสังคมในองค์กรผู้รับเหมาก่อสร้างในมุมมองของฝา่ย
ปฏิบัติการ 5 อันดับแรก ได้แก่ (1) ความสามารถในการแก้ไขปัญหา 
(2) ลดผลกระทบจากพื้นที่ก่อสร้างงานก่อสร้างให้มีน้อยที่สุด (3) 
ความสามารถในการบริหารจัดการบุคลากรในองค์กร (4) ความรู้ใน
งานด้านการก่อสร้าง (5) การดึงดูดและรักษาพนักงาน  

        จากการวิเคราะห์เพื ่อเปรียบเทียบความเหมือนและ
ความแตกต่างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความยั่งยืนด้านสังคมของ
องค์กผู้รับเหมาก่อสร้าง: มุมมองของฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการ
โดยใช ้ว ิธ ี Mann Whitney พบว ่าม ีป ัจจ ัยท ี ่ท ั ้ งสองกล ุ ่มเห็น
เหมือนกันทุกปัจจัย จะเห็นว่ากลุ่มปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความยั่งยืน
ด้านสังคมขององค์กรผู้รับเหมาก่อสร้างในมุมมองของฝ่ายปฏิบัติการ 
เรียงลำดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 1.ความรู้และความสามารถของ
บ ุ คล ากร ในองค ์ ก ร  ( 3 2 . 19% )  4 .สว ั สด ิ ก า ร ในองค ์ ก ร
ผู้รับเหมาก่อสร้าง (18.52%) 3.ด้านสุขภาพและความปลอดภัย 
( 17 .36%)  2 .ความส ั มพ ันธ ์ ระหว ่ า งบ ุ คลากร ในองค ์ กร
ผู้รับเหมาก่อสร้างด้านสังคม (18.36%) 5.ความพึงพอใจของเจ้าของ
โครงการ พนักงาน และสาธารณชน (14.96%)เมื ่อทำการแยก
วิเคราะห์เพื่อหาน้ำหนักความสำคัญของปัจจัยพบว่าในมุมมองของ
ทั ้งฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการมีความเห็นต่อกลุ ่มปัจจัยที่มี
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อิทธิพลต่อความยั่งยืนด้านสังคมขององค์กรผู้รับเหมาก่อสร้างใน
ลำดับที่เหมือนกันอันดับที่ 1 คือ ความรู้และความสามารถของ
บุคลากรในองค์กร อาจจะเป็นเพราะว่าทั้งสองฝ่าย เน้นไปในเรื่อง
ของงานที ่ออกมาเป ็นสิ ่งสำค ัญ ต้องใช ้บ ุคคลที ่ม ีท ั ้งความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบ ั ติงานและประสบการณ์การ เ พ่ือ
ผลประโยชน์หลักของตัวองค์กร จึงส่งผลให้กลุ่มปัจจัยความรู้และ
ความสามารถของบุคลากรในองค์กรมีความสำคัญมากที่สุด และ
สำหรับกลุ่มปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความยั่งยืนด้านสังคมขององค์กร
ผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีความสำคัญน้อยที่สุด คือ ความพึงพอใจของ
เจ้าของโครงการ พนักงาน และสาธารณชน เนื่องจากการทำงาน
ขององค์กรผู ้รับเหมาก่อสร้างมุ ่งเน้นไปที ่งานที่ได้รับมอบหมาย 
ปฏิบัติตามแบบแผนที่ได้ตกลงกันไว้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการชัดเจน
อยู่แล้ว รวมถึงมีระบบการจัดการที่ดี จึงไม่มีผลกระทบกับความพึง
พอใจของเจ้าของโครงการ พนักงาน และสาธารณชนมากนัก จึงทำ
ให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการเห็นถึงความสำคัญของกลุ่มปัจจัย
น้อยที่สุด 
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บทคดัย่อ 

        แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร Building Information Modeling หรอื BIM เป็นกระบวนการทีบู่รณาการการท างานในขัน้ตอนต่าง ๆ 
ของการออกแบบและการก่อสรา้งอาคารโดยมเีป้าหมายเพื่อลดขัน้ตอน ลดความซ ้าซ้อน ลดความขดัแยง้และลดปัญหาที่เกดิจากขอ้มูลที่
ผดิพลาด การถอดปรมิาณวสัดุเป็นอกีกระบวนการหนึ่งที่ส าคญัที่ท าใหท้ราบถงึต้นทุนของการก่อสรา้งทัง้หมด โครงการที่มคีวามซบัซอ้น
แตกต่างกนัส่งผลใหค้วามผดิพลาดในการคดิต้นทุนมากขึน้ตามไปด้วย ปัจจุบนัใช้บุคลากรในองค์กรในการคดิค านวณ ซึ่งอาจเกดิความ
ผดิพลาดทีม่าจาก การขาดประสบการณ์ ความเขา้ใจในการอ่านแบบก่อสรา้ง หรอืแหล่งขอ้มลูดา้นวสัดุอุปกรณ์ไม่เพยีงพอ จงึท าใหผ้ลลพัธ์
มคีวามแตกต่างกนั การวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัมวีตัถุประสงคท์ี่จะศกึษาเปรยีบเทยีบระหว่างรูปแบบเดมิและรปูแบบทีใ่ชข้อ้มลูสารสนเทศการถอด
ปรมิาณวสัดุและการประมาณราคาส าหรบัโครงการหมู่บา้นจดัสรร เพื่อทราบถงึขอ้ด ีขอ้เสยี และลดความผดิพลาดต่างๆ  โดยมขีัน้ตอนดงันี้ 
1)เกบ็ขอ้มลูวสัดุ ปรมิาณ และราคา จรงิในการก่อสรา้ง  2)ใส่ขอ้มลูต่างๆในสารสนเทศของแบบจ าลอง 3)ถอดปรมิาณวสัดุพรอ้มราคา และ
น าผลมาเปรยีบเทยีบกบัการท างานรปูแบบเดมิ 4)ตรวจสอบปรมิาณวสัดุการก่อสรา้งภายในแบบจ าลองจากเทคโนโลย ีVR  5)วเิคราะหแ์ละ
สรุปผล จากการวจิยัพบว่าการประยุกต์ใช้แบบจ าลองสารสนเทศอาคารมติทิี่หา้ส าหรบัโครงการหมู่บ้านจดัสรร ท าใหก้ารถอดปรมิาณวสัดุ
และการคดิตน้ทุนในโครงการบา้นจดัสรรมขีอ้ผดิพลาดน้อยมากหรอืไม่มเีลย รวมทัง้มคีวามสะดวก รวดเรว็ในการใชง้าน
ค ำส ำคญั: แบบจ ำลองสำรสนเทศอำคำรมติทิีห่ำ้, กำรถอดปรมิำณวสัดุ, กำรประมำณรำคำ, กำรจ ำลองสภำพแวดลอ้มโดยผ่ำนกำรรบัรู้จำก
กำรมองเหน็, โครงกำรหมู่บำ้นจดัสรร

Abstract 

       Building information modeling, or BIM, is a process that integrates various phases of building design and construction with 
the goal of reducing these steps. Reduce redundancy reduce conflicts and reduce problems caused by inaccuracies. Removing 
the material quantity is another important process in which the total cost of construction is realized. Projects with different 
complexity result in more costing mistakes. Currently, personnel in the organization are used to calculate which may have caused 
an error that came from inexperience reading comprehension of construction drawings or inadequate material resources thus 
resulting in different results. In this research, the researcher aims to study the comparison between the original and the information-
based model, material quantity extraction and cost estimation for the housing project. To know the pros and cons and reduce 
mistakes. With the following steps 1) Collect data of materials, quantities and prices. 2) Put the information in the model information. 
3) Take off material quantity with price. And the results are compared. 4) Inspect the quantity of construction materials within the
model from VR technology 5) Analyze and summarize the results. the research, it was found that the fifth dimension of the building
information model for the housing estate. This makes removing material quantity and costing in housing projects with little or no
errors. Including convenience quick to use.
Keywords:  Building Information Modeling 5D, Quantities take off, Cost Estimate, Virtual reality, Housing estate

1. บทน า

การถอดปรมิาณวสัดุ เป็นกระบวนการทีใ่ชใ้นงานก่อสรา้งมี
ความส าคญัอย่างมากกบัโครงการที่จะตอ้งมกีารตดัสนิใจในการ
ลงทุนและการก าหนดต้นทุนของวสัดุที่ใช้กับการก่อสร้างใน
โครงการต่าง ๆ ถอืเป็นปัจจยัหนึ่งทีม่กีารใชอ้ย่างแพร่หลาย ซึ่ง
ลกัษณะที่ซบัซ้อนของโครงการและความผดิพลาดที่อาจเกดิขึน้
ระหว่างการด าเนินงานของโครงการก่อสร้าง  ท าให้เกิด
งบประมาณทีไ่ม่แน่นอน เช่น เงนิทุนทีจ่ะน ามาพฒันา รวมไปถงึ

การควบคุมค่าใช้จ่ายและก าหนดการในการด าเนินโครงการ ที่
ไม่สามารถคาดการณ์ได ้

ปัจจุบนัการประมาณราคามกีารใชบุ้คคลในองคก์รต่าง ๆ ใน
การค านวณซึ่งอาจท าให้เกิดขอ้ผดิพลาดในการประมาณราคา
ขององค์กรนัน้ ๆ เช่น ความเขา้ใจในการอ่านแบบก่อสรา้ง และ
แหล่งข้อมูลด้านวัสดุและอุปกรณ์ไม่เพียงพอ ท าให้ผลการ
ค านวณของแต่ละองค์กรมีความแตกต่างกัน รวมทัง้ใช้ระยะ
เวลานานในการประมาณราคา  
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ในงานวิจัย เรื่อง การประยุกต์ใช้แบบจ าลองสารสนเทศ
อาคารมิติที่ห้าที่เน้นเรื่องของการถอดปริมาณวัสดุและการ
ประมาณราคาส าหรบัโครงการหมู่บ้านจดัสรร นัน้ผู้วจิยัได้ท า
การเปรียบเทียบการถอดปริมาณวสัดุ ระหว่างการประมาณ
ราคาในรูปแบบเดิมและรูปแบบที่ใช้ข้อมูลสารสนเทศจาก 
โปรแกรม Autodesk Revit นอกจากนัน้ยงัน าเทคโนโลย ีVirtual 
reality (VR) มาใช้ในการตรวจสอบข้อผิดพลาดในการถอด
ปรมิาณวสัดุ ท าให้เกิดการจ าลองภาพ 3D เสมอืนจรงิได้อย่าง
ชัดเจน ช่วยลดเวลาในการท างานและมีความแม่นย า  
นอกจากนัน้ยังเกิดความเข้าใจกันระหว่างสถาปนิก วิศวกร 
ผู้รบัเหมาก่อสร้าง  ช่วยลดเวลาในการแก้ไขหรอืเปลี่ยนแปลง
แบบก่อสร้าง ท าให้โครงการก่อสร้างเสร็จตามระยะเวลาที่
ก าหนด  

วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
1. เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบระหว่างรูปแบบเดมิและรูปแบบที่

ใช้ขอ้มูลสารสนเทศการถอดปรมิาณวสัดุและการประมาณราคา
ส าหรบัโครงการหมู่บา้นจดัสรร 

2. เพื่อศึกษาเทคโนโลยี Virtual reality (VR) มาใช้ในการ
ตรวจสอบขอ้ผดิพลาดในการถอดปรมิาณวสัดุ 

2. ทบทวนวรรณกรรม

2.1  Building Information Modeling (BIM)

แบบจ าลองสารสนเทศอาคารหรือ BIM เป็นกระบวนการ
(Process) ไม่ใช่ซอฟต์แวร์ (Software) ซึ่งมเีป้าหมายเพื่อที่จะ
บูรณาการการท างานในขัน้ตอนต่าง ๆ ของการออกแบบและ
การก่อสรา้งอาคารสถาปัตยกรรมโดยมเีป้าหมายเพื่อลดขัน้ตอน
ลดความซ ้าซ้อนลดความขดัแย้งและลดปัญหาอนัเกิดมาจาก
ข้อมูลที่ผดิพลาดอนัเกดิขึ้นจากกระบวนการท างานในลกัษณะ
เดิมดงันัน้แบบจ าลองสารสนเทศอาคารหรอื BIM เป็นการวาง
กระบวนการเริ่มตัง้แต่การโจทย์ของโครงการการออกแบบ
แนวคดิของโครงการไปจนถงึขัน้ตอนการพฒันาเพื่อน าไปสู่แบบ
ส าหรบังานก่อสร้างและการควบคุมการก่อสร้างไปจนถึงการ
ดูแลและบ ารุงรกัษาอาคารภายหลงัจากที่อาคารนัน้สร้างเสร็จ
แลว้ โดยกระบวนการของ BIM นัน้จะมกีารสรา้งแบบจ าลองหรอื
โมเดล 3 มติ ิ(Building Model) ทีป่ระกอบดว้ยขอ้มลูสารสนเทศ
(information) ขึน้มาเพื่อใชส้ าหรบับูรณาการกระบวนการท างาน
ทีก่ล่าวมาทัง้หมดเขา้ดว้ยกนัดงัรปูที่ 1 [1] 

รปูที ่1 Building Information Modeling 

2.2 กระบวนการท างานของ BIM 7 มิติ 

  2.2.1. Architects/Engineers/Factory (3D BIM) 
ซึ่งเป็นการโมเดลกายภาพของอาคารเป็นหลัก เพื่อให้

ท างานตามหน้าที่ของผู้ออกแบบโดย BIM นี้ประกอบด้วย 
Architectural BIM ส าหรบัโมเดลสถาปัตยกรรมและStructural 
BIM โมเดลโครงสร้างอาคาร  และ MEP BIM (Mechanical, 
Electrical, Plumbling)  

  2.2.2. Contractors (4D and 5D BIM) 

      Scheduling (4D BIM) โมเดลการวางแผนงานก่อสรา้ง เป็น
การน าเอาขอ้มูลมาจาก Estimating BIM มาก าหนด Zone การ
ท างาน ท าให้วางแผนงานได้รวดเร็ว ท าให้ง่ายในการติดตาม
และควบคุมงาน โดยอาจเรยีกวธินีี้ว่า Model Based Scheduling 
ซึ่งสามารถใหแ้สดงเป็น Bar Chart ได้ทนัท ีและยงัไดป้ระโยชน์
ด้วยน าโมเดลนี้มาสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหวขณะก่อสร้าง 
เรยีกว่า 4D Scheduling   

        Estimating BIM (5D BIM) โมเดลการประมาณราคา
ก่อสรา้งโดยการน าเอาไฟลท์ัง้ 3 ระบบของ Infra structure BIM 
มาท าการถอดปรมิาณวสัดุและแรงงาน ซึ่งโปรแกรมจะท าการ
ค านวณทัง้โมเดลได้ทันที โดยหากมีการแก้ไขโมเดลอาคาร
ภายหลัง ราคาจะปรับปรุงให้อัตโนมัติ  และท าให้สามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลย้อนหลงัได้ง่าย และแม่นย า 
เพราะสามารถมองเห็นได้ด้วยภาพ 3 มิติ โมเดล Estimating 
BIM นี้  เกิดประโยชน์โดยตรงกับผู้ประมาณราคาก่อสร้าง 
(Estimator) ผู้ร ับเหมาก่อสร้าง (Contractors) และที่ปรึกษา
ควบคุมโครงการ หรอืเจา้ของโครงการในกรณีทีท่ างานครบวงจร 

  2.2.3. Project Owners (6D and 7D) 

       ซึ่งเป็นการน าเอาโมเดลอาคารมาต่อเชื่อมกับข้อมูลการ
บริหารสิ่งอ านวยความสะดวกองค์กร (Sustainability 6D BIM 
และ Facilities Management 7D BIM) กระบวนการท างานของ 
BIM ทัง้ 7 มติแิสดงดงัรปูที ่2 [2]  
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รปูที ่2 BIM 7 มติ ิ

       2.3  โ ป ร แ ก ร ม  Autodesk Revit แ ล ะ ห ลั ก ก า ร
ประยุกต์ใช้ BIM ในกระบวนการถอดปริมาณ      

     Autodesk Revit เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยออกแบบงานด้าน
อาคารโดยเฉพาะ โดยใช้หลกัการสรา้งระบบจ าลองสารสนเทศ
อาคารหรอืการสร้างรูปแบบจ าลองข้อมูลของอาคาร (Building 
Information Modeling : BIM)  สามารถใช้โปรแกรมเดยีวกนัใน
การท า ง าน  และยังส ามารถ  Combine แบบได้ อ ย่ า งมี
ประสทิธิภาพ รวมถึงการส่งต่องานไปให้ฝ่ายท างานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น ผู้รบัเหมางานอาคารระบบต่าง ๆ ผู้ออกแบบ 
เจ้าของงาน และที่ปรกึษาโครงการ เป็นต้น โดยที่ผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง
ทัง้หมดจะได้ร ับข้อมูลที่มีการอัพเดทตลอดเวลาซึ่ งทาง 
Autodesk ม ีSoftware รองรบัการท างานไวไ้ดท้ัง้หมด  

รปูที ่3 โปรแกรม Autodesk Revit 

       จากการศึกษาบทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่ามี
หลายองค์กรได้น าโปรแกรม Autodesk Revit ได้เข้าไปใช้ใน
กระบวนการของงานก่อสร้างเป็นจ านวนมาก จึงส่งผลให้เกิด
ประโยชน์หลายๆด้าน ซึ่งได้ไปศึกษาบทความและงานวจิยั 5 
บทความ ดงันี้ 
       ณรงคศ์กัดิ ์ นิ่มนวล และอทิธพิล ศริสิวสัดิ ์(2560) 
ท าการศกึษาการประยุกต์ใชแ้บบจ าลองสารสนเทศในงานเหลก็
เสรมิของระบบชิน้สว่นคอนกรตีส าเรจ็รปู ผลจากการวจิยัพบว่า
ในส่วนของการน าแบบจ าลองสารสนเทศมาใชใ้นงานเหลก็เสรมิ
ช่วยอ านวยความสะดวกรวดเรว็ และลดปัญหาความไม่ชดัเจน
ของแบบก่อสรา้ง [5] 

       วิภาวี แป้นจุลสี และอุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ (2563) 
ท าการศึกษาการเปรยีบเทียบประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอาคารกบัโครงการก่อสรา้งจรงิ ซึ่งบทความฉบบันี้มี

จุดประสงค์หลักเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแบบจ าลอง
เทคโนโลยสีารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling : 
BIM) ในการเขา้มาประยุกต์หรอืแทนที่แผนกส ารวจปรมิาณงาน 
(Quantity Surveyor) โดยเป็นกระบวนการสร้างแบบจ าลอง
อาคาร ในระบบ 3 มิติ และสามารถถอดข้อมูลปริมาณงาน
ก่อสรา้งที่เกดิขึน้ในโครงการก่อสรา้งได้ โดยใช้ในการประมาณ
ราคาต้นทุน ผลการวจิยัจะท าการน าเสนอ ได้แก่ ผลการเทยีบ
ปรมิาณงานโครงสรา้ง ผลการเทยีบระยะเวลาในการด าเนินการ
ถอดปรมิาณงาน และผลการเทยีบจ านวนบุคคลากรในการถอด
ปรมิาณงาน [6] 
      ถิรพฒัน์ สุขเจรญิ (2560) ท าการศึกษาการน าเทคโนโลยี
ส ารสน เทศอาคารมา ใช้ ในการก่ อสร้า ง  อุ ปส รรคและ
ประสิทธิภาพในการประมาณวัสดุแบบจ าลองเทคโนโลยี
สารสนเทศอาคาร (BIM) จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อท าการศึกษา
ประสิทธิภาพและอุปสรรคของ BIM ด้วยการเปรียบเทียบกบั
วิธีการแบบดัง้เดิมในระบบ 2 มิติ โดยมีวตัถุประสงค์หลักคือ
ส ารวจความเหน็ของผูใ้ช้งานและศกึษาขอ้ดขีอ้เสยีการประยุกต์ 
ใช ้ระบบสารสนเทศอาคารในการคดิปรมิาณงานก่อสรา้ง โดยใช้
เทคโนโลยคีอมพวิเตอรใ์นการเขยีนแบบเพื่อสื่อสารใหเ้กดิความ
เข้าใจในการก่อสรา้งอาคาร โดยแบ่งเป็น CAD ในระบบ 2 มติิ 
และ CAD ในระบบ 3 มติ ิ[7] 

3. ระเบียบวิธีวิจยั

การถอดปรมิาณวสัดุโดยกระบวนการของ 5D BIM ซึ่งท า
ด้วยโปรแกรม  Autodesk Revit ซึ่ งมีร ายละ เอียดวิธีการ 
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ดงัรปูที ่4 และมรีายละเอยีดการด าเนินงาน ดงันี้ 

 รปูที ่4 flowchart การด าเนินงาน     

3.1 ศกึษาเอกสาร บทความ และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

ท าการศกึษาเอกสาร บทความและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

       3 .1 .1 .  ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการของ  Building  
Information Modeling (BIM) รวมไปถึงการท าความเข้าใจ
เกีย่วกบัมติขิอง BIM ต่าง ๆ  

       3.1.2. ศึกษาวิธีการใช้งานของโปรแกรม Autodesk 
Revit ยกตวัอย่าง เช่นการสรา้งโมเดลบา้นดงัรปูที่ 5 รปูที ่6 และ
การสรา้ง Family ดงัรปูที ่7  

รปูที ่5 structure Model 

รปูที ่6 Architecture Model 

รปูที ่7 Family windows 
       3.1.3. ศึกษาวธิีการคดิในการถอดปรมิาณด้วยวธิีการ

ต่าง ๆ ยกตัวอย่าง เช่น การถอดปริมาณด้วยโปรแกรม 
Autodesk Revit ดงัรปูที ่8 

 รปูที ่8 ถอดปรมิาณวสัดุ    

3.2 คดัเลอืกโครงการ  

 การคดัเลอืกโครงการที่จะน ามาศกึษาจะใช้หลกัเกณฑ์การ
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คดัเลือก ดงันี้ ต้องเป็นบ้านที่ท าการก่อสร้างจรงิและมพีื้นที่ใช้
สอยมากกว่า 200 ตารางเมตรขึ้นไป เป็นโครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็ก โดยบ้านที่น ามาถอดแบบจะถอดเฉพาะงาน
โครงสรา้งและงานสถาปัตยกรรม 

  3.3 เกบ็รวบรวมขอ้มลูปรมิาณวสัดุทีใ่ชจ้รงิของโครงการ 
      โครงการที่น ามาทดลองนี้เป็นโครงการที่สร้างจรงิไปแล้ว 
เพื่อจะได้เห็นข้อมูลจริงมาเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้จาก
โปรแกรม ดงันัน้ค่าวสัดุทีน่ ามาใชจ้ะเป็นขอ้มลูทีส่มบูรณ์ 

  3.4 จดัท าแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร (BIM) 
      การสร้างแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร ผู้วิจัยเลือกใช้
โปรแกรม Autodesk Revit เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่สามารถ
สร้างแบบจ าลองได้ทั ้ง ใน  ส่ วนของงานโครงสร้าง  งาน
สถาปัตยกรรม ซึ่งการจ าลองโมเดลในโปรแกรม Autodesk 
Revit ดงัรูปที่ 9-11 ต้องก าหนด ชนิดวสัดุ อย่างชดัเจนเพื่อให้
ง่ายต่อการถอดปรมิาณ 

รปูที ่9 รปูตดัใส่เหลก็พืน้ 

รปูที ่10 รปูตดัใส่เหลก็คาน 

รปูที ่11 รปูตดัใส่เหลก็ฐานราก 

  3.5  บูรณาการแบบจ าลอง (BIM) จากโปรแกรม Autodesk 
Revit 
       แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร มักจะถูกน ามาใช้ตัง้แต่
ขัน้ตอนก่อนการก่อสร้าง เพื่อช่วยลดความขัดแย้ง และลด
ข้อผดิพลาดที่จะเกิดขึน้ในงานก่อสร้าง โดยการน าแบบจ าลอง
สารสนเทศมาใช้ในช่วงของการก่อสรา้ง ตลอดจนการตรวจงาน
อาคาร เพื่อใหม้คีวามถูกตอ้ง ครบถ้วน และสมบูรณ์เป็นไปตาม
ข้อก าหนด และขอบเขตของงานก่อสรา้งนัน้ ๆ ทัง้นี้โปรแกรม 
Autodesk Revit ยงัช่วยเรื่องการถอดแบบเช่น การถอดพืน้ คาน 
เสา และผนัง เนื่องด้วยการถอดแบบนัน้ต้องอาศยัการแบ่งชัน้
ของวสัดุต่าง ๆ จึงต้องเขยีนเป็นชัน้ layer ดงัตวัอย่างรูปที่ 12 
และใส่เหลก็หลงัคาดงัรปูที ่13 

รปูที ่11 การแบ่ง layer ของผนัง 
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รปูที ่13 รปูแบบโครงหลงัคา 

        การท างานของโปรแกรม Autodesk Revit จะสามารถ
ประมวลผลได้ทัง้ แปลนพื้น รูปด้าน รูปตดั ทศันียภาพดงัรูปที่ 
14 และสามารถถอดปริมาณงานจ านวนประตู -หน้าต่าง 
กระเบือ้ง ส ีอฐิมอญ เหลก็ คอนกรตี 

รปูที ่14 Steel structure Model 

       3.6  การตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบจ าลองโดยใช้ 
Virtual reality 

        หลังจากสร้างแบบจ าลองโครงการโดยใช้โปรแกรม 
Autodesk Revit  สามารถส่งออกเพื่อน าไปพิจารณาแก้ไข
ปรบัปรุงใหเ้กดิความถูกตอ้งทัง้นี้แบบจ าลองสารสนเทศอาคารที่
ได้จดัท าขึ้นโดยผู้จดัท าได้น าเทคโนโลยี Virtual reality ( VR ) 
มาช่วยในการตรวจเช็คความถูกต้องของแบบจ าลอง  ผ่าน
ซอฟท์แวร์ Autodesk Revit Version 2020 โดยกระบวนการ
ท างานเปรียบเสมือนน าตัวเราไปเดินตรวจสอบแบบจ าลอง
ก่อสรา้ง เมื่อพบจุดทีม่ปัีญหาสามารถรูต้ าแหน่งขอ้ผดิพลาดแล้ว
ส่งออกมาเป็นภาพเพื่อที่จะน าไปแก้ไขต่อได้ซึ่งดูได้ดงัรปูที่ 15-
18 จะพบข้อผิดพลาดคือ 1.กระเบื้องหลังคาทะลุผนังเข้ามา

ภายในบา้น 2.การวางแปโดยไม่มวีสัดุมายดึกบัผนัง และ 
3.ระดบัความสงูของประตูผดิ

รูปที่ 15 การตรวจสอบแบบจ าลองโดยใช้เทคโนโลยี Virtual 
reality (VR) 

รปูที ่16 การตรวจสอบแบบจ าลองโดยใชเ้ทคโนโลย ีVirtual 
 reality (VR) พบว่าการวางแปโดยไม่มวีสัดุมายดึกบั   
 ผนัง 

รปูที ่17 การตรวจสอบแบบจ าลองโดยใชเ้ทคโนโลย ีVirtual 
 reality (VR) พบว่ากระเบือ้งหลงัคาทะลุผนังเขา้มา   
 ภายในบา้น 
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รปูที ่18 การตรวจสอบแบบจ าลองโดยใชเ้ทคโนโลย ีVirtual 
 reality (VR) พบว่าระดบัความสงูของประตูผดิ 

      3.7 เปรยีบเทียบการถอดปริมาณโดยใช้ Autodesk Revit 
และปรมิาณทีใ่ชจ้รงิ 

     เมื่อท าการเปรยีบเทียบการถอดปรมิาณงานก่อสร้าง จาก
การเก็บขอ้มูลหน้างานจรงิซึ่งมขีอ้มูลทีพ่รอ้มน ามาเปรยีบเทยีบ
กับข้อมูลที่ได้จากโปรแกรม Autodesk Revit แต่ก่อนจะน ามา
เปรยีบเทยีบขอ้มูลนัน้ จะต้องท าการแปลงหน่วยของขอ้มูลวสัดุ
ที่จะน ามาเปรยีบเทยีบทัง้จากขอ้มูลที่ได้จากหน้างานจรงิใหต้รง
กับข้อมูลที่ได้จากโปรแกรม Autodesk Revit ให้เป็นหน่วย
เดยีวกนั ซึ่งการแปลงหน่วยเป็นกระบวนการท างานย่อยภายใต้
การเปรยีบเทยีบ และการเปรยีบเทยีบปรมิาณการก่อสรา้งจาก
โปรแกรม Autodesk Revit นัน้สามารถน ามาเปรยีบเทยีบได้ 22 
รายการ ยกตวัอย่างเช่น ประตู พื้น ส ีเหล็ก คอนกรตี เป็นต้น 
จากการถอดปรมิาณจากโปรแกรม Autodesk Revit เพื่อน ามา
เปรยีบเทยีบกบัวสัดุที่น ามาก่อสรา้งจรงิ ซึ่งขอ้มูลจรงิที่ได้จะอยู่
คนละหน่วย ดงันัน้จงึจ าเป็นต้องท าการแปลงหน่วยขอ้มูลใหอ้ยู่
ในรปูแบบดงัตารางที ่1  

ตารางที ่1 วสัดุทีใ่ชใ้นการก่อสรา้งจรงิ 

ระ
บบ

 รายการวัสดุ ข้อมูลจาก
หน้างาน 

ทำการแปลงหน่วย 
เพื่อให้ตรงกับข้อมูลที่ได้
จาก Autodesk Revit 

สถ
าป

ัตย
กร

รม
 

-ประตู
-หน้าต่าง

-สีรองพื้น 18 ลิตร
-สีภายใน 2.5 แกลลอน

-สีภายนอก 9 ลิตร
-สีทาทั่วไป ภายนอก-ใน

-พื้นลามิเนต
-กระเบื้องโพลีคาร์บอเนต
-กระเบื้องซีแพคโมเนีย

6 บาน 
37 บาน 
4 ถัง 
15 ถัง 
14 ถัง 

10 แกลลอน 
118 กล่อง 

45.83 ตร.ม. 
7450 แผ่น 

6 บาน 
37 บาน 

600 ตร.ม. 
1125 ตร.ม. 
490 ตร.ม. 
300 ตร.ม. 
226 ตร.ม. 

45.83 ตร.ม. 
677 ตร.ม. 

โค
รง

สร
้าง

 

-RB6
-RB9

-DB12
-DB16
-DB20

-[]150x100x3.2 มม. 
-[]150x50x3.2 มม. 
-[]100x100x2.3 มม. 
-[]100x50x2.3 มม. 

-C100x50x20x2.3 มม.
-C150x50x20x3.2 มม.
-C200x75x25x4.5 มม.

-เหล็กแป 25x25x1.6 มม.
-เหล็ก wire mesh Dia
3.2 mm.@ 0.25 m

-แผ่นพื้นสำเร็จ
-คอนกรีต

243 เส้น 
506 เส้น 
414 เส้น 
198 เส้น 
55 เส้น 
35 ท่อน 
12 ท่อน 
35 ท่อน 
17 ท่อน 
119 ท่อน 
62 ท่อน 
12 ท่อน 
335 ท่อน 
7 ม้วน 

560 ตร.ม. 
173.5 คิว 

39 กก. 
2524 กก. 
3676 กก. 
3124 กก. 
1356 กก. 
2526 กก. 
685 กก. 
1459 กก. 
715 กก. 
2898 กก. 
2514 กก. 
943 กก. 
2251 กก. 
700 ตร.ม. 

560 ตร.ม. 
173.50 ลบ.ม. 

หมายเหตุ  *[] หมายความว่า เหลก็กล่อง  

*C หมายความว่า เหลก็รปูตวัซี

*กก. หมายความว่า กโิลกรมั

*ลบ.ม. หมายความว่า ลูกบาศก์เมตร

*ตร.ม. หมายความว่า ตารางเมตร

โดยการน าข้อมูลที่ถอดปรมิาณไปรวบรวมค่าโดยใช้โปรแกรม
ส านักงาน Microsoft Excel มาช่วยเสรมิในการท างาน เช่นการ
ถอดปรมิาณเหลก็ แสดงผลในรปูที ่18 

รปูที ่19 หน้าจอแสดงผลโปรแกรมส านักงาน Microsoft Excel 

  3.8  วเิคราะหแ์ละสรุปผล 

       ในการวจิยันี้ได้ศกึษากระบวนการถอดปรมิาณงานโดยใช้
โปรแกรม Autodesk Revit เพื่อใช้ในพิจารณาเปรียบเทียบ
ขอ้มูล จะต้องสรา้งแบบจ าลอง จงึจะท าการทดสอบในส่วนของ
กระบวนการถอดปรมิาณได้ ซึ่งโปรแกรม Autodesk Revit ไม่
ต้องใช้โปรแกรมเสรมิอื่น ๆ มาช่วยในกระบวนการค านวณ ซึ่ง
โปรแกรม Autodesk Revit เป็นโปรแกรมส าเร็จรูป สามารถ
ค านวณผลได้โดยอตัโนมตัิตามผู้ถอดปริมาณได้ก าหนดค่าไว้
ตัง้แต่ต้น สามารถลดระยะเวลาการค านวณได้มาก แล้วขัน้ตอน
การถอดปรมิาณนัน้จะแสดงเป็นแบบส าเรจ็รปู สามารถวเิคราะห์
และแสดงผลให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งโปรแกรมจะแสดงตาราง 
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Schedule แยกข้อมูลเป็น Type ต่าง ๆ สามารถน าไปใช้ เพื่อ
ความเหมาะสมในการใชง้านต่อไป 

4. ผลการวิจยั

ผลการทดลองแบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่หนึ่ง
คอื ปรมิาณวสัดุที่ได้จากโปรแกรม Autodesk Revit ส่วนที่สอง 
คือ  ผลการเปรียบเทียบปริมาณวัสดุที่ ได้จากโปรแกรม 
Autodesk Revit กับปริมาณที่ใช้จริง และส่วนที่สาม คือ การ
เปรยีบเทยีบการท างานของโปรแกรม Autodesk Revit กบัระบบ
ทัว่ไป โดยมรีายละเอยีดผลการทดลองแสดงดงัตารางที่ 2 และ
ตารางที ่3  

      จากการถอดปรมิาณโดยใชร้ะบบ BIM ไดเ้หลก็ RB6, RB9, 
DB12, DB16, DB20 เป็นต้น ส่วนของการแสดงผลรูปแบบการ
ดดัเหลก็และจ านวนทีใ่ชน้ัน้ แสดงดงัรปูที ่20 

รปูที ่20 ตารางรปูแบบการตดัเหลก็เสรมิ 

      จากผลการถอดปริมาณด้วยโปรแกรม Autodesk Revit 
เมื่อน ามาเปรยีบเทยีบกบัขอ้มูลที่ใช้ก่อสรา้งจรงิ ซึ่งผลที่ได้จะมี
ค่าต่างกนัหรอือาจมคี่าใกล้เคยีงกนั ดงันัน้จึงจ าเป็นต้องใช้ใน
หน่วยเปอร์เซ็นต์เพื่อเทียบหาความแตกต่างยกตัวอย่างเช่น 
ประตูที่ม ี0% เพราะประตูมจี านวนเท่ากนั ,RB6 มเีปอร์เซ็นต์
ต่างอยู่ที่ -7.69% เพราะในการถอดปรมิาณด้วยวิธีทัว่ไปจะมี
การคดิเผื่อเหลก็สามารถดูไดด้งัตารางที่ 2 

ตารางที ่2 ผลการเปรยีบเทยีบปรมิาณวสัดุทีไ่ดจ้ากโปรแกรม 
Autodesk Revit กบัปรมิาณที่ใชจ้รงิ 

ระบบ รายการวัสดุ Autodesk 
Revit 

ปริมาณที่ใช้
จริง 

เปอร์เซ็นต์
ความต่าง 

สถ
าป

ัตย
กร

รม
 

-ประตู
-หน้าต่าง
-สีภายใน

-สีภายนอก
-กระเบื้องโพลี
คาร์บอเนต

-กระเบื้องซีแพคโมเนีย

6 บาน 
37 บาน 

1084 ตร.
ม. 

469 ตร.ม. 
85 ตร.ม. 
654 ตร.ม. 

6 บาน 
37 บาน 

1125 ตร.ม. 
490 ตร.ม. 
85 ตร.ม. 
677 ตร.ม. 

0.00 % 
0.00 % 
-3.64 %
-4.29 %
0.00 %
-3.40 %

โค
รง

สร
้าง

 

-RB6
-RB9

-DB12
-DB16
-DB20

-[]150x100x3.2 มม. 
-[]150x50x3.2 มม. 
-[]100x100x2.3 มม. 
-[]100x50x2.3 มม. 
-C100x50x20x2.3

มม. 
-C150x50x20x3.2

มม. 
-C200x75x25x4.5

มม. 
-เหล็กแป 25x25x1.6

มม. 
-เหล็ก wire mesh Dia
3.2 mm.@ 0.25 m

-พื้นสำเร็จรูป
-คอนกรีต

532 กก. 
2499 กก. 
3587 กก. 
3075 กก. 
1345 กก. 
2467 กก. 
656 กก. 
1418 กก. 
695 กก. 
2757 กก. 
2400 กก. 
908 กก. 
2189 กก. 
650 ตร.ม. 

517 ตร.ม. 
169 ลบ.ม. 

498 กก. 
2214 กก. 
3394 กก. 
2820 กก. 
1230 กก. 
2526 กก. 
685 กก. 
1459 กก. 
715 กก. 
2898 กก. 
2514 กก. 
943 กก. 
2251 กก. 
700 ตร.ม. 

560 ตร.ม. 
173.5 ลบ.

ม.. 

-7.69 %
-12.31 %
-7.68 %
-9.74 %
-9.31 %
-2.34 %
-4.23 %
-2.81 %
-2.80 %
-4.89 %
-4.56 %
-3.71 %
-2.75 %
-7.14 %

-7.68 %
-2.59 %

หมายเหตุ  *[] หมายความว่า เหลก็กล่อง 

*C หมายความว่า เหลก็รปูตวัซี

*กก. หมายความว่า กโิลกรมั

*ลบ.ม. หมายความว่า ลูกบาศก์เมตร

*ตร.ม. หมายความว่า ตารางเมตร

      การเปรยีบเทียบการท างานของระบบทัว่ไปกบัโปรแกรม 
Autodesk Revit โดยการท างานต่าง ๆ จะมีข้อดีและข้อเสีย
ต่างกนั ทัง้เรื่องระยะเวลาการท างาน ความถูกต้องการท างาน 
ความสะดวกสบายของการท างาน และเรื่องการแก้ไข ซึ่ง
สามารถดูไดด้งัตารางที ่3 

ตารางที ่3 การเปรยีบเทยีบการท างานของระบบทัว่ไปกบั
โปรแกรม Autodesk Revit 

รายการ เปรียบ 
เทียบ 

ระบบทั่วไป Autodesk Revit 

กา
รห

าป
ริม

าณ
เห

ล็ก
เส

ริม
ใน

คอ
นก

รีต
 

ระ
ยะ

เวล
า 

ใช้เวลาในการทำงาน 2-3 
วัน โดยการคำนวณการถอด
ปริมาณการก่อสร้างโดยใช้

โปรแกรมสำนักงาน 
Microsoft Excel มาช่วยใน
การทำและตรวจสอบ ซึ่งใช้

เวลานานในการบันทึก 

ใช้เวลาในการ
ทำงาน 1 ชั่วโมง ซึ่ง

ได้จากการทำ
แบบจำลองของบ้าน
จัดสรรทั้งหมดใน

ฐานข้อมูลกลาง ทำ
ให้สามารถ

ประมวลผลได้ทันที  
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คว
าม

ถูก
ต้อ

ง 

ส่วนของแบบต้องเขียนข้ึนมา
จากประสบการณ์ของผู้ออกแบบ 
ในการนำมาถอดปริมาณจึง
อาจเกิดข้อผิดพลาดได้จาก

แบบที่ไม่ชัดเจน 

มีการสร้าง
แบบจำลองก่อนการ
ก่อสร้างซึ่งทำให้ได้

ปริมาณรวดเร็ว 
คว

าม
สะ

ดว
กส

บา
ย 

มีการใช้รูปแบบและสูตร
คำนวณขอโปรแกรม

สำนักงาน Microsoft Excel 
มาช่วยในการคำนวณการ

ถอดปริมาณการก่อสร้าง แต่
การถอดปริมาณนั้น จะต้อง
รอแบบสำเร็จจากกระบวก
การ การออกแบบก่อนจึง
สามารถเริ่มการทำงานได้ 

มีรูปแบบการ
แสดงผลโดยดึง

ข้อมูลของโครงการ
บ้านจัดสรรที่ทำการ
สร้างออกมา ทำให้
ได้ปริมาณรวดเร็ว 

กา
รแ

ก้ไ
ข 

การแก้ไขต้องแก้ไขทั้งใน
แบบก่อสร้างและการถอด
ปริมาณราคาในโปรแกรม
สำนักงานจึงจำเป็นต้องใช้
ระยะเวลาที่นานพอสมควร 

ถ้ามีการแก้ไขข้อมูล
ในส่วนแบบ ข้อมูล
กลางจะถูกทำการ
แก้ไขตามไปด้วย 

โดยอัตโนมัติ 

รูปตวัอย่างโมเดลที่สรา้งขึน้และน ามาถอดปรมิาณตามตารางที่  
2 และตารางที ่3 ซึง่เป็นการเขยีนแบบจ าลองขึน้มาจากแบบ 2D 
ให้แสดงในรูปแบบ 3D และสามารถตรวจเช็คได้ทัง้ภายใน 
ภายนอก โดยสามารถดูไดด้งัรปูที ่21-26 

รปูที ่21 แบบจ าลองบา้น 

รปูที ่22 แบบจ าลองบา้นดา้นหน้า 

รปูที ่23 แบบจ าลองบา้นดา้นหลงั 

รปูที ่24 แบบจ าลองบา้นดา้นขวา 

รปูที ่25 โมเดลบา้นดา้นซา้ย 

รปูที ่26 แบบจ าลองบา้นรปูตดั 

5. บทสรปุและข้อเสนอแนะ
จากการวจิยัได้ศึกษาการประยุกต์ใช้แบบจ าลองสารสนเทศ

อาคาร (BIM) เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้าง โดยท าการสร้าง
แบบจ าลองที่มีข้อมูลของบ้านจัดสรร และเชื่อมโยงกับการ
ประมาณราคาแบบก่อสรา้ง น าไปเปรยีบเทยีบกบัการใชง้านจรงิ 
ซึง่ไดผ้ลจากการวเิคราะหใ์นแต่ละดา้น สรุปไดด้งันี้ 

1. ในด้านขัน้ตอนการท าปรมิาณโดยใช้โปรแกรม Autodesk
Revit พบว่าการใช้โปรแกรมสามารถท าได้ดกีว่าใช้วธิีทัว่ไปทัง้
ในเรื่องระยะเวลา ความสะดวกสบาย การแก้ไขงานและการ
แสดงแบบจ าลองใหเ้หน็ภาพอย่างชดัเจน ซึ่งจะท าใหห้ลายฝ่าย
ทีเ่กีย่วขอ้งเขา้ใจแบบไดง้่าย และเป็นไปตามแบบทีก่่อสรา้งจรงิ 
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2. ความแตกต่างของการใชว้ธิทีัว่ไปนัน้เป็นการสรา้งแบบใน
รูป 2 มิติ สามารถแสดงในรูปผังพื้นอย่างเดียว ท าให้ผู้ถอด
ปริมาณหรืองานส่วนอื่นต้องใช้ความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในการท างาน แต่การสร้างแบบจ าลองโดยใช้
โปรแกรม Autodesk Revit สามารถสรา้งแบบดว้ยรปูแบบ 2 มติิ
และ 3 มติิ ท าให้เห็นภาพในการก่อสรา้งจรงิและเขา้ใจแบบได้
ง่าย สะดวกต่อการแก้ไขงาน จึงท าให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้
งานมากกว่าวธิทีัว่ไป 

3.การเปรียบเทียบปริมาณของแบบจ าลองที่ได้จาก
โปรแกรม Autodesk Revit กับการใช้วธิีทัว่ไปพบว่าการใช้วธิี
ทัว่ไปใช้เวลาในการถอดปริมาณ ท างานถึง 2-3 วนัโดยการ
ค านวณปริมาณต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel มา
ช่วยในการท างานและตรวจสอบซึ่งจะใช้เวลานาน แต่การใช้ 
BIM ใช้เวลาในการถอดปรมิาณงาน สามารถใช้เวลาในการท า
เพยีงแค่ 1 ชัว่โมง ซึ่งได้จากการท างานโดยสร้างแบบจ าลอง
ทัง้หมด ซึ่งสามารถประมาณผลได้ตวัโปรแกรมจะแสดงค่าเป็น 
schedule ทัง้หมดที่ต้องการทราบโดยตัวโปรแกรมจะท าการ
แสดงค่า จะเหน็ไดว้่าค่าทีแ่สดงออกมาเปรยีบเทยีบตารางที่ 2 มี
ค่าทีใ่กลเ้คยีงกนั       
5.1 ขอ้เสนอแนะ 

 ตอ้งมทีกัษะในการอ่านแบบ มคีวามรูใ้นเรื่องการก่อสรา้งจรงิ
ในเวลาขึ้นโมเดลจะได้มีความผิดพลาดของตัวแบบและต้อง
เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวรไ์ด้เป็นอย่างดใีนกระบวนการ 5D BIM 
นัน้ผูเ้ขยีนโมเดลควรระมดัระวงัเป็นอย่างมากเนื่องจากเกดิการ
ทบัซ้อนกนัของตวั Layer ท าใหก้ารถอดปรมิาณออกมานัน้เกิด
ความคลาดเคลื่อน 
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บทคัดย่อ 

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมก่อสร้างยังประสบปัญหาในหลายๆด้าน ได้แก่ ปัญหาการพึ่งพาแรงงานต่างชาติ การควบคุมมาตรฐานในการก่อสร้าง 
เป็นต้น ซึ่งการผลักดันการก่อสร้างให้เป็นระบบอุตสาหกรรม (Industrialized building system, IBS) เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาและ
พัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้าง เนื่องจากเป็นรูปแบบการก่อสร้างที่ลดการใช้แรงงาน ลดระยะเวลาการก่อสร้าง อีกทั้งยังลดความสูญเปล่าของวัสดุใน
ขั้นตอนการก่อสร้าง ด้วยเหตุนี้จึงเกิดเป็นวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ ได้แก่ 1) เพ่ือศึกษารูปแบบการก่อสร้างระบบอุตสาหกรรม 2) เพ่ือศึกษาปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอกของอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในการใช้การก่อสร้างระบบอุตสาหกรรม โดยงานวิจัยนี้จะเก็บข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์
และแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญในฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่น เจ้าของโครงการ ผู้รับเหมา ผู้ออกแบบ ผู้ผลิต เป็นต้น จากการศึกษารูปแบบการ
ก่อสร้างระบบอุตสาหกรรมพบว่า วิธีการก่อสร้างในประเทศไทยที่มีระดับเป็นการก่อสร้างระบบอุตสาหกรรมมากที่สุดคือ การก่อสร้างด้วยชิ้นส่วน
คอนกรีตสำเร็จรูประบบแผ่น และระบบโมดูล่าห์ นอกจากนี้ยังรวบรวมปัจจัยภายในและภายนอกของอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในการใช้การก่อสร้าง
ระบบอุตสาหกรรม ประเมินและวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก โดยใช้ทฤษฎี Internal Factor Evaluation Matrix (IFE Matrix) และ 
External Factor Evaluation Matrix (EFE Matrix) เพื่อลักษณะของปัจจัยได้แก่ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค และสรุปสถานการณ์
ภาพรวมของอุตสาหกรรม ผลการประเมินปัจจัยภายในพบว่าจุดแข็งคือ ผลิตภัณฑ์ IBS มีคุณภาพดี แต่ราคาของผลิตภัณฑ์ IBS เป็นจุดอ่อน จากการ
ประเมินปัจจัยภายนอกพบว่า ระบบการขนส่งในประเทศไทยมีความพร้อมเป็นโอกาสในการสนับสนุนการก่อสร้างระบบอุตสาหกรรม แต่ทัศนคติ
ของผู้บริโภคยังเป็นอุปสรรคในการเลือกใช้การก่อสร้างระบบอุตสาหกรรม สถานการณ์ภาพรวมของของอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในการใช้การ
ก่อสร้างระบบอุตสาหกรรมอยู่ในช่วงการประคับประคองและบำรุงรักษา (Hold and Maintain) ผลการประเมิน IFE Matrix เท่ากับ 2.68 และ 
EFE Matrix เท่ากับ 2.88 สถานการณ์ภาพรวมอยู่ในช่วงการประคับประคองและบำรุงรักษา (Hold and Maintain)   
คำสำคัญ: การก่อสร้างระบบอุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมก่อสร้างไทย, และการวิเคราะห์ SWOT  

Abstract 

Nowadays Thailand’s construction industry is facing many problems. For example, problem of dependency on foreign 
worker, shortages of skilled worker, quality control etc. Industrialized Building System (IBS) is a construction technique that 
mainly aim to reducing construction time and labor force and improving quality of work. So, IBS is one of the alternatives that 
can solve the problem, especially for labor issue. IBS is generally accepted in construction industry, but this system is used 
limitedly in Thailand’s construction and lack of supporting. The objective of this research is 1) To study IBS in Thailand’s 
construction industry 2) To study and evaluated the internal and external factor of Thailand’s construction industry for using 
IBS. This research is collected data from designer, contractor, owner, consultant, and supplier who is in related field by using 
questionnaire. The result shows that precast concrete in panelized, modular system are evaluated to the top of IBS score. In 
addition, Internal and external factors (Strength, Weakness, Threat, and Opportunity) of Thailand’s construction industry is 
collected and evaluated by using Internal Factor Evaluation Matrix (IFE Matrix) and External Factor Evaluation Matrix (EFE 
Matrix). For the result of internal factor found that the quality of IBS product is strength, but the price of IBS product is 
weakness. For the external factor found that the Transportation system in Thailand is opportunity for using IBS but the attitude 
of customer in IBS construction project is threat. The result of IFE Matrix is 2.68 and EFE Matrix is 2.89 that shows Thailand’s 
construction industry for using IBS is in Hold and Maintain period    
Keywords: Industrialized Building System (IBS), Thailand’s Construction Industry, SWOT analysis 
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1. ที่มาและความสำคัญ 

ภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีอัตราการ
เติบโตสูงและมีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศแต่ก็ยังขาดการ
พัฒนาและหาลู่ทางในการเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมก่อสร้าง
อย ่างจร ิงจ ังในการนำว ิธ ีการจ ัดระเบ ียบและข ั ้นตอนของ
กระบวนการก่อสร้างอย่างเป็นระบบมาใช้ในการบริหารการจัดการ
งานก่อสร้าง เพื ่อประโยชน์ในการควบคุมต้นทุน คุณภาพ และ
ประสิทธิภาพของการดำเนินงานมากขึ้น ซึ่งวิธีการก่อสร้างแบบ
ดั้งเดิมนั้นมีข้อด้อยในด้านการผลิตและการตลาด เพราะเป็นการ
ผลิตที่อาศัยฝีมือแรงงานเป็นหลัก ซึ่งเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
ขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตจำกัด อัตตราความสูญเปล่าของ
วัสดุ เวลา และแรงงานอยู่ในเกณฑ์สูง การจัดการให้เกิดความรัดกุม
ได้ลำบาก เป็นต้น [1] ดังนั้นการนำระบบการก่อสร้างอื่นๆเข้ามา
ปรับใช้อาจจะเป็นวิธีการหนึ่งในการเพ่ิมศักยภาพให้กับอุตสาหกรรม
ก่อสร ้างได ้ เพ ิ ่มมากข ึ ้น ซึ ่งการก ่อสร ้างระบบอุตสาหกรรม 
(Industrialized Building System, IBS) ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งใน
การนำมาปรับใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย 

การก่อสร้างระบบอุตสาหกรรม (IBS) เป็นกรรมวิธีการก่อสร้าง
ที่มีแนวคิดมาจากการผลิตในอุตสาหกรรมประเภทอื่นที่มีลักษณะ
ของการเพิ่มผลผลิตคราวละมากๆ ซึ่งการผลิตด้วยแรงงานฝีมือถูก
ทดแทนด้วยกระบวนการผลิตด้วยเครื ่องจักร ทำให้สามารถลด
ระยะเวลาการก่อสร้าง ลดการใช้แรงงาน และได้งานที่มีคุณภาพ [2] 
ซึ่งวิธีการก่อสร้างที่เป็นส่วนหนึ่งของการก่อสร้างระบบอุตสาหกรรม
แสดงในรูปที่ 1 ดังนั้นการก่อสร้างระบบอุตสาหกรรมจะสามารถ
ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานลงได้ ทำให้ผู ้ประกอบการ
สามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพและรวดเร็วมากยิ ่งขึ ้น อีกทั้งยัง
สามารถยกระดับมาตรฐานงานก่อสร้างในเชิงอุตสาหกรรมให้มาก
ขึ้น 

รูปที่ 1 การก่อสร้างระบบอุตสาหกรรมและคำจำกัดความอื่นๆของ
วิธีการก่อสร้างที่อธิบายถึงความเป็นอุตสาหกรรม [5] 

 

การก่อสร้างระบบอุตสาหกรรม (IBS) ได้รับความนิยมอย่าง
แพร่หลายในต่างประเทศรวมถึงในประเทศไทยด้วยเช่นกัน โดยใน
ต่างประเทศมีการผลักดันและส่งเสริมให้มีการนำการก่อสร้างระบบ

อุตสาหกรรมมาใช้อย่างจริงจัง ยกตัวอย่างเช่น ประเทศมาเลเซียได้
นำการก่อสร้างระบบอุตสาหกรรมเข้ามาใช้เพ่ือลดการพ่ึงพาแรงงาน
ต่างชาติและลดการขาดทุนของประเทศในการแลกเปลี่ยนเงินตรา 
ยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศและสร้างความลักษณ์
ความเป็นมืออาชีพ จึงมีการจัดทำแผนแม่บทการก่อสร้างด้วยระบบ
อุตสาหกรรม (IBS Roadmap) ขึ้น เพื่อวางแผนทิศทางการส่งเสริม
การนำการก่อสร้างระบบอุตสาหกรรมเข้ามาใช้อย่างยั่งยืน ทั้งใน
ภาครัฐและภาคเอกชน [6] ประเทศสิงคโปร์ได้มีการนำการก่อสร้าง
ระบบอุตสาหกรรมเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาเรื่องทรัพยากรมนุษย์
ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งทางภาครัฐได้จัดโปรแกรมการส่งเสริม
การใช้การก่อสร้างระบบอุตสาหกรรมให้เพิ ่มมากขึ้น ได้แก่ การ
จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์และการฝึกอบรมให้ความรู้ การให้คะแนนสัดส่วน
การใช้ชิ้นส่วนสำเร็จรูปเทียบกับแรงงานในหน่วยงานก่อสร้าง เป็น
ต้น [7] ซึ่งในประเทศไทยยังขาดการศึกษาและการจัดการก่อสร้าง
ระบบอุตสาหกรรมให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ ้นซึ ่งขึ ้นอยู่กับ
ปัจจัยในหลากหลายด้าน ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของวัตถุประสงค์ของ
งานวิจัยฉบับนี้ นั่นคือ การศึกษารูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบ
อุตสาหกรรมในประเทศไทย และการศึกษาปัจจัยภายในและ
ภายนอกของอุตสากรรมก่อสร้างไทยในการใช้การก่อสร้างระบบ
อุตสาหกรรม เพื ่อนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายกา
รสนันสนุนและผลักดันการก่อสร้างระบบอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับ
และพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยให้เพิ่มมากขึ้นใน
อนาคต 

2. วิธีการดำเนินงานวจิัย  

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการก่อสร้างด้วยระบบอุตสาหกรรม
และศึกษาหาปัจจัยภายในและภายนอกของอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ไทยในการใช้การก่อสร้างระบบอุตสาหกรรม เพื่อเป็นแนวทางใน
การทำการส่งเสริมการก่อสร้างระบบอุตสาหกรรมในประเทศไทย 
โดยงานวิจัยนี้ทำการศึกษาในส่วนของการก่อสร้างงานโครงสร้าง
อาคาร  

2.1. การศึกษารูปแบบการก่อสร้างระบบอตุสาหกรรม 

การศึกษารูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบอุตสาหกรรมจะ
ทำการศึกษาโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากรายงาน เอกสารและ
งานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวข้องในอดีตทั้งในและต่างประเทศ จากนั้นได้
สำรวจและรวบรวมรูปแบบการก่อสร้างที่มีลักษณะเข้าข่ายเป็นการ
ก่อสร้างระบบอุตสาหกรรมในประเทศไทย เพื่อนำมาจัดทำแบบสอบ 
ถามประเมินระดับความเป็นอุตสาหกรรมของวิธีการก่อสร้างแต่ละ
ประเภท โดยใช้เกณฑ์การประเมินดังนี้ [5], [8], [3]  

- กระบวนการผลิตคราวละมากๆ 
- มีมาตรฐานหรือระบบควบคุมคุณภาพ 
- ใช้เคร่ืองจักรในการผลิต 
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- ลดการใช้แรงงาน 
- ลดระยะเวลาการก่อสร้าง 
- ลดของเสีย ขยะ และมลพิษในการก่อสร้าง 
-  ใช้แรงงานทท่ีมีความชำนาญเฉพาะด้าน 

2.2. การศึกษาปัจจัยภายในและภายนอกของ
อุตสาหกรรมก่อสรา้งไทยในการใช้การก่อสร้างระบบ
อุตสาหกรรม (IBS) 

การศึกษาในส่วนนี้จะดำเนินการโดยการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
และภายนอกของอุตสาหกรรมไทยในการนำการก่อสร้างระบบ
อุตสาหกรรมเข้ามาปรับใช้ โดยเก็บข้อมูลจากงานวิจัยในอดีตที่
เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์ และแบบสอบถาม เพื่อรวบรวมความคิดเห็น
และประเมินปัจจัยต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
และเป็นผู้ที ่มีส่วนร่วมในการเลือกใช้หรือเสนอวิธีการก่อสร้างใน
ระดับองค์กร และทำการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก โดยใช้
ท ฤษฎ ี  Internal Factor Evaluation Matrix (IFE Matrix) และ 
External Factor Evaluation Matrix (EFE Matrix) ซึ่งการประเมิน
จะประกอบไปด้วยการให้น ้ำ น้ำหนัก (Weight) และคะแนน 
(Rating) ในแต่ละปัจจัย โดยจะมีเกณฑ์พิจารณา ดังนี้ 

การให้น้ำหนัก (Weight) จะกำหนดช่วงของน้ำหนักจาก 0.0-
1.0 โดย 0.0 คือไม่มีความสำคัญ ไปจนถึง 1 คือมีความสำคัญมาก
ที่สุด และผลรวมของน้ำหนักทุกปัจจัยรวมกันต้องได้เท่ากับ 1 

การให้คะแนน (Rating) จะพิจารณาลักษณะของปัจจัยโดยใช้
เกณฑ์พิจารณาดังนี้ 

- ปัจจัยภายในจะกำหนดคะแนนอยู่ในช่วง 1-4 โดยให้ 1 คือ
จ ุดอ ่อนหล ัก  (Major Weakness), 2 ค ือจ ุดอ ่อนรอง  (Minor 
Weakness), 3 คือจุดแข็งรอง (Minor Strength) และ 4 คือจุดแข็ง
หลัก (Major Strength)  

- ปัจจัยภายนอก จะกำหนดคะแนนอยู่ในช่วง 1-4 โดยให้ 1 คือ
ไม่มีโอกาสหรือเป็นอุปสรรค (Response is poor), 2 คือโอกาส
เท่ากับค่าเฉลี่ย (Response is average), 3 คือโอกาสดีกว่าค่าเฉลี่ย 
(Response is above average) และ  4 ค ื อ โ อ ก า สท ี ่ ด ี ม า ก 
(Response is superior) 

คะแนนถ่วงน้ำหนัก (Weighted score) น้ำหนักของแต่ละ
ปัจจัยจะขึ้นอยู่กับตัวแปร คำนวณโดยน้ำหนักของแต่ละตัวแปรคูณ
ด้วยคะแนนการประเมิน 

3. ผลการศึกษาและการวิเคราะห ์

ผลการศึกษาและการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 

3.1. ผลการศึกษารูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบ
อุตสาหกรรม 

การก ่อสร ้ า งด ้ วยระบบอ ุตสาหกรรม  ( Industrialized 

Building System, IBS) กระบวนการทางอุตสาหกรรมที่มีการลงทุน
กับเครื่องมือ สิ่งอำนวยความสะดวก และเทคโนโลยีต่างๆ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้มีการผลิตออกมามากที่สุด ลดทรัพยากรบุคคล 
และการปรังปรุงคุณภาพ [5] ผลการศึกษารูปแบบการก่อสร้าง
ระบบอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย พบว่าการก่อสร้าง
ที ่เข ้าข่ายเป็นการก่อสร้างระบบอุตสาหกรรมแบ่งออกเป็น 6 
ประเภท ดังแสดงในตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 ผลการสำรวจการก่อสร้างโครงสร้างในปัจจุบันที่เข้าข่าย
เป็นการก่อสร้างระบบอุตสาหกรรม [5] 
ประเภทของการก่อสร้าง

ระบบอุตสาหกรรม 
รูปแบบการก่อสร้าง 

ระบบโครง  
(Frame System) 

-Precast concrete แบบระบบโครง 
ได้แก่ เสา คาน 
-ระบบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ 

ระบบแผ่น 
(Panelized system) 

-Precast concrete แบบระบบแผ่น 
ได้แก่ แผ่นพ้ืนรับน้ำหนัง ผนังรับแรง 
-ระบบโครงผนังเบา ได้แก่ ผนังซีเมนต์
บอร์ด ผนังยิปซั่มบอร์ด 

ระบบการผลิตใน
หน่วยงานก่อสร้าง 
(Onsite fabrication) 

-ระบบ Table form 
-ระบบแบบหล่อ Slip form  
-ระบบ Tunnel form  

ระบบการก่อ 
(Blockwork system) 

-อิฐมวลเบา 
-อิฐบล็อกประสาน 

ชิ้นส่วนประกอบย่อย 
(Sub- assembly and 
component) 

-3D Precast concrete เช่น บันได 
ผนัง ห้องน้ำ เป็นต้น 
-โครงหลังคาสำเร็จรูป 

ระบบ 3 มิติ 
(Volumetric/modular 
system) 

-Precast concrete ระบบโมดูล่าห์ 
-ระบบน็อคดาวน์ 

 

จากนั้นได้ทำการประเมินพิจารณารูปแบบการก่อสร้างตาม
เกณฑ์พิจารณาทั้ง 7 ข้อ โดยใช้แบบสอบถามสำรวจความคิดเห็น
เกี่ยวกับรูปแบบการก่อสร้างต่างๆจากบุคลากรที่มีประสบการณ์ใน
อุตสาหกรรมก่อสร้างจำนวน 32 ราย ข้อมูลทั ่วไปของผู ้ตอบ
แบบสอบถามจากบุคลากรในอุตสาหกรรมก่อสร้างแบ่งเป็นบุคลากร
จากฝ่ายเจ้าของงาน 32%, ผู้รับเหมา 32%, ผู้ออกแบบ 10%,  ผู้
ควบคุมงาน 14% และผู้ผลิต 12% ระดับวุฒิการศึกษาของผู้ตอบ
แบบสอบถามแบ่งเป็นระดับปริญญาเอก 4%, ระดับปริญญาโท 
35% และระด ับปร ิญญาตร ี  63% ประสบการณ์ของผ ู ้ตอบ
แบบสอบถามแบ่งเป็น 0-5 ปี 13%, 5-10 ปี 66%, 11-15ปี 19% 
และ15 ปีขึ้นไป 4% ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามรวมทั้งฉบับ
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จากการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach Alpha 
Coefficient) เท่ากับ 0.819 ซึ ่งม ีค ่ามากกว่า 0.7 จึงสรุปได้ว่า
แบบสอบถามมีความน่าเชื ่อถือ และค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟ่าของ   
ครอนบาคของแต่ละประเภทแสดงในตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค 
ประเภทของการก่อสร้าง

ระบบอุตสาหกรรม 
เกณฑ์การพิจารณา** Alpha 

Frame System 
[1], [2], [3], [4], [5], [6] 
และ [7] 

0.837 

Panelized system 
[1], [2], [3], [4], [5], [6] 
และ [7] 

0.810 

Onsite fabrication 
[1], [2], [3], [4], [5], [6] 
และ [7] 

0.853 

Blockwork system 
[1], [2], [3], [4], [5], [6] 
และ [7] 

0.843 

Sub- assembly and 
component 

[1], [2], [3], [4], [5], [6] 
และ [7] 

0.839 

Volumetric/modular 
system 

[1], [2], [3], [4], [5], [6] 
และ [7] 

0.737 

**หมายเหตุ: [1] ผลิตจำนวนมาก, [2] มีระบบควบคุมคุณภาพ, [3] 
ใช้เคร่ืองจักรในการผลิต, [4] ลดการใช้แรงงาน, [5] ลดระยะเวลา
การก่อสร้าง, [6] ลดของเสียและมลพิษในการก่อสร้าง, [7] ใช้
แรงงานท่ีมีความชำนาญเฉพาะด้าน 
 

ผลการสำรวจตามเกณฑ์พิจารณาความเป็นการก่อสร้างระบบ
อุตสาหกรรมพบว่าการก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปแบบ
ระบบแผ่นและระบบโมดูล่าห์เป็นการก่อสร้างที ่มีการผลิตหรือ
สามารถก่อสร้างได้ครั้งละมากๆ คิดเป็นร้อยละ 90.63 การก่อสร้าง
ด้วยชิ้นส่วนสำเร็จรูปแบบระบบโครง ระบบแผ่น และระบบโมดูล่าห์ 
มีกรรมวิธีการผลิตที่มีมาตรฐานหรือระบบควบคุมคุณภาพมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 81.25 ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปแบบระบบแผ่น มี
การใช้เคร่ืองจักรในการผลิตหรือการก่อสร้างมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 
84.38 การก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปและโครงสร้าง
เหล็กระบบโมดูล่าห์เป็นระบบการก่อสร้างที ่ใช้แรงงานในการ
ก่อสร้างน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 90.63 การก่อสร้างด้วยระบบโมดู
ล่าห์และชิ ้นส ่วนคอนกรีตสำเร ็จร ูปแบบระบบแผ่น ช่วยลด
ระยะเวลาการก่อสร้างได้มากที ่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.88 การ
ก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปแบบระบบแผ่นมีส่วนในการ
ลดของเสียและมลพิษในการก่อสร้างมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 68.75 
และการก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปแบบระบบแผ่น ต้อง
ใช้แรงงานที่มีความชำนาญเฉพาะมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 71.88 

โดยสัดส่วนคะแนนของเกณฑ์การพิจารณาแต่ละรูปแบบการ
ก่อสร้างแสดงในรูปที่ 2 

ร ูปแบบการก ่อสร ้างท ี ่ เข ้าข ่ายเป ็นการก ่อสร ้างระบบ
อุตสาหกรรมมากที ่สุด ได้แก่ การก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนคอนกรีต
สำเร็จรูปแบบระบบแผ่น คิดเป็นร้อยละ 82.14 การก่อสร้างด้วย 
ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูประบบโมดูล่าห์ คิดเป็นร้อยละ 81.7 และ
การก่อสร้างด้วย ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูประบบโครง คิดเป็นร้อย
ละ 77.23  ในขณะที่รูปแบบการก่อสร้างเข้าข่ายเป็นการก่อสร้าง
ระบบอุตสาหกรรมน้อยที่สุดได้แก่ การก่อสร้างผนังด้วยอิฐบล็อก
ประสานคิดเป็นร้อยละ 35.27 อิฐมวลเบา คิดเป็นร้อยละ 37.05 
การก่อสร้างด้วยระบบ Table Form คิดเป็นร้อยละ 46.88 โดยผล
ความคิดเห็นประเมินรูปแบบการก่อสร้างที่เข้าข่ายเป็นการก่อสร้าง
ระบบอุตสาหกรรมแสดงในรูปที่ 3 

รูปที่ 2 สัดส่วนคะแนนของเกณฑ์การพิจารณารูปแบบการก่อสร้างที่
เข้าข่ายเป็นการก่อสร้างระบบอุตสาหกรรม 
 

 

รูปที่ 3 ผลความคิดเห็นประเมินรูปแบบการก่อสร้างที่เข้าข่ายเป็น
การก่อสร้างระบบอุตสาหกรรม 

3.2. ผลการศึกษาปัจจัยภายในและภายนอกของ
อุตสาหกรรมก่อสรา้งไทยในการใช้การก่อสร้างระบบ
อุตสาหกรรม (IBS) 

จากการเก็บรวบรวมปัจจัยภายในและภายนอกของ
อุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในการใช้การก่อสร้างระบบอุตสาหกรรม
จากเอกสารและงานวิจัยในอดีตสามารถสรุปปัจจัยที่เก่ียวข้องได้
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ทั้งหมด 27 ปัจจัย โดยแบ่งออกเป็นปัจจัยภายในจำนวน 11 ปัจจัย 
และปัจจัยภายนอก จำนวน 16 ปัจจัย 

3.2.1. ปัจจัยภายในของอุตสาหกรรมก่อสร้างในการใช้
การก่อสร้างระบบอุตสาหกรรม 

ปัจจัยภายในของอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในการใช้การ
ก่อสร้างระบบอุตสาหกรรมจะถูกแบ่งอยู่ใน 3 หัวข้อหลัก ประกอบ
ไปด้วย ปัจจัยด้านบุคลากร, ปัจจัยด้านวัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี, 
และปัจจัยด้านการบริหารจัดการ [4], [9], [11] 

ปัจจัยด้านบุคลากรจะกล่าวถึงความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง
และความเชี่ยวชาญของประสบการณ์จริงในเทคนิคหรือขั้นตอนการ
ก่อสร้างด้วยระบบอุตสาหกรรมของผู้ที ่เกี ่ยวข้องในอุตสาหกรรม
ก่อสร้างไทย โดยปัจจัยด้านบุคลากรมีองค์ประกอบดังนี้ จำนวนผู้ที่
มีประสบการณ์ในการก่อสร้างด้วยระบบอุตสาหกรรม องค์ความรู้
และประสบการณ์ของผู้ที่เกี ่ยวข้องในการดำเนินการก่อสร้างด้วย
ระบบอุตสาหกรรม ศักยภาพในการปรับตัวให้สามารถดำเนินการ
ก่อสร้างด้วยระบบอุตสาหกรรม แนวความคิดของผู้ออกแบบในการ
เลือกใช้การก่อสร้างระบบอุตสาหกรรม 

ปัจจัยด้านวัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี จะกล่าวถึงความ
พร้อมในการผลิตผลิตภัณฑ์ในการก่อสร้างด้วยระบบอุตสาหกรรม 
(ผลิตภัณฑ์ IBS) ในประเทศไทย เช่น การผลิตชิ ้นส่วนคอนกรีต
สำเร็จรูป การผลิตอาคารระบบโมดูล่าห์ เป็นต้น รวมถึงเทคโนโลยี
ของเครื ่องจ ักรและอุปกรณ์ต ่างๆที ่ใช ้ในการผลิตในปัจจุบัน 
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ IBS เป็นส่วนสำคัญในการก่อสร้างด้วยระบบ
อุตสาหกรรม โดยปัจจัยด ้านว ัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลย ีมี
องค์ประกอบดังนี้ ศักยภาพด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ IBS จำนวน
ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย คุณภาพของผลิตภัณฑ์ มาตรฐานของโรงงาน
และการผลิต เทคโนโลยีของเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในปัจจุบัน  

 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ จะกล่าวถึงการตัดสินใจลงทุน
ในการนำการก ่อสร ้างด ้วยระบบอุตสาหกรรม ความร ู ้และ
ประสบการณ์ในกระบวนการบริหารและจัดการโครงการก่อสร้าง
ระบบอุตสาหกรรม เช่น การกำหนดเงื่อนไขโครงการ การวางแผน
การเงิน การจัดการวัสดุ เป็นต้น โดยปัจจัยด้านการบริหารจัดการมี
องค์ประกอบดังนี ้ ศักยภาพด้านการลงทุนในการก่อสร้างระบบ
อุตสาหกรรม การบริหารจัดการโครงการก่อสร้างด้วยระบบ
อุตสาหกรรม 

3.2.2. ปัจจัยภายนอกของอุตสาหกรรมก่อสร้างในการ
ใช้การก่อสร้างระบบอุตสาหกรรม 

ปัจจัยภายนอกของอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในการใช้การ
ก่อสร้างระบบอุตสาหกรรมจะถูกแบ่งอยู่ใน 6 หัวข้อหลัก ประกอบ

ไปด้วย ปัจจัยด้านสังคม, ปัจจัยด้านเศรษฐศาสตร์, ปัจจัยด้านการ
สนับสนุนของภาครัฐ, ปัจจัยด้านมาตรฐาน ข้อกำหนด และ
กฎหมาย, ปัจจัยด้านงานวิจัยและพัฒนา และปัจจัยด้านการบริหาร
จัดการ [4], [9], [10], [11] 

ปัจจัยด้านสังคมจะกล่าวถึงสภาพแวดล้อมของสังคมไทยต่อ
อุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ความคิดเห็นและทัศนคติต่อการก่อสร้าง
ของผู้บริโภค โดยปัจจัยด้านสังคมมีองค์ประกอบดังนี้ การตระหนัก
ถึงเรื ่องคุณภาพและมาตรฐานของการก่อสร้าง การตระหนักถึง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้าง ทัศนคติของผู้บริโภคต่อ
การใช้การก่อสร้างด้วยระบบอุตสาหกรรม 

ปัจจ ัยด ้านเศรษฐศาสตร ์ จะกล่าวถ ึงสภาวะตลาดของ
อ ุตสาหกรรมก ่อสร ้ างไทยและการลงท ุน  โดยป ัจจ ัยด ้ าน
เศรษฐศาสตร์มีองค์ประกอบดังนี้ ปริมาณความต้องการด้านการ
ก่อสร้างของผู้บริโภค การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมก่อสร้าง สภาพ
สภาวะทางเศรษฐกิจ การสนับสนุนทางการเงินของแหล่งเงินทุนใน
การสนับสนุนโครงการที่ลดระยะเวลาการก่อสร้าง หรือกระตุ้นการ
ผู้บริโภคเพ่ิมความต้องการด้านการก่อสร้าง  

ปัจจัยด้านการสนับสนุนของภาครัฐจะกล่าวถึงการส่งเสริม
หรือสนับสนุนในการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างจากภาครัฐ โดย
ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากภาครัฐมีองค์ประกอบดังนี้ การ
สนับสนุนที่ดีจากภาครัฐในการพัฒนาการก่อสร้างภายในประเทศ
เช่น การออกนโยบายกระตุ้นการใช้ระบบอุตสาหกรรม, การจัดต้ัง
หน่วยงานรับผิดชอบและดูแลอุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น 

ปัจจัยด้านมาตรฐาน ข้อกำหนดและกฎหมาย จะกล่าวถึง
ข้อกำหนดและกฎหมายต่างๆในการออกแบบและการก่อสร้างมีส่วน
ขัดขวางหรือสนับสนุนการก่อสร้างระบบอุตสาหกรรม โดยปัจจัย
ด ้านมาตรฐาน ข ้อกำหนดและกฎหมายมีองค ์ประกอบด ังนี้ 
มาตรฐาน ข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและ
การก่อสร้าง ข้อบังคับการใช้ถนนและสะพาน 

ปัจจัยด้านงานวิจัยและพัฒนา จะกล่าวถึงการส่งเสริมการทำ
วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย โดยปัจจัยด้านงานวิจัย
และพัฒนาและพัฒนามีองค์ประกอบดังนี้ การส่งเสริมการทำวิจัย
และพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างระบบอุตสาหกรรม ปริมาณ
การทำวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย หน่วยงานที่
รับผิดชอบในการทำวิจัยและพัฒนา 

ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ จะกล่าวถึงการตระหนักถึงการ
ก่อสร้างระบบอุตสาหกรรมภายในองค์กรที่เก่ียวข้องและการบริหาร
จัดการที ่ม ีส ่วนในการขัดขวางหรือส่งเสริมการก่อสร้างระบบ
อุตสาหกรรม โดยปัจจัยด้านการบริหารจัดการมีองค์ประกอบดังนี้
การตระหนักถึงปัญหาภายในอุตสาหกรรมและจัดทำนโยบายเพ่ือ



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

CEM-32-6 

แก้ไขปัญหาในงานก่อสร้างขององค์กรที่เก่ียวข้อง เช่น ปัญหาต้นทุน
การก่อสร้าง ปัญหาด้านแรงงาน เป็นต้น สภาพระบบการขนส่ง 
โครงข่ายถนน การคมนาคม 

การประเมินปัจจัยภายในและภายนอกของอุตสาหกรรม
ก่อสร้างไทยโดยใช้แบบสอบถามพบว่า ข้อมูลทั ่วไปของผู ้ตอบ
แบบสอบถามจากบุคลากรในอุตสาหกรรมก่อสร้างที ่ม ีความ
เชี่ยวชาญและเป็นผู้ที ่มีส่วนร่วมในการเลือกใช้หรือเสนอวิธีการ
ก่อสร้างในระดับองค์กรทั้งหมด 15 ราย แบ่งเป็นบุคลากรจากฝ่าย
เจ้าของงาน 26%, ผู้รับเหมา 26%, ผู้ออกแบบ 16%, ผู้ควบคุมงาน 
20% และผู้ผลิต 16%  ระดับวุฒิการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม
แบ่งเป็นระดับปริญญาเอก 6%, ระดับปริญญาโท 27% และระดับ
ปริญญาตรี 67% ประสบการณ์ของผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งเป็น   
5-10 ปี 14%, 11-15ปี 52% และ15 ปีขึ้นไป 34%  

 

ตารางท่ี3 ผลการประเมินปัจจัยภายในด้วยทฤษฎี Internal Factor 
Evaluation Matrix (IFE Matrix) 

ปัจจัยภายใน น้ำหนัก 
การ

ประเมิน** 
คะแนนถ่วง
น้ำหนัก 

ด้านบุคลากร 
1.1 จำนวนผู้มีประสบการณ์การ
ก่อสร้างด้วยระบบ IBS 

0.096 2 0.19 

1.2 องค์ความรู้และ
ประสบการณ์ของผู้ที่เก่ียวข้องใน
การก่อสร้างด้วยระบบ IBS 

0.101 2 0.20 

1.3 ศักยภาพในการปรับตัวใน
การก่อสร้างด้วยระบบ IBS 

0.116 3 0.35 

1.4 แนวความคิดของผู้ออกแบบ
ในการเลือกใช้การก่อสร้างด้วย
ระบบ IBS 

0.097 2 0.19 

2. ด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี 
2.1 ศักยภาพด้านการผลิต
ผลิตภัณฑ์ IBS 

0.094 3 0.28 

2.2 จำนวนผู้ผลิตและจำหน่าย 0.096 3 0.29 
2.3 คุณภาพของผลิตภัณฑ์ IBS 0.095 4 0.38 
2.4 ราคาผลิตภัณฑ์ IBS 0.114 2 0.23 
2.5 เทคโนโลยีของเคร่ืองจักร 
อุปกรณ์ที่ใช้ในปัจจุบัน 

0.091 3 0.27 

3. ด้านการบริหารจัดการ 
3.1 ศักยภาพด้านการลงทุน
สำหรับการก่อสร้างด้วยระบบ 
IBS 

0.094 3 0.28 

ปัจจัยภายใน น้ำหนัก 
การ

ประเมิน** 
คะแนนถ่วง
น้ำหนัก 

3.2 การบริหารจัดการโครงการ
ก่อสร้างด้วยระบบ IBS 

0.100 2 0.20 

รวม 1  2.68 

**หมายเหตุ 1=จุดอ่อนหลัก 2=จุดอ่อนรอง,3=จุดแข็งรอง,4=จุด
แข็งหลัก 

จากผลการศึกษา Internal Factor Evaluation Matrix (IFE 
Matrix) ดังตารางที่ 3 พบว่าผลรวมคะแนนถ่วงน้ำหนักของปัจจัย
ภายใน (IFE) เท่ากับ 2.68 ปัจจัยภายในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยใน
การใช้การก่อสร้างระบบอุสาหกรรมที่มีคะแนนถ่วงน้ำหนักมากที่สุด 
และมีลักษณะปัจจัยเป็นจุดแข็ง ได้แก่ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ IBS,  
จำนวนผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ IBS มีมากและหลากหลาย 
และ ผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมก่อสร้างมีศักยภาพในการปรับตัว
ในการก่อสร้างด้วยระบบ IBS ได้ดี จากการศึกษายังพบว่าปัจจัย
ภายในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในการใช้การก่อสร้างระบบ
อุสาหกรรมท่ีมีลักษณะเป็นจุดอ่อน ได้แก่ ราคาผลิตภัณฑ์ IBS, องค์
ความรู้และประสบการณ์ด้านการก่อสร้างระบบ IBS และองค์ความรู้
และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างด้วยระบบ 
IBS 
 

ตารางท่ี 4 ผลการประเมินปัจจัยภายนอกด้วยทฤษฎี External 
Factor Evaluation Matrix (EFE Matrix) 

ปัจจัยภายนอก น้ำหนัก 
การ

ประเมิน** 
คะแนนถ่วง
น้ำหนัก 

1. ด้านสังคม 
1.1 การตระหนักถึงเร่ือง
คุณภาพและการก่อสร้างที่ได้
มาตรฐาน 

0.072 3 0.22 

1.2 การตระหนักถึงผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อมจากการก่อสร้าง 

0.049 3 0.15 

1.3 ทัศนคติของผู้บริโภคต่อ
การใช้งานก่อสร้างด้วยระบบ
อุตสาหกรรม  

0.073 2 0.15 

2. ด้านเศรษฐศาสตร์ 
2.1 ปริมาณความต้องการด้าน
การก่อสร้างของผู้บริโภค 

0.070 3 0.21 

2.2 การแข่งขันภายใน
อุตสาหกรรมก่อสร้าง 

0.064 3 0.19 

2.3 การเปิดพ้ืนที่การค้า/ขยาย
เขตพ้ืนที่ก่อสร้าง 

0.057 3 0.17 



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

CEM-32-7 

ปัจจัยภายนอก น้ำหนัก 
การ

ประเมิน** 
คะแนนถ่วง
น้ำหนัก 

2.4 สภาพสภาวะทาง
เศรษฐกิจ 

0.061 3 0.18 

2.5 การสนับสนุนทางการเงิน 0.059 3 0.18 
3. ด้านการสนับสนุนของภาครัฐ 
3.1 นโยบายการกระตุ้นและ
สนับสนุนจากภาครัฐ 

0.068 3 0.20 

ปัจจัยภายนอก น้ำหนัก 
การ

ประเมิน** 
คะแนนถ่วง
น้ำหนัก 

4. ด้านมาตรฐาน ข้อกำหนด และกฎหมาย 
4.1 ข้อกำหนดและกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกับการออกแบบและ
การก่อสร้าง 

0.058 3 0.17 

4.2 ข้อกำหนดในการใช้ถนน
และสะพาน 

0.056 2 0.11 

5. ด้านงานวิจัยและพัฒนา 
5.1 การส่งเสริมการทำวิจัย
และพัฒนา เร่ือง การก่อสร้าง
อุตสาหกรรม 

0.065 3 0.20 

5.2 ปริมาณการทำ R&D 0.065 3 0.20 
5.3 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
งานวิจัยและพัฒนา 

0.054 2 0.11 

6. ด้านการบริหารจัดการ 
6.1 องค์กรที่เก่ียวข้องใน
อุตสาหกรรมก่อสร้าง 

0.066 3 0.20 

6.2 ระบบการขนส่ง/Logistic 0.063 4 0.25 
รวม 1  2.89 

**หมายเหตุ 1=ไม่มีโอกาส/เป็นอุปสรรค, 2=โอกาสต่ำกว่าค่าเฉลี่ย, 
3=โอกาสสูงกว่าค่าเฉลี่ย, 4=โอกาสสูง   

จากผลการศึกษา External Factor Evaluation Matrix (EFE 
Matrix)  ดังตารางที่ 4 พบว่าผลรวมคะแนนถ่วงน้ำหนักของปัจจัย
ภายนอก (EFE) เท่ากับ 2.89 พบว่าปัจจัยภายนอกอุตสาหกรรม
ก่อสร้างไทยในการใช้การก่อสร้างระบบอุสาหกรรมที่มีคะแนนถ่วง
น้ำหนักมากที่สุดและมีลักษณะปัจจัยเป็นโอกาส ได้แก่ ระบบการ
ขนส่งภายในประเทศมีความพร้อมในการสนับสนุนการก่อสร้าง
ระบบอุตสาหกรรม เนื่องจากการก่อสร้างระบบอุตสาหกรรมต้อง
อาศัยการขนส่งชิ้นส่วนต่างๆจากโรงงาน, การตระหนักถึงคุณภาพ
และการก่อสร้างที ่ได้มาตรฐานของผู ้บริโภคเป็นโอกาสในการ
สนับสนุนการก่อสร้างระบบอุตสาหกรรม เนื ่องจากการก่อสร้าง

ระบบอุตสาหกรรมผลิตจากโรงงานสามารถควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานได้ดี, และปริมาณความต้องการด้านการก่อสร้างของ
ผู้บริโภคเป็นโอกาสในการสนับสนุนการก่อสร้างระบบอุตสาหกรรม 
เนื่องจากการด้วยระบบอุตสาหกรรมสามารถลดระยะเวลาก่อสร้าง
ได้ จากการศึกษาพบว่าปัจจัยภายนอกอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยใน
การใช้การก่อสร้างระบบอุสาหกรรมที่มีลักษณะปัจจัยเป็นอุปสรรค 
ได ้แก่  ท ัศนคต ิของผ ู ้บร ิ โภคต ่อการใช ้งานการสร ้างระบบ
อุตสาหกรรม เนื่องจากการมีความกังวลเรื่องคุณภาพ ปัญหาการ
รั่วซึม เป็นต้น, ข้อกำหนดในการใช้ถนนและสะพาน เนื่องจากการ
ออกแบบขนาดช้ินส่วนต่างๆและปริมาณการขนส่งต้องสอดคล้องกับ
ข้อกำหนดต่างๆ, และหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการวิจัยและพัฒนา 
เนื่องจากการผลักดันงานวิจัยและพัฒนา การฝึกอบรมให้ความรู้
เร่ืองการก่อสร้างระบบอุตาหกรรม ยังไม่ได้รับการผลักดันเทา่ที่ควร 

จากผลการศึกษาดังตารางที่ 3 และ 4 พบว่าผลรวมคะแนน
ถ่วงน้ำหนักของปัจจัยภายใน (IFE) เท่ากับ 2.68 ผลรวมคะแนนถ่วง
น้ำหนักของปัจจัยภายนอก (EFE) เท่ากับ 2.89 นำคะแนนท้ังสองลง
ใน Internal-External Matrix ซึ ่งประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 
การเติบโตและสร้าง (Grow and Build) แสดงในช่อง I, III, IV การ
ประคับประคองและบำรุงรักษา (Hold and Maintain) แสดงใน
ช่อง III, V, VII และการเก็บเกี่ยวหรือไม่ลงทุน (Harvest or Divest) 
แสดงในช่อง VI, VIII, IX ดังแสดงในรูปที ่ 4 พบว่าอุตสาหกรรม
ก่อสร้างไทยอยู่ในช่อง V คือมีคะแนนถ่วงน้ำหนักรวมของปัจจัย
ภายในปานกลางและคะแนนถ่วงน้ำหนักรวมของปัจจัยภายนอก
ปานกลางเป็นสถานการณ์การประคับประคองและบำรุงรักษา 
(Hold and Maintain)   

 

 
 
 
 
 
รูปที่ 4 ผลการวิเคราะห์ด้วย Internal-External Matrix 

4. สรุป 

อุตสาหกรรมก่อสร้างของไทยในปัจจุบันกำลังประสบปัญหาการ
ขาดแคลนแรงงาน ปัญหาทางเศรษฐกิจ การพึ่งพาแรงงานต่างชาติ 
ค ุณภาพของงานก ่อสร ้าง  เป ็นต ้น  โดยการก ่อสร ้างระบบ
อุตสาหกรรมมีข้อได้เปรียบการก่อสร้างระบบดั ้งเดิมอยู ่หลาย
ประการ ซึ่งในอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทยก็ได้มีการนำ
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เทคนิคการก่อสร้างดังกล่าวเข้ามาใช้แต่ยังขาดการสนับสนุน และ
ผลักดันให้ม ีการใช ้การก่อสร้างระบบอุตสาหกรรมกันอย ่าง
แพร่หลายมากขึ้นเพ่ือช่วยในการลดปัญหาต่างๆท่ีกำลังประสบอยู่ใน
อุตสาหกรรมก่อสร้างด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดจุดมุ่งหมายในการทำ
วิจ ัยนี ้ข ึ ้น นั ่นค ือ การศึกษารูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบ
อุตสาหกรรม และการศึกษาหาปัจจัยภายในและภายนอกของ
อุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในการนำการก่อสร้างระบบอุตสหกรรม
เข ้ามาปร ัปใช้ เพ ื ่อนำไปเป ็นแนวทางในการพัฒนานโยบาย           
การสนันสนุนและผลักดันในอนาคต 

งานวิจัยสรุปได้ว่าได้ว่าการก่อสร้างที่เข้าข่ายเป็นการก่อสร้าง
ระบบอุตสาหกรรม ได้แก่ การก่อสร้างด้วยชิ ้นส่วนคอนกรีต
สำเร็จรูปแบบระบบแผ่นและระบบโมดูล่าห์ ผ่านเกณฑ์การพิจารณา
มากที่สุดเมื่อคิดร้อยละเปรียบเทียบกับการก่อสร้างประเภทอื่นๆ 
จากการประเมินปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของอุตสาหกรรม
ก่อสร้างไทยในการนำการก่อสร้างระบบอุตสาหกรรมเข้ามาปรับใช้ 
พบว่า ปัจจัยที่เป็นจุดแข็งของอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในการใช้
การก่อสร้างระบบอุตสาหกรรม ได้แก่ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ IBS,  
จำนวนผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ IBS มีมากและหลากหลาย 
และ ผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมก่อสร้างมีศักยภาพในการปรับตัว
ในการก่อสร้างด้วยระบบ IBS ได ้ดี ปัจจัยที ่ เป ็นจุดอ่อนของ
อุตสาหกรรมสร้างไทยในการใช้การก่อสร้างระบบอุตสาหกรรม 
ได้แก่ ราคาผลิตภัณฑ์ IBS, องค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการ
ก่อสร้างระบบ IBS และองค์ความรู ้และประสบการณ์ด้านการ
บริหารจัดการโครงการก่อสร้างด้วยระบบ IBS ปัจจัยที่เป็นโอกาส
ของอ ุตสาหกรรมก ่อสร ้างไทยในการใช ้การก ่อสร ้างระบบ
อุตสาหกรรม ได้แก่ ระบบการขนส่งภายในประเทศมีความพร้อมใน
การสนับสนุนการก่อสร้างระบบอุตสาหกรรม, การตระหนักถึง
คุณภาพและการก่อสร้างที่ได้มาตรฐานของผู้บริโภค และปริมาณ
ความต้องการด้านการก่อสร้างของผู้บริโภค ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค
ของอ ุตสาหกรรมก ่อสร ้างไทยในการใช ้การก ่อสร ้างระบบ
อุตสาหกรรม ได้แก่ ทัศนคติของผู้บริโภคต่อการใช้งานการสร้าง
ระบบอ ุตสาหกรรม , ข ้อกำหนดในการใช ้ถนนและสะพาน , 
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการวิจัยและพัฒนา โดยผลรวมคะแนน
ถ่วงน้ำหนักของปัจจัยภายใน (IFE) เท่ากับ 2.68 ผลรวมคะแนนถ่วง
น้ำหนักของปัจจัยภายนอก (EFE) เท่ากับ 2.89 เมื่อวิเคราะห์ด้วย 
Internal-External Matrix พบว่าอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยอยู ่ใน
สถานการณ์การประค ับประคองและบำร ุงร ักษา (Hold and 
Maintain) จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาแนวทางในการกระตุ ้นให้
อุตสาหกรรมเกิดการพัฒนาต่อไป ผลการวิจัยที่ได้สามารถนำไป
วิเคราะห์หาแนวทางในส่งเสริมการก่อสร้างระบบอุตสาหกรรมใน
อนาคต 
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การประเมินความพร้อมสำหรับการประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติของบริษัทรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย 
THE ASSESSMENT OF READINESS FOR APPLYING THE AUTOMATION SYSTEM IN THAI CONTRACTORS 
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บทคัดย่อ 

ปัจจุบันอุตสาหกรรมก่อสร้างทั่วโลกยังคงประสบปัญหาด้านประสิทธิภาพในการดำเนินงานการขาดแคลนแรงงานและต้นทุนค่าแรงที่สูงขึ้น 
ซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมก่อสร้างคือการประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมก่อสร้าง เนื่องจากระบบอัตโนมัติช่วยลดการพึ่งพา
แรงงาน ต้นทุนการก่อสร้าง และระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง ซึ่งมีความสำคัญต่อบริษัทรับเหมาก่อสร้าง โดยการพัฒนาระดับของอุตสาหกรรมมี 5 
ระดับ ได้แก่ ระบบชิ ้นส่วนสำเร็จรูป (Prefabrication) การนำเครื ่องจักรมาใช้ (Mechanisation) ระบบอัตโนมัติ (Automation) หุ ่นยนต์ 
(Robotics) และการทำซ้ำ (Reproduction) ซึ่งในปัจจุบันอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทยยังคงอยู่ใน 2 อันดับแรก คือ การนำระบบชิ้นส่วน
สำเร็จและเคร่ืองจักรกลมาใช้ในการก่อสร้าง ในขณะที่อุตสาหกรรมก่อสร้างในต่างประเทศเร่ิมมีการก้าวข้ามระดับมาใช้ระบบอัตโนมัติมากขึ้น ดังนั้น
จึงควรมีการประเมินความพร้อมของบริษัทรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทยสำหรับการนำระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้ โดยงานวิจัยนี้มีขั้นตอนการ
ดำเนินงานคือการรวบรวมปัจจัยภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาแบบสอบถามโดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
(SWOT Analysis)เพื่อนำมาวิเคราะห์ปัจจัยและความพร้อมของบริษัทรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทยสำหรับการนำระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้
โดยวิธีการประเมินปัจจัยภายในและภายนอก (IFE & EFE Matrix) และตารางเมทริกซ์ปัจจัยภายในและภายนอก (IE Matrix) ประโยชน์ที่ได้รับจาก
งานวิจัยนี้คือปัจจัยภายในและภายนอกที่สำคัญ และความพร้อมของบริษัทรับเหมาก่อสร้างสำหรับการนำระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนา
ปรับปรุงอุตสาหกรรมก่อสร้างด้านการขาดแคลนแรงงาน 
คำสำคัญ: การขาดแคลนแรงงาน, ระบบอัตโนมัติ, การประเมินปัจจัยภายใน, การประเมินปัจจัยภายนอก, ตารางเมทริซ์ปัจจัยภายในและภายนอก 

Abstract 

Nowadays, the global construction industry is still facing problem performance problems, labor shortages, and higher labor 
costs. The solution for these problems is applying automation systems to the construction industry because automation 
system reduces dependence on labor, construction cost, and the duration of the construction that is important to the 
contractor. There are five degrees of industrialization. They are prefabrication, mechanization, automation, robotics, and 
reproduction. At present, the construction industry in Thailand is still the first two degrees (Prefabrication and mechanization).  
As the foreign construction industry began to move across more degrees to use automation. So, there is an assessment of 
readiness for applying the automation system in Thai contractors. In this research, there is a process of collecting internal and 
external factors to develop a questionnaire using SWOT analysis to analyze the factors and the readiness of Thai contractors 
for applying automation system by using the Internal Factor Evaluation Matrix (IFE Matrix) and External Factor Evaluation Matrix 
(EFE Matrix). And the assessment of readiness for applying the automation system in Thai contractors by Internal-External 
Matrix (IE Matrix). A potential benefit of this research is the key internal and external factors and the readiness for applying 
the automation system in Thai contractors to develop and improve the construction industry on labor shortage. 
Keywords: Labor shortage, Automation system, Internal Factor Evaluation Matrix (IFE Matrix), External Factor Evaluation 
Matrix (EFE Matrix), Internal-External Matrix (IE Matrix)
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1. ที่มาและความสำคัญของปัญหา 
แรงงานเป็นทรัพยากรหลักในอุตสาหกรรมก่อสร้าง เนื่องจาก

เป็นปัจจัยของผลิตผล รวมทั ้งเป็นทรัพยากรที ่สำคัญในระบบ
เศรษฐกิจ  และเพิ ่มมูลค่าให้กับธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่ง
แตกต่างจากธุรกิจอื ่น ๆ เช่น เครื ่องจักร หรือวัสดุ เนื ่องจาก
แรงงานคนมีคุณภาพ จะมีศักยภาพในการพัฒนาการเรียนรู้ และ
เกิดทักษะหลากหลายซึ่งส่งผลให้เกิดผลิตภาพต่อองค์กรที่สูงขึ้น [1] 
ดังนั้น แรงงานจึงเป็นปัจจัยสำคัญในความสำเร็จในงานก่อสร้าง 

ปัจจุบันอุตสาหกรรมก่อสร้างทั่วโลกยังคงประสบปัญหาด้าน
ประสิทธิภาพในการดำเนินการ การขาดแคลนแรงงานและต้นทุน
ค่าแรงสูงขึ้นซึ่งเป็นความท้าทายที่สำคัญของอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ทั้งในไทยและต่างประเทศมาโดยตลอด และมีแนวโน้มจะทวีความ
รุนแรงยิ่งขึ้น สะท้อนจากประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมก่อสร้างยังคง
ต่ำกว่าอุตสาหกรรมอื่น นอกจากนี้ศูนย์กลางความรู้ทางเศรษฐกิจ
แล ะ ธ ุ ร ก ิ จ  ( Economic Intelligence Center, EIC) แนะน ำ
ผู้รับเหมาก่อสร้างควรเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่
อาจทวีความรุนแรงขึ้น เนื ่องจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของ 
Covid-19 ในปัจจุบันและปัจจัยด้านลบที่รุมเร้าก่อนหน้าได้ส่งผลต่อ
อ ุตสาหกรรมก ่อสร ้างค ือการขาดแคลนแรงงานในระยะส้ัน 
ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างมีความเสี่ยงในการได้รับผลกระทบ
ทั้งทางตรงจากการที่แรงงานติดเชื้อไวรัสและความเสี่ยงทางอ้อม
จากการที่แรงงานต่างด้าวที่อพยพกลับประเทศ โดยในช่วงเดือน
มีนาคมที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทยได้ประเมินว่า การแพร่ระบาด
ของเชื้อ Covid-19 ทำให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา กัมพูชา 
และลาว อพยพกลับประเทศแล้วราว 60,000 คน ซี ่งได้ส่งผล
กระทบต่อโครงการก่อสร้างแล้ว เช่น โครงการปรับปรุงทางต่าง
ระดับบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งกรมทางหลวงเปิดเผยว่า
ได ้ร ับผลกระทบจากแรงงานต่างด้าวที ่ได ้ขอลากลับประเทศ
เนื ่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้อ Covid-19 ทำให้
แรงงานลดลงประมาณ 50% [2] ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้าง
ไทยสามารถเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาเหล่านี ้ โดยการนำ
เทคโนโลยีด้านการก่อสร้างเข้ามาประยุกต์ใช้ในการทำงาน เพื่อลด
ปัญหาที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรม เช่น ปัญหาขาดแคลนแรงงาน และ
ต้นทุนการผลิต เป็นต้น 

ซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมก่อสร้างคือการก้าวไปสู่
การเป็นอุตสาหกรรมโดยใช้เครื ่องจักรกลและระบบอัตโนมัติใน
อุตสาหกรรมก่อสร้าง ในอุตสาหกรรมก่อสร้างเวลาเป็นสิ่งสำคัญ 
เนื่องจากเครื่องจักรกลและระบบอัตโนมัติสามารถปฏิบัติงานได้เร็ว
กว่ามนุษย์ ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างควรคาดหวังว่าโครงการ
จะแล้วเสร็จเร็วกว่านี ้เมื ่อใช้เทคโนโลยีเหล่านี ้ [3] ดังนั ้นระบบ
อัตโนมัติจึงสามารถช่วยลดการพึ่งพาแรงงาน ต้นทุนการก่อสร้าง 
และระยะเวลาที ่ใช้ในการก่อสร้าง ซึ ่งมีความสำคัญต่อบริษัท

รับเหมาก่อสร้าง 
ในปัจจุบันการพัฒนาระดับของอุตสาหกรรมก่อสร้างแบ่ง

ออกเป็น 5 ระดับ คือ ระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (Prefabrication), 
การนำเครื ่องจ ักรกลมาใช้ (Mechanisation), ระบบอัตโนมัติ 
( Automation), หุ่ น ย น ต ์ ( Robotics) แ ล ะ ก า ร ท ำ ซ้ ำ 
(Reproduction) [4] ซึ่งปัจจุบันอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศ
ไทยยังคงอยู่ใน 2 อันดับแรก คือ การนำระบบชิ้นส่วนสำเร็จและ
เครื่องจักรกลมาใช้ในการก่อสร้าง โดยที่อุตสาหกรรมก่อสร้างใน
ต่างประเทศเริ่มมีการก้าวข้ามระดับมาใช้ระบบอัตโนมัติมากขึ้น ซึ่ง
งานวิจัยในอดีตมีการศึกษาเกี่ยวกับอุปสรรคและผลกระทบในการ
นำเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติมาใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างใน
ต่างประเทศ รวมถึงการศึกษาเพื่อประเมินระดับของอุตสาหกรรม
ก่อสร้างในต่างประเทศ แต่การศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเป็นไป
ได้ในการประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติของอุตสาหกรรมก่อสร้างใน
ประเทศไทยนั้นยังเป็นเรื ่องที่ใหม่อยู ่ เนื ่องจากในอุตสาหกรรม
ก่อสร้างของประเทศไทยยังเพิ่งเริ่มมีการประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติ
กับการก่อสร้าง ดังนั้นงานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่
บ่งบอกความเป็นได้สำหรับการประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติในบริษัท
รับเหมาก่อสร้างในประเทศไทยและประเมินความพร้อมของบริษัท
รับเหมาก่อสร้างในประเทศไทยสำหรับการนำระบบอัตโนมัติมา
ประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน 
2. ขั้นตอนการดำเนนิงานวิจัย 

งานวิจัยนี้มีวิธีการดำเนินงานวิจัยทั้งหมด 5 ขั้นตอนดังที่แสดง
ในรูปที่ 1 เร่ิมจากการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับ
ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยแบ่งเป็นการศึกษา
ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้ ส่วนแรก คือการศึกษาระบบอัตโนมัติใน
อุตสาหกรรมก่อสร้าง เพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการนำระบบ
อัตโนมัติมาประยุกต์ใช้ในช่วงระหว่างงานก่อสร้าง และส่วนที่สอง 
คือการศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดความเป็นไปได้สำหรับการนำระบบ
อัตโนมัติมาประยุกต์ใช้ในบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่บ่งบอกจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค การศึกษาเบื้องต้นจะถูกใช้เป็นพ้ืนฐาน
ในการพัฒนากรอบแนวคิด จากนั้นจึงพัฒนากรอบแนวคิดโดยการ
สอบถามและสัมภาษณ์เบื้องต้น เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นและปัจจัย
ภายในและภายนอก จากนั้นรวบรวมปัจจัยภายในและภายนอกเพ่ือ
พัฒนาแบบสอบถาม และประเมินปัจจัยที่สำคัญที่ก่อให้เกิดความ
เป็นไปได้ในการนำระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้ของบริษัทรับเหมา
ก่อสร้างในประเทศไทย และประเมินความพร้อมสำหรับการนำ
ระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้ของบริษัทรับเหมาก่อสร้างในประเทศ
ไทยในปจัจุบัน 
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รูปที่ 1 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 
 

3. การพัฒนากรอบแนวคิดของงานวิจัย 
จากการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบ

อัตโนมัติในอุตสาหกรรมก่อสร้าง และปัจจัยที่ทำให้เกิดความเป็นไป
ได้สำหรับการประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติในบริษัทรับเหมาก่อสร้าง 
หลังจากนั้นจึงนำมาพัฒนากรอบแนวคิดของงานวิจัย ดังแสดงในรูป
ที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2  กรอบแนวคิดการประเมินความพร้อมสำหรับการ
ประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติ 

รูปที่ 2 แสดงภาพรวมของกรอบแนวคิดสำหรับการวิเคราะห์
ปัจจัยที ่ก ่อให้เกิดความเป็นไปได้ในการนำระบบอัตโนมัติมา
ประยุกต์ใช้ของบริษัทรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย และวิเคราะห์
ความพร้อมสำหรับการนำระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้ของบริษัท
รับเหมาก่อสร้างในประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งเริ่มจากการรวบรวม
ปัจจัยที่ศึกษามาจากการทบทวนเอกสารและวรรณกรรม รวมท้ัง

การสอบถามและสัมภาษณ์เบื ้องต้น จากนั ้นจึงทำการพัฒนา
แบบสอบถาม โดยใช้เครื ่องมือ SWOT analysis และวิเคราะห์
ปัจจัยที ่ก ่อให้เกิดความเป็นไปได้ในการนำระบบอัตโนมัติมา
ประยุกต์ใช้ของบริษัทรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย โดยใช้การ
ประเมินปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งแบ่งออกเป็นการวิเคราะห์
ปัจจัยภายในโดยใช้เมทริกซ์ (Internal Factor Evaluation Matrix, 
IFE Matrix) และการวิเคราะห์ป ัจจ ัยภายนอกโดยใช้เมทร ิกซ์ 
(External Factor Evaluation Matrix, EFE Matrix) เพ่ือสังเคราะห์
ปัจจ ัยท ี ่สำค ัญจากคะแนนถ ่วงน ้ำหน ัก และจ ัดลำด ับระดับ
ความสำคัญ และสุดท้ายจึงทำการวิเคราะห์ความพร้อมสำหรับการ
นำระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้ของบริษัทรับเหมาก่อสร้างใน
ประเทศไทยในปัจจุบันโดยใช้ตารางเมทริกซ์ภายในและภายนอก 
(Internal-External Matrix, IE Matrix) 
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 การสอบถามและสมัภาษณ์เบื้องต้น 
การเก็บข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับปัจจัยที่เกิดขึ้นในการประยุกต์ใช้

ระบบอัตโนมัติของบริษัทรับเหมาก่อสร้างในไทยในช่วงระหว่างการ
ก่อสร้าง (Construction Phase) ของโครงการก่อสร้างประเภทตึก
สูง (High-Rise Building) ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยแบ่ง
ออกเป็นปัจจัยภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) และปัจจัยภายนอก 
(โอกาสและอุปสรรค) โดยสอบถามและสัมภาษณ์บุคลากรฝ่าย R&D 
ของบริษัทรับเหมาก่อสร้างหรือบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบการ
พัฒนารูปแบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพทั ้งด้านการบริหาร
ทรัพยากร เวลา เทคโนโลยีการก่อสร้าง จำนวน 10 ราย 

 การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก (SWOT ANALYSIS) 

SWOT เป็นตัวย่อที ่แสดงถึงจุดแข็ง (Strengths), จุดอ่อน 
(Weaknesses), โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) 
ซึ่งเป็นวิธีการระบุจุดแข็งที่เป็นไปได้ขององค์กรที่มุ่งใช้ประโยชน์จาก
โอกาสที่จะรับมือกับภัยคุกคามและลดจุดอ่อน ในวิธีการนี้มีปัจจัย
ภายในและภายนอกโดยท่ีมีจุดแข็งและจุดอ่อนแสดงถึงปัจจัยภายใน 
ในขณะที ่โอกาสและอุปสรรคแสดงถึงปัจจ ัยภายนอก ปัจจัย
ภายนอกอยู่นอกเหนือการควบคุมขององค์กรในขณะที่ปัจจัยภายใน
เป็นปัจจัยภายในการควบคุมขององค์กร [5] ดังแสดงในตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1 SWOT template 

 

การวิเคราะห์ SWOT เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรค หรือปัจจัยภายในและภายนอกของบริษัทรับเหมา
ก่อสร้าง ทั้งนี้งานวิจัยจะนำแนวคิดดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการ
ประเมินความพร้อมสำหรับการประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติของบริษัท

Strengths Weaknesses 
Opportunities Threats 

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรม 

การพัฒนากรอบแนวคิด 

สอบถามและสัมภาษณ์เบื้องต้น 

รวบรวมปัจจัยภายในและภายนอก 

ประเมินปัจจัยที่สำคัญ พร้อมทั้งประเมินความพร้อม 
และสรุปผล 

ปัจจัยนำเข้า 
(Input) 

ทบทวนเอกสาร
และวรรณกรรม 

สอบถามและ
สัมภาษณ ์

กระบวนการ 
(Process)  

รวบรวมปัจจัย เพื่อ
พัฒนาแบบสอบถาม 

ประเมินปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอก 

การประเมินความ
พร้อมของบริษัท

รับเหมาก่อสร้างใน
ปัจจุบัน 

ผลลัพธ์ 
(Output) 

ปัจจัยภายใน
และปัจจัย
ภายนอกท่ี
สำคญั 

ความพรอ้ม
ของบริษัท
รับเหมา

ก่อสร้างใน
ปัจจุบัน 
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รับเหมาก่อสร้างในประเทศไทยในปัจจุบันเพื่อแก้ปัญหาการขาด
แคลนแรงงานและปัญหาต้นทุนการผลิต เป็นต้น 

4.2.1. การรวบรวมปัจจัยภายในและภายนอก 
รวบรวมปัจจัยภายในและภายนอกที่ทำให้เกิดความเป็นไปได้ใน

การนำระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้ของบริษัทรับเหมาก่อสร้างใน
ประเทศไทย เพ ื ่อนำมาพัฒนาแบบสอบถามทั ้ ง 2 ส ่วน คือ
แบบสอบถามหาค่าน้ำหนัก (Weight) และแบบสอบถามหาค่า
ประเมิน (Rating) ความสำคัญของแต่ละปัจจัย โดยการพัฒนา
แบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้เครื่องมือ 
SWOT Analysis  

 การพัฒนาแบบสอบถาม 
เพื่อรวบรวมปัจจัยภายในและภายนอกที่ทำให้เกิดความเป็นไป

ได้ในการนำระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้ของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
ในประเทศไทย โดยผู้ตอบแบบสอบถามคือบุคลากรฝ่าย R&D ของ
บริษัทรับเหมาก่อสร้าง หรือบุคลากรท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบการพัฒนา
รูปแบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการบริหารทรัพยากร 
เวลา เทคโนโลยีการก่อสร้างของบริษัทรับเหมาก่อสร้างในช่วง
ระหว่างการก่อสร้าง (Construction Phase) ของโครงการก่อสร้าง
ประเภทต ึกส ู ง  (High-Rise Building) ในเขตกร ุ ง เทพฯ  และ
ปริมณฑล จำนวน 10 ราย โดยแบบสอบถามประกอบด้วย 2 ส่วน 
ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเพื่อพิจารณาค่าน้ำหนัก (Weight) ของ
แต่ละปัจจัย โดยใช้เครื่องมือการเปรียบเทียบเป็นคู่ ๆ (Pairwise 
Comparison) 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเพื่อทำการประเมิน (Rating) รายการ
ปัจจัยที่จะบ่งบอกจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยท่ีตาราง
การประเมินปัจจัยภายในจะกำหนด 4 ช่วง คือ 1 = จุดอ่อนหลัก, 2 
= จุดอ่อนรอง, 3 = จุดแข็งรอง และ 4 = จุดแข็งหลัก ส่วนตาราง
การประเมินปัจจัยภายนอกจะกำหนด 4 ช่วงเช่นกัน คือ 1 = 
อุปสรรคหลัก, 2 = อุปสรรครอง, 3 = โอกาสรอง และ 4 = โอกาส
หลัก 

4.3.1. การหาค่าน้ำหนักของแต่ละปัจจัย (WEIGHT)  
การวิเคราะห์จะใช้หลักการเปรียบเทียบเป็นคู่ ๆ (Pairwise 

Comparison) ของปัจจัย ซึ่งค่าความสำคัญในการเปรียบเทียบจะ
อยู่ในช่วงตั ้งแต่มีความสำคัญเท่ากันจนถึงมีความสำคัญมากกว่า
อย่างยิ่ง ซึ่งสามารถแปลงมาเป็นตัวเลขระหว่าง 1 ถึง 9 (แสดงใน
ตารางท่ี 2) โดยแสดงอยู่ในรูปแบบตารางเมทริกซ์ซึ่งเป็นเครื่องมือที่
เหมาะสมท่ีสุดสำหรับการเปรียบเทียบในลักษณะเป็นคู่ [6] 

 
 
 
 

ตารางท่ี 2 ตัวเลขมาตราส่วนการระบุระดับความสำคัญ  

ระดับความสำคัญ ความหมาย 

1 
ความสำคัญเท่ากัน  

(Equally Important) 

3 
สำคัญกว่าปานกลาง 

(Moderately More Important) 

5 
สำคัญมากกว่าอย่างเด่นชัด 

(Strongly More Important) 

7 
สำคัญมากกว่าอย่างเด่นชัดมาก 

(Very Strongly More Important) 

9 
สำคัญมากกว่าอย่างยิ่ง 

(Extremely More Important) 

2, 4, 6, 8 
สำคัญที่อยู่ระหว่างแต่ละระดับ 

(Intermediate Judgment Value) 
ผลจากการเปรียบเทียบในแต่ละคู่เรียบร้อยแล้วจะสามารถ

คำนวณหาค่าน้ำหนักของแต่ละปัจจัยออกมาเป็นตัวเลข เพื่อแสดง
ให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างได้เห็นถึงความสำคัญของแต่ละปัจจัยอย่าง
ชัดเจน 

 การว ิ เคราะห ์ป ั จจ ัยภายใน  ( INTERNAL 
FACTOR EVALUATION MATRIX, IFE 
MATRIX) และการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
(EXTERNAL FACTOR EVALUATION 
MATRIX, EFE MATRIX) 

เพื่อประเมินปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกในมิติต่าง ๆ ซึ่ง
จัดลำดับความสำคัญ (Weight) ว่าจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส หรือ
อุปสรรคใดส่งผลต่อการประยุกต์ใช ้ระบบอัตโนมัต ิในบริษัท
รับเหมาก่สอร้างมากน้อยเพียงใด โดยระบุด้วยการประเมิน (Rating) 
ที่จะนำมาคำนวณรวมเป็นเกณ์ในการพิจารณาปัจจัยภายในและ
ภายนอกขององค์กร มี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ใส่รายการปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ได้จากการ
ทบทวนเอกสารวรรณกรรม และจากการสัมภาษณ์ 

2. ใส ่ ค ่ าน ้ ำหน ัก  (Weight) ของแต ่ ละป ั จจ ั ยท ี ่ ไ ด ้ จาก
แบบสอบถามการพิจารณาเปรียบเทียบความสำคัญตามตาราง
ว ิ เคราะห์ป ัจจ ัยภายในและปัจจ ัยภายนอก โดยใช ้หล ักการ
เปรียบเทียบเป็นคู่ ๆ (Pairwise Comparison) ของปัจจัย 

3. ใส่ค่าประเมิน (Rating) แต่ละปัจจัยที่ได้จากแบบสอบถามท่ี
ทำการประเมินรายการปัจจัยที่จะบ่งบอกจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรค 

4. ค่ารวมของคะแนน หรือเรียกว่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก ซึ่งได้
จากการนำน้ำหนัก (Weight) ของแต่ละตัวแปรคูณกับคะแนน
ประเมิน (Rating) ของแต่ละปัจจัย  
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  เ ม ท ร ิ ก ซ์ ป ั จ จ ั ย ภ า ย ใ น แ ล ะ ภ า ย น อ ก 
(INTERNAL-EXTERNAL MATRIX, IE 
MATRIX) 

เพื่อประเมินความพร้อมของบริษัทรับเหมาก่อสร้างสำหรับการ
ประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติ โดยท่ีเมทริกซ์ปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกแบ่งออกเป ็น 9 ช่อง โดยมีแกนของความต้องการ
รายละเอียดของข้อมูลและนโยบายเชิงกลยุทธ์ IE Matrix จะมีปัจจัย 
2 ประการ คือแกน X จะแสดงค่าถ่วงน้ำหนักรวมของ IFE และแกน 
Y จะแสดงคะแนนถ่วงน้ำหนักรวมของ EFE ดังแสดงในตาราง 3 

ตารางท่ี 3 เมทริกซ์ประเมินปัจจัยภายในและภายนอก (Internal 
External Matrix, IE Matrix) 

แกน X ของเมทริกซ์ IE แทนด้วยคะแนนถ่วงน้ำหนักรวมของ 
IFE โดยคะแนนถ่วงน้ำหนักรวมของ IFE จะมี 3 ส่วน คือ 1.0 – 
1.99 หมายถึง อ่อนแอ, 2.00 – 2.99 หมายถึง ค่าเฉลี่ย และ 3.0 – 
4.0 หมายถึง เข้มแข็ง ส่วนแกน Y ของเมทริกซ์ IE แทนด้วยคะแนน
ถ่วงน้ำหนักรวมของ EFE ซึ่งจะแบ่งคะแนนออกเป็น 3 ส่วน เช่นกัน 
ได้แก่ 1.0 – 1.99 หมายถึง ต่ำ, 2.0 – 2.99 หมายถึง ปานกลาง 
และ 3.0 – 4.0 หมายถึง สูง อีกทั้งเมทริกซ์ IE แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ซึ่งจะแสดงถึงการใช้กลยุทธ์ที่ต่างกันออกไป ได้แก่ ส่วน 1 องค์การ
จะใช้กลยุทธ์การเจริญเติบโตเป็นกลยุทธ์ที ่ใช้ในกรณีที่วิเคราะห์
ข้อมูลแล้วพบว่ากิจการมีความเข้มแข็งและองค์การจะเพ่ิมระดับการ
ปฏิบัติงานเพื่อการขยายตัวขององค์การโดยมีการกระจายธุรกิจทั้ง
แนวนอนและแนวดิ่ง มีการเจาะตลาด พัฒนาตลาด พัฒนาสินค้า 
นอกจากนี้ต้องมีการลงทุนเพิ่มเป็นการสร้างองค์การให้เจริญเติบโต
และเข้มแข็งอาจใช้กลยุทธ์การรวมธุรกิจหรือร่วมลงทุน  ส่วนที่ 2 
เป็นส่วนที่องค์การจะต้องใช้กลยุทธ์คงที่หรือรักษาเสถียรภาพ เป็น
กลยุทธ์ที่มีลักษณะคงที ่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใด ๆ เป็น
ลักษณะอนุรักษ์นิยม ใช้สำหรับกรณีที่มีแนวโน้มในอนาคตจะไม่มี
การเปลี่ยนแปลงมากนัก หรือในกรณีที่เศรษฐกิจซบเซา และส่วนที่ 
3 กลยุทธ์การถดถอยเป็นกลยุทธ์การป้องกันตัวที่ผู้บริหารต้องการ
ลดการดำเนินงานขององค์การลงเมื่อองค์การอยู่ภายใต้การยุ่งยาก

ทางด้านการเงิน มีการคุกคามจากคู่แข่งหรือมีการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมอย่างรุนแรง [7] 
5. การทบทวนเอกสารและวรรณกรรม 

 กลุ่มปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายใน หมายถึง ปัจจัยที่เกิดขึ้นภายในองค์กรที่ส่งผลให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร เช่น การเปล่ียนแปลงนโยบายย
ผู้บริหาร การปรับเปลี่ยนระบบการทำงานใหม่ การใช้เทคโนโลยี
ใหม่ ๆ เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ เป็นต้น ปัจจัยที่เกิดขึ้น
ภายในเหล่านี้ในหลายกรณีเกิดขึ้นจากการที่องค์กรต้องปรับตัวเพ่ือ
ตอบรับกับปัจจัยและสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น การนำเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ หรือการปฏิบัติงานในองค์กร
เพื่อก่อให้เกิดการให้บริการที่ดีมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจากก
การศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องสามารถสรุปได้ดัง  

5.1.1. การรวบรวมปัจจัยภายใน  
สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 ผลการรวบรวมข้อมูลปัจจัยภายใน 

กลุ่มปัจจัย
ภายใน 

ปัจจัยย่อยจากการทบทวนวรรณกรรมและ
การสัมภาษณ์ 

โครงสร้าง
ของบริษัท 

1. การปรับปรุงแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ลดความล่าช้า [8] 
2. การนำแนวค ิดใหม่ ว ิธ ีการใหม่ รวมถึง
เคร่ืองมืออุปกรณ์ใหม่ และพฤติกรรมการทำงาน
ใหม่มาสู่พนักงานเพื่อนำการเปลี่ยนแปลงสู่ภาพ
ปฏิบัติ [9] 
3. กฎระเบียบภายในบริษัทและควาเหมาะสม 
[10] 
4. บริษัทมีการจัดระบบการทำงานท่ีเหมาะสม 
5. บริษัทมีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ทำให้
ท่านมีความกระตือรือร้นในการทำงานมากขึ้น 

ทรัพยากร
ของบริษัท 
(คน เงิน 
วัสดุ

อุปกรณ์) 

1.การให้ความรู ้ความเข ้าใจและสื ่อสารให้
บ ุคลากรทราบ ให ้บ ุคลากรม ีส ่วนร ่วมการ
พิจารณาและตัดสินใจ ให้ความสะดวกและให้
การสนับสนุนแก่บุคลากร เช่น การฝึกอบรม 
[10] 
2. ทัศนคติ และความเชื ่อของบุคลากรที่มีต่อ
การเปล่ียนแปลง [11] 
3. การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร เปล่ียนทัศนคติ
และพฤติกรรมใหม่ [8] 
4. ประสบการณ์ยาวนาน สถาปนิก วิศวกร ช่าง
เทคนิค และช่างฝีมือแรงงาน [12] 

ส่วนท่ี 1 กลยุทธเ์ติบโตและสร้าง 
(Growth Strategies) 

ส่วนท่ี 2 กลยุทธค์งท่ี 
(Stabilities Strategies) 

ส่วนท่ี 3 กลยุทธ์ถดถอย 
(Retrenchment 

Strategies) 
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5. ทักษะทางภาษาและการใช้คอมพิวเตอร์ 
6. การพัฒนาฝีมือแรงงานและเทคโนโลยีอย่าง
เป็นระบบและต่อเน่ือง 
7. แหล่งเงินทุนของบริษัท 
8. ต้นทุนด้านแรงงาน 

 กลุ่มปัจจัยภายนอก 
ปัจจัยภายนอก หมายถึง สิ ่งที ่ผลักดันจากภายนอก เช่น 

นโยบายภาครัฐ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง อีกทั้งในปัจจุบัน
เทคโนโลยีซึ่งเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลมากต่อการเปลี่ยนแปลง เพราะ
ก่อให้เกิดรูปแบบการดำเนินชีวิตแบบใหม่และทำให้เกิดการทำธุรกิจ
แบบใหม่ เกิดสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่สามารถทดแทนผลิตภัณฑ์เดิม
ที่เคยมีอยู่ โดยจากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้อง  

5.2.1. การรวบรวมข้อมูลปัจจัยภายนอก  
สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 5 

ตารางท่ี 5 ผลการวบรวมข้อมูลปัจจัยภายนอก 

กลุ่มปัจจัย
ภายนอก 

ปัจจัยย่อยจากการทบทวนวรรณกรรมและ
การสัมภาษณ์ 

ด้านเทคโนโลยี 1. การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขกระบวนการ
ทำงาน  ว ิ ธ ี การทำงาน  รวมท ั ้ งการนำ
เครื่องจักร เครื่องมือแบบใหม่ที่ทันสมัยและ
ระบบอัตโนมัติมาแทนที่เครื่องจักรเดิม และ
ใช้การควบคุมโดยคอมพิวเตอร์แทนการใช้
แรงงานคน [10] 
2. การได้มาซึ่งต้นทุนที่สูงและการบำรุงรักษา
เทคโนโลยีเป็นหนึ่งในความท้าทายในการนำ
ระบบอัตโนมัติมาใช้ในงานก่อสร้าง [13] 
3. ความซับซ้อนของอัตโนมัติ [14] 
4. ค่าใช้จ่ายของการนำเทคโนโลยีมาใช้ ซึ่ง
บริษัทที่มีผลประกอบการที่ดีและการแข่งขัน
ในตลาดสามารถซื ้อเทคโนโลยีเหล่านี ้ได้
เท่านั้น [15] 
5. ประเทศไทยเริ่มมีการรับเทคโนโลยีเข้ามา
มากขึ้น 
6. การประย ุกต ์ใช ้ของเทคโนโลย ีระบบ
อัตโนมัติกับการดำเนินงานที่มีอยู ่และการ
ก่อสร้างปัจจุบัน 

ด้านการเมือง 1. นโยบายทางการเมือง (ถ ้าม ีนโยบาย
เกี ่ยวกับการก่อสร้างมากขึ ้น ก็จะมีการ
จัดสรรงบประมาณลงสู่ท้องถิ ่นเพิ่มขึ ้น จะ

ส ่งผลต ่อการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้างและกระตุ้น
เศรษฐกิจ)  
2. การเปลี ่ยนแปลงทางการเมือง (ทำให้
ค่าจ้างแรงงานที ่ปรับขึ ้นตามการกำหนด
ค่าแรงขั้นต่ำตามนโยบายของรัฐบาลส่งผลให้
ผู้รับเหมาก่อสร้างแบกรับภาระเพ่ิมขึ้น) 
3. ภาษี (ถ้าภาษีเพ่ิม ทำให้ต้นทุนผู้จำหน่ายมี
ราคาสูงขึ้น ผู้จำหน่ายก็อาจจะได้กำไรจาก
ธุรกิจนั้นน้อยลง) 
4. ความสามารถในการบริหารของผ ู ้นำ
ประเทศ (ถ้าผู้นำของประเทศมีวิสัยทัศน์ของ
ความสามารถในการบริหารก็อาจจะส่งผลต่อ
อุตสาหกรรมในรูปแบบอื ่น ๆ การเมืองที่
มั่นคงยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนที่
จะมาลงทุนอีกด้วย) 
5. การประมูลงาน (ขึ ้นอยู ่กับการจัดสรร
งบประมาณ) 

ด้านเศรษฐกิจ 1. ราคาของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเทคโนโลยี
ระบบอัตโนมัติ 
2. เงินทุนในการหมุนเวียนของบริษัท (งาน
ก่อสร้างต้องอาศัยเงินหมุนเวียนในทุกขั้นตอน
การทำงาน ต้องซื้อวัตถุดิบเสมอ หากมีปัญหา
ทางเรื่องการเงินอาจจะทำให้เกิดความล่าช้า
ขึ ้นได้ จนสุดท้ายแล้วอาจก่อใให้เกิดความ
เสียหายแก่บริษัทได้ในเรื ่องของชื ่อเสียง 
(เครดิต) และมาตรฐานในการทำงาน 

ด้านสังคม 1. การส่งมอบงาน (เมื่อมีการส่งผลงานของ
บริษัทเผยแพร่ออกไป ความเรียบร้อยและ
รายละเอียดของงาน กำหนดการส่งมอบงาน
ในแต่ละครั ้ง เมื ่อมีคนเข้ามาดูผลงานหรือ
ติดตามบริษัทอยู่ก็อาจจะเป็นผลดีกับบริษัท) 
2. การก่อสร้างในพื้นที่ชุมชนสังคมเมือง (ถูก
บีบบังคับด้วยระยะเวลา พื้นที่ และวิธีการ
ก่อสร้าง) 
3. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ในสังคมเมือง
เรื ่องการก่อสร้างจะมีผลกระทบต่อวิ ่งแวด
ล้อมรอบข้างของที่ก่อสร้างตามมา เช่น การ
ร้องเรียน) 
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6. การประเมินปัจจัยภายในและภายนอก 
         เมื่อรวบรวมปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกในหัวข้อที่ผ่านมา
เพื่อทำการประเมินปัจจัย โดยที่การประเมินปัจจัยนี้ใช้การวิเคราะห์
ภายในโดยใช ้เมทร ิกซ ์ (IFE Matrix) และการว ิเคราะห์ป ัจจัย
ภายนอกโดยใช้เมทริกซ์ (EFE Matrix)  

 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในโดยใช้เมทรกิซ์ 
(INTERNAL FACTOR MATRIX, IFE 
MATRIX)  

สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังตารางที่ 6 

ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 

ปัจจัยภายใน 
(Internal Factor) 

น้ำหนัก 
(Weight) 

การ
ประเมิน 
(Rating) 

คะแนน
ถ่วง

น้ำหนัก 
1. การปรับปรุงแผนงาน 0.04 3 0.12 
2. การมีแนวคิดใหม่ 
วิธีการใหม่ รวมถึง
เคร่ืองมืออุปกรณ์ใหม่ 

0.07 4 0.28 

3. กฎระเบ ียบภายใน
บริษัทและควาเหมาะสม 

0.02 2 0.04 

4. บริษัทมีการจัดระบบ
การทำงานที่เหมาะสม 

0.02 2 0.04 

5. บริษัทมีการนำ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ 

0.12 3 0.36 

6. ทัศนคติและความเชื่อ
ของบุคลากรที ่มีต่อการ
เปล่ียนแปลง 

0.15 2 0.30 

7. การสร้างแรงจูงใจให้
บุคลากร เปลี่ยนทัศนคติ
และพฤติกรรมใหม่ 

0.02 2 0.04 

8. การให้ความรู้ความ
เข้าใจและส่ือสารให้
บุคลากรทราบ 

0.03 2 0.06 

9. ประสบการณ์ยาวนาน 
สถาปนิก วิศวกร ช่าง
เทคนิค และช่างฝีมือ
แรงงาน 

0.05 3 0.15 

10. ทักษะทางภาษาและ
การใช้คอมพิวเตอร์ 

0.07 4 0.28 

11. การพัฒนาฝีมือ
แรงงานและเทคโนโลยี

0.04 2 0.08 

อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 
12. แหล ่งเง ินท ุนของ
บริษัท 

0.22 4 0.88 

13. ต้นทุนด้านแรงงาน 0.15 3 0.45 
รวม 1.00  3.08 

 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกโดยใช้เมทริกซ์ 
(EXTERNAL FACTOR EVALUATION 
MATRIX, EFE MATRIX) 

สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังตารางที่ 7 

ตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 

ปัจจัยภายนอก 
(External Factor) 

น้ำหนัก 
(Weight) 

การ
ประเมิน 
(Rating) 

คะแนน
ถ่วง

น้ำหนัก 
1. การเปลี่ยนแปลงหรือ
แก้ไขกระบวนการทำงาน  

0.02 2 0.04 

2. ค่าบำรุงรักษาของ
เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ 

0.01 2 0.02 

3.  ความซ ั บซ ้ อนของ
เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ 

0.13 4 0.52 

4. ค่าใช้จ่ายในการนำ
เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ
มาใช้ 

0.02 2 0.04 

5. ประเทศไทยเริ่มมีการ
รับเทคโนโลยีเข้ามามาก
ขึ้น 

0.03 2 0.06 

6. การประย ุกต ์ใช ้ของ
เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ
กับการดำเนินงานที่มีอยู่
และการก่อสร้างปัจจุบัน 

0.03 2 0.06 

7. นโยบายทางการเมือง  0.03 2 0.06 
8. การเปลี ่ยนแปลงทาง
การเมือง 

0.05 3 0.15 

9. ภาษี 0.03 3 0.09 
10. ความสามารถในการ
บริหารของผู้นำประเทศ  

0.05 2 0.10 

11. การประมูลงาน 
(ขึ้นอยู่กับการจัดสรร
งบประมาณ) 

0.04 1 0.04 

12. ต้นทุนของเทคโนโลยี
ระบบอัตโนมัติ 

0.18 4 0.72 
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13. เงินทุนในการ
หมุนเวียนของบริษทั 

0.15 4 0.60 

14. การส่งมอบงาน 0.05 2 0.10 
15.. การก่อสร้างในพื้นที่
ชุมชนสังคมเมือง 

0.11 4 0.44 

16. ผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

0.07 4 0.28 

รวม 1.00  3.32 
 

7. การประเมินความพร้อมของบริษัทรบัเหมาก่อสร้างโดยใช้ IE 
MATRIX 

นำคะแนนถ่วงน้ำหนักรวมของทั ้งปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยโดยใช้เมททริกซ์ในตารางที่ 7 
และ 8 มาพลอตในตารางเมทริกซ์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 
หรือ IE Matrix เพื ่อประเมินความพร้อมสำหรับการประยุกต์ใช้
ระบบอัตโนมัติบริษัทรับเหมาก่อสร้าง สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 9 

ตารางท่ี 9 ผลการประเมินความพร้อมสำหรับการประยุกต์ใช้ระบบ
อัตโนมัติของบริษัทรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย 

จากตารางที่ 9 สามารถเห็นได้ว่าเส้นคะแนนถ่วงน้ำหนักของ
การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (แกน X) ตัดกับเส้นคะแนนถ่วงน้ำหนัก
ของการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (แกน Y) ที่ส่วนที่ 1 กลยุทธ์เติบโต
และสร้าง นั่นคือ บริษัทรับเหมาก่อสร้างในไทยพร้อมที่จะเพ่ิมระดับ
การปฏิบัติงานเพื่อขยายตัวในการประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติเพ่ิม
มากขึ้น 
8. สรุปผลงานวิจัย 

งานวิจัยนี้ศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเป็นไปได้สำหรับการ
ประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติในบริษัทรับเหมาก่อสร้างไทยและ
ประเมินความพร้อมของบริษัทรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย
สำหรับการนำระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้ เพื ่อให้ข้อมูลมีการ
ครบถ้วนมากที่สุด โดยรวบรวมจากการทบทวนเอกสารวรรณกรรม
และจากการสัมภาษณ์ในตารางที่ 4 และ 5 เพื ่อทำการประเมิน

ปัจจัยภายในและภายนอก ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยภายในโดยใช้เมท
ริกซ์ (Internal Factor Evaluation Matrix, IFE Matrix) ซึ่งผลที่ได้
จากการวิเคราะห์ นั่นคือ ได้คะแนนถ่วงน้ำหนักรวมของปัจจัย
ภายในเท่ากับ 3.08 โดยมีปัจจัยภายในที่ก่อให้เกิดความเป็นได้ใน
การนำระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้ของบริษัทรับเหมาก่อสร้างใน
ประเทศไทยปัจจุบันที่สำคัญที่สุด 3 อันดับแรก คือ แหล่งเงินทุน
ของบริษัท ต้นทุนด้านแรงงาน และการท่ีบริษัทมีการนำเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ มาใช้  ส่วนการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกโดยใช้เมทริกซ์ 
(External Factor Evaluation Matrix, EFE Matrix) ซึ่งผลที่ได้จาก
การวิเคราะห์ นั่นคือ ได้คะแนนถ่วงน้ำหนักรวมเท่ากับ 3.32 โดยมี
ปัจจัยภายนอกที่ก่อให้เกิดความเป็นได้ในการนำระบบอัตโนมัติมา
ประยุกต์ใช้ของบริษัทรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทยปัจจุบันที่
สำคัญ 3 อันดับแรกคือ ต้นทุนของเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ เงินทุน
ในการหมุนเวียนของบริษัท และความซับซ้อนของเทคโนโลยีระบบ
อัตโนมัติ จากนั้นทำการประเมินความพร้อมสำหรับการประยุกต์ใช้
ระบบอัตโนมัติของบริษัทรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทยในปัจจุบัน
ด้วยการใช้ตารางเมทริกซ์ภายในและภายนอก (Internal-External 
Matrix, IE Matrix) โดยนำคะแนนถ่วงน้ำหนักรวมของปัจจัยภายใน
และภายนอกมาพลอตในตาราง IE Matrix ซึ่งผลที่ได้คือ เส้นทั้ง 2 
ตัดกันที่ส่วนที่ 1 กลยุทธ์เติบโตและสร้าง นั่นหมายความว่า บริษัท
รับเหมาก่อสร้างในไทยพร้อมที ่จะเพิ ่มระดับการปฏิบัติงานเพ่ือ
ขยายตัวในการประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติเพ่ิมมากขึ้น 
9. ข้อเสนอแนะ  
      ในปัจจุบ ันการนำระบบอัตโนมัต ิมาประยุกต์ใช ้ในบริษัท
รับเหมาก่อสร้างในประเทศไทยยังเป็นเร่ืองที่ใหม่อยู่ ซึ่งถ้าในอนาคต
มีการนำระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้ในด้านการก่อสร้างมากขึ้น
สามารถนำผลการประเมินปัจจัยข้างต้นไปสร้างกลยุทธ์สำหรับการ
นำระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้ของบริษัทรับเหมาก่อสร้างใน
ประเทศไทย เนื่องจากในปัจจุบันยังมีผู้เชี่ยวชาญไม่มากพอ 
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ปัจจัยท่ีทำให้เกิดความล่าช้าในงานก่อสร้างถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจงัหวัดนครพนม 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดความล่าช้าในงานก่อสร้างถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครพนมปัจจัย  ที่
ทำให้เกิดความล่าช้าในงานก่อสร้างถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครพนม  โดยศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดความล่าช้าในงานก่อสร้าง
ถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครพนม ใช้แบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลและนำมาวิเคราะห์ระดับความความถี่ของการเกิด
และความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในแต่ละปัจจัย โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 12 อำเภอ  ซึ่งกำหนดประชากรออกเป็น 2 กลุ่ม และใช้บุคลากร
ที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรนั้น ๆ เป็นตัวแทนในการตอบแบบสอบถามกำหนดเป็นแห่งละ 2 คน เป็นตัวแทนของ 1 องค์กร ได้แก่กลุ่มผู้ว่าจ้างและกลุ่ม
ผู้รับจ้าง  ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้าที่มีดัชนีความสำคัญของปัจจัยสูงสุด 5 อันดับแรก มีดังนี้ การขาดแคลนบุคคลากรในการ
ก่อสร้าง การใช้เทคโนโลยีไม่เหมาะสมกับประเภทงาน การรอผลการทดสอบ เครื่องจักรเสียบ่อยครั้ง และขาดการประสานงานระหว่างผู้ว่าจ้างและ
ผู้รับจ้าง โดยได้มีการเสนอแนวทางแก้ไขและป้องกันความล่าช้าให้สอดคล้องกับปจัจัยที่มีผลต่อความล่าช้าเรียงลำดับตามค่าดัชนีความสำคัญ 

คำสำคัญ: ความล่าช้า, ปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้า ,โครงการก่อสร้างถนน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

Abstract 

The road construction project of the local government organization in Nakhon Phanom Municipality has statically reported 
mostly delayed.   The delaying caused by various factors affects the extended finishing time, unplannable annual budget 
expenditure, and unavailable road using. This research studied the delayed-factors and problems solution by collected 
interviewed data from two groups of samples composed of owner and contractor. The top five delayed factors which highest 
index scores concluded of the lack of construction manpower, unsuitable technology using, material testing results awaiting, 
broken of machine, and poor coordination between owner and contractor. The problem solutions were presented orderly to 
those of highest index score delayed factors. 
Keywords: construction delay, factors affecting construction delay, ordinary local goverment, road project construction  

 
1. บทนำ 

โครงการก่อสร้างเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ถนน มักจะมีอุปสรรคในการก่อสร้างเกิดขึ้นเสมอเนื่องจากสาเหตุ
ต่าง ๆ ทั้งมีผลกระทบโดยทางตรงและทางอ้อม เช่น การที่สังคม
เมืองพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถที่
จะดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานได้ทันตามความต้องการของ
ช ุมชนเม ือง เม ื ่อดำเน ินการก่อสร ้างโครงการทำให ้เก ิดการ
กระทบกระทั่งกับประชาชน เกิดเรื่องร้องเรียนขึ้น ทำให้โครงการ
ก่อสร้างต่าง ๆ เกิดความล่าช้า ซึ่งความล่าช้าของโครงการก่อสร้าง
ถนนนั้นอาจเกิดจากบุคลากร สภาพแวดล้อม และจากธรรมชาติ   

ปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้เกิดความล่าช้าในโครงการก่อสร้าง
ถนนขององค์กรปกครองท้องถิ ่นในเขตเทศบาลเมืองนครพนม 
นอกจากจะไม่เป็นผลดีต่อทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องแล้ว ยังทำให้ประชาชน
ผู้ใช้ถนนต้องเสียเวลาไปโดยไม่มีประโยชน์ บางครั้งก่อให้เกิดข้อ
พิพาททางกฎหมายระหว่างประชาชน และผู้รับจ้าง การทราบถึง

ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของความล่าช้าของโครงการก่อสร้างถนนสามารถ
นำไปหาแนวทางป้องกันการเกิดความล่าช้า และปัญหาที่จะเกิดขึ้น
ตามมาได้ ซึ่งการรู้จักปรับปรุงข้อบกพร่องเพื่อนำไปพัฒนา แก้ไข 
และป้องกันข้อผิดพลาดเหล่านั้นไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก ก็จะเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพขององค์กรอีกด้วย [1] 

งานวิจัยนี้ศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดความล่าช้าในด้านต่าง ๆของ
โครงการก่อสร้างถนน ครอบคลุมพื ้นที ่ร ับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครพนม พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาความล่าช้าของการก่อสร้าง ผลการศึกษาสามารถนำมา
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาความล่าช้าของงานก่อสร้างถนน และงาน
ก่อสร้างอื่น ๆ ของหน่วยงานราชการท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียงให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. ทฤษฎีและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
ความหมายของความล่าช้า 
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      Bramble และ  Callahan [2]  ได ้น ิยาม  ความล ่าช ้า  คือ
ช่วงเวลาที ่ต ้องขยายออกไปอันเนื ่องมาจากงานบางส่วนของ
โครงการก ่อสร ้างย ังไม ่ได ้ดำเน ินการอ ันเน ื ่องมาจากการมี
สภาวการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น สิ่งที่ไม่คาดคิดในงานก่อสร้างอาจ
เกิดได้จากปัจจัยจากตัวผู้รับเหมาเองหรือเกิดจากปัจจัยภายนอก   
อื่น ๆ ที่มีกระทบกับโครงการก่อสร้างก็ได้ Robert et al. [3] ได้
จำแนกประเภทความล่าช้าในงานก่อสร้าง สามารถ แบ่งออกได้ 3 
ประเภท ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่อโครงการ ดังนี้ 1. ความล่าช้าที่
ยอมรับได้ (Excusable Delay) 2.ความล่าช้าที่ยอมรับไม่ได้ (Non 
Excusable Delay) 3.ความล่าช้าที่เกิดขึ้นพร้อมกัน (Concurrent 
Delay) Diekmann and Nelson [4] ศึกษาความถี่ และความล่าช้า
ของการเรียกชดเชยในการก่อสร้าง โดยศึกษาข้อมูลของ โครงการที่ 
มีเรียกชดเชยทั้งสิ้น 22 โครงการ ซึ่งมีการเรียกชดเชยทั้งสิ้น 427 
ครั้ง สรุปได้ว่าปัญหาที่เป็นสาเหตุของความล่าช้าที่ทำให้เกิดขยาย
เวลาของโครงการสูงสุด 4 ลำดับแรก คือ ปัญหาจากความผิดปกติ
ของสภาพ ภูมิอากาศ (ความล่าช้าประเภทยอมรับได้ Excusable 
Delay) ปัญหาจากภาวการณ์หยุดงาน (ความล่าช้าประเภทยอมรับ
ได้ Excusable Delay) ปัญหาจากการเปลี ่ยนแปลงสภาพพื ้นที่
ก่อสร้าง (ความล่าช้า ประเภทยอมรับได้ Excusable Delay) และ
ปัญหาจากการออกแบบ ผิดพลาด (ความล่าช้าประเภทยอมรับไม่ได้ 
Non-Excusable Delay)  
 สุธนัย วงศ์สารภี [5] ศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่
ก่อให้เกิดความล่าช้ากับโครงการก่อสร้างถนนของกรมทางหลวง 
พบว่าสาเหตุหลักเกิดจากสิ่งกีดขวางในระหว่างก่อสร้าง เช่น ต้นไม้
หวงห้าม และระบบสาธารณูปโภคของหน่วยงานอื่น จึงต้องมีการ
ติดต่อประสานงานเพ่ือเคล่ือนย้ายออกไป ซึ่งบางประเภทใช้เวลาขน
ย้ายนาน  
 พีรสิชฌ์ อัฑฒ์สุวีร์ และวรรณวิทย์ แต้มทอง [6] 
ศึกษาสาเหตุความล่าช้าของงานราชการและแนวทางการแก้ปัญหา 
พบว่าสาเหตุของล่าช้าที่เกิดจากฝ่ายราชการ คือ การส่งมอบพื้นที่
ให้กับฝ่ายเอกชนล่าช้า และผู้ว่าจ้างขอเปลี่ยนแบบการก่อสร้างใหม่ 
ส่วนความล่าช้าที่พบจากฝ่ายเอกชนคือ ฝ่ายเอกชนขาดสภาพคล่อง
ทางการเงิน นอกจากนี้ยังพบความล่าช้าที่ไม่ได้เกิดจากทั้ง 2 ฝ่าย 
ได้แก่ สภาพอากาศที่ฝนตกหนักทำให้ฝ่ายเอกชนไม่สามารถทำงาน
ได้ และการพบโบราณสถานในพื ้นที ่ก ่อสร้างทำให้ต ้องมีการ
ตรวจสอบ 
3. วิธีดำเนินงานวจิัย 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัยเรื ่องนี ้เป็นวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) โดยการสำรวจเก็บแบบสอบถามโดยการสัมภาษณ์ ปัจจัย
ที่ทำให้เกิดปัญหาความล่าช้าในโครงการก่อสร้างถนนขององค์กร
ปกครองท้องถิ ่นในจังหวัดนครพนม ที ่ประกอบไปด้วย กลุ ่มผู้

ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง (ภาครัฐ) และกลุ่มผู้รับจ้าง (ภาคเอกชน)  
นำมาวิเคราะห์สรุปแนวทางแก้ไขปัญหาความล่าช้า โดยกำหนด
ประชากรออกเป็น 2 กลุ่ม และใช้บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กร
นั้น เป็นตัวแทนในการตอบแบบสอบถามประกอบด้วย 
 1.  กล ุ ่มผ ู ้ควบค ุมงานของผ ู ้ว ่าจ ้าง (ภาคร ัฐ ) 
ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในจังหวัดนครพนม 
จำนวน 104 แห่ง คิดเป็นประชากร จำนวน 208 คน 
 2.  กลุ ่มผู ้ร ับจ้าง (ภาคเอกชน) ดำเนินโครงการ
ก่อสร้างถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครพนม 
จำนวน 104 แห่ง คิดเป็นประชากร จำนวน 208 คน 
           รวมประชากรทั้ง 2 กลุ่ม เป็นจำนวน 416 คนโดยวิเคราะห์
กำหนดกลุ่มตัวอย่างตามแนวทาง KREJCIE AND MORGAN  (อ้าง
ใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543)  จากประชากรทั้งหมด 416 คน จะได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 200 คน ตามค่าความเชื่อมั่นที่ค่าร้อยละ 95 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 ใช้แบบสอบถาม ตามแบบของ ลิเคิร์ท (อ้างใน 
ธานินทร์ ศิลป์จารุ) [8] ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ประกอบ
กับกรอบแนวคิดที่ผู้วิจัยกำหนดขึ้นในเชิงพ้ืนที่ที่ศึกษา ลักษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 
3 ส่วนดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ประกอบไปด้วย เพศ อายุตำแหน่ง ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ทำงาน มีลักษณะเปน็แบบสำรวจรายงาน  
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามถึงช่วงระดับความถี่ และ
ระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยที่ทำให้เกิดความล่าช้า มีลักษณะ
เป็นมาตราส่วนประเมินค่าโดยกำหนดค่าระดับคะแนนไว้ 1-5 
คะแนน 
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามถึงแนวทางการป้องกันและ
แก้ไข สาเหตุที่ทำให้เกิดความล่าช้า โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น
ผู้เสนอแนะแนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหา ในแต่ละปัจจัย
ที่ทำให้เกิดความล่าช้า ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด  
 
 
 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
      (1) ผู้วิจัยได้ดำเนินการแจกแบบสอบถาม และเก็บรวบรวม
ข้อมูลโครงการก่อสร้างถนนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดนครพนม 
     (2) ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามจำนวน 200 ชุด เก็บรวบรวม
ข้อมูลได้ 200 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ประกอบไปด้วย 2 กลุ่ม     
คือ กลุ่มผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง (ภาครัฐ) และกลุ่มผู้รับจ้าง 
(ภาคเอกชน) 
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     (3) นำแบบสอบถามที่ได้มาทำการตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์ของแบบสอบถาม และนำไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต่อไป 
3.4 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล 
          (1)  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ส่วน
ที่ 1ทการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนที่ 1 คือ 
นำข้อมูลทั ่วไปหาค่าร ้อยละ และค่าความถี่ ทางสถิติ โดยใช้
โปรแกรมสำเร็จรปูทางคอมพิวเตอร์ในการประมวลผล และนำเสนอ
ข ้อม ูลในร ูปแบบของตารางค ่าร ้อยละ (PERCENTAGE) และ
ค่าความถี่ (FREQUENCY) ทางสถิติ 
          (2)  การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความถี่ของปัจจัยต่าง ๆ ที่ทำ
ให้เกิดความล่าช้า (ส่วนที่ 2) การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความถี่ของ
ปัจจัยต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดความล่าช้าขึ้นภายในโครงการก่อสร้างถนน
ขององค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดนครพนม จากข้อมูลโดยมี 
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง เจ้าหน้าที่พัสดุ 
กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน ผู้จัดการโครงการ วิศวกร
โครงการ ช่างควบคุมงาน นำข้อมูลที่เก็บรวมรวมได้จากข้างต้นที่
กล่าวมาแล้วเพื่อหาสถิติ ค่าเฉลี่ยความถี่ (FREQUENCY INDEX) 
ค่าเฉลี่ยความรุนแรง (SEVER VERITY INDEX)  
           (3)  ทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา โดยการหาดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับนิยามศัพท์ โดยหาค่า IOC 
(ITEM OBJECTIVE CONGRUENCE INDEX) 

4. ผลการวิจัย 

4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ 1.  กลุ่มผู้ควบคุมงานของผู้
ว่าจ้าง (ภาครัฐ) ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
นครพนม จำนวน 104 แห่ง คิดเป็นประชากร จำนวน 100 คน  คิด
เป็นร้อยละ 50.0 และ 2.กลุ่มผู้รับจ้าง (ภาคเอกชน)  จำนวน 100 
คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 จากการสัมภาษณ์รวมท้ังหมด 200 ชุด โดย
แบ่งออกเป็นเพศชาย 130 คน คิดเป็นร้อยละ 65 และเพศหญิง 70
คน คิดเป็นร้อยละ 35 ดังแสดงในตารางท่ี 4.1, 4.2 และ 4.3 

 
 

ตารางท่ี 4.1 ข้อมูลสถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สถานะ ความถี ่ ร้อยละ 

ฝ่ายผู้ว่าจ้าง 100 0.05  
ฝ่ายผู้รับจ้าง 100 0.05  

รวม 200 100 
 

ตารางที่ 4.2 ข้อมูลเพศของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งผู้ว่าจ้างและ
ผู้รับจ้าง 

 
ตําแหน่งหน้าท่ี ความถี ่ ร้อยละ 

ชาย 130 65 
หญิง 70 35 
รวม 200 100 

 
ตารางที่ 4.3 ข้อมูลร้อยละตำแหน่งของฝ่ายผู้ว่าจ้างและฝ่ายผู้

รับจ้าง 
ตําแหน่งหน้าท่ี ความถี ่ ร้อยละ 

ผู้ว่าจ้าง    
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง 10 1.8 

ผู้อำนวยการกองช่าง 10 1.8 
เจ้าหน้าที่พัสดุ 24 7.0 

กรรมการตรวจการจ้าง 50 31.6 
ช่างควบคุมงาน 26 10.5 

ผู้รับจ้าง   
ผู้จัดการโครงการ /ผู้ประกอบการ  30 15.8 

วิศวกรโครงการ 18 14.0 
ผู้ควบคุมงาน 32 17.5 

รวม 200 100 
 
ข้อมูลอายุของผู ้ตอบแบบสอบถามในช่วงอายุ 31-40 ปี มี

ค่าความถี่สูงที่สุด โดยมีค่าความถี่ เท่ากับ 23 คิดเป็นร้อยละ 43.4 
ส่วนช่วงอายุที ่มีความถี่น้อยที ่สุดคืออายุ 51-60 ปี มีค่าความถี่ 
เท่ากับ 7 คิดเป็นร้อยละ 13.2  ข้อมูลระดับการศึกษาสูงสุดที่มี
ผู้ตอบมากที่สุด คือ ระดับปริญญาตรี มีค่าความถี่ เท่ากับ 36 คิด
เป็นร้อยละ 63.2 และไม่พบผู้ตอบแบบสอบถามที่วุฒิการศึกษาสูง
กว่าระดับปริญญาโท ข้อมูลประสบการณ์ในการทำงานของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ต้ังแต่ 11 – 20 ปี มีค่าความถี่สูงที่สุด โดยมีค่าความถี่ 
เท่ากับ 28 คิดเป็นร้อยละ 49.1 และไม่พบผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
อายุงานต้ังแต่ 41 ปีขึ้นไป ดังแสดงในตารางท่ี 4.4, 4.5 และ 4.6 

ตารางท่ี 4.4 ข้อมูลอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตําแหน่งหน้าท่ี ความถี ่ ร้อยละ 

21 – 30 ปี  30 9.4 
31 – 40 ปี  70 43.4 
41 – 50 ปี  60 34.0 
51 – 60 ปี  40 13.2 

รวม 200 100 

 
ตารางท่ี 4.5 ข้อมูลระดับการศึกษาสูงสุดผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตําแหน่งหน้าท่ี ความถี ่ ร้อยละ 

ต่ำกว่าปริญญาตรี )ปวช/.
วทป/.ปวส(.  

15 17.5 

ปริญญาตรี 160 63.2 
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ปริญญาโท 25 19.3 
สูงกว่าปริญญาโท - - 

รวม 200 100 

 
ตารางที ่ 4.6 ข้อมูลประสบการณ์ในการทำงานของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม 
ช่วงอาย ุ ความถี ่ ร้อยละ 

น้อยกว่า 10 ปี  22 22.8 
ต้ังแต่ 11 – 20 ปี  123 49.1 
ต้ังแต่ 21 – 30 ปี  53 24.6 
ต้ังแต่ 31 – 40 ปี  2 3.5 

รวม 200 100 

 
4.2 วิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้เกิดความล่าช้าในโครงการ 

วิเคราะห์โดยสถิติค่าเฉลี่ย (Mean) โดยแยกเป็นค่าเฉล่ีย
ระดับความถี่ และค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรง ในแต่ละด้านของ
ปัจจัย แล้วทำการจัดเร ียงอันดับ ในแต่ละมุมมองของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม จากนั้นจึงนำค่าเฉลี่ยความถี่และค่าเฉล่ียความรุนแรง
มาหาค่าดัชนีความสำคัญของปัจจัย แสดงในตารางท่ี 4.7 และ 4.8 

ตารางท่ี 4.7  ตัวอย่างช่วงระดับความถี่ กับระดับคะแนน 
ช่วงระดับความถี ่ ระดับความ

รุนแรง 
ระดับคะแนน 

เกิดขึ้นบ่อยมากที่สุด มากที่สุด > 4.21  
เกิดขึ้นบ่อยมาก มาก 3.41 – 4.20   
เกิดขึ้นปานกลาง ปานกลาง 2.61 – 3.40   
เกิดขึ้นน้อย น้อย 1.81 – 2.60   
เกิดขึ้นน้อยที่สุด น้อยที่สุด <1.80 
 
ตารางที ่ 4.8 ความหมายของระดับความเสี ่ยงจากค่าดัชนี

ความสำคัญ 
ระดับ
คะแนน 

ระดับ
ความ
เส่ียง 

ความหมาย 

1-4  น้อย พอที่จะยอมรับความเส่ียงได้  
5-9  ปาน

กลาง 
เร่ิมไม่สามารถรับความเส่ียงได้ ควรมี
การลดหรือควบคุม เพ่ือไม่ให้ความ

เส่ียงเพ่ิมขึ้น  
10-16  มาก จำเป็นที่จะต้องบริหารความเส่ียงให้

อยู่ในค่าที่ยอมรับได้ 
17-25  มากที่สุด ยอมรับไม่ได้ ควรเร่งแก้ไข มิฉะนั้น

อาจจะต้องประสบปัญหาความ
รุนแรง   

4.3 ดัชนีความสำคัญของปัจจัยในแต่ละด้าน 
ตาราง 4.8 แสดงปัจจัยที่มีค่าดัชนีความสำคัญของปัจจัยสูงสุด 3 

ลำดับแรก ที่มีผลต่อความล้าช้าของโครงการทั้งจากผู้ว่าจ้างและผู้รับ

จ้างจากข้อมูลที ่ได้รวบรวมจากแบบสอบถาม เมื ่อมองภาพรวม
ทั้งหมดด้านต่างๆจะเห็นว่าค่าเฉลี่ยปัจจัยที่ทำให้เกิดความล่าช้าใน
แต่ละด้านมีค่าเฉลี่ยระดับความถี่อยู ่ที ่ปานกลาง (ระดับคะแนน 
2.61 – 3.40) ค่าเฉลี่ยความรุนแรงในแต่ละด้านมีค่าอยู่ที่ปานกลาง 
(ระดับคะแนน 2.61 – 3.40) โดยแบ่งเป็นปัจจัยด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

ปัจจัยด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มุมมองฝ่ายผู้ว่าจ้างจะให้
ความสำคัญกับปัจจัยที่ทำให้เกิดความล่าช้าด้านบุคลากรในเรื่องผู้
ควบคุมของฝ่ายผู้ว่าจ้างขาดประสบการณ์ การออกแบบผิดพลาด
หรือไม่ได้มาตรฐาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างความเห็นไม่
ตรงกัน ส่วนมุมมองฝ่ายผู้รับจ้างจะให้ความสำคัญด้านบุคลากรคือ 
ขาดแคลนบุคลากรในการก่อสร้าง ผู้ควบคุมงานหรือผู้รับจ้างไม่
สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ และเกิดปัญหาขัดแย้งระหว่าง
ผู ้รับเหมาหลักและผู้รับเหมาช่วง ทั้งนี ้ในประเด็นการขาดแคลน
แรงงานของผู้รับจ้าง แจ้งว่าเนื่องจากฤดูการทำเกษตรกรรมและขาด
แคลนบุคลากรในการก่อสร้าง ได้แก่ โฟร์แมน ช่างไม้ ช่างเหล็กช่าง
ปูน กรรมกร พนักงานขับเครื่องจักร ฯลฯ และในกรณีแรงงานหยุด
งานเนื่องจากช่วงเทศกาลนั้น มีความเสี่ยงที่เกิดความรุนแรงที่อยู่ใน
ระดับค่อนข้างสูง เนื่องจากเมื่อไม่มีแรงงานแล้วแผนงานท่ีวางไว้ก็จะ
ได้ร ับผลกระทบเช่นกัน ซึ ่งในมุมมองของผ ู ้ว่าจ ้างน ั ้นจะให้
ความสำคัญน้อยกว่าเพราะไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง 

ปัจจัยด้านการเงิน มุมมองฝ่ายผู้ว่าจ้างจะให้ความสำคัญ
กับปัจจัยที่ทำให้เกิดความล่าช้าด้านการเงินในเรื่องการเบิกจ่ายเงิน
ตามงวดงานที่ได้เงินล่าช้า การประมาณราคาค่าก่อสร้างที่ต่ำเกินไป
ไม่ตรงกับความเป็นจริงทำให้ค่าจ้างก่อสร้างจ้างราคาต่ำ และราคา
กลางกับแบบก่อสร้างขัดแย้งกันทำให้ขาดสภาพคล่องการหมุนเวียน
เงินของฝ่ายผู้รับจ้าง รวมทั้งอัตราค่าน้ำมันที่ขึ้น – ลงผันผวน ส่วน
มุมมอง ฝ่ายผู้รับจ้างพบว่าเกิดจากการขาดสภาพคล่องหมุนเวียน
เงินของฝ่ายผู้รับจ้างเองเป็นลำดับแรก เนื่องจากคิดว่าตนเองมีความ
พร้อม การเสนอราคาจ้างเหมาตัดราคากันเป็นเรื่องรองลงมา ซึ่งทำ
ให้ค่าจ้างก่อสร้างต่ำกว่าความเป็นจริง และราคากลางกับแบบ
ก่อสร้างขัดแย้งกัน  

ปัจจัยด้านเครื่องจักรกลในงานก่อสร้าง มุมมองฝ่ายผู้
ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะให้ความสำคัญกับปัจจัยที่ทำให้เกิดความล่าช้า
ด้านเครื ่องจักรกลในงานก่อสร้างเหมือนกัน คือ ในเรื ่องการ
เครื ่องจักรเสียบ่อยครั ้งเนื ่องจาก เครื ่องจักรไม่สามารถทำงาน
ช่วงเวลาที่ประชาชนพักผ่อนได้ การเลือกใช้เครื่องจักรไม่เหมาะสม
กับงาน เพราะพื้นที่ก่อสร้างไม่สามารถนำเครื่องจักรหนักเข้าทำงาน
ได้ ซึ่งผู ้รับจ้างไม่มีเครื ่องจักรประจำเป็นของตนเองและอะไหล่
เคร่ืองจักรขาดแคลน เช่น เฟือง สายพาน  

ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างมุมมองฝ่ายผู้ว่าจ้างจะให้
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ความสำคัญกับปัจจัยที ่ทำให้เกิดความล่าช้าด้านวัสดุอุปกรณ์
ก่อสร้างในเร่ือง สถานท่ีก่อสร้างห่างไกลวัสดุ การขออนุมัติเทียบเท่า
ทำได้ยาก และการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวัสดุ ส่วนมุมมองฝ่ายผู้
ร ับจ้างผล 2 อันดับแรกเหมือนกับผู ้ว ่าจ ้าง แตกต่างกันตรง
ความสำคัญด้านการนำรถบรรทุกนาดใหญ่ขนวัสดุเข้าพื้นที่ก่อสร้าง
ไม่ได้ มากกว่าการขออนุมัติเปล่ียนแปลงวัสดุ 

ปัจจัยด้านขั้นตอนวิธีการก่อสร้างมุมมองฝ่ายผู้ว่าจ้างจะ
ให้ความสำคัญกับปัจจัยที่ทำให้เกิดความล่าช้าด้านขั้นตอนวิธีการ
ก่อสร้างในเรื่องใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างที่ไม่เหมาะสมกับประเภท
งาน การรอผลการทดสอบวัสดุ และขาดการประสานงานระหว่างผู้
ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ส่วนมุมมองฝ่ายผู้รับจ้างจะให้ความสำคัญด้าน
ใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างที ่ไม่เหมาะสมกับประเภทงานโดยให้
เหตุผลว่างานบางอย่างเครื่องจักรไม่สามารถเข้าไปทำงานบริเวณ
หน้างานได้ ขาดการประสานงานระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง และ
การวางแผนการดำเนินการดำเนินการประสานงานโครงการที่ไม่
เหมาะสมโดยระด ับความรุนแรงใกล ้ เค ียงก ับการขาดการ
ประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้ประชาชนทราบทำให้เกิดข้อร้องเรียนจนต้อง
หยุดการก่อสร้างเพ่ือแก้ปัญหาด้านการพิพาทต่างๆ 

 
ตารางที่ 4.8  สรุปปัจจัยที่มีค่าดัชนีความสำคัญสูงสุด 3 ลำดับ

แรก 

ปัจจัยต่างๆท่ีทำให้เกิดความล่าช้า  
ค่าดัชนี

ความสำคัญ
ของปัจจัย 

ค่าระดับ
ความ
เสี่ยง 

ด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้อง   
ผู้ว่าจ้าง   

1.ผ ู ้ ควบค ุมของฝ ่ ายผ ู ้ ว ่ าจ ้ า งขาด
ประสบการณ์ 

8.53 ป า น
กลาง 

2.การออกแบบผ ิดพลาดหร ือไม ่ ได้
มาตรฐาน 

7.70 ป า น
กลาง 

3.คณะกรรมการตรวจการจ้างความเห็น
ไม่ตรงกัน 

7.59 ป า น
กลาง 

ผู้รับจ้าง   
1.ขาดแคลนบุคลากรในการก่อสร้าง 9.39 ป า น

กลาง 
2.ผู้ควบคุมงานหรือผู้รับจ้างไม่สามารถ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

8.35 ป า น
กลาง 

3.เกิดปัญหาขัดแย้งระหว่างผู ้รับเหมา
หลักและผู้รับเหมาช่วง 

7.24 ป า น
กลาง 

ด้านการเงิน   
ผูว้า่จา้ง   

1.การเบิกจ่ายเงินตามงวดงานที่ได้เงิน
ล่าช้า 

8.34 ป า น
กลาง 

2.การประมาณราคาค่าก่อสร้างที ่ต่ำ
เกินไปไม่ตรงกับความเป็นจริง 

7.92 ป า น
กลาง 

ปัจจัยต่างๆท่ีทำให้เกิดความล่าช้า  
ค่าดัชนี

ความสำคัญ
ของปัจจัย 

ค่าระดับ
ความ
เสี่ยง 

3.ราคากลางกับแบบก่อสร้างขัดแย้งกัน 7.81 ป า น
กลาง 

ผู้รับจ้าง   
1.การขาดสภาพคล่องหมุนเวียนเงินของ
ฝ่ายผู้รับจ้าง 

8.54 ป า น
กลาง 

2.การเสนอราคาจ้างเหมาแข่งกัน ทำให้
ค่าจ้างก่อสร้างต่ำกว่าความเป็นจริง 

8.31 ป า น
กลาง 

3.ราคากลางกับแบบก่อสร้างขัดแย้งกัน 7.81 ป า น
กลาง 

ด้านเคร่ืองจักรกลในงานก่อสร้าง   
ผู้ว่าจ้าง   

1.เครื่องจักรเสียบ่อยครั้ง 8.67 ป า น
กลาง 

2.การเลือกใช้เครื่องจักรไม่เหมาะสมกับ
งาน 

8.02 ป า น
กลาง 

3.อะไหล่เครื่องจักรขาดแคลน เช่น เฟือง 
สายพาน 

7.91 ป า น
กลาง 

ผู้รับจ้าง   
1.เครื่องจักรเสียบ่อยครั้ง 8.64 ป า น

กลาง 
2.การเลือกใช้เครื่องจักรไม่เหมาะสมกับ
งาน 

8.04 ป า น
กลาง 

3.อะไหล่เครื่องจักรขาดแคลน เช่น เฟือง 
สายพาน 

7.82 ป า น
กลาง 

ด้านวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง   
ผู้ว่าจ้าง   

1.สถานที่ก่อสร้างห่างไกลวัสดุ 8.52 ป า น
กลาง 

2.การขออนุมัติเทียบเท่าทำได้ยาก 7.93 ป า น
กลาง 

3.การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวัสด ุ 7.76 ป า น
กลาง 

ผู้รับจ้าง   
1.สถานที่ก่อสร้างห่างไกลวัสดุ 8.05 ป า น

กลาง 
2.การขออนุมัติเทียบเท่าทำได้ยาก 7.98 ป า น

กลาง 
3.การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวัสด ุ 7.42 ป า น

กลาง 
 
 

ด้านขั้นตอนวิธีการก่อสร้าง   
ผู้ว่าจ้าง   

1.ใช ้ เทคโนโลย ี การก ่ อสร ้ า งท ี ่ ไ ม่
เหมาะสมกับประเภทงาน 

8.97 ป า น
กลาง 
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ปัจจัยต่างๆท่ีทำให้เกิดความล่าช้า  
ค่าดัชนี

ความสำคัญ
ของปัจจัย 

ค่าระดับ
ความ
เสี่ยง 

2.การรอผลการทดสอบวัสด ุ 8.89 ป า น
กลาง 

3.ขาดการประสานงานระหว่างผู้ว่าจ้าง
และผู้รับจ้าง 

8.55 ป า น
กลาง 

ผู้รับจ้าง   
1.ใช ้ เทคโนโลย ี การก ่ อสร ้ า งท ี ่ ไ ม่
เหมาะสมกับประเภทงาน 

8.24 ป า น
กลาง 

2.ขาดการประสานงานระหว่างผู้ว่าจ้าง
และผู้รับจ้าง 

7.48 ป า น
กลาง 

3.การวางแผนการดำเนินการดำเนินการ
ประสานงานโครงการที่ไม่เหมาะสม 

7.26 ป า น
กลาง 

 
5. สรุป 
    สาเหตุของปัญหาในโครงการก่อสร้างถนนที่ล่าช้า ที่มีค่าดัชนี

ความสำคัญของปัจจัยสูงที่สุดในแต่ละด้านของฝ่ายผู้ว่าจ้าง 3 ลำดับ
แรก ได้แก่ 1. ใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างที่ไม่เหมาะสมกับประเภท
งาน (8.97) 2. การรอผลการทดสอบวัสดุ (8.89) 3. เครื่องจักรเสีย
บ่อยคร้ัง (8.67) ส่วนของฝ่ายผู้รับจ้าง ค่าดัชนีความสำคัญของปัจจัย 
ได้แก่ 1.ขาดแคลนบุคลากรในการก่อสร้าง (9.39) 2.เครื่องจักรเสีย
บ่อยครั ้ง (8.64) 3.การขาดสภาพคล่องหมุนเวียนเงินของฝ่ายผู้
รับจ้าง (8.54) 

แนวทางการแก้ปัญหาจากค่าดัชนีความสำคัญของปัจจัยสูงสุดที่
ก่อให้เกิดความล่าช้ามีดังต่อไปนี้ 1. ปรึกษาผู้มีประสบการณ์ในการ
เตรียมเครื่องจักรสำหรับเข้าทำงานในพื้นที่คับแคบและวางแผนการ
ทำงาน 2.การรอผลการทดสอบว ัสด ุให ้ผ ู ้ท ี ่ เก ี ่ยวข ้องต ิดต่อ
ประสานงานเพื่อติดตามตัวอย่างที่ส่งทดสอบ 3.กรณีเครื่องจักรเสีย
บ่อยผู ้ร ับจ้างควรมีแผนสำรอง เช่น ติดต่อเช่าเครื ่องจักรจาก
ผู้ประกอบการรายอื่น 4. การขาดแคลนบุคลากร การหยุดงานของ
ลูกจ้าง แรงงานต้องมีการแจ้งล่วงหน้าเพื่อให้ผู้รับจ้างสามารถหา
แรงงานมาทดแทนในช่วงที่คนงานหยุดงาน 5. กรณีเครื่องจักรเสีย
บ่อยผู้รับจ้างควรแสดงสถานะรอบการซ่อมบำรุงของเครื่องจักรให้
แกผู้ว่าจ้างทราบ  

6.ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมก่อนการประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้ฝ่ายผู้
ว่าจ้าง เตรียมมาความพร้อมด้านเอกสารให้พร้อมทุกด้าน   

6.1 ก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้รับจ้างควรลงสำรวจหน้า
งานจริงก่อนเสนอราคาก่อสร้างเพื ่อจะได้มองเห็นปัญหาและ
ประเมินราคาได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง ในกรณีการกำหนด TOR 
– Term Of Reference ในการจัดซื ้อ จัดจ้าง ฝ่ายผู ้ว ่าจ้างควร
กำหนดประสบการณ์ทำงานก่อสร้างของฝ่ายผู้รับจ้าง เพ่ือตรวจสอบ
ความพร้อมของฝ่ายผู้รับจ้าง และลดปัญหาจากการผู้รับจ้างขาด

ประสบการณ์  
6.2 การติดต่อประสานงานระหว่างผู้ว่าจ้างและฝ่ายผู้รับจ้าง ควร

มีวิศวกรดูแลหน้างานก่อสร้างตลอดเวลา  
6.3 ผู้ว่าจ้างต้องแต่งตั้งผู้ควบคุมงานเพื่อเขียนบันทึกประจำวัน 

ประจำสัปดาห์ โดยเขียนให้ครอบคลุมของงานก่อสร้างจากฝ่ายผู้
รับจ้างให้ถูกต้อง เพ่ือตรวจสอบ ความผิดพลาดของทั้ง 2 ฝ่าย  

6.4 เอกสารระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง การรับ-ส่ง หนังสือ
เอกสาร ต้องเซ็นกำกับ วันและเวลาในการรับ เพื่อป้องกันข้อโต้แย้ง
จากอีกฝ่าย 
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การประยุกต์ใช้อากาศยานไรค้นขบัสำหรับการตรวจการก่อสร้างอาคาร 
APPLICATION OF UNMANNED AERIAL VEHICLE FOR BUILDING CONSTRUCTION INSPECTION 

อินทนนท์ อินทโชติ1,* ชินพัฒน์ บัวชาติ2 
1,2ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 

*Corresponding author address: intanon_i@cmu.ac.th 
บทคัดย่อ 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน (Drone) มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในด้านต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ตั้งแต่
การ วางแผนการสำรวจ สำรวจงานก่อสร้าง การควบคุมงาน การตรวจสอบ และการส่งมอบงาน ในงานวิจัยนี้ การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับที่
มีการติดตั้งกล้องดิจิตัลเพื่อใช้ในการบันทึกกิจกรรมในการตรวจสอบโครงการก่อสร้าง จะทำการศึกษาการเปรียบเทียบการเก็บข้อมูลด้วยตัวเองกับ
การเก็บข้อมูลด้วยอากาศยานไร้คนขับ เพื่อรวบรวมเป็นความรู้ ขั้นตอน และวิธีการตรวจสอบอาคารด้วยอากาศยานไร้คนขับ โดยวิธีการทดสอบจะ
นำเสนอความละเอียดของภาพกับระยะที่โดรนเข้าใกล้วัตถุในจุดต่าง ๆ เช่น ผนังด้านนอกอาคาร บริเวณรอยเชื่อมหรือจุดต่อของโครงหลังคา 
การศึกษาในครั้งนี้ได้วิเคราะห์ทั้งข้อดีข้อเสียของการใช้โดรนตรวจงานก่อสร้างอาคาร ลักษณะการตรวจสอบหน้างานโดยใช้คนสำรวจ วิเคราะห์
ประโยชน์ที่จะได้รับ สรุปผลและข้อจำกัดของการใช้โดรนตรวจงานในแต่ละจุด พบว่าการใช้อากาศยานไร้คนขับ หรือโดรนในการตรวจสอบงาน มี
ความสะดวกรวดเร็วกว่าการใช้คนในการตรวจสอบ สามารถตรวจสอบบนที่สูงได้ และลดความเส่ียงที่จะเกิดอันตรายขึ้นกับผู้ตรวจสอบงานด้วย  

คำสำคัญ: อากาศยานไร้คนขับ,โดรน,ตรวจสอบงานก่อสร้าง 

Abstract 

Currently, Unmanned Aerial Vehicle is extensively used in many state of the construction work. It is use for site surveying, 
construction and inspection. In this research, an UAV with digital camera was used to record the progress in the building 
construction project work. Then, the data collected by human versus UAV were compared. The procedures and methods for 
building inspection by UAV is proposed. The reasonable distance to obtain suitable object resolution is recommended. Several 
parts of building, such as exterior wall, welded areas or the connection points of the roof frame were investigated using UAV. 
The pros and cons of using UAV to inspect a building construction versus on-site inspection by human were summarized. The 
quality of UAV inspection is acceptable and can improve safety in workplace. 

Keywords: Unmanned Aerial Vehicle, Drone, Building Inspection 

 

1. บทนำ 

 ในปัจจุบันเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน (Drone) 
มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในด้านต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมการ
ก่อสร้าง ตั ้งแต่การ วางแผนการสำรวจ ออกแบบก่อสร้าง การ
ควบคุมงาน การตรวจสอบ และการส่งมอบงาน  

 ในการตรวจสอบอาคารโดยการใช้คนสำรวจ มีข้อเสียในการ
มองภาพในมุมกว้างไม่ได้ดีมาก ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบในบ้างจุด
ได้ และเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายขึ้นกับผู้ตรวจสอบด้วย เช่นในงาน
ตรวจสอบหลังคา หรือผนังด้านนอกอาคาร ในงานวิจัยนี้ได้นำเสนอ
การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับที่มีการติดตั้งกล้องดิจิตัลเพื่อใช้
ในการบันทึกกิจกรรมในการตรวจสอบโครงการก่อสร้าง จะ
ทำการศึกษาการเปรียบเทียบการเก็บข้อมูลด้วยตัวเองกับการเก็บ
ข้อมูลด้วยอากาศยานไร้คนขับ เพื่อรวบรวมเป็นความรู้ ขั้นตอน 

และวิธีการตรวจสอบอาคารด้วยอากาศยานไร้คนขับ โดยวิธีการ
ทดสอบจะนำเสนอความละเอียดของภาพกับระยะโดรนเข้าใกลว้ตัถุ
ในจุดต่าง ๆ 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 ปัจจุบันเทคโนโลยีการบินไร้คนขับขนาดเล็ก (Unmanned 
Aerial Vehicle) หรือโดรน (Drone) มี ราคาถูกลงและสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย จึงมีคนนำมาประยุกต์เข้ากับงานต่าง ๆ มากมาย อาทิ
เช่น การนำไปใช้สำรวจ พฤติกรรมการดำเนินชีวิตของฝูงสัตว์ป่า 
หรือการเฝ้าระวังการรุกล้ำและการอนุรักษ์สัตว์ป่า[1]ในโครงการ
ก่อสร้าง การตรวจสอบและควบคุมงานก่อสร้างเป็นขั้นตอน ที่สำคัญ
ขั้นตอนหนึ่งเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพดี พร้อมทั้งสภาพแวดล้อมที่ 
ปลอดภัยภายในบริเวณโครงการ ในการตรวจสอบบริเวณสถานที่
ก่อสร้างที่ กว้าง หรือบริเวณสถานที่ก่อสร้างที่ต้องปีนขึ้นไปบนที่สูง 
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จะเป็นการเสียเวลา และเสี ่ยงต่อการเกิดอันตรายได้[2]อุปกรณ์
อำนวยความสะดวก ทำให้ทำงานในปริมาณมากกว่าแรงงานคน 
หรือมีความสามารถเข้าไปในที่ ที่มีความซับซ้อนยากต่อการทำงาน 
จึงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้งานก่อนสร้างเป็นไปได้อย่างสะดวก[3] 

 การประย ุกต ์ ใช ้ เคร ื ่ องบ ินบ ังค ับอ ัตโนม ัต ิ (Drone)เป็น
กระบวนการที่สำคัญที่ต้องเข้าใจถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยการใช้
เครื่องบินบังคับอัตโนมัติ ในการถ่ายภาพจากมุมสูงเพื่อให้ได้รูปภาพ
ที่สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ สภาพปัจจุบัน (Existing Area) ที่
มีความละเอียดสูง[4]เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การขยายตัวเมืองไปยัง ภูมิภาคต่าง ๆของประเทศในอนาคต 
สามารถใช้รายงานความก้าวหน้าในโครงการก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐานได้[5] 

 เทคโนโลยีในการรังวัดพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง อากาศยานไร้
คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle, UAV) เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่ง
ที่ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายสำหรับ งานด้านการรังวัด เนื่องจาก
เป็นเทคโนโลยีที่ให้ภาพถ่ายความละเอียดสูง สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้
ทุกสภาพภูมิประเทศ[6]ความง่ายในการบังคับใช้งาน ความสามารถ 
ในการบังคับควบคุมการบินด้วยอิเล็กทรอนิกส์ที ่ซับซ้อน มีการ
บันทึกภาพ โดยใช้กล้องดิจิทัลที่สามารถบันทึกภาพระยะไกลได้[7] 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้ศึกษาการนำเทคโนโลยีโดรนมาประยุกต์ใช้กับ
การตรวจการก่อสร้างอาคาร โดยหารูปแบบการบินที่สามารถบินเข้า
ไปได้ ตามเงื่อนไขข้อจำกัดของอุปกรณ์และข้อจำกัดของสิ่งก่อสร้าง
โดนมีขั้นตอนการศึกษาดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.1. อุปกรณ์ 

 โดรนที่นำมาใช้ในงานวิจัยครั้งนี้เป็นอุปกรณ์สามารถหาได้ โดย
ใช้โดรนขนาดเล็กรุ่น DJI MAVIC AIR 2 (รูปที่ 1) เป็นโดรนชนิด 4 
ใบพัดที่ได้ทำการติดตั้งกล้องดิจิตัลใว้ด้านหน้าและรักษาเสถียรภาพ
โดยมี GIMBAL ติดต้ังมาด้วย (รูปที่ 2) 

 
รูปที่ 1 โดรนแบบ 4 ใบพัด รุ่น DJI MAVIC AIR 2 

 
รูปที่ 2 กล้องดิจิตัลรักษาเสถียรภาพ (GIMBAL) 

DJI Mavic Air 2 สามารถบินได ้นานสูงส ุดท ี ่ 34 นาทีต่อ
แบตเตอร่ี 1 ก้อน มีกล้องที่สามารถถ่ายความละเอียดสูงสุดที่ 48 เม
กะพิกเซล และถ่ายวีดิโอที่ความละเอียด 4K ที่ 60 เฟรมต่อวินาที มี
เซนเซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวาง 3 ทิศทาง (ด้านหน้า ด้านหลัง และ
ด้านล่าง) การควบคุมปรับกล้องขึ้นลงในระย 0 - 90 องศาในแนวดิ่ง 
โดยควบคุมผ่านรีโมทบังคับและ Smart Phone การเชื ่อมต่อจะ
เชื่อมต่อระหว่างตัวโดรนกับรีโมท แล้วส่งสัญญาณภาพสู่ Smart 
Phone ระยะส่งสัญญาณจากตัวโดรนไปที่รีโมทอยู่ที ่ 6 กิโลเมตร 
ซอฟต์แวร์ที่ใช้เป็นระบบปฏิบัติการ IOS 14.2 ใน ipad mini 5 

3.2. การทดสอบการบินตรวจสอบงาน 

 การทดสอบการบิน เป็นขั ้นตอนในการศึกษาขอบเขตและ
ข้อจำกัดของการนำโดรนไปประยุกต์ใช้กับการตรวจการก่อสร้าง
อาคาร โดยจะมีการศึกษารูปแบบการบิน การศึกษาจุดที่ต้องการ
ตรวจสอบ การศึกษาข้อจำกัดเฉพาะโดยทำการทดสอบกับสถานท่ี
ก่อสร้าง 2 แห่ง ได้แก่ (1) บ้านพักข้าราชการ อำเภอแม่อาย ภายใน

1 ศึกษาข้อจำกัดของอุปกรณ์ 

2 ทดสอบการบินโดยใช้คนบังคับ 

3 ทดสอบระบบเซนเซอร์ตรวจจับส่ิงกีดขวางของอุปกรณ์ 

4 เก็บภาพตัวอย่างเพ่ือวิเคราะห์ 

5 สรุปและประเมินผล 
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บริเวณที่ว่าการอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (2) อาคารจอดรถ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่
อาย จังหวัดเชียงใหม่ 

3.3. การทดสอบข้อจำกัดของการบิน 

 Dji Mavic Air 2 มีระบบเซนเซอร์อินฟราเรด และระบบจับ
ภาพวัตถุ 3 ทิศทาง (รูปที่ 3) ที่มีระยะตรวจจับด้านหน้าระหว่าง 
0.35 เมตร ถึง 22 เมตร มุมเลนส์แนวราบที่ 71 องศา กับมุมเลนส์
แนวดิ่งที่ 56 องศา ระยะตรวจจับด้านหลังระหว่าง 0.37 เมตร ถึง 
23.6 เมตร มุมเลนส์แนวราบที่ 57 องศา กับมุมเลนส์แนวดิ่งที่ 44 
องศา และระยะตรวจจับด้านล่างที่สามารถตรวจจับได้ต่ำที่สุด 0.50 
เมตร 

 
รูปที่ 3 แสดงระยะการตรวจจับของเซนเซอร์ (ที่มา คู่มือการใช้
งาน Dji Mavic Air 2 V1.0) 

 

4. การทดสอบการบิน 

 การทดสอบได้ทดลองกับงานก่อสร้าง 2 แห่ง (1) บ้านพัก
ข้าราชการ อำเภอแม่อาย ภายในบริเวณที่ว่าการอำเภอแม่อาย 
จังหวัดเชียงใหม่ (2) อาคารจอดรถ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
แม่นาวาง ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
ซึ่งบ้านพักข้าราชการอำเภอแม่อาย ได้ทำการเปลี่ยนหลังคาใหม่
แทนท่ีหลังคาเดิมที่ใช้งานมานาน 

4.1. บ้านพักข้าราชการ อำเภอแม่อาย 

 การปรับปรุงหลังคาบ้านพักข้าราชการ อำเภอแม่อาย จังหวัด
เชียงใหม่ (รูปที่ 4) โดยท่ีอาคารเดิมได้ถูกสร้างมานาน หลังคาเดิมได้
มีการผุพัง จึงได้ทำการเปลี่ยนหลังคาใหม่ เพื่อให้ใช้เป็นที่อยู่อาศัย
ได้เหมือนเดิม 

 

 
รูปที่ 4 ตำแหน่งบริเวณบ้านพักข้าราชการอำเภอแม่อาย 

 

4.1.1. การทดสอบการใช้โดรนบินสำรวจ 

 ในช่วงเวลาที่ทำการทดสอบ โดยการเข้าถึงสถานที่ก่อสร้าง
สามารถเข้าถึงได้ ลักษณะของพื้นที่มีต้นไม้โดยรอบเป็นจำนวนมาก 
และอยู่ใกล้บริเวณอาคาร การใช้งานได้ทดสอบการบิน ได้ทำการ
ถ่ายภาพนิ่ง และถ่ายวิดีโอ ลักษณะการบินตรวจบริเวณหลังคา ได้
บินบนความสูงที่ 0.50 เมตรเหนือวัตถุรอบบริเวณ แล้วมีการปรับ
มุมกล้องหลายรูปแบบเพื่อให้ได้ภาพรวมของตัวอาคาร (รูปที่ 5) 
และปรับมุมกล้องให้ตั้งฉากกับวัตถุในระยะใกลเพื่อเก็บรายละเอียด
ของจุดนั้น ๆ (รูปที่ 6) การบินเข้าใกล้บริเวณอาคารโดยอาศัยการ
แจ้งเต ือนจากระบบอินฟราเรดและระบบจับภาพวัตถ ุ เป็น
ตัวกำหนดระยะห่างระหว่างโดรนกับตัวอาคาร  

 
รูปที่ 5 แสดงภาพเส้นทางการบินและภาพรวมของอาคาร 
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รูปที่ 6 แสดงการเก็บภาพในระยะใกล้ เห็นการเรียงกระเบื้องที่ไม่
เรียบร้อย 

 

4.1.2. การประยุกต์และการนำไปใช้ 

 ผลจากการสอบถามก ับทางผ ู ้ควบค ุมงานก ่อสร ้าง  ไ ด้
ข้อเสนอแนะ ในรูปแบบของการบินสำรวจตรวจงาน ได้แก่ การ
ตรวจงานปรับปรุงหลังคา สามารถนำภาพไปใช้ในการทำบันทึก
ประจำวัน หรือประจำสัปดาห์ เพื่อเสนอภาพรวมของโครงการได้ 
โดยมุมมองท่ีได้จากโดรนจะไม่เหมือนกับการถ่ายภาพจากมุมมองใน
ระดับสายตา (รูปที่ 7) ที่สามารถควบคุมความสูงให้เห็นภาพในมุมที่
กว้างขึ้นได้ (รูปที่ 8) 

 
รูปที่ 7 แสดงมุมมองในระดับสายตาท่ีใช้คนตรวจสอบ 

 
รูปที่ 8 แสดงมุมมองภาพที่กว้างจากการถ่ายภาพด้วยโดรน 

 

4.1.3. ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบเจอ 

 บริเวณสถานที่ก่อสร้างมีต้นไม้เยอะ อยู ่โดยรอบบริเวณ ผู้
ควบคุมโดรนต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก เนื่องจากกิ่งไม้ 
หรือสายไฟที่มีขนาดเล็ก ทำให้เซนเซอร์ไม่สามารถทำงานได้ดี (รูปที่ 
9) 

 
รูปที่ 9 แสดงลักษณะของต้นไม้ที่อยู่โดยรอบบริเวณ 

 

4.2. อาคารจอดรถ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นา
วาง ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย 

 อาคารจอดรถ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง (รูปที่ 
10) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก มีขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 
24.00 เมตร และความสูงของอาคารจากพ้ืนถึงบริเวณหัวเสาที่ 4.00 
เมตร โครงหลังคาเป็นโครงถัก (Truss) (รูปที่ 11)มีจุดต่อของอาคาร
กับโครงหลังคาโดยการเชื่อม 
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รูปที่ 10 อาคารจอดรถขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง 

 
รูปที่ 11 แสดงโครงหลังคาโครงถักของอาคาร  

 

4.2.1. การทดสอบการใช้โดรนบินสำรวจ 

 การทดสอบได้นำโดรนขึ้นบินสำรวจบริเวณตามจุดต่อต่าง ๆ 
และความเรียบร้อยบริเวณผนังด้านนอกอาคาร แล้วถ่ายภาพใน
ระยะห่างประมาณ 2 เมตร (รูปที่ 12) เพ่ือตรวจสอบความเรียบร้อย
สำหรับการเตรียมดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป 

 
รูปที่ 12 แสดงการถ่ายภาพในระยะห่างประมาณ 2 เมตร 

 

4.2.2. การประยุกต์และการนำไปใช้ 

 ผลจากการสอบถามก ับทางผ ู ้ควบค ุมงานก ่อสร ้าง  ไ ด้
ข้อเสนอแนะ ในรูปแบบของการบินสำรวจตรวจสอบ ได้แก่ การ
ตรวจสอบสภาพหน้างานทั่วไปสามารถนำภาพไปใช้ในการทำบันทึก
ประจำวัน หรือประจำสัปดาห์ และตรวจสอบความเรียบร้อยในจุด
ต่าง ๆ ได้บางจุด เพราะโดรนมีมุมกล้องต่ำสุดที่ 0 องศาไม่สามารถ
ปรับเพื่อถ่ายภาพในมุมเงยได้ (รูปที่ 13) การถ่ายวิดีโอไม่ได้ผลลัพธ์
ที่เหมาะสมกับการใช้งานมากนัก เนื่องจากสีของอาคารสว่าง ความ
ละเอียดของกล้องวิดีโอมีน้อยกว่าการถ่ายภาพนิ ่งที ่ปรับความ
ละเอียดสูงสุด 

 
รูปที่ 13 แสดงภาพถ่ายรอยเชื่อมของโครงถัก ในมุม 0 องศา 

 

4.2.3. ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบเจอ 

 กล้องของโดรนไม่สามารถปรับมุมเงยได้ ไม่สามารถทำการถ่าย
ที่อยู่สูงกว่าโดรนได้ เช่น มุมมองภาพใต้หลังคา หรือจุดเชื่อมต่อ
ระหว่างแผ่นหลังคา Metal Sheet กับโครงหลังคาได้ จึงดูความ
เรียบร้อยของงานส่วนนั้นไม่ได้ 

5. การกำหนดข้อจำกัดของการบิน 

 เมื่อทดสอบการบินโดยใช้มนุษย์บังคับ สามารถกำหนดข้อจำกัด
สำหรับการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อตรวจการก่อสร้างอาคารได้ โดย
แบ่งข้อจำกัดไว้ 3 คือ ข้อจำกัดของการกีดขวางการบิน ข้อจำกัด
ของการเก็บข้อมูลในจุดที่สนใจ และข้อจำกัดของตัวโดรน 

5.1. ข้อจำกัดของการกีดขวางทางบิน 

 ข้อจำกัดของการกีดขวางทางบิน ส่ิงก่อสร้างโดยรอบอาคาร ทั้ง
ต้นไม้ และสายไฟฟ้าที่มีขนาดเล็ก เซนเซอร์ของโดรนไม่สามารถ
ตรวจจับได้ ผู้บังคับต้องมองตามโดรนตลอดเวลาเพื่อป้องกันการชน
ที ่จะเกิดขึ ้น ต้องทำการวางแผนกำหนดจุดขึ ้น-ลง ในกรณีที่
แบตเตอร่ีของโดรนใกล้หมด โดรนจะกลับมาที่จุดบินขึ้น โดยการบิน
กลับมานั้นโดรนจะบินสูงขึ้นไปในความสูงที่กำหนด แล้วบินกลับมา
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ยังจุดบินขึ้น แล้วทำการบินลงจอดในแนวดิ่ง ถ้าหากบินขึ้นในจุดที่
ไม่เหมาะสมจะเกิดความเสียหายขึ้นได้  

5.2. ข้อจำกัดของการเก็บข้อมูลในจุดที่สนใจ 

 ในการเก็บข้อมูลนั้น มีข้อจำกัดจะขึ้นอยู่ความสามารถต่าง ๆ 
ของอุปกรณ์ที่ติดตั้งมากับตัวโดรน (1) ความสามารถในการปรับมุม
ของ Gimbal ที่ไม่สามารถปรับมุมที่ต่ำกว่า 0 องศาได้ (2) ความ
ละเอียดของกล้องที ่บันทึกได้ ถึงแม้ว่าจะบันทึกภาพนิ่งที ่ความ
ละเอียดสูงสุดแล้ว แต่ปัญหาเรื่องของแสงในบริเวณจุดที่สนใจนั้นไม่
พอก็เป็นปัญหาในการถ่ายภาพเช่นกัน  

5.3. ข้อจำกัดของตัวโดรน 

 ข้อจำกัดของโดรนจากการทดสอบ ตามคู่มือได้กล่าวว่าสามารถ
บินได้นาน 34 นาที แต่ในการทดสอบการบินจริงจะอยู่ที่ประมาณ 
25-30 นาที เนื ่องจากสภาพการบินมีลมพัดตลอดจึงส่งผลให้
มอเตอร์ใบพัดทำงานหนัก เพื่อดึงให้โดรนอยู่ในตำแหน่งที่ยึดไว้กับ
ดาวเทียม การบินไม่สามารถทำได้ในสภาพอากาศที่ไม่ดี เช่น ฝนตก 
หรือลมแรง ถึงแม้ว่าโดรนจะอยู่ในอาคารก็ตาม 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

6.1. บทสรุป 

 โดรนที่นำมาใช้ในการทำการทดสอบ โดยทดลองทั้ง 2 สถานที่ 
ที่ลักษณะงานแตกต่างกัน ได้เห็นทั้งข้อดีและข้อจำกัดของการใช้งาน 
จากการพูดคุยกับทางผู้ควบคุมงาน จะเห็นได้ว่าข้อดีของการใช้งาน 
คือความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบอาคาร และตรวจสอบงาน
บนที่สูงได้ ในขณะเดียวกันข้อจำกัดของโดรน คือการเข้าถึงที่แคบ
ไม่ได้ มุมมองของโดรนมีจำกัด และการตรวจจับวัตถุที่มีขนาดเล็กที่
มีผลต่อการหลบหลีก 

 ผลที่ได้จากการทดสอบ ได้ถูกนำมาหาข้อจำกัดของการบินโดย
แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ข้อจำกัดของการกีดขวางทางบิน ที่โดรนไม่
สามารถตรวจจับวัตถุขนาดเล็กได้ ข้อจำกัดของการเก็บข้อมูลในจุด
ที่สนใจที่เป็นข้อจำกัดในการเก็บภาพในมุมเงย และข้อจำกัดของตัว
โดรนที่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วย 
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การศึกษาสาเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้นเชิงวิศวกรรมในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์ประเภทคอนโดมิเนียม 
STUDY OF CAUSES AND PROBLEMS RELATED TO ENGINEERING IN CONDOMINIUM DEVELOPMENT PROJECTS  
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม โดยเร่ิมจากการ
ทบทวนวรรณกรรม การสืบค้นปัญหาที่เกิดขึ้นในงานก่อสร้างคอนโดมิเนียมกับผู้บริโภคจากข้อมูลทุติยภูมิ เช่น ข้อมูล สคบ. แล้วจึงนำไปพัฒนา
แบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูลปฐมภูมิจากการสอบถามผู้ที่เก่ียวข้องกับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือนำมารวบรวมวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ
ด้วยแผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)  โดยจัดกลุ่มของปัญหาออกเป็น 3 กลุ่มคือ 1) ปัญหาในช่วงก่อนก่อสร้าง จำนวน 4 ปัญหา 
2) ปัญหาในช่วงระหว่างก่อสร้าง จำนวน 4  ปัญหา 3) ปัญหาในช่วงหลังก่อสร้าง  จำนวน 10 ปัญหา  ผลงานวิจัยพบว่าปัญหาที่พบมากที่สุดในช่วง
ก่อนก่อสร้าง คือ โครงการไม่ริเร่ิมก่อสร้าง รองลงมาคือ ปัญหาโครงการไม่ผ่าน EIA และปัญหาเร่ืองที่ดิน ต่อมาคือ ปัญหาระหว่างก่อสร้างที่พบมาก
ที่สุดคือ โครงการไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย รองลงมาคือ ปัญหาการก่อสร้างไม่ตรงตามแบบ และปัญหาผู้รับเหมารายย่อยทิ้งงาน สุดท้ายคือ ปัญหา
ช่วงหลังก่อสร้าง ปัญหาที่พบมากที่สุดคือ น้ำร่ัวซึม รองลงมาคือ รอยร้าว และการก่อสร้างแล้วเสร็จแต่ไม่เรียบร้อย โดยนำเสนอปัญหาเหล่านี้ด้วย
แผนผังสาเหตุและผล  
คำสำคัญ: การพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม, แผนภูมิปัญหาและสาเหตุ, การคุ้มครองผู้บริโภค 

Abstract 

The objective of this research is to study the problems and causes that occur with consumers in condominium real estate 
development projects. The study started from a literature review, and searched for problems found in the development of 
condominium from secondary data such as records of complaints from consumers. The data gained from intensive literature 
review, were then developed questionnaires for collecting primary data from 35 relevant professionals. After data collection 
and cause and effect diagram analysis, the problems can be grouped into 3 phases according to construction phases: 1) 
problems in pre-construction phase: 4 problems 2) problems during construction phase: 4 problems 3) problems after 
construction phase: 10 problems. 
        In the pre-construction phase, the three most frequent problems are the project did not start construction as scheduled, 
followed by the project could not get EIA approval, and delay of land acquisition issue. For the problems during construction, 
the three most frequent problems are the project cannot be completed within the deadline, followed by the construction 
was not aligned with the advertised drawings, and lastly the subcontractor abandoned the work. For the last stage after 
construction, the three most frequent problems are problem of water leakage, followed by problem of cracking and lastly 
untidy of the finished work. All of the problems and the cause will be shown with the cause and effect chart. 
 
Keywords: Condominium development, Cause and Effect diagram, Consumer Protection 

 
1. บทนำ 

ในปัจจุบันธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะอย่างย ิ ่งประเภทอาคารชุด เช ่น คอนโดมิเนียม มี
หลากหลายระดับคุณภาพและราคา ทั้งในระดับ super luxury, 
luxury, Hi End Market, Mid-Market และระดับ City Condo โดย
ต ั ้ งแต ่ปี  พ .ศ .  2540 ความต ้องการของผ ู ้บร ิ โภคในการซื้อ
คอนโดมิเนียมมีปริมาณที ่สูงขึ ้น จนในปี พ.ศ. 2559 มีจำนวน

คอนโดมิเนียมที่จดทะเบียนทั่วประเทศ ทั้งสิ ้น 9,054 โครงการ 
จำนวนรวม 989,992 ยูนิต (Home Buyer Team 31/08/2017) 
ซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีในการซื้อขายคอนโดมิเนียมอย่างต่อเนื่อง  
แต่ทั้งนี้โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์คอนโดมิเนียมได้เกิดปัญหา 
ในขั้นตอนต่างๆและข้อบกพร่องในการใช้งาน จากรายงานประจําปี
ของสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ตั้งแต่ พ.ศ. 
2551 ถึง พ.ศ. 2561  เรื่องจํานวนผู้ร้องเรียนกรณีปัญหาเกี่ยวกับ
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อสังหาริมทรัพย์ พบว่ามีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาคอนโดมิเนียม
จำนวน 3,506 กรณี มีสถิติสูงเป็นอันดับหนึ ่งรวมทั ้งมีสัดส่วน
มากกว่า 50 % ของจำนวนเรื ่องร้องเรียนทั ้งหมด โดยปัญหาท่ี
เกิดขึ ้นแก่ผู ้บริโภคในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภท
คอนโดมิเนียม ที่มีการร้องเรียน เช่น ปัญหาทางด้านโครงสร้าง 
ปัญหาทางด้านสถาปัตย์ และปัญหาทางด้านระบบอาคาร เป็นต้น 
ดังนั้นจึงต้องทำการศึกษาสาเหตุและปัญหาในการก่อสร้างโครงการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทคอนโดมิเนียมเพื่อหาแนวทางการ
ป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น จะเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคโดยตรงและ
ผู้พัฒนาโครงการที่มีความสนใจ 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาปัญหาที่เกิดขึ ้นใน
โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทคอนโดมิเนียม  รวมท้ัง
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาทั้งในด้านการก่อสร้าง และการบริหาร
โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่ส่งผลกระทบต่อกับผู้บริโภค เพ่ือ
เป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหา การวิจัยทำการเก็บ
ข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิในช่วงปี พ.ศ. 2556-2561 เฉพาะใน
เขตกรุงเทพและปริมณฑล 

3. ทบทวนวรรณกรรม  

 กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (2558) ได้ให้คำนิยาม
ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ว่าคือการซื้อ การขาย การเช่าและการ
ดำเนินงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจาก 
ผู้อื่น เช่น บ้านพร้อมที่ดิน คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน ห้องชุด 
และการจัดสรรที่ดิน  โดยที่พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 ได้
ให้คำนิยามของคอนโดมิเนียมว่าอาคารชุด หมายถึง อาคารที่บุคคล
สามารถแยกการถือครองกรรมสิทธิ ์ออกเป็นส่วนๆ โดยแต่ละ
ส่วนประกอบด้วยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคลและกรรมสิทธิ์ร่วมใน
ทรัพย์ส่วนกลาง  ซึ่งผู้ซื้อคอนโดมิเนียมจะมีกรรมสิทธิ์ทั้งสองส่วนนี้
พร้อมกันไปเสมอ 

 สำหรับผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีขั ้นตอนการ
พัฒนาโครงการ (หนังสือบันทึกแมคเคลเลอร์) ได้แก่  

 การคัดเลือกที่ดินเป้าหมายที่มักจะอยู่ในชุมชนที่เจริญแล้ว
หรืออยู่ในทำเลศักยภาพและต้องมีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนด
ที่ดินถูกต้อง  

 การศึกษาความเป็นไปได้ทั้งในด้านกายภาพและทำเลที่ต้ัง 
ด้านกฎหมาย การตลาด ด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม 
และที่สำคัญคือด้านการเงิน  ที่ผู้ประกอบการคาดว่าจะ
ได้รับผลตอบแทนท่ีคาดหวัง   

 การจัดซื้อที่ดิน  

 การออกแบบโครงการที่ต้องสอดคล้องกับข้อกฎหมาย  
ความต้องการของผู้ซื้อ  และสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้แก่
ผู้ประกอบการ   

 การขออนุญาต ENVIRONMENTAL IMPACT 
ASSESSMENT (EIA) ในกรณีที่มีจำนวนห้องพักต้ังแต่ 80 
ห้องขึ้นไป หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยต้ังแต่ 4,000 ตร.ม. ขึ้นไป หรือ
เข้าข่ายเง่ือนไขอ่ืนตามที่กฎหมายกำหนด  

 ขออนุญาตก่อสร้าง หาก EIA ได้รับความเห็นชอบจึง
สามารถขออนุญาตก่อสร้างได้ 

 ก่อสร้างจริง  โดยจะเร่ิมก่อสร้างจากฐานรากจากชั้นล่างขึ้น
ไปสู่ชั้นบนตามลำดับ  โดยต้องจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างที่มี
ความเช่ียวชาญมีคณุภาพและไม่ทำให้โครงการล่าช้า 

 ขอใบรับรองการก่อสร้าง (อ.6) เนื่องจากคอนโดมิเนียมเข้า
ข่ายอาคารประเภทท่ีควบคุมการใช้ตามมาตรา 32 (1) แห่ง 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522 

 ขอหนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด (อ.ช.10) และ
ออกหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อ.ช.2) ซึงจะต้องทำการนัด
เจ้าหน้าที่รัฐ ได้แก่ เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดิน เจ้าหน้าที่
ประเมินราคาของกรมธนารักษ์ เพ่ือเข้าไปตรวจสอบ
โครงการว่าถูกต้องตามหลักฐานที่ยื่นตามเงื่อนไขอาคารชุด
ตามกฎหมาย รวมถึงการประเมินทุนทรัพย์  

 ขอหนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด (อ.ช.
13) การจดทะเบียนนิติกรรมห้องชุด  จะสามารถทำได้ก็
ต่อเมื่อมีการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดแล้ว  เว้นแต่
เข้าเงื่อนไขอ่ืนตามกฎหมาย  

 โอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด หากมีการโอนกรรมสิทธิห้องแรก 
จะต้องทำการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด ขึ้นมาจัดการ
เร่ืองต่างๆ  ดูแลทรัพย์ส่วนกลางให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้
งาน 
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 สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เป็นองค์กร
ของรัฐตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 เพ่ือ
คุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐมีอํานาจ
หน้าที่ในการกํากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจมิให้ประกอบธุรกิจที่เป็นการ
ละเมิดสิทธิผู้บริโภคและประสานการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
ต่างๆ เพ่ือให้ความคุ้มครองผู้บริโภครวมทั้งเป็นหน่วยงานท่ีให้
ผู้บริโภคได้ใช้สิทธิร้องเรียน และให้ได้รับการพิจารณาและชดเชย
ความเสียหายเม่ือถูกผู้ประกอบธุรกิจละเมิดสิทธิ องค์กรของรัฐที่
จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 
เพ่ือคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค  โดยปัญหาที่ได้มีการร้องเรียนใน
โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จะมีการบันทึกตามประเภท ได้แก่ 
บ้านจัดสรร/อาคารพาณิชย์  คอนโดมิเนียม  ห้องเช่า/บ้านเช่า/
หอพัก ที่ดิน และมีการจัดกลุ่มปัญหา [1] 

  คณะอนุกรรมการ “คลีนิกช่าง” สมาคมวิศวกรรมสถาน แห่ง
ประเทศไทย เป็นรายการออนไลน์ที่ให้บริการความรู้ในเชิงวิศวกรรม
และให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความชํารุดเสียหายของ
บ้านและที ่อย ู ่อาศ ัยแก ่ประชาชนโดยตรง ข ้อม ูลป ัญหาและ
ข้อบกพร่องจะถูกบันทึกและเก็บรวบรวมไว้ [2] ดังแสดงในรูปที่ 1 

 

 

 

 

     การร่ัวซึมบริเวณวงกบ          รอยด่างที่ฝ้าเพดานจากน้ำร่ัวซึม 

รูปที่ 1 ตัวอย่างปัญหาที ่เกิดขึ ้นกับผู ้บริโภคในโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 

  การวิเคราะห์หาสาเหตุและผล ด้วยแผนผังสาเหตุและผล 
(CAUSE AND EFFECT DIAGRAM) ค ิดค ้นข ึ ้นโดย K. ISHIKAWA 
แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว ในปี ค.ศ.1943 หรือมีชื่อเรียกอื่นๆ เช่น 
ISIKAWA DIAGRAM, FISHBONE DIAGRAM เ ป ็ น ต ้ น  ซ ึ ่ ง เ ป็ น
เคร่ืองมือในการหาสาเหตุของปัญหาและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น โดยปํญหา 
(PROBLEM OR EFFECT) จะอยู่ที ่หัวปลา  ส่วนสาเหตุ (CAUSES) 
ที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาจะถูกแยกย่อยเป็นสาเหตุหลักและสาเหตุ
ย่อย ในก้างปลาแต่ละก้าง [3] รูปที่ 2 แสดงแผนผังสาเหตุและผล 

 
รูปที่ 2 แผนผังสาเหตุและผล 

4. วิธีการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้กำหนดระเบียบวิธีวิจัยแบ่งออกเป็น 3 
ขั้นตอนหลัก คือ  

1) การศึกษารวบรวมสาเหตุและปัญหาที ่เกิดขึ ้นในโครงการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทคอนโดมิเนียม ทั้งจากข้อมูล
ทุติยภูมิที่เก็บรวบรวมโดยหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สำนักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) คณะอนุกรรมการ 
“คลีนิกช่าง” สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิ
เพ่ือผู้บริโภค และข้อมูลข่าวสารในส่ือต่างๆ เช่น ข่าวออนไลน์
ที่มีการร้องเรียนจากผู้บริโภค เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ทาง
สถิติ เช่น ความถี่  ร้อยละ และค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนัก 
(Weight arithmetic mean)  เพื ่อหารูปแบบของปัญหา 
รวมท้ังสรุปปัญหาและสาเหตุที่สำคัญจากข้อมูลที่รวบรวมมา 

2) การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดใน
โครงการพัฒนาคอนโดมิเนียม ด้วยแบบสอบถามปลายปิด
และปลายเปิดถึงปัญหาและสาเหตุของการเกิดปัญหากับ
ผู ้เกี ่ยวข้องในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภท
คอนโดมิเนียม เช่น ผู้จัดการโครงการ วิศวกรผู้ควบคุมงาน ผู้
ตรวจสอบงาน (Inspector) ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน 
ในการทำงานในโครงการคอนโดมิเนียมมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี 
จำนวน 35 คน จากโครงการคอนโดมิเนียมที่แตกต่างกัน 

3) การวิเคราะห์ข ้อม ูลปัญหาที ่ เก ิดข ึ ้นในโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ ประเภทคอนโดมิเนียม ด้วยวิธีแผนผังเหตุ
แ ล ะผล  ( Cause and Effect Diagram)   โ ด ยแบ ่ ง ก า ร
วิเคราะห์ออกเป็นสามช่วงได้แก่ ปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงก่อน
ก่อสร้างโครงการ  ปัญหาที่เกิดขึ ้นในช่วงระหว่างก่อสร้าง
โครงการ  ปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงหลังก่อสร้างโครงการ 
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5. ผลการวิจัย 

 ผลที่ได้จากเก็บรวบรวมข้อมูลสาเหตุของปัญหาข้อบกพร่องที่
เกิดขึ้นเมื่อตั้งแต่มีการเริ่มสร้างอาคารจนมีการเข้ามาใช้งานอาคาร 
โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ในช่วงก่อนก่อสร้างโครงการ  ปัญหาที่
เกิดขึ้นในช่วงระหว่างก่อสร้างโครงการ  ปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงหลัง
ก่อสร้างโครงการ จากหน่วยงานท่ีได้รับการร้องเรียนต่างๆ เช่น 

- สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้เก็บรวบรวม
ปัญหาข้อร้องเรียนของผู้บริโภคเกี่ยวกับการไม่ได้รับความเป็นธรรม
หรือการละเมิดสิทธิผู ้บริโภค เพื ่อขอให้สํานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ดำเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค
ต่อไป จากรายงานผลการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคประจําปี พ.ศ. 
2551-2561 [4] พบว่ามีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาคอนโดมิเนียมมี
จำนวนมากถึง 3,506 กรณี 

- คณะอนุกรรมการ “คลีนิกช่าง” สมาคมวิศวกรรมสถาน แห่ง
ประเทศไทย เป็นรายการออนไลน์ที่ให้ความรู้ในเชิงวิศวกรรมและให้
คําปรึกษาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความชํารุดเสียหายของบ้านและ
ที่อยู่อาศัยแก่ประชาชนโดยตรง ข้อมูลปัญหาและข้อบกพร่องจึงถูก
บันทึกและเก็บรวบรวมไว้ในลักษณะปัญหาความชํารุดเสียหายที่
ประชาชนได้รับประกอบกับคําวินิจฉัยของวิศวกรเก่ียวกับสาเหตุของ
ข้อบกพร่อง  ผลการเก็บรวบรวมลักษณะของปัญหาข้อบกพร่อง ที่
ได้เก็บรวบรวมจากคณะอนุกรรมการ “คลีนิกช่าง” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2557-2561 พบว่ามีปัญหาทั ้งหมดที่เกิดขึ ้นกับโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ ประเภทคอนโดมิเนียม จำนวน 95 กรณี 

- จากข้อมูลข่าวสารในส่ือต่างๆ ไม่ว่าจะได้จัดทำไว้ในรูปของเอกสาร 
แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนท่ี ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม 
บันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอ่ืนใด  
จากการรวบรวมข่าวสาร การร้องเรียนกับสื่อถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
โครงการคอนโดมิเนียม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2561 สามารถสรุป
รวบรวมได้จำนวน 33 กรณี 

 จากการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจากแหล่งข้อมูลทั้งจาก สำนักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) คณะอนุกรรมการ “คลีนิก
ช่าง” สมาคมวิศวกรรม สถานแห่งประเทศไทยและข้อมูลข่าวสารใน
ส่ือต่างๆ โดยสามารถสรุปปัญหาได้ดังแสดงในตารางท่ี 1  
 

ตารางท่ี  1  ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รวบรวมจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิต่างๆ 
 

หมายเหตุ   :* เป็นลำดับ 1 ของการร้องเรียนจากผู้บริโภค  ** ลำดับ 2 ของการร้องเรียนจากผู้บริโภค ***ลำดับ 3 ของการร้องเรียนจากผู้บริโภค 

ปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
คอนโดมิเนียม 

สคบ.   
(กรณี) 

คลีนิกช่าง 
)กรณี(  

ข่าวสารในส่ือ
ต่างๆ )กรณี(  

รวม 
)กรณี(  

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ช่วงก่อนก่อสร้างโครงการ   
1.  ปัญหาโครงการไม่ริเร่ิมก่อสร้าง 445*** 4 2*** 451 12 .40*** 
2.  ปัญหาโครงการไม่ผ่าน EIA - 3 2*** 5 0.14 

ช่วงระหว่างก่อสร้างโครงการ 
3.  ปัญหาโครงการไม่เสร็จตามเป้าหมาย 1,583* 23* 2*** 1,608 44 .21* 
4.  ปัญหาการก่อสร้างไม่ตามแบบ 130 4 1 135 3.71 
5.  ปัญหาการชำรุดหลังปลูกสร้าง 606** 14 19* 639 17 .57** 

ช่วงหลังก่อสร้างโครงการ 
6.   ปัญหาการก่อสร้างแล้วเสร็จแต่ไม่เรียบร้อย 187 15** - 202 5.55 
7.   ปัญหาการบริหารของนิติบุคคลไม่โปร่งใส 160 15** 1 176 4.84 
8.  ปัญหาด้านระบบสาธารณูปโภค 309 10 0 319 8.77 
9.   ปัญหาการชำระค่าส่วนกลาง 89 7 0 96 2.64 
10.  ปัญหาการโฆษณาเกินจริง 0 0 1 1 0.03 
11. ปัญหาอาคารไม่ถูกตาม.พรบ 0 0 1 1 0.03 
12.  ปัญหาด้านระบบไฟฟ้า 0 0 3** 3 0.08 
13.  ปัญหาด้านเสียงรบกวน 0 0 1 1 0.03 

จำนวนกรณีที่มีการร้องเรียน 3,509 95 33 3,637 100 
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ผลการวิเคราะห์ปัญหาจากการเก็บข้อมูลปฐมภูมิด้วยแบบสอบถามและสัมภาษณ์กับบริษัทผู้เก่ียวขอ้งกับโครงการพัฒนาคอนโดมิเนียม จำนวน 35 
ตัวอย่างจากโครงการที่แตกต่างกัน สามารถนำมาวิเคราะห์เชิงสถิติของกลุ่มตัวอย่างและข้อมูลโครงการ รวมท้ังรายละเอียดเชิงลึกถึงปัญหาและ
สาเหตุที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค  โดยสามารถแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2 และ รูปที่ 3-7 สาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) ดังนี้ 
 

ตารางท่ี       ความถี่และร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและข้อมูลโครงการ2  
 

ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน )คน (  ร้อยละ 
ประสบการณ์ในโครงการคอนโดมิเนียม  
      3 – 5 ปี 
     6 – 10 ปี 
     11 ปีขึ้นไป 

 
15 
13 
7 

 
42 .86 
37 .14 
20 .0 

ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับโครงการ จำนวน )คน (  ร้อยละ 
ราคาพ้ืนที่ต่อตารางเมตร 
น้อยกว่า 100,000 บาทต่อตารางเมตร 
100,000-150,000 บาทต่อตารางเมตร 
150,000-200,000 บาทต่อตารางเมตร 
มากกว่า 200,000  บาทต่อตาราเมตร 

 
8 
7 
8 
12 

 
22 .86 
20 .00 
22 .86 
34 .29 

มูลค่าโครงการ 
น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท 
1,000 -1,500 ล้านบาท 
1,500 -2,000 ล้านบาท 
มากกว่า 2,000 ล้านบาท 

 
5 
9 
2 
19 

 
14 .29 
25 .71 
5.71 
54 .29 

จำนวนช้ัน 
8 ชั้น 
มากกว่า 8 ชั้น ขึ้นไป 

 
5 
30 

 
14 .29 
85 .71 

จำนวนยูนิต 
100 -499 ยูนิต 
500 -999 ยูนิต 
มากกว่า 1,000 ยูนิต  

 
17 
8 
10 

 
48 .57 
22 .86 
28 .57 

ระยะเวลาการก่อสร้าง 
500 -999 วัน 
1,000 -1,499 วัน 
มากกว่า 1,500 วัน 

 
22 
12 
1 

 
62 .86 
34 .29 
2.86 

 
รูปที่ 3 แผนผังสาเหตุและผลของปัญหาในปัญหาช่วงก่อนก่อสร้าง 
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รูปที่ 4 แผนผังสาเหตุและผลของปัญหาในปัญหาช่วงระหว่างก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5 -6  แผนผังสาเหตุและผลของปัญหาในปัญหาช่วงหลังก่อสร้าง 
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รูปที่ 7 แผนผังสาเหตุและผลของปัญหาในปัญหาช่วงหลังก่อสร้าง  )ต่อ (  
 
 

6. สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาสาเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้นเชิงวิศวกรรมในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทคอนโดมิเนียมนั้น  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหา
และสาเหตุที่เกิดขึ้น สำหรับการแนวทางการป้องกันที่เกิดในอนาคต โดยทำการรวบรวมความถี่ของปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิต่างๆ คือ 
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) รายการ“คลีนิกช่าง” วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยและข่าวสารในสื่อต่าง ๆ มาวิเคราะห์และ
สรุปรูปแบบปัญหาใน 3 ช่วงคือ 1) ช่วงก่อนก่อสร้าง  2) ช่วงระหว่างก่อสร้าง และ 3) ช่วงหลังก่อสร้าง รวมทั้งหมดเป็น 13 ปัญหาหลักในเบื้องต้น 
และทำการรวบรวมปัญหาเหล่านี้ไปพัฒนาเป็นแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ด้วยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์จากผู้ที่มีความ
เก่ียวข้องกับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม จำนวน 35 ตัวอย่างจากโครงการท่ีต่างกัน เพ่ือนำข้อมูลมาเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ
ในการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุในรูปแบบแผนผัง cause and effect diagram  ซึ่งเมื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า จำนวนปัญหาที่พบมากที่สุด 
3 ลำดับแรกในแต่ละช่วงของโครงการ ปัญหาช่วงก่อนก่อสร้าง ปัญหาที่พบมากที่สุด 1) โครงการไม่ริเริ่มก่อสร้าง 2) โครงการไม่ผ่าน EIA 3) เรื่อง
ที่ดิน ปัญหาช่วงระหว่างก่อสร้าง ปัญหาที่พบมากที่สุด 1) โครงการไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย 2) แบบก่อสร้าง 3) ผู้รับเหมารายย่อยทิ้งงาน ปัญหา
ช่วงหลังก่อสร้าง ปัญหาที่พบมากที่สุด 1) น้ำรั่วซึม 2) รอยแตกร้าว 3) การก่อสร้างแล้วเสร็จแต่ไม่เรียบร้อย โดยผลการวิเคราะห์สามารถสรุป
ข้อเสนอแนะสำหรับสาเหตุหลักได้ดังนี้ 1) การจัด checklist สำหรับการเตรียมเอกสารกับทางราชการและลำดับแผนผังขั้นตอนการทำงานในช่วง
เริ่มพัฒนาโครงการเพื่อลดความผิดพลาดและล่าช้า 2) ควรเพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบแบบก่อสร้างและเคลียร์แบบก่อนเริ่มสร้าง หรือการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สามมิติช่วยในการตรวจสอบปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 3) สอบเขตที่ดินและทำข้อกำหนดการซื้อขายที่ดินที่รัดกุมชัดเจนและเข้าใจ
ตรงกัน 4) ควรสร้างเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับเหมาที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่อง  4) การควบคุมการก่อสร้างอย่างมีมาตรฐาน รวมทั้งการจัดทำ
ขั้นตอนการตรวจสอบงานก่อนส่งมอบแก่ผู้บริโภค
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การศึกษาพฤติกรรมการทรุดตัวของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯเนื่องจากวงจรการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิดินในงานเสาเข็มพลังงาน 
THE EFFECT OF THERMAL CYCLIC INDUCED CONSOLIDATION IN BANGKOK SOFT CLAY FROM THE USAGE OF 

ENERGY PILE 

ธิติ ชาญชญานนท์1,*, อภินิติ โชติสังกาศ1 และ ก่อโชค จันทวรางกูร1 
1 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพมหานครฯ, ประเทศไทย 

*Corresponding author address: thiti.chan@ku.th 

บทคัดย่อ 

นวัตกรรมเสาเข็มพลังงานเพื่ออาคารประหยัดพลังงานเป็นการประยุกต์เสาเข็มเพื่อระบายความร้อนที่เกิดจากระบบปรับอากาศ ไปยังมวลดิน
รอบเสาเข็ม ในระหว่างการใช้งานเสาเข็มพลังงานสามารถส่งผลให้อุณหภูมิมวลดินรอบเสาเข็มเปลี่ยนแปลงไป โดยเกิดการเพิ่มและลดของอุณหภมูิ
แบบวัฏจักร เพ่ือประเมินอิทธิพลจากการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิในชั้นดินเหนียวอ่อนรอบเสาเข็มพลังงาน ในการศึกษานี้ได้ทดสอบทีอาร์ที (Thermal 
response test) เพื่อประเมินสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนของดิน และศึกษาผลกระทบจากวัฏจักรการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิต่อการทรุดตัวของ
ดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯคงสภาพในระยะยาว ด้วยอุปกรณ์โออิโดมิเตอร์ (Oedometer) ณ ค่าอัตราส่วนอัดเกินตัว (OCR) = 1.3 ที่ความเค้นแนวด่ิง
ประสิทธิผล 65 kPa อุปกรณ์ดัดแปลงให้มีระบบควบคุมอุณหภูมิด้วยน้ำ ที่อุณหภมูิ 30 - 40 องศาเซลเซียส ทำการทดลองท้ังหมดจำนวน 100 รอบ 
วัฏจักรอุณหภูมิ จากการทดลอง Thermal Response Test ในแปลงทดลองเสาเข็มพลังงานขนาดเท่าจริง สามชนิด ได้แก่ เสาเข็มคอนกรีต Spun 
Pile (เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร ความลึกเสาเข็ม 9 เมตร ใช้ระยะท่อHDPEยาว 18 เมตร), เสาเข็มเหล็ก Micro Pile (เส้นผ่านศูนย์กลาง 14 
- 16.5 เซนติเมตร ความลึกเสาเข็ม 16 เมตร ใช้ระยะท่อHDPEยาว32 เมตร) และ เสาเข็มเหล็ก Screw Pile (เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร 
ความลึกเสาเข็ม 13.5 เมตร ใช้ระยะท่อHDPEยาว 27 เมตร) ผลการศึกษาใช้ในการประเมินผลกระทบจากการถ่ายเทความร้อนจากเสาเข็มพลังงาน
ต่อการทรุดตัวของดินเหนียวรอบเสาเข็มได้ 
คำสำคัญ: เสาเข็มพลังงาน, การถ่ายเทความร้อนในดิน, อาคารประหยัดพลังงาน,การทรุดตัวของดินเหนียวกรุงเทพฯ,ความล้าเนื่องจากอุณหภูมิ 

Abstract 

The innovation of energy pile for using in green building was introduced to implement the piles as the heat exchanger to 
dissipate the heat from the air conditioning system to the soil mass and water around the pile. This technique has been used 
in the Bangkok area where the thick soft clay was present. Due to the cyclic heating and cooling of piles and surrounding soils, 
effect of thermal cycle on secondary consolidation in Soft Bangkok Clay was investigated in this study using the modified 
oedometer equipped with a controlled temperature water circulation system with 30-degree Celsius cooling loop and 40-
degree Celsius heating loop for 100 loops. Tests were performed on an undisturbed Bangkok clay at a vertical stress of 65 kPa 
with OCR = 1.3. In addition, a series of thermal response tests on full-scale experimental piles were performed, namely, 30 
cm diameter concrete spun pile at the depth of 9 meters using 18 m long HDPE loop, 14 and 16.5 cm diameter Micro Steel 
pile at the depth of 16 meters using 32 m long HDPE loop and the last, 15 cm diameter Screw pile at the depth of 13.5 meter. 
The effective thermal conductivity for each energy pile type was then present. 
Keywords: Energy Pile, Heat transfer in soil, Heat Dissipation in Soil, Green Building, Consolidation in Bangkok Soft Clay, 
Thermal cyclic induced creep 

 
1. บทนำ 

เสาเข็มพลังงานหรือการใช้เสาเข็มช่วยถ่ายเทความร้อนจาก
ระบบปรับอากาศเป็นนวัตกรรมหนึ ่งซึ ่งสามารถช่วยแก้ปัญหา
ปรากฏการณ์เกาะความร้อน (Heat island phenomenon) ที่
เกิดขึ ้นในเมืองที ่มีความหนาแน่นอย่างกรุงเทพฯและช่วยการ
ประหยัดพลังงานในอาคาร ตามหลักการอาคารเขียว (Green 

building) แต่การใช้งานเทคโนโลยีเสาเข็มพลังงานในประเทศไทย
ในปัจจุบันยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนักอันเนื่องจากสภาพภูมิอากาศ
ที่มีอุณหภูมิค่อนข้างสูงทั้งปีเมื่อเทียบกับประเทศในเขตอบอุ่นหรือ
เขตหนาว ที่มีความแตกต่างของอุณภูมิในแต่ละช่วงเวลาของปีที่
ต่างกันมาก อีกทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯเอง ที่เป็นพื้นที่ลุ ่มมีชั ้นดิน
เหนียวอ่อนที่มีปัญหาสำคัญคือการทรุดตัวที่มากและรุนแรง ด้วย
ปัญหาดังกล่าวในการศึกษานี้จึงครอบคลุมทั้งด้านประสิทธิภาพการ
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ถ่ายเทความร้อนและด้านผลกระทบจากการใช้งานเสาเข็มพลังงาน 
โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ การทดลอง Thermal Response Test 
เพื่อหาค่าการนำความร้อนของตัวอย่างดิน เพื่อศึกษาการระบาย
ความร้อนของดินเหนียวกรุงเทพฯ โดยใช้ข้อมูลจากการทดลองใน
สนาม ได้แก่ อุณหภูมิภายในและรอบเสาเข็ม นำมาต้ังค่าตัวแปรของ
การทดลองการทรุดตัวของดินรอบเสาเข็มแบบเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ 
เพ่ือประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการใช้งานเสาเข็มพลังงาน 

2. วิธีดำเนนิงาน  

2.1. การทดลอง THERMAL RESPONSE TEST 

 
ภาพที่ 1 การทดลอง Thermal Response Test 

ในการทดลองเป็นการระบายความร้อนจาก Heater (1) ผ่าน
การหมุนเวียนน้ำในท่อแลกเปลี่ยนความร้อนซึ่งติดตั้งในรูกลวงตรง
กลางเสาเข็มสปันคอนกรีตและเสาเข็มเกลียวเหล็ก (2) พร้อมติดต้ัง
อุปกรณ์เก็บข้อมูลอุณหภูมิ (3) ที่ขาเข้า-ขาออกของระบบหมุนเวียน
น้ำ,อุณหภูมิกลางเสาเข็มและอุณหภูมิของอากาศ ระบบหมุนเวียน
น้ำ (1) ประกอบด้วยเครื่องให้ความร้อนและปั๊มน้ำและใช้น้ำเป็น
ตัวกลางถ่ายเทความร้อนแทนคอนกรีต ข้อมูลอุณหภูมิ และอัตรา
การไหลของน้ำในท่อจะใช้ในการคำนวณหาค่าการนำความร้อน 
(Thermal conductivity) 

เนื่องด้วยการทดสอบ TRT ในการศึกษานี้ใช้น้ำบรรจุในช่องว่าง
กลางเสาเข็มก่อนจะบรรจุท่อพลาสติก น้ำส่วนนี้จึงเป็นตัวกลางใน
การแลกเปลี ่ยนความร้อนจากท่อพลาสติกสู่เสาเข็มและดิน ค่า
พลังงานความร้อนที่วัดได้จากการทดลองน้ี จะถูกแบ่งไปกักเก็บใน
ตัวกลางหรือได้รับการถ่ายเทไปยังดินรอบเสาเข็มมากน้อยเพียงใด
จะส่งผลถึงการวิเคราะห์ จึงได้ตั ้งสมมุติฐานดังสมการที ่ 1 ว่า
พลังงานความร้อนที ่ใช้ทั ้งหมด (Q1, Watt) เกิดจากผลรวมของ 
พลังงานที่น้ำในใจกลางเสาเข็มดูดซับไว้ (Q2, Watt) และพลังงาน
ความร้อนที่ถ่ายเทไปยังดินรอบเสาเข็ม (Q3, Watt) ตามสมการ 

𝑄 𝑄 𝑄  (1) 
พลังงานความรอ้นทั้งหมด (Q1) ได้จากสมการที่ 2 

𝑄 𝑚𝑐𝛥𝑇 (2) 
เมื่อ 𝑚 มวลน้ำไหลผ่านท่อแลกเปล่ียนความร้อน (kg/s)  

 𝑐 ค่าความจุความร้อนจำเพาะของน้ำ (kJ/kg*C) 
 𝛥𝑇 ส่วนต่างของอุณหภูมิขาเข้าและออก (C) 
พลังงานที่น้ำในใจกลางเสาเข็มดูดซับไว้ (Q2) ได้จากสมการที่ 3 

𝑄 𝑚 𝑐
𝜕𝑇
𝜕𝑡

 (3) 

เมื่อ 𝑚  มวลน้ำตัวกลางในสาเข็ม (kg)  
 𝑐 ค่าความจุความร้อนจำเพาะของน้ำ (kJ/kg*C) 
  อัตราการเปล่ียนอุณหภูมิของน้ำก่ึงกลางเสาเข็ม
ตามเวลา (Celsius/s) 
 ค่าการนำความร้อนของตัวอย่างดิน (Thermal-
conductivity) สามารถคำนวณได้จากสมการที่ 4 [1]  

𝜆
𝑄

4𝜋𝛼𝐿
 (4) 

เมื่อ 𝑄  พลังงานความร้อนที่ถ่ายเทสู่ดิน 
  ความชันกราฟอุณหภูมิและล็อกของเวลาที่เป็น
เส้นตรง 
 L ความยาวของเสาเข็มส่วนที่มีท่อแลกเปล่ียนความ
ร้อน 

2.2. การทดลองการทรดุตัวของดินแบบเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิ 

 
ภาพที่ 2  อุปกรณ์ทดลองการทรุดตัวแบบเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ 

การศึกษาพฤติกรรมการทรุดตัวของดินเหนียวกรุงเทพฯท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหลังสิ้นสุดการทรุดตัวหลักไปแล้ว ทดลองโดย
อุปกรณ์ Oedometer ที่ปรับปรุงโดยให้ควบคุมอุณหภูมิด้วยน้ำร้อน 
โดยเพิ ่มทางน้ำเข้า (1) และออก (2)  ที ่แสดงในภาพที ่ 2 และ
สามารถทดสอบดินตามสภาวะทางเดินของหน่วยแรงในภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3  แผนภาพเส้นทางความเค้นและอุณหภูมิ 

ในการศึกษาน้ีได้จำลองความเค้น (Stress) ของตัวอย่างดินที่ 
65 kPa และมีค่า OCR = 1.3 และให้ความร้อนแก่ตัวอย่างดินที่ 40 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชั่วโมง แล้วกลับมาสู่อุณหภูมิห้องที่ 30 
องศาเซลเซียส อีกเป็นเวลา 12 ชั่วโมง พร้อมบันทึกค่าระยะการ
ทรุดตัวและอุณหภูมิตัวอย่างดิน โดยทดลองวงจรการเปลี ่ยน
อุณหภูมิจำนวน 100 วงจร 

ในการทดลองจะมีตัวอย่างควบคุม (ไม่เปลี่ยนอุณหภูมิ) และ
ตัวอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบวงจร เพื่อแยกอิทธิพล
จากวงจรอุณหภูมิจากการคืบของดิน และมีการปรับแก้ผลจากการ
ขยายและหดตัวของโลหะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ต่อค่าการ
ทรุดตัวของตัวอย่างดินที่อ่านได้ ด้วยค่าคงที่ซึ่งได้จากการสอบเทียบ 
พ บ ก า ร ข ย า ย ต ั ว ข อ ง อุ ป ก ร ณ์  Oedometer เ ท ่ า กั บ 

. .

. .
0.00142 มิลล ิเมตรต่อการเปลี ่ยนแปลง

อุณหภูมิ 1 องศาเซลเซียส ที่แสดงในภาพที ่ 4 หรือ มีค่าเป็น
ความเครียดที ่เกิดขึ ้นเมื ่อต่อการเปลี ่ยนแปลงอุณหภูมิ 1 องศา
เซลเซียส ซึ ่งมีค่าเท่ากับ . .

. .
0.41854 ที่แสดงใน

ภาพที่ 5 

 
ภาพที่ 4  แผนภาพแสดงระยะการหดและขยายตัวของอุปกณ์ 

Oedometer(Displacement) 

 

ภาพที่ 5 แผนภาพแสดงระยะการหดและขยายตัวของอุปกณ์ 
Oedometer(Strain) 

ความเครียด (Strain) ที่เกิดขึ้นภายในตัวอย่างดินทั้งหมด(𝜺𝒕) 
สามารถอธิบายได้ตามสมการที่ 5 คือ 

𝜺𝒕 𝜺𝒕𝒄 𝜺  (5) 
เมื่อ 𝜺𝒕𝒄 ความเครียดจากการเปล่ียนอุณหภูมิ 
 𝜺𝒄 ความเครียดจากการทรุดตัวทุติยภูมิ 
การทำนายค่าความเครียดที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิโดยใช้ 
ความสัมพันธ์ของกฎกำลัง (Power law) โดยใช้สมการที่ 6  

𝜺𝒕𝒉𝒆𝒓𝒎𝒂𝒍 𝒊𝒏𝒅𝒖𝒄𝒆𝒅 𝜶𝑵𝜷 (6) 
เมื่อ N คือจำนวนรอบของวงจรอุณหภูมิ 
จากสมการเห็นได้ว่า ความเค้นและจำนวนรอบมีความสัมพันธ์ตาม
กฎกำลัง (Power law) การแสดงผลจำนวนรอบและค่าความเครียด
ในรูปแบบของแผนภาพที่อยู่ในมาตราส่วนของ log นั้น ค่าความชัน
ของเส้นกราฟเองจะแสดงอยู่ในรูปสมการกำลัง ที่แสดงค่าคงท่ี α ที
แสดงถึงความเครียดทีเกิดเมือ N =1 และค่าคงที่ β ที่แสดงถึง
ความเร็วในการเปล่ียนแปลงของค่าสมการ 

3. ผลการศึกษา 

3.1. การทดลอง THERMAL RESPONSE TEST  

ผลการตรวจวัดพบว่าอุณหภูมิทั่วไปใต้ดินในสภาวะเริ่มต้นมีค่า
อยู่ที่ 29–30 องศาเซลเซียส ผลทดลองในเสาเข็มคอนกรีต Spun 
Pileที่แสดงใน ภาพที่ 6 อุณหภูมิของน้ำขาเข้า Inlet - สีน้ำเงิน 
(ได้ร ับความร้อนจากเครื ่องทำความร้อน) มีค่า 48–53 องศา
เซลเซียส เฉลี่ยที่ 50.5 องศาเซลเซียส และ อุณหภูมิของ Outlet - 
สีส้ม มีค่า 47–52 องศาเซลเซียส เฉลี่ยที่ 49.5 องศาเซลเซียส ค่า
อุณหภูมิต่างกันประมาณ 1 องศาเซลเซียส เนื่องจากการถ่ายเทสู่
เสาเข็มและดินโดยรอบ อุณหภูมิของใจกลางเสาเข็มสปันคอนกรีต - 
สีเขียว มีค่า 44–45 องศาเซลเซียส 
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ภาพที่ 6  แผนภาพแสดงอุณหภูมิและเวลาในเสาเข็มสปันคอนกรีต 

ในภาพที่ 7 จะแสดงให้เห็นว่าในด้านพลังงานความร้อนทั้งหมด 
(Q1) ที่ใส่ไปยังเสาเข็มจะมีแนวโน้มลดลงเมื่อเวลาผ่านไป โดยเร่ิม
จากราว 0.75 kW และลดลงไปยัง 0.40 kW พลังงานที ่น้ำในใจ
กลางเสาเข็มดูดซับไว้ (Q2) มีแนวโน้มคงที่และมีค่าเข้าใกล้ 0 จึง
ส่งผลให้พลังงานความร้อนที่ถ่ายเทไปยังดิน (Q3) มีค่าไปในทิศทาง
และปริมาณท่ีใกล้เคียงกับ Q1 

 
ภาพที่ 7  แผนภาพพลังงานความร้อนและเวลาในเสาเข็มคอนกรีต 

เมื่อนำข้อมูลมาแสดงในรูปแบบของอุณหภูมิและเวลาในมาตรา
ส่วนlog ธรรมชาติ(ภาพที่ 8) พบว่าค่าความชันแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ
ความชัน 0.17 และ 1.69 เมื่อคำนวณพบว่าค่าสัมประสิทธิ์การนำ
ความร้อน มีค่าเท่ากับ 26.75 และ 2.33 W/m °C ตามลำดับ ซึ่ง
พบว่าค่าในช่วงนี้สอง เป็นค่าที่สมเหตุสมผลกว่า เนื่องจากเป็นค่าใน
สภาวะเสม ือนคงที ่ (Quasi-steady state) และน้ำในกึ ่งกลาง
เสาเข็มไม่ดูดซับความร้อนไว้ (Q2=0) 

 
ภาพที่ 8  แผนภาพอุณหภูมิและเวลาในมาตราส่วนlogธรรมชาติ

ของเสาเข็มสปันคอนกรีต 

ผลทดลองในเสาเข็มเหล็ก Screw Pile ที่แสดงใน ภาพที่ 9 
พบว่า อุณหภูมิของ Inlet - สีน้ำเงิน มีค่า 40–41 องศาเซลเซียส 
เฉลี่ยที่ 40.86 องศาเซลเซียส และ อุณหภูมิของ Outlet - สีส้ม มี
ค่า 38–40 องศาเซลเซียส เฉลี่ยที่ 39.8 องศาเซลเซียส ค่าอุณหภูมิ
ต่างกันประมาณ 1.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิใจกลางเสาเข็มเกลียว
เหล็ก - สีเขียว มีค่า 31–36 องศาเซลเซียส 

 
ภาพที่ 9 แผนภาพแสดงอุณหภูมิและเวลาในเสาเข็มเกลียวเหล็ก 

ในภาพที่ 9 จะแสดงให้เห็นว่าในด้านพลังงานความร้อนทั้งหมด 
(Q1) ที่ใส่ไปยังเสาเข็มเกลียวเหล็กพบว่ามีแนวโน้มลดลงเมื่อเวลา
ผ่านไป โดยเริ ่มจาก 1.2 kW และลดลงไปยัง 0.40 kW เมื ่อเวลา
ผ่านไป พลังงานความร้อนที่น้ำในใจกลางเสาเข็มดูดซับ (Q2) ไว้ 
เริ่มต้นที่0.3 kW และมีแนวโน้มลงลงจนเข้าใกล้ 0 เมื่อหักลบกับQ1
ทำให้พลังงานความร้อนที ่ถ ่ายเทไปยังดิน(Q3) มีค ่าเร ิ ่มต้นที่
ประมาณ 0.9 kW และปรับลดลงไปในทิศทางและปริมาณท่ี
ใกล้เคียงกับ Q1 ในตอนปลาย 
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ภาพที่ 10 แผนภาพพลังงานและเวลาในเสาเข็มเกลียวเหล็ก 

เมื่อนำข้อมูลมาแสดงในรูปแบบของอุณหภูมิและเวลาในมาตรา
ส่วนlogธรรมชาติ(ภาพที่ 11) พบว่า ค่าความชันแบ่งได้ เป็น 2 ส่วน 
คือความชัน0.55 และ 3.4 เมื่อคำนวณพบว่าค่าการนำความร้อน มี
ค ่าเท่ากับ 9.83 และ 1.08 W/m °C ตามลำดับ โดยค่าในช่วง
ทดสอบท่ีสองมีความน่าเชื่อถือมากกว่า 

 
ภาพที่ 11 แผนภาพอุณหภูมิและเวลาในมาตราส่วนlogธรรมชาติ

ของเสาเข็มเกลียวเหล็ก 

3.2. การทดลองการทรดุตัวของดินแบบควบคุมอุณหภูมิ 

 
ภาพที่ 12 แผนภาพระหว่างค่าความเครียดและเวลา 

 
ภาพที่ 13 แผนภาพค่าความเครียดและจำนวนวงจรการทดลอง

มาตราส่วนlog 

ในภาพที่ 12 ได้แสดงค่าความเครียดสุทธิสูงสุดที่เวลาต่าง ๆ 
จากผลการทดลองรอบการเปลี่ยนอุณหภูมิจำนวน 27 วงจร พบว่า 
ค่าความเครียดของตัวอย่างควบคุม (ภาพที่ 12 สีฟ้า) มีค่าเท่ากับ 
0.001572 และค่าความเครียดของตัวอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิ (ภาพที่ 12 สีส้ม) มีค่าเท่ากับ 0.006300  

ในภาพที่ 13 คือการแสดงค่าความเครียดสะสมของตัวอย่างดิน 
ที่จำนวนวงจรการทดลองต่าง ๆในมาตราล็อก-ล็อก ประกอบกับ 
สมการที่ 5 ที่ใช้เพื่อคำนวณความเครียดสะสมที่เกิดจากความร้อน 
โดยผลลัพธ์จะมีค่าเป็น ค่าความเครียดของดินที่ได้รับผลจากการ
เปลี ่ยนแปลงอุณหภูมิ ที ่แสดงภาพที ่ 13 (สีเขียว) สมการของ
เส้นแนวโน้มของค่า log strain และ log จำนวนวงจร จะอยู่ในรูป
ของ Power law จึงสามารถหาค่าคงท่ี และ ดังที่แสดงในตาราง
ที ่ 1 นี้ เพื ่อใช้สำหรับทำนายค่าความเครียดเมื ่อมีจำนวนวงจร
อุณหภูมิเพ่ิมมากขึ้น ค่าคงท่ี  

ตารางท่ี 1 ค่าตัวแปรผลตามกฎของกำลัง 

 Description   R2 

1 Stress induced Strain 
(LVDT1) 

0.000083 0.816118 0.8152 

2 Stress and Thermal 
induced Strain (LVDT2) 

0.000643 0.718247 0.9792 

2 – 1 Thermal induced Strain 0.000569 0.691975 0.9684 

4. สรุปผลการศึกษา 

4.1. การทดลอง THERMAL RESPONSE TEST 

การที่แผนภาพแสดงอุณหภูมิในมาตราส่วน log ธรรมชาตินั้นมี
ความชันของเส้นที่แบ่งเป็น 2 ส่วนอย่างชัดเจน อาจเป็นผลมาจาก
ในช่วงแรกตัวกลางน้ำในเสาเข็มนั้นทำหน้าที่ในการดูดซับความร้อน
ไว้ไม่ได้ถ่ายเทไปยังดินบ่งชี้ได้จากค่าการนำความร้อนที่มีค่าสูงถึง 
26.75 และ 9.83 W/m °C ในช ่วงเวลา 30 และ 9 ชั ่วโมงแรก
สำหรับเสาเข็มสปันคอนกรีตและเสาเข็มเกลียวเหล็กตามลำดับ อีก
ทั้งแนวโน้มพลังงานทั้งหมดที่ใช้มีแนวโน้มลดลงสอดคล้องกัน เมื่อ
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เข้าสู่สภาวะสมดุลของระบบสามารถสังเกตุได้จากค่าการนำความ
ร้อนที ่อ่านมาได้นั ้นมีค่าลดลงจนมีค่า 2.33 และ 1.08 W/m °C 
สำหรับเสาเข็มสปันคอนกรีตและเสาเข็มเกลียวเหล็กตามลำดับ เมื่อ
เทียบค่าการนำความร้อนของดินเหนียวในช่วง 0.9–2.3 W/m °C 
[2]  

ตารางท่ี 2 ค่าการนำความร้อนของดินจากแต่ละการศึกษา 

Pile type 
Fill 

material 

Heat 
exchanger 

length 
 Ref. 

m W/m°C 
Concrete spun pile น้ำ 28.34 3.42 [3] 

Steel pile คอนกรีต 103.40 2.01 [4] 
Steel pile คอนกรีต 123.50 1.49 [4] 

Concrete spun pile น้ำ 17.40 2.33  
Steel screw pile น้ำ 27.64 1.08  

จากการเปรียบเทียบผลลัพธ์ค่าการนำความร้อนของดิน ()ใน
ตารางที่ 2 พบว่าเมื่อการทดลองของเสาเข็มสปันคอนกรีตที่ใช้น้ำใน
ใจกลางเข้าสู่ระยะสมดุลแล้วค่าที่ได้มีค่าใกล้เคียงกันผลการทดลองท่ี
ของเสาเข็มเหล็กที่มีคอนกรีตใส่ในแกนกลาง [4] โดยมีผลที่ดีกว่า
ราว 15.92% ในส่วนของค่าการนำความร้อนของดินจากการทดลอง
โดยใช้เสาเข็มเกลียวเหล็กที่มีน้ำเป็นแกนกลางเมื่อเข้าสู่ระยะสมดุล
เมื่อเทียบกับเสาเข็มเหล็กที่มีคอนกรีตในแกนกลาง [4] โดยมีผลที่
น้อยกว่าราว 37.96% 

ผลที่ได้นี้ยังบ่งชี้ว่าอาจนำความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือดัดแปลง
เทคโนโลยีเสาเข็มพลังงานเพื่อใช้งานสำหรับอาคารเก่าที่ต้องการ
ปรับปรุงให้เป็น อาคารประหยัดพลังงานหรืออาคารเขียวโดย
วิธีการใช้หลุมเจาะที่ใช้น้ำเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนความร้อน
เพื ่อทดแทนการใช้งานเสาเข็มที ่อาจมีอุปสรรคในการใช ้งาน
เนื่องจากข้อจำกัดด้านพื้นที่หรืองบประมาณ อีกหนึ่งประเด็นที่
น ่าสนใจคือจากผลทำให้ทราบว่าเง ื ่อนไขเวลาในการทดลอง
จำเป็นต้องมีระยะเวลาที่ยาวนานกว่าเดิมที่ทำการทดลองเพียงแค่ 
48 ชั่วโมง เพ่ือให้เห็นผลชัดเจน 

4.2. การทดลองการทรดุตัวของดินแบบเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิ 

แนวโน้มพฤติกรรมของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพที่มีค่า OCR 
มากกว่า 1 เล็กน้อย(OCR เท่ากับ 1.3 ตามที่ได้กำหนดไว้ในเงื่อนไข
การทดลอง) จากผลเห็นได้ว่า เมื่อดินได้รับความร้อนจะมีแนวโน้ม
ทรุดตัวและขยายตัวกลับเมื่ออุณหภูมิลดลงแต่จะไม่สามารถขยาย
กลับไปยังสภาพเดิมก่อนได้รับความร้อนซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรม
ของดินที่ได้รับการศึกษาก่อนหน้านี้ [6] ที่ได้บรรยายไว้ถึงพฤติกรรม
การเสียรูปถาวรของดินเหนียวอ่อนที่ได้รับความร้อนเนื่องจากมีการ
คงค้างของความเครียดอันเนื่องจากอิทธิพลของอุณหภูมิและการ
จัดเรียงเม็ดดินใหม่  

การศึกษาในหัวข้อที่ใกล้เคียงกันเก่ียวกับพฤติกรรมของดินที่พบ
ในพื้นที่กรุงเทพฯเมื่อได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ 
โดยพบว่า ในตารางที่ 3 ได้เปรียบเทียบค่าคงที่ และ จากศึกษา
ผลกระทบของการใช้งานเสาเข็มพลังงานในชั้นทรายกรุงเทพฯ[7] 
และการศึกษาผลกระทบที่มีต่อดินเหนียวเนื่องจากการใช้เสาเข็ม 
[8]  

ตารางท่ี 3  ค่าคงท่ีจากการทดลองโออิโดมิเตอร์แบบควบคุม
อุณหภูมิ 

# 
Temp Stress 

OCR   R2 
c kPa 

A 28 - 50 2000 1 0.0011 0.2330 0.9417 
B 28 - 50 3200 1 0.0010 0.2961 0.9624 
C 28 - 50 4000 1 0.0009 0.2996 0.8961 
D 28 - 50 49.74 1 0.0050 0.1488 N/A 
E 30 - 40 65 1.3 0.0006 0.6920 0.9684 
ตัวอย่าง A,B,C Undisturbed Bangkok sand (Dr = 44%) [7] / 
ตัวอย่าง D Reconstituted Bangkok Clay [8] / ตัวอย่าง E  
Natural Bangkok clay 

หากเปรียบเทียบในส่วนของผลการทดลองในตัวอย่างดินเหนียว
(ตัวอย่างDและE) พบว่า ค่า   ที่บ่งบอกถึงการทรุดตัวในช่วงแรกที่
ได้จากตัวอย่าง D นั้นมีค่ามากกว่าค่าจากตัวอย่าง E ถึง 8.33 เท่า 
ซึ่งคาดว่าเกิดจากการเรียงตัวของอนุภาคดินในสภาวะคงสภาพ ซึ่ง
ทับถมตามธรรมชาติ แตกต่างจากดินในสภาวะสร้างใหม่ แต่ในทาง
กลับกันค่า  จากตัวอย่าง E กลับมีค่ามากกว่าจากตัวอย่าง D ถึง 
4.65 เท่า จึงแสดงให้เห็นได้ว่า ตัวอย่าง E ใช้ระยะเวลาที่สั้นกว่าใน
เวลาทั ้งหมดที ่ใช้ในกระบวนการทรุดตัวเพิ ่มเติมอันเนื ่องจาก
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ 

เมื่อนำเงื่อนไขเรื่องระยะเวลาและอุณหภูมิจากการศึกษาใน
หัวข้อ 2.2 มาประเมินในแบบจำลองการถ่ายเทพลังงานความร้อนที่
แสดงผลเป็นค่าอุณหภูมิเทียบกับระยะห่างจากเสาเข็มพลังงานในรูป
ของเส้นแสดงรูปร่าง(contour)ในภาพที่ 14 โดยสีที ่แตกต่างกัน
แสดงถึงค ่าอ ุณหภูม ิท ี ่แตกต่างกันไป โดยข้อมูลผลลัพธ ์จาก
แบบจำลองสามารถแสดงให้เห็นค่าการเพิ่มขึ้นของผลอุณหภูมิของ
ดินบริเวณรอบเสาเข็มพลังงานที่ระยะต่างๆจากผิวเสาเข็มพลังงาน 
(ภาพที่ 15) เมื่อใช้งานระยะเวลาผ่านไปตั้งแต่ 1 – 5 ปี ของเสาเข็ม
เดี่ยว พบว่าอุณหภูมิสูงสุดที่ได้รับมีค่าเพียง 36.43 องศาเซลเซียส 
ที ่ดินรอบผิวเสาเข็มพลังงาน (ระยะจากผิวเสาเข็ม = รัศมีจาก
แบบจำลอง - รัศมีของเสาเข็ม ) ค่าอุณหภูมิของดินรอบเสาเข็ม
พลังงานจะลดลงตามระยะห่างจากเสาเข็มพลังงานที่เพิ่มมากขึ้นใน
เมื่อแสดงรูปแบบความสัมพันธ์ที่อยู่ในรูปของล็อกการิทึม (ภาพที่ 
16) เมื่อมีการใช้งานไปแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี (สีแดง) และ 5 ปี (สี
น้ำเงิน)  
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ภาพที่ 14  Contourจากแบบจำลองแสดงอุณหภูมิของดินรอบ

เสาเข็มพลังงานหลังมีการใช้งานเป็นเวลา 5 ปี 

 
ภาพที่ 15  แผนภาพข้อมูลจากแบบจำลอง แสดงอุณหภูมิรอบ

เสาเข็มพลังงาน ณ ระยะทางต่างๆรอบสาเข็มพลังงาน 
หลังมีการใช้งานเป็นระยะเวลา 5 ปี 

 

ภาพที่ 16 อุณหภูมิรอบเสาเข็มพลังงานที่ระยะทางต่างๆ ในมาตร
ส่วนล็อก ที่ระยะเวลา 5 ปี 

เปรียบเทียบระหว่างค่าอุณหภูมิ 36.43 องศาเซลเซียสที่ดิน
บริเวณผิวเสาเข็มที ่ได้จากแบบจำลองที ่เวลาผ่านไป 5 ปีและ
อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียสที่ใช้ในการทดลองการทรุดตัวฯ พบว่า
หากเป็นการใช้งานเข็มเดี่ยวมีโอกาสน้อยมากที่ค่าอุณหภูมิดินรอบ
เสาเข็มพลังานจะมีค่าถึง 40 องศาเซลเซียสซึ่งทำให้ค่าความเครียด
ในดินรอบเสาเข็มพลังงานที ่ 0.0063 เมื ่อ N = 27 ทำให้เห็นว่า
เงื ่อนไขที ่ใช้ในการทดลองการทรุดตัวของดินแบบเปลี ่ยนแปลง

อุณหภูมินั ้นเป็นการทดลองที่ส่งผลให้ผลกระทบจากการใช้งาน
เสาเข็มพลังงานมากกว่าการใช้งานจริงค่อนข้างมาก และบ่งชี้ว่าเมื่อ
ดินรอบเสาเข็มยังมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส ทำให้ยังมี
การไหลของความร้อนจากเสาเข็มพลังงานไปดินรอบเสาเข็มได้อย่าง
ต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นผลดีหากมองในแง่การใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการ
ออกแบบหรือการเพิ ่มอัตราความปลอดภัยที ่ใช้ในการออกแบบ
เสาเข็มพลังงานในแง่ของการทรุดตัวเพิ่มเติมจากการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิอันเนื่องจากการใช้งานเสาเข็มพลังงาน   

5. กิตติกรรมประกาศ 

ผู้แต่งที่หนึ่งขอขอบคุณ รศ.ดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รศ.ก่อโชค 
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การศึกษาพฤติกรรมการกระจายความชื้นในสนามของกำแพงกันดินเสริมแรงด้วยวัสดุสังเคราะห์ท่ีใช้วัสดุถมต่างกัน 
A STUDY OF SOIL MOISTURE BEHAVIOR IN MECHANICALLY STABILIZED EARTH WALL 
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3 วิศวกรโยธาชำนาญการ กรมทางหลวงชนบท 

*Corresponding author address: borwonpong.s@ku.th, fengatj@ku.ac.th 

บทคัดย่อ 

บทความน้ีศึกษาพฤติกรรมการกระจายความช้ืนในกำแพงกันดินเสริมกำลังด้วยวัสดุสังเคราะห์  (Geosynthetic Reinforced Soil Wall , GRS 
wall) ซึ่งใช้วัสดุถมต่างกัน โดยติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดแรงดันน้ำและความชื้นภายในกำแพงกันดิน รวมถึงอุปกรณ์ตรวจวัดการเคลื่อนตัว (KU in 
placed inclinometer) พบว่ากรณีกำแพงกันดินที่ใช้วัสดุถมเม็ดหยาบมีปริมาณน้ำสะสมภายในกำแพงช่วงฤดูแล้งเท่ากับ 1-2% และในช่วงฤดูฝน 
เพิ่มขึ้นเป็น 3-5% พบการเคล่ือนตัวในทิศทางออกจากชั้นดินถมประมาณ 20 มิลลิเมตร เนื่องจากฝนตกสะสมภายหลังจากการก่อสร้างเป็นเวลา 1 
ปี สำหรับกรณีกำแพงกันดินที่ใช้วัสดุถมท้องถิ่นพบปริมาณน้ำในมวลดินสูงกว่าวัสดุถมชนิดหยาบและพบปริมาณน้ำในวัสดุถมมีค่าเพ่ิมขึ้นหลังฝนตก
สะสมภายในกำแพงและอัตราการตอบสนองช้ากว่า สอดคล้องกับสัมประสิทธิ์การซึมน้ำที่ต่ำกว่าและพบการเอียงตัวของกำแพงเข้าหาชั้นดินถม
สอดคล้องกับรอยแตกที่สังเกตได้ในสนาม เป็นช่องทางในการไหลซึมของน้ำส่งผลให้เกิดการสะสมความช้ืนโดยตำแหน่งที่เกิดการสะสมความช้ืนมาก
ที่สุดประมาณ 30% ผลการเปรียบเทียบการกระจายตัวของความชื้นเนื่องจากอิทธิพลของวัสดุถมพบว่าลักษณะการกระจายความชื้นแตกต่างกัน
ส่งผลให้พฤติกรรมการเคลื่อนตัวของกำแพงมีลักษณะแตกต่างกันตามไปด้วย อย่างไรก็ตามระยะการเคลื่อนตัวของกำแพงอยู่ในช่วงใกล้เคียงกัน 
พฤติกรรมที่พบนี้เป็นประโยชน์ในการกำหนดการซ่อมบำรุงและการออกแบบกำแพง GRS ต่อไปในอนาคต 
คำสำคัญ: กำแพงกันดินเสริมกำลังด้วยวัสดุสังเคราะห์, การตรวจวัดในสนาม, การกระจายตัวของความชื้น, ระยะการเคลื่อนตัว 

Abstract 

This research aims to present the influence of various backfill materials on soil moisture behavior inside the Geosynthetic 
Reinforced Soil (GRS) Wall. In this study field tensiometers, Time Domain Reflectometry (TDR) and KU in-placed inclinometers 
used to measure the change in pore-water pressure, soil moisture behavior of backfill material and tilting angle of the wall. 
According to the obtained results, coarse grained backfill material tends to have a constant moisture content around 1 - 2 % 
during the dry period and after the rainfall it increased to 3 - 5 % .  The movement of the wall is also clearly increased with 
respect to the accumulated rainfall by increasing its outward movement by 20 mm after the one year of construction. When 
backfill material is local material, accumulated moisture content inside the wall is higher than case of coarse grain backfill soil 
due to the low soil permeability. Also found that, wall movement of local backfill material is the cause of concrete crack 
near to concrete gutter, which creates the seepage flow paths inside the backfill material and as a result it increased the 
moisture content about 3 0 % .  Comparatively, both coarse grained and local material have different moisture behaviors 
together with direction of the wall movement, but the range of wall movement is relatively similar in both backfill materials. 
These observed results can be used in terms of design works and maintenance of GRS wall as a long-term benefit. 
Keywords: Geosynthetic Reinforced Soil Wall, Field instrumentation, soil moisture behavior 

 
1. บทนำ 

การพังทลายของถนนบริเวณเชิงเขาเกิดขึ้นบ่อยครั้งในประเทศ
ไทย ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากน้ำฝน เนื่องจากน้ำฝนกัดเซาะบริเวณ
ผิวหน้าของลาดดินและซึมลงสู่ดินทำให้แรงดันน้ำในดินเพิ่มสูงขึ้น
ส่งผลให้กำลังรับแรงเฉือนของดินลดลงและส่งผลให้เกิดการพิบัติ 
จากงานวิจัยด้านการตรวจวัดพฤติกรรมการเปล่ียนแปลงแรงดันน้ำ

ในลาดดินธรรมชาติ (อภินิติ, 2555) ปัจจุบันนิยมใช้กำแพงกันดิน
เสริมแรง (Geosynthetic Reinforced Soil Wall , GRS wall) ใน
การซ่อมแซมคันทางท่ีเกิดการพังทลายแล้วหรือใช้เพ่ือป้องในบริเวณ
ที่มีความที่จะเกิดการพังทลาย เนื่องจากก่อสร้างได้รวดเร็ว ใช้พ้ืนที่
ในการก่อสร้างน้อย เป็นโครงสร้างป้องกันดินถล่มที่ยืดหยุ่นสามารถ
ทนต่อแรงแผ่นดินไหวหรือการทรุดตัวได้มากกว่ากำแพงกันดินชนิด



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

GTE-02-2 

แข็ง โดยผู ้ออกแบบจำเป็นต้องคำนึงถึงระบบระบายน้ำภายใน
โครงสร้างและการเลือกใช้วัสดุถม (Back fill) ซึ่งตามมาตฐานของ 
FHWA NHI-10-024 แนะนำให้ใช้วัสดุหยาบเป็นวัสดุถมเนื่องจากมี
คุณสมบัติในการระบายน้ำ อย่างไรก็ดีในทางปฏิบัติมักจะหาวัสดุ
เม็ดหยาบมาใช้ในการก่อสร้างได้ยากและหลายกรณีมักมีเลือกใช้
วัสดุท้องถิ ่นเป็นวัสดุถมในกำแพง GRS wall ซึ่งมักมีอนุภาคเม็ด
ละเอียดปะปน เนื่องจากในการออกแบบยังขาดข้อมูลการกระจาย
ตัวของความชื้นภายในกำแพงที่ได้จากการตรวจวัดในสนาม โดย
งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาและเก็บข้อมูลพฤติกรรมการกระจายความชื้นใน
กำแพงกันดินเสริมแรงที่ใช้วัสดุถมแตกต่างกันรวมถึงผลกระทบของ
ความชื้นต่อการเสียรูปของกำแพง 

2. วิธีดำเนนิงานวิจัย 

งานวิจัยนี้เก็บข้อมูลพฤติกรรมการกระจายความชื้นและการ
เสียรูปของกำแพงกันดินเสริมแรงโดยติดตั้งเครื ่องมือตรวจวัดใน
สนามเพื่อนำมาศึกษาอิทธิพลของวัสดุถมที่ส่งผลต่อการกระจาย
ความชื้นและการเสียรูปของกำแพง 

2.1. การติดตั้งอุปกรณ์ในสนาม 

ขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดความชื้นและการเคลื่อนตัว
ของกำแพงกันดินเสริมแรงได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์วัดความชื้นใน
กำแพงกันดินที่จะทำการศึกษาทั้งหมด 3 กำแพง และติดต้ังอุปกรณ์
ตรวจว ัดการเส ียร ูปของกำแพง  KU-ln place inclinometer 
จำนวน 2 แปลงทดลอง ดังนี้ 

2.1.1. กำแพงกันดินเสริมแรงสะพานวังเย็น 

กำแพงกันดินเสริมแรงสะพานวังเย็นตั้งอยู่บริเวณทางหลวง
หมายเลข 3228 กม. 26+130 ตำบลด่านมะขามเตี ้ย จังหวัด
กาญจนบุรี เป็นโครงสร้างกำแพงกันดินแบบ Modular Block Wall 
มีความสูงกำแพง 5 เมตร และมีการเสริมตาข่ายสังเคราะห์เสริม
กำลัง (Geogrid) ในทุกๆระยะห่าง 0.3 และ 0.45 เมตร ตลอดความ
สูงของกำแพง (ประกิต, 2563)  ได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์วัดความชื้น 
(Time Domain Reflectometry ,TDR) ทั้งหมด 6 จุด โดยบรรจุ
เซนเซอร์ลงในถุงที่ทำจากแผ่นใยสังเคราะห์ Geotextile ดังแสดงใน
รูปที ่ 1 ซึ ่งการบรรจุเซนเซอร์ภายในถุงทรายเพื ่อป้องกันความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ขณะบดอัด ในการศึกษาครั้งนี้ได้
เลือกใช้ Geotextile เนื ่องจาก Geotextile สามารถช่วยในการ
ระบายน้ำ มีขนาดช่องว่างใกล้เคียงกับวัสดุถม ทำให้น้ำไม่สะสม
ภายในถุงและทำให้อุปกรณ์ตรวจวัดความชื ้นสามารถตรวจวัด
ความชื้นได้สอดคล้องกับความชื้นที่เกิดขึ้นจริงภายในวัสดุถมมาก
ที่สุด โดยทำติดตั้ง TDR ภายในชั้นวัสดุถม แบ่งออกเป็น 3 ชั้น ชั้น
ละ 2 จุด และติดตั้งอุปกรณ์วัดแรงดันน้ำภายในกำแพง 1 จุดและ
ติดต้ังบริเวณแม่น้ำอีก 1 จุดเพ่ือวัดระดับน้ำ ดังแสดงในรูปที่ 1 

      

รูปที่ 1  อุปกรณ์วัดความช้ืนที่บรรจุในถุงทราย 

 
รูปที่ 2  ตำแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดภายในกำแพงกันดิน 

กรณีศ ึกษาสะพานว ัง เย ็น  ต .ด ่านมะขามเต ี ้ย  จ .
กาญจนบุรี 

นอกจากนี้ยังได้ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดการเคลื่อนตัวของกำแพง 
(KU-In place inclinometer) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ตรวจวัดมุมเอียงที่
พ ัฒนาโดยภาคว ิชาว ิศวกรรมโยธา คณะว ิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดทั้งหมด 8 
จุด โดยใช้ท่อ PVC เป็นแนวในการติดตั้งตลอดระนาบความสูงของ
กำแพง ดังแสดงในรูปที่ 3 

 

รูปที่ 3  อุปกรณ์วัดการเคล่ือนตัวของกำแพง KU-In place 
inclinometerของกรณีศึกษาสะพานวังเย็น ต.ด่าน
มะขามเต้ีย จ.กาญจนบุรี 

2.1.2. กำแพงกันดินเสริมแรง กจ.4088 กม.7+650  

สำหรับกำแพงกันดินเสริมแรง กจ.4088 กม.7+650 ตั้งอยู่
บร ิ เวณร ิมทางหลวงชนบท  กจ .4088 ก ิ โลเมตรท ี ่  7+650 
ตำบลปิล็อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นกำแพงกัน
ดินเสริมแรงที่ก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมการพังทลายของลาดคันทาง
เนื่องจากฝนตกหนักและปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้น การศึกษา

KU-In place inclinometer 
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ครั้งนี้ได้ติดตั้งอุปกรณ์วัดความชื้นทั้งหมด 6 จุด แบ่งออกเป็น 3 ชั้น 
ชั้นละ 2 จุด และติดตั้ง KU-In place inclinometer เพื่อตรวจวัด
การเคลื่อนตัวของกำแพง นอกจากนี้ยังติดตั้งอุปกรณ์วัดมุมเอียง
บริเวณลาดดินด้านหน้ากำแพงเพื่อตรวจสอบการเคลื่อนตัวบริเวณ
ด้านหน้ากำแพง ดังแสดงในรูปที่ 4 และ 5 

 
รูปที่ 4  การติดต้ังอุปกรณ์ตรวจวัดในสนามของกำแพงกันดิน

เสริมแรงบริเวณทางหลวงชนบท กจ.4088 กม.7+6500 

 
รูปที่ 5  ตำแหน่งการติดต้ังอุปกรณ์ตรวจวัดของกำแพงกันดิน

เสริมแรงบริเวณทางหลวงชนบท กจ.4088 กม.7+6500 

2.1.3. กำแพงกันดินเสริมแรง กจ.4088 กม. 8+700  

กำแพงกันดินเสริมแรง กจ.4088 กม.8+700 ตั้งอยู่บริเวณริม
ทางหลวงชนบท กจ.4088 กิโลเมตรที่ 8+700 ตำบลปิล็อก อำเภอ
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์วัดความชื้นใน
โครงสร้างกำแพงกันดินเสริมแรงทั้งหมด 8 จุด แบ่งเป็น 2 ชั้น ชั้น
ละ 2 จุด เพื ่อให้สามารถตรวจวัดการกระจายความชื้นได้ทั ่วทั้ง
โครงสร้าง (เสวก, 2561) ดังแสดงในรูปที่ 6 นอกจากนี้ยังได้ทำการ
ติดต้ังอุปกรณ์วัดแรงดันน้ำภายในโครงสร้าง (วชิรวัติ,2561) ทั้งหมด 
5 ตำแหน่ง ดังแสดงในรูปที่ 6 

 
 

 

รูปที่ 6  ตำแหน่งการติดต้ังอุปกรณ์วัดความช้ืนและแรงดันน้ำ
ของกำแพงกันดินเสริมแรงบริเวณทางหลวงชนบท กจ.
4088 กม.8+700 

ตารางท่ี 1   สรุปรายละเอียดของแต่ละกรณีศึกษา 

รายละเอียด สะพานวังเย็น กจ.4088  
กม.7+650 

กจ.4088  
กม.8+700 

ตำแหน่งที่ต้ัง 3228 กม.26 
ต.ด่านมะขาม

เต้ีย 
อ.เมอืง 

จ.กาญจนบุรี 

กจ.4088 
กม.7+650 
ต.ปิล็อก  

อ.ทองผาภมู ิ
 จ.กาญจนบุรี 

กจ.4088 
กม.8+700 
ต.ปิล็อก  

อ.ทองผาภมู ิ
 จ.กาญจนบุรี 

ความสูงกำแพง 5 เมตร 4.20 เมตร 6.50 เมตร 
วัสดุถม Gravel วัสดุท้องถ่ิน 

(SM) 
วัสดุท้องถ่ิน 

(SM) 
วัสดุเสริมกำลัง - Geogrid - Geogrid - Geogrid 

- Geotextile 
วันที่ก่อสร้าง

เสร็จ 
กุมภาพันธ์ 2563 กุมภาพันธ์ 

2563 
กุมภาพันธ์ 

2561 

2.2. การทดสอบในห้องปฏิบัติการ 

การทดสอบในห้องปฏิบ ัต ิการประกอบด้วยการทดสอบ
คุณสมบัติของดินเบื้องต้น เช่น การสอบเทียบอุปกรณ์วัดความชื้น
การทดสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมเบื้องต้นและการทดสอบหา
เส้นอัตลักษณ์ของดิน 

2.2.1. การปรับเทียบอุปกรณ์วัดความช้ืนในห้องปฏิบัติ 

อุปกรณ์วัดความชื้น (Time Domain Reflectometry ,TDR) 
การทำงานของ TDR คือ การใช้แท่งโลหะ (Rods) ในการรับ-ส่ง
สัญญาณไฟฟ้าผ่านตัวกลาง คือ ดิน ที่คุณสมบัติในการนำกระแส
ไฟฟ้าเปล่ียนแปลงไปตามสภาพความช้ืนและอุณหภูมิ (เสวก, 2562) 
ในการใช้งานสามารถฝังอุปกรณ์ในดินหรือเสียบแท่งโลหะลงไปใน
ดิน สัญญาณจะถูกส่งกลับไปยังตัวรับและแปลงผลออกมาในรูปแบบ
ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า ในการศึกษานี้ใช้อุปกรณ์วัดความชื้น (Time 
Domain Reflectometry ,TDR) ในการศึกษาการเปลี ่ยนแปลง
ความชื้นในดินแล้ว โดยนำอุปกรณ์วัดความชื้นมาสอบเทียบเพื่อหา
ความสัมพันธ์ของค่าความต่างศักย์และปริมาณความชื้นในดินโดย
ปริมาตร (Volumetric moisture content)  
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รูปที่ 7  อุปกรณ์วัดความช้ืนในดิน (เสวก, 2562) 

การสอบเทียบการวัดค่าความชื ้นโดยปริมาตร (Moisture 
Calibration)  ทำการสอบเทียบโดยการบดอัดตัวอย่างดินลงใน
กล่องอะคริลิคสี่เหลี่ยมกว้าง 20 เซนติเมตร ยาว 16 เซนติเมตร 
และสูง 18 เซนติเมตร (5760 ลบ.ซม) ทำการติดตั้งเซนเซอร์ลงใน
กล่องขณะทำการบดอัดโดยใช้ความหนาแน่นเท่ากับในสนาม 
สำหรับการทดสอบในครั้งนี้ใช้วัสดุ 2 ชนิดตามเพื่อจำลองสภาพการ
ใช้งานในสนาม คือ แปลงทดลองที่ 1 (สะพานวังเย็น) เป็นตัวอย่าง
ทราย และแปลงทดลองที่ 2 เป็นตัวอย่างดินลูกรังที่ใช้บดอัดเป็นชั้น
วัสดุเสริมกำลัง 

การสอบเทียบตัวอย่างทรายแห้งทำโดยการบรรจุลงใน Mold 
ที่ห่อด้วย geotextile ดังแสดงในรูปที่ 8 โดยควบคุมความหนาแน่น 
1.6 g/cm3 จากนั้นใส่อุปกรณ์วัดความชื้นจากด้านบนเพื่อให้อยู่ใน
สภาพเดียวกับการติดตั้งในสนาม จากนั้นทำการเพิ่มความชื้นใน
ตัวอย่างด้วยการแช่น้ำและปล่อยตัวอย่างให้แห้งในอุณหภูมิห้องและ
ทำการตรวจสอบค่า Voltage readout จากอุปกรณ์เป็นระยะ 

 
รูปที่ 8  ภาชนะ (Mold) ที่ใช้ในการสอบเทียบ TDR 

สำหรับตัวอย่างดินลูกร ังทำการบดอัดลง Mold ที ่ความ
หนาแน่น 2.096 g/cm3 และใส่อุปกรณ์วัดความชื้น (TDR) ที่ช่อง
ตรงกลางกล่อง ดังแสดงในรูปที่ 9 และใช้แผ่นโลหะประกบเข้ากับ
ตัวอุปกรณ์วัดความชื้นเพื่อป้องกันความเสียหายขณะการบดอัด 
จากน้ันทำการบนอัดชั้นดินต่อจนถึงระดับที่ต้องการ ทำการตรวจวัด
ค่า Voltage readout หลังจากการบดอัด ชั่งน้ำหนักเพื่อใช้ในการ
คำนวณหา Volumetric moisture content เริ ่มต้น จากนั ้นนำ
ตัวอย่างแช่น้ำเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในมวลดินและดำเนินการทดสอบ
ในวิธีเดียวกันด้วยการปล่อยให้ตัวอย่างแห้งในอุณหภูมิห้องเพ่ือ
ศึกษาค่า Voltage readout ที่เปล่ียนแปลงไปในแต่ละช่วงความชื้น 

 
รูปที่ 9  ภาชนะ (Mold) ที่ใช้ในการสอบเทียบ TDR  

จากนั ้นนำค่า Voltage read out ที ่ว ัดได้ในละจุดที ่ม ีการ
เปลี่ยนแปลงความชื้นมาวาดเส้นกราฟความสัมพันธ์ของค่าความชื้น
โดยปริมาตร ( V ) และค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที ่อ่านได้ (V) ได้
ความสัมพันธ์ดังแสดงในรูปที่ 10 ได้สมการความสัมพันธ์เชิงเส้นของ
ตัวอย่างจากแปลงทดลองที่ 1 และ 2 ดังแสดงในสมการที่ 1 และ 2 
ตามลำดับ 

 2.00862.291 X
V e    (1) 

 3.85379.187 X
V e    (2) 

 
รูปที่ 10  กราฟแสดงความสัมพันธ์ของค่าความช้ืนโดยปริมาตรกับ

ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่อ่านได้จากอุปกรณ์วัดความช้ืน 

3. ผลการศึกษา 

3.1. คุณสมบัติของดินเบื้องต้น 

ตัวอย่างดินที่ใช้ในการสอบเทียบอุปกรณ์ตรวจวัดในสนาม เป็น
ตัวอย่างที่เก็บจากบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง โดยในการทดสอบ
การกระจายตัวของเม็ดดินได้ผลดังแสดงในรูปที่ 11 
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รูปที่ 11  ลักษณะการกระจายตัวของเม็ดดิน 

ตารางท่ี 2  คุณสมบัติดินที่ใช้ในการทดสอบ 

Basic properties 
สะพานวัง

เย็น 
(ทราย) 

สะพานวัง
เย็น (หิน)  

กจ.4088 กม.
7+650  

Dry unit weight (kN/m3) 15 17 20 
Specific gravity 2.736 2.787 2.742 
Permeability. K (cm/s) 4.9 x 10-3 1.2 x 10-1 8.769 x 10-8 
Liquid limit, LL (%) - - 25.52 
Plastic limit, PL (%) - - 16.63 

 

จากผลการทดสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของดินข้างต้นสามารถ
จำแนกชนิดของดินที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ได้ดังต่อไปน้ี  

ตัวอย่างจากพื้นที่ศึกษาสะพานวังเย็นแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 
1) ทราย ซึ่งจากการทดสอบคุณสมบัติเบื้องต้นสามารถจำแนกได้ว่า
เป็นทรายชนิด Poorly graded sand (SP) และ 2) กรวด (Gravel) 

ตัวอย่างจากพื้นที่ศึกษาบริเวณทางหลวงชนบท กจ.4088 กม.
7+650 พบว่าตัวอย่างจากพื้นที่นี ้สามารถจำแนกเป็น Silty sand 
(SM)  

3.2. ผลการตรวจวัดความชื้นของดินภายในกำแพงกันดิน
เสริมแรง 

สำหรับกำแพงกันดินเสริมแรงสะพานวังเย ็น ผลจากการ
ตรวจวัดความชื้นภายในกำแพงกันดินเสริมแรงบริเวณตอม่อสะพาน
วังเย็นในช่วงหลังจากการก่อสร้าง(กุมภาพันธ์ 2563) จนถึงเดือน
กุมภาพันธ์ 2564 แสดงให้เห็นปริมาณน้ำในมวลดินโดยปริมาตร 
(Volumetric moisture content) มีค่าคงท่ีในช่วงที่ไม่มีฝนตกและ
หลังจากที่ฝนตกปริมาณน้ำในมวลดินมีค่าเพิ่มขึ้นจากข้อมูลข้างต้น
พบว่าหลังจากที่ฝนตกปริมาณจะสะสมบริเวณด้านหน้าของกำแพง
กันดินซึ่งเป็นบริเวณสำหรับการระบายน้ำ และเห็นได้ว่าหลังจากฝน
ตกปริมาณน้ำในมวลดินมีค่าลดลงเล็กน้อย ในช่วงวันที่ 8 ตุลาคม 
2563 พบว่าความชื้นภายในกำแพงบริเวณตำแหน่งที่ 1 มีความชื้น
เพ่ิมสูงขึ้นอย่างชัดเจน ดังแสดงในรูปที่ 12 

 

รูปที่ 12  กราฟแสดงปริมาณน้ำในมวลดินโดยปริมาตรและ
ปริมาณน้ำฝนสะสมในช่วงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 – 31 
มกราคม 2564 ของแปลงทดลองท่ี 1 สะพานวังเย็น ต.
ด่านมะขามเต้ีย จ.กาญจนบุรี 

จากการเก็บข้อมูลข้อมูลความชื้นภายในวัสดุถมของกำแพงกัน
ดินเสริมแรง สามารถนำมาสร้างแบบจำลองลักษณะการกระจายตัว
ของความชื ้น โดยลักษณะการกระจายความชื ้นในรูปแบบเส้น 
Contour นี้เป็นการประมาณค่าที่ตรวจวัดจากอุปกรณ์วัดความชื้น
ทั้งหมด 6 จุด  เส้น Contour ที่ได้อาจมีความแตกต่างจากความ
เป็นจริงในอนาคตควรมีการตรวจวัดเพิ่มด้วยวิธี Resistivity เพ่ือ
ยืนยันผลการตรวจวัดนี้ รูปที่ 13 แสดงลักษณะการกระจายตัวของ
ความชื้นในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งจะเห็นว่าปริมาณน้ำโดยปริมาตรของวัสดุ
ถมมีค่าประมาณ 1-2% และมีค่าเพิ่มขึ้นในช่วงที่มีฝนตก รูปที่ 14 
แสดงลักษณะการกระจายตัวของความชื้นที่เกิดขึ้นในกำแพงกันดิน
หลังจากฝนตก 47.8 มิลลิเมตรต่อวัน แสดงให้เห็นลักษณะการ
สะสมความช้ืนบริเวณด้านหน้าของกำแพงซึ่งเป็นจุดที่ใช้ระบายน้ำ  

นอกจากนี้เมื่อนำข้อมูลการสะสมความชื้นภายในกำแพงช่วง
เดือนตุลาคมมาสร้างแบบจำลองการกระจายความชื ้น พบว่า
ตำแหน่งที ่ 1 มีปริมาณน้ำในมวลดินโดยปริมาตรสูงขึ ้นอย่างมี
นัยสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับช่วงเวลาที่เขื่อนวชิราลงกรณ์มีการระบาย
น้ำภายในเขื่อนในช่วงเดือนตุลาคมส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสูงขึ้น
และซึมเข้ามาภายในกำแพงตรงกับตำแหน่งที่ 1 ดังแสดงในรูปที่ 15 

 
รูปที่ 13  ลักษณะการกระจายความชื้นภายในกำแพงกันดิน

สะพานวังเย็นหลังจากการสร้าง (15 กุมภาพันธ์ 2563) 
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รูปที่ 14  ลักษณะการกระจายความชื ้นภายในกำแพงกันดิน

สะพานวังเย็นหลังจากฝนตกในวันที่ 3 กันยายน 2563 
(41 mm/day)  

 
รูป 15  ลักษณะการกระจายความชื้นภายในกำแพงกันดิน

สะพานวังเย็นในวันที่ 25 ตุลาคม 2563 

ในกรณีศึกษากำแพงกันดินเสริมแรงบริเวณทางหลวงชนบท 
กจ.4088 กม.7+650 จากการตรวจวัดความชื้นภายในกำแพงกันดิน
เสริมแรงในช่วงหลังจากการก่อสร้าง(กุมภาพันธ์ 2563) จนถึงเดือน
กุมภาพันธ์ 2564 แสดงให้เห็นปริมาณน้ำในมวลดินโดยปริมาตร 
(Volumetric moisture content) มีค่าคงที่ในช่วงฤดูแล้งและมีค่า
เพ่ิมขึ้นในช่วงฝนตกดังแสดงในรูปที่ 16 

สำหรับการเก็บข้อมูลของกำแพงกันดินเสริมแรงบริเวณทาง
หลวงชนบท กจ.4088 กม.7+650 พบว่ามีข้อมูลขาดหายในบางช่วง
เนื่องจากปัญหาการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้อุปกรณ์เก็บข้อมูล 

 

รูปที่ 16 กราฟแสดงปริมาณน้ำในมวลดินโดยปริมาตรและปริมาณ
น้ำฝน ของกำแพงกันดินเสริมแรง กจ.4088 กม.7+650 
ต.ปิล็อก จ.กาญจนบุรี 

จากผลการตรวจวัดการกระจายตัวของความชื ้นในวัสดุถม

พบว่าในช่วงฤดูแล้งประมาณน้ำในดินโดยปริมาตรมีค่าค่อนข้างต่ำ 
ประมาณ 3-5% โดยตำแหน่งที่มีความชื้นสะสมสูงจะอยู่บริเวณผิว
ด้านบนของวัสดุถม ซึ่งตรงกับตำแหน่งที่ติดตั้ง TDR หมายเลข 5 
และ 6 และปริมาณน้ำในมวลดินโดยปริมาตรมีค่าลดลงตามความ
ลึก ดังแสดงในรูปที่ 17 

 
รูปที่ 17  ลักษณะการกระจายความชื้นในช่วงฤดูแล้งของกำแพง

กันดิน  กจ.4088 กม.7+650 ในช่วงหลังจากการก่อสร้าง 
(15 มีนาคม 2563) 

ผลการวิเคราะห์ลักษณะการกระจายความชื้นภายในกำแพง
ช่วงหน้าฝนพบว่าปริมาณน้ำในมวลดินโดยปริมาตรมีค่าเพิ่มสูงขึ้น 
โดยในที ่นี ้ได้เลือกช่วงที ่มีปริมาณน้ำฝนสะสมสูงสุดอยู ่ที ่ 89.8 
มิลลิเมตร/4 วัน ซึ่งเป็นช่วงที่มีปริมาณน้ำฝนสูงสุดของปี 2563 ที่ได้
จากการเก็บข้อมูลในช่วง 1 ปี รูปที่ 18 แสดงปริมาณน้ำในมวลดินมี
การสะสมอยู่บริเวณผิวของวัสดุถมซึ่งตรงกับตำแหน่งที่ทำการติดต้ัง
อุปกรณ์วัดความช้ืน TDR ตำแหน่งที่ 5  

 
รูปที่ 18  แบบจำลองการกระจายความช้ืนหลังฝนตก ของกำแพง

กันดิน กจ.4088 กม.7+650 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 

กรณีศึกษากำแพงกันดินเสริมแรงบริเวณทางหลวงชนบท กจ.
4088 กม.8+700 ผลการตรวจวัดความชื ้นภายในกำแพงในช่วง
หลังจากการก่อสร้างพบว่ามีความชื้นสะสมภายในกำแพงค่อนข้าง
สูง โดยตำแหน่งที่มีการสะสมความชื้นสูงสุดอยู่บริเวณ TDR1 ดัง
แสดงในรูปที่ 19 
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รูปที่ 19  ลักษณะการกระจายความชื้นภายในโครงสร้างกำแพง
กันดิน กจ.4088 กม.8+700 หลังจากการก่อสร้าง (15 
กุมภาพันธ์ 2561) 

รูปที่ 20 แสดงผลการตรวจวัดความชื้นภายในโครงสร้างกำแพง
กันดินเสริม กจ.4088 กม.8+700 หลังจากฝนตก โดยในท่ีนี้นำเสนอ
ผลการตรวจวัดในช่วงที่มีปริมาณน้ำฝนสะสม 89 มิลลิเมตร/4 วัน
พบว่าปริมาณความชื้นสะสมเพิ่มสูงขึ้น และแสดงให้เห็นการระบาย
น้ำภายในกำแพงเมื่อมวลน้ำซึมลงไปในวัสดุถมจนถึงชั้นระบายที่มี
การติดตั้ง Geotextile พบว่าความชื้นด้านล่างชั้นระบายน้ำมีค่า
ลดลง และเกิดการสะสมในจุด TDR1 เนื่องจากเป็นตำแหน่งที่มีการ
ติดต้ังบอร์ดระบายน้ำในแนวราบ 

 

รูปที่ 20  ลักษณะการกระจายความชื้นภายในโครงสร้างกำแพง
กันดิน   กจ.4088 กม.8+700 หลังจากฝนตก  (19 
กันยายน 2561) 

3.3. การทดสอบหาเส้นอัตลักษณ์ของดิน 

การหาเส้นอัตลักษณ์ของดิน (Soil-Water Characteristic 
Curve, SWCC) ในการทดสอบนี้ใช้วิธีการวัดแบบจุด (Point Wise 
Measurement) โดยใช้ KU-Tensiometer ในการวัดแรงดูด ใน
การทดสอบแต่ละจุดจะทำการเปลี่ยนแปลงความชื้นโดยการเพ่ิม
หรือลดความช้ืนขึ้นอยู่กับรูปแบบการทดสอบ Wetting path หรือ 
Drying path ในแต่ละจุดของการเพิ่มหรือลดความชื้นจะต้องมีการ
บ่มให้ความชื้นกระจายตัวทั่วทั้งตัวอย่างก่อนจึงจะทำการวัดแรงดูด

ได้ จากน้ันจึงทำการตรวจวัดแรงดูด (Suction)  
การสร้างแบบจำลอง (Curve fitting) ข้อมูลของเส้นอัตลักษณ์

ของดินในการทดลองนี้ใช้สมการของ Van Genuchten’s (1980) 
ดังแสดงในสมการที่ 1  

  



 

        
1

n

s r
mr

a
   (3) 

โดย  𝜃 ค ือ  ความช ื ้ น เช ิ งปร ิมาตร  (Volumetric water 
content), 𝜃 คือ ความชื้นเชิงปริมาตรที่จุดอิ่มตัวด้วยน้ำ, 𝜃  คือ 
ความชื้นเชิงปริมาตรที่จุด residual และ 𝜓 คือ แรงดันน้ำด้านลบ
หรือแรงดูด (suction) โดยท่ี  p, n และ m เป็นตัวแปรสำหรับ
ปรับแก้ จากกราฟแสดงผลการการเปรียบเทียบได้ค่าตัวแปรปรับแก้ 
p, n และ m โดยรูปที่ 21 แสดงเส้นอัตลักษณ์ของดินและตารางที่ 
1แสดงตัวแปรปรับแก้ที่ใช้ในการทำนายเส้นอัตลักษณ์ของดิน 

 

ตารางท่ี 3  แสดงตัวแปรปรับแก้ในการเปรียบเทียบเส้นอัตลักษณ์
ของดิน 

Sample p n m 𝜃  𝜃  
อิต่อง 0.02 1.25 1 0.32 0.18 

สะพานวังเย็น (ทราย) 0.06 5 0.3 0.114 0.015 
สะพานวังเย็น (หิน) 0.6 4 0.15 0.32 0.00 

 

 
รูปที่ 21  การเปรียบเทียบสมการทำนายเส้นอัตลักษณ์ของดิน 

จากผลการทดสอบเพื ่อหาเส้นอัตลักษณ์ของดินสามารถ
นำมาใช้ในการคำนวณแรงดันน้ำด้านลบภายในกำแพงกันดิน
เสริมแรงได้ โดยทำการแปลงค่าปริมาณน้ำในมวลดินโดยปริมาตร 
(Volumetric moisture content) เ ป ็ น แ ร ง ด ั น น ้ ำ ด ้ า น ล บ 
(Suction)  

สำหรับกำแพงกันดินเสริมแรงสะพานวังเย ็น ผลจากการ
วิเคราะห์พบว่าในช่วงฤดูแล้งที่ไม่มีฝนตกแรงดันน้ำด้านลบมีค่าสูง
บริเวณผิวด้านบนของวัสดุถมและมีการสะสมความชื ้นบริเวณ
กึ่งกลางของกำแพงทำให้แรงดันน้ำด้านลบมีค่าต่ำในบริเวณนั้น ดัง
แสดงในรูปที่ 22 
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ในช่วงหลังจากฝนตกพบว่าแรงดันน้ำด ้านลบมีค ่าลดลง
โดยเฉพาะบริเวณที่มีการสะสมความชื ้นสูง ดังแสดงในรูปที่ 23
บริเวณด้านหน้าของกำแพงซึ่งเป็นจุดระบายน้ำมีการสะสมความชื้น
สูงทำให้มีค่าแรงดันน้ำด้านลบต่ำกว่าจุดอ่ืนที่มีความชื้นต่ำกว่า 

 
รูปที่ 22  ลักษณะการกระจายแรงดันน้ำด้านลบภายในกำแพงกัน

ดินสะพานวังเย็นหลังการก่อสร้าง (15 กุมภาพันธ์ 2563) 

 
รูปที่ 23  ลักษณะการกระจายแรงดันน้ำด้านลบภายในกำแพงกัน

ดินสะพานวังเย็นหลังฝนตก  (9 กันยายน 2563) 

 
รูปที่ 24  ลักษณะการกระจายแรงดันน้ำด้านลบของกำแพงกันดิน

เสริมแรง กจ.4088 กม.7+650 ในช่วงหลังฝนตก4 
สิงหาคม 2563 

ในกรณีศึกษากำแพงกันดินเสริมแรงบริเวณทางหลวงชนบท 
กจ.4088 กม.7+650 จากการตรวจวัดความชื้นภายในกำแพงพบว่า
มีค่าความชื้นต่ำมากประมาณ 3-5% ทำให้เมื่อนำไปแปลงค่าเป็น
แรงดันน้ำด้านลบแล้วพบว่ามีแรงดันน้ำด้านลบภายในกำแพงมีค่าสูง
กว่า 100 kPa ทั่วทั ้งกำแพง รูปที่ 24 แสดงการกระจายตัวของ

แรงดันน้ำด้านลบภายในโครงสร้างหลังจากฝนตกพบว่าแรงดันน้ำ
ด้านลบมีค่าลดลงอย่างเห็นได้ชัด 

สำหรับกรณีศึกษากำแพงกันดินเสริมแรงบริเวณทางหลวง
ชนบท กจ.4088 กม.8+700 (วชิรวัติ, 2562) ได้ทำการตรวจวัด
แรงดันน้ำด้านลบภายในกำแพงกันดินเสริมแรงโดยการใช้ KU-
Tensiometer พบว่าแรงดันน้ำภายในกำแพงในช่วงก่อนฝนตกจะมี
ค่าติดลบและในบริเวณกึ่งกลางของกำแพงซึ่งเป็นจุดระบายที่มีการ
ติดตั้ง Geotextile มีค่าแรงดันน้ำที่เข้าใกล้ศูนย์และในจุดที่ต่ำกว่า
บริเวณน้ีจะมีค่าแรงดันน้ำด้านลบเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 

จากรูปที่ 25 จะเห็นได้ว่าหลังจากฝนตกแรงดันน้ำมีค่าเพิ่มขึ้น
แต่ในจุดที่ต่ำกว่าชั้นระบายน้ำมีค่าค่อนข้างคงที่ 

 

รูปที่ 25  แรงดันน้ำตามความลึกในวันที่ 29-30 ธ.ค. 2561 (วชิร
วัติ,2562) ของกำแพงกันดินบริเวณทางหลวงชนบท กจ.
4088 กม.8+700 

3.4. ผลการตรวจวัดการเคลื่อนตัวของกำแพงกันดิน
เสริมแรง 

แปลงทดลองที่ 1 สะพานวังเย็น ผลการตรวจวัดการเคลื่อนตัว
โดยใช้ค ่าเฉลี ่ยการเคลื ่อนตัวจาก KU-In place inclinometer 
จำนวน 2 จุด ในการวิเคราะห์การเคล่ือนตัวของกำแพงในแต่ละช่วง
ของกำแพงในระยะเวลา 1 ปีหลังจากการก่อสร้างพบว่าในช่วงเดือน
แรกมีการเคลื่อนตัวออกจากชั้นดินถมประมาณ 2 มิลลิเมตรและ
เคลื่อนตัวมากขึ ้นเป็น 3 มิลลิเมตรหลักจากฝนตก หลังจากการ
ก่อสร้าง 2 เดือนตรวจพบการเคลื่อนตัวที่ 5 มิลลิเมตรและเพิ่มขึ้น
ตามระยะเวลา จากรูปที่ 26 แสดงให้เห็นว่าเกิดการเคลื ่อนตัว
เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงฤดูฝนที่มีฝนตกหนัก (ช่วงเดือนสิงหาคม-
กันยายน) แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ ผลการเก็บข้อมูลการเคลื่อน
ตัวหลังการก่อสร้าง 1 ปี พบการเคล่ือนตัวประมาณ 20 มิลลิเมตร 
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รูปที่ 26  การเคล่ือนตัวของกำแพงกันดินสะพานวังเย็น 

แปลงทดลองที่ 2 กจ.4088 กม.7+650 ต.ปิล็อก จ.กาญจนบุรี
ผลการตรวจวัดการเคลื่อนตัวโดยใช้ค่าเฉลี่ยการเคลื่อนตัวจาก KU-
In place inclinometer จำนวน 2 จุด ในการวิเคราะห์การเคลื่อน
ตัวของกำแพงหลังจากการก่อสร้างพบว่าหลังจากการก่อสร้างในช่วง 
2 เดือนแรกกำแพงมีการเคลื่อนที่เพียงเล็กน้อย และหลังจากนั้นพบ
การเคลื่อนตัวในลักษณะการลื่นไถลของกำแพงทำให้การตรวจวัดที่
ระดับ 0-3 เมตร พบการเคลื่อนตัวเพียงเล็กน้อยและเกิดการเคลื่อน
ตัวเข้าหาชั้นดินถมบริเวณส่วนบนของกำแพง ในระยะเวลา 1 ปีพบ
การเคล่ือนตัวในลักษณะประมาณ 20 มิลลิเมตรดังแสดงในรูปที่ 27 

 

รูปที่ 27  การเคล่ือนตัวของกำแพงกันดินเสริมแรง กจ.4088 กม.
7+650  

4. วิเคราะห์และสรุปผล 

จากผลการศึกษาสามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
อิทธิพลของวัสดุถมต่อการกระจายความชื ้นและการเสียรูปของ
กำแพงกันดินเสริมแรง  

ในกรณีศึกษาสะพานวังเย็นพบว่าวัสดุถมชนิดนี้มีคุณสมบัติใน
การระบายน้ำที ่ด ีจ ึงทำให้การสะสมความชื ้นภายในกำแพงมี
ค่าประมาณ 1-2% ในช่วงฤดูแล้งและมีค่าเพิ ่มสูงขึ ้นเป็น 3-5% 
ในช่วงหลังจากฝนตกและใช้เวลาไม่นานในการระบายน้ำออกจาก
กำแพง ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนตัวของกำแพงกัน
ดินเสริมโดยจากการศึกษาและเก็บข้อมูลของกรณีศึกษาสะพานวัง
เย็นพบว่าเกิดการเคลื่อนตัวในช่วงแรกหลังจากการก่อสร้างเพียง
เล็กน้อยและมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหลังจากฝนตก อย่างไรก็

ตามระยะการเคลื่อนตัวของกำแพงนี้มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถรับ
ได้ 

สำหรับกรณีศึกษากำแพงกันดินเสริมแรงบริเวณทางหลวง
ชนบท กจ.4088 กม.7+650 พบว่ามีความชื ้นสะสมในฤดูแล้ง
ประมาณ 3-6% โดยความชื้นสูงสุดจะอยู่บริเวณด้านบนของวัสดถุม
และความชื ้นเพิ่มสูงขึ ้น โดยตำแหน่งที ่มีความชื ้นสะสมสูงสุดมี
ความชื้นประมาณ 30% ซึ่งแสดงถึงว่าพ้ืนที่นี้อยู่ในสถานะอ่ิมตัวด้วย
น้ำโดยตำแหน่งที่เกิดการสะสมความชื้นนี้เป็นตำแหน่งที่เกิดรอย
แตกเนื่องจากการเคลื่อนตัวของกำแพงแบบลื่นไถลทำให้การวัดการ
เคลื่อนตัวของกำแพงแสดงผลในลักษณะที่เอียงไปด้านใน จากผล
การศึกษานี้แสดงถึงผลกระทบของแรงดันน้ำต่อการเสียรูปได้ชัดเจน 

ในกรณีศึกษากำแพงกันดินเสริมแรงบริเวณทางหลวงชนบท 
กจ.4088 กม.8+700 พบว่ามีปริมาณน้ำในมวลดินสะสมหลังจาก
การก่อสร้างสูงกว่ากรณีศึกษากำแพงกันดิน กจ.4088 กม.7+650
โดยความชื้นสะสมสูงสุดภายในโครงสร้างมีค่าประมาณ 30% ซึ่ง
แสดงว่าดินบริเวณนั ้นอยู ่ในสภาพอิ ่มตัวด้วยน้ำ ตำแหน่งที ่มี
ความชื้นสูงนี้เป็นตำแหน่งที่ใกล้กับบอร์ดระบายน้ำแสดงให้เห็นว่า
เกิดการระบายน้ำจากบริเวณโดยรอบเข้าสู ่ภายในวัสดุถมและ
ความชื้นสะสมในช่วงหลังจากฝนตกมีค่าเพิ่มขึ้น โดยลักษณะการ
กระจายความชื้นมีการกระจายตัวทั่วทั ้งโครงสร้างและทำให้เห็น
ลักษณะการระบายน้ำภายในวัสดุถมผ่านชั้นระบายทำให้ดินที่อยู่ต่ำ
กว่าระดับของชั้นระบายน้ำมีความชื้นที่ต่ำกว่าตำแหน่งอื่นๆอย่าง
ชัดเจน 

จากผลการศึกษาข้างต้นพบว่าความชื ้นที ่เพิ ่มขึ ้นส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเคลื ่อนตัวของกำแพงในกรณีที ่ใช้วัสดุชนิดหยาบ
(กรณีศึกษาสะพานวังเย็น) พบการเคลื่อนตัวเพิ่มขึ้นหลังจากฝนตก
ในลักษณะที่เคลื่อนตัวออกจากกำแพงและในกรณีที่ใช้วัสดุท้องถิ่น 
(กรณีศึกษาทางหลวงชนบท กจ.4088 กม.7+650) พบการเคลื่อน
ตัวในลักษณะลื่นไถลและพบว่าการเคลื่อนตัวของทั้งสองกรณีศึกษา
มีระยะการเคล่ือนตัวที่ใกล้เคียงกัน 
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การเปรียบเทียบค่ากำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มทดสอบกับสูตรการตอกเสาเข็มสำหรับเสาเข็มตอกในช้ันทราย 
COMPARISON OF DRIVEN PILE CAPACITIES BETWEEN PILE LOAD TESTING RESULTS AND DYNAMIC FORMULA METHOD 

FOR DRIVEN PILE IN SAND LAYER. 

วัฒนา มกรโรจน์ฤทธิ1์,* ปิญชาน์ ต่อกิตติกุล1 และ สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ1์ 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จ.ลำปาง 

*Corresponding author address: mr.watthana@gmail.com 

บทคัดย่อ 

บทความน้ีนำเสนอผลการเปรียบเทียบค่ากำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มตอกในชั้นทรายด้วยวิธีพลศาสตร์ วิธีสถิตยศาสตร์ และวิธีการ
คำนวณโดยใช้สูตรการตอกเสาเข็มโดยใช้โครงการเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่เป็นกรณีศึกษา เสาเข็มทุกต้นวางอยู่ในชั้นทรายหรือกรวดสภาพแน่นถึง
แน่นมาก จากผลการศึกษาพบว่าการทดสอบเสาเข็มด้วยวิธีพลศาสตร์ได้ค่าอัตราส่วนปลอดภัยเฉลี่ยเท่ากับ 2.92 ผลการทดสอบด้วยวิธีสถิตยศาสตร์
มีค่าเท่ากับ 2.88 ถึง 3.17 ส่วนสูตรการตอกเสาเข็มของ Gates, Canadian National Building Code, Hiley และ Pacific Coast Uniform 
Building Code (PCUBC) มีค่าเท่ากับ 1.80, 2.41, 2.73 และ 2.90 ตามลำดับ ซึ่งน้อยกว่าผลการทดสอบเสาเข็มและน้อยกว่าอัตราส่วนปลอดภัย
แนะนำ สำหรับสูตร Janbu และ Danish มีค่าเท่ากับ 3.79 และ 5.30 ซึ่งมากกว่าผลการทดสอบแต่อยู่ในช่วงอัตราส่วนปลอดภัยแนะนำ สูตรของ 
Modified ENR, Eytelwein และ Navy-McKay มีค่าเท่ากับ 9.55, 12.85 และ 21.17 ตามลำดับ ซึ่งมากกว่าผลการทดสอบและเกินค่าอัตราส่วน
ปลอดภัยแนะนำ การเลือกใช้อัตราส่วนปลอดภัยของสูตรการตอกเสาเข็มที่เหมาะสมจะทำให้สามารถนำสูตรดังกล่าวมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
คำสำคัญ: สูตรตอกเสาเข็ม, สูตรพลศาสตร์, เสาเข็มตอก, เสาเข็มดาล, ทรายแน่น 

Abstract 

This paper presents the results of driven pile capacity comparison with dynamic pile load test, static pile load test, and driven 
pile formula by using The Central Festival Chiangmai project as a case study. All piles were installed in dense to very dense sand 
or gravel layer. It was found that average safety factor from dynamic pile load test was 2.92 and the safety factor from static pile 
load test was 2.88 to 3.17. The average safety factors of Gates, Canadian National Building Code, Hiley and Pacific Coast Uniform 
Building Code (PCUBC) formulas were 1.80, 2.41, 2.73 and 2.90 respectively, which lower than that of the tests and lower than 
recommended using. The average safety factors of Janbu and Danish formulas were 3.79 and 5.30 respectively, which higher 
than that of the tests but lower than the recommended using. The average safety factors from Modified ENR, Eytelwein and 
Navy-McKay formulas were 9.55, 12.85 and 21.17 respectively which higher than that of the tests and the recommended using. 
Therefore, a proper safety factor for dynamic formula calculation should be considered to ensure the effective of using. 
Keywords: blow count, dynamic formula, driven pile, end bearing pile, dense sand 
 

1. บทนำ 

การหาค่ากำลังรับน้ำหนักของเสาเข็มตอกมีหลายวิธีคือ การใช้
สูตรพลศาสตร์หรือสูตรการตอกเสาเข็ม การทดสอบเสาเข็มด้วยวิธี
พลศาสตร์ และการทดสอบเสาเข็มด้วยวิธีสถิตยศาสตร์ วิธีการใช้
สูตรการตอกเสาเข็มมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อเป็นการควบคุมการ
ตอกเสาเข็มที่หน้างานให้ได้ค่ากำลังรับน้ำหนักเป็นไปตามที่กำหนด
ไว้ อนึ่งสูตรการตอกเสาเข็มมีความแปรปรวนมากจึงอาจมีความ
ผิดพลาดจากการทดสอบการตอกสิบครั้งสุดท้ายได้ สูตรการตอก
เสาเข ็มม ีมากมาย เช ่น  Gates, Canadian National Building 
Code, Hiley, Pacific Coast Uniform Building Code (PCUBC), 
Janbu, Danish, Modified ENR, Eytelwein และ  Navy-McKay 
เป็นต้น[10][11] ทั้งนี้ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยนิยมใช้สูตร

การตอกเสาเข็มของ Hiley โดยใช้อัตราส่วนปลอดภยัเท่ากับ 2.5 ถึง 
3.0 อย่างไรก็ตามทางผู้วิจัยอยากทราบผลการเปรียบเทียบดังกล่าว
เมื ่อใช้สูตรการตอกเสาเข็มอื่นๆ ด้วย ดังนั ้นจึงเลือกใช้โครงการ
ก่อสร้างเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่เป็นกรณีศึกษาเนื่องจากเป็น
โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่มีเสาเข็มตอกท้ังส้ินถึงประมาณ 5,000 
ต้น โดยมีการทดสอบเสาเข็มแบบพลศาสตร์และสถิตยศาสตร์
จำนวนถึง 24 ต้น ซึ่งทุกต้นมีผลการทดสอบการทดสอบการตอกสิบ
คร ั ้งส ุดท ้ายบ ันท ึกไว้ ผลที ่ ได ้จากการว ิ จัยคร ั ้งน ี ้ค ือผลการ
เปรียบเทียบค่ากำลังรับน้ำหนักของเสาเข็มตอกจากสูตรการตอก
เสาเข็มกับผลการทดสอบเสาเข็มด้วยวิธีพลศาสตร์และสถิตยศาสตร์
เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกใช้สูตรการตอกเสาเข็มสำหรับเสาเข็ม
ดาลในช้ันทรายโดยเฉพาะพ้ืนที่ภาคเหนือต่อไปอย่างเหมาะสม  
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2. ลักษณะของช้ันดิน เสาเข็ม และการตอกเสาเข็มของโครงการ
กรณีศึกษาเซ็นทรลัเฟสติวัล เชียงใหม่ 

โครงการเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ตั้งอยู่บริเวณทิศเหนือของส่ี
แยกศาลเด็ก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (จุดตัดระหว่างทางหลวงหมายเลข 
11 กับทางหลวงหมายเลข 118) ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ติดกับลำน้ำแม่คาวซึ ่งเป็นลำนำสาขาของแม่น้ำปิง ทำการเจาะ
สำรวจจำนวน 30 หลุมเจาะ [7] ลักษณะของชั้นดินสรุปเป็นดังนี้คือ 
ชั้นบนสุดเป็นดินถมหนาประมาณ 1 ถึง 2 เมตร จากนั้นเป็นชั้น
ทรายปนกรวดสภาพหลวมถึงแน่นปานกลางความหนาประมาณ 5 
ถึง 8 เมตร จากนั้นเป็นทรายแน่นความหนาประมาณ 3 ถึง 5 เมตร 
จากนั้นเป็นกรวดแน่นความหนาประมาณ 3 ถึง 5 เมตร ลึกลงไป
จากนั้นจะเป็นทรายหรือกรวดสภาพแน่นมาก ตัวอย่างหลุมเจาะ 
BH-15 แสดงดังรูปที่ 1 และลักษณะ Soil Profile ของขั้นดิน BH-
13 ถึง BH-18 แสดงดังรูปที่ 2  

เสาเข็มที ่ใช้ตอกในโครงการเป็นเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูป
สี่เหลี่ยมตันขนาด 0.35x0.35 เมตร และ 0.40x0.40 เมตร มีค่า
กำลังรับน้ำหนักปลอดภัยที่ใช้ออกแบบเท่ากับ 75 และ 90 ตัน
ตามลำดับ เสาเข็มมีความยาว 14.0 ถึง 19.0 เมตร ซึ่งปลายของ
เสาเข็มวางอยู่ในชั้นทรายหรือกรวดสภาพแน่นถึงแน่นมาก ดังนั้น
เสาเข็มทั้งหมดจึงเป็นเสาเข็มดาลที่มีกำลังรับน้ำหนักแบกทานที่
ปลายเสาเข็มเป็นหลัก การตอกเสาเข็มใช้ปั้นจั่น 3 ชนิด คือปั้นจ่ัน
ประกอบชนิดค้อนปล่อยกระแทก ปั้นจั่นตีนตะขาบชนิดค้อนปล่อย
กระแทก และปั้นจั่นตีนตะขาบชนิดค้อนดีเซล ควบคุมการตอกโดย
ใช้สมการของ Hiley และใช้อัตราส่วนปลอดภัยเท่ากับ 2.5 ลักษณะ
ของเสาเข็มที่ทำการเปรียบเทียบแสดงดังตารางที่ 1 

 

 
รูปที่ 1  หลุมเจาะสำรวจ BH-15 [7] 

 
รูปที่ 2  ลักษณะ Soil Profile ของ BH-13 ถึง BH-18 [7] 

ตารางท่ี 1   ลักษณะของเสาเข็มทดสอบท่ีใช้เปรียบเทียบ [1][3][5] 

หมายเลข 
เสาเข็ม 

ขนาด 
หน้าตัด 

 
(ม.xม.) 

ความ
ยาว 

 
(ม.) 

น้ำหนัก
เสาเข็ม 

 
(ตัน) 

กำลังรับ
น้ำหนัก
ปลอดภัย  

 

(ตัน) 
ปั้นจ่ันไทย 
F15-P14(D-28) 
F12-P21(D.1-27) 
F360-P94(R-1') 
F148c-P99(R-21) 
พิบูลย์คอนกรีต 
F24-P209(J-14) 
F116-P2851(J-25) 
F15-P501(H.1-23) 
F15-P3930(R-30) 
F16-P1995(C-32) 
พี เอ คอนกรีต 
F1-P1(8/A-B) 
F14-P13(4/N) 
F11-P3(1'-M) 
F17a-P2(20-D.1) 
F40-P40(6-R) 
F17-P4(1-K) 
F48a-P1(9-Q) 
F16-P2(21-F.1) 
F15-P11(17-F.1) 
Pilot Test 
Pile No.14 
Pile No.21 
Pile No.94 
Pile No.99 

 
0.35x0.35 
0.35x0.35 
0.40x0.40 
0.40x0.40 

 
0.40x0.40 
0.40x0.40 
0.35x0.35 
0.35x0.35 
0.35x0.35 

 
0.35x0.35 
0.35x0.35 
0.35x0.35 
0.40x0.40 
0.40x0.40 
0.35x0.35 
0.40x0.40 
0.35x0.35 
0.35x0.35 

 
0.35x0.35 
0.35x0.35 
0.40x0.40 
0.40x0.40 

 
19.0 
19.0 
15.0 
15.0 

 
17.5 
17.5 
17.5 
15.0 
17.5 

 
14.0 
16.0 
15.0 
14.0 
16.0 
14.0 
15.0 
16.0 
17.5 

 
19.0 
19.0 
15.0 
15.0 

 
5.59 
5.59 
5.76 
5.76 

 
6.72 
6.72 
5.15 
4.41 
5.15 

 
4.12 
4.70 
4.41 
5.38 
6.14 
4.12 
5.76 
4.70 
5.15 

 
5.59 
5.59 
5.76 
5.76 

 
75 
75 
90 
90 
 

90 
90 
75 
75 
75 
 

75 
75 
75 
90 
90 
75 
90 
75 
75 
 

75 
75 
90 
90 
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3. การทดสอบการตอกสิบครั้งสุดท้ายของเสาเข็มทดสอบที่ใช้
เปรียบเทียบ 

การทดสอบการตอกสิบครั้งสุดท้ายทำเพื่อตรวจสอบการรับ
น้ำหนักเสาเข็มให้ได้ตามที ่ออกแบบไว้โดยการใช้สูตรการตอก
เสาเข็มในการคำนวณ เนื่องจากการทดสอบเสาเข็มแบบพลศาสตร์
หรือแบบสถิตยศาสตร์ซึ่งมีความแม่นยำมากกว่าไม่สามารถทำไดทุ้ก
ต้นเพราะมีราคาแพงโดยจะใช้วิธีการเลือกสุ่มทดสอบแทน ผลการ
ทดสอบการตอกสิบครั้งสุดท้ายแสดงดังตารางที่ 2 ปั้นจั่นชนิดค้อน
ดีเซลเลือกใช้ประสิทธิภาพ (eh) เท่ากับ 0.85 ในขณะที่ปั้นจั่นชนิด
ค้อนปล่อยกระแทกเลือกใช้ประสิทธิภาพเท่ากับ 0.75 ผลที่ได้เป็น
ระยะทรุดตัวของเสาเข็มเมื่อตอก 10 ครั้งสุดท้าย (10s) และใช้สูตร
การตอกเสาเข็มคำนวณความสามารถในการรับน้ำหนักของเสาเข็ม 
สำหรับโครงการกรณีศ ึกษานี ้ เล ือกใช้ส ูตรของ Hiley และใช้
อัตราส่วนภัยเท่ากับ 2.5 ในการคำนวณเพื่อควบคุมการตอกเสาเข็ม 
แต่สำหรับการวิเคราะห์ในนี้ใช้ผลจากระยะทรุดตัวของเสาเข็มจาก
การทดสอบการตอกสิบครั้งสุดท้ายไปคำนวณค่ากำลังรับน้ำหนัก
สูงสุดด้วยสูตรการตอกเสาเข็มทั ้ง 9 สูตรดังที ่กล่าวมาแล้วเพ่ือ
เปรียบเทียบค่ากำลังรับน้ำหนักบรรทุกสูงสุดดังกล่าวกับผลการ
ทดสอบเสาเข็มด้วยวิธีพลศาสตร์และวิธีสถิตยศาสตร์ 

 

ตารางท่ี 2  ข้อมูลการทดสอบการตอกสิบครั้งสุดท้ายของเสาเข็ม
ทดสอบ [1][3][5] 

หมายเลข 
เสาเข็ม 

ชนิดของ
ปั้นจ่ัน* 

น้ำหนัก
ตุ้ม 
(ตัน) 

ระยะ
ยกตุ้ม 
(ซม.) 

ระยะ 
10s  
(ซม.) 

ปั้นจ่ันไทย 
F15-P14(D-28) 
F12-P21(D.1-27) 
F360-P94(R-1') 
F148c-P99(R-21) 
พิบูลย์คอนกรีต 
F24-P209(J-14) 
F116-P2851(J-25) 
F15-P501(H.1-23) 
F15-P3930(R-30) 
F16-P1995(C-32) 
พี เอ คอนกรีต 
F1-P1(8/A-B) 
F14-P13(4/N) 
F11-P3(1'-M) 
F17a-P2(20-D.1) 
F40-P40(6-R) 
F17-P4(1-K) 

 
ดซ. 
ดซ. 
ดซ. 
ดซ. 

 
ปก. 
ปก. 
ปก. 
ปก. 
ปก. 

 
ปก. 
ปก. 
ปก. 
ปก. 
ปก. 
ปก. 

 
6.11 
6.11 
7.94 
6.39 

 
6.36 
6.65 
6.65 
5.01 
6.36 

 
6.39 
7.94 
4.50 
6.39 
5.80 
4.50 

 
80 
80 
80 
80 
 

120 
120 
100 
140 
110 

 
100 
80 
180 
120 
150 
180 

 
2.7 
1.5 
1.0 
2.5 

 
3.4 
1.1 
2.9 
4.6 
4.0 

 
1.1 
2.6 
5.3 
5.1 
2.6 
6.3 

ตารางท่ี 2 (ต่อ)  ข้อมูลการทดสอบการตอกสิบครั ้งสุดท้ายของ
เสาเข็มทดสอบ [1][3][5] 

หมายเลข 
เสาเข็ม 

ชนิดของ
ปั้นจ่ัน* 

น้ำหนัก
ตุ้ม 
(ตัน) 

ระยะ
ยกตุ้ม 
(ซม.) 

ระยะ 
10s  
(ซม.) 

F48a-P1(9-Q) 
F16-P2(21-F.1) 
F15-P11(17-F.1) 
Pilot Test 
Pile No.14 
Pile No.21 
Pile No.94 
Pile No.99 

ปก. 
ปก. 
ปก. 

 
ปก. 
ปก. 
ปก. 
ปก. 

5.16 
6.11 
6.11 

 
6.11 
6.11 
7.94 
6.39 

180 
120 
120 

 
80 
80 
80 
80 

5.8 
4.6 
6.7 

 
2.7 
1.5 
1.0 
2.5 

หมายเหตุ: *ดซ. คือ ปั้นจ่ันชนิดค้อนดีเซล, ปก. คือ ปั้นจ่ันชนิดค้อน
ปล่อยกระแทก 
 

ผลการคำนวณด้วยสูตรตอกเสาเข็มแสดงดังตารางที่ 3 และ 4 
สำหรับเสาเข็มขนาด 0.35x0.35 และ 0.40x0.40 เมตร ตามลำดับ
พบว่าทุกสูตรให้ค่าอัตราส่วนปลอดภัยระหว่างเสาเข็มทั้ง 2 ชนิด
ใกล้เคียงกันยกเว้นสูตร Navy-McKay ซึ่งให้ค่าต่างกันค่อนข้างมาก 
ส ูตรของ  Gates ให ้ค ่ าต ่ ำส ุดประมาณ  1.74 ถ ึ ง  1.84 ส ูตร 
Canadian, Hiley, PCUBC มีค่าประมาณ 2.4 ถึง 3.0 สูตร Janbu 
และ Danish มีค่าประมาณ 3.70 ถึง 5.28 สำหรับสูตร Modified 
ENR, Eytelwein และ Navy-McKay มีค่าค่อนข้างมากคือประมาณ 
9.32 ถึง 24.79  
 
ตารางท่ี 3 ผลการคำนวณค่ากำลังรับน้ำหนักสูงสุดเฉลี่ยของเสาเข็ม

ขนาด 0.35x0.35 เมตร ด้วยสูตรการตอกเสาเข็มจาก
การทดสอบการตอกสิบคร้ังสุดท้าย 

สูตรการตอก 
เสาเข็ม 

ค่ากำลังรับน้ำหนัก 
สูงสุดเฉลี่ย 

(ตัน) 

ค่าอัตราส่วน
ปลอดภัยเฉลี่ย* 

Gates 
Canadian  
Hiley 
PCUBC 
Janbu 
Danish 
Modified ENR 
Eytelwein 
Navy-McKay 

138.1 
178.1 
205.0 
214.6 
277.2 
396.3 
698.7 
939.1 

1,400.0 

1.84 
2.37 
2.73 
2.86 
3.70 
5.28 
9.32 
12.52 
18.67 

หมายเหตุ: *เปรียบเทียบกับกำลังรับน้ำหนักปลอดภัยที่ใช้ออกแบบ
ของเสาเข็มซึ่งมีค่าเท่ากับ 75 ตัน 
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ตารางท่ี 4  ผลการคำนวณค่ากำลังรับน้ำหนักสูงสุดเฉลี่ยของเสาเข็ม
ขนาด 0.40x0.40 เมตร ด้วยสูตรการตอกเสาเข็มจาก
การทดสอบการตอกสิบคร้ังสุดท้าย 

สูตรการตอก 
เสาเข็ม 

กำลังรับน้ำหนัก 
สูงสุดเฉลี่ย 

(ตัน) 

ค่าอัตราส่วน
ปลอดภัยเฉลี่ย* 

Gate 
Canadian  
Hiley 
PCUBC 
Janbu 
Danish 
Modified ENR 
Eytelwein 
Navy-McKay 

156.4 
221.1 
246.0 
266.4 
352.2 
474.3 
889.9 

1,198.1 
2,231.1 

1.74 
2.46 
2.73 
2.96 
3.91 
5.27 
9.89 
13.31 
24.79 

หมายเหตุ: *เปรียบเทียบกับกำลังรับน้ำหนักปลอดภัยที่ใช้ออกแบบ
ของเสาเข็มซึ่งมีค่าเท่ากับ 90 ตัน 

สูตรของ Modified ENR และ Eytelwein มีค ่าค ่อนข้างสูง
เนื ่องจากค่า C ที่นำมาใช้ในสูตร [10][11] มีค่าค่อนข้างน้อยคือ
เท่ากับ 0.1 นิ้ว หรือ 2.54 มม. หากปรับค่า C ให้เพ่ิมขึ้นจะทำให้ค่า
กำลังรับน้ำหนักสูงสุดลดลงและส่งผลให้อัตราส่วนปลอดภัยลดลง
เช่นกัน ส่วนสูตรของ Navy-McKay ที่ใช้เฟคเตอร์ตัวคูณในสูตร
เท่ากับ 0.3 [10][11] หากใช้ค่าเพิ่มขึ้นจะทำให้ผลการคำนวณลดลง
เช่นกัน 

4. ผลการทดสอบเสาเข็มด้วยวิธีพลศาสตร์และสถิตยศาสตร์  

สำหรับการทดสอบเสาเข็มด้วยวิธีพลศาสตร์มีจำนวน 22 ต้น 
และวิธีสถิตยศาสตร์จำนวน 2 ตัน ซึ่งเป็นต้นเดียวกันกับเสาเข็มที่ได้
ทดสอบการตอกสิบครั้งสุดท้ายและได้คำนวณค่ากำลังรับน้ำหนัก
บรรทุกของเสาเข็มด้วยสูตรต่างๆ ไปแล้วในหัวข้อที่ 3 การทดสอบ
เสาเข็มด้วยวิธีพลศาสตร์นี้ใช้วิธเีชิงวิเคราะห์ (Analytical Methods) 
ด ้ วยว ิ ธ ี ของเคส  (Case Method) โดยใช้ เคร ื ่ อง  Pile Driving 
Analyzer (PDA) และนำผลนี ้ไปวิเคราะห์ต ่อด้วยวิธ ี เช ิงตัวเลข 
(Numerical Methods) ด้วยโปรแกรม Case Pile Wave Analysis 
Program – Continuous Mode (CAPWAP-C) สำหรับการทดสอบ
เสาเข็มด้วยวิธีสถิตยศาสตร์ทดสอบจนถึง 2.5 เท่าของกำลังรับ
น้ำหนักปลอดภัยที่ออกแบบไว้ 

จากผลการทดสอบพบว่าการทดสอบเสาเข็มด้วยวิธีพลศาสตร์
ได้ค่าอัตราส่วนปลอดภัยเฉลี่ยเท่ากับ 2.92 แสดงดังตารางที่ 5 ส่วน
ผลจากการทดสอบด้วยวิธีสถิตยศาสตร์มีการทรุดตัวน้อยมาก แสดง
ดังรูปที่ 3 และ 4 เมื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยวิธี Modified Chin 
และ Modified Mazurkiewicz  [9] ได้ผลแสดงดังรูปที่ 5 และ 6 
โดยได้ค่าอัตราส่วนปลอดภัยเท่ากับ 2.88 และ 3.17 ตามลำดับ 

แสดงดังตารางที่ 5 ผลจากการทดสอบเสาเข็มทั้งวิธีพลศาสตร์และ
สถิตยศาสตร์มีค่าใกล้เคียงกัน      

 

 
รูปที่ 3  ผลการทดสอบเสาเข็มด้วยวิธีสถิตยศาสตร์ของเสาเข็ม

ขนาด 0.35x0.35x17.0 เมตร [8] 

 
รูปที่ 4  ผลการทดสอบเสาเข็มด้วยวิธีสถิตยศาสตร์ของเสาเข็ม

ขนาด 0.40x0.40x17.0 เมตร [8] 

 
รูปที่ 5  การวิเคราะห์หาค่ากำลังรับน้ำหนักสูงสุดด้วยวิธี 

Modified Chin (1970)  
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รูปที่ 6  การวิเคราะห์หาค่ากำลังรับน้ำหนักสูงสุดด้วยวิธี 

Modified Mazurkiewicz (1972)  

ตารางท่ี 5  ผลการทดสอบเสาเข็มด้วยวิธีพลศาสตร์และวิธี
สถิตยศาสตร์ [2][4][6][9] 

 
การทดสอบ 

ค่ากำลังรับ
น้ำหนักสูงสุด

เฉล่ีย  
(ตัน) 

ค่าอัตราส่วน
ปลอดภัย
เฉล่ีย* 

SQ 0.35x0.35 m. 
Dynamic Pile Load Test 
Static Pile Load Test 
 - Modified Chin 
 - Modified Mazurkiewicz 
SQ 0.40x0.40 m. 
Dynamic Pile Load Test 
Static Pile Load Test 
 - Modified Chin 
 - Modified Mazurkiewicz 

 
227.1 

 
208.3 
225.0 

 
248.0 

 
268.8 
300.0 

 
3.03 

 
2.77 
3.00 

 
2.76 

 
2.99 
3.33 

Average Safety Factor 
 Dynamic Pile Load Test 
 Static Pile Load Test 
   - Modified Chin 
   - Modified Mazurkiewicz 

 
- 

 
- 
- 

 
2.92 

 
2.88 
3.17 

หมายเหตุ: * เปรียบเทียบกับค่ากำลังรับน้ำหนักปลอดภัยที ่ใช้
ออกแบบ 

5. ผลการเปรียบเทียบสูตรการตอกเสาเข็มกับผลการทดสอบ
เสาเข็มด้วยวิธีพลศาสตร์และสถิตยศาสตร์  

จากผลการเปรียบเทียบพบว่าสูตรการตอกเสาเข็มของ Gates, 
Canadian National Building Code, Hiley และ  Pacific Coast 
Uniform Building Code (PCUBC) มีค่าอัตราส่วนปลอดภัยเฉลี่ย

เท่ากับ 1.80, 2.41, 2.73 และ 2.90 ตามลำดับ ซึ่งน้อยกว่าผลการ
ทดสอบเสาเข็มทั้ง 2 วิธี และน้อยกว่าอัตราส่วนปลอดภัยแนะนำ
ตามทฤษฎี [10][11] สำหรับสูตร Janbu และ Danish มีค่าเท่ากับ 
3.79 และ 5.30 มากกว ่าผลการทดสอบเสาเข ็มแต ่อย ู ่ ในช่วง
อัตราส่วนปลอดภัยแนะนำตามทฤษฎี สูตรของ Modified ENR, 
Eytelwein และ  Navy-McKay ม ีค ่ า เท ่ าก ับ  9.55, 12.85 และ 
21.17 ตามลำดับ มากกว่าผลการทดสอบเสาเข ็มและเกินค่า
อัตราส่วนปลอดภัยแนะนำตามทฤษฎี ดังนั ้นสูตรของ Gates, 
Canadian, Hiley, PCUBC, Janbu และ Danish สามารถนำมาใช้
ได้หากใช้อัตราส่วนปลอดภัยแนะนำตามทฤษฎี [10][11] ผลการ
ทดสอบเสาเข็มด้วยวิธีสถิตยศาสตร์โดยวิเคราะห์ด้วยวิธี Modified 
Mazurkiewicz ให้ค่าอัตราส่วนปลอดภัยมากกว่า 3.0 เล็กน้อยและ
สูงกว่าวิธี Modified Chin เล็กน้อยเช่นกัน ผลการทดสอบด้วยวิธี
พลศาสตร์มีค่าใกล้เคียงกับวิธีสถิตยศาสตร์เหมือนกับงานวิจัยอื่นๆ 
ที่ผ่านมา [10][12][13][14][15] อย่างไรก็ตามสูตรทุกสูตรสามารถ
นำมาใช้ได้หากปรับค่าอัตราส่วนปลอดภัยให้ไม่ต่ำกว่าอัตราส่วน
ปลอดภัยเฉลี่ยดังที่แสดงในตารางท่ี 6  

ตารางท่ี 6 ผลการเปรียบเทียบค่าอัตราส่วนปลอดภัยด้วยสูตรการ
ตอกเสาเข็มกับผลการทดสอบเสาเข็ม 

 
สูตรการตอกเสาเข็ม 

ค่าอัตราส่วน
ปลอดภัย
เฉล่ีย 

ค่าอัตราส่วน
ปลอดภัยแนะนำ

ตามทฤษฎี 
 [10][11] 

Gates 
Canadian  
Hiley 
PCUBC 
Janbu 
Danish 
Modified ENR 
Eytelwein 
Navy-McKay 
Dynamic Pile Load Test 
Static Pile Load Test* 
   - Modified Chin 
   - Modified Mazurkiewicz 

1.80 
2.41 
2.73 
2.90 
3.79 
5.30 
9.55 
12.85 
21.17 
2.92 

 
2.88 
3.17 

3.0 
3.0 
3.0 
4.0 

3.0 – 6.0 
3.0 – 6.0 

6.0 
6.0 
6.0 

2.5 – 3.0 
 

2.5 – 3.0 
2.5 – 3.0 

หมายเหตุ: *ทดสอบไปจนถึง 2.5 เท่าของน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยที่
ใช้ออกแบบ 

0

50

100

150

200

250

300

0 20 40 60 80 100

น้ํา
หน

ักบ
รร

ทุก
ขอ

งเส
าเข็

ม 
(ต

ัน)

อัตราการให้น้ําหนักต่ออัตราการทรดุตัว (ตัน/ม.ม.)

Modified Mazurkiewicz Method

SQ 0.35x0.35m.

SQ 0.40x0.40m.



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

GTE-03-6 

6. สรุป 

สำหรับเสาเข็มตอกในชั้นทรายบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ สูตรตอก
เสาเข็มทุกสูตรสามารถนำมาใช้ได้ แต่บางสูตรต้องปรับอัตราส่วน
ปลอดภัยให้เหมาะสมจึงจะสามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่วนผลการทดสอบเสาเข็มด้วยวิธีพลศาสตร์และสถิตยศาสตร์มีค่า
ใกล้เคียงกัน 

7. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด บริษัท พี พี เอส 
นอร์ท จำกัด บริษัท เอ็น เอ็ม ซี พร๊อพเพอร์ต้ี จำกัด ที่เอื ้อเฟ้ือ
สถานที่และข้อมูลในการทำวิจัย และขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลำปางท่ีให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยในคร้ังนี้จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี 
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บทคัดย่อ 

เสาเข็มเจาะปลายขยาย คือ เสาเข็มคอนกรีตประเภทเจาะและหล่อในที่ชนิดหนึ่ง ที่มีส่วนปีกเพิ่มขึ้นมาหนึ่งหรือสองปีกที่บริเวณส่วนปลายของ
เสาเข็ม การเพ่ิมขึ้นมาของส่วนปีกทำให้ความสามารถในการรับแรงแบกทานของเสาเข็มเพ่ิมขึ้นมากกว่าเสาเข็มทั่วไป งานวิจัยนี้ทำการศึกษาอิทธิพล
ของระยะห่างระหว่างปีกวงแหวนกับระยะห่างระหว่างเสาเข็มที่มีต่อกำลังรับน้ำหนักของเสาเข็มกลุ่ม ด้วยการทดสอบกับแบบจำลองกายภาพที่ใช้
อัตราการย่อขนาดเท่ากับ 1:50 โดยใช้ทรายสะอาดในการจำลองชั้นดินในสนาม และทำการวิเคราะห์พื้นที่วงอิทธิพลจากแผนภูมิของความเครียด
สูงสุดจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายด้วยวิธีดิจิทัลอิมเมจคอร์รีเลชั่น จากงานวิจัยนี้พบว่า 1. กำลังรับน้ำหนักของเสาเข็มเด่ียวมีค่าเพ่ิมขึ้นมากกว่าถึงสาม
เท่าเมื่อทำให้ปลายเสาเข็มขยายตัว 2. การเพ่ิมจำนวนปีกไม่ได้ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการเพ่ิมกำลังรับน้ำหนักของเสาเข็มเด่ียวและกลุ่มเสาเข็ม 3. 
การเพิ่มระยะห่างในแนวราบระหว่างเสาเข็มจะทำให้กำลังรับน้ำหนักของเสาเข็มกลุ่มมีค่าเพิ่มขึ้น และ 4. การเพิ่มขึ้นของกำลังรับน้ำหนักในเสาเข็ม
สอดคล้องกับการเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่วงอิทธิพลที่เกิดขึ้น กล่าวคือ การที่เสาเข็มเด่ียวมีส่วนปีกเพ่ิมขึ้นทำให้พ้ืนที่วงอิทธิพลมีขนาดใหญ่ขึ้น และเมื่อกลุ่ม
เสาเข็มที่มีระยะห่างระหว่างเสาเข็มที่เพิ่มขึ้นการซ้อนทับของวงอิทธิพลจะลดลง ทำให้พื้นที่รวมของวงอิทธิพลมีค่าเพิ่มขึ้น ดังนั้นค่ากำลังรับน้ำหนัก
และประสิทธิภาพการรับน้ำหนักของเสาเข็มเด่ียวและกลุ่มเสาเข็มสามารถอธิบายได้จากพ้ืนที่วงอิทธิพล 
คำสำคัญ: กลุ่มเสาเข็ม, การวิเคราะห์ภาพถ่าย, กำลังแบกทาน, แบบจำลองกายภาพ, เสาเข็มเจาะปลายขยาย 

Abstract 

Under-reamed piles are cast-in-situ concrete bored piles having one or two bulbs formed by enlarging the zone around the 
pile tip. By the under-reamed bulbs, the bearing capacity of pile increases significantly comparing to the one of typical pile. This 
research studied the influences of the vertical spacing of the bulbs and the horizontal spacing of the piles in a pile group on the 
bearing capacity of single pile and pile group by performing a series of physical model tests with a scaling factor of 1:50. A clean 
sand was used to model the soil strata in the field. A digital image correlation (DIC) technique was used to determine the contour 
of maximum shear strain, which was subsequently analyzed for the area of the influence zone. From the results of this study, the 
followings are found. The capacity of single pile increases more than three times when the pile is under-reamed because of the 
increase of the bearing area. Increasing of number of bulbs does not significantly increase the capacity of single pile and pile 
group. Increasing of horizontal spacing between the piles results in an increase in pile group capacity. The behavior in that the 
pile and pile group capacities increase is consistent with the increase of the area of the influence zone. That is, the influence zone 
area becomes significantly bigger when the pile is under-reamed. For pile groups, with increasing the horizontal spacing, the 
intersected influence zone area becomes less, while the unioned one becomes more. Thus, the capacity of pile and pile group 
can be explained by the influence zone described in this study. 
Keywords: Pile Group, Photogrammetric, Bearing Capacity, Physical Model, Under-Reamed Piles 
 

1. บทนำ 

ในงานทางวิศวกรรมโยธา ฐานรากเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างที่
ทำหน้าที่ในการส่งถ่ายน้ำหนักที่ได้รับจากโครงสร้างลงไปสู่ชั้นดินที่มี

ความสามารถในการแบกรับน้ำหนักบรรทุกที ่เกิดขึ ้น และทำให้
โครงสร้าง คงอยู่ได้ ฐานรากที่ใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน 
ได้แก่ ฐานรากต้ืนและฐานรากเสาเข็ม ดังเช่น พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร
ที่มีลักษณะเป็นดินอ่อนและมีโครงสร้างอาคารจำนวนมากเป็นตึกสูง
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จำเป็นต้องเลือกใช้เสาเข็มเจาะเพื่อถ่ายน้ำหนักไปสู่ดินที่อยู่ระดับที่
ต่ำกว่าซึ่งมี กำลังรับน้ำหนักที่มากกว่าด้วยเสาเข็ม ซึ่งมีลักษณะเป็น 
รูปทรงกลม เมื่อก่อสร้างเป็นเสาเข็มกลุ่มทำให้มีข้อจำกัดในเร่ืองของ
ระยะห่างระหว่างเสาเข็มที่มักกำหนด ให้มีระยะห่างระหว่างกันไม่
น้อยกว่าสามเท่าของ เส้นผ่านศูนย์กลางเสาเข็ม  ในวิจัยนี้จึงสนใจ
เสาเข็มเจาะปลายขยายมีลักษณะเป็นเสาเข็มคอนกรีตหล่อในที่เป็น
ฐานรากเสาเข ็มมีร ูปร ่างล ักษณะส่วนปีกเพิ ่มข ึ ้นมา ทำให้มี
ความสามารถในการรับน้ำหนักที่เพ่ิมมากขึ้น  โดยมีปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสามารถในการรับน้ำหนักได้แก่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ
ปีก จำนวนของปีก ระยะห่างระหว่างปีก เป็นต้น ในงานวิจัยนี้จะ
แสดงผลการทดสอบในการรับแรงที่เกิดขึ ้นในเสาเข็มเจาะปลาย
ขยายและศึกษาอิทธิพลของระยะห่างปีกของเสาเข็มเจาะปลาย
ขยายที่มีต่อกำลังรับน้ำหนักของเสาเข็มเจาะปลายขยายเดี่ยวกับ
อ ิทธ ิพลของระยะห ่างของเสาเข ็มเจาะปลายขยายท ี ่ม ี ต่อ
ประสิทธิภาพของกลุ่มเสาเข็ม เพื่อพัฒนาข้อกำหนดด้านระยะห่าง
ระหว่างปีกและระยะห่างระหว่างเสาเข็มสำหรับการออกแบบ
เสาเข็มเจาะปลายขยายให้ มีประสิทธิภาพที่เหมาะสมที่สุด ที่มี
ความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกที่มีค่ามากได้ 

ในการศ ึกษาด ้วยแบบจำลองเสาเข ็มเจาะปลายขยายมี
วัตถุประสงค์ดังนี้ 1. ระยะห่างระหว่างส่วนปีกที่แตกต่างกันของ
เสาเข็มเจาะปลายขยายต่อกำลังรับน้ำหนักในแนวดิ่ง 2. อิทธิพล
ของระยะห่างระหว่างเสาเข็ม ที่แตกต่างกันของเสาเข็มเจาะปลาย
ขยายต่อกำลังรับน้ำหนักของเสาเข็มกลุ่ม 3. ผลกระทบวงอิทธิพล
ของกลุ ่มเสาเข็มเจาะปลายขยายที ่ทับซ้อนกันจากแผนภูมิของ
ความเครียดสูงสุดจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายด้วยวิธีดิจิทัลอิมเมจ
คอร์รีเลชั่น และหาแนวทางความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของกลุ่ม
เสาเข็ม 4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์หรือสมการประสิทธิภาพของกลุ่ม
เสาเข็มเจาะปลายขยายจากระยะห่างระหว่างปีกวงแหวนและ
ระยะห่างระหว่างเสาเข็มในกลุ่มเสาเข็มโดยเปรียบเทียบกับค่ากำลัง
รับน้ำหนักของเสาเข็มแบบไม่มีปลายขยาย 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

2.1.  กำลังรับแรงของเสาเข็มเจาะปลายขยาย 

Vali et al. (2017) [4] ศึกษาการรับแรงของเสาเข็มไม่มีปีกและ
เสาเข็มเจาะปลายขยายที ่มีการเพิ ่มจำนวนปีก ในการศึกษาจะ
วิเคราะห์ด้วยวิธี finite element พบว่า การที่เสาเข็มมีส่วนปีกเพ่ิม
ขึ้นมา ทำให้เสาเข็ม มีความสามารถในการรับแรงเพ่ิมขึ้น 

Christopher et al. (2016) [1] ศึกษาการความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงกระทำกับค่าการทรุดตัวของเสาเข็มเดี่ยวเจาะปลายขยายพบว่า 
การเพ่ิมจำนวนปีกของเสาเข็มทำให้เสาเข็มสามารถรับแรงกระทำได้
มากขึ้นและ การเพิ่มขึ้นของจำนวนปีกทำให้กำลังรับแรงแบกทาน
ของเสาเข็มเจาะปลายขยายเพ่ิมขึ้น 

2.2.  ประสิทธิภาพของเสาเข็มกลุ่ม 

Thaoni et al. (2015) [3] ศึกษาประสิทธิภาพของเสาเข็มกลุ่ม
ขณะรับแรงอัดในแนวดิ ่ง โดยใช้แบบจำลองทางกายภาพและ
วิเคราะห์ภาพถ่ายด้วย DIC พบว่าระยะห่างระหว่างเสาเข็มที่น้อย
สุดเท่ากับ 3D ทำให้เสาเข็มมีประสิทธิภาพสูงสุด 

Gogoi et al. (2014)  [2]  ศ ึ กษาความส ั มพ ันธ ์ ร ะหว ่ า ง
ประสิทธิภาพการรับน้ำหนักของเสาเข็มกลุ่ม และระยะห่างของ
เสาเข็มกับอัตราส่วนความยาว ต่อเส้นผ่านศูนย์กลางต่างๆ พบว่า 
การเพิ ่มขึ ้นของอัตราส่วนระยะห่างระหว่างเสาเข็มต่อเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของเสาเข็มทำให้ประสิทธิภาพในการรับแรงของ เสาเข็มมี
ค่าเพ่ิมขึ้น 

3. วิธีการทดสอบ 

3.1.  เสาเข็มจำลอง 

โดยเสาเข็มจำลองหนึ่งต้นนั้นจะศึกษาเสาเข็มที่ไม่มีปีก มีหนึ่ง
ปีกและมีสองปีกโดยมีระยะห่างระหว่างส่วนปีกกับส่วนปีกคือ 1Du 

1.25Du 1.5Du และ 1.75Du แสดงดังรูปที่ 2 และเมื่อทำเป็นกลุ่ม
เสาเข็มจะมีระยะห่างของเสาเข็มเป็น 3D 4D และ 5D 

3.2.  แบบจำลองกายภาพ 

เสาเข็มจำลอง เสาเข็มจำลองประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ  
ส่วนเสาเข็มและส่วนปีกใช้วัสดุเป็นซูปเปอร์ลีนไนลอน   (Superlene 
Nylon) เสาเข็มมีลักษณะทรงกระบอกผ่าซีก มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 
cm ยาว 40 cm เส้นผ่านศูนย์กลางปีกมีขนาด 5 cm ส่วนทรายจะ
ใช้ขนาดที่ค้างตะแกรงเบอร์ 200 และผ่านตะแกรงเบอร์ 40 มีค่า Dr 
เท่ากับ 0.9645 แท่นหัวเสาเข็มที ่ออกแบบมีความหนา 40 mm 
กว้าง 20 mm และยาว 150 mm 

3.3.  ขั้นตอนการทดสอบ 

การทดสอบติดตั้งอุปกรณ์แสดงดังรูปที่ 1 ซึ่งประกอบไปด้วย 
กล่องอะคริลิค Advance PC02 โหลดเซลล์ ข้อต่ออเนกประสงค์ 
แท่นหัวเข็ม เครื่องโปรยทราย จาระบีซิลิโคนสุญญากาศ iPad รุ่นที่ 
7 จากนั้นทำการทดสอบ โดยประกอบไปด้วยเสาเข็มจำลองทั้งสอง
ส่วนต่อเข้าด้วยกัน แล้วนำไปแนบกับกล่องอะคริลิคที ่ระหว่าง
ผิวสัมผัสทาด้วยจาระบีซิลิโคนสุญญากาศ จากนั้นทำการโปรยทราย
จากเครื่องโปรยทรายลงในกล่องอะคริลิคให้ได้ระดับของทรายที่
กำหนด แล้วนำกล่องอะคริลิค เข้าไปติดตั ้งในเครื ่อง Advance 
PC02 เชื่อมแท่นหัวเข็มติด กับโหลดเซลล์ด้วยข้อต่ออเนกประสงค์
เพื่อทำการทดสอบ ระหว่างการทดสอบจะถ่ายภาพต่อเนื่องโดยใช้
กล้อง จาก iPad รุ่นที่ 7 หลังจากการทดสอบ นำภาพถ่ายที่ได้ไปทำ
การวิเคราะห์ภาพถ่ายด้วยเทคนิค Digital Image Correlation 
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(DIC) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ncorr [5] ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์
รหัสเปิด 

 
รูปที่ 1  แบบจำลองการทดสอบ 

 

รูปที่ 2  รูปแบบของเสาเข็มจำลอง 
ก. เสาเข็มปกติที่กลึงจากวัสดุ Superlene Nylon 
ข. ส่วนปีกที่กลึงจากวัสดุ Superlene Nylon 

ในงานวิจัยนี ้จะพิจารณาเสาเข็มเดี ่ยวและเสาเข็มกลุ ่มที ่มี 
ระยะห่างระหว่างเสาเข็ม 3D 4D และ 5D  สำหรับเสาเข็มที่ไม่มีปีก 
หนึ่งปีก และสองปีก โดยมีระยะห่างระหว่างปีกคือ 1Du 1.25Du 

1.5Du และ  1.75Du ส ่ ง ผ ล ใ ห ้ ม ี  2 4  ก รณ ี ท ี ่ แ ต กต ่ า ง กั น 
ดังแสดงในตารางท่ี 1  

 
 

ตารางท่ี 1 กรณีการทดสอบ 

ลำดับ กรณีทดสอบ 
ระยะ vS   

(cm) 
ระยะ hS  

(cm) 

1 0B-H0D-V0Du N/A   1 ต้น 

2 0B-H3D-V0Du N/A 3D = 6 

3 0B-H4D-V0Du N/A 4D = 8 

4 0B-H5D-V0Du N/A 5D = 10 

5 1B-H0D-V0Du หนึ่งปีก   1 ต้น 

6 1B-H3D-V0Du หนึ่งปีก 3D = 6 

7 1B-H4D-V0Du หนึ่งปีก 4D = 8 

8 1B-H5D-V0Du หนึ่งปีก 5D = 10 

9 2B-H0D-V100Du 1Du   1 ต้น 

10 2B-H3D-V100Du 1Du 3D = 6 

11 2B-H4D-V100Du 1Du 4D = 8 

12 2B-H5D-V100Du 1Du  5D = 10 

13 2B-H0D-V125Du 1.25Du   1 ต้น 

41  2B-H3D-V125Du 1.25Du 3D = 6 

51  2B-H4D-V125Du 1.25Du 4D = 8 

61  2B-H5D-V125Du 1.25Du  5D = 10 

17 2B-H0D-V150Du 1.50Du   1 ต้น 

18 2B-H3D-V150Du 1.50Du  3D = 6 

19 2B-H4D-V150Du 1.50Du  4D = 8 

20 2B-H5D-V150Du 1.50Du  5D = 10 

21 2B-H0D-V175Du 1.75Du   1 ต้น 

22 2B-H3D-V175Du 1.75Du  3D = 6 

23 2B-H4D-V175Du 1.75Du  4D = 8 

24 2B-H5D-V175Du 1.75Du  5D = 10 

เมื่อ D   คือ  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเสาเขม็ 
 Du คือ  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของส่วนปีก 
  โดย Du = 2.5D 

 Sh คือ  ระยะห่างในแนวราบระหว่างเสาเข็ม   
Sv คือ  ระยะห่างในแนวดิ่งระหว่างส่วนปีก 

 0B-H0D-V0Du คือ  ชื่อกรณีทดสอบโดยพจน์แรกจะแสดง
จำนวนของปีกพจน์ที ่สองจะแสดงถึงระยะห่างในแนวราบ
ระหว่างเสาเข็มและพจน์ ที่สามจะแสดงระยะห่างในแนวด่ิง
ระหว่างส่วนปีก    
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4. ผลการทดสอบและการอภิปราย 

การวิเคราะห์ผลทดสอบจะแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนที ่หนึ่ง
วิเคราะห์การรับน้ำหนักเสาเข็มเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างแรง
กระทำกับการทรุดตัวของเสาเข็ม และนิยามกำลังรับน้ำหนักของ
เสาเข็มกลุ่ม โดยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกำลังรับน้ำหนักของ
เสาเข็มกลุ่มและการจัดเรียงเสาเข็ม ส่วนที่สองวิเคราะห์ภาพถ่าย 
โดยนำภาพถ่าย มาวิเคราะห์ด้วย Ncorr และนำค่าความเครียดต้ัง
ฉากในแนวราบ 𝜀 ความเครียดตั้งฉากในแนวดิ่ง 𝜀  และค่า
ความเครียดเฉือน 𝜀   มาคำนวณและสร้างแผนภาพ Maximum 
Shear Strain 𝛾  ผ่านโปรแกรม MATLAB ทำให้สามารถหา
พื้นที่วงอิทธิพลจากค่าแผนภาพของ Maximum Shear Strain นำ
พื้นที่วงอิทธิพลที่ไปวิเคราะห์และหาความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่วง
อิทธิพลและการจัดเรียงเสาเข็ม จากนั้นทำการหาความสัมพันธ์ของ
กำลังรับน้ำหนักและพ้ืนที่วงอิทธิพล 

4.1.  กำลังรับน้ำหนักของเสาเข็มเจาะปลายขยาย 

กำลังรับน้ำหนักของเสาเข็มจะพิจารณาจากพฤติกรรมการรับ
น้ำหนักเมื่อกดเสาเข็มและกลุ่มเสาเข็ม ลงไปในชั้นทรายและกราฟ
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกดและการทรุดตัวของเสาเข็มและกลุ่ม
เสาเข็มที่เกิดขึ้น รูปที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงกดที ่หัว
เสาเข็ม (Q) และค่าการทรุดตัวของเสาเข็ม (S) ของเสาเข็มเด่ียวและ
มีปีกตำแหน่งตรงปลายและที่มีปีกจำนวน 2 ตำแหน่งที่มีระยะห่าง
ระหว่างปีกไม่เท่ากัน 

 

 
รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกระทำและค่าการทรุดตัวของ

เสาเข็มเดี ่ยวที่มีปีกและไม่มีปีกและมีจำนวนปีกและ
ระยะห่างระหว่างปีกแตกต่างกัน 

รูปที่ 4 (ก) แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Q-S ของกลุ่มเสาเข็ม 2 
ต้นที่จัดเรียงห่างกันตามแนวราบ (H) เท่ากับ 3 เท่าของเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง(D) (H = 3D) ที่ไม่มีปีก และที่มีปีกตำแหน่งตรงปลาย
และที่มีปีกจำนวน 2 ตำแหน่งที่มีระยะห่างระหว่างปีกไม่เท่ากัน ใน

ล ักษณะที ่คล ้ายคล ึงก ับร ูปท ี ่ 4 (ข ) และร ูปท ี ่ 4 (ค ) แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่าง Q-S ของกลุ่มเสาเข็ม 2 ต้น ที่ H = 4D และ 
H = 5D ตามลำดับ 

 
รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกระทำและ ค่าการทรุดตัวของ

กลุ ่มเสาเข็มมีป ีกและไม่ม ีปีกและมีจำนวนปีกและ
ระยะห่างระหว่างปีกแตกต่างกัน โดยมีระยะห่างระหว่าง 
เสาเข็มเท่ากับ 

  (ก)  H = 3D 
 (ข)  H = 4D และ 
 (ค)  H = 5D 

เมื่อให้น้ำหนักกับเสาเข็มจนถึงระยะการทรุดตัว 30 mm พบว่า
การทรุดตัวของเสาเข็มเพิ่มขึ้น การรับน้ำหนักของกลุ่มเสาเข็ม ก็
เพิ ่มขึ้นด้วยเช่นกัน จากรูปที่ 3 และ รูปที่ 4 เห็นได้ว่า กำลังรับ
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น้ำหนักของเสาเข็มที่มีปีกจะสามารถรับน้ำหนักได้มากกว่าเสาเข็ม
ไม่มีปีกและความสัมพันธ์ Q-S ที่ได้จากกลุ่มเสาเข็มที่มีจำนวนปีก
และระยะห่างระหว่างปีกไม่เท่ากันจะมีลักษณะไม่แตกต่างกันมาก 
ในการศ ึกษาจะนิยามกำล ังร ับน ้ำหนักของกลุ ่มเสาเข ็มจาก
ความสัมพันธ์ Q-S ที่ระยะการทรุดตัวเท่ากับ 1D (20 mm) และนำ
ค่าที่ได้มาสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างกำลังรับน้ำหนักของ
เสาเข็ม กลุ่มเสาเข็มกับค่าการทรุดตัวที่มีระยะห่างระหว่างเสาเข็มที่
แตกต่างก ัน ดังแสดงในรูปท ี ่ 5 จากรูปนี ้จะสามารถอธ ิบาย
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้การรับแรงของเสาเข็มได้ดังนี้ 

1. ในเสาเข็มเดี่ยวที่มีส่วนปีกเพิ่มขึ้นมาทำให้ความสามารถใน
การรับน้ำหนักของเสาเข็มเจาะปลายขยายมีค่าเพ่ิมขึ้น 

2. การที่เสาเข็มมีส่วนปีกเพิ่มขึ้นจากหนึ่งปีก เป็นสองปีกไม่ทำ
ให้ความสามารถในการรับน้ำหนักของเสาเข็มมีปีกและไม่มี
ปีก แตกต่างกันมาก 

3. เมื่อเพิ่มจำนวนเสาเข็มเดี่ยวเป็นเสาเข็มกลุ่ม 2 ต้น พบว่า 
ความสามารถในการรับน้ำหนักของกลุ่มเสาเข็มมีค่าเพิ่มมาก
ขึ้น 

4. เมื่อมีการเพิ่มระยะห่างระหว่างเสาเข็มจาก H = 3D เป็น H 
= 4D พบว่า เสาเข็มมีความสามารถในการรับน้ำหนักเพ่ิมขึ้น 

5. เมื่อมีการเพิ่มระยะห่างระหว่างเสาเข็ม จาก H = 4D เป็น H 
= 5D พบว่า เสาเข็มมีความสามารถในการรับน้ำหนักที่ลดลง 
แนวโน้มพฤติกรรมนี้อาจเกิดจากความกว้างของแบบจำลอง
กายภาพไม่เพียงพอ ซึ่งทำให้เกิด Boundary effect ขึ้น และ
สำหรับความแตกต่างของกำลังรับน้ำหนักที่เกิดขึ้นในเสาเข็ม
ที่มีปีกเป็นไปได้ว่าอาจได้รับอิทธิพลจาก Boundary effect 
ทำให้เสาเข็มไม่สามารถแสดงกำลังรับน้ำหนักได้อย่างเต็มที่ 

 

 
รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกระทำของค่าการทรุดตัวของ

กลุ่มเสาเข็มเจาะปลายขยายที่ระยะ 1D (20mm) กับ
ระยะห่างระหว่างเสาเข็ม 

 

4.2.  พ้ืนที่วงอิทธิพล 

การพิจารณาหาพื้นที่วงอิทธิพลจะพิจารณาจาก Maximum 
Shear Strain ซึ ่งสามารถคำนวณ จากค่าความเครียดตั ้งฉากใน
แนวราบ  ความเครียดตั้งฉากในแนวดิ่ง และค่าความเครียดเฉือน 
และสามารถสร้างค่า Contour ของ Maximum Shear Strain ผ่าน
โปรแกรม Matlab ตัวอย่าง Contour ของMaximum Shear Strain 
ของเสาเข็มเจาะปลายขยายที ่ม ีป ีกหนึ ่งป ีก เมื ่อ Plot โดยใช้ 
Increment เท่ากับ 5% ดังแสดงในรูปที่ 7 และรูปที่ 8 ซึ่งใช้ค่า 
Maximum Shear Strain เท่ากับ 10% ในการวิเคราะห์ลักษณะการ
เสียรูปของวงอิทธิพลที่เกิดขึ้นจะได้ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ของ
วงอิทธิพลและระยะห่างของเสาเข็มดังแสดงในรูปที่ 6 ซึ่งสามารถ
อธิบายพฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้การรับแรงของเสาเข็มได้ ดังนี้ 

1. การเพิ่มขึ้นมาของส่วนปีกทำให้พื้นที่ วงอิทธิพลในเสาเข็ม
เจาะปลายขยายเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับเสาเข็มไม่มี
ปีก ดังแสดงในรูปที่ 6 

2. การเพ่ิมขึ ้นจากหนึ ่งป ีกเป็นสองปีก ไม่ทำให้พื ้นที ่ของ 
วงอิทธิพลที่เกิดขึ้นบริเวณส่วนปีก และบริเวณระหว่างปีกมี
ค่าไม่แตกต่างกันมาก จึงจะพิจารณาพื้นที่บริเวณใต้ปีกและ
ปลายเสาเข็มเท่านั้น ทำให้พื้นที่ของวงอิทธิพลที่เกิดขึ้นของ
เสาเข็มมีค่าใกล้เคียงกัน 

3. พื้นที่ของวงอิทธิพลในเสาเข็มกลุ่มมีความแตกต่างกับเสาเข็ม
เดี่ยวอย่างชัดเจน เนื่องจากเสาเข็มกลุ่มมีความสามารถใน
การรับแรงได้มากกว่าเสาเข็มเดี่ยว แรงที่เสาเข็มส่งถ่ายไปยัง
ชั้นทรายจึงมากกว่าและทำให้พื้นที่ของวงอิทธิพลที่เกิดขึ้นใน
เสาเข็มกลุ่มมีค่ามากกว่า 

4. การที่เสาเข็มมีระยะห่างระหว่างเสาเข็ม ที่น้อยเกินไป ทำให้
พื้นที่ของวงอิทธิพล เกิดการซ้อนทับและทำให้วงอิทธิพลของ
เสาเข็มเกิดได้ไม่เต็มที่สอดคล้องกับกำลังรับน้ำหนัก ของ
เสาเข็มที่ลดลงเมื่อเสาเข็มอยู่ใกล้กัน ดังเช่นในกรณี H = 3D 
ดังแสดงในรูปที ่ 8 (ก) และในกรณี H = 4D ที ่ระยะห่าง
ระหว่างเสาเข็มเพิ่มขึ้นทำให้พื้นที่วงอิทธิพลเกิดสมบูรณ์มาก
ขึ ้นดังแสดงในรูปที ่ 8 (ข) ทำให้พื ้นที ่รวมกันมีค ่ามาก
สอดคล้องกับกำลังรับน้ำหนักที่มากที่สุด 

5. ในกรณี H = 5D พ้ืนที่ของวงอิทธิพลลดลง เมื่อเทียบกับกรณี 
H = 4D สังเกตได้จากความชันของกราฟที่ลดลงเป็นผลมา
จาก Boundary effect ที่กล่าวไปข้างต้นทำให้วงอิทธิพล เกิด
ไม่เต็มที่ ทำให้พื้นที่รวมลดลงสอดคล้อง กับกำลังรับน้ำหนัก
ที่ลดลงเช่นกัน 
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รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่วงอิทธิพลของกลุ่มเสาเข็ม

เจาะปลายขยายกับมีระยะห่างระหว่างเสาเข็ม 

 
 

รูปที่ 7 การเปรียบเทียบพ้ืนที่ของวงอิทธิพล  
(ก)  เสาเข็มไม่มีปีก  
(ข)  เสาเข็มมีปีก 

 
 

รูปที่ 8 การเปรียบเทียบพ้ืนที่ของวงอิทธิพลในเสาเข็มกลุ่มที่มี 
(ก)  ระยะห่างระหว่างเสาเข็ม H = 3D  
(ข)  ระยะห่างระหว่างเสาเข็ม H = 4D 

 
 

4.3.  ประสิทธิภาพของเสาเข็ม 

4.3.1. ประสิทธิภาพการรับน้ำหนัก 

การพิจารณาประสิทธิภาพการรับน้ำหนักของเสาเข็มกลุ่มรูป
ทรงกระบอกผ่าซีกที่มีปีกและไม่มีปีก ภายใต้การรับแรงในแนวด่ิง
𝑛  ที่มีระยะห่างระหว่างเสาเข็มที่ต่างกัน สามารถคำนวณได้จาก

สมการที่ 1 

𝑛
𝑄

𝑛  𝑄
 (1) 

โดย 𝑄        คือ กำลังรับน้ำหนักของเสาเข็มกลุ่ม  
       ที่วัดได้จากการทดสอบ 𝑁  
𝑄   คือ กำลังรับน้ำหนักของเสาเข็ม 
       ไม่มีปีกต้นเดียว 𝑁  
𝑛        คือ จำนวนของเสาเข็ม  

เนื ่องจากเสาเข็มที่มีหนึ่งปีกและสองปีกมีค่าใกล้เคียงกันจะ
พิจารณาประสิทธิภาพโดยใช้ค่าเฉลี ่ยกำลังรับน้ำหนัก ของกลุ่ม
เสาเข็มที ่มีปีก จะได้ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการรับ
น้ำหนักของเสาเข็มกลุ่มและระยะห่างระหว่างเสาเข็มดังแสดงในรูป
ที่ 7 

 
รูปที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการรับน้ำหนัก

เสาเข็มกลุ่มและระยะห่างระหว่างเสาเข็มที่ต่างกัน 

จากรูปที่ 9 พบว่าในการรับน้ำหนักของเสาเข็มกลุ่มแบบมีปีกมี
ค่าเพ่ิมขึ้นเป็น 3.14 เท่าของเสาเข็มกลุ่มไม่มีปีก สำหรับเสาเข็มที่ไม่
มีปีกจะพบว่า ค่าประสิทธิภาพของเสาเข็มกลุ่ม 𝑛  ที่คำนวณได้มี
ค่าใกล้เคียง 1.0 ซึ่งเป็นค่าประสิทธิภาพในการรับน้ำหนักที่สูงที่สุด 
และประสิทธิภาพในการรับน้ำหนักของเสาเข็มกลุ ่มไม่มีปีกมี
ค่าสูงสุดเมื่อระยะห่างระหว่างเสาเข็มมีค่ามากกว่า 2.77D สำหรับ
เสาเข็มที่มีปีกประสิทธิภาพในการรับน้ำหนักของเสาเข็ม 𝑛  ที่
คำนวณได้มีค่าเพิ่มขึ้นกับระยะห่างระหว่างเสาเข็ม จนกระทั่ง 𝑛  = 

)ก(  )ข(  

)ก(  )ข(  



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

GTE-04-7 

3.14 ซ ึ ่ ง เป ็นค ่าประส ิทธ ิภาพในการร ับน ้ำหน ักส ูงส ุดและ
ประสิทธิภาพ ในการรับน้ำหนักของเสาเข็มกลุ่มแบบมีปีกมีค่าสงูสุด 
เมื่อระยะห่างระหว่างเสาเข็มมีค่ามากกว่า 4.50D 

4.3.2. ประสิทธิภาพการถ่ายแรงจากพ้ืนที่  

การพิจารณาประสิทธิภาพการถ่ายน้ำหนักจากพื้นที่วงอิทธิพล
จากการวิเคราะห์ภาพถ่าย 𝑛  ที่มีระยะห่างระหว่างเสาเข็มที่
ต่างกัน สามารถคำนวณหาประสิทธิภาพของพื้นที่วงอิทธิพลได้จาก
สมการที่ 2 

𝑛
𝐴

𝑛  𝐴
 (2) 

โดย 𝐴        คือ พ้ืนที่วงอิทธิพลที่วัดได้ของกลุ่ม 
        เสาเข็มต่างๆ 𝑐𝑚  
𝐴   คือ พ้ืนที่วงอิทธิพลที่วัดได้ของ 
       เสาเข็มไม่มีปีกต้นเดียว 𝑐𝑚  
𝑛        คือ จำนวนของเสาเข็ม  

โดยในการพิจารณาจะใช ้หล ักการพิจารณาเด ียวก ันกับ
ประสิทธ ิภาพในการรับน้ำหนัก จะได้ความสัมพันธ ์ระหว่าง
ประสิทธิภาพการถ่ายน้ำหนักจากพื้นที่วงอิทธิพลและระยะห่าง
ระหว่างเสาเข็มดังแสดงในรูปที่ 10 พบว่า ประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ถ่ายน้ำหนักจากพื้นที ่ วงอิทธิพลของเสาเข็มกลุ่มแบบมีปีกจะมี
เพิ่มขึ้น เป็น 2.61 เท่าของเสาเข็มกลุ่มไม่มีปีก สำหรับเสาเข็ม ไม่มี
ปีกประสิทธิภาพการถ่ายแรงจากพื้นที่มีค่าสูงสุด เมื ่อระยะห่าง
ระหว่างเสาเข็มมีค่ามากกว่า 4.33D สำหรับเสาเข็มแบบมีปีกมีค่า
ประสิทธิภาพการถ่ายน้ำหนักจากพื้นที่วงอิทธิพลมีค่าสูงสุดเมื่อ
ระยะห่างระหว่างเสาเข็ม มีค่ามากกว่า 5.38D 

 
รูปที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของกลุ่มเสาเข็มจาก

การวิเคราะห์พื้นที่วงอิทธิพลจากการวิเคราะห์ภาพถ่าย
และระยะห่างระหว่างเสาเข็มที่ต่างกัน 

และจะสังเกตุได้ว่าเมื่อเสาเข็มกลุ่มมีระยะห่างระหว่างเสาเขม็ที่

ใกล้กันพ้ืนที่วงอิทธิพลจะเกิดการซ้อนทับกันมากทำให้ประสิทธิภาพ
การถ่ายน้ำหนักจากพ้ืนที่วงอิทธิพลลดลง และเมื่อระยะห่างระหว่าง
เสาเข ็มเพิ ่มข ึ ้นมากขึ ้นการซ้อนทับจึงเก ิดข ึ ้นน้อยลง ทำให้
ประสิทธิภาพของพื้นที่วงอิทธิพลสูงขึ้น จนกระทั้งเสาเข็มแต่ละต้น
เกิดพ้ืนที่วงอิทธิพลได้เต็มที่ 

4.3.3. การเปรียบเทียบระหว่างประสิทธิภาพการรับ
น้ำหนักของเสาเข็มกลุ่มและประสิทธิภาพการ
ถ่ายน้ำหนักจากพ้ืนที่อิทธิพล 

จากรูปที่ 11 จะเห็นได้ว่าเมื่อระยะห่างระหว่างเสาเข็มเพิ่มขึ้น 
ประสิทธิภาพการรับน้ำหนักของเสาเข็มกลุ่มและประสิทธิภาพการ
ถ่ายน้ำหนักจากพื้นที่อิทธิพลเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันแต่เมื่อพิจารณา
กรณี H5D ประสิทธิภาพการรับน้ำหนักของเสาเข็มกลุ ่มและ
ประสิทธิภาพการถ่ายน้ำหนักจากพื้นที่อิทธิพลลดลง เนื ่องจาก 
Boundary effect และเมื่อพิจารณาค่าประสิทธิภาพการรับน้ำหนัก
ของเสาเข็มกลุ่มและประสิทธิภาพการถ่ายน้ำหนักจากพื้นที่อิทธิพล
พบว่ามีค่าใกล้เคียงกัน 

 
รูปที่ 11 ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการรับน้ำหนักของ

เสาเข็มกลุ่มและประสิทธิภาพการถ่ายน้ำหนักจากพื้นที่
อิทธิพลของเสาเข็มไม่มีปีกและมีปีก 

5. สรุปผลการทดสอบ 

งานวิจัยนี้ทำการศึกษาอิทธิพลของระยะห่างระหว่างปีกวง
แหวนกับระยะห่างระหว่างเสาเข็มที่มีต่อ กำลังรับน้ำหนักในทราย
ด้วยแบบจำลองกายภาย และการวิเคราะห์ภาพถ่ายด้วยวิธี DIC ผล
การทดสอบได้ถูกนำมาวิเคราะห์และสรุปผลได้ ดังนี้ 

1. กำลังรับน้ำหนักของเสาเข็มเดี่ยวมีค่าเพิ่มขึ้นมากกว่าถึงสอง
เท่า เมื่อทำให้ปลายเสาเข็มขยายตัว การเพิ่มจำนวนปีกจาก
หนึ่งปีก เป็นสองปีกไม่ได้ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญ ต่อการเพ่ิม
กำลังรับน้ำหนักของเสาเข็มเดี่ยว และกลุ่มเสาเข็ม เมื่อเพ่ิม
ระยะห่างในแนวราบระหว่างเสาเข็มในกลุ่มเสาเข็มพบว่า 
กำลังรับน้ำหนักของกลุ่มเสาเข็มเพ่ิมขึ้น 
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2. วงอิทธิพลของเสาเข็มเดี ่ยวมีลักษณะเป็นกระเปาะทาง
ด้านล่างปลายเสาเข็ม เมื่อทำ การขยายปลายเสาเข็มพบว่า 
วงอิทธิพล มีขนาดใหญ่ขึ ้น ขนาดพื ้นที ่ของวงอิทธิพล มี
ความสัมพันธ์กับกำลังรับน้ำหนักของเสาเข็ม เมื่อจำนวนปีก
เพิ่มจากหนึ่งปีกไปเป็นสองปีกพบว่า พื้นที่ที่ได้จากวงอิทธิพล
จากปีกอันที่สองที่อยู่ด้านบนมีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับ 
พื้นที่ของวงอิทธิพลหลักตรงปลายเสาเข็ม ในกรณีเสาเข็ม
กลุ่ม เมื่อเสาเข็มแต่ละต้นกลุ่มอยู่ใกล้กันในแนวราบพบว่า วง
อิทธิพลใต้เสาเข็มแต่ละต้นซ้อนทับกัน และเมื่อเสาเข็มอยู่
ห่างกันในแนวราบพบว่า วงอิทธิพลใต้เสาเข็มแต่ละต้นไม่ทับ
ซ้อนกัน 

3. ค่าประสิทธิภาพการรับน้ำหนักของเสาเข็มกลุ ่มเพิ ่มขึ้น
ประมาณถึงสองเท่า เมื่อเจาะปลายขยายเสาเข็ม และมีค่า
เพิ่มขึ้นเมื่อระยะห่าง ในแนวราบระหว่างเสาเข็ม (H) เพิ่มขึ้น 
ดังนั้นค่ากำลังรับน้ำหนักและประสิทธิภาพการรับน้ำหนัก
ของกลุ่มเสาเข็มสามารถอธิบายได้จากพ้ืนที่วงอิทธิพล 
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อิทธิพลของจำนวนรอบและระดับนำ้ขึ้นลงต่อการกัดเซาะของดินกระจายตัว - การศึกษาด้วยแบบจำลองกายภาพ 
IMPACTS OF TIDAL CYCLE AND LEVEL ON THE EROSION OF DISPERSIVE SOILS - A PHYSICAL MODEL STUDY 

กุลเดช แพนลา1, ศุภกาญจน์ มงคลพูนเกษม1, สุริศร์ภาส วชิรพงศ์หิรัญ1 และ วรัช ก้องกิจกุล1,* 
1 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, กรุงเทพ, ประเทศไทย 

*Corresponding author address: warat.kon@kmutt.ac.th 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ศึกษาอิทธิพลของจำนวนรอบและระดับน้ำขึ้นลงต่อการกัดเซาะของดินกระจายตัว โดยใช้แบบจำลองกายภาพจำลองปรากฏการณ์น้ำ
ขึ้นลงซึ่งทำให้เกิดการไหลซึมผ่านชั้นดิน ตัวอย่างดินที่ใช้ทดสอบมีทั้งหมด 4 ชนิด ซึ่งมีค่าร้อยละการกระจายตัวที่แตกต่างกันเพื่อวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละการกระจายตัวของตัวอย่างดิน (%D), จำนวนรอบน้ำขึ้นลง (Nc) และปริมาณอนุภาคแขวนลอยของดินในน้ำ (M) ที่อายุ
การออกแบบ จากผลการศึกษาพบว่า 1. เมื่อจำนวนรอบน้ำขึ้นลงเพิ่มขึ้น อนุภาคของดินจะถูกพัดพาออกมาตามจำนวนรอบด้วยอัตราที่ช้าลง
จนกระทั่งอัตราคงท่ี แต่ในดินกระจายตัวเมื่อจำนวนรอบยังคงเพ่ิมขึ้นต่อไป อัตราการพัดพาอนุภาคของดินที่ออกมากับจำนวนรอบจะกลับมาเพ่ิมขึ้น 
2. เมื่อเปรียบเทียบที่จำนวนรอบเท่ากัน ดินที่มีร้อยละการกระจายตัวมากกว่าจะมีปริมาณอนุภาคของดินที่ถูกพัดพาออกมามากกว่า และ 3. มวล
ของอนุภาคของดินที่ถูกพัดพาออกมามีความสัมพันธ์กับค่าร้อยละการกระจายตัวของดิน (%D) และจำนวนรอบ (Nc) ซึ่งสามารถทำนายด้วยสมการ
เชิงประจักษ์ที่นำเสนอในงานวิจัยนี้ 
คำสำคัญ: จำนวนรอบน้ำขึ้นลง, ดินกระจายตัว, ร้อยละการกระจายตัว, อนุภาคแขวนลอย, แบบจำลองกายภาพ 

Abstract 

This study presents the effects of tidal cycle and level on the erosion of dispersive soils. A series of physical model tests 
simulating the tidal phenomenon, which leads to the soil seepage, were performed. There were four different soil types having 
different dispersion percentages used in the study. It was attempted to determine relationships among dispersion percentage 
(%D), number of tidal cycle (Nc) and mass of solid in suspension (M) at the design life. From the results of this study, the 
followings were found. With increasing Nc, the mass of soil particles eroded and transported by the seepage increased but 
with a decreasing rate. The rate became rather constant with the non-dispersion soils, but once again, rapidly increased with 
increasing Nc for the dispersive soil. When comparing at the same Nc, the soils with more %D value experienced more amount 
of particles eroded and transported by the seepage. The M value could be related with the %D and Nc as with the empirical 
formula proposed in this study. 
Keywords: Tidal cycle, Dispersive soil, Dispersion percentage, Suspension solid, Physical model 

 
1. บทนำ 

งานก่อสร้างตลิ่งริมแม่น้ำจะมีการตรวจสอบคุณภาพของตล่ิง
หลังการก่อสร้างเสร็จเป็นระยะ เมื่อทำการทดสอบกลับพบว่าทราย
ที่ใช้ในการก่อสร้างมีการเจือปนจากดินเดิมที่อยู่ในตลิ่ง อาจเกิดได้
จากการเกิดแรงดันการไหลซึมของน้ำในดิน การสูญเสียเสถียรภาพ
ภายในโครงสร้างในดินเน่ืองจากแรงดันการไหลซึม เม็ดดินขนาดเล็ก
ถูกพัดพาผ่านช่องว่างในดิน หากเกิดการพัดพาอนุภาคเม็ดดินอย่าง
ต่อเนื่อง ช่องว่างจะมีขนาดใหญ่ขึ้นจนเกิดโพรงในดิน (Piping) จน
ส่งผลให้เกิดการขาดเสถียรภาพของตล่ิงและพังลงในท่ีสุด 

ปัจจุบันมีการศึกษาการป้องกันการพังทลายของตลิ่งมากมาย 
แต่ประเด็นการกัดเซาะในดินยังไม่เป็นที่สนใจเท่าที่ควร สาเหตุการ
เกิดการสูญเสียเสถียรภาพภายในโครงสร้างดินเนื่องจากแรงดันการ
ไหลซึมจนพัฒนาเป็นโพรงในดินเกิดได้จาก 2 สาเหตุหลักคือ 

โครงสร้างของเม็ดดินที่มีการกระจายตัวสูง และแรงดันการไหลซึมที่
เกิดจากความแตกต่างของพลังงานรวมระหว่างด้านเหนือและท้าย
น้ำ การเข้าใจถึงปรากฎการณ์นี ้อาจช่วยอธิบายข้อสงสัยหลาย
ประการเก่ียวกับการวิบัติของท่ีลาดดินที่มีการซึมของน้ำมาเก่ียวข้อง 

ดังนั้นการศึกษานี้ได้ใช้แบบจำลองทำการศึกษาอิทธิพลของดิน
กระจายตัวและจำนวนรอบการเกิดน้ำขึ้น – น้ำลง ที่ส่งผลต่อการกัด
เซาะในดิน 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  

2.1. ดินกระจายตัว 

มวลดินซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคดินเหนียวในปริมาณมากเม่ือ
เผชิญกับน้ำตามธรรมชาติ อนุภาคดินเหนียวจะแยกออกจากกันและ
กระจายตัวได้ง่าย โดยจะเกิดขึ้นเฉพาะในดินเหนียวที่มีขนาดอนุภาค
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น้อยกว่า 0.005 มม. โดยการสังเกตลักษณะของดินในบริเวณ
ก่อสร้างจะเห็นเป็นรอยแตกระแหง มีรอยถูกกัดเซาะ ดังแสดงในรูป
ที่ 1 

 
รูปที่ 1. ลักษณะภายนอกของดินกระจายตัว 

2.2. การทดสอบรอ้ยละการกระจายตัว 

ใช้วิธี Double hydrometer เป็นการทดสอบการกระจายตัว
ข อ ง ด ิ น โ ด ยห าค ่ า  Degree of dispersion ด ั ง ส มก า รท ี ่  1 
เปรียบเทียบระหว่างดินที ่ทำการใส่สารที ่ทำให้ดินกระจายตัว 
(Dispersing agent) และดินที ่ไม่ใส่ Dispersing agent ลงไปและ
รบกวนด้วยวิธีทางกลน้อยที ่สุด โดยใช้การทดสอบวิธีเดียวกับ 
Standard Hydrometer Analysis (ASTM D422-63) และม ีการ
จำแนกชนิดของดินกระจายตัวโดยแบ่งตาม SCS Criteria ดังตาราง
ที่ 1 

 

𝐷𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒 𝑜𝑓 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛
% 𝑓𝑖𝑛𝑒𝑟 𝑡ℎ𝑎𝑛 0.005 𝑚𝑚. 𝑤𝑖𝑡ℎ𝑜𝑢𝑡 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡

% 𝑓𝑖𝑛𝑒𝑟 𝑡ℎ𝑎𝑛 0.005 𝑚𝑚. 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡
 

(1) 

 

ตารางท่ี 1 การจำแนกดินกระจายตัวแบ่งตาม SCS Criteria (Volk, 
1937) 

Degree of Dispersion Classification 
0-33 Non-dispersive 
34-67 Moderately-dispersive 
68-100 High-dispersive 

2.3. การวัดอนุภาคแขวนลอยในน้ำ 

การหาอนุภาคแขวนลอยสามารถทำได้หลายวิธีแต่เครื่อง TDS 
เป็นเครื่องมือที่สะดวกต่อการวิเคราะห์ในแบบจำลอง เครื่อง TDS 
เป็นเคร่ืองมือที่ใช้วัดสสารหรือของแข็งที่ละลายเจือปนอยู่ในน้ำ โดย
หลักการทำงานของเครื ่องนั ้นที ่ตัวเครื ่องส่วนของก้านวัดจะมี
ขั้วไฟฟ้า 2 ขั้วเป็นแท่งโลหะ ขั้วแท่งหนึ่งเป็นเหล็ก ขั้วอีกแท่งหนึ่ง
เป็นอลูมิเนียม เมื่อเปิดเครื่องใช้งานเครื่องจะปล่อยกระแสไฟฟ้า
กระแสตรงออกมาในน้ำ ซึ ่งถ้าในน้ำมีแร่ธาตุปะปนอยู ่จะทำให้
กระแสไฟฟ้าไหลผ่านแร่ธาตุทั้งหมดที่อยู่ในน้ำ เครื่องจะคำนวณค่า

การนำไฟฟ้าของสารละลายและแปลงเป็นค่า TDS [9] โดยค่า 
Total Dissolved Solids (TDS) หมายถึงสสารที่ละลายเจือปนอยู่
ในน้ำมีหน่วยเป็น มิลลิกรัมต่อลิตร 

3. ดินที่ใช้ในการทดสอบและวิธีการทดสอบ 

ตัวอย่างดินที่นำมาใช้ในการทดสอบมี 4 ชนิด มีค่าร้อยละการ
กระจายตัวและแหล่งที่มาที่แตกต่างกัน ลักษณะเส้นโค้งการกระจาย
ขนาดอนุภาคของดินทั้ง 4 ชนิดแสดงในรูปที่ 2  

 
รูปที่ 2. เส้นโค้งการกระจายขนาดอนุภาคของดินทั้ง 4 ชนิดที่ใช้

ในการศึกษานี้ 

3.1. การทดสอบดนิที่ใชใ้นการทดสอบ 

ดินที่นำมาใช้ในการทดสอบกับแบบจำลองกายภาพเป็นดินที่มี
ค่าร้อยละการกระจายตัว (% Dispersion) ที่แตกต่างกัน 4 ชนิด
แบ่งตามแหล่งที่มาก่อนทำการทดสอบในแบบจำลองทางกายภาพ
ต้องทราบถึงสมบัติพื้นฐานของดินก่อนทำการทดสอบโดยได้ทำการ
ทดสอบด ั ง ต ่ อ ไ ปน ี ้  Gradation curve, Atterberg’s limits, 
Specific gravity (GS), Compaction properties และร้อยละการ
กระจายตัว (% Dispersion) เพื่อทดสอบหาสมบัติพื้นฐานและร้อย
ละการกระจายตัวของดินตัวอย่าง ผลการทดสอบและการอภิปราย
จะอธิบายทีหลังในหัวข้อที่ 4 

3.2. วิธีการสรา้งแบบจำลอง  

ในแบบจำลองติดตั้งด้วยกล่องอะคริลิคใส ขนาด 20x60x50 
cm. แบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนน้ำขาเข้า ดินกับทราย และส่วนน้ำขาออก 
ดังแสดงในรูปที่ 3 ส่วนดินกับทรายเป็นการจำลองดินเดิมกับทราย
ถมด้านหลังกำแพงป้องกันตล่ิงแม่น้ำ ดังนั้นเมื่อน้ำขึ้นน้ำก็จะไหลเข้า
ผ่านชั ้นทรายแล้วจึงไหลเข้าไปในดินเดิม เมื ่อน้ำลงน้ำก็จะไหล
ออกมาจากดินเดิมและผ่านชั้นทรายและไหลลงไปในแม่น้ำและอาจ
ดึงให้อนุภาคดินไหลออกตามกันมาด้วย ซึ่งจะทำให้เกิดการกัดเซาะ
ได้ ปั๊มน้ำสูบน้ำเข้าในแบบจำลอง โดยระบบน้ำขาเข้าถูกควบคุมด้วย
วาล์วเพื ่อรักษาระดับจากนั ้น น้ำจะไหลซึมผ่านดินและทราย
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ตามลำดับ และการไหลออกไปยังด้านท้ายกล่อง โดยระดับน้ำด้าน
ท้ายกล่องจะแบ่งเป็น 2 ระดับคือ น้ำขึ้นและน้ำลง ควบคุมด้วยแผน
วงจรเวลาควบคุมการเปิดปิด ปั๊มน้ำขาออก และโซลินอยด์วาล์วดัง
แสดงในรูปที่ 4 เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำขึ้น – น้ำลงทุก 
1ชั่วโมง 

 
รูปที่ 3.  แบบจำลองทางกายภาพ 

 

รูปที่ 4.  แผงวงจรควบคุมเวลา 

3.3. กรณีศึกษาที่นำมาพิจารณาในการทดลอง 

ในการทดลองนี้ จะทำการทดสอบดินทั้งหมด 4 ตัวอย่าง โดย
พิจารณาจากระดับน้ำขาออกระบบท่ี 100 mm ถึง 300 mm โดยมี
กรณีศึกษาที่พิจารณาดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 รายการระดับน้ำที่ต้องการพิจารณา 

กรณี ชื่อการทดสอบ ดิน 
ระดับน้ำ (mm) 

ขาเข้า ขาออก 
1 
2 
3 
4 

A-U400-D100-300 
B-U400-D100-300 
C-U400-D100-300 
D-U400-D100-300 

A 
B 
C 
D 

400 
400 
400 
400 

100-300 
100-300 
100-300 
100-300 

3.4. ขั้นตอนการทดสอบ 

การบรรจุดินและทรายลงในแบบจำลองทำโดยการแบ่งใส่เป็น
ชั้น ๆ จำนวน 8 ชั้น แต่ละชั้นมีความหนา 5 ซม. จากนั้นจึงบดอัด
วัสดุแต่ละชั้นด้วยวิธี Wet tamping โดยควบคุมค่าปริมาณน้ำและ
ความหนาแน่นแห้งของวัสดุแต่ละชนิดให้เท่ากับค่าปริมาณน้ำที่

เหมาะสมและความหนาแน่นแห้งสูงสุดที่ได้จากการทดสอบการบด
อัดแบบมาตรฐาน จากนั้นจึงเริ่มทำการปั๊มน้ำเข้าสู่แบบจำลองและ
รักษาระดับน้ำขาเข้า ทำการตั้งค่าเวลาแผงวงจรเพื่อควบคุมเวลาใน
การเปิดและปิดของโซลินอยด์วาล์วและปั๊มน้ำในฝั่งระดับน้ำขาออก 
บันทึกค่า TDS ที่ได้จาก TDS meter โดยอ่านค่าทุก ๆ ชั่วโมงตาม
เวลาที่กำหนดในแผนการทดลอง โดยสามารถอ่านค่าจากกล้องวงจร
ปิดที่ติดตั้งเอาไว้ เมื่อครบกำหนดการทดลองที่ได้ออกแบบไว้ที่ 72 
ชั่วโมงสามารถทำการเปลี่ยนชนิดของดินและบดอัดดินและทราย
ใหม่อีกคร้ังเพ่ือทำการทดลองของดินแต่ละชนิดตามท่ีระบุ 

3.5. การวิเคราะหผ์ลการทดลอง 

ทำได้โดยการต่อขยายเส้นโค้ง (Extrapolation) ความสัมพันธ์
ระหว ่ าง  Mass of solids in suspension ก ับจำนวนรอบการ
เปลี ่ยนแปลงระดับน้ำขึ ้นน้ำลง (Nc) ที ่อายุการออกแบบ และ
ความสัมพันธ์ของ Mass of solids in suspension กับร้อยละการ
กระจายตัวที่อายุการออกแบบ 1 ปี และหาความสัมพันธ์ในรูปแบบ 
M = F (Nc , %Dispersion) 

4. ผลการทดสอบและอภิปรายผลการทดสอบ 

4.1. สมบัติพ้ืนฐานของตัวอย่างดินที่นำมาใช้ 

ดินที่นำมาใช้เป็นดินที่มีร้อยละการกระจายตัวแตกต่างกัน 4 
ชนิด แบ่งตามแหล่งที่มาดังแสดงในตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3  ชื่อและแหล่งที่มาของดินตัวอย่าง 

ชื่อ แหล่งที่มา ดิน 

A 
B 
C 
D 

บ่อกำนันแก้ว อำเภอเมือง จังหวัด ลำพูน 
อำเภอดอนตาล จังหวัด มุกดาหาร 
อำเภอเมือง จังหวัด มุกดาหาร 

บ่อบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัด ลำพูน 

CL 
ML 

CL-ML 
CL 

 

สมบัติพื ้นฐานของดินตัวอย่างแสดงดังตารางที่ 4 ได้ทำการ
ทดสอบการหาความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity), การทดสอบ
การบดอัด (Compaction) และการทดสอบการกระจายตัวของดิน
โดยวิธี Double Hydrometer 

ตารางท่ี 4  สมบัติพ้ืนฐานของดินตัวอย่าง 

สมบัติ ทราย A B C D 

Gs 
d 

OMC (%) 
%Dispersion 

2.484 
1.530 

21 
N/A 

2.633 
1.350 

32 
45 

2.646 
1.620 
18.5 
20 

2.588 
1.942 
11.2 
14.28 

2.710 
1.832 

15 
7.14 
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เมื่อพิจารณาค่าร้อยละการกระจายตัวสามารถจำแนกชนิดดิน
ได้แบ่งตาม SCS Criteria (Volk, 1937) ได้เป็น 2 ชนิดคือ ดิน A 
จากบ่อกำนันแก้วมีค่าร้อยละการกระจายตัวเท่ากับ 45.0 ซึ่งมีค่า
มากกว่า 33 แต่ไม่เกิน 67  จึงจัดเป็นดินที่มีการกระจายตัวปาน
กลาง สำหรับดินอีกสามชนิด ได้แก่ B , C และ D มีค่าร้อยละการ
กระจายตัวน้อยกว่า 33 จึงเป็นดินที่ไม่มีการกระจายตัว 

4.2. ความสัมพันธ์ระหวา่ง MASS OF SOLID IN 
SUSPENSION กับ TDS READING ในน้ำปริมาตร 1 
ลิตร 

การสร้างเส้นโค้งความสัมพันธ์มีจุดประสงค์เพื่อใช้หาค่า Mass 
of solid in suspension ที ่ ได ้จากการทดสอบแบบจำลองทาง
กายภาพของดินแต่ละชนิด โดยหาได้จาก TDS ที่จะอ่านได้เทยีบกับ
เส้นโค้งความสัมพันธ์ จะได้ค่า Mass of solid in suspension ใน
หน่วย g/L ได้เส้นโค้งความสัมพันธ์ของดินตัวอย่าง ดังแสดงในรูปที่ 
5 

 

รูปที่ 5. เส้นโค้งความสัมพันธ์ระหว่าง Mass of solid in 
suspension กับ TSD reading ในน้ำปริมาตร 1 ลิตร 
ของตัวอย่างดินทั้ง 4 ชนิด 

เมื่อทำการเพิ่มปริมาณมวลดิน ค่า TDS reading ที่อ่านได้ มี
ทิศทางที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันกัน ที่มีพฤติกรรมเช่นนี้เพราะการเติม
ปริมาณดินลงไปในน้ำ ปริมาณแร่ธาตุหรืออนุภาคที ่อยู ่ ในดิน 
กระจายตัวเป็นอนุภาคแขวนลอยที่เกิดขึ้นในน้ำ TDS Meter ใช้ใน
การวัดค่าอนุภาคแขวนลอยที่ละลายจึงวัดค่าได้เพิ่มมากขึ้น และ
TDS Meter ใช้ในการวัดค่าอนุภาคแขวนลอยที่ละลายน้ำ ไม่ได้วัด
ปริมาณดินโดยตรงเม่ือมีการเพ่ิมปริมาณดิน กราฟความสัมพันธ์ที่ได้
จึงเป็นเส้นโค้งพาราโบล่า และประกอบกับดินแต่ละชนิดมีแร่ธาตุที่
แตกต่างกันไป ทำให้การสร้างเส้นโค้งความสัมพันธ์เป็นการสร้างเพ่ือ
ใช้กับดินชนิดใดชนิดหนึ่งไม่สามารถใช้ร่วมกันและหาค่าเฉลี่ยได้ 

 

4.3. ความสัมพันธ์ระหวา่ง MASS OF SOLID IN 
SUSPENSION กับ จำนวนรอบการเกิดน้ำขึ้น-น้ำลง 
ที่ 72 ชั่วโมง 

การทดสอบในแบบจำลองทางกายภาพเม ื ่ อนำมาหา
ความสัมพันธ์ระหว่าง ปริมาณอนุภาคดินแขวนลอยในน้ำในหน่วย
กรัม (g) กับจำนวนรอบการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำขึ้น-น้ำลง (Nc) 
ของดินตัวอย่าง A , B, C และD จะได้ความสัมพันธ์ดังรูปที่ 6 
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(ง) 

รูปที่ 6. ความสัมพันธ์ระหว่าง Mass of solid in suspension  
(g) กับ จำนวนรอบการเกิด น้ำขึ้น-น้ำลง (Nc) ของ ก) 
ตัวอย่างดิน A, ข) ตัวอย่างดิน B, ค) ตัวอย่างดิน C และ 
ง) ตัวอย่างดิน D 

เมื่อทำการพิจารณาลักษณะของกราฟความสัมพันธ์สามารถ
อธิบายพฤติกรรมของเส้นโค้งความสัมพันธ์ได้ ดังนี้ 

1. ดินกระจายตัวเมื่อมีการเพิ่มจำนวนรอบการเปลี่ยนแปลง
ระดับน้ำขึ้นน้ำลง จากความสัมพันธ์จะแบ่งการวิเคราะห์ได้เป็น 3 
ช่วง อนุภาคของดินจะถูกพัดพาออกมาอย่างรวดเร็ว และค่อยๆช้า
ลงจนอนุภาคดินถูกพัดพาออกมาด้วยอัตราที ่คงที ่ เมื ่อเกิดการ
สูญเสียเม็ดดินอย่างต่อเนื่องเม็ดดินบริเวณรอบช่องว่างที่กว้างขึ้นจะ
หลวมและจะถูกพัดพาออกมามากขึ ้นเรื ่อย ๆ จนเกิดเป็นโพรง 
(Piping) ดังแสดงในรูปที่ 6(ก) 

2. ดินที่ไม่มีสมบัติการกระจายตัวเมื่อมีการเพิ่มจำนวนรอบการ
เปลี ่ยนแปลงระดับน้ำขึ ้นน้ำลง จากความสัมพันธ์จะแบ่งการ
วิเคราะห์ได้เป็น 2 ช่วง อนุภาคของดินจะถูกพัดพาออกมาอย่าง
รวดเร็ว และค่อยๆช้าลงจนอนุภาคดินถูกพัดพาออกมาด้วยอัตราที่
คงที่ แต่จะไม่เกิดพฤติกรรมการเกิดโพรงในดินขึ ้นอิทธิพลของ
จำนวนรอบการเกิดน้ำขึ้น – น้ำลงเพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอต่อ
การเกิดโพรงในดินได้ ดังแสดงในรูปที่ 6(ข), 6(ค) และ 6(ง) 

4.4. การเปรียบเทียบอนุภาคดินแขวนลอยของดิน
ตัวอย่าง A และ B 

มีจุดประสงค์เพื ่อใช้ในการวิเคราะห์หาอิทธิพลของดินที ่มี
ลักษณะการกระจายตัวที่แตกต่างกัน เมื่อทำการเพิ่มจำนวนรอบ
การเกิดน้ำขึ้น – น้ำลง (Nc) ปริมาณอนุภาคดินแขวนลอยของดินใน
น้ำของทั้งสองตัวอย่างเพิ่มขึ้นเช่นกันแต่ตัวอย่างดิน A ที่มีค่าร้อยละ
การกระจายตัวที่สูงกว่ามีปริมาณอนุภาคดินแขวนลอยที่เพิ่มขึ้นตาม
จำนวนรอบการเกิดน้ำขึ้นน้ำลงมากกว่าตัวอย่างดิน B เนื่องจาก A มี
สมบัติการกระจายตัวที่มากกว่าตัวอย่างดิน B ทำให้อนุภาคของ
ตัวอย่างดิน A แยกออกจากกันกระจายตัวออกได้ง่ายและถูกน้ำพัด

พาไปได้ง่ายกว่าตัวอย่างดิน B ดังแสดงในรูปที่ 7 

 

รูปที่ 7. การเปรียบเทียบอนุภาคของดินแขวนลอยของดิน
ตัวอย่าง A และ B ที่จำนวนรอบน้ำขึ้น-น้ำลงต่างๆ 

4.5. เส้นโค้งความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณอนุภาคดิน
แขวนลอยในน้ำ (G) กับร้อยละการกระจายตัว 

เพื ่อศึกษาอิทธิผลของร้อยละการกระจายตัว (%) ที่มีผลต่อ
อนุภาคดินแขวนลอยที่ถูกพัดพาออกมาโดยทำการพิจารณาที่ Nc 
เท่ากับ 72 รอบ โดยดินที่มีค่าร้อยละการกระจายตัวมาก จะมีค่า
ปริมาณอนุภาคดินแขวนลอยในน้ำที่ถูกพัดพามากขึ้นด้วยเช่นกัน 
เพราะ ดินที่มีร้อยละการกระจายตัวมากจะมีความสามารถในการ
กระจายตัวออกจากกันได้ง่ายกว่า เมื่อน้ำไหลผ่านอนุภาคของดินก็
จะถูกพัดพาได้ง่าย ส่งผลให้ปริมาณอนุภาคดินแขวนลอยในน้ำมาก
ขึ้นด้วย ดังแสดงในรูปที่ 8 

 
 

รูปที่ 8. ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณอนุภาคดินแขวนลอยในน้ำ 
(g) กับร้อยละการกระจายตัว (%) ของตัวอย่างดิน A, B, 
C และ D ที่ Nc = 72 รอบ 
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4.6. การต่อขยายเสน้โคง้ (EXTRAPOLATION) 
ความสัมพันธ์ระหวา่ง MASS OF SOLIDS IN 
SUSPENSION กับจำนวนรอบการเปล่ียนแปลงระดับ
น้ำขึ้นน้ำลง (Nc) ที่อายุการออกแบบ 

เพื่อคาดการณ์แนวโน้มของผลการทดลองในอนาคตที่อายุการ
ออกแบบตามที่ผู ้ทดสอบต้องการที่จะวิเคราะห์ผล เพื่อใช้ในการ
ประเมินประสิทธิภาพโดยพิจารณาจากปริมาณอนุภาคของดิน
แขวนลอยที่ถูกแรงดันการไหลพัดพามาที่อายุการออกแบบโดยใช้
อายุการออกแบบท่ี 1 ปี หรือเท่ากับ 720 รอบ การต่อขยายเส้นโค้ง
ทำโดยการวิเคราะห์การถดถอยไม่เชิงเส้นด้วยฟังก์ชั่นเอกซ์โพเนน
เชียลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลการต่อขยายเส้นโค้งของทั้ง 4 
ตัวอย่างดิน A, B, C และ D แสดงดังรูปที่ 9 

 
 

(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

 
(ง) 

รูปที่ 9. ความสัมพันธ์ของ Mass of solid and suspension กับ
จำนวนรอบการเกิดน้ำขึ้น-น้ำลง (Nc) ที่อายุการ
ออกแบบ 1 ปี ก) ตัวอย่างดิน A, ข) ตัวอย่างดิน B, ค) 
ตัวอย่างดิน C และ ง) ตัวอย่างดิน D 

เมื่อทำการพิจารณาลักษณะของกราฟความสัมพันธ์สามารถ
อธิบายพฤติกรรมของเส้นโค้งความสัมพันธ์ได้ ดังนี้ 

1. ลักษณะของเส้นโค้งความสัมพันธ์ มีรูปร่างและลักษณะท่ี
คล้ายกันคือ เป็นเส้นโค้งที่ในช่วงต้นจะชันขึ้นไป และค่อยๆ ที่จะลู่
ลงขนานกับแกน X อนึ่ง พฤติกรรมดังกล่าวนั้นได้รับอิทธิพลจาก
ลักษณะเส้นโค้งของฟังก์ชั่นเอกซ์โพเนนเชียลที่เลือกใช้ในการต่อ
ขยายเส้นโค้ง 

2. ในช่วงต้นเส้นโค้งความสัมพันธ์เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วและช้าลง 
เมื่อการพัดพาอนุภาคเม็ดดินอันเนื่องมาจากแรงดันการไหลซึมมาถึง
จุดที่อนุภาคเม็ดดินค่อย ๆ หลุดออกมาอย่างช้า ๆ และในที่สุดก็ไม่มี
อนุภาคเม็ดดินหลุดออกมานั้น เส้นโค้งที่ออกมาจึงมีลักษณะค่อยๆ 
ลู่ลงและขนานกับแกน X ในที่สุด 
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4.7. ความสัมพันธ์ของ MASS OF SOLIDS IN 
SUSPENSION กับ ร้อยละการกระจายตัว ที่อายุการ
ออกแบบ 1 ปี 

เพื ่อศึกษาอิทธิผลของร้อยละการกระจายตัว (%) ที่มีผลต่อ
อนุภาคดินแขวนลอยที ่ถ ูกพัดพาออกมาโดยทำการพิจารณา 
ที่ Nc = 720 รอบ ได้ความสัมพันธ์ดังรูปที่ 10 จากความสัมพันธ์
สามารถอธิบายได้ว่าคุณสมบัติการกระจายตัวของดินโดยพิจารณา
จากร้อยละการกระจายตัวของดิน มีอิทธิผลต่อการเกิดปริมาณ
อนุภาคดินแขวนลอยที่ถูกพัดพาออกมา ในทิศทางเดียวกันที ่มี 
ค่าร้อยละการกระจายตัวมาก จะมีค่าปริมาณอนุภาคดินแขวนลอย
ในน้ำที่ถูกพัดพามาก 

 

รูปที่ 10. ความสัมพันธ์ของ Mass of solid and suspension กับ
ร้อยละการกระจายตัวที่อายุการออกแบบ 1 ปี 

4.8. ความสัมพันธ์ในรูปแบบ  
M = F (Nc , %Dispersion) 

เมื่อทำการสร้างสมการความสัมพันธ์จะได้สมการความสัมพันธ์
ในรูปแบบ M = F (Nc , %Dispersion) ตามสมการท่ี 2 
 

𝑀 0.256 0.788𝐷 0.838𝑁 0.048𝐷
0.001𝑁 0.006𝐷𝑁  (2) 

โดยท่ี M   คือ ปริมาณอนุภาคดินแขวนลอย  
 D  คือ ร้อยละการกระจายตัว 
 Nc คือ จำนวนรอบการเกิดน้ำขึ้น-น้ำลง 

5. สรุปผลการทดสอบ 

ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้ 
1. การสร้างเส้นโค้งความสัมพันธ์ระหว่าง Mass of solid in 

suspension กับ TDS reading ในน้ำปริมาตร 1 ลิตรเมื่อเพิ่มค่า 
Mass of solid in suspension ค ่ า  TDS reading ม ี ท ิ ศ ท า งที่
เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน กราฟความสัมพันธ์เป็นเส้นโค้งพาราโบล่า โดย
การสร้างกราฟความสัมพันธ์ใช้กับดินชนิดใดชนิดหนึ่งเท่านั้นไม่
สามารถนำมาใช้ร่วมกันหรือหาค่าเฉลี่ยได้ 

2. อิทธิพลของจำนวนรอบการเกิดน้ำขึ้นน้ำลงเพียงอย่างเดียว
ไม่เพียงพอต่อการเกิดโพรงในดินได้ ต้องมีอิทธิพลของดินกระจายตัว

ด้วย 
3. การเพ่ิมจำนวนรอบการเปล่ียนแปลงระดับน้ำขึ้นน้ำลง ทำให้

เกิดเป็นแรงดันการไหลซึมกระทำกับอนุภาคอย่างสม่ำเสมอ อนุภาค
ดินที่ไม่สามารถต้านทานพลังงานจากแรงดันการไหลซึมได้จะถูกพัด
พาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นอิทธิพลหนึ่งที่มีผลต่อการเกิดโพรงในดิน 

4. ดินที่มีร้อยละการกระจายตัวมาก จะมีความสามารถในการ
กระจายตัวออกจากกันได้ง่ายกว่า เมื่อน้ำไหลผ่าน อนุภาคของดินจะ
ถูกพัดพาได้ง่าย เป็นอิทธิพลหนึ่งที่มีผลต่อการเกิดโพรงในดิน 

5.1. ข้อเสนอแนะ 

เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงเพ่ิมเติมสามารถทำได้ดังนี้ 
1. เพิ ่มขอบเขตการทดสอบโดยการศึกษาความแตกต่างของ

ระดับพลังงาน ∆𝐻  ที่มีผลต่อการเกิดโพรงในดิน 
2. วิเคราะห์สามารถทำการหาอนุภาคดินที่เจือปนในทรายโดย

จะทำการจำแนกชนิดของทรายก่อนและหลังการทดลอง 
3. การศึกษาอิทธิพลของดินกระจายตัวที่มีผลต่อการเกิดโพรง

ในดิน ควรศึกษาดินที่เป็นดินกระจายตัวรุนแรงมีค่าร้อยละการ
กระจายตัวมากกว่า 68 เพ่ือเห็นอิทธิพลได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 

6. การอ้างอิง 
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Conshohocken, PA.  

[4] ASTM D422. Standard Test Method for Particle-Size 
Analysis of Soils, ASTM International, West 
Conshohocken, PA.  
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การใช้อุณหภูมิเพ่ือเร่งการเกิดความเครียดคงค้างเม่ือตาข่ายเสริมกำลัง 
ชนิดโพลิโพรไพลนีรับแรงแบบวัฏจกัร  

USE OF TEMPERATURE TO ACCELERATE CYCLIC RESIDUAL STRAIN OF A POLYPROPYLENE GEOGRID 

วรกมล บัวแสงจันทร์1,* และ วรัช ก้องกิจกุล1 
1 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, จ.กรุงเทพฯ, ประเทศไทย 

*Corresponding author address: worakamol.bua@mail.kmutt.ac.th 

บทคัดย่อ 

ปัจจุบันงานก่อสร้างโครงสร้างดินเสริมกำลังด้วยวัสดุเสริมแรงสังเคราะห์ได้รับความนิยมเป็นอย่างแพร่หลายในงานด้านวิศวกรรมเทคนิคธรณี 
เนื่องจากเป็นวัสดุที่มีประสิทธิภาพสูงเมื่อเทียบกับราคา แต่หากเปรียบเทียบกับวัสดุเสริมแรงชนิดอื่น อาทิ แถบเหล็กเสริมแรง จะเห็นได้ว่าวัสดุ
เสริมแรงสังเคราะห์สามารถเกิดการเสียรูปได้สูงกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องรับแรงแบบวัฏจักร ความเครียดที่เกิดขึ้นในวัสดุเสริมแรงมีทั้งส่วนที่
สามารถกลับคืนมาได้เมื่อมีการถอนแรงและส่วนที่ไม่สามารถกลับคืนได้แม้ทำการถอนแรงแล้ว หรือที่เรียกว่าความเครียดคงค้าง งานวิจัยนี้จึง
ต้องการศึกษาเกี่ยวกับการใช้อุณหภูมิในการเร่งการเกิดความเครียดคงค้างของตาข่ายเสริมกำลังโพลิเมอร์ชนิดโพลิโพรไพลีน (PP) เมื่อรับแรง
แบบวัฏจักร (Cyclic residual strain) โดยทำการทดสอบแรงดึงด้วยเงื่อนไขการให้แรงและอุณหภูมิที่แตกต่างกัน ดังนี้ 1. แรงกระทำแบบต่อเนื่อง 
(Monotonic loading, ML) ภายใต้อุณหภูมิคงที่ (Constant temperature, CT) (ML-CT) ที่ 30 องศาเซลเซียส 2. แรงกระทำแบบวัฏจักร (Cyclic 
loading, CL) ภายใต ้การ เพ ิ ่ มข ึ ้ นของอ ุณหภ ูม ิ เป ็นลำด ับข ั ้ น  (Stepped by increased temperature, SIT) (CL-SIT) จาก  3035 
404550 องศาเซลเซียส และ 3. แรงกระทำแบบวัฏจักร (CL) ภายใต้อุณหภูมิคงที่ (CT) (CL-CT) ที่ 30 องศาเซลเซียส จากการศึกษา
พบว่าค่าความเครียดคงค้างของตาข่ายเสริมกำลังโพลิเมอร์ชนิดโพลิโพรไพลีนเมื่อรับแรงแบบวัฏจักรที่ได้จากการทดสอบแบบ CL-SIT สามารถใช้ใน
การทำนายค่าความเครียดคงค้างเม่ือรับแรงแบบวัฏจักรในระยะยาว (CL-CT) ได้ 
คำสำคัญ: การทดสอบแรงดึง, ความเครียดคงค้าง, แรงแบบวัฏจักร, ตาข่ายเสริมกำลัง, อุณหภูมิ 

Abstract 

Presently, geosynthetic-reinforced soil (GRS) structures are widely used in geotechnical engineering works, due to their 
high performance and cost-effectiveness. However, when compared with other types of reinforcing materials such as metal 
strips, polymer geogrids are more deformable, especially when subjected to cyclic loadings. Generally, the geogrid’s tensile 
strain consists of the part that is recoverable upon unloading and the part that is irreversible even after a full unloading.  
The latter part is known as the residual strain. This research aims to investigate the use of temperature to accelerate cyclic 
residual strain of a polypropylene (PP) geogrid. A tensile loading test series was performed with different loading and 
temperature histories as follows: i) Monotonic loading (ML) under different but constant temperature (CT) (ML-CT) at 30 oC ; 
ii) Cyclic loading (CL) test with stepped increased temperature (SIT) (CL-SIT) from 3 035404550 oC ;and iii) Cyclic 
loading test (CL-CT). From the results, it is found that the cyclic residual strain from CL-SIT test can be used to predict the 
cyclic residual strain of the tested PP geogrid. 
Keywords: Tensile testing, Residual strain, Cyclic, Geogrid, Temperature 

 
1. บทนำ 

โครงสร ้างด ินเสร ิมกำล ังด ้วยว ัสด ุ เสร ิมแรงส ังเคราะห์ 
(Geosynthetic-reinforced soil structure, GRS) ได้รับความนิยม
เป็นอย่างแพร่หลาย ดังที่สามารถพบเห็นได้ในงานวิศวกรรมหลาย
ประเภท อาทิ ถนน คันดิน กำแพงกันดินและอื่น ๆ จึงมีนักวิจัย
หลายท ่านศ ึกษาเก ี ่ยวก ับการเส ียร ูปของตาข ่ายเสร ิมกำลัง 
Hirakawa et al.[1] ได ้ทำการศึกษาเกี ่ยวกับสมบัต ิความหนืด 

(Viscous properties) ของตาข่ายเสริมกำลังโดยศึกษาถึงปัจจัยที่มี
ผลต่อความเค้นเนื่องจากการคืบ พบว่าการคืบเป็นการตอบสนองใน
รูปแบบความหนืดของวัสดุไม่ใช่ปรากฏการณ์ที ่ทำให้วัสดุเสื ่อม
คุณภาพลง และความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น-ความเครียดเป็น
ฟังก์ชันของความเครียดคงค้างฉับพลัน อัตราความเครียดคงค้างฉัน
พลันและประวัติความเค้น Tabsombut et al.[2] ศึกษาเกี่ยวกับ
ผลกระทบของอุณหภูมิที่มีต่อ Elastic stiffness ของ PP, PET และ 
HDPE geogrid พบว่าอ ุณหภูม ิม ีผลกระทบต่อสมบัต ิ Elasto-
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viscoplastic ของตาข่ายเสริมกำลังชนิดโพลิโพรไพลีนโดยจะทำให้
กำลังรับแรงดึงสูงสุดของตาข่ายเสริมกำลังชนิดโพลิโพรไพลีนลดลง 
แต่โครงสร้างดินเสริมกำลังด้วยวัสดุเสริมกำลังสังเคราะห์นี ้ไม่
เพียงแต่รับแรงกระทำแบบคงที่เท่านั้น โครงสร้างเหล่านี้ยังต้องรับ
แรงกระทำแบบวัฏจักรทั้งจากแรงส่ันสะเทือนและจากการจราจรอีก
ด้วย[3] Kongkitkul et al.[3] จึงศึกษาเกี ่ยวกับผลกระทบของ
สมบัติความหนืดที่มีต่อความเครียดคงค้างของตาข่ายเสริมกำลังที่
รับแรงแบบวัฏจักร พบว่าความเครียดคงค้างที่เกิดขึ้นเมื่อรับแรง
แบบวัฏจักรขึ้นกับสมบัติความหนืดภายในวัสดุนั้น ๆ 

มากไปกว่านั้นการทดสอบการรับแรงดึงเพื ่อหาค่าแฟกเตอร์
ลดทอนการคืบของตาข่ายเสริมกำลังด้วยวิธี Conventional creep 
test โดยการสร ้าง Creep-rupture curve แล้วหาค ่า RFCR ใน
ปัจจุบันจำเป็นต้องใช้เวลานานมากในการทดสอบ จึงแทบจะเป็นไป
ไม่ได้เลยที่จะทำการทดสอบครอบคลุมตลอดระยะเวลาของอายุการ
ใช้งานที่ได้ออกแบบไว้ (ประมาณ 50 ปี[1]) ด้วยเหตุผลนี้จึงมีการ
พัฒนา Accelerated creep test ขึ ้นเพื ่อลดระยะเวลาในการ
ทดสอบ โดยอาศัยการเพิ ่มอุณหภูมิรอบตัวอย่างให้สูงขึ ้นขณะ
ทดสอบการรับแรงดึงเพ่ือเร่งอัตราการเกิดความเครียดเน่ืองจากการ
คืบ งานวิจัยชิ้นนี้จึงนำ Accelerated creep test รูปแบบหนึ่งที่
เรียกว่า Stepped Isothermal Method (SIM)[4] มาประยุกต์ใช้
กับการทดสอบการรับแรงดึงของตาข่ายเสริมกำลังโพลิเมอร์ชนิด 
โพลิโพรไพลีนเมื ่อรับแรงแบบวัฏจักร โดยในการวิเคราะห์นี ้จะ
ประยุกต์ใช้หลักการที่ใช้ในการสร้างเส้นโค้งหลัก (Master curve) 
ซึ่งเป็นเส้นที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับลอการึทึม
เวลา (–log10(time))[5] ที่ใช้กับการเร่งความเครียดการคืบ เพ่ือ
ศึกษาเกี่ยวกับการใช้อุณหภูมิในการเร่งการเกิดความเครียดคงค้างที่
เกิดขึ้นเม่ือวัสดุเสริมกำลังสังเคราะห์รับแรงแบบวัฏจักรที่แอมพลิจูด
และความถี่ต่างกัน 

2. เครื่องมือและวัสด ุ

การทดสอบในงานวิจัยชิ้นนี้จำเป็นต้องมีเคร่ืองมือที่ช่วยควบคุม
แรงดึงและอุณหภูมิ รวมถึงเครื่องมือวัดต่าง ๆ ที่ใช้เก็บค่าแรงดึง
และระยะการเสียรูปที่เกิดขึ้น รายละเอียดของเคร่ืองมือที่ใช้แสดงใน 
Tabsombut et al.[2] 

2.1. เครื่องให้แรงและหน่วยควบคุมอุณหภมิู 

เครื่องให้แรงประกอบด้วยกระบอกลมที่ภายในบรรจุอากาศ 
สามารถให้แรงได้ทั้งสองทิศทางคือการให้แรงกระทำและการถอน
แรงกระทำ โดยอาศัยการแปลงสัญญาณไฟฟ้าเป็นแรงดันลม 
อุณหภูมิรอบตัวอย่างภายในส่วนทดสอบแรงดึงจะถูกควบคุมโดย
หน่วยควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งทำงานโดยการนำอากาศจากภายนอกส่ง
เข ้ามาผ ่านฮ ีตเตอร์แล ้วส ่งไปย ังห ้องทดสอบ (Chamber) ใน
ขณะเดียวกันอากาศภายในส่วนทดสอบส่วนหนึ่งก็จะถูกปล่อยออกสู่ 

 
รูปที่ 1 เซ็นเซอร์วัดระยะที่ติดต้ังบนโครงโลหะ 

ภายนอกและอีกส่วนถูกดึงกลับไปผ่านฮีตเตอร์แล้วส่งเข้าห้อง
ทดสอบ (Chamber) ดังเดิม 

2.2. เครื่องมือวัด 

ในการทดสอบนี้ใช้เซลล์วัดแรงในการวัดแรงดึงที่กระทำกับ
ตัวอย่าง มีการติดตั้งเทอร์โมคัปเปิลเพื่อวัดอุณหภูมิรอบตัวอย่าง
ทดสอบ และใช้เซ็นเซอร์วัดระยะ (Displacement transducer) ใน
การวัดระยะยืดของตัวอย่างที่เกิดขึ้นแบบเฉพาะจุด โดยเซ็นเซอร์ 
วัดระยะจะถูกติดอยู ่ก ับโครงโลหะเพื ่อประคองให้อยู ่ในแนว
ศูนย์กลางของตัวอย่างที่นำมาทดสอบและโครงโลหะส่วนที่ยึดกับ
ตัวอย่างทดสอบจะเคลื่อนที่ขึ้น-ลงตามแนวของแท่งเหล็กที่ตั้งฉาก
กับแนวราบได้อย่างอิสระดังแสดงในรูปที่ 1 

2.3. วัสดุที่นำมาทดสอบ 

วัสดุเสริมแรงสังเคราะห์ที่นำมาทดสอบหาความเครียดคงค้าง
เมื ่อรับแรงแบบวัฏจักรในงานวิจัยนี้คือ ตาข่ายเสริมกำลังชนิด 
โพลิโพรไพลีน (PP Geogrid) ซึ่งตาข่ายเสริมกำลังชนิดนี้สามารถรับ
แรงได้ทั้งสองทิศทางโดยมีคุณสมบัติดังตารางที่ 1 

 
รูปที่ 2 ประวัติเวลาของการให้แรงท่ีใช้ในการทดสอบ 

 
รูปที่ 3 ประวัติเวลาของอุณหภูมิที่ใช้ในการทดสอบ 
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ตารางท่ี 1  สมบัติของตาข่ายเสริมกำลังที่ใช้ในงานวิจัยนี้ 

Fibre material Polypropylene 
Abbreviated name PP 
Standard colour White 
Specimen condition Virgin 
Aperture size  (MD/TD) (mm) 35 / 35 
Max tensile strength (MD/TD)  
(kN/m) 

≥ 40 / ≥ 40 

Yield point elongation (MD) (%) ≤ 8 
Long term design strength (MD)  
(kN/m) 

- 

2.4. รายละเอียดรายการทดสอบ 

ในงานวิจัยชิ้นนี้แบ่งประเภทการทดสอบออกเป็น 3 รูปแบบ ซึ่ง
ประกอบด้วยการทดสอบแบบ ML-CT, CL-SIT และ CL-CT โดยแต่
ละรูปแบบมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ML-CT (Monotonic loading-Constant temperature) คื อ
ให้แรงกระทำอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราแรงเท่ากับ 0.6 กิโลนิวตัน/
เมตร/นาที ภายใต้การควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ที่อุณหภูมิเท่ากับ 30 
องศาเซลเซียส ดังแสดงในตารางท่ี 2 และรูปที่ 4 
2. CL-SIT (Cyclic loading-Stepped by increased temp-
erature)  คือการให้แรงกระทำอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราแรงเท่ากับ 
0.6 กิโลนิวตัน/เมตร/นาที ภายใต้อุณหภูมิควบคุมเท่ากับ 30 องศา
เซลเซียส จนกระทั่งถึงค่าแรงดึงเป้าหมาย แล้วจึงให้แรงกระทำ
แบบวัฏจักรเป็นชุด แต่ละชุดนานเท่ากับ 1 ชั่วโมง จำนวน 5 ชุด 
เมื่อแรงกระทำแบบวัฏจักรเสร็จสิ้นในแต่ละชุดอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้น
อย่างทันทีเท่ากับ 5 องศาเซลเซียส ดังนั้นในชุดแรงวัฏจักรสุดท้าย
จะทดสอบที่อุณหภูมิควบคุมเท่ากับ 50 องศาเซลเซียส ดังแสดงใน
ตารางท่ี 2 และรูปที่ 4 

โดยในแต่ละชุดแรงกระทำแบบวัฏจักร จะทำการแปรผัน
ความถี่ (Frequency, f) จำนวน 3 ค่า ได้แก่ 0.01, 0.02 และ 0.03 
เฮิรตซ์ และแอมพลิจูด (Amplitude, V) เท่ากับร้อยละ 10 และ 
20 ของค่ากำลังรับแรงดึงสูงสุด (Vult) ดังนั้นจำนวนรอบ (Number 
of cycle, Nc) และอัตราการให้และผ่อนแรงจะไม่เท่ากัน ดังแสดง
ในตารางท่ี 3 
3. CL-CT (Cyclic loading-Constant temperature) คือการให้
แรงกระทำอย่างต่อเน่ืองด้วยอัตราแรงเท่ากับ 0.6 กิโลนิวตัน/เมตร/
นาที จนถึงค่าแรงดึงเป้าหมายแล้วจึงให้แรงกระทำแบบวัฏจักร
ต่อเนื่องเป็นเวลาประมาณ 30 วัน โดยใช้ความถี่เท่ากับ 0.02 เฮิรตซ์ 
และแอมพลิจูดเท่ากับร้อยละ 10 ของค่ากำลังรับแรงดึงสูงสุด (Vult) 
การให้แรงทุกขั ้นตอนจะอยู ่ภายใต้การควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ 
เท่ากับ  30 องศาเซลเซียส ดังแสดงในตารางท่ี 2 และรูปที่ 4 

ตารางท่ี 2 รายการทดสอบ 

Pattern Temperature (oC) 
30 30-50 

1 ML-CT /   

2 

CL-SIT 10% Vult 0.01 Hz   / 
0.02 Hz   / 
0.03 Hz   / 

20% Vult 0.01 Hz   / 
0.02 Hz   / 
0.03 Hz   / 

3 
CL-CT  

(10%Vult @0.02 Hz) 
/  

3. ขั้นตอนการทดสอบ 

3.1. การเตรียมตัวอย่าง 

นำปลายด้านบนและล่างของตัวอย่างเข้าไปยังแท่นยึดตัวอย่าง
ทรงกระบอกที่มีการบากร่องไว้ โดยติดตั้งในลักษณะพันไว้รอบ ๆ 
แล้วสอดเพลาโลหะเพื่อยึดตัวอย่างไว้ตามวิธีการติดตั้งตัวอย่าง โดย
ที่แท่นยึดตัวอย่างทรงกระบอกมีการติดผ้าทรายไว้รอบนอก เพื่อให้
ตัวอย่างไม่เลื ่อนหลุดระหว่างการทดสอบ เมื ่อติดตั ้งตัวอย่าง
เรียบร้อยแล้วให้ดึงตัวอย่างด้วยแรงกระทำก่อนเท่ากับ 20 นิวตัน 
เพื่อลดอิทธิพลจากการหย่อนของตัว และมีการติดตั้งเซ็นเซอร์วัด
ระยะในการวัดระยะยืดของตัวอย่างที ่ เก ิดขึ ้นแบบเฉพาะจุด
เนื่องจากในการติดตั้งตัวอย่างรูปแบบนี้จะทำให้ตัวอย่างยืดออกใน
ระยะเท่า ๆ กันทั้งตัวอย่างในส่วนทดสอบ และแรงดึงประลัยจะทำ
ให้ตัวอย่างขาดภายในช่วงของแท่นยึดตัวอย่างด้านบนและล่าง 

4. ผลการทดสอบและการวิเคราะห์ผลการทดสอบ 

4.1. ความสัมพันธ์ระหวา่งแรงดึง–ความเครียด–อุณหภูมิ 

รูปที่ 4(ก) แสดงประวัติเวลาแรงดึงและประวัติเวลาอุณหภูมิที่
บันทึกได้จากการทดสอบ โดยรูปที่แสดงนี้เป็นผลการทดสอบการใช้
อุณหภูมิเพื่อเร่งการเกิดความเครียดคงค้างในตาข่ายเสริมกำลังชนิด
โพลิโพรไพลีนรับแรงแบบวัฏจักร โดยตัวอย่างนี ้ทำการให้แรง
แบบวัฏจักรแอมพลิจูดเท่ากับ 10%Vult หรือ 4.64 กิโลนิวตัน/เมตร 
ที่ความถี่ 0.01 เฮิรตซ์ จากนั้นทำการนับจำนวนรอบที่ได้จริงในแต่
ละช่วงอุณหภูม ิเพ ื ่อใช ้ว ิ เคราะห์ต ่อไป จากรูปที ่ 4(ข) แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดที่เกิดขึ้นกับเวลา จะเห็นได้ว่าเมื่อ
มีการให้แรงเป็นวัฏจักรความเครียดที่เกิดขึ ้นก็จะมีลักษณะเป็น 
วัฏจักรเช่นเดียวกัน โดยที่จุดยอดด้านบนของแรงดึงที่ให้กับตัวอย่าง
จะมีความเครียดเท่ากับจุดยอดด้านบนของความเครียดเช่นเดียวกัน 
ทำการเก็บค่าความเครียดและแรงดึงที ่จุดยอดเพื ่อนำมาพล็อต
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดึง-จำนวนรอบ และความเครียด-จำนวน
รอบดังรูปที่ 4(ค) 
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(ก) (ข) 

 
(ค) (ง) 

รูปที่ 4 ตัวอย่างผลการทดสอบที่ได้ : (ก) ประวัติเวลาของแรงดึงและอุณหภูมิ; (ข) ค่าความเครียดที่ได้จากการทดสอบ 
เมื่อให้แรงแบบวัฏจักรแอมพลิจูดเท่ากับ 10%Vult ที่ความถี่ 0.01 Hz; (ค) ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดึง-ความเครียด 
–รอบท่ีจุดยอดด้านบนของแรงดึง; (ง) ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดึงและความเครียดที่เกิดภายในตัวอย่าง 

ตารางท่ี 3 รายละเอียดจำนวนรอบและอัตราการให้แรงในแต่ละการทดสอบ 

f 
(Hz) 

   Nc  

  ,target 

Load rate (kN/m/min) Nc, success 
DA = 

10%Vult*  
DA = 

20%Vult*  
DA = 10%Vult* DA = 20%Vult* 

30 oC 35 oC 40 oC 45 oC 50 oC 30 oC 35 oC 40 oC 45 oC 50 oC 
0.01 36 ± 5.568 ± 11.136 37 40 40 38 25 36 37 38 36 33 
0.02 80 ± 12.373 ± 24.747 80 81 85 82 72 82 82 84 80 72 
0.03 120 ± 18.560 ± 37.120 111 117 114 115 143 117 116 116 115 136 

* เทียบจาก Vult = 1600 N = 46.4 kN/m, DA = 10%Vult* = 4.64 kN/m, DA = 20%Vult* = 9.28 kN/m 

ตารางท่ี 4 รายการค่า shift factor ที่ใช้ในแต่ละการทดสอบ  

DA 
(%Vult) 

f 
(Hz) 

Vertical shift,  (%) Horizontal shift factor 
30 – 35 oC 35 – 40 oC 40 – 45 oC 45 – 50 oC 30 – 35 oC 35 – 40 oC 40 – 45 oC 45 – 50 oC 

10 
0.01 0.151 0.228 0.261 0.304 0.556 1.113 2.225 4.450 
0.02 0.123 0.221 0.228 0.382 0.581 1.162 2.323 4.647 
0.03 0.176 0.259 0.307 0.346 0.598 1.196 2.393 4.785 

20 
0.01 0.094 0.271 0.384 0.478 0.556 1.113 2.225 4.450 
0.02 0.310 0.351 0.356 0.419 0.581 1.162 2.323 4.647 
0.03 0.235 0.396 0.712 1.232 0.598 1.196 2.393 4.785 
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(ก) 

(ข) 

 
(ค) 

รูปที่ 5 ขั้นตอนการสร้างเส้นโค้งหลักจากการทดสอบให้แรง
แบบวัฏจักรและเพิ่มอุณหภูมิ(CL-SIT): (ก) ความสัม- 
พันธ์ระหว่างความเครียดกับลอการิทึมจำนวนรอบใน
แต่ละอุณหภูมิ; (ข) เลือกช่วงความเครียดที่ได้จากการ
ทดสอบที่มีลักษณะเป็นเส้นตรง; (ค) เส้นโค้งหลักที่ได้
จากการเล่ือนแกน 

 
 

จากร ูปท ี ่ 4(ค ) จะเห็นได ้ว ่าอ ุณหภูม ิม ีความสัมพันธ ์กับ
ความเคร ียดท ี ่ เก ิดข ึ ้น ทำการพล ็อตความส ัมพ ันธ ์ระหว ่าง
ความเครียดที่เกิดขึ้นกับลอการิทึมจำนวนรอบโดยให้เริ่มนับ 1 ใหม่
ในทุกอุณหภูมิด ังร ูปที ่ 5(ก) จากนั ้นเล ือกส่วนของเส ้นแสดง
ความสัมพันธ์ที่มีลักษณะเป็นเส้นตรง ทำการเลื่อนแกนในแนวตั้ง 
(Vertical shifts) และส ุดท ้ ายทำการเล ื ่ อนแกนในแนวนอน 
(Horizontal shifts) เพ ื ่ อสร ้ า ง เส ้ น โค ้ งหล ั ก  (Master curve)  
(รูปที่ 5(ค)) ของการทดลองน้ัน ๆ 

4.2. เส้นโค้งหลัก (MASTER CURVE) 

รูปที่ 6 แสดงเส้นโค้งหลักที่ได้จากการใช้หลักการเพิ่มอุณหภูมิ 
(Stepped Isothermal Method, SIM) เร่งการเกิดความเครียด
ของตาข่ายเสริมกำลังสังเคราะห์ เลือกตัดช่วงที่มีความเป็นเส้นตรง
แล้วเลื ่อนแกนในแนวตั ้งและแนวนอนเรียบร้อยแล้วทั ้ง 6 การ
ทดลอง โดยเป็นเส้นโค้งหลักของการทดลองที่ให้แรงแบบวัฏจักรที่
ความถี่ 0.01, 0.02 และ 0.03 เฮิรตซ์  

รูปที่ 7 แสดงเส้นโค้งหลักของการทดสอบแบบเพ่ิมอุณหภูมิที่ให้
แรงแบบวัฏจักรแอมพลิจูด 10%Vult ที่ความถี่ 0.02 เฮิรตซ์ (CL-
SIT) เทียบกับเส้นโค้งหลักของการทดสอบที่ให้แรงแบบวัฏจักรแอม
พลิจูด 10%Vult ที่ความถี่ 0.02 เฮิรตซ์ ทดสอบภายใต้อุณหภูมิคงที่ 
30 องศาเซลเซ ียส (CL-CT) จะเห็นได้ว ่าเม ื ่อเปร ียบเท ียบค่า
ความเครียดที่ได้จากจุดสุดท้ายของเส้นโค้งหลัก CL-SIT (SIM) กับ
ความเครียดที ่ได้จาก CL-CT (EXP) ณ จุดที ่ม ีค ่า log10(Nc-Nc’) 
เท่ากับ 15170 รอบ ซึ่งเป็น Nc สุดท้ายของเส้นโค้งหลักพบว่า 

𝜀  
2.972
4.456

𝜀 0.654𝜀  (1) 

รูปที่ 6 เส้นโค้งหลัก (Master curve) 
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รูปที่ 7 กราฟแสดงการเปรียบเทียบเส้นโค้งหลักที่ได้จาก 

การทดสอบแบบ CL-SIT และ CL-CT สำหรับ 
DA = 10%Vult, f = 0.02 Hz 

 
(ก) 

 
(ข) 

รูปที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับจำนวนรอบต่อ
ความถี่ (-Nc/f): (ก) ก่อน Horizontal shift;  
(ข) ภายหลัง Horizontal shift (Master curve) 

 

เส้นโค้งหลัก หรือ Master curve ของการทดลองที่ประยุกต์
หลักการเพิ่มอุณหภูมิ (SIM) มาใช้กับการให้แรงแบบวัฏจักรกับตา
ข่ายเสริมแรงสังเคราะห์สามารถสร้างได้จากการพล็อตความสัมพนัธ์
ระหว่างความเครียดกับลอการิทึมจำนวนรอบ (-log10(Nc/Nc’)) 
โดยในรูปที่ 6 จะเห็นได้ว่านอกจากอุณหภูมิแล้ว ค่าแอมพลิจูดที่
มากขึ้นก็มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของอัตราการเกิดความเครียด (Strain 
rate, 𝜀) แต่จะไม่สามารถเห็นอิทธิพลของความถี่ได้หากไม่นอร์
มัลไลซ์ (Normalize) โดยกำจัดความถี่ออกไปเสียก่อน ซึ่งหลังจากที่
นอร์มัลไลซ์ โดยกำจัดความถี ่ออกไปแล้วจะได้ความสัมพันธ์ดัง 
รูปที่ 8(ข) เห็นได้ว่าเมื่อทำให้ข้อมูลเป็นมาตรฐาน โดยกำจัดความถี่
ออกไปแล้วจะทำให้ได้เส้นโค้งหลักที ่เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเครียดกับลอการิทึมจำนวนรอบต่อความถี่ (-log10(Nc/f-
Nc/f’)) และเห็นได้ว่าความถี่ของการให้แรงแบบวัฏจักรก็มีผลต่อ
ความเครียดเช่นเดียวกัน สามารถสังเกตได้จากรูปที่ 8(ก) ซึ่งแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดที่เกิดขึ้นกับจำนวนรอบต่อความถี่ 
(-Nc/f) 

เมื ่อนำเส้นโค้งหลัก (Master curve) ของทุกการทดลองใน 
รูปที่ 8(ข) มาฟิตด้วยสมการที่ (2) ดังแสดงในรูปที่ 9 ทำการเก็บ
ค่าพารามิเตอร์ A และ B โดยจากการทดลองท่ีได้ทำในงานวิจัยชิ้นนี้
ทั้ง 6 การทดลองได้ค่าพารามิเตอร์ A และ B ดังตารางที่ 5 เมื่อนำ
ค่าพารามิเตอร์ A และ B มาพล็อตกับความถี่ที่ใช้ได้กราฟดังรูปที่ 
10(ก) และ 10(ข) ทำการหาค่าเฉลี่ยของค่าพารามิเตอร์ A และ B 
เพื่อนำมาสร้างสมการความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดและจำนวน
รอบ/ความถี่ (-Nc/f) โดยค่าพารามิเตอร์ A และ B จะทำการเฉล่ีย
จากการทดลองที ่แอมพลิจูดเท่ากัน เมื ่อนำมาวิเคราะห์ด้วยวิธี
ดังกล่าวแล้วพบว่าได้เส้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเครียด
และจำนวนรอบ/ความถี่ (-Nc/f) จากสมการที ่สร้างขึ ้นข้างต้น  
ดังรูปที่ 12 

𝜀
𝜀

𝐴
𝑁
𝑓

1 (2) 

ตารางท่ี 5 ค่าพารามิเตอร์ A และ B ที่ได้จากการทดสอบ 

Amplitude 
(%Vult) 

f 
(Hz) 

Respective Common 
A@0.2 B A@0.2 Bavg 

10 0.01 1.223 0.256 1.185 0.226 
0.02 1.174 0.213 1.185 0.226 
0.03 1.300 0.208 1.300 0.226 

20 0.01 1.098 0.337 1.097 0.336 
0.02 1.520 0.296 1.527 0.336 
0.03 2.189 0.376 2.233 0.336 
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(ก) 

(ข) 

รูปที่ 9 การฟิตเส้นโค้งหลักที่ได้จากการทดสอบ 
(ก) DA = 10%Vult; (ข) DA = 20%Vult 

 

(ก) 

(ข) 

รูปที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าพารามิเตอร์ A และ B 
กับความถี่: (ก) A@0.2; (ข) B 

 

  
(ก) (ข) 

รูปที่ 11 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของพารามิเตอร์ A และ B กับแอมพลิจูด: (ก) Aavg; (ข) B 
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รูปที่ 12 ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดและจำนวนรอบ/ความถี่ 

(-Nc/f) จากสมการที่สร้างขึ้น และ CL-CT 
รูปที่ 13 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเครียดที่ได้จากสมการเทียบ

กับค่าความเครียดที่ได้จากการทดสอบระยะยาว 

5. สรุป 

การศึกษานี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการใช้อุณหภูมิเพื่อเร่งการ
เกิดความเครียดคงค้างเมื่อตาข่ายเสริมกำลังชนิดโพลิโพรไพลีนรับ
แรงแบบวัฏจักร พบว่า 
1. อุณหภูมิช่วยเร่งอัตราการเกิดความเครียดเมื่อให้แรงแบบวัฏ-
จักรได้ และสามารถประยุกต์ใช้หลักการของ Stepped Isothermal 
Method, SIM ในการเร่งระยะเวลาในการทดสอบความเครียดที่จะ
เกิดขึ้นในระยะยาวได้เช่นกัน ซึ่งสามารถนำวิธีการทดสอบดังกล่าว
มาประยุกต์ใช้กับการทำนายการเสียรูปเมื่อให้แรงแบบวัฏจักรระยะ
ยาวในภาคอุตสาหกรรมได้อีกด้วย เนื่องจากสามารถลดระยะเวลา
ทดสอบได้เป็นอย่างมาก 
2. เส้นโค้งหลัก (Master curve) เป็นฟังก์ชันของความถ่ี แอมพลิ-
จูดและอุณหภูมิ และจากผลของการทำการเลื่อนแกน เพื่อสร้างเส้น
โค้งหลักแล้วนำมาเทียบกับการทดสอบระยะยาวของกรณีที่ตาข่าย
เสริมกำลังรับแรงแบบวัฏจักร แอมพลิจูด 10%Vult ที่ความถี่ 0.02 
เฮิรตซ์ พบว่าค่าความเครียดที่ได้จากการเพ่ิมอุณหภูมิ (SIM) มีค่าต่ำ
กว่าความเครียดจากการทดลองจริงระยะยาวที่อุณหภูมิคงที่ (EXP) 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะระยะเวลาที่ใช้กับแต่ละอุณหภูมิมีช่วงเวลาต่ำ
กว่าที่แนะนำในมาตรฐาน (ASTM6992-16[6]) ซึ่งแนะนำไว้ว่าให้ใช้
เวลาขั้นต่ำ 10,000 วินาทีต่อหนึ่งอุณหภูมิ  
3. เส้นโค้งหลัก (Master curve) ที่เกิดจากสมการที่สร้างขึ้นจาก
ค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากการฟิตเส้นโค้งหลักของทุกการทดสอบมีค่า
ต่ำกว่าผลทดสอบระยะยาว ดังแสดงในรูปที ่ 13 อาจเกิดจาก
ระยะเวลาที่ใช้กับแต่ละอุณหภูมิต่ำเกินไปเช่นเดียวกับข้อสรุปที่ 2 
4. การทดสอบที่มีแอมพลิจูดสูงกว่าจะมีค่า Vertical shift สูงกว่า 
และในการทดสอบที่มีความถี่สูงกว่าจะสามารถใช้ค่า Horizontal 
shift ได้สูงกว่า 
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อิทธิพลของไฟเบอร์และแผ่นตาข่ายเสริมกำลังต่อกำลังอัดและความแข็งแกร่งของทรายในการ 
ทดสอบแรงอัดสามแกน 

INFLUENCE OF FIBER INCLUSION AND GEOGRID REINFORCEMENT ON THE COMPRESSIVE STRENGTH AND 
STIFFNESS OF SAND IN TRIAXIAL COMPRESSION 

ปัญจพาณ์นนท์ ชัยวาณิชยา1,* และ วรัช ก้องกิจกุล1 

1 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, จังหวัดกรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย  
*Corresponding author address: panjapanon.ch@mail.kmutt.ac.th 

บทคัดย่อ 

การเพิ่มกำลังรับน้ำหนักแก่ดินในปัจจุบันไม่ได้มีแค่การเสริมกำลังด้วยตาข่ายเสริมกำลังเพียงเท่านั้น ยังมีการเพิ่มกำลังด้วยการผสมวัสดุดินถม
ด้วยเส้นใยไฟเบอร์อีกด้วย อย่างไรก็ตามจากงานวิจัยในอดีตพบว่า การศึกษาเก่ียวกับการเสริมกำลังด้วยตาข่ายเสริมกำลังร่วมกับการผสมวัสดุดินถม
ด้วยเส้นใยไฟเบอร์ยังคงมีจำนวนน้อยมาก งานวิจัยนี้จึงได้ศึกษาอิทธิพลของการใช้เส้นใยโพลิไวนิลแอลกอฮอล์ (Polyvinyl alcohol, PVA) ผสมกับ
ทรายสะอาดร่วมกับการเสริมกำลังด้วยตาข่ายเสริมกำลังสองทิศทาง (Biaxial geogrid) ประเภทโพลีเอสเตอร์ (Polyester) โดยทำการทดสอบ
แรงอัดสามแกนแบบระบายน้ำ ตัวอย่างทรายที่ใช้มีรูปทรงปริซึมขนาด 12 ซม. X 12 ซม. X 24 ซม. เตรียมจากทรายสะอาดที่ผสมด้วยเส้นใย PVA 
ที่ร้อยละ 1.0 โดยมวลของทรายแห้ง และไม่เสริมกำลังหรือเสริมกำลังด้วยตาข่ายเสริมกำลังจำนวน 3 ชั้น นอกจากนี้ งานวิจัยนี้ยังได้เสนอวิธีการ
ทดสอบแบบใหม่โดยแรงสุญญากาศบางส่วน (Partial vacuuming) เพื่อทำให้ตัวอย่างทดสอบเข้าสู่สภาวะอิ่มตัวด้วยน้ำ ผลการศึกษาพบว่า การ
เสริมกำลังด้วยตาข่ายเสริมกำลังร่วมกับการผสมทรายด้วยเส้นใยไฟเบอร์ช่วยเพ่ิมค่ากำลังรับแรงอัด มุมเสียดทานและลดการเสียรูปทางด้านข้างของ
ตัวอย่างทราย 
คำสำคัญ: ทดสอบแรงอัดสามแกน, ตาข่ายเสริมกำลัง, เส้นใยไฟเบอร์, กำลังรับแรงอัด, ความแข็งแกร่ง 

Abstract 

Nowadays, the techniques to increase the soil bearing capacity are not limited to the soil reinforcing but the inclusion of 
fibre into the backfill material. However, it is found from the past studies that the researches focusing on the improved bearing 
capacity and stiffness are very limited. To this end, the present study interests in the influence on the inclusion of polyvinyl 
alcohol (PVA) fibre mixed with the sand backfill, which is reinforced with a biaxial polyester (PET) geogrid type, by performing 
a series of drained triaxial compression tests. The sand specimens were 12 cm x 12 cm x 24 cm prismatic in the shape. They 
were prepared from a clean sand mixed with PVA fibre at 1.0% by dry sand mass, and either unreinforced or reinforced with 
three layers of the PET geogrid. In addition, a new test technique called “double vacuuming” is also proposed for saturating 
the test specimen. The results showed that the reinforcing with geogrid together with the mixing with fibre increased the 
compressive strength and friction angle, while reduced the lateral deformation of the sand specimen. 
Keywords: Triaxial compression, Geogrid, Fiber, Compressive strength, stiffness 
 
1. บทนำ 

ทรายเป็นวัสดุทางเทคนิคธรณีที่นิยมใช้ในงานก่อสร้างอย่าง
แพร่หลาย อาทิ คันทางถนน กำแพงกันดิน และงานถมดิน เป็นต้น 
ทั้งนี้เป็นเพราะว่าทรายมีคุณสมบัติในการรับแรงเฉือนได้ดี มีการ
ทรุดตัวต่ำ และสามารถบดอัดได้ง่ายอย่างไรก็ตามกำลังรับแรงเฉือน
ของทรายจะแปรผันตามรงดันโอบรัดที่กระทำต่อมวลทราย ดังนั้น
งานวิจัยในอดีตที ่ผ่านมาจึงได้ทำการศึกษาหาวิธีการปรับปรุง
คุณภาพของทรายเพื่อเพิ่มค่าความต้านทานแรงเฉือน การเสริม
กำลังด้วยตาข่ายเสริมกำลัง [1] การผสมด้วยเส้นใยไฟเบอร์ [2,3]  

ตาข่ายเสริมกำลังเป็นวัสดุที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในการ
ก่อสร้างถนน เพื่อเพิ่มความสามารถการรับน้ำหนักของชั้นผิวทาง 
และเพ่ิมเสถียรภาพของโครงสร้างถนน โดยท่ีการเพ่ิมจำนวนชั้นของ
ตาข่ายเสริมกำลังสามารถเพ่ิมความสามารถในการรับน้ำหนักในช่วง
ใช้งาน (Serviceability load) ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น [4] 
จากการทดสอบกำลังรับแรงอัดสามแกนของตัวอย่างทรายเสริม
กำลังแผ่นตาข่ายเสริมกำลังพบว่า การวิบัติของทรายเสริมกำลังมัก
ถูกควบคุมจากการวิบัติในส่วนของทรายโดยไม่เกิดการฉีกขาดที่ตา
ข่ายเสริมกำลัง [5] นอกจากนี้ ยังมีการทดสอบตัวอย่างทรายเสริม
กำลังด้วยตาข่ายเสริมกำลังโดยศึกษาถึงอิทธิพลของความหนาแน่น
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สัมพัทธ์ของทราย แรงดันโอบรัด ชนิดของตาข่ายเสริมกำลัง และ
เงื่อนไขการเสริมแรงแบบยึดรั้ง (Anchorage) จากการศึกษาพบว่า 
ตาข่ายเสริมกำลังสามารถเพ่ิมความต้านแรงเฉือนสูงสุด กำลังการรับ
แรงอัดและช่วยลดการเสียรูปด้านข้าง อีกทั้งยังช่วยลดการขยายตัว
ในเชิงปริมาตรของทรายเสริมกำลัง ณ สถานะความหนาแน่นสูง [6] 

ในปัจจุบัน ยังมีวัสดุเสริมแรงอีกหนึ่งชนิดที่ถูกนำเสนอใช้กัน
อย่างแพร่หลายสำหรับใช้ในการปรับปรุงคุณภาพทรายคือ การใช้
เส้นใยไฟเบอร์ร่วมกันกับปูนซีเมนต์ เพื่อเพิ่มกำลังการรับแรงของ
ทราย [7] จากการศึกษางานวิจัยในอดีตที่ผ่านมาพบว่า มีการศึกษา
อิทธิพลต่าง ๆ สำหรับการใช้เส้นใยไฟเบอร์ร่วมกันกับปูนซีเมนต์
ปรับปรุงดิน ที่ส่งผลต่อการปรับปรุงคุณสมบัติเชิงกลของทราย 
การศึกษาถึงประเภทเส้นใย (อาทิ เส้นใยโพลีเอสเตอร์ โพลีโพรพีลีน 
และแก้ว) ความยาว ปริมาณการใช้เส้นใย และโมดูลัสยืดหยุ่นของ
เส้นใย เป็นต้น [8] จากการศึกษาที่ผ่านมาสามารถสรุปได้ว่า การใช้
เส้นใยโพลีโพรพีลีนร่วมกันกับปูนซีเมนต์เสริมกำลังให้กับตัวอย่าง
ทรายเป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพเนื่องจากเส้น
ใยโพลีโพรพีล ีนสามารถช ่วยเพิ ่มกำล ังร ับแรงเฉ ือนคงเหลือ 
(Residual strength) [9] นอกจากนี้ยังมีการใช้ฟิล์มโพลีเอสเตอร์ใน
การเสริมกำลังการรับแรงอัดของทรายซึ ่งพบว่า การวางตัวใน
แนวนอนของฟิล์มโพลีเอสเตอร์ในชั้นทรายสามารถเพิ่มกำลังการรับ
แรงเฉ ือนของทรายได ้อย ่างม ีประส ิทธ ิภาพ ถ ึงแม ้ว ่าฟ ิ ล์ม 
โพลีเอสเตอร์จะมีความสามารถในการความต้านแรงดึงที่ต่ำ เหตุที่
เป็นเช่นนี้เพราะว่าอนุภาคทรายเข้าไปแทรกในช่องว่างตาข่ายฟิล์ม
โพลีเอสเตอร์ส่งผลให้เกิดการเพิ ่มแรงเสียดทานพื้นผิวระหว่าง
อนุภาคทรายและฟิล์มโพลีเอสเตอร์ อีกทั้งยังทำให้เกิดการเพิ่มแรง
เสียดทานที่การประสานกันระหว่างอนุภาค (Interlocking friction) 
ในลักษณะเดียวกัน การใช้เส้นใยไฟเบอร์ซึ่งจะกระจายตัวแบบสุ่มใน
ทรายก็สามารถช่วยเพิ่มความแข็งแรงของทรายได้เช่นกัน [10] มาก
ไปกว่านั้น การเสริมกำลังด้วยเส้นใยไฟเบอร์ในทรายสามารถช่วย
เพิ ่มความต้านทานแรงเฉือนสูงสุด (Peak shear strength) และ
กำลังต้านทานแรงเฉือนคงเหลือ (Residual strength) ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ขนาดของเม็ดทราย ความหนาแน่นของทราย และปริมาณความ
หนาแน่นของเส้นใยไฟเบอร์ [11] นอกจากนี้ ผลการทดสอบแรงอัด
สามแกนของทรายผสมเส้นใยไฟเบอร์ชนิดโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ 
(PVA) ยังแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ ้นของความต้านทานแรงเฉือน
สูงสุดและความเครียดตามแนวแกนท่ีจุดวิบัติ [12]  

อย่างไรก็ตาม งานวิจัยในอดีตที่ผ่านมายังไม่มีการนำเสนอการ
ใช้แผ่นตาข่ายเสริมกำลังร่วมกับเส้นใยโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ในการ
ปรับปรุงคุณสมบัติเชิงกลของทราย ซึ่งจากงานวิจัยในอดีตได้แสดง
ถึงประสิทธิภาพของทั้งตาข่ายเสริมกำลังและเส้นใยไฟเบอร์ในการ
เพิ่มกำลังรับแรงเฉือนของทราย ด้วยเหตุนี้ งานวิจัยนี้จึงมุ้งเน้นที่จะ
ทำการศึกษาพฤติกรรมเชิงกลของทรายที ่ทำการการปรับปรุง

คุณภาพด้วยแผ่นตาข่ายเสริมกำลังร่วมกับเส้นใยไฟเบอร์ ดังนั้น
งานวิจัยนี้ศึกษาพฤติกรรมเชิงกลของทรายเสริมกำลังด้วยแผ่นตา
ข่ายเสริมกำลังร่วมกับเส้นใยไฟเบอร์ชนิดโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ด้วย
การทดสอบแรงอัดสามแกน นอกจากนี้ยังมีได้เสนอใช้การทดสอบ
แบบใหม่โดยแรงสุญญากาศบางส่วน (Partial vacuuming) สำหรับ
ทำให้ตัวอย่างทดสอบเข้าสู่สภาวะอิ่มตัวด้วยน้ำ และทำหน้าที่เป็น
แรงดันโอบรัดจากภายในตัวอย่างทดสอบเองแทนการให้แรงดัน
กระทำต่อต ัวอย่างจากภายนอก[13,14,15,16] โดยจะทำการ
เปรียบเทียบ กำลังรับแรงอัด โมดูลัส และอัตราส่วนปัวซอง  

2. วัสดุที่ใช้ในการทดสอบ 

2.1. ทราย 

งานวิจัยนี้ใช้ทรายละเอียดสำหรับการทดสอบแรงอัดสามแกน
ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นทรายจากแม่น้ำนครชัยศรี และก่อนการ
นำไปใช้งานได้ทำความสะอาดทรายก่อนการทดสอบ โดยการร่อน
ผ่านตะแกรงโดยจะนำส่วนที ่ผ ่านตะแกรงเบอร ์ 40 (0.424 
มิลลิเมตร) และค้างบนตะแกรงเบอร์ 100 (0.150 มิลลิเมตร) มาใช้
งานโดยในระหว่างการร่อนจะใช้น้ำประปาทำความสะอาดทราย
พร้อมไปกับน้ำ หลังจากได้ทรายสะอาดตามขนาดที่ต้องการ จะทำ
การอบให้แห้งเป็นเวลา 2 วัน ทรายสำหรับการทดสอบจะมีลักษณะ
การกระจายอนุภาคแบบสม่ำเสมอ (Uniform graded) ตารางที่ 1 
แสดงสมบัติกายภายและสมบัติดัชนีของทราย ผลการทดสอบการ
บดอัดแบบสูงกว่ามาตราฐาน (Modified proctor compaction 
test) ของทรายท่ีใช้ทดสอบแสดงดังรูปที่ 1 

2.2. ตาข่ายเสริมกำลัง 

ตาข่ายเสริมกำลังที่ใช้งานวิจัยนี้ทำจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ ซึ่งมี
คุณสมบัติรับแรงดึงได้สูง และมีการยืดตัวที่ต่ำ โดยที ่มีค่าความ
ต้านทานแรงดึงสูงสุด (Tult) เท่ากับ 40 กิโลนิวตันต่อเมตร และ
อ ัตราส ่ วนปกคล ุม  (Covering ratio, CR) เท ่ าก ับ  26 .25% 
คุณลักษณะทางกายภาพของตาข่ายเสริมกำลังแสดงดังตารางที่ 2 
และรูปที ่ 2 แสดงทิศทางการวางแผ่นตาข่ายเสริมกำลังและ
ระยะห่างระหว่างชั้นแผ่นตาข่ายเสริมกำลังซึ่งมีจำนวน 3 ชั้น ที่
จัดเรียงในการทดสอบแรงอัดสามแกนในงานวิจัยนี้ 

2.3. เส้นใยไฟเบอร์เสรมิกำลัง 

เส้นใยไฟเบอร์ชนิดโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ (Polyvinyl alcohol, 
PVA) ซึ่งเป็นเส้นใยที่มีคุณสมบัติการยืดตัวต่ำ สามารถรับแรงดึงได้
สูง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เส้นใยไฟเบอร์ที่ใช้ในการทดสอบมี
ความยาวเฉลี่ย 12 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.1 มิลลิเมตร 
ความต้านทานแรงดึงเฉลี่ย 1,079 เมกกะปาสกาล คุณลักษณะทาง
กายภาพของเส้นใยไฟเบอร์แสดงดังตารางที่ 3 รูปที ่ 3 แสดง
ตัวอย่างเส้นใยไฟเบอร์ที่ใช้ในงานวิจัยนี้ 
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ตารางท่ี 1 สมบัติกายภาพและสมบัติดัชนีของทรายสะอาด 

Gs D50 (mm) Cu Cc emax emin Particle shape 
2.67 0.252 1.719 0.899 1.045 0.710 Sub-angular 

ตารางท่ี 2  คุณสมบัติของตาข่ายเสริมกำลัง 

Transverse member Longitudinal member Ultimate tensile 
strengths, (kN/m) width, (mm) length, (mm) width, (mm) length, (mm) 

3.15 120 3.15 120 40 

ตารางท่ี 3 คุณสมบัติของเส้นใยไฟเบอร์เสริมกำลัง 

Type 
Fiber Diameter 

dtex (μm) 
Length (mm) Specific gravity 

Tensile 
strength (MPa) 

Young’s 
modulus (GPa) 

Elongation 
% 

Dry Bundled 100 18.3 1.3 1079 28 8.7 
 

รูปที่ 1 เส้นโค้งการบดอัดของทรายที่ใช้ในงานวิจัยนี้จากการบด 

 อัดแบบสูงกว่ามาตราฐาน 

รูปที่ 2 ลักษณะของตาข่ายเสริมกำลังและการจัดเรียงตาข่าย 
เสริมกำลังจำนวน 3 ชั้น ในตัวอย่างทรายสำหรับการ
ทดสอบแรงอัดสามแกน 

3. วิธีการทดสอบ 

3.1. วิธีการเตรียมตัวอย่างทรายอิ่มตัวด้วยน้ำ 

 
รูปที่ 3  ลักษณะเส้นใยไฟเบอร์ที่ใช้ผสมกับทราย 

งานวิจัยนี ้ใช้การบดอัดด้วยการควบคุมความหนาแน่นและ
ปริมาณน้ำ ทรายจะถูกนำมาผสมคลุกเคล้ากับน้ำที ่ปริมาณน้ำ
เท่ากับ 14.4% ซึ่งเป็นค่าปริมาณน้ำที่เหมาะสมที่ได้จากการทดสอบ
การบดอัดแบบสูงกว่ามาตรฐาน จากน้ันจึงแบ่งบรรจุใส่โมลเป็นชั้นๆ 
แต่ละชั้นมีมวลทรายแห้งเท่ากับ 0.426 กิโลกรัม แล้วจึงทำการบด
อัดโดยใช้ค้อนส่งแรงแท่งกระทุ้งที่มีแผ่นไม้อัดรองรับบริเวณผิวบน
ของชั้นทรายจนกระทั่งชั้นทรายมีความหนาเท่ากับ 20 มิลลิเมตร 
แล้วจึงทำซ้ำการบรรจุทรายและบดอัดซ้ำอีกจนกระทั่งเต็มความจุ
ของโมล เมื่อรวมชั้นการบดอัดทั้งหมด 12 ชั้นจะได้ว่าตัวอย่างทราย
มีมวลแห้งเท่ากับ 5.12 กิโลกรัม วิธีการเตรียมตัวอย่างทุกรูปแบบ
การทดสอบควบคุมค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ของทราย (Relative 
density) ประมาณร้อยละ 80 และใช้ความดันโอบรัดรอบตัวอย่าง 
(Confining pressure) เท่ากับ 30 กิโลปาสกาล คงที ่ ตลอดการ
เฉือนตัวอย่าง เครื่องมือวัดและเครื่องมือทดสอบแสดงดังรูปที่ 4 
การเฉือนตัวอย่างทำโดยการกดลงในแนวแกนด้วยอัตราการ
เคลื่อนที่ (Rate displacement control) เท่ากับ 0.125 เปอเซ็นต์
ต่อนาที จนตัวอย่างเกิดการวิบัติ กรณีการทดสอบสำหรับการศึกษา
ครั้งนี้มีทั้งหมด 4 กรณี ได้แก่ (1) ทรายที่ไม่เสริมกำลัง (2) ทรายที่
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เสริมกำลังด้วยแผ่นตาข่ายเสริมกำลัง (3) ทรายที่เสริมกำลังด้วยเส้น
ใยไฟเบอร์ที่มีปริมาณร้อยละ 1 ของมวลทรายแห้ง และ (4) ทรายที่
เสริมกำลังร่วมกันระหว่างตาข่ายเสริมกำลังกับเส้นไฟเบอร์ปริมาณ
ร้อยละ 1 ของมวลทรายแห้ง 

ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างทรายแบบอิ่มตัวด้วยด้วยน้ำด้วย
ระบบสุญญากาศสองชั้น (Double vacuum) น้ำที่ใช้สำหรับทำให้
ตัวอย่างอิ่มตัวเป็นน้ำที่ปราศจากอากาศ (De-aired water) แสดง
ดังรูปที่ 5 และแผนผังระบบเคร่ืองมือสำหรับเตรียมตัวอย่างให้อ่ิมตัว
ด้วยน้ำแสดงดังรูปที่ 6 ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างให้เข้าสู่สภาวะ
อิ่มตัวด้วยน้ำโดยใช้แรงดันและความต่างระดับน้ำเพื่อนำน้ำเข้า
ตัวอย่างจากฐานสู่ส่วนบนของฝา โดยกระบอกน้ำ (Cylinder) ที่ใช้มี
ทั ้งหมด 3 กระบอก  ได้แก่ กระบอก A ตั้งอยู ่สูงกว่าตัวอย่าง 1 
เมตร และให้ความดันสุญญากาศเท่ากับ -10 กิโลปาสกาล กระบอก 
B และกระบอก C วางต่ำกว่าตัวอย่าง 1 เมตรและให้ความดัน
สุญญากาศเท่ากับ -20 กิโลปาสกาล ดังรูปที่ 5 เฮด (Head) ของน้ำ
ก่อนเข้าตัวอย่างและหลังออกจากตัวอย่างจะเท่ากับ 0 เมตร และ -
3 เมตร ตามลำดับ ดังนั้นความแตกต่างของเฮดจึงเท่ากับ 3 เมตร 
ซึ่งจะทำให้น้ำไหลเข้าตัวอย่าง เพราะว่าตัวอย่างถูกแรงสุญญากาศ
กระทำตลอดเวลาจึงทำให้อากาศที่อยู่ในตัวอย่างค่อยๆไหลออกมา
จากตัวอย่างทั้งสองทางงานวิจัยนี้กำหนดให้ปริมาตรน้ำไหลผ่าน
ตัวอย่างไปยังกระบอก B และ C ต้องมากกว่า 3 เท่าของปริมาตร
โพรงของตัวอย่างทราย เพื่อให้แน่ใจว่าตัวอย่างทรายเข้าสู่สภาวะ
อิ่มตัวด้วยน้ำซึ่งใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม ขั้นการ
ทดสอบด้วยวิธีนี้ไม่สามารถใช้แรงดันย้อนกลับ (Back pressure) 
เพ่ือตรวจสอบระดับการอ่ิมตัวด้วยน้ำของตัวอย่างทรายได้ เนื่องจาก
การใช้ระบบสุญญากาศ [17] หลังจากตัวอย่างอิ่มตัวด้วยน้ำแล้วจึง
นำกระบอก A ลงมาวางให้เสมอกับกระบอก B และ C จากนั้น
ค่อยๆ ปรับความดันสุญญากาศให้เท่ากันที ่ -20 กิโลปาสกาล 
หลังจากนั้น รอให้น้ำที่ฐานและฝาบนของตัวอย่างทรายหยุดไหล 
หลังจากนั้นเพิ่มแรงดันสุญญากาศบางส่วนให้เท่ากับ -30 กิโลปาส
กาล ทำการถอดโมลออกจากตัวอย่าง และติดตั้งเครื่องมือวัดและจึง
เร่ิมเฉือนตัวอย่าง 

3.2. พารามิเตอร์ความเค้นและพารามิเตอร์ความเครียด 

งานวิจัยนี้นำเสนอผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดของทรายเสริม
กำลังในรูปแบบของพารามิเตอร์อัตราส่วนความเค้นเฉลี่ย (Stress 
ratio, R) ซึ่งสามารถคำนวณได้จากสมการที่ (1) 

𝑅
𝜎
𝜎

𝜎 𝑞
𝜎

𝜎 𝐹/𝐴
𝜎

 (1) 

โดยท่ี q คือความเค้นเบี่ยงเบน (Deviator stress) , F คือแรง
กดที่วัดได้จากเซลล์วัดแรง (kN) , A0คือ พื้นที่หน้าตัดเริ่มต้นของ
ตัวอย่าง (0.12 x 0.12 ตารางเมตร) และ c คือแรงดันโอบรัด
รอบตัวอย่างซึ่งมีค่าเท่ากับ 30 kPa (เท่ากับความดันสุญญากาศ) 

การเสียรูปในแนวดิ ่งของตัวอย่างนำเสนอในรูปแบบของ
ค่าพารามิเตอร์ความเครียดในแนวแกน (Axial strain, a) ซึ่ง
สามารถคำนวณได้จากสมการที่ (2) 

𝜀
∆𝐻
𝐻

100% (2) 

เมื่อ H คือการเปลี่ยนแปลงความสูงของตัวอย่างซึ่งวัดได้จาก
เซนเซอร์วัดระยะกระจัด และ H0 คือความสูงเริ่มต้นของตัวอย่าง 
(เท่ากับ 240 มิลลิเมตร) 

การเสียรูปในแนวราบของตัวอย่างนำเสนอในรูปแบบของ
ค่าพารามิเตอร์ความเครียดในแนวราบเฉลี่ย (Horizontal strain, 
h) ซึ่งคำนวณ ได้จากสมการที่ (3) 

𝜀
∆𝐵 ∆𝐵

𝐵
100% (3) 

เม ื ่อ B1 และ B2 คือการเปลี ่ยนแปลงความกว้างของ
ตัวอย่างทรายทดสอบทางด้านซ้ายและขวา ซึ่งสามารถวัดได้จาก
เซนเซอร์เลเซอร์วัดระยะกระจัดทางด้านซ้ายและขวา ตามลำดับ 
และ B0 คือความกว้างเร่ิมต้นของตัวอย่าง (เท่ากับ 120 มิลลิเมตร) 

4. ผลการทดสอบ 

4.1. ค่าโมดูลัสและอัตราส่วนปัวซอง 

รูปที่ 6ก และ 6ข เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง R กับ a และ 
ความสัมพันธ์ระหว่าง h และ a ตามลำดับ สำหรับตัวอย่าง
ทดสอบทรายที ่แตกต่างกันทั ้งหมด 4 กรณี จากผลการทดสอบ
แรงอัดสามแกนพบว่า Rmax ค่ากำลังรับแรงอัดในกรณีของทราย
เสริมกำลังร่วมกันระหว่างแผ่นตาข่ายเสริมกำลังกับเส้นใยไฟเบอร์ 
(กรณีที่ 4) พบว่าค่า มีค่าสูงกว่าของทรายไม่เสริมกำลังเท่ากับ 2.58 
เท่า ดังตารางที่ 4 รองลงมาเป็นกรณีทดสอบตัวอย่างทรายเสริม
กำลังด้วยแผ่นตาข่ายเสริมกำลัง (กรณีที ่ 2) และกรณีทดสอบ
ตัวอย่างทรายเสริมกำลังด้วยเส้นไยไฟเบอร์ (กรณีที่ 3) สำหรับกรณี
ที่ 1 ตัวอย่างทดสอบทรายไม่เสริมกำลังให้ค่ากำลังรับแรงอัดน้อย
ที่สุดดังแสดงในตารางที่ 4 จากผลการทดสอบนี้สามารถสรุปได้ว่า
การเสริมกำลังร่วมกันระหว่างแผ่นตาข่ายเสริมกำลังและเส้นใยไฟ
เบอร์จะให้ค่า Rmax ที่สูงที่สุด เนื่องจากเมื่อตัวอย่างรับแรงกระทำใน
แนวด่ิง ตัวอย่างจะขยายตัวออกทางด้านข้างในแนวราบ (Poisson’s 
effect) ส่งผลให้ตาข่ายเสริมกำลังที่เรียงอยู่ในแนวราบยืดออก และ
ทำให้เกิดแรงดึงภายในตาข่ายเสริมกำลังเพิ ่มขึ ้นซึ ่งส่งผลให้เกิด
แรงดันโอบรัดตัวอย่างทรายในขณะท่ีการมีอยู่ของเส้นใยไฟเบอร์ทำ
ให้เกิดแรงเสียดทานระหว่างอนุภาคเม็ดทราย และช่วยเสริมการ
ทำงานของวัสดุกำลังทั้ง 2 ชนิด ส่งผลให้ตัวอย่างทรายทดสอบมีค่า 
Rmax ที่เพ่ิมมากขึ้นอย่างชัดเจน  

จากผลการศึกษาค่ากำลังบีบอัดสามแกน เมื ่อพิจารณาค่า
โมดูลัสยืดหยุ่น (E50 

' ) ดังแสดงในรูปที่ 7 พบว่า E50 
'  เพิ่มขึ้นตาม

วัสดุเสริมกำลังที่เพ่ิมเข้าไปภายในตัวอย่างทราย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
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รูปที่ 4 อุปกรณ์ตรวจวัดค่าและเคร่ืองมือทดสอบ 

 
รูปที่ 5  ระบบสำหรับทำน้ำสุญญากาศ 

กับตัวอย่างทรายเสริมกำลังด้วยแผ่นตาข่ายเสริมกำลังร่วมกับเส้นใย
ไฟเบอร์ซึ่งมีค่า E50 

' มากที่สุด (13.19 เมกะปาสกาล) ผลการศึกษานี้
แสดงถึงความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของการใช้วัสดุ
เสริมกำลังในทราย 

เมื่อพิจารณาค่าอัตราส่วนปัวซอง (Secant poisson’s ratio, 
vsec) พบว่าการเสริมวัสดุเสริมกำลังเข้าไปในตัวอย่างทรายสามารถ
ช่วยลดการขยายตัวที่สภาวะสูงสุดของตัวอย่าง (ตารางที่ 4) สำหรับ
กรณีของทรายเสริมกำลังด้วยเส้นใยไฟเบอร์มีค่าการขยายตัวน้อย
ที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกรณีที่ 1 และ 3 จะพบว่าการผสมเส้นใยไฟ
เบอร์ทำให้ทรายลดการขยายตัวด้านข้างได้ ลงเหลือเท่ากับ 
(0.72/1.06) x 100% = 68%  (เมื ่อเปรียบเทียบ กรณีที ่ 2 กับ 4 
การผสมเส้นใยไฟเบอร์ลดการขยายตัวด้านข้างได้ ลงเหลือเท่ากับ 
(0.89/0.97) x 100% = 92%  ด ังน ั ้นการผสมเส ้นใยไฟเบอร์
สามารถลดการขยายตัวด้านข้างได้อย่างมีนัยสำคัญ แต่ประสิทธิภาพ
จะลดลงในกรณีที่เสริมกำลังด้วยตาข่ายเสริมกำลังเพราะว่าแรงดึงใน
ตาข่ายสามารถเพิ่มขึ้นได้เรื่อย ๆ เมื่อเกิดการขยายตัวด้านข้างตราบ
เท่าที่ยังไม่เกิดการวิบัติ 

4.2. กลไลการเพ่ิมกำลังอัดและการเสริมกำลัง 

จากค่า Rmax ในแต่ละกรณีในตารางที่ 4 หากเราสมมติว่าทราย
ที่ทดสอบมีค่าแรฃยึดเหนี่ยว (Cohesion, c’) เท่ากับศูนย์ และค่ามุม
เสียดทานมีค่าคงที่กับแรงเราจะสามารถวิเคราะห์ ผลการทดสอบได้
ดังนี้ ตารางท่ี 5 สมการที่ 4 และรูปที่ 8 

𝜎
1 𝑠𝑖𝑛∅
1 𝑠𝑖𝑛∅

𝜎 2𝑐
1 𝑠𝑖𝑛∅
1 𝑠𝑖𝑛∅

 (4) 

กรณีที่ 1 Rmax กรณีทรายที่ไม่เสริมกำลังเท่ากับ 225.9 กิโล
ปาสกาล เมื ่อ c’= 0 จะได้ว่าค่ามุมเสียดทานของทรายทดสอบ
เท่ากับ 𝑠𝑖𝑛

.

.
50  

กรณีที่ 2 เมื่อเสริมกำลังในทรายด้วยตาข่ายเสริมกำลังมุมเสยีด
ทานของทรายจะเท่าเดิม แต่ค่า 3 ที่กระทำต่อทรายจะเพ่ิมขึ้นจาก
ค่า Rmax = 10.16 ดังนั ้นค่า 1,f =10.16x30 = 304.85 กิโลปาส
กาล ดังนั ้นค่า 3,f จะเพิ่มขึ ้นเป็น 304.85

40.46 กิโลปาสกาล 
กรณีที่ 3 เมื่อผสมเส้นใยไฟเบอร์ในทรายมุมเสียดทานของทราย

ผสมไฟเบอร์จะเพิ่มขึ้นแต่ 3 ที่กระทำต่อทรายผสมเท่าเดิม ดังนั้น
เมื่อตัวอย่างวิบัติด้วย Rmax = 10.49 จะสามารถคำนวณมุมเสียด
ทานใหม่เท่ากับ 𝑠𝑖𝑛

.

.
55.7  

กรณีที่ 4 เมื่อเสริมกำลังด้วยตาข่ายเสริมกำลังในทรายที่ผสม
เส ้นใยไฟเบอร ์ต ัวอย ่างว ิบ ัต ิที่ Rmax = 19.39 ดังน ั ้นค ่า 1,f 

=19.39x30 = 581.81 ก ิ โ ล ป า สก า ล  3 ,f จ ะ เ พ ิ ่ ม ข ึ ้ น เ ป็ น 
581.81

.

.
55.49 กิโลปาสกาล 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น เราจะเห็นได้ว่า 
1. การเสริมกำลังด้วยตาข่ายเสริมกำลังจะทำให้ 3 ที่จุดวิบัติ

เพิ่มขึ้น (30 → 40.46 กิโลปาสกาล) ดังนั้นกำลังรับแรงอัดจะ
เพ่ิมขึ้น 

2. การผสมเส ้นใยไฟเบอร ์ทำทำให ้ม ุมเส ียดทานเพ ิ ่ มขึ้ น 
(50o→55.7o) ซึ่งจะทำให้กำลังรับแรงอัดเพ่ิมขึ้นเช่นกัน 

3. การเสริมด้วยตาข่ายเสริมกำลังในทรายผสมเส้นใยไฟเบอร์จะ
เป็นรวมผลของ 1 และ 2 เข้าด้วยกันคือ มุมสียดทานเพิ่มขึ้น 
(50o→55.7o) และ 3 นี้จุดวิบัติได้เพิ ่มขึ ้นไปมากกว่ากรณี
เสริมด้วยตาเสริมกำลังเพียงอย่างเดียว (30→40.46→55.49 
กิโลปาสกาล) ซึ่งจะทำให้ค่ากำลังรับแรงอัดเพ่ิมขึ้นอย่างยิ่งยวด 
การเสริมเส้นใยไฟเบอร์เข้าไปภายในตัวอย่างสามารถเพิ่มมุม

แรงเสียดทานของทรายจากเส้นใยไฟเบอร์ได้ ซึ ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยก่อนหน้า Babu et al. [18] และนอกจากน้ีทรายเสริมกำลัง
ร่วมกันระหว่างแผ่นตาข่ายเสริมกำลังและเส้นใยไฟเบอร์ การเพ่ิมขึ้น
ของแรงดันโอบรัดรอบตัวอย่างเพิ่มขึ ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเป็น
อิทธิพลมาจากแรงดึงของตาข่ายเสริมกำลัง  
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ตารางท่ี 4  ค่า Rmax, Strength Ratio (SR), vsec และความเครียดที่จุดวิบัติของตัวอย่างทรายกรณีต่าง ๆ 

No Test name Rmax SR 
Vertical strain at 
Rmax, a at Rmax 

(%) 

Horizontal strain 
at Rmax, h at Rmax 

(%) 

Secant 
poisson’s 
ratio, vsec 

(%) 

Stress at failure 

3,f 

(kPa) 
1,f  
(kPa) 

1 Unreinforced 7.53 1.00 3.55 -3.76 1.06 30 225.9 
2 Geogrid alone 10.16 1.35 2.86 -2.76 0.97 40.46 304.85 
3 1% Fiber 10.49 1.39 2.08 -1.50 0.72 30 314.62 
4 Geogrid + 1% Fiber 19.39 2.58 4.12 -3.68 0.89 55.49 581.81 

 
รูปที่ 6 การเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างทรายไม่เสริม

กำลังและที่เสริมกำลังแบบต่าง ๆ (ก) ความสัมพันธ์
ระหว่าง R กับ a และ (ข) ความสัมพันธ์ระหว่าง h 
และ a 

 

 

รูปที่ 7  แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง q และ a 

 

รูปที่ 8  แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง กับ  
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5. สรุปผลการศึกษา 

งานวิจัยนี้ทำการศึกษาพฤติกรรมของวัสดุเสริมกำลังด้วยการ
ทดสอบแรงอัดสามแกนภายใต้เงื่อนไขการระบายน้ำด้วยนวัตกรรม
ใหม่โดยใช้ระบบสุญญากาศในการทำให้ตัวอย่างทดสอบอิ่มตัวด้วย
น้ำ ตัวอย่างทดสอบประกอบด้วยทรายที่ไม่เสริมกำลัง ทรายที่เสริม
กำลังด้วยเส้นใยไฟเบอร์ ทรายที่เสริมกำลังด้วยแผ่นตาข่ายเสริม
กำลัง และ ทรายที่เสริมกำลังด้วยเส้นใยไฟเบอร์ร่วมกับแผ่นตาข่าย
เสริมกำลัง สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
1. กำลังรับแรงอัดของทรายเพ่ิมขึ้นเมื่อเสริมกำลังด้วยตาข่ายเสริม

กำลังเพราะว่าแรงดันโอบรัดที่กระทำต่อทรายมากขึ้น 
2. กำลังรับแรงอัดของทรายเมื่อผสมกับเส้นใยไฟเบอร์จะมากขึ้น

เพราะเมื่อสมมติให้ความเชื ่อมแน่นของทรายผสมเส้นใยไฟ
เบอร์มีค่าเท่ากับศูนย์และเส้นใยไฟเบอร์ไม่ได้ส่งผลให้แรงดัน
โอบรัดภายในเพิ่มขึ้น กำลังรับแรงอัดของทรายเมื่อผสมกับเส้น
ใยไฟเบอร์จะมากขึ้น เนื่องจากมุมเสียดทานของทรายเพิ่มขึ้น
จากการผสมเส้นใยไฟเบอร์ 

3. กำลังรับแรงอัดของทรายเสริมกำลังระหว่างตาข่ายเสริมกำลัง
ร่วมกับเส้นใยไฟเบอร์จะเพิ ่มขึ ้นอย่างยิ ่งยวดเพราะได้รับ
อิทธิพลจากแรงดันโอบรัดที่มากขึ้นจากแรงดึงในตาข่ายเสริม
กำลังและมุมเสียดทานของทรายผสมเส้นใยไฟเบอร์ที่มากขึ้น
ด้วย 

4. ค่าสติฟเนสและการเสียรูปด้านข้างของทรายที่เสริมกำลังหรือ
ผสมด้วยเส้นใยไฟเบอร์จะมีคุณสมบัติดีขึ้น ตามกำลังรับแรงอัด
ที่มากขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานระหว่างตาข่ายเสริมกำลัง
และเส้นใยไฟเบอร์ซึ่งกันและกัน 

6. กิตติกรรมประกาศ 

ผู้เขียนขอขอบคุณ บริษัท เทนคาต้า จีโอซินเทติคส์  (ประเทศ
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สมรรถนะของคันทางรองรับด้วยเสาเข็มดินซีเมนต์และเสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกนไม้ 
PERFORMANCE OF EMBANKMENTS SUPPORTED BY DEEP CEMENT MIXING PILES AND WOODEN CORE STIFFENED 

DEEP CEMENT MIXING PILES 
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บทคัดย่อ 

การปรับปรุงคุณภาพดินมีความจำเป็นในงานก่อสร้างคันทางถนนบนดินฐานรากที่มีกำลังรับแรงแบกทานต่ำและความยุบตัวสูง เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องการ
ทรุดตัวที่มากเกินไป การเคล่ือนตัวด้านข้างที่มากเกินไปรวมถึงปัญหาเร่ืองเสถียรภาพของคันทาง โดยงานวิจัยในอดีตยืนยันว่าเสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกนคอนกรีต
มีสมรรถนะเหนือกว่าเสาเข็มดินซีเมนต์แบบปกติเมื่อรองรับน้ำหนักจากคันทาง ถึงแม้จะมีการศึกษาว่ากำลังรับแรงแบกแทนตามแนวแกนของเสาเข็มดินซีเมนต์
เสริมแกนไม้มีความใกล้เคียงกับเสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกนคอนกรีต แต่ยังไม่มีงานวิจัยยืนยันว่าเสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกนไม้จะมีสมรรถนะที่ดีเมื่อรองรับคันทาง
ที่มีแรงกระทำด้านข้างรวมถึงโมเมนต์ดัดภายในเสาเข็ม งานวิจัยนี้วิเคราะห์และเปรียบเทียบสมรรถนะของเสาเข็มดินซีเมนต์แบบปกติกับเสาเข็มดินซีเมนต์เสริม
แกนไม้รองรับคันทางด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ กรณึศึกษาในงานวิจัยคร้ังนี้คอืทางหลวงหมายเลข 3117 (บางบ่อ-คลองด่าน) ซึ่งก่อสร้างบนชั้นดินเหนียวอ่อนกรุงเทพ
และปรับปรุงคุณภาพดินโดยใช้เสาเขม็ดินซีเมนต์ ผลตรวจวัดในสนามถูกนำมาใช้สอบเทียบความถูกต้องของการวิเคราะห์ รวมถึงศึกษาอิทธิพลของตัวแปรออกแบบ
ต่อสมรรถนะของคันทาง จากผลการวิเคราะห์พบว่าคันทางรองรับด้วยเสาเข็มซีเมนต์เสริมแกนไม้ซึ่งมีเส้นผ่านศนูย์กลางเสาเขม็ 0.5 เมตร มีสมรรถนะสูงกว่าคันทาง
รองรับด้วยเสาเข็มซีเมนต์แบบปกติซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางเสาเข็ม 0.6 เมตร การเพิ่มกำลังและพื้นที่หน้าตัดของเสาเข็มทำให้สมรรถนะของคันทางทั้งสองแบบ
เพ่ิมขึ้น สำหรับเสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกนไม้ ความยาวของแกนเสริมมีอิทธิพลต่อสมรรถนะของคันทางมากกว่าพ้ืนที่หน้าตัดของแกนเสริม 
คำสำคัญ: เสาเข็มดินซีเมนต์, เสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกน, คันทาง, แกนไม้ยูคาลิปตัส, การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ 

Abstract 

Ground improvement is necessary to mitigate the excessive settlements, large lateral deformation, and stability in highway embankments 
overlying the low bearing capacity and high compressibility foundation soil. From the recent study, the dominant performances of stiffened deep 
cement mixing (SDCM) pile over the conventional deep cement mixing (DCM) pile to support embankment has been confirmed. Although a 
similar bearing capacity between wooden core SDCM pile and concrete core SDCM pile under axial loading was obtained as reported in the 
literature, satisfied performances of wooden core SDCM pile under embankment loading and induced bending moment within pile have not 
been confirmed. This article aims to analyze and compare the performances of embankments supported by DCM piles and wooden core SDCM 
piles using finite element analyses. Selected case study is highway embankment No.3117 (Bangbo-Klongdan), which is constructed over Bangkok 
soft clay and supported by conventional DCM piles. Field measurements are adopted to validate the analysis results. The influences of key design 
parameters on the embankment performances are investigated. The results indicate that the wooden core SDCM piles with 0.5 m pile diameter 
provides the higher embankment performances than conventional DCM piles with 0.6 m pile diameter. Increasing of the pile strength and cross-
section area can enhance the embankment performances for embankments supported by DCM piles and wooden core SDCM piles. For the 
wooden core SDCM piles, the influence of core length on the embankment performance is significantly higher than the core cross-section area. 
Keywords: Deep cement mixing pile, Stiffened deep cement mixing pile, Embankment, Eucalyptus wood core, Finite element analysis. 

 
 บทนำ 

การก่อสร้างคันทางบนชั้นดินเหนียวอ่อนกรุงเทพ ซึ่งเป็นดินที่มีกำลัง
รับแรงแบกทานต่ำและมีการยุบตัวสูง มักจะพบปัญหาเรื่องการทรุดตัวที่
มากเกินไป การเคลื ่อนตัวด้านข้างที ่มากเกินไป รวมถึงปัญหาด้าน
เสถียรภาพ ซึ่งอาจส่งผลให้การก่อสร้างเกิดความล่าช้าและมีค่าใช้จ่ายใน
การแก้ปัญหาสูง การปรับปรุงคุณภาพดินด้วยเสาเข็มดินซีเมนต์แบบปกติ 

(DCM Pile) เป็นวิธีที่นิยมใช้ในการแก้ปัญหาดังกล่าวทั้งในประเทศไทย [1], 
[2] และต่างประเทศ [3], [4] อย่างไรก็ตามหากต้องการเพิ่มสมรรถนะในการ
รับน้ำหนักคันทางท่ีมากขึ้น เสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกน (SDCM Pile) ได้
ถูกพัฒนาขึ้นโดยการเสียบแกนบริเวณตรงกลางทันทีหลังจากการก่อสร้าง
เสาเข็มดินซีเมนต์แบบปกติแล้วเสร็จ เพื่อช่วยถ่ายน้ำหนักบรรทุกลงไปยัง
ชั้นดินด้านล่าง เพิ่มกำลังรับแรงแบกทานตามแนวแกน และเพิ่มกำลังรับ
แรงดัด จากการศึกษาผลการตรวจวัดในสนาม [5], [6] และการวิเคราะห์ไฟ
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ไนต์เอลิเมนต์ [5] ของงานวิจัยก่อนหน้าสามารถยืนยันได้ว่าเสาเข็มดิน
ซีเมนต์เสริมแกนคอนกรีตมีสมรรถนะด้านการทรุดตัว การเคลื ่อนตัว
ด้านข้าง และอัตราส่วนรับน้ำหนัก (Load Sharing Ratio) ที่เหนือกว่า
เสาเข็มดินซีเมนต์แบบปกติเมื่อรองรับน้ำหนักจากคันทาง จากการศึกษา
ข้างต้น จึงมีงานวิจัยอื่น ๆ  ที่ได้พัฒนาและศึกษาการใช้เสาเข็มดินซีเมนต์
เสริมแกนคอนกรีตรองรับคันทางได้แก่ การศึกษากลไกการถ่ายน้ำหนัก 
(Load Transfer Mechanism) และแนวโค้งรับแรง (Soil Arching) [7] การ
พัฒนากระบวนการออกแบบและแผนภูมิออกแบบสำหรับคำนวณการทรุด
ตัวสุดท้าย (Final Settlement) [8] และผลเฉลยเชิงว ิเคราะห์สำหรับ
คำนวณการทรุดตัวตามเวลา (Consolidation Settlement) [9] แต่อย่างไร
ก็ตาม เนื่องจากแกนเสาเข็มคอนกรีตนั้นมีราคาค่อนข้างสูง จึงมีงานวิจัยที่
ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้แกนไม้ยูคาลิปตัสทดแทน ผลการศึกษาการ
ทดสอบการให้แรงตามแนวแกนกับเสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกนด้วย
แบบจำลองย่อส่วนในห้องปฏิบัติการ [10] และการวิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์
เอลิเมนต์ [10], [11] พบว่าเสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกนไม้มีกำลังรับแรงแบก
ทานตามแนวแกนใกล้เคียงกับเสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกนคอนกรีต แต่
อย่างไรก็ตามยังไม่มีงานวิจัยใดยืนยันว่าเสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกนไม้จะมี
สมรรถนะที่ดีเมื่อรองรับน้ำหนักจากคันทางท่ีมีทั้งแรงกระทำในแนวด่ิงและ
แนวราบ รวมถึงสมรรถนะด้านกำลังรับโมเมนต์ดัดภายในเสาเข็ม  

งานวิจัยนี้ดำเนินการวิเคราะห์และเปรียบเทียบสมรรถนะของคันทาง
รองรับด้วยเสาเข็มดินซีเมนต์แบบปกติและเสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกนไม้ 
ผลตรวจวัดในสนามของทางหลวงหมายเลข 3117 (บางบ่อ-คลองด่าน) 
กิโลเมตรที่ 6+055 จังหวัดสมุทรปราการ [1] ซึ่งก่อสร้างบนชั้นดินเหนียว
อ่อนกรุงเทพและปรับปรุงคุณภาพดินโดยใช้เสาเข็มดินซีเมนต์แบบปกติถูก
นำมาใช้ปรับเทียบความถูกต้องของแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์และ
พารามิเตอร์ของแบบจำลองดิน จากนั้นทำการวิเคราะห์เชิงตัวแปรเพ่ือ
ศึกษาอิทธิพลของพื้นที่หน้าตัดเสาเข็มดินซีเมนต์ พื้นที่หน้าตัดแกนไม้ 
ความยาวแกนไม้ และกำลังรับแรงอัดแบบไม่ระบายน้ำของเสาเข็มดิน
ซีเมนต์ที่ส่งผลต่อสมรรถนะของคันทาง 

 ระเบียบวิธีการศึกษา 

 แบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์ 

การวิเคราะห์ใช้แบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์แบบ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม 
PLAXIS 3D แบบจำลองคันทางรองรับด้วยเสาเข็มดินซีเมนต์แบบปกติที่
เป็นส่วนหนึ ่งของหลวงหมายเลข 3117 (บางบ่อ-คลองด่าน) บริเวณ
กิโลเมตรที่ 6+0.55 ถูกนำมาใช้เป็นกรณีศึกษาซึ่งเป็นคันทางสูง 1.5 เมตร 
ความกว้างที่ฐาน 18 เมตร และมีอัตราส่วนความชันแนวดิ่งต่อแนวราบ
เท่ากับ 1:2 คันทางก่อสร้างบนบริเวณที่มีชั้นดินเหนียวอ่อนหนา 11 เมตร 
มีการปรับปรุงคุณภาพดินด้วยเสาเข็มดินซีเมนต์แบบปกติที่มีเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.6 เมตร ระยะห่างระหว่างเสาเข็มเท่ากับ 1.5 เมตร ปลาย
เสาเข็มวางอยู่บนชั้นดินเหนียวแข็งปานกลางที่ระดับ -14 เมตร จากผิวดิน
เดิม ดังแสดงในรูปที่ 1 การวิเคราะห์จำลองตามสภาพการก่อสร้างจริงใน

สนามแสดงดังตารางที่ 1 แบบจำลองเแบบสมมาตร 3 มิติ ถูกนำมาใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ซึ่งสามารถแสดงโครงตาข่าย (Mesh) ได้ดังรูปที่ 2 โดยมี
ความกวา้งเท่ากับ 1.5 เมตร ยาว 60 เมตร ลึก 28 เมตร ซึ่งมีเงื่อนไขขอบเขต
เพียงพอสำหรับการวิเคราะห์ ขอบเขตการเคลื ่อนที ่ (Displacement 
Boundary) สำหรับระนาบ x = 0 เมตร, x = 60 เมตร, y = 0 เมตร และ y = 
1.5 เมตร ถูกยึดร้ังในทิศทางต้ังฉากกับระนาบ ขอบเขตการเคล่ือนที่สำหรับ
ระนาบ z = -28 เมตร ถูกยึดรั้งทุกทิศทาง (x, y, z) ระดับน้ำใต้ดินอยู่ที่
ระดับ -1.5 เมตร แรงดันนำ้ในโพรงเร่ิมต้นก่อนการก่อสร้างคันทางเป็นแบบ  

 
รูปที่ 1 คันทางรองรับด้วยเสาเข็มดินซีเมนต์แบบปกติสำหรับ

สอบเทียบความถูกต้องของแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์ 
 

 
รูปที่ 2 โครงตาข่าย (Mesh) ของแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์ 

ตารางที่ 1 ขั้นตอนการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์อ้างอิงจากการก่อสร้าง
ในสนาม [1] 

ลำดับ คำอธิบาย เวลา (วัน) 
0 จำลองความเค้นเร่ิมต้นในสนาม  - 
1 ก่อสร้างเสาเข็ม DCM และ SDCM 0 
2 ถมและบดอัดคันทางสูง 0.5 เมตร  10 
3 ถมและบดอัดคันทางสูง 0.8 เมตร 40 
4 ถมและบดอัดคันทางสูง 1.2 เมตร 70 
5 ถมและบดอัดคันทางสูง 1.5 เมตร 105 
6 130 วันหลังก่อสร้างเสร็จ 235 
7 90% การทรุดตัวคายน้ำ > 10 ปี 
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ตารางที่ 2 พารามิเตอร์แบบจำลองดินมอร์-คูลอมบ์สำหรับวัสดุคันทาง
และชั้นดินถม 

พารามิเตอร์ วัสดุคันทาง[1] ชั้นดินถม[1] 

𝛾 (kN/m3) 20 20 
𝐸′ (kPa) 20,000 30,000 
𝜈′ 0.33 0.33 
𝑐′ (kPa) 10 1 
𝜙′ (degree) 32 32 
𝑘  (m/day) - - 
𝑘 𝑘  (m/day) - - 
พฤติกรรมของวัสดุ Drained Drained 

ตารางที่ 3 พารามิเตอร์แบบจำลองดินมอร์-คูลอมบ์สำหรับดินซีเมนต์
และแกนไม้ 

พารามิเตอร์ ดินซีเมนต์ แกนไม[้10] 

𝛾 (kN/m3) 15 9.5 
𝐸′ (kPa) 21,000 4,000,000 
𝜈′ 0.33 0.25 
𝑐′ (kPa) 𝑐  = 150 6,500 
𝜙′ (degree) 0 30 
𝑘  (m/day) 0.1X10-3 - 
𝑘 𝑘  (m/day) 0.2X10-3 - 
Flexural stiffness (kPa) 57 76,000 
พฤติกรรมของวัสดุ Undrained (B) Non-porous 

Hydrostatic ขอบเขตการซึมผ่าน (Flow Boundary) ที่ระนาบ x = 0 เมตร, 
x = 60 เมตร, y = 0 เมตร, y = 1.5 เมตร และ z = -28 เมตร เป็นแบบทึบ
น้ำ [1] กำหนดค่าอัตราส่วนลดทอนกำลังรับแรงเฉือนของอินเตอร์เฟส 
(𝑅 ) ระหว่างแกนกับดินซีเมนต์เท่ากับ 0.4 [5], [10], [11], [12]  

 ชั้นดินและพารามิเตอร์ของวัสดุ 

ในการศึกษาครั้งนี้ วัสดุคันทาง ชั้นดินถม เสาเข็มดินซีเมนต์และแกน
ไม้ ถูกกำหนดให้มีพฤติกรรมเป็นไปตามแบบจำลองดินมอร์-คูลอมบ์ ซึ่งมี
ค่าพารามิเตอร์แสดงดังตารางที่ 2 และตารางที่ 3 กำลังรับแรงดึงและ
โมดูลัสยืดหยุ่นของเสาเข็มดินซีเมนต์มีค่าเท่ากับ 0.17 เท่า และ 70 เท่า 
ของกำลังรับแรงอัดแบบไม่ระบายน้ำ ค่ากำลังรับแรงดัดของแกนไม้อ้างอิง
จากฐานข้อมูลของกรมป่าไม้ประเทศไทย [13] ชั ้นดินเหนียวอ่อน ดิน
เหนียวแข็งปานกลาง และดินเหนียวแข็งถูกกำหนดให้มีพฤติกรรมเป็นไป
ตามแบบจำลองดินฮาร์ดเดนนิ่ง โดยมีค่าพารามิเตอร์แสดงดังตารางที่ 4 ผล
ตรวจวัดในสนามจากงานวิจัยก่อนหน้า [1] ถูกนำมาใช้สอบเทียบความ
ถูกต้องของแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์และค่าพารามิเตอร์ของวัสดุจากรูป
ที่ 3 และ 4 โดยจะเห็นได้ว่าแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์และพารามิเตอร์ที่
ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ให้ผลการวิเคราะห์สอดคล้องกับผลตรวจวัดในสนาม  

 

ตารางที่ 4 พารามิเตอร์แบบจำลองดินฮาร์ดเดนน่ิงสำหรับชั้นดิน เหนียว 
อ่อน ดินเหนียวแข็งปานกลาง และดินเหนียวแข็ง 

 

พารามิเตอร์ 
ดินเหนียว
อ่อน[14],[15] 

ดินเหนียวแข็ง
ปานกลาง 

ดินเหนียว
แข็ง[1] 

𝛾 (kN/m3) 15 15 15 
𝐸  (kPa) 1,200 4,000 50,000 
𝐸  (kPa) 1,200 4,000 50,000 
𝐸  (kPa) 4,000 12,000 150,000 
𝜈   0.35 0.35 0.2 
𝑚  1 1 1 
𝑐′ (kPa) 2 10 18 
𝜙′ (degree) 22 22 25 
𝑂𝐶𝑅  1.1 1.5 2.2 
𝑘  (m/day) 0.1X10-3 0.05X10-3 0.25X10-3 
𝑘 𝑘  
(m/day) 0.2X10-3 0.1X10-3 0.25X10-3 

พฤติกรรมของ
วัสดุ 

Undrained 
(A) 

Undrained 
(A) 

Undrained 
(A) 

    

 

รูปที่ 3 ผลสอบเทียบการทรุดตัวบริเวณก่ึงกลางของคันทาง 

 

รูปที่ 4 ผลสอบเทียบการเคล่ือนตัวด้านข้างตามความลึกที่ระยะ 
12 เมตรจากกึ่งกลางคันทางคันทาง 
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ตารางที่ 5 สมรรถนะของคันทางรองรับด้วยเสาเข็มดินซีเมนต์และรองรับด้วยเสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกนไม้ 

สมรรถนะของคันทาง 
คันทางรองรับด้วยเสาเข็มดินซีเมนต์แบบปกติ คันทางรองรับด้วยเสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกนไม้ 

105 วัน 235 วัน 
90% การทรุดตัว

คายน้ำ 
105 วัน 235 วัน 

90% การทรุดตัว
คายน้ำ 

การทรุดตัวบริเวณกึ่งกลางคันทาง 110.79 116.59 145.19 57.02 63.47 79.65 
การเคลื่อนตัวด้านข้างบริเวณปลายคันทาง  45.60 43.05 30.90 24.87 23.86 28.55 
การทรุดตัวที่แตกต่างกันบริเวณฐานคันทาง 13.70 15.18 15.79 14.97 23.06 28.13 
อัตราส่วนความปลอดภัยของโมเมนต์ดัด 6.33 6.70 3.06 12.00 7.60 4.42 

 การวิเคราะห์และผลการศึกษา 

 คันทางสำหรับวิเคราะห์เชิงตัวแปร 

สำหรับการวิเคราะห์เชิงตัวแปร เสาเข็มต้นสุดท้ายจะไม่นำมา
วิเคราะห์ รวมถึงเปล่ียนชั้นดินถมเป็นชั้นดินเหนียวอ่อนเพ่ือลดความ
ซับซ้อนเชิงพฤติกรรม รูปที่ 5 แสดงคันทางรองรับด้วยเสาเข็มดิน
ซีเมนต์แบบปกติและเสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกนไม้สำหรับการ
วิเคราะห์เชิงตัวแปรในการศึกษาคร้ังนี้ อัตราส่วนความปลอดภัยของ
การเลื ่อนไถล (𝐹𝑆 ) ของคันทางทั ้งสองถูกควบคุมให้มีค่า
ใกล้เคียงกันเพ่ือการเปรียบเทียบที่เหมาะสมในส่วนการวิเคราะห์เชิง
ตัวแปร โดยอัตราส่วนความปลอดภัยของการเลื่อนไถลของคันทาง
รองรับด้วยเสาเข็มดินซีเมนต์แบบปกติและเสาเข็มดินซีเมนต์เสริม
แกนไม้มีค่าเท่ากับ 2.60 และ 2.62 ตามลำดับ สำหรับคันทาง
รองรับด้วยเสาเข็มดินซีเมนต์แบบปกติ เสาเข็มมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.6 เมตร มีความยาว 14 เมตร และมีกำลังรับแรงอัดแบบไม่ระบาย
น้ำเท่ากับ 300 กิโลปาสคาล ส่วนคันทางรองรับด้วยเสาเข็มดิน
ซีเมนต์เสริมแกนไม้ เสาเข็มมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เมตร มีความ
ยาว 14 เมตร มีกำลังรับแรงอัดแบบไม่ระบายน้ำเท่ากับ 300 กิโล
ปาสคาล ความยาวแกนไม้ 10 เมตร และเส้นผ่านศูนย์กลางแกนไม้ 
0.20 เมตร 

สมรรถนะของคันทางแบ่งออกเป็นสองช่วงเวลา ได้แก่หลังก่อสร้างเสร็จ 
(105 ว ัน) ซ ึ ่ งแสดงถ ึงสมรรถนะของค ันทางในระยะส ั ้น (Short-Term 
Performance) และเวลาที่เกิดการทรุดตัวคายน้ำ 90% ซึ่งแสดงถึงสมรรถนะ
ของคันทางในระยะยาว (Long-Term Performance) สมรรถนะของคันทางที่
สนใจประกอบด้วยการทรุดตัวบริเวณกึ่งกลางคันทาง การเคลื่อนตัวด้านข้าง
ตามความลึกที่บริเวณปลายคันทาง (ระยะ 9 เมตร จากกึ่งกลางคันทาง) การ
ทรุดตัวที่แตกต่างกันใต้คันทางระหว่างการทรุดตัวที่เกิดขึ้นบริเวณหัวเสาเข็ม
และดินรอบข้าง ดังแสดงในรูปที่ 6-8 ความสามารถในการรับโมเมนต์ดัดของ
เสาเข็มดินซีเมนต์และเสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกนไม้วิเคราะห์จากการทดสอบ
เสาเข็มเดี่ยวรับแรงด้านข้าง (Lateral Pile Load Test) ด้วยแบบจำลองไฟไนต์
เอลิเมนต์ จากการจำลองการทดสอบเสาเข็มเดี่ยวรับแรงด้านข้างพบว่าเสาเข็ม
ดินซีเมนต์เสริมแกนไม้มักเกิดการวิบัติที่ดินซีเมนต์รอบ  ๆแกน ก่อนแกนไม้
เสมอ แต่อย่างไรก็ตาม เสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกนไม้ยังคงมีเสถียรภาพต่อการ
รับโมเมนต์ดัดเนื่องจากแกนไม้มีความสามารถในการรับโมเมนต์ดัด (Flexural 

stiffness) สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับดินซีเมนต์รอบ  ๆแกน ดังแสดงในตารางท่ี 
3 โดยที่เสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกนไม้จะสูญเสียเสถียรภาพในด้านการรับ
โมเมนต์ดัดเมื่อแกนไม้เกิดการวิบัติ ดังนั้นในการศึกษาคร้ังนี้จึงกำหนดค่า 

 

(ก) คันทางรองรับด้วยเสาเข็มดินซีเมนต์แบบปกติ 

 

(ข) คันทางรองรับด้วยเสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกนไม้ 
รูปที่ 5 คันทางสำหรับการวิเคราะห์เชิงตัวแปร 

โมเมนต์ดัดที่ทำให้ดินซีเมนต์เกิดการวิบัติเป็นความสามารถในการรับโมเมนต์
ดัดของเสาเข็มดินซีเมนต์ และค่าโมเมนต์ดัดที่ทำให้แกนไม้เกิดการวิบัติเป็น
ความสามารถในการรับโมเมนต์ดัดของเสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกนไม้ รูปที่ 9 
แสดงโมเมนต์ดัดที่เกิดขึ้นภายในเสาเข็มดินซีเมนต์ และภายในแกนเสริมของ
เสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกนไม้ โดยค่าโมเมนต์ดัดสูงสุดจะนำมาคำนวณหา
อัตราส่วนความปลอดภัยของโมเมนต์ดัด (𝐹𝑆 ) จากการวิเคราะห์
พบว่าความสามารถในการรับโมเมนต์ดัดของเสาเข็มดินซีเมนต์ที่มีขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.6 เมตร มีค่าเท่ากับ 2.156 กิโลนิวตันเมตร ซึ่งใกล้เคียงกับ
ค่าที่คำนวณจากสมการเสนอโดยงานวิจัยก่อนหน้า [1] ซึ่งเท่ากับ 2.163 กิโล
นิวตันเมตร สมรรถนะของคันทางรองรับด้วยเสาเข็มดินซีเมนต์แบบปกติและ
เสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกนไม้สรุปได้ดังตารางท่ี 5 

ความแกร่งตามแนวแกน (Axial Stiffness) ของเสาเข็มดินซีเมนต์
แบบปกติ (𝑘 ) คำนวณได้จากสมการที่ (1) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 424.12 
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กิโลนิวตันต่อเมตร ส่วนความแกร่งตามแนวแกนของเสาเข็มดินซีเมนต์
เสริมแกนไม้ (𝑘 ) คำนวณด้วยวิธี Equivalent Stiffness, [16] แสดง
ดังสมการที่ (2) - (5) โดยมีค่าเท่ากับ 954.63 กิโลนิวตันต่อเมตร 
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โดยที่ 𝐸  คือโมดูลัสยืดหยุ่นของแกนเสริม 𝐴  คือ
พ้ืนที่หน้าตัดแกนเสริม 𝐿  คือความยาวแกนเสริม 𝐸   คือ
โมดูลัสยืดหยุ่นของดินซีเมนต์ 𝐿  คือความยาวของเสาเข็ม 
𝐴  พ้ืนที่หน้าตัดของเสาเข็ม 𝐴′ 𝐴  𝐴  

เมื่อพิจารณาค่าการทรุดตัวในรูปที่ 6 พบว่าการทรุดตัวของคันทางรองรับ
ด้วยเสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกนไม้มีค่าน้อยกว่าการทรุดตัวของคันทางรองรับ
ด้วยเสาเข็มดินซีเมนต์แบบปกติ โดยหากพิจารณาที่ 90% การทรุดตัวคายน้ำ 
พบว่าเสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกนไม้ช่วยลดการทรุดตัวของคันทางได้ประมาณ
ร้อยละ 45 เมื่อเทียบกับคนัทางรองรับด้วยเสาเข็มดินซีเมนต์แบบปกติ เนื่องจาก
ความแกร่ง (Stiffness) ที่มากกว่าของเสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกนไม้ ทำให้
น้ำหนักคันทางสามารถถ่ายลงเสาเข็มได้มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเสาเข็มดิน
ซีเมนต์แบบปกติ ส่งผลให้น้ำหนักคันทางถ่ายลงดินเหนียวอ่อนรอบ ๆ  เสาเข็ม
ดินซีเมนต์เสริมแกนไม้ลดลงจึงทำให้แรงดันน้ำส่วนเกินที่เกิดขึ้นลดลง และทำ
ให้ระยะเวลาสำหรับการทรุดตัวคายน้ำลดลงตามไปด้วย โดยคันทางรองรับด้วย
เสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกนไม้ใช้ระยะเวลาเพียง 10.67 ปีสำหรับการทรุดตัวคาย
น้ำ 90% ซึ่งน้อยกว่าคันทางรองรับด้วยเสาเข็มดินซีเมนต์แบบปกติที่ใช้เวลาถึง 
16.93 ปี 

จากรูปที่ 7 พบว่าเสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกนไม้สามารถลดการเคลื่อนตัว
ด้านข้างของคันทางได้ถึงร้อยละ 37 เมื่อเปรียบเทียบกับเสาเข็มดินซีเมนตแ์บบ
ปกติ เมื่อพิจารณาการเคลื่อนตัวด้านข้างของคันทางรองรับด้วยเสาเข็มดิน
ซีเมนต์แบบปกติ พบว่ารูปร่างการเคลื่อนตัวด้านข้างของคันทางจะเปลี่ยนไป
ตามเวลา โดยเมื่อการทรุดตัวคายน้ำเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ปริมาตรดินลดลงทั้งใน
แนวดิ่งและแนวราบ ทำให้เกิดปรากฏการณ์การเคลื่อนตัวด้านข้างย้อนกลับ 
(Lateral Rebound) ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้มีความสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของงานวิจัยก่อนหน้า [3] สำหรับการวิเคราะห์การเคล่ือนตัวด้านขา้งของคันทาง
ในระยะยาว (Long-Term Lateral Movement) ที่รองรับด้วยเสาเข็มดินซีเมนต์
แบบปกติ ดังนั้นค่าการเคลื่อนตัวด้านข้างของคันทางรองรับด้วยเสาเข็มดิน
ซีเมนต์แบบปกติที่มากที่สุดจะเกิดทันทีหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จในทางตรงกัน
ข้าม การเคล่ือนตัวด้านข้างที่มากที่สุดของคันทางรองรับด้วยเสาเข็มดินซีเมนต์
เสริมแกนไม้จะเกิดขึ้นที่บริเวณผิวดิน ณ เวลา 90% ของการทรุดตัวคายน้ำ 

เนื่องจากค่าความแกร่ง (Stiffness) ที่สูงกว่าของเสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกน
ไม้ทำให้การทรุดตัวบริเวณหัวเสาเข็มมีค่าต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเสาเข็มดิน
ซีเมนต์แบบปกติในกรณีที่รองรับน้ำหนักจากคันทางท่ีเท่ากัน เมื่อพิจารณาการ

ทรุดตัวที่แตกต่างกันในรูปที่ 8 พบว่าเสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกนไม้มีค่าการ
ทรุดตัวที่แตกต่างกันมากกว่าเสาเข็มดินซีเมนต์แบบปกติในทุกช่วงเวลาท่ี
พิจารณา บริเวณที่เกิดการทรุดตัวที่แตกต่างกันสูงสุดจะอยู่ที่บริเวณ 4.5 ถึง 
5.25 เมตร จากศูนย์กลางของคันทาง ดังนั้นหากเลือกใช้การปรับปรุงคุณภาพ
ดินก่อนการก่อสร้างคันทางด้วยเสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกน จะต้องคำนงึถึงค่า
การทรุดตัวที่แตกต่างกันเป็นหลัก โดยสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยการสร้าง
คันทางให้มีความสูงมากกว่า 1.5 เท่าของระยะห่างระหว่างเสาเข็ม (Spacing) ซึ่ง
จะทำให้การทรุดตัวที่แตกต่างกันบริเวณผิวคันทางด้านบนมีค่าน้อยมากหรือ
อาจไม่เกิดการทรุดตัวที่แตกต่างกันเลย เนื่องจากการก่อตัวของแนวโค้งรับแรง 
(Soil Arching) [7] อย่างไรก็ตามหากคันทางมีความสูงไม่มากพออาจต้องพิจารณา
ใช้ชั้นถ่ายแรง (Load Transfer Platform) สำหรับป้องกันการเกิดปัญหาดังกล่าว 
ซึ่งอาจเป็นชั้นทรายบดอัด [17] ชั้นทรายผสมซีเมนต์บดอัด [17] หรือเป็นแผ่น
พ้ืนคอนกรีต [18] 

 

รูปที่ 6 การทรุดตัวบริเวณก่ึงกลางคันทาง 

 

รูปที่ 7 การเคล่ือนตัวด้านข้างบริเวณปลายคันทาง 
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รูปที่ 8 การทรุดตัวแตกต่างกันบริเวณใต้คันทาง 
 

 

รูปที่ 9 โมเมนต์ดัดที่เกิดขึ้นในเสาเข็ม 

ตารางที่ 6  ตัวแปรออกแบบสำหรับวิเคราะห์สมรรถนะของคันทาง 

พารามิเตอร์ ช่วงของพารามิเตอร์ 

พ้ืนที่หน้าตัดเสาเข็ม, 𝑫𝒔𝒐𝒄𝒌𝒆𝒕 0.4, 0.5, 0.6, 0.8 (m) 
กำลังของเสาเข็ม, 𝒒𝒖,𝒔𝒐𝒄𝒌𝒆𝒕 150, 300, 450, 600, 750 (kPa) 
พ้ืนที่หน้าตัดแกนไม้, 𝑫𝒄𝒐𝒓𝒆 0.18, 0.20, 0.22, 0.25 (m) 
ความยาวแกนไม้, 𝑳𝒄𝒐𝒓𝒆  7, 8.5, 10, 11, 12, 14 (m) 

เมื่อพิจารณาค่าโมเมนต์ดัดที่เกิดขึ้นภายในเสาเข็มดินซีเมนต์แบบ
ปกติและเสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกนไม้รองรับคันทางในรูปที่ 9 พบว่าค่า
โมเมนต์ดัดสูงสุดที่เกิดขึ ้นเกิดที่เวลา 90% ของการทรุดตัวคายน้ำใน
เสาเข็มทั้งสองประเภท โดยค่าโมเมนต์ดัดที ่เกิดขึ ้นในแกนไม้สำหรับ
เสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกนไม้มีค่าเท่ากับ 1.33 กิโลนิวตันเมตร ซึ่ง
มากกว่าโมเมนต์ดัดที่เกิดขึ้นในเสาเข็มดินซีเมนต์แบบปกติซึ่งมีค่าเท่ากับ 
0.71 กิโลนิวตันเมตร แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากเสาเข็มดินซีเมนต์เสริม
แกนไม้มีค่าความสามารถในการรับโมเมนต์ดัดเท่ากับ 5.89 กิโลนิวตัน
เมตร ซึ่งมากกว่าเสาเข็มดินซีเมนต์แบบปกติที่มีค่าเท่ากับ 2.16 กิโลนิว
ตันเมตร ทำให้เสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกนไม้มีค่าอัตราส่วนความ
ปลอดภัยของโมเมนต์ดัดมากกว่าเสาเข็มซีเมนต์แบบปกติเมื ่อรองรับ
น้ำหนักคันทาง ซึ่งมากกว่าเสาเข็มดินซีเมนต์แบบปกติคิดเป็นร้อยละ 44 

 ผลการวิเคราะห์เชิงตัวแปร 

จากผลการศึกษาที่ได้แสดงในหัวข้อ 3.1 พบว่าสมรรถนะคันทางใน
ระยะยาว (ที่ 90% การทรุดตัวคายน้ำ) ของคันทางรองรับด้วยเสาเข็มดิน
ซีเมนต์แบบปกติและเสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกนไม้จะมีค่าที่วิกฤติกว่า
สมรรถนะคันทางในระยะสั้น (หลังก่อสร้างเสร็จ) ดังนั้นในการวิเคราะห์เชิง
ตัวแปรในส่วนที่จะกล่าวต่อไปนี้ ทุกสมรรถนะของคันทางจะพิจารณาที่
เวลา 90% ของการทรุดตัวคายน้ำ ยกเว้นค่าการเคลื่อนตัวด้านข้างของคัน
ทางที่รองรับด้วยเสาเข็มดินซีเมนต์แบบปกติเนื่องจากเกิดการเคลื่อนตัว
ด้านข้างย้อนกลับ (Lateral Rebound) ตัวแปรที ่ใช ้ในการออกแบบ 
(Design Parameters) ถูกนำมาศึกษาโดยตัวแปรที่สนใจและค่าตัวแปร
แสดงดังตารางที่ 6 โดยท่ีเส้นผ่านศูนย์กลางของเสาเข็มดินซีเมนต์และเส้น
ผ่านศูนย์กลางของแกนไม้จะถูกแปลงเป็นพื้นที่หน้าตัด (𝐴  และ 
𝐴  ตามลำดับ) เพ่ือความเหมาะสมในการเปรียบเทียบเชิงตัวแปรต่อไป 

อิทธิพลของตัวแปรออกแบบต่อการทรุดตัวบริเวณกึ่งกลางของคันทาง
แสดงดังรูปที่ 10 สำหรับคันทางรองรับด้วยเสาเข็มดินซีเมนต์แบบปกติ ทั้ง
พื้นที่หน้าตัดเสาเข็มและกำลังรับแรงอัดแบบไม่ระบายน้ำมีอิทธิพลต่อการ
ทรุดตัวของคันทางในระดับใกล้เคียงกัน สำหรับคันทางรองรับด้วยเสาเข็ม
ดินซีเมนต์เสริมแกนไม้ ความยาวของแกนไม้มีอิทธิพลมากที่สุด ในขณะที่
พื้นที่หน้าตัดของแกนเสริมมีอิทธิพลต่อการทรุดตัวของคันทางน้อยที่สุด 
เนื่องจากการเพิ่มความยาวแกนไม้สามารถถ่ายเทน้ำหนักคันทางไปยังชั้นดิน
ข้างล่างได้มากกว่าการเพิ่มพื้นที่หน้าตัดแกนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยก่อน
หน้า [10] ส่วนกำลังรับแรงอัดแบบไม่ระบายน้ำกับพื้นที่หน้าตัดของเสาเข็ม
สำหรับเสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกนไม้มีอิทธิพลใกล้เคียงกัน 

อิทธิพลของตัวแปรออกแบบต่อการเคล่ือนตัวด้านข้างสูงสุดของคันทาง
แสดงดังรูปที่ 11 สำหรับคันทางรองรับด้วยเสาเข็มดินซีเมนต์แบบปกติ ทั้ง
พ้ืนที่หน้าตัดเสาเข็มและกำลังรับแรงอัดแบบไม่ระบายน้ำมีผลต่อการเคล่ือน
ตัวด้านข้างสูงสุดของคันทางในระดับใกล้เคียงกัน สำหรับคันทางรองรับด้วย
เสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกนไม้ พื้นที่หน้าตัดของเสาเข็มดินซีเมนต์มีอิทธิพล
สูงที่สุด ในขณะที่ของกำลังรับแรงอัดแบบไม่ระบายน้ำของเสาเข็มดินซีเมนต์
กับพ้ืนที่หน้าตัดของแกนเสริมมีอิทธิพลในระดับเคียงกัน การเพ่ิมกำลังรับ
แรงอัดแบบไม่ระบายน้ำของเสาเข็มจาก 450 กิโลปาสคาล ถึง 750 กิโลปาสคาล 

 

รูปที่ 10 อิทธิพลของตัวแปรออกแบบต่อการทรุดตัวทึ่ก่ึงกลางของ
คันทาง 
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รูปที่ 11 อิทธิพลของตัวแปรออกแบบต่อการเคล่ือนตัวด้านข้าง
สูงสุดคันทาง 

 

ส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนตัวด้านข้างของคันทางเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็
ตามพบว่าความยาวของแกนไม้มีค่าเหมาะสม (Optimum Value) ที่จะทำ
ให้การเคล่ือนตัวด้านข้างสูงสุดของคันทางมีค่าต่ำที่สุด  

อิทธิพลของตัวแปรออกแบบต่อการทรุดตัวที่แตกต่างกันสูงสุดของคัน
ทางแสดงดังรูปที่ 12 สำหรับคันทางรองรับด้วยเสาเข็มดินซีเมนต์แบบปกติ 
พื้นที่หน้าตัดของเสาเข็มมีอิทธิพลต่อการทรุดตัวที่แตกต่างกันสูงกว่าเมื่อ
เปรียบเทียบกำลังรับแรงอัดแบบไม่ระบายน้ำ สำหรับคันทางรองรับด้วย
เสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกนไม้ พื้นที่หน้าตัดของเสาเข็มดินซีเมนต์มีอิทธิพล
ต่อการทรุดตัวที่แตกต่างกันสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกำลังรับแรงอัดแบบไม่
ระบายน้ำของเสาเข็มเช่นเดียวกับคันทางรองรับด้วยเสาเข็มดินซีเมนต์ ความ
ยาวแกนเสริมและพื้นที่หน้าตัดแกนเสริมส่งผลต่อการทรุดตัวที่แตกต่างกัน
เพียงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับตัวแปรอื่น โดยสามารถอธิบายได้ว่า การ
เพิ่มกำลังรับแรงอัดแบบไม่ระบายน้ำของเสาเข็มดินซีเมนต์ พื้นที่หน้าตัด
ของเสาเข็ม และความยาวแกนเสริมทำให้ความแกร่งตามแนวแกนของเสาเข็ม
เพิ่มขึ้น น้ำหนักคันทางจึงสามารถถ่ายลงเสาเข็มได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ส่งผลให้การทรุดตัวของดินโดยรอบเสาเข็มลดลง และมีผลกระทบโดยตรง
ต่อการทรุดตัวที่แตกต่างกันใต้คันทาง เมื่อกำลังรับแรงอัดแบบไม่ระบายน้ำ
รวมถึงพ้ืนที่หน้าตัดของเสาเข็มมีค่าเพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้การทรุดตัวที่แตกต่าง
กันสามารถลดลงได้อย่างมีนัยสำคัญ แต่เมื่อเพ่ิมความยาวแกนเสริม การทรุด
ตัวของดินรอบเสาเข็มและบริเวณหัวเสาเข็มจะมีค่าลดลงในอัตราที่ใกล้เคียง
กัน ส่งผลให้การทรุดตัวที่แตกต่างกันเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีนัยสำคัญ 
ในทางเดียวกัน การเพิ่มพื้นที่หน้าตัดแกนเสริมมีผลกระทบต่อการทรุดตัวที่
แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย เนื่องจากการเพ่ิมพ้ืนที่หน้าตัดแกนเสริมมีผลอย่าง
ไม่มีนัยสำคัญต่อความสามารถในการถ่ายน้ำหนักคันทางลงเสาเข็ม 

อิทธิพลของตัวแปรออกแบบต่ออัตราส่วนความปลอดภัยของโมเมนต์
ดัดในเสาเข็มของคันทางแสดงดังรูปที่ 13 สำหรับคันทางรองรับด้วยเสาเข็ม
ดินซีเมนต์แบบปกติ พบว่าพื้นที่หน้าตัดของเสาเข็มดินซีเมนต์มีอิทธิพลต่อ
อัตราส่วนความปลอดภัยของโมเมนต์ดัดสูงกว่ากำลังรับแรงอัดแบบไม่
ระบายน้ำของเสาเข็มดินซีเมนต์ เนื ่องจากการเพิ่มพื้นที่หน้าตัดจะเพ่ิม
โมเมนต์ความเฉื่อย (Moment of Inertia) ซึ่งสามารถเพิ่มกำลังรับแรงดัดได้
มากกว่า นอกจากนี้ยังพบว่าทั้งสองตัวแปรมีค่าเหมาะสม (Optimum Value) 
ที่ทำให้อัตราส่วนความปลอดภัยของโมเมนต์ดัดต่ำที่สุด ซึ่งเป็นสมรรถนะที่

ไม่พึงประสงค์ สำหรับคันทางรองรับด้วยเสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกนไม้ 
พ้ืนที่หน้าตัดเสาเข็ม พ้ืนที่หน้าตัดแกนไม้ และความยาวแกนไม้มีอิทธิพลต่อ
อัตราส่วนความปลอดภัยของโมเมนต์ดัดในเสาเข็มใกล้เคียงกัน ส่วนค่ากำลัง
รับแรงอัดแบบไม่ระบายน้ำของเสาเข็มมีค่าเหมาะสม (Optimum Value) ที่
ทำให้อัตราส่วนความปลอดภัยของโมเมนต์ดัดมีค่าสูงที่สุด 

 สรุป 

การศึกษานี ้ใช ้การว ิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์แบบ 3 มิต ิเพ่ือ
เปรียบเทียบสมรรถนะของคันทางรองรับด้วยเสาเข็มดินซีเมนต์แบบปกติ
และเสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกนไม้ รวมถึงศึกษาอิทธิพลของตัวแปร
ออกแบบต่อสมรรถนะของคันทาง จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 

รูปที่ 12 อิทธิพลของตัวแปรออกแบบต่อการทรุดตัวที่แตกต่างกัน
สูงสุดของคันทาง 

 

รูปที่ 13 อิทธิพลของตัวแปรออกแบบต่ออัตราส่วนความปลอดภัย
ของโมเมนต์ดัดในเสาเข็มของคันทาง 

1. เมื่อเปรียบเทียบสมรรถนะของคันทางในกรณีที่มีอัตราส่วนความ
ปลอดภัยต่อการเลื่อนไถลที่เท่ากัน คันทางรองรับด้วยเสาเข็มดิน
ซีเมนต์เสริมแกนไม้มีการทรุดตัวที่ต่ำกว่า การเคลื่อนตัวด้านข้าง
น้อยกว่า รวมถึงมีอัตราส่วนความปลอดภัยของโมเมนต์ดัดภายใน
เสาเข็มมากกว่าคันทางรองรับด้วยเสาเข็มดินซีเมนต์แบบปกติ 

2. ค่าสมรรถนะวิกฤติจะเกิดขึ้นที่เวลา 90% การทรุดตัวคายน้ำ ซึ่งเป็น
สมรรถนะระยะยาว (Long-Term Performance) ยกเว้นค่าการ
เคลื่อนตัวด้านข้างสูงสุดของคันทางรองรับด้วยเสาเข็มดินซีเมนต์
แบบปกติที่เกิดขึ้นหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งเป็นสมรรถนะระยะ
ส้ัน (Short-Term Performance)  
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3. ค่าการทรุดตัวที่แตกต่างกันเป็นค่าที่จำเป็นต้องพิจารณาหาก
เลือกใช้เสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกนไม้ในการปรับปรุงคุณภาพดิน
รองรับคันทาง หากมีค่าเกินกำหนดอาจต้องพิจารณาใช้ชั้นถ่ายแรง 
(Load Transfer Platform) เพ่ือลดปัญหาดังกล่าว 

4. พื้นที่หน้าตัดของเสาเข็มและกำลังรับแรงอัดแบบไม่ระบายน้ำเป็นตัว
แปรสำคัญที่ส่งผลต่อสมรรถนะของคันทางรองรับด้วยเสาเข็มดิน
ซีเมนต์แบบปกติและคันทางรองรับด้วยเสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกนไม้  

5. สำหรับคันทางรองรับด้วยเสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกนไม้ พบว่าความ
ยาวของแกนเสริมมีผลต่อสมรรถนะโดยรวมของคันทางมากกว่า
พ้ืนที่หน้าตัดแกนเสริม 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเคลื่อนตัวและการเปลี่ยนแปลงความเค้นของคันทางบนดินอ่อนรองรับด้วยเสาเข็มดินซีเมนต์
เสริมแกน โดยทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับต้นทุนการก่อสร้างของคันทางที่รองรับด้วยเสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกนกับเสาเข็มดินซีเมนต์แบบ
ปกติ งานศึกษานี้ใช้การวิเคราะห์เชิงตัวเลขบนพื้นฐานของแบบจำลองสามมิติสมมาตรเพื่อตรวจสอบตัวแปรสำคัญที่ส่งผลต่อสมรรถนะของคันทาง 
ซึ่งทำการศึกษาเสาเข็มดินซีเมนต์สามประเภท คือเสาเข็มดินซีเมนต์แบบปกติ เสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกนคอนกรีต และเสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกน
ไม้ โดยควบคุมราคาการก่อสร้างของเสาเข็มดินซีเมนต์แบบปกติและเสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกนคอนกรีตให้เท่ากัน และใช้ขนาดแกนไม้เท่ากับแกน
คอนกรีต จากการศึกษาพบว่าการใช้เสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกนคอนกรีตสามารถลดการทรุดตัว การเคลื่อนตัวด้านข้าง และการทรุดตัวที่แตกต่าง
กัน เมื่อเปรียบเทียบกับเสาเข็มดินซีเมนต์แบบปกติ แต่เมื่อเปรียบเทียบการใช้แกนคอนกรีตกับแกนไม้พบว่าสมรรถนะของคันทางแตกต่างกันเพียง
เล็กน้อย ในขณะที่แกนไม้ให้ราคาก่อสร้างที่ถูกกว่ามาก เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของคันทางในด้านต่าง ๆ กับต้นทุนค่าก่อสร้าง 
พบว่า ต้นทุนค่าก่อสร้างเพ่ิมขึ้น สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของเสาเข็มได้ในช่วงแรกเท่านั้น เมื่อถึงจุดหนึ่ง การเพ่ิมต้นทุนค่าก่อสร้างไม่มีนัยสำคัญต่อ
การเพ่ิมประสิทธิภาพของเสาเข็มในการรองรับคันทาง 
คำสำคัญ: การวิเคราะห์ความคุ้มทุน, เสาเข็มดินซีเมนต์, เสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกน 

Abstract 

This article aims to study the behavior of stiffened deep cement mixing (SDCM) columns under embankment loads over 
soft soil. The performance and construction cost of embankments supported by SDCM columns were compared with that 
supported by conventional deep cement mixing (DCM) columns. A three-dimensional symmetry finite element (3D-symmetry 
FE) was performed to study the performance of column-embankment system. There are three types of columns in this study, 
consisting of DCM, concrete-core SDCM, and wooden-core SDCM columns. The DCM and SDCM columns were investigated 
based on condition of equality in construction cost. The use of wooden core was compared with concrete core based on the 
similarity in dimensions. Regarding the performance of DCM and SDCM column-supported embankments, the results imply 
that the SDCM column has a higher efficiency for improving the performances of embankment over soft soil in terms of total 
settlement, lateral movement, and differential settlement. Furthermore, the wooden core-SDCM column exhibits 
insignificantly different performances when compared with concrete core. In addition, a higher stiffness of inner core can 
induce greater bending moment. When performing the relation between the construction cost and performances of 
embankments supported by DCM and SDCM columns, the column performances were greatly enhanced when construction 
costs increased up to a certain level. 
Keywords: Cost-effectiveness analysis, Deep cement mixing column, Stiffened deep cement mixing column 

 
1. คำนำ 

ในช่วงทศวรรษที ่ผ่านมา เสาเข็มดินซีเมนต์แบบปกติ (Deep 
cement mixing หรือ DCM column) มักถูกใช้ในการรองรับคันทาง
และสิ ่งก่อสร้างที ่ม ีน้ำหนักไม่มากนักบนชั ้นดินเหนียวอ่อน [1] 
เนื่องจากการก่อสร้างเสาเข็มดินซีเมนต์มีราคาถูกและใช้เวลาในการ
ก่อสร้างน้อยกว่าการปรับปรุงค ุณภาพดินว ิธ ีอ ื ่น [2],[3] โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนักและลดการทรุด

ตัวโดยรวมที่เกิดขึ ้นภายใต้น้ำหนักคันทาง รวมทั้งลดการทรุดตัวที่
แตกต่างกันระหว่างหัวเข็มและดินโดยรอบท่ีอาจเกิดขึ้นในช่วงการ
ก่อสร้างและในช่วงการใช้งาน [4],[5] ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเสาเข็ม
ดินซีเมนต์แบบปกติให้มีความสามารถในการรับน้ำหนักได้มากขึ้น
รวมทั้งเพิ่มกำลังการรับโมเมนต์ดัด ซึ่งทำได้โดยการเสริมแกนกลาง
ภายในเสาเข็มดินซีเมนต์แบบปกติ และเรียกว่า เสาเข็มดินซีเมนต์เสริม
แกน (Stiffened deep cement mixing หร ือ SDCM column) ซึ่ ง



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

GTE-09-2 

แกนเสริมนี้มีหน้าที่หลักในการรับน้ำหนักบรรทุกของสิ่งก่อสร้างเหนือ
เสาเข็มและถ่ายแรงสู่ดินซีเมนต์และดินรอบข้างตามลำดับ ด้วยแรง
เสียดทานระหว่างผิวแกนเสริมกับเสาเข็มดินซีเมนต์ และเสาเข็มดิน
ซีเมนต์กับดิน [6] ทำให้เสาเข็มสามารถรับแรงในแนวแกนได้มากขึ้น 
นอกจากนี้ยังสามารถรองรับโมเมนต์ดัดและเพิ่มความสามารถในการ
ต้านทานแรงด้านข้างได้มากกว่าเสาเข็มดินซีเมนต์แบบปกติ  

โดยปกติแล้ว เสาคอนกรีตและเสาเหล็กมักถูกใช้เป็นแกนเสริม
สำหรับเสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกนทั้งในงานขุดและงานถม [7],[8] 
เนื่องจากมีความแข็งแรงและความเหนียวสูง แต่อย่างไรก็ตามสำหรับ
งานทางนั้นการใช้แกนเสาคอนกรีตหรือเสาเหล็กอาจมีความแข็งแรง
มากเกินความต้องการสำหรับสิ่งก่อสร้างที่มีน้ำหนักไม่มากนัก อีกทั้ง
เสาเข็มทั้ง 2 ชนิดนี้ยังมีราคาที่ค่อนข้างสูง ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการนำไม้ยู
คาลิปตัสที่มีความแข็งแรงมากกว่าเสาเข็มดินซีเมนต์ไม่มากนักมาใช้
เป็นแกนเสริม ซึ่งมีราคาที่ต่ำกว่าแกนเสาคอนกรีตและแกนเสาเหล็ก
และยังสามารถหาได้ง่ายเพียงพอที่จะนำมาใช้เป็นวัสดุเสริมแรงได้ 
[3],[8] มากไปกว่านั้น จากการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า การใช้เสาเข็มดิน
ซีเมนต์เสริมแกนไม้ยูคาลิปตัสยังคงให้ประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกับการ
ใช้เสาคอนกรีตและเสาเหล็กเป็นแกนเสริมในช่วงการใช้งานจริงสำหรับ
การรองรับน้ำหนักตามแนวแกน [3],[8] อย่างไรก็ตาม อาจกล่าวได้ว่า
เสาเข็มดินซีเมนต์ดินซีเมนต์เสริมแกนไม้มีความสามารถเพียงพอในการ
ต่อการรองรับคันทางบนชั้นดินอ่อน ซึ่งโดยทั่วไปหากต้องการเพ่ิม
สมรรถนะของคันทางจะต้องใช้ต้นทุนในการก่อสร้างสูงขึ ้น หาก
พิจารณาทั้งต้นทุนการก่อสร้างและสมรรถนะของคันทางควบคู่กันไป 
จะสามารถออกแบบระบบเสาเข็มดินซีเมนต์รองรับคันทางที ่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ ในราคาค่าก่อสร้างที่เหมาะสมได้ 

การศึกษานี้ดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบสมรรถนะของคันทาง
รองรับด้วยของเสาเข็มดินซีเมนต์แบบปกติและเสาเข็มดินซีเมนต์เสริม
แกนไม้และแกนคอนกรีต โดยใช้การวิเคราะห์เชิงตัวเลขด้วยวิธีไฟไนต์
เอลิเมนต์ (โปรแกรม PLAXIS 3D) เพื่อทำการศึกษาการทรุดตัวรวม 
การทรุดตัวที่แตกต่างกันระหว่างหัวเข็มและดินโดยรอบ การเคลื่อนตัว
ด้านข้าง และโมเมนต์ดัดที ่เกิดขึ ้นภายในเสาเข็มโดยควบคุมราคา
ก่อสร้างของเสาเข็มดินซีเมนต์แบบปกติให้เท่ากับเสาเข็มดินซีเมนต์ 
 

 

รูปที่ 1 ชั้นดินและลักษณะทางกายภาพของคันทาง [9] 
 

ตารางท่ี 1 พารามิเตอร์ที่ใช้ในแบบจำลองดินฮาร์ดเดนน่ิง [10] 

พารามิเตอร ์
ดินเหนียว
อ่อน[11],[15] 

ดินเหนียวแข็ง
ปานกลาง 

ดินเหนียวแข็ง
มาก[9] 

𝜸 (kN/m3) 15 15 15 
𝑬𝟓𝟎

𝒓𝒆𝒇 (kPa) 1,200 4,000 50,000 

𝑬𝒐𝒆𝒅
𝒓𝒆𝒇  (kPa) 1,200 4,000 50,000 

𝑬𝒖𝒓
𝒓𝒆𝒇 (kPa) 4,000 12,000 150,000 

𝝂𝒖𝒓  0.35 0.35 0.2 
𝒎  1 1 1 
𝐜′ (kPa) 2 10 18 
𝜙 (degree) 22 22 25 
𝑂𝐶𝑅  1.1 1.5 2.2 
𝒌𝒛 (m/day) 0.1X10-3 0.05X10-3 0.25X10-3 
𝑘 𝑘  (m/day) 0.2X10-3 0.1X10-3 0.25X10-3 

พฤติกรรมของวัสด ุ
Undrained 

(A) 
Undrained (A) 

Undrained 
(A) 

เสริมแกนคอนกรีต และใช้ขนาดแกนเสริมของเสาเข็มดินซีเมนต์เสริม
แกนไม้เท่ากับแกนคอนกรีต นอกจากนี้ยังทำการศึกษาเปรียบเทียบ
สมรรถนะในด้านต่าง ๆ ของเสาเข็มกับราคาก่อสร้าง เพ่ือวิเคราะห์ความ
คุ้มทุนในการออกแบบคันทางท่ีรองรับด้วยเสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกน 

2. ระเบียบวิธีการศึกษา 

การศึกษานี้ได้ทำการวิเคราะห์เชิงตัวเลขโดยใช้โปรแกรมไฟไนตเ์อ
ลิเมนต์แบบสามมิติ (3D-FEM) ด้วยโปรแกรม PLAXIS 3D จำลองคัน
ทางบนชั้นดินเหนียวอ่อนแบบสมมาตร เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการ
ทรุดตัวเนื่องจากน้ำหนักคันทางตามเวลาหลังจากการก่อสร้าง 130 วัน 
โดยยืนยันความถูกต้องของแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์ด้วยการสอบ
เทียบผลการทรุดตัวและการเคลื่อนตัวด้านข้างกับผลตรวจวัดในสนาม 
ซึ่งเป็นคันทางรองรับด้วยเสาเข็มดินซีเมนต์แบบปกติ ตั้งอยู่บนทาง
หลวงหมายเลข 3117 กิโลเมตรที่ 6+055 ถนนบางบ่อ-คลองด่าน 
จังหวัดสมุทรปราการ [9] 

2.1. แบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์ 

ชั้นดินเดิมรองรับคันทางประกอบด้วยดินถมหนา 3 เมตร ชั้น 
 
 

 

รูปที่ 2 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของคันทาง 
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ตารางท่ี 2 พารามิเตอร์ที่ใช้ในแบบจำลองดินมอร์-คูลอมบ์  

พารามิเตอร์ คันทาง[9] ดินถม เสาเข็มดินซีเมนต์ 
𝛾 (kN/m3) 20 20 15 
𝑬′ (kPa) 20,000 30,000 21,000 (𝟕𝟎𝒒𝒖) 
𝝂′  0.33 0.33 0.33 
𝒄′ (kPa) 10 1 150 (𝒒𝒖/𝟐) 
𝝓′ (degree) 32 32 0 
𝒌𝒛 (m/day) - - 0.1X10-3 
𝒌𝒙 𝒌𝒚 
(m/day) - - 0.2X10-3 

พฤติกรรมของวัสดุ Drained Drained Undrained (B) 

ดินเหนียวอ่อนหนา 11 เมตร ชั้นดินเหนียวแข็งปานกลางหนา 9 เมตร 
และชั้นดินเหนียวแข็งหนา 5 เมตร ตามลำดับ โดยที่ระดับน้ำใต้ดินอยู่
ลึก 1.5 เมตร จากผิวดิน คันทางมีความสูง 1.5 เมตร ความกว้าง 12 
เมตร มีความลาด เอียงด้านข้างในอัตราส่วนระหว่างแนวตั ้งต่อ
แนวนอนเท่ากับ 1 ต่อ 2 ดังแสดงในรูปที่ 1 เสาเข็มดินซีเมนต์แบบ
ปกติ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 เมตร ความยาว 14 เมตร ถูกใช้ใน
การปรับปรุงคุณภาพดินก่อนการก่อสร้างคันทางซึ่งมีระยะห่างระหว่าง
เสาเข็มเท่ากับ 1.5 เมตร และนอกจากนี้ยังมีการก่อสร้างเสาเข็มดิน
ซีเมนต์แบบปกติเพิ่มอีกหนึ่งต้นที่บริเวณริมคันทาง เพื่อควบคุมการ
เคลื่อนตัวด้านข้าง โดยวัดค่าการทรุดตัวตามเวลาบริเวณกึ่งกลางของ
คันทาง และวัดการเคล่ือนตัวด้านข้างห่างจากขอบคันทาง 3 เมตร 

ในการคำนวณเชิงตัวเลขด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับเสาเข็มดิน
ซีเมนต์และเสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกนรองรับคันทางจำลองตาม
ขั้นตอนการก่อสร้างจริงในสนาม เริ่มจากก่อสร้างเสาเข็ม จากนั้นถม
คันทางสูง 0.5 เมตร ใช้เวลา 10 วัน ต่อมาถมดินเพ่ิม 0.3 เมตร ใช้เวลา 
30 วัน จากนั้นถมดินอีก 0.4 เมตร ใช้เวลา 30 วัน และใช้เวลาอีก 35 
วัน ถมดินจนคันทางมีความสูง 1.5 เมตร [9] โดยในขั ้นตอนการ
ก่อสร้างเสาเข็มจะทำการวิเคราะห์แบบพลาสติก (Plastic Analysis) 
หลังจากนั้นในขั้นตอนของการก่อสร้างคันทางจะทำการวิเคราะห์แบบ
การทรุดตัวคายน้ำ (Consolidation Analysis) 

แบบจำลองที ่ใช้ในการศึกษาพฤติกรรมของคันทางเป็นแบบ
สมมาตรบริเวณกึ่งกลางของคันทาง และมีความหนาเท่ากับระยะห่าง
ระหว่างเสาเข็มในทิศทาง Y ดังแสดงในรูปที่ 2 มีความลึกของชั้นดิน 
 

 

รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ของราคาและโมดูลัสของแกนเสริม  
 

เท่ากับ 28 เมตร โดยที่ความยาวในแกน X เท่ากับ 60 เมตร เพื่อให้
มั่นใจว่าแบบจำลองมีความยาวเพียงพอที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการ
วิเคราะห์พฤติกรรมของคันทาง และกำหนดให้น้ำสามารถระบายออกที่
ผิวดินได้ทิศทางเดียว เนื่องจากเป็นการจำลองแบบสมมาตรและใต้ชั้น
ดินเหนียวแข็งมีความทึบน้ำสูง 

2.2. พารามิเตอร์ดินและเสาเข็ม 

พฤติกรรมของช้ันดินเหนียวอ่อน ชั้นดินเหนียวแข็งปานกลาง และ
ชั้นดินเหนียวแข็งมากจำลองโดยใช้แบบจำลองดินฮาร์ดเดนน่ิง ส่วนชั้น
ดินถม คันทาง และเสาเข็มดินซีเมนต์จำลองพฤติกรรมโดยใช้มอร์-คู
ลอมบ์ ดังแสดงในตารางที่ 1 และ 2 ตามลำดับ ซึ่งผ่านการสอบเทียบ
ความถูกต้องของพารามิเตอร์โดยการเปรียบเทียบระหว่างผลของ
แบบจำลองและผลทดสอบในห้องปฏิบัติการ โดยรายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถศึกษาได้จากงานวิจัยของ Phutthananon และคณะ [10] 

2.3. ราคาค่าก่อสร้างเสาเข็มดินซีเมนต์ 

ราคาค่าก่อสร้างเสาเข็มดินซีเมนต์ต่อความยาวของคันทาง 1 
กิโลเมตรถูกใช้เป็นตัวแทนราคาก่อสร้างสำหรับการศึกษาครั้งนี้ เพ่ือ
เปรียบเทียบความคุ้มทุนของการใช้เสาเข็มดินซีเมนต์แต่ละชนิด และ
สำหรับเสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกนคิดราคาของดินซีเมนต์โดยใช้ราคา
ของเสาเข็มดินซีเมนต์รวมกับราคาของแกน 

2.3.1. ราคาเสาเข็มดินซีเมนต์แบบปกติ 

ราคาต้นทุนการก่อสร้างเสาเข็มดินซีเมนต์แบบปกติต่อต้นคำนวณ
จากสมการที่ได้นำเสนอโดย Phutthananon และคณะ [12] ดังแสดง
ในสมการที่ (1) 

𝐶 𝑃 𝑉 𝑃 𝐶  (1) 
โดยที่ 𝐶  คือราคาเสาเข็มต่อต้น 𝑃  คือราคาต่อหน่วยของการ

ก่อสร้างเสาเข็ม (1,000 THB฿/m3) 𝑉  คือปริมาตรของเสาเข็ม 𝑃  
คือราคาต่อหน่วยของปูนซีเมนต์ (2 THB฿/kg) และ 𝐶  คือปริมาณของ
ปูนซีเมนต์ โดยสามารถคำนวณปริมาณปูนซีเมนต์ได้ดังสมการที่ (2) 

𝐶
1000𝑤 𝛾 𝑉

9.81
𝑙𝑜𝑔 1.24

𝑙𝑜𝑔 1739/𝑞
 (2) 

ซึ่งค่าความชื้นของดินตามธรรมชาติหรือ 𝑤  เท่ากับ 80% และ
หน่วยน้ำหนักแห้งหรือ 𝛾  เท่ากับ 7.73 kN/m3 สำหรับดินเหนียว
กรุงเทพฯ [11]  

2.3.2. ราคาเสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกน 

ราคาของแกนเสริมจะแปรผันตามความแข็งแรงของแกน โดยวัสดุ
ที ่ใช้ทำแกนเสริมคือเสาเข็มไม้ และเสาเข็มคอนกรีตดังรูปที่ 3 ซึ่ง
สามารถสร้างสมการความสัมพันธ์ระหว่างราคาและโมดูลัสของวัสดุดัง
แสดงในสมการที่ (3) 
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ตารางที่ 3 พารามิเตอร์และราคาของเสาเข็มดินซีเมนต์แบบปกติ 
และเสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกน 

พารามิเตอร ์
w-SDCSE c-SDCSE 

เสาเข็มดิน
ซีเมนต์ 

แกนไม้ยูคา
ลิปตัส[3] 

เสาเข็มดิน
ซีเมนต์ 

แกนเสา
คอนกรีต[3] 

𝐷 (m) 0.5 0.18 0.5 0.18 
𝐿 (m) 14 10 14 10 
ราคา 
(TH฿/km) 

28,956,350 36,409,855 

𝛾 (kN/m3) 15 9.5 15 24 
𝐸′ (MPa) 21 4,000 21 28,000 
𝜈′  0.33 0.25 0.33 0.15 
 𝑐′ (kPa) 150 6,500 150 8,000 
𝜙′ (degree) 0 30 0 40 
𝑘  (m/day) 0.1X10-3 - 0.1X10-3 - 
𝑘 𝑘  
(m/day) 0.2X10-3 - 0.2X10-3 - 

พฤติกรรม
ของวัสด ุ

Undrained 
(B) 

Non-porous 
Undrained 

(B) 
Non-

porous 
 

𝐶
1.1585 1.3421 5.12 10 𝐸

2.56 10
  (3) 

โดยที ่ 𝐸  คือค่าโมดูลัสของแกน (MPa)  และ 𝐶  คือ
ราคาต่อปริมาตรของแกน (THB฿/m3) และจะสามารถคำนวณราคาต่อ
ต้นของเสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกน (𝐶 ) ได้ดังสมการท่ี 4 

𝐶 𝐶 𝐶  𝑉  (4) 

โดยท่ี 𝑉  คือปริมาตรของแกนเสริม (m3) 

2.4. วิธีการศึกษาอิทธิพลของการเสริมแกนในเสาเข็มดิน
ซีเมนต์ 

ในการศึกษานี้เปรียบเทียบสมรรถนะของคันทางที่รองรับด้วย
เสาเข็มดินซีเมนต์แบบปกติ (DCSE) และเสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกนไม้ 
(w-SDCSE) และแกนคอนกรีต (c-SDCSE) โดยควบคุมราคาก่อสร้าง
ของเสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกนคอนกรีตให้เท่ากับเสาเข็มดินซีเมนต์
แบบปกติในกรณีต้นแบบ และเปรียบเทียบกับเสาเข็มดินซีเมนต์เสริม
แกนไม้ที่ใช้ขนาดเท่ากับเสาเข็มดินซีเมนต์แกนคอนกรีตแสดงดังรูปที่ 4 
ซึ่งขนาดและค่าพารามิเตอร์ของเสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกนที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้แสดงดังตารางที่ 3 และจำลองพฤติกรรมของเสาเข็ม
ดินซีเมนต์เสริมแกนโดยแบบจำลองดินมอร์-คูลอมบ์ 

นอกจากนี้ สำหรับการวิเคราะห์ความคุ้มทุนของการก่อสร้าง
การศึกษานี้ได้ดำเนินการเปรียบเทียบต้นทุนการก่อสร้างเสาเข็มทั้ง
กรณีเสาเข็มดินซีเมนต์แบบปกติและเสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกน กับ
สมรรถนะในด้านต่าง ๆ ของคันทางรองรับเสาเข ็มดินซ ีเมนต์  
 

 

(ก) คันทางรองรับด้วยเสาเข็มดินซีเมนต์แบบปกติ 

 

(ข) คันทางรองรับด้วยเสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกน 

รูปที่ 4 รูปตัดของคันทางสำหรับศึกษาอิทธิพลของการเสริม
แกนในเสาเข็มดินซีเมนต์ 

ประกอบด้วย การทรุดตัวรวมสูงสุดที่ 90 เปอร์เซ็นต์ของการทรุดตัว
คายน้ำ การเคลื่อนตัวด้านข้างบริเวณปลายคันทาง การทรุดตัวที่
แตกต่างกันระหว่างหัวเสาเข็มและดินรอบข้าง และอัตราส่วนความ
ปลอดภัยในการรับโมเมนต์ดัดของเสาเข็มต้นริม โดยลดจำนวนเสาเข็ม
ต้นริมเหลือต้นเดียว และกำหนดตำแหน่งให้อยู ่ที ่กึ ่งกลางของลาด
ด้านข้างคันทาง (7.5 เมตรจากก่ึงกลางคันทาง) 

3. การวิเคราะห์ผลการศึกษา 

3.1. การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองไฟไนต์เอ
ลิเมนต์ 

การคำนวณเชิงตัวเลขโดยใช้โปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์จำเป็นต้อง
มีการตรวจสอบความถูกต้องของพารามิเตอร์ที่ใช้ในแบบจำลอง ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบผลการทรุดตัวและการเคลื่อนตัวด้านข้างของการคำนวณ
กับผลตรวจวัดในสนามพบว่า การทรุดตัวที่บริเวณกึ่งกลางของคันทาง
ในช่วงการก่อสร้าง 50 วันแรก มีความใกล้เคียงกันมาก ส่วนการทรุด
ตัวหลังจากก่อสร้างเสร็จ (105 วันหลังจากเริ่มก่อสร้างคันทาง) ของ
การตรวจวัดในสนามกับการคำนวณเท่ากับ 66 และ 73 มิลลิเมตร และ
การทรุดตัวที่ 235 หลังจากเริ่มก่อสร้างเท่ากับ 76 และ 77 มิลลิเมตร 
ตามลำดับ การทรุดตัวหลังจากการก่อสร้างเสร็จจากแบบจำลองไฟไนต์
เอลิเมนต์มีค่ามากกว่าค่าจริงที ่ตรวจวัดในสนาม 10 เปอร์เซ็นต์ 
หลังจากนั้นค่าการทรุดตัวระหว่างผลของแบบจำลองและค่าจริงจะเร่ิม
ใกล้เคียงกันมากขึ้น และแตกต่างกันเพียง 2 เปอร์เซ็นต์ ที่ 235 วัน 
 



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

GTE-09-5 

 

รูปที่ 5 ผลการทรุดตัวที่ตำแหน่งดินกึ่งกลางคันทางตามเวลา
ตั ้งแต่เร ิ ่มก ่อสร้างคันทางของแบบจำลองและการ
ตรวจวัดในสนาม 

หลังจากเริ่มก่อสร้าง ดังแสดงในรูปที่ 5 ส่วนการเคลื่อนตัวด้านข้างที่
ระยะ 12 เมตร จากกึ่งกลางคันทาง พบว่าแนวโน้มการเคลื่อนตัวของ
ค่าที่ได้จากการคำนวณกับค่าจริงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีค่า
มากที่สุดที่บริเวณชั้นดินเหนียวอ่อนซึ่งอยู่ลึกประมาณ 7 เมตรจากผิว
ดิน ซึ่งค่าการเคลื่อนตัวด้านข้างสูงสุดที่ได้จากการตรวจวัดในสนาม
และผลของแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์มีค่าเท่ากับ 36 และ 28 
มิลลิเมตร ดังรูปที่ 6 ซึ่งความแตกต่างนี้คิดเป็น 20 เปอร์เซ็นต์  

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผลที่ได้จากการคำนวณเชิงตัวเลขมีความ
สอดคล้องกับผลการตรวจวัดในสนามทั ้งการทรุดตัวรวมและการ
เคล่ือนตัวด้านข้าง ทั้งยังมีความคลาดเคล่ือนสูงสุดที่สามารถยอมรับได้ 
[16]-[19] ดังนั ้น พารามิเตอร์ของดินและเสาเข็มดินซีเมนต์ที ่ใช้ใน
แบบจำลองน้ีมีความน่าเชื่อถือและสามารถนำไปใช้ต่อได้  

3.2. อิทธิพลของการเสริมแกนในเสาเข็มดนิซีเมนต์ 

หากพิจารณาราคาค่าก่อสร้างที่เท่ากันของเสาเข็มดินซีเมนต์แบบ
ปกติและเสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกนคอนกรีต (36.4 ล้านบาทต่อ
กิโลเมตร) และใช้แกนเสาไม้ขนาดเท่ากับแกนเสาคอนกรีต (29 ล้าน
บาทต่อกิโลเมตร) พบว่าค่าการทรุดตัวที ่ 235 วัน ของเสาเข็มดิน
ซีเมนต์แบบปกติ เสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกนไม้ และแกนคอนกรีตมีค่า
เท่ากับ 77.3, 43.61 และ 40.88 มิลลิเมตร ตามลำดับ ดังแสดงในรูปที่ 
7 ดังนั้น การเสริมแกนเสาคอนกรีตในเสาเข็มดินซีเมนต์สามารถลดการ
ทรุดตัวของคันทางได้มากถึง 47 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับคัน
ทางที่รองรับด้วยเสาเข็มดินซีเมนต์แบบปกติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Voottipruex และคณะ [1] แต่หากเปลี่ยนวัสดุแกนเสริมจากเสา
คอนกรีตเป็นเสาเข็มไม้จะทำให้การทรุดตัวเพิ่มขึ้นจากแกนคอนกรีต
เพียง 7 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ในขณะที่ราคาก่อสร้างเสาเข็มดินซีเมนต์
เสริมแกนไม้มีค่าน้อยกว่าถึง 20 เปอร์เซ็นต์ เมื ่อเปรียบเทียบกับ
เสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกนคอนกรีต รูปที ่ 8 แสดงการเคลื่อนตัว
ด้านข้างของเสาเข็มดินซีเมนต์ทั้ง 3 กรณี ซึ่งมีค่าเท่ากับ 27.64, 16.73 
และ 16.14 มิลลิเมตร ตามลำดับ จะสังเกตได้ว่า การเสริมแกน
คอนกรีตในเสาเข็มดินซีเมนต์สามารถลดการเคลื่อนตัวด้านข้างได้ 42 
เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับกรณีเสาเข็มดินซีเมนต์แบบปกติ แต่การลด 
 

 

รูปที่ 6 ผลการเคลื ่อนตัวด ้านข้างตามความลึกของดินที่
ตำแหน่ง 12 เมตร จากกึ่งกลางคันทางของแบบจำลอง
และการตรวจวัดในสนาม 

 

 

รูปที่ 7 การทรุดตัวตามเวลาของเสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกน
เทียบกับเสาเข็มดินซีเมนต์ปกติ 

 

 

รูปที่ 8 การเคลื่อนตัวด้านข้างต่อความลึกของเสาเข็มดิน
ซีเมนต์เสริมแกนเทียบกับเสาเข็มดินซีเมนต์ปกติ 

ความแข็งแรงของแกนเสริม (ระหว่างแกนคอนกรีตและแกนไม้) ส่งผล
ต่อการต้านการเคล่ือนตัวด้านข้างของดินเนื่องจากน้ำหนักคันทางเพียง
เล็กน้อยเท่านั ้น (คิดเป็น 4 เปอร์เซ็นต์) ในทำนองเดียวกัน เมื่อ
พิจารณาการทรุดตัวที่แตกต่างกันที่หัวเสาเข็มกับดินโดยรอบของ
เสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกนคอนกรีตและแกนไม้พบว่ามีความใกล้เคียง
กันและเกิดขึ้นน้อยกว่าเสาเข็มดินซีเมนต์แบบปกติถึง 40 เปอร์เซ็นต์ 
และตำแหน่งที่เกิดการทรุดตัวที่แตกต่างกันสูงสุดของทั้ง 3 กรณี อยู่ที่
ตำแหน่งเดียวกันดังแสดงในรูปที่ 9   
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รูปที่ 9 การทรุดตัวที่แตกต่างกันของเสาเข็มดินซีเมนต์เสริม
แกนเทียบกับเสาเขม็ดินซีเมนต์ปกติ 

โดยสรุป ทั้งการทรุดตัว การเคลื่อนตัวด้านข้าง และการทรุดตัวที่
แตกต่างกันระหว่างเสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกนคอนกรีตและแกนไม้มี
ความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น อาจกล่าวได้ว่า การใช้เสาไม้
เป็นแกนเสริมในเสาเข็มดินซีเมนต์แบบปกติมีประสิทธิภาพเพียงพอใน
การรองรับคันทาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมาของ Wonglert 
และ Jongpradist [3] และ Wonglert และคณะ [8]  

ในทางตรงกันข้าม เมื่อพิจารณาโมเมนต์ดัดที่เกิดขึ้นภายในแกน
คอนกรีตและแกนไม้ดังแสดงในรูปที่ 10 พบว่ามีค่าสูงสุดเท่ากับ 
2.23 และ 0.64 กิโลนิวตันเมตร ตามลำดับ ซึ่งแกนคอนกรีตเกิด
โมเมนต์ดัดมากกว่าถึง 71 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับแกนไม้ 
เนื่องจากความแข็งแรงของแกนที่มากกว่า สามารถชักนำให้โมเมนต์
ดัดเกิดขึ้นภายในแกนได้มากกว่า แต่เมื่อพิจารณาอัตราส่วนความ
ปลอดภัยในการรับโมเมนต์ดัดของแกนคอนกรีตและแกนไม้ พบว่า
อัตราส่วนความปลอดภัยในการรับโมเมนต์ดัดของแกนไม้ (เท่ากับ 
5.89) มีค่ามากกว่าแกนคอนกรีต (เท่ากับ 2.43) เมื ่อพิจารณา
อัตราส่วนความปลอดภัยในการรับโมเมนต์ดัดของเสาเข็มดินซีเมนต์
แบบปกติพบว่าเกิดโมเมนต์ดัดใกล้เคียงกับแกนไม้ แต่มีอัตราส่วน
ความปลอดภัยในการรับโมเมนต์ดัดเท่ากับ 3.86 ซึ่งน้อยกว่าเสาเข็ม
ดินซีเมนต์เสริมแกนไม้ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากเสาเข็มดิน
ซีเมนต์แบบปกติมีความสามารถในการรับโมเมนต์ดัดสูงสุดน้อยกว่า
เสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกนไม้ ดังนั้น การใช้เสาเข็มดินซีเมนต์เสริม
แกนคอนกรีตส่งผลให้สมรรถนะด้านอัตราส่วนความปลอดภัยในการ
รับโมเมนต์ดัดลดลงอย่างมาก และสามารถเพิ่มสมรรถนะอื่นๆ ใน
การรองรับคันทางได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นหากเปรียบเทียบกับการใช้
เสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกนไม้ ดังแสดงสรุปในตารางที่ 4 ฉะนั้น 
หากพิจารณาราคาค่าก่อสร้างและสมรรถนะของคันทางควบคู่กันทั้ง
ด้านการทรุดตัว การเคลื่อนตัวด้านข้าง การทรุดตัวที่แตกต่างกัน 
และอัตราส่วนความปลอดภัยต่อโมเมนต์ดัด จะพบว่าการใช้เสาเข็ม
ดินซีเมนต์เสริมแกนไม้มีความเหมาะสมมากกว่าการใช้แกนคอนกรีต
เนื ่องจากราคาถูกกว่าและสมรรถนะในการรองรับคันทางที ่ไม่
แตกต่างกันมากนัก มากไปกว่านั้นยังมีอัตราส่วนความปลอดภัยใน
การรับโมเมนต์ดัดที ่มากกว่าการใช้เสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกน
คอนกรีตถึงสองเท่า 

 

 

รูปที่ 10 โมเมนต์ดัดที่เกิดขึ้นในเสาเข็มดินซีเมนต์และแกน
เสริมตามความลึก 

3.3. ความคุ้มทุนการก่อสร้าง 

การวิเคราะห์ราคาค่าก่อสร้างของเสาเข็มดินซีเมนต์แบบปกติและ
เสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกนเปรียบเทียบกับสมรรถนะของคันทางใน
ด้านต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นต่อการออกแบบระบบเสาเข็มดินซีเมนต์
รองรับคันทาง การศึกษานี้พิจารณาสมรรถนะของคันทางรองรับด้วย
เสาเข็มดินซีเมนต์ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ โดยเปลี่ยนแปลงตัวแปรต่าง 
ๆ ของเสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกนได้แก่ ขนาดหน้าตัดของเสาเข็มดิน
ซีเมนต์ (𝐷 ) ความยาวเสาเข็มดินซีเมนต์ (𝐿 ) กำลังรับ
แรงอัดแกนเดียวแบบไม่ระบายน้ำ (𝑞 , ) ระยะห่างระหว่าง
เสาเข็ม (𝑆 ) ขนาดหน้าตัดของแกนเสริม (𝐷 ) ความยาวของ
แกนเสริม (𝐿 ) และมอดูลัสยืดหยุ่นของแกนเสริม (𝐸 ) และ
เสาเข็มดินซีเมนต์แบบปกติ ได้แก่ ขนาดหน้าตัดของเสาเข็มดินซีเมนต์ 
(𝐷 ) ความยาวของเสาเข็มดินซีเมนต์ (𝐿 ) กำลังรับแรงอัด
แกนเดียวแบบไม่ระบายน้ำ (𝑞 , ) และระยะห่างระหว่างเสาเข็ม 
(𝑆 ) 

รูปที่ 11 แสดงผลการวิเคราะห์เชิงตัวเลขของเสาเข็มดินซีเมนต์
แบบปกติและเสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกนเปรียบเทียบกับราคาค่า
ก่อสร้าง จากผลการวิเคราะห์ เมื่อราคาเท่ากัน สมรรถนะของคันทาง
รองรับด้วยเสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกนให้ผลที่ดีกว่าเสาเข็มดินซีเมนต์
แบบปกติในทุก ๆ ด้าน ทั้งค่าการทรุดตัว การเคลื่อนตัวด้านข้าง และ
การทรุดตัวที่แตกต่างกัน รวมทั้งมีอัตราส่วนความปลอดภัยในการรับ
โมเมนต์ดัดที่มากกว่า นอกจากนี้ เมื่อราคาเพิ่มขึ้นความสามารถในการ
รองรับคันทางจะมากขึ้นตามไปด้วย แต่อย่างไรก็ตาม สมรรถนะของ
คันทางจะเพิ่มขึ้นอย่างมากตามการเพิ่มขึ้นของราคาค่าก่อสร้างใน
ช่วงแรกเท่านั้น และจะเพิ่มขึ้นอีกเพียงเล็กน้อยเมื่อราคาค่าก่อสร้างมี
ค่ามากกว่า 30 ล้านบาทต่อกิโลเมตร ดังนั ้น เมื ่อพิจารณาราคาค่า
ก่อสร้างถึงค่า ๆ หนึ่ง การเพิ่มต้นทุนในการก่อสร้างจะไม่สามารถเพ่ิม
สมรรถนะในการรองรับคันทางได้อย่างมีนัยสำคัญ รูปที่ 12 แสดง
อิทธิพลของตัวแปรที่ส่งผลต่อราคาก่อสร้างเสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกน
จากการวิเคราะห์พบว่าตัวแปรที่ส่งผลต่อราคามากที่สุดคือขนาดของ 



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

GTE-09-7 

 

 

รูปที่ 11 เปรียบเทียบราคาก่อสร้างกับสมรรถนะของคันทาง 
 

 

รูปที่ 12 อิทธิพลของตัวแปรที่ส่งผลต่อราคาก่อสร้างเสาเข็ม
ดินซีเมนต์เสริมแกน 

เสาเข็มดินซีเมนต์ และตัวแปรที่ส่งผลน้อยที่สุดคือความยาวของแกน
เสริม หากต้องการเพิ ่มสมรรถะของคันทางรองรับด้วยเสาเข็มดิน
ซีเมนต์เสริมแกนโดยการเพิ่มขนาดหน้าตัดเสาเข็มจะทำให้สิ้นเปลือง 
และมีราคาสูงเกินความจำเป็น 

4. สรุปผล 

งานวิจัยนี้ศึกษาประสิทธิภาพของเสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกน
รองรับคันทาง โดยคำนึงถึงราคาก่อสร้างที่เหมาะสม ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขโดยใช้แบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์ 3 มิติแบบ
สมมาตร ทั้งนี ้ได้ทำการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ร่วมกันกับ
เสาเข็มดินซีเมนต์แบบปกติซึ่งผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังต่อไปน้ี 

การใช้เสาเข ็มดินซ ีเมนต์เสร ิมแกน (ทั ้งแกนไม้และแกน
คอนกรีต) ช่วยลดการทรุดตัว การเคลื่อนตัวด้านข้าง และการทรุด
ตัวที่แตกต่างกันได้มากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ เมื ่อเทียบกับการใช้
เสาเข็มดินซีเมนต์แบบปกติในการรองรับคันทางบนชั้นดินอ่อน ทั้งนี้ 
ยังสามารถเพ่ิมความสามารถในการรับโมเมนต์ดัด 

การเพิ่มความแข็งแรงของแกนเสริมในเสาเข็มดินซีเมนต์ส่งผล
ต่อสมรรถนะของคันทางน้อยมาก การใช้แกนเสริมที ่มีค่ามอดูลัส 
 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบสมรรถนะของเสาเข็มดินซีเมนต์แบบปกติ 
และเสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกน 

สมรรถนะของ 
คันทาง 

DCM 
SDCM %Diff** 

DCM-wood Wood Concrete %Diff* 

𝑆 (mm) 77.30 43.61 40.88 6.68 43.58 
𝐿 (mm) 27.64 16.73 16.14 3.66 39.47 
𝛿𝑆 (mm) 6.06 3.61 3.62 0.28 40.43 
𝐹𝑆  (-) 3.86 5.89 2.43 142.39 52.59 
หมายเหตุ:  * [(Wood – Concrete)/Wood]x100% 
 ** [(DCM – Wood)/DCM]x100% 

เพิ่มขึ้น จะสามารถชักนำให้เกิดโมเมนต์ดัดในแกนมากขึ้น ส่งผลให้
อัตราส่วนความปลอดภัยต่อโมเมนต์ดัดมีค่าลดลง จากการศึกษาน้ี
พบว่าแกนไม้มีความเหมาะสมที่จะใช้ใช้เป็นแกนเสริมในเสาเข็มดิน
ซีเมนต์แบบปกติเพ่ือรองรับคันทางได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการ
ใช้แกนคอนกรีตเมื่อพิจารณาความคุ้มทุนในการก่อสร้าง ยิ่งไปกว่านั้น
เมื่อเทียบกับเสาเข็มดินซีเมนต์แบบปกติ การใช้เสาเข็มดินซีเมนต์แกน
ไม้ในรูปแบบที่เหมาะสม (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ระยะห่างระหว่าง
เสาเข็ม) จะสามารถลดต้นทุนในการก่อสร้างได้ ในขณะท่ียังสามารถ
เพ่ิมสมรรถนะในการรองรับคันทาง 

การเพิ่มสมรรถนะของคันทางทำให้ราคาก่อสร้างเพิ่มขึ ้น การ
วิเคราะห์ราคาค่าก่อสร้างและความสามารถในการทำงานที่เหมาะสม 
จะสามารถทำให้ต้นทุนในการก่อสร้างลดลงได้ โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การเพิ่มขึ้นของราคามากที่สุดคือขนาดหน้าตัดของเสาเข็มดินซีเมนต์ 
ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของราคาน้อยที่สุดคือความยาวของ
แกนเสริม หากต้องการออกแบบให้คันทางที่รองรับด้วยเสาเข็มดิน
ซีเมนต์เสริมแกนให้มีสมรรถนะเพิ่มขึ้นโดยที่ส่งผลต่อราคาน้อยที่สุด 
การเพ่ิมความยาวของแกนเสริมจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสม แต่อย่างไร
ก็ตาม ในการออกแบบและการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนในการก่อสร้างควร
ใช้วิธีการวิเคราะห์ความเหมาะสม (Optimization Analysis) เพ่ือให้ได้
ระบบเสาเข็มรองรับคันทางที่มีสมรรถนะเหมาะสมกับความต้องการ 
และมีราคาก่อสร้างที่ถูกที่สุด 
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บทคัดย่อ 

เทคนิคการปรับปรุงดินด้วยซีเมนต์แบบผสมตื้น เป็นหนึ่งวิธีในการประยุกต์ใช้ซีเมนต์ในการปรับปรุงวัสดุงานทาง ซึ่งเป็นดินแข็งที่มีปริมาณ
ความชื้นต่ำ ในการปรับปรุงดินด้วยวิธีนี้นั้นจำเป็นต้องมีกระบวนการบดอัดเพื่อให้อนุภาคดิน น้ำ และซีเมนต์รวมเป็นเนื้อเดียวกัน การพัฒนากำลัง
ของดินซีเมนต์แบบเป็นจะผลมาจากปฏิกิริยาไฮเดรชั่นที่เกิดขึ้นระหว่างซีเมนต์และน้ำ โดยการก่อตัวจะเริ่มขึ้นหลังจากที่ซีเมนต์สัมพันธ์กับน้ำแล้ว
ประมาณ 2-3 ชั่วโมง ดังนั้น ในมาตรฐานการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ของกรมทางหลวง ระยะเวลาในการทำงาน ต้ังแต่การการเร่ิมผสมจนกระทั่งบด
อัดแล้วเสร็จ ไม่ควรเกิน 2 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม ในบางพื้นที่ที่มีพื้นที่ในการก่อสร้างจำกัดและมีการเปิดการจราจรในเส้นทางที่ก่อสร้าง อาจทำให้
เกิดความล่าในการบดอัด งานวิจัยนี้จะนำเสนอผลการทดสอบกำลังของดินตัวอย่างผสมซีเมนต์ เพื่อวัดความสามารถในการทำงาน โดยการทดสอบ
จะทำการแปรผันความล่าช้าในการบดอัดเป็นเวลา 1, 2, 3 และ 4 ชั่วโมง ภายหลังการผสม ผลจากการทดสอบ พบว่า การใช้ปริมาณซีเมนต์ที่สูงขึ้น
มีผลทำให้สามารถมีเวลาในการบดอัดที่มากขึ้น การผสมซีเมนต์ในปริมาณร้อยละ 2 ของน้ำหนักดินแห้ง สามารถทำการบดอัดได้ในภายในเวลา 2-3 
ชั่วโมง สำหรับหินคลุกผสมซีเมนต์ และ การผสมซีเมนต์ในปริมาณร้อยละ 4 ของน้ำหนักดินแห้ง สามารถทำการบดอัดได้ในภายในเวลา 2-3 ชั่วโมง 
สำหรับหินคลุกและวัสดุผิวทางหมุนเวียนผสมซีเมนต์   
คำสำคัญ: ดินซีเมนต์, การก่อตัว, ความล่าช้าในการบดอัด, การก่อสร้างถนน, การควบคุมการบดอัด 

Abstract 

Shallow cement mixing is one of soil improvement techniques to blend cement into roadwork materials which is 
characteristically low water material. To do so, compaction procedure is required to homogenize soil particles, water and 
cement. The strength development of soil cement is due to hydration reaction of cement and water constituted within 2 to 
3 hours afterward. In accordance with the standard of Department of Highways for the soil cement roadwork, the working 
time should not exceed 2 hours. However, the compaction is occasionally delayed due to some construction sites located in 
restricted area or partially allowed accessibility by transport services. This research is therefore to present the ability of soil 
cement for determining higher working time. The test differed compaction time after soil mixed with cement was 1, 2, 3 and 
4 hours respectively. Results indicated that working time for compaction was contributed by the amount of cement.  Cement 
mixture at 2% by weight of dry soil enables the compaction to perform within 2-3 hours for crushed rock mixed with cement. 
While crushed rock and recycled road materials mixed with cement requires cement mixture at 4% by weight of dry soil to 
perform the compaction for 2-3 hours. 
Keywords: Soil Cement, Curing Time, Compaction Delay, Road Construction 
 
1. คำนำ 

การปรับปรุงหินคลุกโดยผสมซีเมนต์ที่มีขนาดคละแบบ B, C 
หรือ D ตามมาตรฐานทางหลวง และการปรับปรุงวัสดุหมุนเวียนจาก
งานชั ้นทางด้วยซีเมนต์และหินคลุก หรือที่เรียกว่า ดินซีเมนต์ 
(Cement Modified Crushed Rock Base) และหินคลุกผสมกับ
ซ ี เ มนต ์  และว ั ส ด ุ น ำ ก ล ั บ ม า ใ ช ้ ใ หม่  (Recycled Asphalt 
Pavement, RAP) ตามลำดับ ซึ่งเป็นวัดสุที่มีความช้ืนต่ำ นำมาบด
อัดผสมกันเพื่อใช้เป็นวัสดุงานชั้นทางอีกครั้งนั้น จำเป็นต้องอาศัย

ปฏิกิริยาเชื่อมประสานของซีเมนต์ที่เรียกว่า “ปฏิกิริยาไฮเดรชั่น” 
ระหว่างวัสดุมวลรวม น้ำและซีเมนต์ เพื่อพัฒนากำลังขึ้นมานั้น ซึ่ง
จะมีระยะเวลาการก่อตัว หรือเวลาในการทำงานของปฏิกิริยา
ดังกล่าว โดยประมาณ 2 ถึง 3 ชั่วโมง [1]  

อย่างไรก็ตาม ในบางหน่วยงานของงานชั้นทางอาจเกิดความ
ล่าช้า ที่ไม่สามารถดำเนินการบดอัดเพ่ือปรับปรุงหินคลุกด้วยซีเมนต์ 
และ หินคลุกผสมซีเมนต์ และ RAP ให้แล้วเสร็จภายเวลา 2 ชั่วโมง 
ได้หลังจากผสมซีเมนต์และน้ำแล้ว เนื่องมาจากเหตุปัจจัยภายนอก 
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เช่น การจราจรที่หนาแน่น หรือสถานที่ดำเนินงานไม่เอื้ออำนวย 
เป็นต้น ความล่าช้าที่เกิดขึ้นนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
กำลังรับน้ำหนักของดินซีเมนต์ [2] ด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าว ควรจะมี
การศึกษาความล่าช้าที่สามารถดำเนินการได้ในการบดอัดที่เกินกว่า
ช่วงเวลาการทำงานปรับปรุงชั ้นทาง ทั้งนี้เพื่อให้งานชั้นทางยังมี
ประสิทธิภาพทางด้านกำลังต้านทาน ตามมาตรฐานทางหลวง
กำหนด 

งานวิจัยนี้ จะทำการตรวจสอบค่ากำลังต้านทานแรงอัดของหิน
คลุกและวัสดุนำกลับมาใช้ใหม่ผสมซีเมนต์ ภายใต้การจำลองความ
ล่าช้าในการบดอัดที่ต่างกัน ของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างชั้นพื้นทาง
หินคลุก (Cement Modified Crushed Rock Base) และ หินคลุก
ผสมวัสดุผิวทางนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycled Asphalt Pavement, 
RAP) ผสมซีเมนต์ ผลกำลังที่ได้จะทำการเปรียบเทียบค่ากำลังที่เกิด
ขึ้นกับมาตรฐานของทางหลวง ซึ่งมีค่ากำลังต้านทานแรงอัด 24.5 
ksc. และ 35.0 ksc. สำหรับค่ากำลังต้านทานแรงอัดที่อายุบ่ม 7 
และ  28 ว ัน  ตามลำด ับ  ตามมาตรฐาน  ACI 230. 1R-90 [3] 
เทียบเท่ามาตรฐาน ทล.-ท.105 ของประเทศไทย [4] ในเทอมของ
อัตราส่วนกำลัง (Strength ratio) ประโยชน์ที่ใด้จากงานนี้ สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการประมาณเวลาในการบดอัดในงานก่อสร้าง และ
ปรับปรุงชั้นทาง  

2. วัสดุที่ใช้ในการวิจยั  

2.1. หินคลุก 

 ตัวอย่างหินคลุกได้จากโรงโม่หินขุมเง ิน-ขุมทอง จังหวัด
นครราชสีมา หินคลุกตัวอย่างมีขนาดคละอยู่ในชั้น B ตามมาตรฐาน
กรมทางหลวง ทล.-ท. 205 เทียบค่ามาตรฐาน ASTM D1271 มีค่า 
C.B.R. 88% หน่วยน้ำหนักสูงสุดเท่ากับ 2.26 กรัม/ซม.3 ที่ปริมาณ
น้ำเหมาะสม (O.W.C.) เท่ากับ 6.1 % กราฟแสดงการทดสอบขนาด
คละของหินคลุก แสดงในรูปที่ 1  

 
รูปที่ 1  ขนาดคละของตัวอย่างหินคลุก 

2.2. หินคลุกผสมวัสดุผวิทางนำกลับมาใชใ้หม่ 
(RECYCLED ASPHALT PAVEMENT, RAP)  

หินคลุกผสมวัสดุผิวทางที่นำกลับมาใช้ใหม่ หรือ RAP ที่ได้จาก
การร ื ้อถอนของงานซ ่อมแซมทางหลวงภายในเขตจ ังหวัด
นครราชสีมา โดย RAP จะผสมกับหินคลุกในสัดส่วน 50:50 มีหน่วย
น้ำหนักสูงส ุดเท ่าก ับ 2.14 กรัม/ซม .3 ที่ปร ิมาณน้ำเหมาะสม 
(O.W.C.) เท่ากับ 6.4% สำหรับการบดอัดแบบสูงกว่ามาตรฐาน 
ตามมาตรฐานกรมทางหลวง ทล.-ท. 108/2517 ดังแสดงดังกราฟ
ความสัมพันธ์ของหน่วยน้ำหนักแห้งและปริมาณน้ำ (รูปที่ 2)  

 
รูปที่ 2  ความหนาแน่นแห้งและปริมาณน้ำ ภายใต้การบดอัด

แบบสูงกว่ามาตรฐาน (หินคลุกและ RAP) 

3. การทดสอบ 

3.1. การทดสอบคุณสมบัติพ้ืนฐาน 

หินคลุกตัวอย่างจะมีการทดสอบคุณสมบัติพ้ืนฐาน ดังนี้ 
1.) การวิเคราะห์ขนาดคละของเม็ดดินโดยใช้ตะแกรงแบบไม่

ล้างตามมาตรฐาน ทล.-ท. 204 
2.) การทดสอบหาขีดจำกัดเหลว (LL) ตามมาตรฐาน ทล.-ท. 

102 
3.) การทดสอบหาขีดจำกัดพลาสติก (PL) ตามมาตรฐาน 

ทล.-ท. 103  
4.) การทดสอบการบดอ ัดแบบส ูงกว ่ามาตรฐาน ตาม

มาตรฐาน ทล.-ท. 108 

3.2. การทดสอบคุณสมบัติด้านกำลัง 

หินคลุกตัวอย่าง จะถูกเตรียมด้วยการบดอัดด้วยวิธีแบบสูงกว่า
มาตรฐาน (Modified Compaction Test) ที ่ปริมาณความชื ้นที่
เหมาะสมเพื่อให้มีความหนาแน่นแห้งสูงที่สุด  ในแม่พิมพ์ (mold) 
รูปทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 101.6 มิลลิเมตร สูง 
116.4 มิลลิเมตร ตามมาตรฐาน ทล.-ท.108/2517 หลังจากนำ
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ตัวอย่างดินบดอัดตัวอย่างออกจากแม่พิมพ์ จะรักษาปริมาณ
ความชื้นของตัวอย่าง ด้วยการห่อพลาสติกกันความชื้น จนถึงอายุ
บ่มที่กำหนด  

การทดสอบด้านกำลังของหินคลุกผสมซีเมนต์ และ ทดสอบการ
ร ับแรงอ ัดแกนเด ียว  (Unconfined Compression Test) ตาม
มาตรฐาน ทล.-ท. 105/2515 ดำเนินการทดสอบแบบควบคุม
ความเครียดในอัตรา 1.4 มิลลิเมตร/นาที (ร้อยละ 1 ของความสูง
ตัวอย่างต่อนาที)  

ตัวอย่างทดสอบที่ได้อายุตามกำหนด การทดสอบกำลังอัด
ตัวอย่างทดสอบที่ถูกจำลองความล่าช้าในการบดอัด 60, 120, 240 
และ 420 นาที จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ชุดทดสอบหลังจากบ่มได้อายุ
ตามกำหนดแล้ว ดังนี ้ 1.) ตัวอย่างหินคลุมผสมซีเมนต์ แปรผัน
ซีเมนต์ร้อยละ 1 ถึง 4 และ 2.) ตัวอย่างหินคลุกผสมกับซีเมนต์และ
วัสดุผิวทางที่นำกลับมาใช้ใหม่ RAP ที่แปรผันซีเมนต์ร้อยละ 2 ถึง 5  

4. ผลทดสอบและการอภิปรายผล 

รูปที่ 3 แสดงผลของการหน่วงเวลาต่อกำลังต้านทานแรงอัด
และปริมาณซีเมนต์ แปรผันตามความล่าช้าในการบดอัด สำหรับหิน
คลุกที่ผสมกับซีเมนต์ ทดสอบตัวอย่างที่อายุบ่ม 7 วัน พบได้ว่าทุก
ตัวอย่างทดสอบที่ผสมซีเมนต์จะมีกำลังลดลงตามความล่าช้าที่เพ่ิม
มากขึ้นซึ่งเกิดเนื่องจากการใช้ระยะเวลาการบดอัดนานขึ้น [2]    

ค่ากำลังต้านทานแรงอัดในตัวอย่างทดสอบทุกเวลาความล่าช้า 
ที่ปริมาณซีเมนต์ 1% มีค่าต่ำกว่ามาตรฐาน ทางหลวง ในตัวอย่าง
ทดสอบที่ปริมาณซีเมนต์ 2% ความล่าช้าในการบดอัดที่เวลา 0 ถึง 
120 นาที จะมีค่ากำลังต้านทานแรงอัดสูงกว่ามาตรฐานทางหลวง 
แต่ตัวอย่างทดสอบที่ปริมาณซีเมนต์ 3% และ 4% ทุกเวลาความ
ล่าช้าในการบดอัดมีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐานของทางหลวง   

 
รูปที่ 3  กำลังต้านทานแรงอัดและปริมาณซีเมนต์แปรผันความ

ล่าช้าในการบดอัดของหินคลุกผสมซีเมนต์ ทดสอบท่ีอายุ
บ่ม 7 วัน 

รูปที่ 4 แสดงผลของการหน่วงเวลาต่อกำลังต้านทานแรงอัด
และปริมาณซีเมนต์ แปรผันตามความล่าช้าในการบดอัด ของหิน
คลุกผสมซีเมนต์+RAP ทดสอบที่อายุบ่ม 7 วัน จากรูปพบว่า ทุก ๆ 

ปริมาณของซีเมนต์  ค่ากำลังต้านทานแรงอัดลดลงตามความล่าช้าที่
เพิ่มมากขึ้น ลักษณะเดียวกันกับกับตัวอย่างหินคลุกผสมซีเมนต์ แต่
ปริมาณซีเมนต์ที่เท่ากัน ค่ากำลังอัดของหินคลุกผสมซีเมนต์+RAP 
จะมีค่ากำลังน้อยกว่าหินคลุกผสมซีเมนต์ ซึ่งเป็นอิทธิพลของ RAP  
[5] โดยในตัวอย่างบดอัดที่ปริมาณซีเมนต์ 2% ค่ากำลังต้านทาน
แรงอัดน้อยกว่ามาตรฐานกรมทางในทุก ๆ เวลาความล่าช้าในการ
บดอัด ในตัวอย่างบดอัดปริมาณซีเมนต์ 3% ค่ากำลังต้านทาน
แรงอัดบดอัดทันทีเท่านั ้น มีค ่ากำลังต้านทานแรงอัดสูงตาม
มาตรฐานกรมทาง ในตัวอย่างบดอัดที่ปริมาณซีเมนต์ 4% มีค่ากำลัง
ต้านทานแรงอัดความล่าช้า 0 ถึง 120 นาที ที่ให้กำลังต้านทาน
แรงอัดมากกว่ามาตรฐานกรมทาง และในตัวอย่างบดอัดที่ปริมาณ
ซีเมนต์ 5% ที่เวลาล่าช้าที ่ 420 นาทีตัวอย่างเดียวที ่มีค่ากำลัง
ต้านทานแรงอัดของตัวอย่างต่ำกว่ามาตรฐานกรมทาง 

 
รูปที่ 4  กำลังต้านทานแรงอัดและปริมาณซีเมนต์แปรผันความ

ล่าช้าในการบดอัดของหินคลุกและ RAP ผสมซีเมนต์ 
และทดสอบที่อายุบ่ม 7 วัน 

รูปที ่ 5 และ 6 แสดงผลทดสอบกำลังต้านทานแรงอัดและ
ปริมาณซีเมนต์แปรผันความล่าช้าในการบดอัด ของหินคลุกผสม
ซีเมนต์ และ หินคลุกและ RAP ผสมซีเมนต์ ที ่อายุบ่ม 28 วัน 
ตามลำดับ จากผลการทดสอบเมื่อเทียบกับผลการทดสอบที่อายุบ่ม 
7 วัน ในปริมาณซีเมนต์ที่เท่ากัน พบว่า ค่ากำลังต้านทานแรงอัดที่
อายุบ่ม 28 วัน มีค่าสูงกว่ากำลังต้านทานแรงอัดที่อายุบ่ม 7 วัน ผล
การทดสอบนี้ แสดงถึงการพัฒนากำลังเนื่องจากปฏิกิริยาไฮเดรชั่น 
ของท้ัง 2 ตัวอย่าง  [6]       

ผลของการหน่วงเวลาในการบดอัดต่อกำลังต้านทานแรงอัด มี
ลักษณะเดียวกันกับผลทดสอบที่อายุบ่ม 7 วัน ผลของการทดสอบ
จะถูกเทียบค่ากำลังสำหรับมาตรฐานกำลังต้านทานแรงอัดของดิน
ซีเมนต์ สำหรับมาตรฐานดินซีเมนต์สำหรับงานทาง ที่อายุบ่ม 28 วัน 
ตามาตรฐาน ACI 230. 1R-90 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 35.0 ksc.  

ค่ากำลังต้านทานแรงอัดของตัวอย่างหินคลุกผสมซีเมนต์ ที่
ปริมาณซีเมนต์ 1% มีต่ำกว่ามาตรฐานงานทาง ทั้งหมด ที่ปริมาณ
ซีเมนต์ 2% และ 3% มีค่าสูงกว่ามาตรฐานที่ความล่าช้า 0 ถึง 120 
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นาที แต่ที่ปริมาณซีเมนต์ 4% จะมีค่าต่ำกว่ามาตรฐานที่ 420 นาที 
เท่านั้น  

 

รูปที่ 5 กำลังต้านทานแรงอัดและปริมาณซีเมนต์แปรผันตามความ
ล่าช้าในการบดอัดของหินคลุก ผสมซีเมนต์ และทดสอบ
ที่อายุบ่ม 28 วัน 

ค่ากำลังต้านทานแรงอัดของตัวอย่างหินคลุกและ RAP ผสมกับ
ซีเมนต์ พบว่าที ่ปริมาณซีเมนต์ 2% และ 3% จะไม่มีค่าสูงกว่า
มาตรฐาน ขณะที่ปริมาณซีเมนต์ 4% เวลาล่าช้าการบดอัดที่สูงกว่า
มาตรฐานมีแค่ 0 ถึง 120 นาที เท่านั ้นที ่ผ่านมาตรฐาน สำหรับ
ปริมาณซีเมนต์ 5% จะมีค่าต่ำกว่ามาตรฐานที่ความล่าช้า 420 นาที  

 
รูปที่ 6  กำลังต้านทานแรงอัดและปริมาณซีเมนต์แปรผันตามความ

ล่าช้าในการบดอัดของหินคลุกและRAP  ผสมซีเมนต์ 
และทดสอบที่อายุบ่ม 28 วัน 

ผลการทดสอบกำลังของตัวที่แปรผันความล่าช้าในการบดอัด
สามารถนำมาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างความล่าช้าในการบดอัด
และ strength ratio  เพ ื ่อเปร ียบเท ียบค ่ากำล ังท ี ่ เก ิดข ึ ้นกับ
มาตรฐานทางหลวง ดังแสดงในรูปที่ 7 ถึง รูปที่ 10 

รูปที่ 7 แสดงผลของการหน่วงเวลาต่ออัตราส่วนกำลัง ของหิน
คลุกผสมซีเมนต์ (ทดสอบที่อายุบ่ม 7 วัน) เมื ่ออัตราส่วนกำลัง 
(strength Ratio) คือสัดส่วนระหว่างค่ากำลังต้านทานแรงอัดได้จาก

การทดสอบภายใต้ความล่าช้าส่วนด้วยค่ากำลังต้านทานแรงอัด 
24.5 ksc. ตามมาตรฐาน ACI 230. 1R-90 เทียบเท่ามาตรฐาน ทล.-
ท.105 ของประเทศไทย พบว่า อัตราส่วนกำลังต้านทานแรงอัดของ
ซีเมนต์ที่ 1% ต่ำกว่าอัตราส่วนกำลังต้านทานแรงอัดเท่ากับ 1 ที่
ปริมาณซีเมนต์ 2% ถ้าคำนึงถึงประสิทธิภาพของการผสมให้เป็นไป
ตามมาตรฐานวิธีการก่อสร้าง ทล.-ม. 204/2556 อัตราส่วนกำลัง
ต้านทานแรงอัด ต้องเท่ากับ 1.15 ต้องมีค่าความล่าช้าไม่เกิน 2 
ชั่วโมง ถ้าไม่คิดประสิทธิภาพของการผสม อัตราส่วนกำลังต้านทาน
แรงอัดเท่ากับ 1จะสามารถมีค่าความล่าช้าไม่เกิน 3 ชั ่วโมง ที่
ปริมาณซีเมนต์ 3% และ 4% อัตราส่วนกำลังต้านทานแรงอัดเกิน 1 
และ 1.15 ทุกๆ ความล่าช้า 

 

รูปที่ 7  ความล่าช้าในการบดอัดและอัตราส่วนกำลัง  (strength 
ratio) ของหินคลุกผสมซีเมนต์ทดสอบท่ีอายุบ่ม 7 

รูปที่ 8 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความล่าช้าในการบดอัดและ
อัตราส่วนกำลัง ของหินคลุกผสมซีเมนต์+RAP (ทดสอบอายุบ่ม 7 
วัน) พบว่า อัตราส่วนกำลังต้านทานแรงอัดของซีเมนต์ที่ 2% และ 
3% ต่ำกว่าอัตราส่วนกำลังต้านทานแรงอัดเท่ากับ 1 ในขณะท่ี
ปร ิมาณซีเมนต ์ 4% ถ ้าคำน ึงถ ึงประส ิทธ ิภาพของการผสม 
(อัตราส่วนกำลังต้านทานแรงอัด 1.15) ต้องมีค่าความล่าช้าไม่เกิน 2 
ชั่วโมง ถ้าไม่คิดประสิทธิภาพของการผสม สามารถล่าช้าได้ไม่เกิน 3 
ชั่วโมง อย่างไรก็ตามที่ปริมาณซีเมนต์ 5% อัตราส่วนกำลังต้านทาน
แรงอัดเกิน 1 และ 1.15 ทั้งหมด 



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

GTE-10-5 

 
รูปที่ 8  ความล่าช้าในการบดอัดและอัตราวส่วนกำลัง (strength 

ratio) ของหินคลุกผสมซีเมนต์+RAPทดสอบท่ีอายุบ่ม 7 

รูปที่ 9 แสดงผลของการหน่วงเวลาต่ออัตราส่วนกำลัง ของหิน
คลุกผสมซีเมนต์ (ทดสอบที่อายุบ่ม 28 วัน) เมื ่ออัตราส่วนกำลัง 
(strength Ratio) คือสัดส่วนระหว่างค่ากำลังต้านทานแรงอัดได้จาก
การทดสอบภายใต้ความล่าช้าส่วนด้วยค่ากำลังต้านทานแรงอัด 
35.0 ksc. ตามมาตรฐาน ACI 230. 1R-90 อัตราส่วนกำลังต้านทาน
แรงอัดของซีเมนต์ที่ 1% ต่ำกว่าอัตราส่วนกำลังต้านทานแรงอัด
เท่ากับ 1 ขณะที่ปริมาณซีเมนต์ 2% กรณีคำนึงถึงประสิทธิภาพของ
การผสม จะสามารถล่าช้าได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง ถ้าปริมาณซีเมนต์ 3% 
และ 4% สามารถล่าช้าได้เกิน 3 ชั่วโมง ทั้งที่คำนึงและไม่คำนึงถึง
ประสิทธิภาพการบดอัด   

 
รูปที่ 9  ความล่าช้าในการบดอัดและอัตราวส่วนกำลัง (strength 

ratio) ของหินคลุกผสมซีเมนต์ทดสอบท่ีอายุบ่ม 28 

รูปที่ 10 แสดงแสดงผลของการหน่วงเวลาต่ออัตราส่วนกำลัง 
ของหินคลุกผสมซีเมนต์+RAP (ทดสอบที่อายุบ่ม 28 วัน) แสดงให้
ทราบว่า อัตราส่วนกำลังต้านทานแรงอัดของซีเมนต์ที่ 1% และ 2% 
ต่ำกว่าอัตราส่วนกำลังต้านทานแรงอัดเท่ากับ 1 ขณะที่ปริมาณ
ซีเมนต์ 4% สามารถล่าช้าได้ถึง 3 ชั ่วโมง ในกรณีที ่ไม่คำนึงถึง
ประสิทธิภาพของการผสม แต่ถ้าหากคำนึงถึงประสิทธิภาพชองการ
ผสม สามารถล่าช้าได้ 2 ชั ่วโมง สำหรับปริมาณซีเมนต์ที 5% 

สามารถล่าช้าได้ถึง 3 ชั่วโมง ทุกกรณี 

 
รูปที่ 10  ความล่าช้าในการบดอัดและอัตราวส่วนกำลัง (strength 

ratio) ของหินคลุกผสมซีเมนต์+RAP ทดสอบท่ีอายุบ่ม 
28 

จากผลการทดสอบค่ากำลังต้านทานแรงอัดของหินคลุกและ
วัสดุนำกลับมาใช้ใหม่ผสมซีเมนต์ ภายใต้การจำลองความล่าช้าใน
การบดอัดที่ต่างกัน โดยควบคุมปริมาณความชื้นที่เหมาะสม แสดง
ให้ทราบว่ากำลังรับแรงอัดจะสูงขึ้นตามปริมาณของซีเมนต์ที่ผสมใน
ตัวอย่างทดสอบ ซึ่งสอดคล้องกับ [7] water cement ratio (w/c) 
จากปฏิกิริยาเชื่อมประสาน ที่เกิดจากปฎิกิริยาทางเคมีของน้ำกับ
ซีเมนต์ ที่เรียกว่า ปฏิกิริยาไฮเดรชั่น แต่จะมีกำลังต้านทานแรงอัด
ลดลงเม่ือเกิดความล่าช้าในการบดอัดที่มากขึ้น   

5. สรุป 

จากผลการทดสอบ สรุปได้ดังนี้ 
1. ค่ากำลังต้านทานแรงอัดของหินคลุกผสมซีเมนต์ และหิน

คลุกผสมซีเมนต์ ผสมว ัสด ุผ ิวทางนำกลับมาใช ้ใหม่ 
(Recycled Asphalt Pavement, RAP) เ พ ิ ่ ม ข ึ ้ น ต าม
ปริมาณซีเมนต์ที่เพ่ิมขึ้น 

2.  ค่ากำลังต้านทานแรงอัดของหินคลุกผสมซีเมนต์ และหิน
คล ุกผสมซ ี เมนต ์ผสมว ัสด ุผ ิวทางนำกล ับมาใช ้ ใหม่  
(Recycled Asphalt Pavement, RAP) ลดลงตามความ
ล่าช้าในการบดอัดที่เพ่ิมขึ้น 

3. ถ้าไม่คำนึงถึงประสิทธิภาพการผสม (strength ratio = 1) 
หินคลุกผสมซีเมนต์ปริมาณซีเมนต์ 2% สามารถทำงาน
ล่าช้าได้ในเวลา 0-120 นาที 

4. ถ้าไม่คำนึงถึงประสิทธิภาพการผสม (strength ratio = 1) 
หินคลุกผสมซีเมนต์ที่ 3% และ 4% สามารถทำงานได้ใน
เวลา 0 - 420 นาที  
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5. ถ้าไม่คำนึงถึงประสิทธิภาพการผสม strength ratio = 1) 
หินคลุกผสมซีเมนต์+RAP ปริมาณซีเมนต์ 4% และ 5% 
สามารถทำงานได้ในเวลา 0 – 420 นาที  

6. ถ้าคำนึงถึงประสิทธิภาพการผสม (strength ratio = 1.15) 
หินคลุกผสมซีเมนต์ ที่ 3% สามารถทำงานได้ในเวลา 0 – 
120 นาที  

7. ถ ้ าคำน ึ งถ ึ งประส ิทธ ิภาพการผสม  ห ินคล ุกผสม
ซีเมนต์+RAP ปริมาณซีเมนต์ 4% และ 5% สามารถทำงาน
ได้ในเวลา 0 – 420 นาที 
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บทคัดย่อ 

ในปัจจุบันการจราจรที่มากขึ้น ส่งผลให้โครงสร้างชั้นทางมีการรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นอายุการใช้งานจึงสั้นลง อีกทั้งบางพื้นที่ถนนอาจมีน้ำท่วมขัง  
ทำให้เกิดความชื้น (Moisture) และเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ชั้นทางเกดิการทรุดตัว โครงการนี้จึงได้ทำการศึกษาคุณสมบัติของมวลรวมที่ปรับปรุง
ด้วยซีเมนต์พอลิเมอร์ โดยการทดสอบนี ้ใช ้มวลรวมคือ หินคลุก และวัสดุผ ิวทางเก่า นำมาปรับปรุงคุณสมบัติด ้วยซีเมนต์พอลิเมอร์ 
ชนิดสไตรีนอะคริลิค (SA) และพอลิเมอร์สไตรีนบิวตาไดอีน (SBR) จากนั ้นทำการทดสอบด้านกำลังรับแรงได้แก่ การทดสอบกำลังรับแรง 
อัดแกนเดียว (UCS) และการทดสอบกำลังรับแรงดึงทางอ้อม (IDT) และการทดสอบด้านทนทานความชื้นได้แก่ การทดสอบการดูดซึมน้ำในมวลดิน 
และการทดสอบความทนทาน (Durability Test) โดยวิธีเปียกสลับแห้ง ผลทดสอบพบว่า กำลังรับแรงอัดของวัสดุที่ปรับปรุงด้วยซีเมนต์พอลิเมอร์ 
ทั้งสองประเภทของหินคลุกมีค่าสูงกว่าวัสดุผิวทางเก่า ตรงกันข้ามผลการทดสอบกำลังรับแรงดึงทางอ้อมของวัสดุที่ปรับปรุงด้วยซีเมนต์พอลิเมอร์ 
ทั้งสองประเภทของวัสดุผิวทางเก่ามีค่าสูงหินคลุก อีกทั้งผลการทดสอบการดูดซึมน้ำในมวลดิน และการทดสอบความทนทานของท้ังสองวัสดุ พบว่า
การปรับปรุงมวลรวมด้วยซีเมนต์พอลิเมอร์ชนิดพอลิเมอร์สไตรีนบิวตาไดอีน (SBR) ส่งผลดีในด้านการทนทานความชื้น 
คำสำคัญ: วัสดุงานทาง ,วัสดุผิวทางเก่า , พอลิเมอร์ผสมสไตรีนอะคริลิค , พอลิเมอร์สไตรีนบิวตาไดอีน 

Abstract 

The increased traffic nowadays results in the increase in loads on the road pavement structures; therefore, the service life 
of these pavements is shortened.  Moreover, some roads can be flooded during the rainy season, causing moisture ingress, 
which reduces the material performance and causes the pavements to collapse. To increase the pavement structure lifetime, 
the road pavement materials are required an improvement. Therefore, the properties of aggregates improved with cement 
polymer were studied in this research. This research employs two polymer types for pavement material modification, including 
styrene-acrylic (SA) and styrene-butadiene rubber (SBR). The pavement materials used in this research are standard crushed 
rock and Reclaimed Asphalt Pavement (RAP). The Unconfined Compressive Strength Test (UCS) and Indirect Tensile Strength 
Test (IDT) were conducted to investigate the primary performance characteristics. The moisture sensitivity tests were also 
performed in this research, which are the capillary rise test and the durability test. The results show that the compressive 
strength of cement-polymer stabilised crushed rock is higher than that obtained from the cement-polymer stabilized RAP. In 
contrast, the IDT of cement-polymer modified RAP is generally higher than the value measured from cement-polymer modified 
crushed rock sample. In addition, the results from moisture sensitivity tests obtained from both pavement materials revealed 
that, the SBR polymer could effectively improve the moisture resistance of both crushed rock and RAP in the laboratory. 
Keywords: Road materials, Reclaimed Asphalt Pavement, Styrene-Acrylic Polymer, Styrene-Butadiene Polymer 

 
1. คำนำ 

ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการพัฒนาทางด้านระบบคมนาคม
เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
เมื่อปริมาณการใช้งานบนถนนเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้อายุการใช้งาน
ของถนนสั้นลง อีกทั้งประเทศไทยมีสภาพภูมิอากาศที่ร้อน สลับกับ

ฝนตกซึ่งในบางพื้นที่ จึงมีน้ำท่วมขังทำให้เกิดความชื้น (Moisture) 
เป็นอีกหนึ ่งสาเหตุที ่ทำให้ช ั ้นทางเกิดการทรุดตัว ทำให้ต ้อง 
ม ีบำร ุงร ักษาอย ู ่บ ่อยคร ั ้ ง รวมไปถ ึงการก ่อสร ้างถนนใหม่  
เพ ื ่อซ ่อมแซ ่มบร ิเวณที ่ เก ิดความเส ียหาย มีการนำว ัสด ุจาก
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดมาใช้ในการก่อสร้างเพิ่มขึ้น  
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จึงนำมาสู่แนวคิดการปรับปรุงคุณสมบัติของวัสดุงานทางเพื่อมุ่งเน้น 
ลดผลกระทบของความชื ้นที ่ส ่งผลเส ียต ่อโครงสร ้างช ั ้นทาง 
อีกทั ้งผู ้วิจัยนั ้นได้มีการทบทวนงานวิจัย [1]–[2] ที่เกี ่ยวกับการ
ปรับปรุงคุณสมบัติดินด้วยพอลิเมอร์ดังนี้ 

[1] การศึกษานี้เป็นการปรับปรุงคุณสมบัติทรายและดินเหนียว
ด้วยพอลิเมอร์ผสมสไตรีนอะคริลิค จากนั้นทำการศึกษาการบ่ม  
โดยทำการทดสอบกำลังรับแรงอัดแกนเดียว พบว่าความแข็งแรง
ของทรายจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณพอลิเมอร์ อีกทั้งปริมาณพอลิเมอร์ 
ที่สูงขึ้นนั้น จะช่วยลดการบวมของดินเหนียวได้อีกด้วย 

[2] การศึกษานี ้ เป ็นการปรับปรุงค ุณสมบัติด ินทรายด้วย 
พอลิเมอร์สไตรีนบิวตาไดอีน ในอัตราส่วนร้อยละของน้ำหนัก 
 0 1 2 และ 3 พบว่า ทำให้ปริมาณความชื้นที่เหมาะสมและ ความ
หนาแน่นแห้งสูงสุดลดลง ผลการการทดสอบ California Bearing 
Ratio เพิ่มขึ้นที่พอลิเมอร์ร้อยละ 1 และ 2 เท่านั้น อีกทั้งผลกำลัง
รับแรงเฉือน ค่าแรงเชื่อมแน่นระหว่างเม็ดดิน และ ค่ามุมเสียดทาน
ภายใน เพ่ิมขึ้นตามอัตราส่วนพอลิเมอร์เช่นกัน  

จากการศึกษางานวิจัยข้างต้น ดังนั้นจึงทำให้ผู้วิจัยมีแนวคิด 
การปรับปรุงคุณสมบัติวัสดุด้วยพอลิเมอร์ทั้ง 2 ชนิดได้แก่ พอลิเมอร์ 
ชน ิดสไตร ีนอะคร ิล ิค  และ  พอล ิ เมอร์สไตร ีนบ ิวตาได อีน 
อีกทั้งมีการนำวัสดุผิวทางเก่าที่เป็นวัสดุเหลือทิ้ง นำมาหมุนเวียน
พัฒนาให้เกิดประโยชน์ เพื่อเป็นแนวทางในการทดแทนการใช้วัสดุ
หินจากธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดในการก่อสร้าง และซ่อมแซม
โครงสร้างชั้นทาง 

โดยงานวิจ ัยนี้ มีการปรับปรุงคุณสมบัติของวัสดุงานทาง 
โดยมุ่งเน้นทำการศึกษาเกี่ยวกับด้านกำลังรับน้ำหนักของวัสดุ และ
การศึกษาผลกระทบของความช้ืนที่ส่งผลความทนทาน (Durability) 

2. วัสดุที่ใช้ในการทดสอบ 

2.1. วัสดุมวลรวม 

2.1.1. วัสดุหินคลุก 

 

รูปที่  1 วัสดุมวลรวมหินคลุก 

 

หินคลุกเป็นวัสดุที่ได้จากกการระเบิดหินซึ่งจะทำการย่อยหิน 
ในโรงโม่หิน ชนิดของหินพบได้มากมีอยู่ 3 ชนิด เมื่อจำแนกตาม 
หินต้นกำเนิด ได้แก่ หินปูน (Limestone) หินแกรนิต (Granite) 
และหินบะซอลต์ โดยในงานวิจัยนี้ได้ใช้วัสดุมวลรวมประเภท หินปูน 
จากจังหวัดสุโขทัย และแสดงการกระจายตัวของขนาดเม็ดดิน  
ดังรูปที่ 3 

ตารางท่ี  1 คุณสมบัติพ้ืนฐานของหินคลุก 

วิธีการทดสอบ ผลการทดสอบ 
ค่าพิกัดเหลว (Liquid limit L.L): % 24.96 
พิกัดพลาสติก (Plastic limit P.L): % 22.01 
ค่าดัชนีความเป็นพลาสติก (Plastic index P.I)  2.95 
Optimum Moisture Content (OMC): % 5.7 
Maximum Dry Density: g/m3 2.3 
% CBR 93.91 
AASHTO Classification A-1 
USCS Classification GM 

2.1.2. วัสดุผิวทางเก่า 
(Reclaimed Asphalt Pavement : RAP) 

 
 

รูปที่  2 วัสดุผิวทางเก่า 
วัสดุผิวทางเก่าเป็นวัสดุที่ได้จากการรื้อหรือตัดชั้นทางแอสฟัลต์

โดยในงานวิจ ัยนี้ ได ้ใช ้ว ัสด ุมวลรวมประเภท วัสดุผ ิวทางเก่า  
จากถนนทางหลวง บริเวณเล่ียงเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  

ตารางท่ี  2   คุณสมบัติพ้ืนฐานของวัสดุผิวทางเก่า 

วิธีการทดสอบ ผลการทดสอบ 
ค่าพิกัดเหลว (Liquid limit L.L) :% N/A 
พิกัดพลาสติก (Plastic limit P.L) :% N/A 
ค่าดัชนีความเป็นพลาสติก (Plastic index P.I)  Non-plastic 
Optimum Moisture Content (OMC) :% 6 
Maximum Dry Density : g/m3 2.12 
% CBR 45.02 
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รูปที่  3  กราฟแสดงการกระจายตัวของขนาดเม็ดดิน 

 
ในงานวิจ ัยนี ้มีการปรับปรุงว ัสด ุผ ิวทางเก ่าด ้วยดินปกติ  

เพื่อใช้สำหรับการทดสอบดังนี้ อัตราส่วนวัสดุผิวทางเก่าต่อดินปกติ  
จะใช้อัตราส่วนร้อยละ 2 ต่อ 1 ตามลำดับ จึงทำให้การกระจายตัว
ของขนาดเม็ดดินใกล้เคียงกับวัสดุหินคลุกดังรูปที่ 3 

2.2. ปูนซีเมนต์ 

ปูนซีเมนต์ที่ใช้ในงานวิจัยนี้ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 
ซึ่งเป็นปูนซีเมนต์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง งานโครงสร้างทั่วไป 

2.3. พอลิเมอร์ 

2.3.1. พอลิเมอร์ชนิดสไตรีนอะคริลิค (SA) 

[10] เป็นสารเติมแต่งเพื่อใช้เป็นกาวยึดประสานผสมคอนกรีต  
ผสมสารเคลือบผิว ประยุกต์และปรับปรุงเพื่อป้องกันความร้อน หรือ
เพ่ิมความยืดหยุ่น ทนทานต่อเกลือและป้องกันการซึมผ่านของน้ำ 

 

 
รูปที่  4 พอลิเมอร์ชนิดสไตรีนอะคริลิค 

2.3.2. พอลิเมอร์สไตรีนบิวตาไดอีน (SBR) 

[10] เป ็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ ่งซ ึ ่งผลิตโดยการเตร ียม 
โคโพลิเมอร์ระหว่างสไตรีนและบิวตาไดอีนด้วยวิธีโพลิเมอไรเซชั่น 
แบบอิมัลชัน (Emulsion polymerization) เป็นยางที ่ใช้ในงาน
ทั ่วไป ราคาไม่แพง มีหลายเกรดขึ ้นกับกระบวนการสังเคราะห์
สามารถนำไปใช ้งานได ้หลากหลาย เช ่น การผล ิตสายพาน  
พื ้นรองเท ้า ฉนวนห ุ ้มสายไฟ และส ่วนมากจะถ ูกนำไปใช้  
ในอุตสาหกรรมผลิตยางล้อยานพาหนะขนาดเล็กโดยใช้ผสมกับยาง
ชนิดอ่ืน ๆ  

 
รูปที่  5  พอลิเมอร์สไตรีนบิวตาไดอีน 

2.1. น้ำ  

น้ำที่นำมาใช้จะต้องสะอาด ปราศจากสารต่าง ๆ เช่น เกลือ
น้ำมัน กรด ด่าง และอินทรีย์วัตถุ เป็นต้น 
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3. การทดสอบในห้องปฏิบัติการ 

 
 

รูปที่  6 ขั้นตอนการดำเนินการทดสอบ 

3.1. อัตราส่วนผสมที่ใชใ้นการทดสอบ 

วัสดุมวลรวมใช้ 2 ประเภทได้แก่ หินคลุกและวัสดุผิวทางเก่า 
โดยมีอัตราส่วนดังตารางที่ 3 

ตารางท่ี  3  อัตราส่วนผสมที่ใช้ในการทดสอบ 

ประเภทตัวอยา่ง มวลรวม 
ผสมซีเมนต์ 

มวลรวมผสม 
ซีเมนต์ 

พอลิเมอร์ SA  

มวลรวมผสม 
ซีเมนต์ 

พอลิเมอร์ SBR 
ซีเมนต์ 
(ต่อน้ำหนักดินแห้ง) 

ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 

พอลิเมอร์ SA 
(ต่อน้ำหนักดินแห้ง) 

- ร้อยละ 4 - 

พอลิเมอร์ SBR 
(ต่อน้ำหนักดินแห้ง) 

- - ร้อยละ 4 

น้ำ 
(ต่อน้ำหนักดินแห้ง) 

ร้อยละ 6 ร้อยละ 4 ร้อยละ 4 

 
 
 
 
 

3.2. การทดสอบกำลังรับน้ำหนัก 

3.2.1. การทดสอบแรงอัดแกนเดียว  
(Unconfined Compression Test)  

การทดสอบแรงอ ัดแกนเด ียวน ั ้นทดสอบตามมาตรฐาน 
ทล.ท 105/2517 

1)  การเตรียมตัวอย่างสำหรับการทดสอบแรงอัดแกนเดียว 
ก. ทำการบดอัดดินแบบสูงกว่ามาตรฐานตามอัตราส่วนผสม 

ที ่ออกแบบ หลังจากน ั ้นทำการบ ่มต ัวอย ่างเป ็นเวลา 7 วัน  
ต้องทำการเตรียมตัวอย่างสำหรับการทดสอบอย่างน้อย 3 ตัวอย่าง 

ข. วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความสูงของตัวอย่าง 
ค .  หล ั งจากน ั ้นนำต ัวอย ่างแช ่น ้ ำ เป ็นเวลา  2 ช ั ่ ว โมง 

ก่อนทำการทดสอบ 
2)  การทดสอบแรงอัดแกนเดียว  
ก. ติดตั้งตัวอย่างและเครื่องมือโดยวางแท่นตัวอย่างไว้ตรงกลาง

ฐานของเครื ่องหลังจากนั ้นทำการเลื ่อนฐานกดด้านบนให้สัมผัส 
กับตัวอย่างพอดี 

ข. เริ ่มทำการกดตัวอย่างโดยให้อัตราการเคลื่อนที่ในแนวด่ิง 
ของเป็นร้อยละ 2 ของความสูงตัวอย่างต่อนาที  
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ค. ทำการบันทึกน้ำหนักกดและระยะทางเคลื่อนที่ลงในแนวด่ิง
ทุก ๆ 10 วินาที เมื่อค่าแรงกดลดลงจึงหยุดทำการทดสอบ 

 
รูปที่  7 การทดสอบแรงอัดแกนเดียว 

3.2.2. การทดสอบกำลังรับแรงดึงทางอ้อม  
(Indirect Tensile Strength) 

การทดสอบกำลังรับแรงดึงทางอ้อม นั้นทดสอบตามมาตรฐาน 
ASTM D6931-17  

 
รูปที่  8 การทดสอบกำลังรับแรงดึงทางอ้อม 

1) นำตัวอย่างวางบน Steel loading strip ที่อยู่ด้านล่าง แล้ว
ปรับ Steel loading strip ที่อยู่ด้านบนลงมาสัมผัสกับผิวตัวอย่าง 
และตรวจสอบว่า Steel loading strip ต้องอยู่ตรง 

2) เดินเครื่องโดยให้น้ำหนักกดในแนวดิ่งด้วยอัตราเร็ว 50 ± 5 
มิลลิเมตรต่อนาที อย่างต่อเนื ่อง จนกระทั ่งตัวอย่างพังทลาย  
บันทึกค่าน้ำหนักสูงสุด 

3.3. การทดสอบดา้นประสิทธิภาพความทนทาน 

3.3.1. การทดสอบการดูดซึมน้ำในมวลดิน  
(Capillary Rise Test) 

การทดสอบการดูดซึมน้ำในมวลดิน ทดสอบตามมาตรฐาน  
AS 1141.53 (Standards Australia) 

1. ทำการข ึ ้นก ้อนต ัวอย ่างแบบ  Modified Proctor Test 
จากน้ันทำการบ่มตัวอย่าง 7 วันจากน้ันเข้าตู้อบที่ 60 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 3 วัน 

2. นำตัวอย่างออกจากตู ้อบ รอให้เย ็นใช ้เวลาประมาณ  
1-2 ชั่วโมง 

3. แช่น้ำในอ่างหรือถาดก้นแบน ความสูง 1 เซนติเมตร  
(น้ำคงท่ี) ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3 วัน 

4. ว ัดค ่าความส ูงของระด ับน ้ำท ี ่  5 10 15 20 30 นาที   

และ 1 2 4 8 16 32 64 72 ชั่วโมง  
5. การคำนวณการดูดซึมน้ำในมวลดิน (Capillary rise test 

, CR %) ดังสมการท่ี 1 
 

CR , %= ความสูงของนำ้ท่ีดดูซมึ ณ เวลานัน้
ความสูงท้ังกอ้นตวัอย่าง

× 100   (1)  
 

 
รูปที่  9 การทดสอบการดูดซึมน้ำในมวลดิน 

 

3.3.2. การทดสอบความทนทาน (Durability Test) 

การทดสอบความทนทาน เป็นวิธีการทดสอบโดยวิธีเป ียก 
สลับแห้ง (Wetting and drying) ตามมาตรฐาน ASTM D559  

 
รูปที่  10 การทดสอบความทนทาน 

1. ตัวอย่างเมื ่อมีอายุการบ่มตามต้องการแล้ว นำไปแช่น้ำ 
ที่อุณหภูมิห้องทดลองเป็นเวลา 5 ชั่วโมง แล้วนำขึ้นมาชั่งน้ำหนัก 

2. นำตัวอย่างไปอบที่อุณหภูมิ 71 องศาเซลเซียส นาน 42 
ชั่วโมงแล้วนำไปช่ังน้ำหนัก  

3. ถูตัวอย่างด้วยแปรงลวด โดยตั้งตัวอย่างในแนวดิ่งแล้วนำ
แปรงลวดมาถูขึ้นและลงให้รอบตัวอย่าง จำนวนประมาณ 18-20 
ครั้ง ส่วนที่ผิวบนและล่างถูด้านละ 2-4 ครั้งให้ทั่วผิว การถูใช้แรง
ประมาณ 1.33 กิโลกรัม เสร็จแล้วนำตัวอย่างไปชั่งน้ำหนัก 

4. วิธีการจากข้อ 1 ถึงข้อ 3 เป็นการทำครบ 1 รอบต้องทำการ
ทดลองให้ครบ 12 รอบ แล้วนำตัวอย่างไปอบให้แห้งที ่อุณหภูมิ 
110 องศาเซลเซียส ชั่งน้ำหนักของตัวอย่างแห้งอีกคร้ัง 

 5. คำนวณร้อยละความสูญเสียน้ำหนักของตัวอย่าง  
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4. ผลการทดสอบ 

4.1. ผลการทดสอบแรงอัดแกนเดียว  
(Unconfined Compression Test)  

จากรูปที ่ 11  ผลการทดสอบนั ้นจะพบว่า วัสดุหินคลุกนั้น 
จะมีกำลังรับแรงอัดได้ดีกว่าและวัสดุผิวทางเก่า โดยมีค่าสูงที่สุดคือ 
หินคลุกที่ปรับปรุงคุณสมบัติด้วยซีเมนต์ และรองลงมาคือหินคลุก 
ที่ปรับปรุงคุณสมบัติด้วยซีเมนต์พอลิเมอร์ชนิดสไตรีนบิวตาไดอีน  
และ  ชน ิดสไตร ีนอะคร ิล ิค  ซ ึ ่ งม ีค ่ า  2318 1812 และ  1084  
กิโลพาสคาล ตามลำดับ  

 

รูปที่  11 ผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดแกนเดียว 

4.2. ผลการทดสอบกำลังรับแรงดึงทางอ้อม  
(Indirect Tensile Strength) 

จากรูปที่ 12 นั้นแสดงให้เห็นถึงผลการทดสอบกำลังรับแรงดึง
ทางอ้อมแสดงให้เห็นว่า วัสดุผิวทางเก่านั ้นสามารถรับแรงดึง
ทางอ้อมได้ดีกว่าหินคลุก โดยค่ากำลังรับแรงดึงทางอ้อมจะสูงที่สุด 
วัสดุผิวทางเก่าที่ปรับปรุงด้วยซีเมนต์ รองลงมาคือวัสดุผิวทางเก่า 
ที ่ปรับปรุงด้วยซีเมนต์พอลิเมอร์ชนิดสไตรีนบิวตาไดอีน และ 
ชนิดสไตรีนอะคริลิค ซึ ่งมีค่า 346 329 และ 206 กิโลพาสคาล
ตามลำดับ  

 

 

รูปที่  12 ผลการทดสอบกำลังรับแรงดึงทางอ้อม 

 

4.3. ผลการทดสอบการดูดซึมน้ำในมวลดนิ  
(Capillary Rise Test) 

จ าก ร ู ป  13 น ั ้ น จ ะ เ ห ็ น ไ ด ้ ว ่ า ก า ร ด ู ด ซ ึ มน ้ ำ ใ น ว ั ส ดุ  
หินคลุกที่ยังไม่ได้ปรับปรุงด้วยคุณสมบัตินั้น มีการพังทลายของกอ้น
ตัวอย่างก่อนระยะเวลา 72 ชั่วโมง และการปรับปรุงหินคลุกด้วย
ซ ี เมนต ์พอล ิ เมอร ์ชน ิดสไตร ีนบ ิวตาไดอีน นั ้นใช ้ระยะเวลา 
ในการดูดซึมน้ำช้าที่สุด 

 

รูปที่  13 ความสัมพันธ์ระหว่างความสูงของน้ำในมวลดินกับเวลา 
ของวัสดุหินคลุก 

จากร ูปท ี ่  14  พบว ่า ว ัสด ุผ ิวทางเก ่าน ั ้นใช ้ระยะเวลา 
ในการดูดซึมที่ช้าวัสดุหินคลุก และยังพบว่า การปรับปรุงคุณสบัติ
ว ัสดุผ ิวทางเก่าด้วยซีเมนต์พอลิเมอร์ชนิดสไตรีนบิวตาไดอีน  
ใช้ระยะเวลาในการดูดซึมน้ำช้าที่สุด เช่นเดียวกับวัสดุหินคลุก 

 

 

รูปที่  14 ความสัมพันธ์ระหว่างความสูงของน้ำในมวลดินกับเวลา 
ของวัสดุผิวทางเก่า 

4.4. ผลการทดสอบความทนทาน (Durability Test) 

จากรูปที่ 15 พบว่า ตัวอย่างหินคลุกปกติที่ยังไม่ได้ปรับปรุง
คุณสมบัติน ั ้นพังทลาย อีกทั ้งหินคลุกที ่ปรับปรุงด้วยซีเมนต์  
นั้นมีค่าร้อยละการสูญเสียน้ำหนัก สูงกว่าหินคลุกที่ปรับปรุงด้วย
ซีเมนต์พอลิเมอร์ทั้ง 2 ชนิด 
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รูปที่  15  ความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละการสูญเสียน้ำหนักและ
จำนวนรอบทานของหินคลุก 

จากรูปที่ 16 นั้นผลการทดสอบ พบว่าตัวอย่างวัสดุผิวทางเก่าที่
ปร ับปร ุงด ้วยซ ีเมนต์พอลิเมอร ์ชน ิด ซีเมนต์พอลิเมอร ์ชนิด 
สไตรีนบิวตาไดอีน นั้นมีร้อยละการสูญเสียน้ำหนักต่ำที่สุด 

 

รูปที่  16 ความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละการสูญเสียน้ำหนักและ
จำนวนรอบของวัสดุผิวทางเก่า 

5. สรุป 

จากผลการทดสอบน้ัน ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
1. การทดสอบกำลังรับแรงอัดแกนเดียวนั้น พบว่าจะลดลงเม่ือ

วัสดุมวลปรับปรุงด้วยซีเมนต์พอลิเมอร์ทั้ง 2 ชนิด และจะต่ำที่สุด
เมื่อปรับปรุงด้วยซีเมนต์พอลิเมอร์ชนิดสไตรีนอะคริลิค  

ในทางตรงกันข้าม เมื ่อพิจารณาดังตารางที ่ 4 นั ้นพบว่า 
การทดสอบกำลังรับแรงดึงทางอ้อมนั้นจะเพ่ิมขึ้นวัสดุมวลปรับปรุง
ด้วยซีเมนต์พอลิเมอร์ทั้ง 2 ชนิด และจะสูงที่สุดคือวัสดุมวลปรับปรุง
ด้วยซีเมนต์พอลิเมอร์ชนิดสไตรีนบิวตาไดอีน 

2. การทดสอบการดูดซึมน้ำในมวลดินนั้นพบว่า วัสดุมวลรวม
ปรับปรุงด้วยซีเมนต์พอลิเมอร์ทั้ง 2 ชนิด จะมีอัตราการดูดซึมน้ำ 
ที่ต่ำลงเมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุมวลรวมที่ปรับปรุงเพียงซีเมนต์ และ
อัตราการดูดซึมน้ำในมวลดินจะที่ต่ำที่สุด คือวัสดุมวลรวมที่ปรับปรุง
ด้วยซีเมนต์พอลิเมอร์ชนิดสไตรีนบิวตาไดอีนดังตารางที่ 4 

3. การทดสอบความทนทานนั้นพบว่า วัสดุมวลรวมปรับปรุง
ด้วยซีเมนต์พอลิเมอร์นิดสไตรีนบิวตาไดอีน ส่งผลให้ร ้อยละ 

การสูญเสียของน้ำหนักลดต่ำลงเช่นเดียวกัน 

ตารางท่ี  4   ตารางสรุปเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพผลการทดสอบ
กับประเภทมวลรวมท่ีปรับปรุงชนิดแตกต่างกัน 

ประเภทตัวอยา่ง 
มวลรวมที่ปรับปรุงดังน้ี 

ซีเมนต์ ซีเมนต์และ 
พอลิเมอร์ 

SA  

ซีเมนต์และ 
พอลิเมอร์ SBR 

ผลทดสอบกำลังรับแรงอัด
แกนเดียว 

สูง ต่ำ ปานกลาง 

ผลทดสอบกำลังรับแรงดึง
ทางออ้ม 

ปาน
กลาง 

ต่ำ สูง 

ผลทดสอบการดูดซึมน้ำ
ในมวลดิน 

ปานกลาง 
 

ช้า 

ผลการทดสอบความ
ทนทาน 

ปานกลาง 
 

สูง 

6. กิตติกรรมประกาศ 

ในการทดสอบนี ้สำเร ็จล ุล ่วงด ้วยด ี ข ้าพเจ ้าขอขอบคุณ 
นายพงศกร ปาละ นายปฐมพร สุกัลทะ และ นายวิทวัส จันต๊ะ  
สำหรับการทดสอบในงานวิจัยนี้ 
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การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของพฤติกรรมการคืบของหินดินเหนียวแม่เมาะ 
DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL MODELS OF CREEP BEHAVIOR’S MAE MOH CLAYSTONE 

กตัญญู นิรันดร์กุลสิทธิ1์,* และ พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม1  
1 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่, ประเทศไทย 

*Corresponding author address: Katanyou_ni@cmu.ac.th 

บทคัดย่อ 

เหมืองถ่านหินแม่เมาะเป็นเหมืองเปิดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันเหมืองมีการดำเนินงานขุดเหมืองอย่างต่อเนื่องและจะมี
การดำเนินการทำเหมือนต่อไปที่ระดับความลึกที่มากกว่า 300 เมตรในอนาคต ซึ่งจะต้องคำนึงถึงเสถียรภาพในระยาวของบ่อเหมือง ที่มีหินดิน
เหนียว (Claystone) เป็นองค์ประกอบหลักของลาดเหมืองแม่เมาะ โดยการคืบ(Creep) ซึ่งเป็นคุณสมบัติด้านการเปลี่ยนแปลงรูปร่างที่มีความ
เกี่ยวเนื่องกับเวลาของวัสดุ ภายใต้สภาวะความเค้นคงที่เป็นเวลานาน ดังนั้นการขุดเปิดเหมืองในระดับลึกจะส่งผลโดยตรงต่อการคืบของลาดเหมอืง
แม่เมาะและจะยังผลต่อเสถียรภาพของลาดเหมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ บทความนี้เป็นการศึกษาและจำลองพฤติกรรมการคืบของหินดินเหนียวแม่
เมาะบนพื้นฐานการทดสอบการคืบหลายระดับ(muti-stage creep tests) ที่ได้รับการออกแบบเพื ่อทดสอบโดยเฉพาะ แบบจำลองทาง
คณิตศาสตร์ของการคืบถูกนำมาใช้ในการจำลองพฤติกรรมการคืบของหินดินเหนียวแม่เมาะ 3 แบบจำลอง ได้แก่ Maxwell model, Kelvin 
model และ Bugers Creep model จากการศึกษาพบว่าแบบจำลอง Bugers Creep model มีความสัมพันธ์ที่ดี มีความสอดคล้องกันระหว่างผล
การทดสอบกับแบบจำลอง ซึ่งสามารถนำแบบจำลองนี้มาใช้ในการอธิบายพฤติกรรมการคืบของหินดินเหนียวแม่เมาะได้ 
คำสำคัญ: หินดินเหนียว, พฤติกรรมการคืบ, แบบจำลองการคืบ 

Abstract 

Mae Moh Coal Mine is the largest open-pit mine in Thailand. Nowadays, the mine is continuing mining operations with 
higher depth of more than 300 meters in the future. Therefore, the long-term stability associated with the creep behavior of 
the claystone which is the main component of Mae Moh mine slopes must be seriously considered. Creep is a time-dependent 
behavior of a material under the condition of constant stress for a curtain time period. This paper aimed to develop a 
mathematical model of creep behavior of Mae Moh claystone based on the specially customized multi-stage creep tests. The 
creep mathematical models were used to simulate the creep behavior of Mae Moh claystone under a range of stress 
conditions of the Mae Moh mine. Three models of Maxwell model, Kelvin model, and Bugers Creep model were proposed in 
this study. The result showed that the Bugers Creep model had a good agreement between the test results and a model. 
This could be used to describe the creep behavior of Mae Moh claystone. 
Keywords: Claystone, Creep Behavior, Creep Model 

 
1. บทนำ 

จากการดำเนินงานของเหมืองแม่เมาะแบบเปิดที่ผ่านมา ความ
ลึกและปริมาณถ่านหินของเหมืองถ่านหินแบบเปิดนี้ได้มีการขุดเพ่ิม
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยองค์ประกอบทางธรณีวิทยาที่สำคัญในการ
เปิดหน้าเหมืองนี้ก็คือหินดินเหนียว (Clay stone) ซึ่งการเปิดหน้า
เหมืองนี้จะส่งผลให้สถานะความเค้น (Stress state) ในชั้นหินดิน
เหนียวมีการเปลี่ยนแปลงไปและเมื่อเวลาผ่านไปสักช่วงระยะเวลา
หนึ่ง จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง (Deformation) ของช้ัน
หินดินเหนียว ซึ่งอาจก่อให้เกิดการเคล่ือนตัวและเสียเสถียรภาพของ
ลาดหินดินเหนียวได้ โดยมักจะเกิดขึ้นพร้อมกับการคืบของช้ันหินดิน
เหนียวเอง เนื่องด้วยจากสภาพทางธรณีวิทยาที่มีความซับซ้อนและมี
ความหลากหลายในการก่อตัวกันเป็นมวลหินขนาดใหญ่ (Rock 

mass) ที่ภายในจะมีทั้งรอยแยก รอยเลื่อน และความไม่ต่อเนื่อง
ของมวลหิน การเปลี่ยนแปลงรูปร่างที่มีความสัมพันธ์กับเวลาที่
เปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อมวลหินและเสถียรภาพ
โดยรวมของเหมืองแม่เมาะ และในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง
ของชั้นหินดินเหนียวดังกล่าวได้เริ่มมีการเคลื่อนตัวให้เห็นบ้างแล้ว
จากรายงานที่ได้จากเหมืองแม่เมาะ อีกทั้งทางเหมืองแม่เมาะยังมี
โครงการที่จะทำการขุดเปิดเหมืองต่อเนื่องไปที่ความลึกในระดับ 
300-600 เมตรในอนาคต ซึ่งยังไม่เคยขุดเกิน 300 เมตรมาก่อน โดย
การขุดเปิดเหมืองจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสถานะความเค้นใน
มวลหินดินเหนียวในระดับที่มากขึ้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า เสถียรภาพ
ของเหมืองเปิดแม่เมาะในอนาคตจะต้องเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการ
คืบนี้มากยิ่งขึ้นอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้  
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อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบ ันย ังไม ่ม ีโครงการที ่จะศ ึกษาถึง
พฤติกรรมการคืบของมวลหิวขนาดใหญ่ภายใต้สภาวะการรับแรงท่ี 
สอดคล้องกับการทำเหมืองเปิดแม่เมาะอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนำไป
สร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ให้ใช้ในการประเมินเสถียรภาพ
ความลาดของเหมืองเปิดแม่เมาะต่อไป ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอยา่ง
ยิ่งที่จะเร่ิมศึกษาถึงพฤติกรรมการคืบของมวลหิน เพ่ือจะได้เข้าใจถึง
พฤติกรรมเชิงลึกภายใต้สภาวะที่สอดคล้องกับการทำเหมืองเปิดแม่
เมาะ อันจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือที่เพิ่มมากขึ้นในการประเมิน
เสถียรภาพโดยรวมของเหมืองเปิดแม่เมาะในปัจจุบันและอนาคตอัน
ใกล้ต่อไป 

2. วัสดุและขั้นตอนการวิจัย  

2.1. หินดินเหนียวแม่เมาะ 

เหมืองเปิดแม่เมาะเป็นเหมืองที่ใช้ถ่านหินลิกไนต์ในการผลิต
กระแสไฟฟ้า โดยมีหินดินเหนียวเป็นส่วนประกอบหลัก ตัวอย่างหิน
ดินเหนียวแบบไม่รบกวนได้มาจากการเก็บตัวอย่างแบบ “Triple 
Tube Core Barrels” ที่ระดับความลึก 170 เมตรจากผิวดิน จาก
หลุมเจาะ GT1 ณ ตำแหน่ง N-8 ของเหมืองแม่เมาะ ดังรูปที ่ 1 
ตัวอย่างหินดินเหนียวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 61 มิลลิเมตร มี
ลักษณะคล้ายดินแข็ง มีสีเทาน้ำตาล มีชั้นถ่านหินลิกไนต์บาง ๆ และ
บางส่วนมีรอยแตก ดังรูปที่ 2 

 
รูปที่ 1 ตำแหน่งหลุมเจาะ GT1 

 
รูปที่ 2 ตัวอย่างหินดินเหนียว 

2.2. ขั้นตอนการวิจัย 

การวิจ ัยเร ิ ่มต้นจากการสำรวจเหมืองแม่เมาะเพื ่อศึกษา
คุณลักษณะของตัวอย่างหินดินเหนียว จากน้ันตัวอย่างหินดินเหนียว
แบบไม่รบกวนถูกเก็บขึ้นมาเพื่อทำการทดสอบโดยเครื่องทดสอบดัง
รูปที ่3 และได้มีการพัฒนาการทดสอบบีบอัดสามแกนเพื ่อให้
สามารถจำลองแรงดันในที่ของเหมืองแม่เมาะได้อย่างสมจริงยิ่งขึ้น 
โดยมีการทดสอบ 2 การทดสอบ คือ การทดสอบแรงกดสามแกน 
และการทดสอบการคืบของหินดินเหนียว โดยใช้ตัวอย่างจากที่เก็บ
จาก 3 ความลึกมาทดสอบ และใช้แรงอัดด้านข้าง(Confining 
Pressure) เท่ากับ 0.5MPa, 1.0MPa และ 1.5MPa ตามลำดับ แล้ว
นำผลที่ได้มาวิเคราะห์พฤติกรรมการคืบของหินดินเหนียวแม่เมาะ 
ท ้ายท ี ่ส ุดผลการทดสอบจะถ ูกนำมาเปร ียบเท ียบก ันในรูป
แบบจำลองการคืบเพ่ือดูความเหมาะสมของแต่ละแบบจำลอง 

2.2.1. การทดสอบแรงกดสามแกน  

การทดสอบแรงอัดสามแกนอยู่บนพ้ืนฐานมาตรฐานการทดสอบ 
ASTM D2664 [1] ซึ ่งเป็นวิธีการพื ้นฐานในการกำหนดค่าความ
แข็งแรงของตัวอย่างดินหรือหิน โดยเคร่ืองมือทดสอบ (รูปที่ 2) นี้จะ
ให้แรงดันไฮดรอลิกอย่างสม่ำเสมอที่รอบๆพื้นผิวโค้งของตัวอย่าง
ทรงกระบอกเรียกว่า confining pressure และทำการให้แรงกดใน
แนวแกนเรียกว่า deviator stress อย่างต่อเนื่องจนเกิดการพังของ
ตัวอย่าง โดยการทดสอบนี้จะให้แรงดัน confining pressure กับ
ตัวอย่างที ่ระดับต่างๆกัน มี ่ค ่าเท่ากับ 0.5MPa, 1.0MPa และ 
1.5MPa (จากตัวอย่าง 3 ความลึก) เพื ่อดูค่าความแข็งแรงของ
ตัวอย่างที่ระดับความลึกและแรงดันด้านข้างต่างๆ 

2.2.2. การทดสอบการคืบของหินดินเหนียว 

พฤติกรรมการคืบของหินดินเหนียวสามารถตรวจสอบได้ด้วย
การทดสอบแรงกดสามแกนแบบหลายข ั ้นตอน (multi-stage 
triaxial creep test) โดยจะทำการให้แรงดันด้านข้าง confining 
pressure ที่คงที่ในแต่ละตัวอย่าง ซึ่งในท่ีนี้จะให้ความดันที่ 0.5, 1.0 
และ1.5 Mpa และให้ความเค้นเบี ่ยงเบน (deviator stress) มี
ค่าคงที่เป็นช่วงเวลาหนึ่ง โดยในตัวอย่างเดียวกันนี้จะมีการเพิ่มค่า
ความเค้นเบี่ยงเบน (deviator stress) หลายค่าไปในแต่ละระดับ
การทดสอบคงที่ไว้ (ระดับละ 24 ชั่วโมง)  ซึ่งค่าความเค้นเบี่ยงเบน 
(deviator stress) นี้จะถูกจำกัดด้วยความแข็งแรงสูงสุดของวัสดุ
เพื่อไม่ให้การทดสอบเกิดความล้มเหลวระหว่างการทดสอบ และค่า
ความเครียดที่ต้องการจะถูกวัดโดยใช้ strain gage ติดกับตัวอย่าง
ขณะทดสอบ เพื ่อตรวจจับการเปลี ่ยนแปลงของความเครียดใน
ระดับไมโครของตัวอย่างทดสอบ 
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รูปที่ 3 ชุดเครื ่องมือการทดสอบแรงกดสามแกนและการ

ทดสอบการคืบของหินดินเหนียว 

3. ผลการทดสอบและวิเคราะห ์

3.1. การทดสอบแรงอัดสามแกน (TRIAXIAL TEST) 

จากรูปที่ 4 แสดงผลการทดสอบแรงกดสามแกน เพื่อหาค่า
ความแข็งแรงของตัวอย่างหินดินเหนียว ตามลักษณะของ Mohr-
Coulomb โดยใช้ตัวอย่างทดสอบจาก 3 ค่าความลึกคือ 50, 100 
และ 150 เมตร และใช้ค่าแรงดันด้านข้าง (Confining pressure) 
0.5, 1.0 และ 1.5 MPa ตามลำดับ ความเค้นเบี่ยงเบน (Deviator 
stress) จะเพิ่มขึ้นจนตัวอย่างล้มเหลว หลังจากตัวอย่างล้มเหลวจะ
สังเกตุเห็นได้ว่าความเค้นเบี่ยงเบนจะมีค่าลดลงในขณะที่การเคล่ือน
ตัวของตัวอย่างมีค่าเพิ ่มขึ ้น ค่าความเค้นเบี ่ยงเบน (Deviator 
stress) มากที่สุดภายใต้แรงดันด้านข้าง (Confining pressure) ที่ 
0.5, 1.0 และ 1.5 MPa มีค่าเท่ากับ 5.09, 5.99 และ 7.20 MPa 
และค่าความเครียด (Strain) ณ จุดล้มเหลวมีค่าเท่ากับ 2.84, 2.80 
และ 3.48% ที่ค่าแรงดันด้านข้าง (Confining pressure) ที่ 0.5, 
1.0 และ 1.5 MPa ตามลำดับ 

 
รูปที่ 4 ความส ั มพ ันธ ์ ระหว ่ า ง  Stress-Strain ภายใต ้ค่ า 

Confining Pressure ที่มีค่าแตกต่างกัน 
ตารางที ่ 1 แสดงค่าพารามิเตอร์ความแข็งแรงของหินดิน

เหนียวตามเงื่อนไขของ Mohr-Coulomb failure criteria แสดงให้

เห็นว่า ค่าความเชื่อมแน่น ( c’ ) มีค่าเท่ากับ 1.2 MPa และค่ามุม
เสียดทาน (Ø’) เทากับ 30.96°  
ตารางท่ี 1 ค่าพารามิเตอร์ความแข็งแรงของหินดินเหนียวตาม

เงื่อนไขของ Mohr-Coulomb failure criteria 
Parameters Value 

Unsaturated unit weight, γunsat (kN/m3) 20.4 

Saturated unit weight, γsat (kN/m3) 25.3 

Elastic modulus, E (kN/m2) 309,572 

Poisson’s ratio, ν 0.15 

Cohesion, c' (kN/m2) 1,200 

Friction angle, ϕ' (°) 30.96 

3.2. การทดสอบการคืบของหินดินเหนียว (TRIAXIAL 
CREEP TEST) 

การทดสอบการคืบของหินดินเหนียว ได้ทำการปรับปรุงเคร่ือง
ทดสอบแรงอัดสามแกนหรือ เรียกว่า “Triaxial Creep Test” ซึ่ง
ยังไม่มีมาตรฐานการทดสอบ โดยการทดสอบนี้ได้อ้างอิงจากการ
ทดสอบของนักวิจัยต่างประเทศและนำมาปรับปรุงให้เข้ากับหินดิน
เหนียวของเหมืองแม่เมาะ การทดสอบได้นำเครื่องทดสอบแรงอัด
สามแกนแบบ Unconsolidated Undrain Triaxial Test ที ่ใช้ใน
การทดสอบ Triaxial มาให้ความเค้นเบี่ยงเบนแบบ Multi-Stage 
Load ในแต่ละระดับให้ความเค้นคงที่ค้างไว้เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 
และให้แรงดันด้านข้างคงที่ที ่ 0.5 MPa, 1.0 MPa และ1.5 MPa 
โดยการทดสอบได้อ้างอิงมาจาก [6] 

จากรูปที่ 5-7 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับเวลา 
ซึ่งใช้ในการอธิบายถึงพฤติกรรมการคืบ จะสังเกตุเห็นว่าที่ระดับ
แรงดันด้านข้างที่มากขึ้น มีแนวโน้มที่จะทำให้ความเครียดในแต่ละ
ระดับความเค้นมีค่ามาขึ้นตามไปด้วย 

 
รูปที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Strain – Time ภายใต้ 

Confining Pressure 0.5 MPa 
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รูปที่ 6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Strain – Time ภายใต้ 

Confining Pressure 1.0 MPa 

 
รูปที่ 7  แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Strain – Time ภายใต้ 

Confining Pressure 1.5 MPa 

3.3. การเปรียบเทียบผลการทดลองกับแบบจำลองการคืบ 

จากรูปที่ 5-7 แสดงให้เห็นถึงเส้นโค้งการคืบของหินดินเหนียว
เพียง 2 ช่วงคือ transient creep stage และ steady creep stage 
ภายใต้ความเค้นเบี่ยงเบนคงที่ในแต่ละระดับแรงทดสอบ โดยในช่วง
แรกของการคืบอัตราการคืบจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แล้วจึงค่อยๆ
ลดลงจนคงที ่ในที ่ส ุด ดังนั ้นการเลือกแบบจำลองการคืบจึงมี
ความสำคัญและต้องสอดคล้องกัน ซึ่งการคืบของหินดินเหนียวแม่
เมาะเป็นพฤติกรรมที่ขึ้นกับเวลา ทำให้มีลักษณะคล้ายกับวัสดุวีสโค
อิลาสติก (Viscoelastic material) โดยจะแสดงพฤติกรรมทั้งความ
ยืดหยุ่นและความหนืดร่วมกัน แบบจำลองการคืบจึงสามารถจำลอง
ได้จากแบบจำลองสปริงเชิงเส้น (ความยืดหยุ่น) กับแบบจำลองตัว
หน่วง(ความหนืด) หรือที่รู้จักกันในช่ือแบบจำลองเชิงกล [8] 

3.3.1. MAXWELL MODEL 

แบบจำลอง Maxwell ประกอบไปด้วยสปริงและตัวหน่วงนำมา
ต่อกันแบบอนุกรม จึงสามารถเขียนได้ว่าความเครียดรวมที่เกิดขึ้น
จะมาจากสองส่วนรวมกัน คือความเครียดของสปริงรวมกับ
ความเครียดของตัวหน่วง โดยที ่ความเค้นที ่กระทำของทั ้งสอง
ส่วนประกอบจะมีค่าเท่ากันดังรูปที่ 8 

ε1  
σ
E

, ε2  
σ
η

, ε  ε1  ε2 (1) 

σ  η

E
σ  ηε    (2) 

นำสมการที ่ (1),(2) มาเขียนในรูปของเวลาโดยวิธี Laplace 
transforms ได้ดังนี้ 

ε t  σ0
t

η
  1

E
   (3) 

 
รูปที่ 8 แบบจำลอง Maxwell 

3.3.2. KELVIN MODEL 

แบบจำลอง Kelvin ประกอบไปด้วยสปริงและตัวหน่วงนำมาต่อ
กันแบบขนาน จึงสามารถเขียนได้ว่าความเค้นรวมที่เกิดขึ้นจะมา
จากสองส่วนรวมกัน คือความเค้นของสปริงรวมกับความเค้นของตัว
หน่วง โดยที่ความเครียดที่เกิดขึ้นของทั้งสองส่วนประกอบจะมีค่า
เท่ากันดังรูปที่ 9 

ε  σ1

E
, ε  σ2

η
, σ  σ1  σ2 (4) 

σ  Eε  ηε    (5) 
นำสมการที ่ (4),(5) มาเขียนในรูปของเวลาโดยวิธี Laplace 

transforms ได้ดังนี้ 

ε t  σ

E
1- e- Eηt

    (6) 

 
รูปที่ 9 แบบจำลอง Kelvin 

3.3.3. BURGERS MODEL 

      แบบจำลอง Burgers ประกอบไปด้วยแบบจำลอง Maxwell 
และแบบจำลอง Kelvin โดยนำมาต่อกันแบบอนุกรม จึงสามารถ
เขียนได้ว่าความเครียดรวมที่เกิดขึ้นจะมาจากสองส่วนรวมกัน คือ
ความเครียดของแบบจำลอง Maxwell รวมกับความเครียดของ
แบบจำลอง Kelvin โดยที ่ความเคร ียดที ่ เก ิดข ึ ้นของทั ้งสอง
แบบจำลองจะมีค่าเท่ากันดังรูปที่ 10 

σM  EMεM  ηMεM  (7) 

σK  EKεK  ηKεK  (8) 

σ  σM  σK   (9) 

  ε  εM  εK   (10) 
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นำสมการที่ (7)-(10) มาเขียนในรูปของเวลาโดยวิธี Laplace 
transforms ได้ดังนี้ 

ε t   σ

EM
  σ

ηM
t  σ

EK
1- e

- 
EK
ηK

 t
      (11) 

 
รูปที่ 10   แบบจำลอง Burgers 

จากแบบจำลองการคืบที ่กล่าวมาข้างต้น ในการกำหนด
ค่าพารามิเตอร์ของแต่ละแบบจำลองที่ค่าความเค้นเบี่ยงเบนต่างๆ 
เราใช้วิธีการถดถอยไม่เชิงเส้นในการหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะส,
โดยค่าพารามิเตอร์ที ่เหมาสมของแบบจำลอง Maxwell, Kelvin 
และ Burgers แสดงดังตารางที่ 2-4 และผลการเปรียบเทียบระหว่าง
ผลการทดสอบกับแบบจำลองการคืบแสดงในรูปที่ 11-13 

 

ตารางท่ี 2 พารามิเตอร์การคืบของแบบจำลอง Maxwell ภายใต้แรงดันด้านข้างที่ต่างกัน 

Confining pressure 
(MPa) 

Deviator stress 
(MPa) 

Maxwell model parameters 
R2 EM ηM 

(MPa) (MPa·h) 

 
0.5 

3.25 8.10 1726.81 
 

0.974 
3.75 8.01 2974.60 
4.25 7.93 7724.36 

 
1 

2.56 8.39 333.70 
 

0.993 
3.58 7.95 797.79 
4.81 9.59 752.81 

 
1.5 

2.93 8.33 950.94 
 

0.995 
4.36 8.29 2461.95 
5.77 9.32 1313.60 

   avg. R2 0.987 
 
ตารางท่ี 3 พารามิเตอร์การคืบของแบบจำลอง Kelvin ภายใต้แรงดันด้านข้างที่ต่างกัน 

Confining pressure 
(MPa) 

Deviator stress 
(MPa) 

Kelvin model parameters 
R2 

EK 
(MPa) 

ηK 
(MPa·h) 

 

0.5 
3.25 7.82 0.39 

0.973 

 

3.75 7.41 0.48  

4.25 7.51 0.42  

1 
2.56 6.61 2.07 

0.947 
 

3.58 6.05 0.40  

4.81 5.61 0.55  

1.5 
2.93 7.76 0.33 

0.981 

 

4.36 7.49 0.44  

5.77 6.68 0.20  

   avg. R2 0.967  
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ตารางท่ี 4 พารามิเตอร์การคืบของแบบจำลอง Burgers ภายใต้แรงดันด้านข้างที่ต่างกัน 

Confining pressure 
(MPa) 

Deviator stress 
(MPa) 

Burgers model parameters 

R2 
EM 

(MPa) 
EK 

(MPa) 
ηM 

(MPa·h) 
ηK 

(MPa·h) 
 

0.5 

3.25 11.46 24.53 4562.62 5.82 

0.998 

 

3.75 8.73 97.33 2975.53 3.77  

4.25 9.57 46.29 7725.23 3.71  

1 

4.75 10.26 24.67 545.86 32.00 

0.997 

 

5.25 8.64 100.80 797.78 135.00  

5.75 10.40 122.66 752.79 26.00  

1.5 

6.25 9.86 37.62 1791.53 25.47 

0.997 

 

6.75 9.26 79.21 2461.82 31.07  

7.25 10.56 79.27 1313.57 28.73  

     avg. R2 0.997  

 

 
รูปที่ 11  การเปรียบเทียบกันระหว่างผลการทำนายของ

แบบจำลองการคืบกับผลการทดสอบ ที่แรงดันด้านข้าง 
0.5 MPa 

 
รูปที่ 12  การเปรียบเทียบกันระหว่างผลการทำนายของแบบจำลอง

การคืบกับผลการทดสอบ ที่แรงดันด้านข้าง 1.0 MPa 

 
รูปที่ 13 การเปร ียบเท ียบก ันระหว ่ างผลการทำนายของ

แบบจำลองการคืบกับผลการทดสอบ ที่แรงดันด้านข้าง 
1.5 MPa 

เส้นโค้งของการคืบที่ได้แสดงให้เห็นว่าแบบจำลองการคืบทั้ง 3 
แบบจำลอง สามารถนำมาใช้ในการอธิบายพฤติกรรมที่ขึ้นกับเวลา
ของหินดินเหนียวแม่เมาะ ในช่วงการคืบชั่วคราวและช่วงการคืบ
คงที่ได้ ซึ่งแต่ละแบบจำลองมีความน่าเชื่อถือ R2 ที่แตกต่างกัน โดย
แบบจำลอง Burgers มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดที่ R2=0.997 

4. บทสรุป 

เหมืองถ่านหินแม่เมาะเป็นเหมืองเปิดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ
ไทย ที ่ม ีส ่วนประกอบหลักเป ็นหินดินเหนียว ปัจจุบ ันย ังคง
ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีแผนที่จะขุดเปิดเหมืองลึกลงไปกว่า 
300 เมตรในอนาคต ซึ่งจะส่งผลต่อสถานะความเค้นของลาดเหมือง
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อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากการศึกษาพฤติกรรมการคืบของหินดิน
เหนียวพบว่า 

1. พฤติกรรมการคืบของหินดินเหนียวแม่เมาะ ศึกษาได้จากการ
ทดสอบแรงกดสามแกนเพื่อหากำลังอัดสูงสุดภายใต้แรงดันด้านข้าง
ที่ 0.5, 1.0 และ1.5 MPa  และการทดสอบการคืบของหินดินเหนียว
แบบ Triaxial Creep Test (multi-stage) โดยการให้ความเค้นคงที่
ค้างไว้ และเพิ่มขึ้นเมื่อครบ 24 ชั่วโมง พบว่ามีความเครียดเกิดขึ้น
เล็กน้อยและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างช้าๆ 

2. อัตราความเครียดของการคืบมีค่าแตกต่างกันไปตามค่าความ
เค้นต่างๆ โดยมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในตอนแรกแล้วคงที่จนมีค่า
เข้าใกล้ศูนย์ที่ระดับความเค้นต่ำ อย่างไรก็ตามอัตราความเครียดจะ
มีค่าเพ่ิมขึ้นเม่ือความเค้นเบี่ยงเบนเพ่ิมขึ้น 

3. จากผลการทดสอบที ่ได ้พบว่าแบบจำลองการคืบทั ้ง 3 
แบบจำลอง สามารถนำมาใช้ในการทำนายการเสียรูปของหินดิน
เหนียวที่มีอิทธิพลจากเวลาได้ โดยแบบจำลองBurgers สามารถ
จำลองพฤติกรรมการคืบที่เกิดขึ้นได้เหมาะสมท่ีสุด 
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การศึกษารูปแบบเสาเข็มดินซีเมนต์เสริมกำลังกำแพงเข็มพืดโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 
STUDY THE PATTERN OF SOIL CEMENT COLUMNS FOR SHEET PILES WALL REINFORCEMENT BY USING FINITE 
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บทคัดย่อ 

ปัจจุบันการก่อสร้างและออกแบบอาคารสูงในกรุงเทพมหานครนิยมออกแบบให้มีชั้นใต้ดินเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่า 
การก่อสร้างชั้นใต้ดินนิยมใช้กำแพงเข็มพืดเป็นระบบป้องกันแรงดันดินด้านข้าง เนื่องจากระบบกำแพงเข็มพืดใช้พื้นทีน่้อยเมื่อเทียบกับโครงสร้างใน
ระบบอื่น งานวิจัยนี้เป็นการศึกษารูปแบบของเสาเข็มดินซีเมนต์ (Soil Cement Columns, SCC) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกำแพงเข็มพืด (Sheet 
pile) แบบมีค้ำยันในงานขุดดินลึก 7 เมตร โดยมีการศึกษา 3 รูปแบบประกอบด้วย รูปแบบกำแพงเข็มพืดแบบไม่เสริมกำลังด้วยเสาเข็มดินซีเมนต์ 
รูปแบบกำแพงเข็มพืดประกบด้วยเสาเข็มดินซีเมนต์ในแนวตั้ง และรูปแบบกำแพงเข็มพืดเสริมเสาเข็มดินซีเมนต์ในแนวนอนใต้ระดับบ่อขุดดิน ผล
จากการตรวจวัดการเคลื่อนตัวในแนวราบด้วยมาตรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) ในพื้นที่ก่อสร้าง ถูกนำมาเปรียบเทียบกับผลการเคลื่อนตัวจาก
การวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ เพ่ือหารูปแบบของเสาเข็มดินซีเมนต์ที่เหมาะสมช่วยลดการเคล่ือนตัวของกำแพงเข็มพืด จากการศึกษา
พบว่าการใช้รูปแบบเสาเข็มดินซีเมนต์ในแนวนอนใต้ระดับขุดดิน สามารถลดการเคล่ือนตัวของกำแพงเข็มพืดได้มากที่สุด 12.7 % นอกจากนี้รูปแบบ
กำแพงเข็มพืดเสริมเสาเข็มดินซีเมนต์ในแนวนอนใต้ระดับบ่อขุดดิน ยังช่วยให้การขุดดินสามารถทำได้โดยสะดวกมากขึ้นกว่ารูปแบบกำแพงเข็มพืด
ประกบด้วยเสาเข็มดินซีเมนต์ในแนวต้ัง 
คำสำคัญ: เสาเข็มดินซีเมนต์ , กำแพงเข็มพืด , งานขุดดิน , ไฟไนต์เอลิเมนต์ 

Abstract 

Nowadays, in the skyscraper construction in Bangkok always has a basement in order to take the advantage of the space 
in the building so the basement construction has to use sheet piles to protect it from the lateral earth pressure. Due to sheet 
piles wall take less space than other protection systems. This research studies types of soil cement columns (SCC) for 
increasing the efficiency of sheet piles with bracing in 7 meters excavation. It has 3 case studies consist of sheet piles without 
reinforced SCC, sheet piles with vertical SCC soil side and excavation side, sheet piles reinforced SCC in horizontal axis under 
the excavation level. Then, observing the horizontal displacement with the Inclinometer construction area in order to compare 
the horizontal displacement from Finite Element Method (FEM). In addition, investigating the types of soil cement columns 
for decreasing the displacement founds that the decision to apply sheet piles reinforced SCC in horizontal axis under the 
excavation level. It can reduce displacement of sheet piles 12.7% and this type is more convenient for excavation work than 
sheet piles with vertical SCC. 
Keywords: Soil Cement Column , Sheet Piles , Excavation Work , Finite Element 

 
1. บทนำ 

การก่อสร้างอาคารสูงนิยมออกแบบให้มีการก่อสร้างชั้นใต้ดิน 
เพื ่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ของพื ้นที ่ได้อย่างคุ ้มค่าสูงสุด การ
ก่อสร้างดำเนินการด้วยการขุดดินโดยใช้กำแพงเข็มพืดเป็นระบบ
ป้องกันแรงดันดิน ทำให้การขุดดินมีเสถียรภาพ การวิเคราะห์การ
เคลื่อนตัวของกำแพงเข็มพืดจึงเป็นส่วนสำคัญเพื่อป้องกันความ

เสียหายที่อาจเกิดขึ้นและกระทบกับพ้ืนที่ข้างเคียง 
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษารูปแบบของเสาเข็มดินซีเมนต์ (Soil 

Cement Columns, SCC) เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพของกำแพงเข็ม
พืด (Sheet pile) แบบมีค ้ำยันในงานขุดดินลึก 7 เมตร โดยมี
การศึกษากำแพงเข็มพืด 3 รูปแบบ ประกอบด้วย รูปแบบกำแพง
เข็มพืดแบบไม่เสริมกำลังด้วยเสาเข็มดินซีเมนต์ รูปแบบกำแพงเข็ม
พืดประกบด้วยเสาเข็มดินซีเมนต์ในแนวดิ่ง และรูปแบบกำแพงเข็ม
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พืดเสริมเสาเข็มดินซีเมนต์ในแนวนอนใต้ระดับขุดดิน [1] นำผลการ
ตรวจว ัดการเคล ื ่อนต ัวในแนวราบด้วยมาตรว ัดการเอ ียงตัว 
(Inclinometer) ในพื้นที่ก่อสร้าง เปรียบเทียบกับผลการเคลื่อนตัว
จากการวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite Element 
Method, FEM) แบบ 2 มิติ เพ่ือศึกษาการเคล่ือนตัวในแนวราบของ
กำแพงเข็มพืด และรูปแบบของเสาเข็มดินซีเมนต์ในลักษณะ
แตกต่างกัน ที่มีผลต่อการเสริมกำลังของกำแพงเข็มพืด 

2. การสร้างแบบจำลอง 

การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ด้วย FEM แบบ 2 มิติ 
ต้องคำนึงถึงข้อมูลที่ใช้ในการสร้างแบบจำลอง เนื่องจากเป็นปัจจัย
หลักในการคำนวณ มีข้อมูลที่ใช้คือ หลุมเจาะสำรวจชั้นดิน รูปแบบ
ของโครงสร้าง และขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างกำแพงเข็มพืด 
เพ่ือสร้างแบบจำลองที่มีความใกล้เคียงกับสภาพจริงมากที่สุด 

2.1. ลักษณะชั้นดิน  

ข้อมูลดินที่ใช้สำหรับการสร้างแบบจำลองมาจากข้อมูลหลุม
เจาะสำรวจชั ้นด ินในพื ้นที ่ก ่อสร ้าง ซึ ่ง ต้ังอยู ่ ในเขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร ดังแสดงในรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 ลักษณะชั้นดินในเขตพ้ืนที่ก่อสรา้ง 

2.2. ขั้นตอนการก่อสร้างในสนาม 

ขั้นตอนการก่อสร้างในสนามประกอบด้วยการติดต้ังกำแพงเข็ม
พืด การติดต้ังเสาเข็มดินซีเมนต์แนวต้ัง ประกบกับกำแพงเข็มพืดทั้ง
สองฝ่ัง ดังแสดงในรูปที่ 2 (ก) จากนั้นทำการขุดดินเพ่ือติดต้ังระบบ
ค้ำยันด้วย H-Beam 350x350x12x19 มม. จำนวน 2 ชั้น ดังแสดง

ในรูปที่ 2 (ข) และ (ค) เมื่อติดต้ังระบบค้ำยันครบ 2 ชั้น จึงทำการขดุ
ดินจนถึงระดับสุดท้ายที่ -6.60 เมตร ดังแสดงในรูปที่ 2 (ง) 

 
รูปที่ 2 ขั้นตอนการก่อสร้างในสนาม 

2.3. ลักษณะของแบบจำลอง 

กำแพงเข็มพืด (Sheet piles) ในแบบจำลองใช้ Sheet Piles 
type IV [2] ยาว 16 เมตร ค้ำยันด้วย H-Beam 350x350x12x19 
มม. จำนวน 2 ชั้น เช่นเดียวกับในสนาม ดังแสดงในรูปที่ 3 

 
รูปที่ 3 แบบจำลองของการศึกษาเสาเข็มดินซเีมนต์เพ่ือเสริม

กำลังกำแพงเข็มพืด 

2.4. ค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในแบบจำลอง 

พารามิเตอร์ของชั้นดินที่ใช้ในการสร้างแบบจำลอง FEM  2 มิติ
นั ้น เป็นพารามิเตอร์ที ่นำมาจากข้อมูลหลุมเจาะสำรวจชั ้นดิน 
สำหรับพารามิเตอร์ของเสาเข็มดินซีเมนต์นั้น เป็นค่าพารามิเตอร์ที่
ผู้ออกแบบในเขตพื้นที่กรุงเทพเลือกใช้งาน และใช้อย่างแพร่หลาย
ในโครงการก่อสร้าง แบ่งออกเป็น 2 แบบจำลอง คือ 
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2.4.1. MOHR-COULOMB MODEL , MCM 

เป็นรูปแบบของแบบจำลองที่เป็นที่นิยมอย่างมาก เนื่องจาก
ค่าพารามิเตอร์ ที ่ใช ้ในแบบจำลองนี ้สามารถหาได้ไม่ยากนัก 
ประกอบด้วยค ่าพาราม ิเตอร ์หล ัก 5 ตัวค ือ ความหนาแน่น 
(Density , γ ) ความเชื่อมแน่นระหว่างเม็ดดิน (Cohesion , C) มุม
ภายในของเม็ดดิน (Angle of Internal Friction , ) โมดูลัสความ
ยืดหยุ ่น (Modulus of Elasticity , E) และสัมประสิทธิ ์ความซึม
ผ ่ านของน ้ำ  (Coefficient of Permeability , k)  [3 ]  แบ ่ งการ
คำนวณตามชนิดดินได้ 2 แบบคือ Drained ใช้ค่าสัมประสิทธิ์ความ
ซึมผ่านของน้ำเท่ากับ 8.64 x 10-2 เมตร/วัน และ Undrained ใช้
ค่าสัมประสิทธิ์ความซึมผ่านของน้ำเท่ากับ 8.64 x 10-4 เมตร/วัน 
โดยแบบจำลองใช้ค่าพารามิเตอร์ ดังแสดงในตารางท่ี 1 

2.4.2. SOFT SOIL MODEL , SSM 

รูปแบบของแบบจำลองดินอ่อนนี้ใช้ค่าพารามิเตอร์คล้ายกับ
แบบจำลอง Mohr-Coulomb มีจุดแตกต่างกันตรงที่การคำนวณ 
ความแข็ง (Stiffness) ของแบบจำลอง Soft Soil ไม่ใช้โมดูลัสความ
ยืดหยุ่น (Modulus of Elasticity , E) ในการคำนวณ แต่ใช ้ค่า 

Lambda, λ และ  Kappa, K ใ นก า รค ำนวณ  [ 4 ]  โ ด ย ใ ช ้ ค่ า
อัตราส่วนปัวซอง (Poisson’s Ratio) เท่ากับ 0.15 และอัตราส่วน
การอัดแน่นเกินตัวตามความลึก (Over Consolidation Ratio, 
OCR) เท่ากับ 1.2 แบ่งการคำนวณค่าสัมประสิทธิ์ความซึมผ่านของ
น้ำตามชนิดดินได้ 2 แบบคือ Drained และ Undrained เหมือนกับ
แบบจำลอง Mohr-Coulomb โดยแบบจำลองใช้ค่าพารามิเตอร์ ดัง
แสดงในตารางท่ี 2 

2.5. การสอบเทียบแบบจำลอง 

การตรวจสอบค่าการเคลื่อนตัวที่ได้จากการวัดในสนาม โดย
มาตรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) ที ่ติดตั ้งในขั ้นตอนการฝัง
กำแพงเข็มพืด เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบค่าการเคลื่อนตัวใน
แนวราบที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างในแต่ละขั้นตอน 

การตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการสร้างแบบจำลอง ทำได้
โดยเปรียบเทียบค่าการเคล่ือนตัวหลังการขุดดินในระดับสุดท้ายที่ได้
จากแบบจำลอง กับค่าการเคลื่อนตัวที่วัดได้ในสนามที่ 21 วัน เพ่ือ
ปรับค่าพารามิเตอร์ในแบบจำลองให้ใกล้เคียงกับสภาพจริง ดังแสดง
ในรูปที่ 4 เพ่ือนำมาใช้ในการศึกษาพฤติกรรมของเสาเข็มดินซีเมนต์ 

ตารางท่ี 1 พารามิเตอร์ของช้ันดินที่ใช้ Material Model แบบ Mohr-Coulomb Model 

Material Set Depth Density Strength Stiffness 
Layer Soil Type Top Bot γsat γunsat Cu  E Poisson’s 

  (m) (m) (kN/m3) (kN/m3) (kN/m2) (Degree) (kN/m2) Ratio 
1 Clayey sand +0.4 -2.5 16.2 14.2 1 25 1,500 0.3 
2 
3 
4 
5 

SCC 

Sandy clay 
Fine to coarse sand 
Soft clay 
Clayey sand 
Soil Cement Column 

-2.5 
-3.3 
-7.0 
-8.5 

-3.3 
-7.0 
-8.5 
-9.3 

16.2 
16.2 
16.2 
16.2 
20.0 

14.2 
14.2 
14.2 
14.2 
18.0 

20 
1 
27 
1 
78 

25 
26 
25 
26 
0 

3,061 
1,500 
4,002 
1,500 
39,240 

0.3 
0.3 
0.3 
0.3 

0.495 

ตารางท่ี 2 พารามิเตอร์ของช้ันดินที่ใช้ Material Model แบบ Soft Soil Model 

Material Set Depth Density Strength Stiffness 
Layer Soil Type Top Bot γsat γunsat Cu  Lambda Kappa 

  (m) (m) (kN/m3) (kN/m3) (kN/m2) (Degree) λ K 
6 Stiff silty clay -9.3 -13.0 15.7 13.7 67 10 0.290 0.0280 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

Stiff to very stiff silty clay 
Very stiff silty clay 
Stiff to very stiff silty clay 
Very stiff silty clay 
Fine to medium sand 
Very stiff to hard clay 
Dense to very dense sand 
Hard silty clay 

-13.0 
-19.0 
-20.5 
-31.0 
-32.5 
-34.0 
-46.0 
-58.0 

-19.0 
-20.5 
-31.0 
-32.5 
-34.0 
-46.0 
-58.0 
-80.0 

19.3 
19.9 
19.9 
19.9 
19.9 
20.1 
20.1 
20.4 

17.3 
17.9 
17.9 
17.9 
17.9 
18.1 
18.1 
18.4 

100 
112 
120 
122 
1 

133 
1 

227 

10 
10 
10 
10 
34 
10 
37 
10 

0.012 
0.012 
0.006 
0.006 
0.006 
0.006 
0.006 
0.006 

0.0011 
0.0011 
0.0009 
0.0009 
0.0009 
0.0009 
0.0009 
0.0009 
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รูปที่ 4 การเปรียบเทียบค่าการเคลื่อนตัวระหว่างแบบจำลองกับ
การตรวจวัดในสนามท่ีระยะเวลา 21 วัน 

3. เงื่อนไขทีใ่ช้ในการศึกษา 

เงื่อนไขที่ใช้ในการศึกษาแบ่งเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้ 

3.1. รูปแบบกำแพงเข็มพืดแบบไม่เสริมกำลังด้วยเสาเข็ม
ดินซีเมนต์ 

เป็นแบบจำลองของกำแพงเข็มพืดค้ำยัน 2 ชั้น ไม่มีการเสริม

กำลังด้วยเสาเข็มดินซีเมนต์ เพื่อใช้กำแพงเข็มพืดในการรับแรงดัน
ดินทั้งหมดจากฝ่ังดินนอกกำแพง ดังแสดงในรูปที่ 5 (ก) 

3.2. รูปแบบกำแพงเข็มพืดประกบด้วยเสาเข็มดินซีเมนต์
แนวตั้ง 

เป็นแบบจำลองของกำแพงเข็มพืดค้ำยัน 2 ชั้น เสริมกำลังด้วย
เสาเข็มดินซีเมนต์แนวตั้งประกบทั้งสองฝั่งของกำแพง คือฝั่งดินหลัง
กำแพง และฝั ่งบ่อขุดหน้ากำแพง เพื ่อช่วยลดการเคลื ่อนตัวใน
แนวราบของกำแพงเข็มพืด เป็นรูปแบบที่นิยมใช้ตามโครงการ
ก่อสร้างในปัจจุบัน และสร้างจากรูปแบบจริงของโครงการก่อสร้างที่
ใช้อ้างอิงกับข้อมูลของงานวิจัยนี้  ดังแสดงในรูปที่ 5 (ข) 

ผู้วิจัยได้ศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับความลึกของเสาเข็มดินซีเมนต์ใน
แนวตั้งที่ใช้ในแบบจำลอง เพื่อศึกษาผลการเคลื่อนตัวในแนวราบ
ของกำแพงเข็มพืด โดยการสร้างแบบจำลอง 2 ชุด ที่มีองค์ประกอบ
เหมือนกัน และเสาเข็มดินซีเมนต์แนวตั้งของทั้งสองแบบจำลองมี
ปริมาตรเท่ากัน แต่ตำแหน่งของเสาเข็มดินซีเมนต์แนวตั้งอยู่คนละ
ฝั ่งของกำแพงเข็มพืด แบ่งรูปแบบการศึกษาตามความลึกของ
เสาเข็มดินซีเมนต์แนวต้ังได้ 2 รูปแบบ คือ 

3.2.1. รูปแบบเสาเข็มดินซเีมนต์แนวต้ังมีความลึกอยู่
ต่ำกว่าระดับบ่อขุดดิน 

เป็นรูปแบบเปรียบเทียบการเคลื่อนตัวในแนวราบของกำแพง
เข็มพืด ระหว่างแบบจำลองกำแพงเข็มพืดประกบด้วยเสาเข็มดิน
ซีเมนต์แนวตั้งฝั่งดินหลังกำแพงเพียงฝั่งเดียว ดังแสดงในรูปที่ 6 (ก) 
กับแบบจำลองกำแพงเข็มพืดประกบด้วยเสาเข็มดินซีเมนต์แนวต้ัง
ฝ่ังบ่อขุดดินหน้ากำแพงเพียงฝ่ังเดียว ดังแสดงในรูปที่ 6 (ข)

 
รูปที่ 5 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (ก) รูปแบบกำแพงเข็มพืดแบบไม่เสริมกำลังด้วยเสาเข็มดินซีเมนต์ (ข) รูปแบบกำแพงเข็มพืดประกบด้วย

เสาเข็มดินซีเมนต์แนวต้ัง และ (ค)  รูปแบบกำแพงเข็มพืดเสริมเสาเข็มดินซีเมนต์แนวนอนใต้ระดับบ่อขุดดิน
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เสาเข็มดินซีเมนต์แนวตั ้งของทั ้งสองแบบจำลองมีปริมาตร
เท่ากัน ที่ความกว้าง 1.50 เมตร ความลึก 9.00 และความลึกของ
เสาเข็มดินซีเมนต์แนวต้ังอยู่ต่ำกว่าระดับบ่อขุดดิน เมื่อทำการขุดดิน
ออกที่ระดับสุดท้าย -6.60 เมตร จะหลงเหลือเสาเข็มดินซีเมนต์
แนวต้ังอยู่บางส่วนใต้ระดับบ่อขุดดิน 

 
รูปที่ 6 แบบจำลองเสาเข็มดินซีเมนต์แนวต้ัง 1.50 x 9.00 m. (ก) 

ฝ่ังดินหลังกำแพง (ข) ฝ่ังบ่อขุดดินหน้ากำแพง 

3.2.2. รูปแบบเสาเข็มดินซเีมนต์แนวต้ังมีความลึกอยู่
เหนือระดับบ่อขุดดิน 

เป็นรูปแบบเปรียบเทียบการเคลื่อนตัวในแนวราบของกำแพง
เข็มพืด เหมือนกับหัวข้อ 3.2.1 รูปแบบเสาเข็มดินซีเมนต์แนวตั้งมี
ความลึกอยู ่ต่ำกว่าระดับบ่อขุดดิน แต่ทำการเปลี ่ยนขนาดของ
เสาเข็มดินซีเมนต์เป็นความกวาง 0.60 เมตร และความลึก 7.00 
โดยระดับเสาเข็มดินซีเมนต์ล่างสุดอยู่ที่ -6.60 เมตร พอดีกับระดับ
ขุดดินชั้นสุดท้าย เมื่อทำการขุดดินออกจะไม่หลงเหลือเสาเข็มดิน
ซีเมนต์แนวต้ังอยู่ใต้ระดับบ่อขุดดิน ดังแสดงในรูปที่ 7 (ก) และ (ข) 

 
รูปที่ 7 แบบจำลองเสาเข็มดินซีเมนต์แนวตั้ง 0.60 x 7.00 m. 

(ก) ฝ่ังดินหลังกำแพง (ข) ฝ่ังบ่อขุดดินหน้ากำแพง 

3.3. รูปแบบกำแพงเข็มพืดเสริมเสาเข็มดินซีเมนต์
แนวนอนใต้ระดับบอ่ขุดดิน 

เป็นแบบจำลองของกำแพงเข็มพืดค้ำยัน 2 ชั้น เสริมกำลังด้วย
เสาเข็มดินซีเมนต์แนวนอนใต้ระดับบ่อขุดดิน เพ่ือช่วยลดการเคล่ือน

ตัวในแนวราบของกำแพงเข็มพืด ดังแสดงในรูปที่ 5 (ค) 
แบบจำลองเสาเข็มดินซีเมนต์แนวนอนใต้ระดับบ่อขุดดินนี้ มี

คุณสมบัติและปริมาตรเทียบเท่ากับแบบจำลองเสาเข็มดินซีเมนต์
แนวตั้ง โดยมีจุดที่ต่างกันคือรูปร่างและตำแหน่งที่วางตัวอยู่เท่านั้น 
เมื ่อทำการขุดดินออกที่ระดับสุดท้าย -6.60 เมตร จะหลงเหลือ
เสาเข็มดินซีเมนต์แนวนอนอยู่ทั้งหมด ทำให้เสาเข็มดินซีเมนต์ช่วย
เสริมกำลังของกำแพงเข็มพืดได้อย่างต่อเนื่อง 

4. ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาการเคลื่อนตัวในแนวราบของกำแพงเข็มพืดจาก
แบบจำลอง ดังแสดงในตารางท่ี 3  

แบบจำลองในหัวข้อ 3.1 รูปแบบกำแพงเข็มพืดแบบไม่เสริม
กำลังด้วยเสาเข็มดินซีเมนต์ ดังแสดงในรูปที่ 5 (ก) พบการเคล่ือนตัว
ในแนวราบสูงสุดมีค่ามากกว่าการเคลื่อนตัวในแนวราบสูงสุดของ
แบบจำลองอื่นทั้งหมด เนื่องจากมีเพียงกำแพงเข็มพืดเท่านั้นที่รับ
แรงดันดินทั ้งหมดจากฝั ่งดินหลังกำแพง การเคลื ่อนตัวเกิดขึ้น
หลังจากการขุดดินทันที ทำให้แรงที ่เกิดขึ ้นในระบบค้ำยันของ
แบบจำลองนี้ มีค่าน้อยกว่าแรงในระบบค้ำยันของแบบจำลองอ่ืนที่มี
เสาเข็มดินซีเมนต์ 

แบบจำลองในหัวข้อ 3.2 รูปแบบกำแพงเข็มพืดประกบด้วย
เสาเข็มดินซีเมนต์แนวต้ัง ดังแสดงในรูปที่ 5 (ข) พบการเคล่ือนตัวใน
แนวราบสูงสุดมีค่าลดลงจากรูปแบบ 3.1 รูปแบบกำแพงเข็มพืด
แบบไม่เสริมกำลังด้วยเสาเข็มดินซีเมนต์ ดังแสดงในรูปที ่ 5 (ก) 
เนื่องจากการทำเสาเข็มดินซีเมนต์เป็นวิธีหนึ่งในการปรับปรุงดินเพ่ือ
เพิ่มกำลังรับแรงเฉือนของดินแบบไม่ระบายน้ำ (Su) และเพิ่มโมดูลัส
ความยืดหยุ่น (Modulus of Elasticity , E) ของดิน ส่งผลให้การ
เคล่ือนตัวในแนวราบของกำแพงเข็มพืดมีค่าลดลง 

แบบจำลองในหัวข้อ 3.2.1 รูปแบบเสาเข็มดินซีเมนต์แนวตั้งมี
ความลึกอยู่ต่ำกว่าระดับบ่อขุดดิน ในฝั่งดินหลังกำแพง (Soil side) 
ดังแสดงในรูปที่ 6 (ก) เมื่อทำการขุดดิน เสาเข็มดินซีเมนต์แนวต้ังฝ่ัง
ดินหลังกำแพงไม่ถูกขุดออก ทำให้ผลของการเพิ่มกำลังรับแรงเฉือน
ของดินแบบไม่ระบายน้ำ (Su) และโมดูลัสความยืดหยุ่น (Modulus 
of Elasticity , E) ของดินยังคงอยู่ 

ขณะที่แบบจำลองในหัวข้อ 3.2.1 รูปแบบเสาเข็มดินซีเมนต์
แนวตั้งมีความลึกอยู่ต่ำกว่าระดับบ่อขุดดิน ในฝั่งบ่อขุดดินหน้า
กำแพง (Excavated side) ดังแสดงในรูปที่ 6 (ข) เมื่อทำการขุดดิน 
เกิดการสูญเสียแรงต้านการเคลื่อนตัวในแนวราบ เนื่องจากเสาเข็ม
ดินซีเมนต์แนวตั้งฝั ่งบ่อขุดดินหน้ากำแพงถูกนำออกไป เกิดการ
เคลื่อนตัวในแนวราบก่อนที่ระบบค้ำยันถูกติดตั้ง และแรงที่เสาเข็ม
ดินซีเมนต์แนวตั้งฝั่งบ่อขุดดินหน้ากำแพงเคยต้าน ถูกถ่ายแรงใหเ้ข้า
สู ่ระบบค้ำยัน เมื ่อทำการขุดดินจนถึงระดับสุดท้าย ยังคงเหลือ
เสาเข็มดินซีเมนต์แนวตั้งอยู่ใต้ระดับบ่อขุดดิน  ทำให้ตำแหน่งการ
เคล่ือนตัวในแนวราบสูงสุดถูกยกขึ้นมาสูงขึ้นเหนือระดับเดิม
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ตารางท่ี 3 การเคล่ือนตัวในแนวราบสูงสุดและระดับความลึกที่เกิดการเคล่ือนตัวในแนวราบสูงสุดของกำแพงเข็มพืด 

No. Model Figure 
Level 
(m) 

MHD 
(mm) 

3.1 รูปแบบกำแพงเข็มพืดแบบไม่เสริมกำลังด้วยเสาเข็มดินซีเมนต์ รูปที่ 5 (ก) -5.78 38.0 
3.2 รูปแบบกำแพงเข็มพืดประกบด้วยเสาเข็มดินซีเมนต์แนวต้ัง รูปที่ 5 (ข) -6.70 31.7 
3.2.1 รูปแบบเสาเข็มดินซเีมนต์แนวต้ังมีความลึกอยู่ต่ำกว่าระดับบ่อขุดดิน (Soil side) รูปที่ 6 (ก) -6.60 32.7 
3.2.1 รูปแบบเสาเข็มดินซเีมนต์แนวต้ังมีความลึกอยู่ต่ำกว่าระดับบ่อขุดดิน (Excavated side) รูปที่ 6 (ข) -6.32 32.4 
3.2.2 รูปแบบเสาเข็มดินซเีมนต์แนวต้ังมีความลึกอยู่เหนือระดับบ่อขุดดิน (Soil side) รูปที่ 7 (ก) -6.03 36.8 
3.2.2 รูปแบบเสาเข็มดินซเีมนต์แนวต้ังมีความลึกอยู่เหนือระดับบ่อขุดดิน (Excavated side) รูปที่ 7 (ข) -6.03 36.7 
3.3 รูปแบบกำแพงเข็มพืดเสริมเสาเข็มดินซีเมนต์แนวนอนใต้ระดับบ่อขุดดิน รูปที่ 5 (ค) -5.52 27.6 

หมายเหตุ : MHD คือ Maximum Horizontal Displacement 

แบบจำลองในหัวข้อ 3.2.2 รูปแบบเสาเข็มดินซีเมนต์แนวตั้งมี
ความลึกอยู่เหนือระดับบ่อขุดดิน ในฝั่งดินหลังกำแพง (Soil side) 
ดังแสดงในรูปที่ 7 (ก) มีพฤติกรรมเช่นเดียวกันกับแบบจำลองใน
หัวข้อ 3.2.1 รูปแบบเสาเข็มดินซีเมนต์แนวตั้งมีความลึกอยู่ต่ำกว่า
ระดับบ่อขุดดิน ในฝั่งดินหลังกำแพง (Soil side) ดังแสดงในรูปที่ 6 
(ก) ทุกประการ 

ขณะที่แบบจำลองในหัวข้อ 3.2.2 รูปแบบเสาเข็มดินซีเมนต์
แนวตั ้งมีความลึกอยู ่เหนือระดับบ่อขุดดิน ในฝั ่งบ่อขุดดินหน้า
กำแพง (Excavated side) ดังแสดงรูปที่ 7 (ข) เมื ่อทำการขุดดิน
จนถึงระดับสุดท้าย ไม่มีเสาเข็มดินซีเมนต์แนวตั้งเหลืออยู่ใต้ระดับ
บ่อขุดดิน ทำให้แรงต้านการเคลื่อนตัวในแนวราบ ถูกถ่ายแรงให้เข้า
สู่ระบบค้ำยัน ระบบค้ำยันในรูปแบบน้ีจึงมีแรงในระบบมากท่ีสุด  

จากการศึกษาแบบจำลองในหัวข้อ 3.2 รูปแบบกำแพงเข็มพืด
ประกบด้วยเสาเข็มดินซีเมนต์แนวตั้ง ทั้งหมด 5 แบบจำลอง พบว่า
สาเข็มดินซีเมนต์แนวตั้ง สามารถเพิ่มความแข็ง (Stiffness) ของ
กำแพงเข็มพืด และลดการเคล่ือนตัวในแนวราบได้  

แบบจำลองในหัวข้อ 3.3 รูปแบบกำแพงเข็มพืดเสริมเสาเข็มดิน
ซีเมนต์แนวนอนใต้ระดับบ่อขุดดิน ดังแสดงในรูปที่ 5 (ค) พบการ
เคลื่อนตัวในแนวราบสูงสุดมีค่าน้อยกว่าการเคลื่อนตัวในแนวราบ
สูงสุดของแบบจำลองอื ่นทั ้งหมด เนื ่องจากเสาเข็มดินซีเมนต์
แนวนอน วางตัวอยู่ใต้ระดับบ่อขุดดิน และไม่ถูกนำออกเนื่องจาก
การขุดดิน ทำให้เสาเข็มดินซีเมนต์ทำหน้าที่เสริมกำลังกำแพงเข็มพืด
ได้อย่างต่อเนื่อง ลดการเคลื่อนตัวในแนวราบสูงสุด 27.4 % จาก
แบบจำลองในหัวข้อ 3.1 รูปแบบกำแพงเข็มพืดแบบไม่เสริมกำลัง
ด้วยเสาเข็มดินซีเมนต์ และลดการเคลื ่อนตัวในแนวราบสูงสุด 
12.7 % จากแบบจำลองในหัวข้อ 3.2 รูปแบบกำแพงเข็มพืดประกบ
ด้วยเสาเข็มดินซีเมนต์แนวตั้ง ในปริมาตรของเสาเข็มดินซีเมนต์ที่
เท่ากัน และสามารถเปลี่ยนระดับความลึกที่เกิดการเคลื่อนตัวใน
แนวราบสูงสุดของกำแพงเข็มพืดให้อยู่ในระดับสูงขึ้น พฤติกรรมของ
กำแพง ณ จุดที่เสาเข็มดินซีเมนต์แนวนอนวางตัวอยู่ มีพฤติกรรม
ใกล้เคียงกับฐานรองรับแบบยึดแน่น (Fixed supports) 

จากผลการศึกษาแบบจำลอง 3.1, 3.2 และ 3.3 ทั้ง 3 รูปแบบ 
พบว่าเสาเข็มดินซีเมนต์แนวนอนสามารถลดการเคลื ่อนตัวของ
กำแพงเข็มพืดได้มากที่สุด ผู้วิจัยจึงทำการศึกษาเสาเข็มดินซีเมนต์
แนวนอนใต้ระดับบ่อขุดดินเพิ่มเติมเกี่ยวกับขนาดรูปร่าง ในเทอม
ของความหนา และความยาว โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
เพื่อศึกษาปริมาณการอูดของดิน (Heave)  และการเคลื่อนตัวใน
แนวราบ  (Horizontal Displacement) ของกำแพงเข ็มพ ืด ที่
เกิดขึ้นหลังการขุดดินในช้ันสุดท้าย ดังแสดงในรูปที่ 8 

 
รูปที่ 8 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของเสาเข ็มดินซีเมนต์

แนวนอนใต้ระดับบ่อขุดดิน 

4.1. การอูดของดินจากรูปแบบเสาเข็มดินซีเมนต์
แนวนอนใต้ระดับบอ่ขุดดิน 

การอูดเป็นการบวมตัวของดินที่ก้นบ่อฝั่งขุดเนื่องจาก Bearing 
Capacity ที่เกิดจากดินหลังกำแพงนอกบ่อขุดดิน มักเกิดจากการขุด
ดินในชั ้นดินเหนียว เมื ่อทำการปรับปรุงดินใต้บ่อขุดดินให้เป็น
เสาเข็มดินซีเมนต์แนวนอน เพื ่อเพิ ่มความแข็งแรงของชั้นดินจะ
สามารถลดการอูดที่เกิดขึ้นได้ 

จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ได้ทำการปรับปรุงดินใต้บ่อขุด
ดินเป็นเสาเข็มดินซีเมนต์แนวนอน พบว่าการเพิ่มความหนาของ
เสาเข็มดินซีเมนต์แนวนอนใต้บ่อขุดดินครั้งละ 0.50 เมตร ตลอด
ความกว้างของบ่อขุดดิน ทำให้การอูดของดินมีปริมาณลดลงทุกคร้ัง
ที่เพิ่มความหนา และเมื่อเสาเข็มดินซีเมนต์มีความหนาตั้งแต่ 3.0 
เมตร ขึ้นไป พบว่าปริมาณการอูดของดินมีค่าน้อยลงจนเกือบเป็น
ค่าคงท่ี ดังแสดงในรูปที่ 9 
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รูปที่ 9 ความสัมพันธ์ของความหนาเสาเข็มดินซีเมนต์แนวนอน

กับปริมาณการอูดของดินสูงสุด 

4.2. การเคลือ่นตัวในแนวราบของกำแพงเข็มพืดจากการ
เสริมกำลังของเสาเข็มดินซีเมนต์แนวนอน 

การเพิ่มความหนาของเสาเข็มดินซีเมนต์แนวนอนสามารถลด
ปริมาณการอูดของดินได้ และเมื่อทำการเพิ่มความยาวโดยที่ความ
หนายังคงเดิม พบว่าเป็นการลดการเคล่ือนตัวในแนวราบของกำแพง 

 
รูปที่ 10 ความสัมพันธ์ของความยาวเสาเข็มดินซีเมนต์แนวนอน

กับการเคล่ือนตัวในแนวราบของกำแพงเข็มพืด 

ผู้วิจัยทำการศึกษาเสาเข็มดินซีเมนต์แนวนอนในเทอมของความ

ยาว โดยการกำหนดความหนาของเสาเข็มดินซีเมนต์เป็นค่าคงที่ 
ขนาด 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 และ 4.0 เมตร เพื่อสังเกตุการเคลื่อนตัว
ในแนวราบของกำแพงเข็มพืด พบว่าการเพิ่มความยาวครั้งละ 0.50 
เมตร สามารถลดการเคลื่อนตัวในแนวราบของกำแพงเข็มพืดลงได้ 
และเมื่อเพิ่มความยาวของเสาเข็มดินซีเมนต์แนวนอนจนมีความยาว
ตั้งแต่ 3.0 เมตร ขึ้นไป อัตราการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนตัวใน
แนวราบมีค่าน้อยลง ดังแสดงในรูปที่ 10  

4.3. ความสัมพันธ์ของขนาดความหนาและความยาวของ
เสาเข็มดินซีเมนต์แนวนอนใต้ระดับขุด 

จากการศึกษาขนาดของเสาเข็มดินซีเมนต์แนวนอนในเทอมของ
ความหนาและความยาว พบว่าเมื่อเพิ่มขนาดเสาเข็มดินซีเมนต์ การ
เคลื่อนตัวในแนวราบของกำแพงเข็มพืดมีค่าลดลง ปริมาณการอูด
ของดินมีปริมาณน้อยลง และเมื่อเพิ่มขนาดของเสาเขม็ดินซีเมนตถ์ึง
จุดหนึ่ง อัตราการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนตัว และปริมาณการ
อูดของดิน มีอัตราการเปล่ียนแปลงเกือบเป็นค่าคงท่ี 

ผู้วิจัยทำการศึกษาความสัมพันธ์ของความหนาและความยาว 
โดยใช้ปริมาตรเท่ากับเสาเข็มดินซีเมนต์แนวตั้ง ด้วยการกำหนดให้
เสาเข็มดินซีเมนต์มีปริมาตรคงที่ ทำการเพิ่มขนาดความหนาครั้งละ 
0.50 เมตร ทำให้ความยาวลดลงเป็นอัตราส่วนกันเนื่องจากปริมาตร
ของเสาเข็มดินซีเมนต์มีค่าคงเดิม ดังแสดงในรูปที่ 11  

ผลการเคลื่อนตัวในแนวราบของกำแพงเข็มพืดในแบบจำลอง
สามารถแบ่งตามความสัมพันธ์ของขนาดเสาเข็มดินซีเมนต์แนวนอน
ได้ 3 โซน คือ โซน A การเคลื่อนตัวในแนวราบลดลงตามความหนา
ที่เพิ่มขึ้น โซน B การเคลื่อนตัวในแนวราบลดลงจนถึงจุดที่น้อยที่สุด
ตามความหนาท่ีเพ่ิมขึ้น และโซน C การเคล่ือนตัวในแนวราบเพ่ิมขึ้น
ตามความหนาท่ีเพ่ิมขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 12 

 
รูปที่ 11 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์กำแพงเข็มพืดเสริมเสาเข็มดินซีเมนต์แนวนอนใต้ระดับขุดดิน (ก) โซน A เสาเข็มดินซีเมนต์ส่ีเหล่ียมผืนผ้า

แนวนอน (ข) โซน B เสาเข็มดินซีเมนต์ส่ีเหล่ียมผืนผ้าใกล้เคียงส่ีเหล่ียมจุสตุรัส (ข) โซน C เสาเข็มดินซีเมนต์ส่ีเหล่ียมผืนผ้าแนวต้ัง
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รูปที่ 12 ความสัมพันธ์ของขนาดเสาเข็มดินซีเมนต์แนวนอนใต้ระดับขุดดินกับการเคล่ือนตัวในแนวราบสูงสุดของกำแพงเข็มพืด

5. สรุปผลการศึกษา 

รูปแบบกำแพงเข็มพืดเสริมเสาเข็มดินซีเมนต์แนวนอนใต้ระดับ
บ่อขุดดินมีประสิทธิภาพสูงสุดจากทั้ง 3 รูปแบบ สามารถลดการ
เคลื่อนตัวในแนวราบ 12.7 % จากรูปแบบกำแพงเข็มพืดประกบ
ด้วยเสาเข็มดินซีเมนต์ในแนวตั้ง และ 27.4 % จากรูปแบบกำแพง
เข็มพืดแบบไม่เสริมกำลังด้วยเสาเข็มดินซีเมนต์ 

รูปแบบกำแพงเข็มพืดเสริมเสาเข็มดินซีเมนต์แนวนอนใต้ระดับ
บ่อขุดดิน สามารถค้ำยันกำแพงกันดินได้ก่อนการขุดดิน และไม่กีด
ขวางในขณะขุดดินเน่ืองจากวางตัวอยู่ใต้ระดับบ่อขุดดิน 

เมื ่อศ ึกษารูปแบบกำแพงเข็มพืดเสริมเสาเข็มดินซ ีเมนต์
แนวนอนใต้ระดับบ่อขุดดิน พบว่าขนาดความหนาและความยาวที่
ใกล้เคียงกันจะมีประสิทธิภาพในการลดการเคล่ือนตัวดีที่สุด 

ความหนาของเสาเข็มดินซีเมนต์แนวนอนใต้ระดับบ่อขุดดินที่
หนามากกว่า 2 เมตร ขึ้นไป สามารถลดการปริมาณการอูดของดินที่
ระดับก้นบ่อขุดดินได้ดี แต่เมื่อเพิ่มความหนามากกว่า 3 เมตรขึ้นไป 
ประสิทธิภาพในการลดการเคล่ือนตัวจะไม่เพ่ิมขึ้นกว่านี้แล้ว 

ความยาวของเสาเข็มดินซีเมนต์แนวนอนใต้ระดับบ่อขุดดินมี
ประสิทธิภาพสูงสุดเมื ่อความยาว 3 ถึง 4 เมตร สามารถลดการ
เคลื่อนตัวในแนวราบของกำแพงเข็มพืดได้ดี แต่เมื่อความยาวเกิน 4 
เมตร การลดการเคล่ือนตัวจะไม่มีนัยสำคัญมากนัก 

เสาเข็มดินซีเมนต์แนวนอนใต้ระดับบ่อขุดดินที่มีความหนา
มากกว่าความยาวมาก ๆ หมายถึงเสาเข็มดินซีเมนต์ที่มีลักษณะ
แนวตั้ง วางตัวแนบไปกับกำแพงเข็มพืด เป็นเพียงการเพิ่มความแข็ง
(Stiffness) ให้กับระบบกำแพงกันดินเท่านั้น เป็นเสาเข็มดินซีเมนต์
ที่ถูกก่อสร้างให้เป็นส่วนหนึ่งของกำแพงเข็มพืด เสาเข็มดินซีเมนต์ใน
ลักษณะนี้ มีประสิทธิภาพในการเสริมกำลังกำแพงเข็มพืดได้น้อย 
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อิทธิพลของขนาดคละต่อกำลังรับแรงของหินคลุกผสมซีเมนต์พอลิเมอร์สำหรับช้ันพ้ืนทาง 
EFFECTS OF GRADATION TO THE STRENGTH OF CEMENT-POLYMER CRUSHED ROCK ROAD BASE 

ณัฐนนท์ คุ้มครุฑ1, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ นุสิทธิ์1, รองศาสตราจารย์ ดร.พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม2, 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยาวุธ ประอ้าย3 , ภัคพงศ์ หอมเนียม1 และ ภูริชัย แก้วมา1 

1 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร, จังหวัดพิษณุโลก, 65000 
2 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 

3 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา 
*Corresponding author address: Nattanonk40@hotmail.com 

บทคัดย่อ 

บทความน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาผลกระทบของขนาดคละที่ส่งผลต่อกำลังรับแรงของหินคลุกผสม ซีเมนต์-พอลิเมอร์ (Cement-Polymer 
mixture) สำหรับงานชั้นพ้ืนทาง โดยทำการปรับขนาดคละของหินคลุกแหล่งเดียวกัน แบ่งตัวอย่างเป็น 3 ประเภท คอื หินคลุกมวลรวมปกติ หินคลุก
มวลละเอียดร้อยละ 20 และหินคลุกมวลละเอียดร้อยละ 30 จากน้ันทำการปรับปรุงคุณภาพด้วยซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทท่ี 1 และ พอลิเมอร์ 
(Polymer) ชนิดสไตรีนอะคริลิค (SA) เป็นสารผสมเพ่ิมในอัตราส่วนผสมซีเมนต์ต่อพอลิเมอร์ 90:10 ที่อายุการบ่ม 7 วัน และ 28 วัน นำมาทดสอบ
กำลังรับแรงทั้งกำลังอัดแกนเดียว (Unconfined Compression Test)  และทดสอบหากำลังการรับแรงดึงทางอ้อม (Indirect Tensile Strength) 
และได้ทำการทดสอบแคลิฟอร์เนีย แบร่ิง เรโช (California Bearing Ratio) ที่อายุบ่ม 7 วัน จากผลการทดสอบพบว่าเมื่ออัตราส่วนของปริมาณมวล
ละเอียดเพ่ิมขึ้น ทำให้ค่ากำลังรับแรงอัดแกนเดียวและกำลังรับแรงดึงทางอ้อมที่อายุบ่ม 7 และ 28 วัน มีค่ากำลังรับแรงมีแนวโน้มที่ลดลง และเมื่อ
อัตราส่วนของปริมาณมวลละเอียดเพ่ิมขึ้นทำให้ค่า CBR ของวิธีการทดสอบแบบแช่น้ำ และแบบไม่แช่น้ำ มีแนวโน้มลดลง 
คำสำคัญ: การปรับปรุงคุณภาพดิน , ดินซีเมนต์พอลิเมอร์ , หินคลุก , กำลังรับน้ำหนัก 

ABSTRACT 

This research has an objective to study the effects of gradation to the strength of cement-polymer crushed rock road base 
(cement-Polymer mixture) for pavement. The amount of fine particle in the crushed rock was varied to obtain 3 different 
gradations of the same type of crushed rock. The standard-grade, 20%-fine, and 30%-fine crushed rocks were prepared in the 
laboratory using the same type of crushed rock. These three-gradation crushed rocks were further modified by Portland 
Cement Type I and styrene-acrylic (SA) polymer. The SA polymer was used as an additive in this research with the fixed ratio 
of cement to SA polymer equivalent to 90:10. The modified crushed rock samples were then cured at room temperature for 
7 and 28 days. Three types of strength tests were conducted to assess the effects of gradation; this includes, the Unconfined 
Compression test, Indirect Tensile Strength test and California Bearing Ratio test. The testing results show that, increase in fine 
aggregate leads to the drops in compressive strength and indirect tensile strength of 7- and 28-day samples. Moreover, as the 
ratio of fine content increases, the California Bearing Ratio of soaked and unsoaked samples decreased and tend to be 
relatively stable. 
Keywords: Soil Stabilization, Cement-Polymer mixture, Crushed rock, Compressive Strength 

 
1. บทนำ 

ปัจจุบันประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลกระทบต่อถนนเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีการใช้งานที่เพิ่มมาก
ขึ้น อายุการใช้งานของถนนจึงสั้นลง จึงต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซม
อยู่บ่อยคร้ัง เพ่ือรองรับการจราจรต่อไปในอนาคต 

การก่อสร้างชั้นพื้นทางแต่ละครั้งการทำงานหน้างานมักจะมี
ความแปรปรวนจากการออกแบบ เช่น ขนาดคละของมวลรวมและ
ความชื้นของวัสดุ ซึ่งเป็นตัวแปรที่ไม่สามารถควบคุมได้จากการ

ทำงานหน้างานจริงส่งผลให้ประสิทธิภาพการใช้งานของชั้นพื้นทาง
ลดลงก่อให้เกิดการชำรุดชองชั้นผิวทาง 

ซึ่งในปัจจุบันมีผู้วิจัยพัฒนาการรับกำลังของดินชั้นพื้นทางด้วย
ซีเมนต์เพื ่อพัฒนาการรับกำลังอัดและพอลิเมอร์(Polymer) เพ่ือ
พัฒนากำลังการรับแรงดัดและความสามารถในการดูดซึมน้ำ[1-3] 
ซึ่งในงานวิจัยของกัญจน์และคณะ[1] ได้นำซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และ
พอลิเมอร์ชนิด Styrene Acrylic (SA) มาหาอัตราส่วนที่เหมาะสม
ระหว่างซีเมนต์และพอลิเมอร์ เพื ่อนำมาเป็นสารผสมเพิ ่มเพ่ือ



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

GTE-14-2 

ปรับปรุงใช้กับวัสดุงานทาง พบว่าอัตราส่วนซีเมนต์ต่อพอลิเมอร์ที่
ร้อยละ 90:10 สามารถรับแรงได้ดีที่สุดทั้งการรับกำลังอัดและการ
รับแรงดึงที ่ส ุด ทางผู ้ว ิจ ัยเห็นว่าเป็นข้อมูลที ่น ่าเชื ่อถือจึงนำ
อัตราส่วนระหว่างซีเมนต์:พอลิเมอร์ท ี ่ร ้อยละ 90:10 มาใช้ใน
งานวิจัยนี้ 

วิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของขนาดคละต่อ
กำล ังร ับแรงของหินคลุกผสม ซีเมนต์-พอลิเมอร์ (Cement-
Polymer mixture) สำหรับวัสดุก่อสร้างชั้นพ้ืนทาง โดยทำการปรับ
ขนาดคละของหินคลุกแหล่งเดียวกัน แบ่งตัวอย่างเป็น 3 ประเภท 
คือ หินคลุกมวลรวมปกติ หินคลุกมวลละเอียดร้อยละ 20 และหิน
คลุกมวลละเอียดร้อยละ 30  

2. วัสดุที่ใช้ในการทดสอบ  

2.1. หินคลุก (Crushed Rock) 

หินคลุกขนาดมาตรฐานท่ีนำมาใช้ในการศึกษานี้ได้มาจากโรงโม่
บ้านศิลา จังหวัดสุโขทัย มีผลการทดสอบเปรียบเทียบกับมาตรฐาน
พ้ืนทางหินคลุกซีเมนต์ตามตารางที่ 1  

ตารางท่ี1  ผลการทดสอบหินคลุกตามมาตราฐานพ้ืนทางหินคลุก
ซีเมนต์ 

วิธีการทดสอบคุณสมบัติ 
ผลการ
ทดสอบ 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

Los Angeles Abrasion Test 32% < 40 
Soundness 2.15% < 9 
Liquid Limit (LL)  25% < 25 
Plastic Limit (PL) 22% - 
Plasticity Index (PI) 2.95% < 6 
CBR (Soaked)  66% - 
CBR (Unsoaked) 94% > 80 

มีขนาดคละดังรูปที่ 1  

 
รูปท่ี 1  ขนาดคละ หินคลุกปกติ หินคลุกมวลละเอียดร้อยละ 20 

และ หินคลุกมวลละเอียดร้อยละ 30 

 
 

2.2. ปูนซีเมนต์ 

เป ็นป ูนซ ี เมนต ์ปอร ์ตแลนด ์ประเภท  1 ตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์นิยมใช้ในงานก่อสร้างทั่วไป เช่น 
เสา คาน ฐานรากของอาคาร และ ถนนเป็นต้น 

2.3. พอลิเมอร์ 

พอลิเมอร์ชนิด Styrene Acrylic (SA) นิยมใช้สำหรับเป็นสาร
ผสมเพ่ิมเพ่ือเพ่ิมกำลังรับแรงดึง เนื่องจากคุณสมบัติที่มีความเหนียว
และยืดหยุ่น SA เป็นโคพอลิเมอร์แบบน้ำ น้ำยาอะคริลิค จะเป็น
ของเหลวสีขาวขุ่นเนื่องจากแอมโมเนียหรืออะคริลิคและมีคุณสมบติั
ตามตารางที่ 2 

 
รูปที่ 2  พอลิเมอร์ชนิด Styrene Acrylic (SA) 

ตารางท่ี 2  คุณสมบัติของพอลิเมอร์ 

3. การเตรียมวัสดุและการทดสอบในห้องปฏิบตัิการ 

3.1. การเตรียมวัสดุมวลละเอียด 

วัสดุมวลละเอียดคือมวลรวมที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 200 (0.075 
มิลลิเมตร) [4] เมื่อทำการเพ่ิมมวลละเอียดที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 200 
ในมวลรวมปกติจะทำให้ขนาดคละเปล่ียนแปลงไปไม่เฉพาะที่ผ่าน
ตะแกรงเบอร์ 200 เท่านั้น จึงได้ขนาดคละดังรูปที่1  

 

Property Styrene acrylic 
รูปร่าง 
ร้อยละของแข็งทั้งหมด 
pH 
ความเหนียว (Brookfield RVT,CPS) 
Ionic nature 
ความถ่วงจำเพาะ 
ความหนาแน่นของไอ 
จุดเดือด 
การละลายน้ำ 

ของเหลว 
54.0 – 56.0 
7.0 – 9.0 

500 – 2,000 
Anionic 

1.000 - 1.100 
< 1 water 

100°c 
กระจายน้ำในตัว 
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3.1.1. วิธีการเตรียมวัสดุมวลละเอียด 

นำหินคลุกมาผ่านตะแกรงต้ังแต่ขนาด 2 นิ้ว , 1 ½ นิ้ว , 1 นิ้ว ,  
¾ นิ้ว ,  ½ นิ้ว , 3/8 นิ้ว , เบอร์4 มาทำการบดเพ่ือให้ได้วัสดุมวล
ละเอียดที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 200 โดยใช้เคร่ือง Los Angeles 
Abrasion จากน้ันนำมาร่อนผ่านตะแกรงต้ังแต่เบอร์ 8, เบอร์ 30, 
เบอร์ 50, เบอร์ 80 เพ่ือไม่ให้ตะแกรงเบอร์ 200 ได้รับความเสียหาย 
ดังรูปที่ 3 โดยวัสดุมวลละเอียดจะถูกนำไปอบและจัดเก็บในภาชนะ
ปิดเพ่ือป้องกันความชื้น ก่อนนำไปทดสอบ 

 
รูปท่ี 3  มวลละเอียดผ่านตะแกรง เบอร์ 200 

3.1.2. วิธีการปรับขนาดคละมวลรวมโดยการเพ่ิมมวล
ละเอียดที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 200  

จากผลทดสอบขนาดคละวัสดุหินคลุก โรงโม่บ้านศิลา
พบว่ามีปริมาณมวลละเอียดที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 200 ทั้งหมด 
ร้อยละ 13 ของมวลรวมท้ังหมด จากนั้นทางผู้วิจัยได้คำนวณ
ย้อนกลับผ่านโปรแกรมMicrosoft excel เพ่ือปรับขนาดคละให้
มีปริมาณมวลละเอียดที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 200 ร้อยละ 20 และ 
30  

จากการคำนวณทางผู้วิจัยต้องเพ่ิมปริมาณมวลละเอียดที่
ผ่านตะแกรงเบอร์ 200 ร้อยละ 8 และ ร้อยละ 20 ของปริมาณ
มวลรวมปกติเพ่ือที่จะได้ปริมาณมวลละเอียดร้อยละ 20 และ 
30 ตามลำดับ ตัวอย่างดังตารางที่ 3  

ตารางท่ี3  อัตราส่วนผสมของหินคลุกและมวลละเอียดเพ่ือปรับ
ขนาดคละก่อนทำการทดสอบ 

3.2. การทดสอบการบดอัด (Compaction test) 

ในการศึกษาคร้ังนี้ทำการจะทำการบดอัดแบบสูงกว่า
มาตราฐาน (Modified Compaction) เพ่ือหาปริมาณความชื้นที่
เหมาะสม(Optimum Moisture Content) และ ค่า Maximum 
Dry Density (MDD) ตามมาตรฐานกรมทางหลวง (ทล.-ท 
108/2517) Mold มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 101.6 มิลลิเมตร 
(4นิ้ว) สูง 116.8 มิลลิเมตร (4.584 นิ้ว) บดอัด 5 ชั้น ชั้นละ 25 คร้ัง 
โดยทำการทดสอบในอัตราส่วนปริมาณมวลละเอียดดังนี้ หินคลุก
ปกติ หินคลุกที่มีมวลละเอียด ร้อยละ 20 และ หินคลุกที่มีมวล
ละเอียด ร้อยละ 30 ทำการทดสอบ 5 ตัวอย่าง ต่อ 1 อัตราส่วน
ปริมาณมวลละเอียด รวมท้ังหมด 15 ตัวอย่าง 

  
รูปท่ี 4  บ่มตัวอย่าง 7 วัน 

3.3. การออกแบบอัตราส่วนซีเมนต์พอลิเมอร์ที่เหมาะสม 

ในการออกแบบหาปริมาณปูนซีเมนต์ทีจ่ะผสมกับหินคลุกและ
น้ำให้ถือเอาค่ากำลังรับแรงอัดแท่งตัวอย่างหินคลุกผสมชีเมนต์จาก
การทดลองตามมาตราฐานการออกแบบหินคลุกซีเมนต์ [5] โดยทำ
การเพ่ิมปริมาณอัตราส่วนผสมซีเมนต์ต่อพอลิเมอร์ร้อยละ 2, 3, 4, 6
ทำการทดสอบวิธีการทดลองหาค่า Unconfined Compressive 
Strength (UCS)จากก้อนตัวอย่างที่ได้จาการบดอัดตามวิธีทดลอง
Compaction Test แบบสูงกว่ามาตรฐาน ภายหลังการบ่มใน
ถุงพลาสติกเพ่ือมิให้ความชื้นเปล่ียนแปลงนาน 7 วันแล้วนำไปแช่น้ำ
นาน 2 ชั่วโมง จะต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 2,413 กิโลพาสคัล (350 
ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) โดยทำการทดสอบ 3 ตัวอย่าง ต่อ 1 ร้อยละ
อัตราส่วนผสม รวมทั้งหมด 12 ตัวอย่าง 

3.4. การทดสอบกำลังอัดแกนเดียว 

เมื่อออกแบบได้อัตราส่วนผสมซีเมนต์พอลิเมอร์ที่เหมาะสมกับ
หินคลุกปกติ นำมาทดสอบตามมาตรฐานของกรมทางหลวงการ
ทดลองท่ี ทล-ท. 105/2515 [6] ทำการขึ้นก้อนตัวอย่างตามข้อ 3.2 
โดยทำการบ่มที่ 7 และ 28 วัน โดยบ่มก้อนตัวอย่างในถุงพลาสติก
เพ่ือมิให้ความชื้นเปล่ียนแปลงทำการวัดขนาดส่วนสูงและเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของตัวอย่าง จากน้ันจึงนำตัวอย่างเข้าเคร่ืองกด โดยให้

ประเภท หินคลุก 
(กรัม) 

เพ่ิมมวลละเอียด 
(กรัม) 

หินคลุกมวลละเอียด 
ร้อยละ13 

3000 - 

หินคลุกมวลละเอียด 
ร้อยละ 20 

2756 244 

หินคลุกมวลละเอียด 
ร้อยละ 30 

2412 588 
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อัตราการเคล่ือนที่ในแนวด่ิง ร้อยละ 2 ของความสูงตัวอย่างต่อนาที 
บันทึกค่าทุกๆ 10 วินาที จนค่าแรงกดลดลงจึงหยุดการทดสอบ ทำ
การทดสอบ 3 ตัวอย่าง ต่อ 1 อัตราส่วนผสม ต่อ 1 อายุการบ่ม รวม 
18 ตัวอย่าง   

 
รูปท่ี 5  การทดสอบกำลังอัดแกนเดียว 

3.5. การทดสอบแรงดึงทางอ้อม (Indirect Tensile 
Strength :IDT) 

การทดสอบกำลังรับแรงดึงทางอ้อมก้อนตัวอย่างภายใต้
มาตรฐาน ASTM D6931-2017 [7] โดยตัวอย่างมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง101.6 มิลลิเมตร (4นิ้ว) สูงประมาณ 70 มิลลิเมตร โดยใช้
หินคลุกและวัสดุมวลละเอียดรวมกันปริมาณ 1,200 กรัม บดอัด 3 
ชั้น ชั้นละ25 คร้ัง ที่อายุบ่ม 7 และ 28 วัน แกะตัวอย่างทำการวัด
ขนาดตัวอย่าง แล้วนำไปแช่น้ำ 2 ชั่วโมงจากนั้นพักไว้ 15 นาที วาง
ตัวอย่างบนแท่นปรับให้ได้ตำแหน่งก่ึงกลางตัวอย่างทดสอบจากน้ัน
ทำการต้ังอัตราการเคล่ือนที่แนวด่ิง 50 mm/min ให้แรงจนตัวอย่าง
วิบัติ โดยทำการทดสอบ 3 ตัวอย่าง ต่อ 1 อัตราส่วนผสม ต่อ 1 อายุ
การบ่ม รวม 18 ก้อนตัวอย่าง   

 
รูปท่ี 6  การทดสอบแรงดึงทางอ้อม 

3.6. การทดสอบหากำลงัรับน้ำหนักของดินที่บดอัด 
(California Bearing Ratio Test: CBR) 

การทดสอบหากำลังรับน้ำหนักของดินที่บดอัดทำตามมาตรฐาน
ของกรมทางหลวงการทดลองท่ี ทล-ท. 109/2017 [8] โดยได้ทำการ
ทดสอบ 2 วิธ ี คือ การทดสอบแบบแช่น้ำ (soaked) และ การ

ทดสอบแบบไม่แช่น้ำ (Unsoaked) โดยใช้หินคลุกและมวลละเอียด
รวมกันปริมาณ 6,000 กรัมต่อ 1 การทดสอบ ปริมาณซีเมนต์ที่ได้
จากการออกแบบในข้อ 3.3 จากนั้นทำการบดอัดที่ปริมาณความช้ืน
ที่เหมาะสม จำนวน 5 ชั้น ชั้นละ 52 ครั้ง ทำการบ่มตัวอย่างไว้
ภายใน mold ทดสอบเป็นเวลา 7 วัน โดยบ่มในถุงพลาสติกเพื่อมิ
ให้ความชื ้นเปลี ่ยนแปลง จากนั ้นเริ ่มทำการทดสอบโดยการนำ
ตัวอย่างขึ้นเครื่องทดสอบจากนั้นบันทึกแรงกด เมื่อ Penetration 
ถึงค่าที่กำหนดตามมาตรฐาน จากน้ันทำการวิเคราะห์ผลเทียบกับค่า 
CBR มาตรฐาน โดยทำการทดสอบ 2 ตัวอย่าง ต่อ 1 อัตราส่วนผสม 
ต่อ 1 การทดสอบ รวมท้ังหมด 12 ตัวอย่าง  

 
รูปท่ี 7  การบ่มตัวอย่าง CBR เพ่ือมิให้ความชื้นเปล่ียนแปลง 

4. ผลการทดสอบ 

4.1. การบดอัด (Compaction Test) 

การทดสอบหาค่าการบดอัดของหินคลุกโดยไม่ผสมซีเมนต์ 
แบ่งเป็น 3 แบบ คือ หินคลุกโรงโม่บ้านศิลา, หินคลุกมวลละเอียด
ร้อยละ 20 และหินคลุกมวลละเอียดร้อยละ 30 เพื่อหาค่าปริมาณ
ความชื้นที่ความหนาแน่นสูงสุด  Optimum Moisture Content 
(OMC) และความหนาแน่นแห้งสูงสุด Maximum Dry Density 
(MDD) โดยได้ค ่าดังผลของการทดสอบการบดอัดของหินคลุก
สามารถเขียนกราฟการบดอัดความสัมพันธ์ระหว่าง ความหนาแน่น
แห้ง (Dry Density) และปริมาณน้ำ (Water Content) ดังแสดงใน
รูปที่ 8 พบว่าปริมาณมวลละเอียดที ่ เพ ิ ่มข ึ ้นทำให้ขนาดคละ
เปลี่ยนแปลงไปส่งผลทำให้ ค่าความหนาแน่นแห้ง (Dry Density) 
ลดลงท ี ่ปร ิมาณความช ื ้นท ี ่ความหนาแน ่นส ูงส ุด Optimum 
Moisture Content (OMC) และใช้ปริมาณน้ำ (Water Content)  
ในการบดอัดเพ่ิมขึ้น ดังในตารางที่4 

 
รูปท่ี 8  ผลการทดสอบการบดอัด Compaction test แบบสูง

กว่ามาตรฐาน 
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ตารางท่ี 4  ผลการทดสอบ Compaction test แบบสูงกว่า
มาตรฐาน 

4.2. การออกแบบอัตราส่วนผสมหนิคลุกซีเมนต์พอลิเมอร์
ที่เหมาะสม 

ผลการทดสอบพบว่าค่ากำลังรับแรงอัดมีค่าเพิ ่มขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่องตามร้อยละของวัสดุผสมซีเมนต์พอลิเมอร์ ที่อัตราส่วนผสม
ซีเมนต์พอลิเมอร์ 90 ต่อ 10 และเมื่อนำค่ามาเปรียบเทียบกับค่า
กำลังร ับแรงอัดตามมาตรฐานชั ้นพ้ืนทางหินคลุกผสมซีเมนต์
มาตรฐานที่ ทล.-ม. 203/2556 ต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 2413 กิโลพาส
คัล (350 ปอนด์ต่อตารางนิ ้ว) พบว่าหินคลุกโรงโม่บ้านศิลา ที่
ปรับปรุงด้วยซีเมนต์พอลิเมอร์ผ่านมาตรฐานกรมทางหลวงท่ีปริมาณ
ซีเมนต์-พอลิเมอร์ร้อยละ 3.4 ดังแสดงรูปที่ 9  

 

รูปท่ี 9  ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังรับแรงอัดของซีเมนต์-พอลิ
เมอร์ และร้อยละของวัสดุซีเมนต์-พอลิเมอร์ (90 : 10) 

4.3. ผลการทดสอบกำลังอัดแกนเดียว 

แสดงผลการทดสอบกำลังอัดแกนเดียว ของหินคลุกที่ผ่านการ
ปรับปรุงด้วยวัสดุผสมซีเมนต์พอลิเมอร์ร้อยละ 3.4 โดยทำการบ่ม
ก้อนตัวอย่าง ที่ 7 วัน และ 28 วัน แสดงดังรูปที่ 10 กราฟแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างค่ากำลังรับแรงอัดแกนเดียวและปริมาณมวล
ละเอียดในส่วนผสมมวลรวม 

 
รูปท่ี10  ความสัมพันธ์ระหว่างค่ากำลังรับแรงอัดแกนเดียว และ

ปริมาณมวลละเอียด ที่อายุการบ่ม 7 และ 28 วัน 

ผลการทดสอบพบว่าก้อนตัวอย่างที่ปรับปรุงด้วยวัสดุซีเมนต์พอ
ลิเมอร์ ที่อัตราส่วนผสมซีเมนต์พอลิเมอร์ 90 ต่อ 10 มีการพัฒนาค่า
กำลังรับแรงอัดแกนเดียวที่เพ่ิมขึ้น ในแต่ละอัตราส่วนผสมต่างๆ ที่
อายุการบ่ม 7 วัน และ 28 วัน โดยอิทธิพลของขนาดคละส่งผลถึงคา่
กำลังรับแรงอัดแกนเดียวให้มีค่าลดลงร้อยละ 29.63 และร้อยละ 
45.16 เมื่อมีปริมาณมวลละเอียดร้อยละ 20 และร้อยละ 30 
ตามลำดับที่อายุบ่ม 7 วัน และค่ากำลังรับแรงอัดแกนเดียวมีค่าลดลง
ร้อยละ 24.76 และ ร้อยละ 31.89 เมื่อมีปริมาณมวลละเอียดร้อยละ 
20 และร้อยละ 30 ตามลำดับที่อายุบ่ม 28 วัน 

4.4. ผลการทดสอบแรงดึงทางอ้อม 

แสดงผลการทดสอบเพ่ือหาค่าแรงดึงทางอ้อม (Indirect 
Tensile Strength :IDT) ของหินคลุกที่ผ่านการปรับปรุงด้วยวัสดุ
ผสมซีเมนต์พอลิเมอร์ร้อยละ 3.4 โดยทำการบ่มก้อนตัวอย่างที่อายุ
การบ่ม 7 วัน และ 28 วัน แสดงดังรูปที่ 11 

 
รูปท่ี 11  ความสัมพันธ์ระหว่างค่ากำลังรับแรงดึงทางอ้อม และ

ปริมาณมวลละเอียด ที่อายุการบ่ม 7 และ 28 วัน 

ผลการทดสอบพบว่าก้อนตัวอย่างที่ปรับปรุงด้วยวัสดุซีเมนต์พอ
ลิเมอร์ ที่อัตราส่วนผสมซีเมนต์พอลิเมอร์ 90 ต่อ 10 มีการพัฒนา
ค่าแรงดึงทางอ้อมที่เพ่ิมขึ้น ในแต่ละอัตราส่วนผสมต่างๆ ที่อายุการ
บ่ม 7 วัน และ 28 วัน แต่อิทธิพลของขนาดคละจะส่งผลถึงค่าแรงดึง
ทางอ้อมโดยลดลงร้อยละ 17.63 และร้อยละ 51.80 เมื่อมีปริมาณ

ประเภท 
ความหนาแน่นแห้ง
สูงสุด 
 (kN/m3) 

ปริมาณ
ความชื้นที่
ความหนาแน่น
สูงสุด  (%) 

หินคลุกมวลละเอียด
ร้อยละ13 

2.295 5.7 

หินคลุกมวลละเอียด
ร้อยละ 20 

2.275 6.5 

หินคลุก มวลละเอียด
ร้อยละ 30 

2.233 6.7 
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มวลละเอียดเพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 และร้อยละ 30 ตามลำดับที่อายุบ่ม 
7 วัน และค่าแรงดึงทางอ้อมมีค่าลดลงร้อยละ 16.88 และ ร้อยละ 
30.16 เมื่อมีปริมาณมวลละเอียดร้อยละ 20 และร้อยละ 30 
ตามลำดับที่อายุบ่ม 28 วัน 

4.5. ผลการทดสอบหากำลังรับน้ำหนักของดินที่บดอัดแน่น
(California Bearing Ratio Test: CBR) 

ผลการทดสอบค่า CBR ของหินคลุกที่ผ่านการปรับปรุงด้วยวัสดุ
ผสมซีเมนต์-พอลิเมอร์ร้อยละ 3.4 โดยทำการบ่มก้อนตัวอย่างที่อายุ
การบ่ม 7 วัน โดยวิธีการทดลองแบบไม่แช่น้ำ (Unsoaked) และ
วิธีการทดลองแบบแช่น้ำ (Soaked) โดยได้ทำการแช่น้ำอีก 4 วัน 
หลังจากการบ่ม 7 วัน  ทำให้ผลการทดสอบแบบแช่น้ำ (Soaked) มี
ค่า CBR มากกว่าแบบไม่แช่น้ำ (Unsoaked) แสดงดังรูปที12 

 
รูปท่ี 12  กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า CBR แบบแช่น้ำ 

(Soaked) และแบบไม่แช่น้ำ (Unsoaked) กับปริมาณ
มวลละเอียด 

ผลการทดสอบแบบแช่น้ำ (Soaked) และแบบไม่แช่น้ำ 
(Unsoaked) ก้อนตัวอย่างที่ปรับปรุงด้วยวัสดุผสมซีเมนต์-พอลิเมอร์ 
ที่อัตราส่วนผสมซีเมนต์พอลิเมอร์ 90 ต่อ 10 หินคลุกโรงโม่บ้านศิลา 
(มวลละเอียดร้อยละ 13), หินคลุกมวลละเอียดร้อยละ 20 หินคลุก
มวลละเอียดร้อยละ 30 มีค่าร้อยละ CBR ที่ Penetration 0.1 นิ้ว
และ0.2 นิ้ว รวมถึงค่าการขยายตัว (Swell) แสดงดังตารางที่ 4 และ
ตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 4  ผลการทดสอบแบบแช่น้ำ (Soaked) 

ประเภท California Bearing Ratio (%) การ
ขยายตัว 

(%) 
Penetration 

0.1 in 
Penetration 

0.2 in 
 

หินคลุก มวลละเอยีด
ร้อยละ13 

160.37 225.42 0 

หินคลุกมวลละเอยีด
ร้อยละ 20 

148.00 198.44 0 

หินคลุกมวลละเอยีด
ร้อยละ 30 

123.65 175.34 0 

ตารางท่ี 5  ผลการทดสอบแบบไม่แช่น้ำ (Unsoaked) 

ประเภท California Bearing Ratio (%) 
Penetration 0.1 in Penetration 0.2 in 

หินคลุกมวลละเอยีด
ร้อยละ 13 

110.91 192.07 

หินคลุกมวลละเอยีด
ร้อยละ 20 

116.90 171.09 

หินคลุกมวลละเอยีด
ร้อยละ 30 

123.46 168.97 

เนื่องจากการในการทดสอบค่า CBR พบว่าค่าPenetration 0.1 
นิ้ว มีค่าต่ำกว่า Penetration 0.2 นิ้ว จึงได้มีการทำการทดสอบอีก
คร้ังแต่ค่ายังมีค่า CBR ที่ Penetration 0.1 นิ้ว ยังให้ค่าที่ต่ำกว่า 
Penetration 0.2 นิ้ว ทางผู้วิจัยจึงใช้ค่า CBR ที่ Penetration 0.2 
นิ้ว มาวิเคราะห์ตามมาตรฐานกรมทางหลวงทล. -ท. 109/2517 [8] 

ผลการทดสอบพบว่าก้อนตัวอย่างที่ปรับปรุงด้วยวัสดุซีเมนต์พอ
ลิเมอร์ ที่อัตราส่วนผสมซีเมนต์พอลิเมอร์ 90 ต่อ 10 วิธีการทดสอบ
แบบแช่น้ำ (Soaked) และแบบไม่แช่น้ำ (Unsoaked) มีค่า CBR ที่ 
Penetration 0.2 นิ้ว มากกว่า Penetration 0.1 นิ้ว และการ
ขยายตัวมีค่าร้อยละ 0 ในทุกอัตราส่วนผสมของมวลละเอียด ที่อายุ
การบ่ม 7 วัน เมื่ออัตราส่วนของปริมาณมวลละเอียดเพ่ิมขึ้น อิทธิพล
ของขนาดคละจะส่งผลทำให้ค่า CBR ที่ Penetration 0.2 นิ้ว ลดลง 

5. บทสรุป  

จากการศึกษาผลกระทบของขนาดคละที่ส่งผลต่อกำลังรับแรง
ของห ินคล ุกผสมซ ี เมนต์-พอลิเมอร ์สำหร ับช ั ้นพ ื ้นทาง โดย
เปรียบเทียบอัตราส่วนของปริมาณมวลละเอียด แบ่งเป็น 3 แบบ คือ 
หินคลุกโรงโม่บ้านศิลา (มวลละเอียดร้อยละ 13), หินคลุกมวล
ละเอียดร้อยละ 20 และหินคลุกมวลละเอียดร้อยละ 30   

1.หินคลุกโรงโม่บ้านศิลา (มวลละเอียดร้อยละ13) ที่ปรับปรุง
ด้วยซีเมนต์พอลิเมอร์ ในอัตราส่วนผสมซีเมนต์พอลิเมอร์ 90:10 
ผ่านมาตรฐาน 2413 กิโลพาสคัลตามมาตรฐานชั้นพื้นทางหินคลุก
ผสมซีเมนต์มาตรฐานท่ี ทล.-ม. 203/2556 ที ่ร ้อยละ 3.4 เมื่อ
อัตราส่วนของปริมาณมวลละเอียดเพิ่มขึ้น ทำให้ขนาดคละเกิดการ
เปล่ียนแปลง อิทธิพลของขนาดคละจะส่งผลทำให้ค่ากำลังรับแรงอัด 
และค่ากำลังรับแรงดึงลดลง 

2.อายุการบ่มตัวอย่าง ส่งผลต่อค่ากำลังรับแรง เมื่อทำการบ่ม
นานขึ้นจะทำให้ค่าการรับกำลังเพ่ิมขึ้น 

6. ข้อเสนอแนะ 

งานวิจัยนี้ได้จำกัดวัสดุหินคลุกเพียงแหล่งเดียว ควรศึกษา
เพิ่มเติมจากวัสดุชนิดอื่น เช่น ดินลูกรัง หรือ ดินปลายตะแกรง
เนื่องจากสองวัสดุนี้มีปริมาณมวลละเอียดที่มาก ยากต่อการควบคุม
ขณะทำงานจริง หรือวัสดุพอลิเมอร์ประเภทอื ่น เช่น styrene-
butadiene rubber (SBR) พอลิเมอร์ที ่นิยมใช้ในงานก่อสร้างอีก
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ประเภทหน่ึง 

7. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณทางภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ให้ความอนุเคราะห์การใช้เครื่องมือ และ       
อุปกรณ์ในการทดสอบต่างๆ 

ขอขอบคุณทุนการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ ภู่พัฒน์ 
เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร ที่ทำการสนบัสนุนงบประมาณการเผยแพร่งานวิจัยฉบับนี้ 

ขอขอบคุณนายเจษฎา สำลี, นายพัฒนธร ทองทา และ นายศิว
กร  โป้แล  น ิส ิตปร ิญญาตร ี  ภาคว ิชาว ิศวกรรมโยธา  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ความร่วมมือในการทำ
การทดสอบต่างๆ ที่ใช้ในงานวิจัยนี้ 
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การใช้หญ้าแฝกและจุลินทรีย์เพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในห้องปฏิบัติการ 
USE OF VETIVER GRASS AND MICROORGANISM FOR PREVENTING SOIL EROSION IN LABORATORY 

รัตติยา ไชยรา1, พิทยา แจ่มสว่าง2 และ อุทัยฤทธิ์ โรจนวิภาต3,* 

1 นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ 
2 ศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ 

3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ  
*Corresponding author address: s6001081814062@email.kmutnb.ac.th 

บทคัดย่อ 

บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากำลังรับแรงเฉือนของดินทรายเสริมกำลังด้วยหญ้าแฝกควบคู่กับการปรับปรุงคุณภาพด้วยกระบวนการชักนำ
ให้เกิดตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนตโดยจุลินทรีย์ (MICP) เพื ่อควบคุมการชะล้างพังทลายของดินทราย โดยการทดสอบกำลังรับแรงเฉือนใน
ห้องปฏิบัติการสามารถแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ ดินทรายที่ไม่ได้ปรับปรุงคุณภาพ, ดินทรายเสริมกำลังด้วยหญ้าแฝก, ดินทรายปรับปรุง
คุณภาพด้วยกระบวนการ MICP และดินทรายเสริมกำลังด้วยหญ้าแฝกควบคู่กับการปรับปรุงคุณภาพด้วยกระบวนการ MICP ผลการศึกษาพบว่า 
ดินทรายที่ไม่ได้ปรับปรุงคุณภาพจะมีค่ากำลังยึดเกาะเท่ากับ 2.7 กิโลปาสคาล ในขณะท่ีดินทรายเสริมกำลังด้วยหญ้าแฝก, ดินทรายปรับปรุง
คุณภาพด้วยกระบวนการ MICP และดินทรายเสริมกำลังด้วยหญ้าแฝกควบคู่กับการปรับปรุงคุณภาพด้วยกระบวนการ MICP จะมีค่ากำลังยึดเกาะ
เท่ากับ 7.3, 16.0 และ 18.9 กิโลปาสคาลตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับอัตราส่วนการปรับปรุงที่ 2.7, 5.9 และ 6.0 เท่าของดินทรายที่ไม่ได้ปรับปรุง
คุณภาพ อย่างไรก็ตามการเพ่ิมกำลังด้วยการใช้หญ้าแฝกควบคู่กับการปรับปรุงคุณภาพด้วยกระบวนการ MICP มีผลเล็กน้อยต่อมุมเสียดทานภายใน 
ซึ่งผลจากการศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) แสดงให้เห็นถึงผลึกของแคลไซต์และธาตุประกอบของแคลเซียม โดยผลึก
ของแคลไซต์จะถูกเติมเต็มเข้าไปในช่องว่างระหว่างอนุภาคของเม็ดทราย เนื่องจากตัวอย่างดินทรายที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยกระบวนการ 
MICP จะทำให้ค่ากำลังยึดเกาะเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นการใช้หญ้าแฝกควบคู่กับการปรับปรุงคุณภาพด้วยกระบวนการ MICP จะช่วยให้กำลัง
รับแรงเฉือนมีค่าเพ่ิมมากขึ้นและช่วยลดปัญหาการพังทลายของดินทราย 
คำสำคัญ: หญ้าแฝก, จุลินทรีย์, กำลังเฉือน, การชักนำให้เกิดตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนตโดยแบคทีเรีย, ปรับปรุงคณุภาพดิน 

Abstract 

This paper studies the direct shear strengths of vetiver grass and the microbially induced calcium carbonate precipitation 
(MICP) process for sandy soil erosion control. The conventional direct shear tests were conducted on four sample types, 
including untreated sand, sand reinforced with vetiver grass, MICP-treated sand, and MICP-treated sand reinforced with vetiver 
grass.  The results show that the cohesion of untreated sand was 2.7 kPa, whereas the cohesion values of sand reinforced 
with vetiver grass, MICP-treated sand, and MICP-treated sand reinforced with vetiver grass were 7.3, 16, and 18.9 kPa, 
corresponding to improvement ratios of 2.7, 5.9 and 7.0 respectively. However, strength improvements with vetiver grass and 

MICP had a negligible impact on the internal friction angle of the test samples.  The scanning electron microscope results 
show that the calcite crystals and calcium components filled the voids between sand particles. This phenomenon indicated 
a significant increase in the cohesion value of the MICP-treated sand samples. Therefore, a combination of vetiver grass and 

MICP has the most effective in enhancing the sandy soils' shear strengths, reducing erosion problems.  
Keywords: Vetiver grass, Microorganisms, Shear strength, Microbial Induce Calcium carbonate Precipitation, soil improvement 

 
1. บทนำ 

ปัญหาการชะล้างพังทลายของดินมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะ
บริเวณพื้นที่สูงหรือภูเขา ผลการศึกษาปัญหาการชะล้างพังทลาย
ของดินโดยกรมพัฒนาที่ดิน พบว่าประเทศไทยมีพื้นที่ที่มีปัญหาการ
ชะล้างพังทลายของดินรวมกันถึง 108.9 ล้านไร่หรือประมาณร้อย
ละ 34 ของพื ้นที ่ประเทศไทย โดยเฉพาะพื ้นที่ภาคเหนือ [1] 

เนื ่องจากมีสภาพภูมิประเทศเป็นพื ้นที ่สูงทำให้เกิดการชะล้าง
พังทลายของดินได้ง่าย เมื่อฝนตกจะทำให้เกิดการไหลบ่าของน้ำ
บริเวณผิวหน้าดิน ทำให้ดินสูญเสียความอุดมสมบูรณ์และเกิดการ
เส่ือมโทรมทางกายภาพ อาจนำไปสู่การเกิดดินถล่ม (landside)  

หญ ้ าแฝก  ( Vetiver grass หร ื อชื่ อทางว ิ ทยาศาสต ร์ว่ า 
(Chrysopogon zizanioides) เป็นพืชตระกูลหญ้าที่มีคุณสมบัติการ
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กระจายของระบบรากท่ีแข็งแรงสามารถเจริญเติบโตหยั่งลึกลงสู่ดิน
และมีอัตราการแพร่กระจายของรากสูง ส่งผลทำให้หญ้าแฝกมี
ปริมาณของรากที่หนาแน่น โดยเฉพาะการเจริญเติบโตของระบบ
รากฝอย จึงทำให้หญ้าแฝกมีประสิทธิภาพในการยึดเกาะโครงสร้าง
ของดินให้มีความแข็งแรง ดังนั้นการใช้หญ้าแฝกจึงเป็นอีกวิธีที่ช่วย
ลดการชะล้างพังทลายและเสริมเสถียรภาพของเชิงลาด อีกทั้งยัง
เป็นพืชที่ราคาถูกและสามารถนำไปปลูกได้กับทุกสภาพดิน  

การตกตะกอนของแคลเซ ียมคาร ์บอเนตโดยจุล ินทร ีย์  
(Microbially induce calcium carbonate precipitation, MICP) 
เป็นกระบวนการทางชีวภาพโดยอาศัยกิจกรรมของแบคทีเรียในดิน
ที่สามารถผล ิตเอนไซม ์ย ูร ี เอส เพ ื ่อย ่อยสลายย ู เร ีย  (Urea 
hydrolysis) เกิดผลิตภัณฑ์คือ คาร์บอเนตไอออน (CO32-) เมื่อ
ระบบอยู ่ในสภาวะที ่เป็นด่างสูงประกอบกับมีแคลเซียมไอออน 
(Ca2+) ที่ เพ ียงพอ จะทำให้เก ิดการตกตะกอนของแคลเซ ียม
คาร์บอเนตรอบเซลล์แบคทีเรีย [2]  

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นศึกษาการเสริมกำลังดินทรายด้วย
หญ้าแฝกควบคู่กับการปรับปรุงคุณภาพด้วยกระบวนการ (MICP) 
ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อลดปัญหา
การชะล้างพังทลายของดิน โดยอาศัยแบคทีเรียในการชักให้เกิด
แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) ซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับปูนซีเมนต์
ที่เป็นตัวช่วยประสานเพิ่มแรงยึดเหนี่ยวในมวลดิน เพื่อเสริมความ
แข็งแรงของมวลดินและยังเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

2. แนวทางการวิจัย 

2.1. วัสดุที่ใช้ในงานวิจยั 

2.1.1. การเตรียมตัวอย่างหญ้าแฝก 

ในงานวิจัยนี้จะใช้หญ้าแฝกลุ่ม สายพันธุ์สงขลา 3 โดยใช้ต้น
กล้าหญ้าแฝกที่มีความยาว 20 ซม.และตัดรากให้เหลือ 5 ซม. ซึ่ง
ก่อนนำไปปลูกจะทำการล้างน้ำให้สะอาดและแช่ทิ ้งไว้ในน้ำเป็น
ระยะเวลา 3-5 วัน 

 

รูปที่ 1 ต้นกล้าหญ้าแฝกที่ใช้ในงานวิจัย 

2.1.2. การเตรียมตัวอย่างเช้ือแบคทีเรีย  

สายพันธุ ์แบคทีเรียที่ใช้ในงานวิจัยนี ้คือ Bacillus pasteurii 
หรือ Sporosarcina pasteurii (ATCC 6453) เป็นแบคทีเรียที่ทน
ต่อสภาพด่างและมีอัตราการเกิดกิจกรรมของเอนไซม์ยูรีเอสสูง [3] 
ทำการถ่ายเช ื ้อแบคทีเร ียลงในอาหารเลี ้ยงเช ื ้อแข ็ง NH4-YE 
(Ammonium-yeast extract, ATCC 1376 growth medium) ที่
ประกอบด ้วยสารสก ัดจากย ีสต ์  (Yeast extract) 20 ก . /ล . , 
(NH4)2SO4 10 ก./ล., ผงวุ้น (Agar) 20 ก./ล. และ Tris buffer 0.13 
โมลาร์ บ่มเชื้อในตู้บ่มที่อุณหภูมิ 30˚ซ. นาน 48 - 72 ชม. จากน้ัน
นำโคโลนีที่ปรากฏมาเพาะเลี้ยงต่อในอาหาร NH4-YE broth ในอ่าง
น้ำเขย่าด้วยความเร็วรอบ 120 รอบ/นาที ที่อุณหภูมิ 30˚ซ. นาน 6 
ชม. จนมีความหนาแน่นของเซลล์ในอาหารเหลวเท่ากับ 106 เซลล์/
มล. โดยสังเกตจากการวัดค่าความขุ่นที่ความยาวคลื่น 600 นาโน
เมตร (OD600) ให้มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 0.8 – 1.2 [4] นำมาปั่น
เหวี ่ยงเพื่อแยกเซลล์ออกจากอาหาร NH4-YE broth ที่ความเร็ว 
8,000 รอบ/นาที นาน 20 นาที เทส่วนใสทิ ้งและล้างเซลล์ด้วย 
0.85% NaCl 3 - 5 มล . เขย ่า แล้วป ั ่นเหว ี ่ยงซ ้ำ 2-3 ครั ้ง เท
สารละลายใสด้านบนทิ้งให้เหลือแต่ตะกอนเซลล์ที่ก้นหลอดทดลอง 
เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4◦ซ.  

 

                (ก)                                    (ข) 

รูปที่ 2 (ก) แบคทีเรียบนอาหารเล้ียงเช้ือแข็ง (ข) แบคทีเรีย
เจริญในอาหารเหลว NH4-YE 

2.1.3. การเตรียมตัวอย่างอาหารเลี้ยงเช้ือ 

อาหารเลี้ยงเชื้อหรือ Cementation media เป็นตัวกระตุ้นให้
แบคทีเร ียสร ้างแคลเซ ียมคาร ์บอเนต ประกอบไปด้วยย ูเรีย 
((NH2)2CO) ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานและแคลเซียมคลอไรด์ (CaCl2) 
เป็นแหล่งแคลเซียมสำหรับแบคทีเรียในการชักนำให้เก ิดการ
ตกตะกอนของแคลเซียมคาร์บอเนต โดยกำหนดให้อาหารเล้ียงเชื้อมี
ความเข้มข้นเท่ากับ 0.75 โมลาร์ นอกจากนี้ยังประกอบไปด้วย 
Nutrient broth 3 ก./ล., NH4Cl 10 ก./ล. และ NaHCO3 2.12    
ก./ล. เพ่ือเป็นแหล่งอาหารและรักษาระดับพีเอชให้เหมาะสมต่อการ
เกิดกิจกรรมของแบคทีเรีย 
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2.1.4. การเตรียมตัวอย่างดินทราย 

ดินทรายท่ีใช้ในการทดสอบจะนำไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 60˚ซ. 
นาน 72 ชม. แล้วร่อนผ่านตะแกรงขนาด 4.25 มม. โดยมีคุณสมบัติ
แสดงดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 แสดงคุณสมบัติทางกายภาพของดิน 

คุณสมบัติทางกายภาพ ดินทราย 
Specific Gravity 2.66 
Optimum water content (%) 13.8 
Maximum dry density (kg/m3) 1,880 
Unified soil Classification SP 

3. วิธีการวิจัย 

3.1. การเตรียมตัวอย่างสำหรับการเสริมกำลังด้วยหญ้า
แฝก 

สำหรับตัวอย่างดินทรายเสริมกำลังด้วยหญ้าแฝก จะทำการ
ปลูกหญ้าแฝกลงในกล่องตัวอย่างที่มีขนาด 6x6x30 ซม. โดยควบคุม
ความหนาแน่นของดินทรายให้มีความสม่ำเสมอตลอดทั้งตัวอย่าง 
กำหนดให ้ค ่าความหนาแน ่นเท ่าก ับ 1,500 กก ./ม3 ซ ึ ่ งจะใช้
ระยะเวลาในการปลูก 1 เดือน หลังจากหญ้าแฝกมีอายุครบตาม
กำหนด จึงทำการตัดตัวอย่างดินที่อยู่ด้านใต้ของหญ้าแฝกซึ่งมีการ
กระจายตัวของรากมากที่สุด เพื่อนำตัวอย่างไปบรรจุลงในกล่อง
ทดสอบ  

3.2. การเตรียมตัวอย่างสำหรับการปรับปรงุคุณภาพด้วย
กระบวนการ MICP 

การเตร ียมต ัวอย ่างสำหร ับการปร ับปร ุ งค ุณภาพด ้ วย
กระบวนการ MICP สามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ ดินทราย
ปรับปรุงคุณภาพด้วยกระบวนการ MICP ซึ่งก่อนนำไปทดสอบจะทำ
การบดอัดดินทรายลงในกล่องตัวอย่างที่มีขนาด 6x6x5 ซม. โดย
ควบคุมความหนาแน่นเท่ากับ 1,500 กก./ม3 สำหรับตัวอย่างดิน
ทรายเสริมกำลังด้วยหญ้าแฝกควบคู่กับการปรับปรุงคุณภาพด้วย
กระบวนการ MICP นั้น จะทำการตัดตัวอย่างที่อยู่ด้านใต้ของหญ้า
แฝกให้ได้ขนาด 6x6x5 เซนติเมตร จากนั ้นจะทำการถ่ายเช้ือ
แบคทีเรียลงบนตัวอย่างทั ้ง 2 รูปแบบ ทิ ้งไว้ประมาณ 24 ชม. 
เพื่อให้เซลล์แบคทีเรียสามารถยึดเกาะกับอนุภาคดินได้ เมื่อครบ
กำหนดจึงทำการให้อาหารเลี ้ยงเชื ้อ Cementation media เป็น
ระยะเวลา 7 วันและบ่มตัวอย่างที่สภาวะอุณหภูมิห้อง 

3.3. การทดสอบกำลังรับแรงเฉือนในห้องปฏิบัติการ 

การทดสอบกำลังรับแรงเฉือนตามมาตรฐาน ASTM D3080-
11 : Standard Test Method for Direct Shear Test of Soils 
Under Consolidated Drained Conditions โดยอุปกรณ์ทดสอบ

ประกอบด้วยกล่องเหล็กเฉือนดินรูปสี่เหลี่ยมขนาด 60x60 มม. โดย
จะใช้อัตราการเฉือนเท่ากับ 1 มม./นาที และความเค้นตั้งฉากท่ี
กระทำต่อตัวอย่างเท่ากับ 20, 40 และ 80 กิโลปาลคาลตามลำดับ 

 

รูปที่ 3 แบบจำลองการทดสอบกำลังรับแรงเฉือนใน
ห้องปฏิบัติการ  

4. การวิเคราะห์ผล 

4.1. ผลการทดสอบกำลังรับแรงเฉือน 

ผลการทดสอบกำลังรับแรงเฉือนสามารถแบ่งการทดสอบ
ออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ ดินทรายที่ไม่ได้ปรับปรุงคุณภาพ, ดิน
ทรายเสริมกำลังด้วยหญ้าแฝก, ดินทรายปรับปรุงคุณภาพด้วย
กระบวนการ MICP และดินทรายเสริมกำลังด้วยหญ้าแฝกควบคู่กับ
การปรับปรุงคุณภาพด้วยกระบวนการ MICP จากรูปที่ 4-1  แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นเฉือนและการเคลื่อนตัวในแนวราบ
ของดินทรายที่ไม่ได้ปรับปรุงคุณภาพ พบว่า ลักษณะการวิบัติของ
ความเค้นเฉือนจะเพิ่มขึ้นตามการเคลื่อนตัวในแนวราบที่เพิ ่มขึ้น 
จนกระทั่งค่าความเค้นเฉือนถึงจุดวิบัติหลังจากนั้นความเค้นเฉือนจะ
มีแนวโน้วคงที่ตามการเคลื่อนตัวในแนวราบที่เพิ่มขึ้น จากลักษณะ
การวิบัติดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมคล้ายการทดสอบทราย
หลวม ซึ่งมีพฤติกรรมสอดคล้องกับค่าความหนาแน่นที่ใช้ในการบด
อัดตัวอย่าง (1,500 กก./ม3.) โดยตัวอย่างทรายที ่ไม่ได้ปรับปรุง
คุณภาพจะมีค่ากำลังรับแรงเฉือนสูงสุดเท่ากับ 11.3, 20.3 และ 
37.5 กิโลปาสคาลตามลำดับ  

 
รูปที่ 4-1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นเฉือนและการ

เคลื่อนตัวในแนวราบของดินทรายที่ไม่ได้ปรับปรุง
คุณภาพ 
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ความเค้นตั้งฉาก

การเคลื่อนที่ในแนวราบ

แรงเฉือนตัวอย่าง
ทดสอบ

ระนาบการเฉือน

D= 60 mm
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รูปที่ 4-2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นเฉือนและการ
เคลื่อนตัวในแนวราบของดินทรายที่มีการเสริมกำลังด้วยหญ้าแฝก 
พบว่า กำลังรับแรงเฉือนสูงสุดมีค่าเท่ากับ 15.3, 24.7 และ 40.6 
กิโลปาสคาลตามลำดับ เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่ไม่ได้
ปรับปรุงคุณภาพแสดงให้เห็นว่า ดินทรายที่มีการเสริมกำลังด้วย
หญ้าแฝกจะมีค่ากำลังรับแรงเฉือนที่มากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับ [5] 
ได้ศึกษาการเสริมกำลังดินด้วยรากหญ้าแฝก พบว่าดินที่มีการเสริม
กำลังด้วยรากหญ้าแฝกจะสามารถรับแรงได้มากกว่าดินที่ไม่ได้เสริม
กำลังด้วยรากหญ้าแฝก เนื่องจากหญ้าแฝกมีระบบรากที่แตกแขนง
ประสานกันแน่นเสมือนตาข่าย จะทำหน้าที่ช่วยเสริมการยึดเกาะ
ภายในมวลดินทำให้ดินมีความแข็งแรงมากขึ้น จึงส่งผลทำให้กำลัง
รับแรงเฉือนของมวลดินมีค่าเพ่ิมขึ้นด้วยเช่นกัน 

รูปที่ 4-2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นเฉือนและการ
เคลื่อนตัวในแนวราบของดินทรายเสริมกำลังด้วย
หญ้าแฝก 

รูปที่ 4-3 (ก) - 4-3 (ข) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น
เฉือนและการเคลื่อนตัวในแนวราบของดินทรายท่ีได้รับการปรับปรุง
คุณภาพด้วยกระบวนการ MICP และเสริมกำลังด้วยหญ้าแฝกควบคู่
กับการปรับปรุงคุณภาพด้วยกระบวนการ MICP พบว่า ลักษณะการ
เพิ่มขึ้นของความเค้นเฉือนจะเพิ่มขึ้นตามการเคลื่อนตัวในแนวราบ 
จนกระทั่งมีค่าถึงความเค้นเฉือนที่วิบัติหลังจากเกิดการวิบัติความ
เค้นเฉือนจะลดลงอย่างต่อเนื่องและจะมีแนวโน้มคงที่ จากลักษณะ
การวิบัติของตัวอย่างดังกล่าวพบว่า เมื่อถึงจุดวิบัติค่ากำลังจะลดลง
อย่างชัดเจนคล้ายพฤติกรรมของวัสดุเปราะ ซึ่งกำลังรับแรงเฉือน
สูงสุดมีค ่าเท่ากับ 23.4, 32.7, 47.5 และ 26.2, 34.9, 49.6 กิโล
ปาสคาลตามลำดับ เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับดินทรายที่ไม่ได้รับการ
ปรับปรุงคุณภาพและดินทรายเสริมกำลังด้วยหญ้าแฝก จะเห็นได้ว่า
กำลังรับแรงเฉือนสูงสุดมีค่าเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าการ
ปรับปรุงด้วยกระบวนการ MICP ส่งผลต่อกำลังรับแรงเฉือนได้อย่าง
ชัดเจน เนื ่องจากกระบวนการ MICP สามารถชักนำให้เกิดการ
ตกตะกอนของแคลเซียมคาร์บอเนต โดยตะกอนของแคลเซียม
คาร์บอเนตจะเข้าไปจับบนผิวของเม็ดทรายและก่อให้เกิดการเชื่อม
ประสานทำให้เม็ดทรายยึดเกาะกันมากขึ้น ส่งผลทำให้ดินทราย

แข็งแรงขึ้น ซึ่ง [6] ได้เสนอว่าการปรับปรุงคุณภาพดินทรายด้วย
กระบวนการ MICP สามารถเพิ่มกำลังรับแรงเฉือนได้ถึง 1.25 เท่า
ของตัวอย่างดินที่ไม่ได้ปรับปรุงคุณภาพ  

 

 
รูปที่ 4-3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นเฉือนและการ

เคลื่อนตัวในแนวราบ (ก) ดินทรายปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยกระบวนการ MICP (ข) ดินทรายเสริมกำลังด้วย
หญ้าแฝกควบค ู ่ก ับการปร ับปร ุงค ุณภาพด้วย
กระบวนการ MICP 

  
รูปที่ 4-4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกำลังรับแรงเฉือนสูงสุด

และความเค้นตั้งฉากของตัวอย่างดินทรายก่อนและ
หลังการปรับปรุงคุณภาพ 

รูปที่ 4-4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกำลังรับแรงเฉือนสูงสุด
และความเค้นตั ้งฉากของตัวอย่างดินทรายก่อนและหลังการ
ปรับปรุงคุณภาพ พบว่า มุมเสียดทานภายใน (internal friction 
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angle) มีค่าอยู่ในช่วง 21 ถึง 24 องศาในขณะที่ค่ากำลังยึดเกาะ 
(Cohesion) มีค่าอยู่ในช่วง 2.7 ถึง 18.9 กิโลปาสคาล ซึ่งสังเกตได้
ว่าค่ากำลังยึดเกาะจะมีความอ่อนไหวมากเมื่อเปรียบเทียบกับมุม
เสียดทานภายใน โดยการปรับปรุงคุณภาพดินด้วยการเสริมกำลัง
ด้วยหญ้าแฝกนั้น จะทำให้กำลังยึดเกาะมีค่าเพิ่มขึ้นได้ถึง 2.7 เท่า
ของดินทรายที่ไม่ได้ปรับปรุงคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
[7] ได้ทำการทดสอบกำลังรับแรงเฉือนของดินเสริมกำลังด้วยหญ้า
แฝก ได้กล่าวว่ารากของหญ้าแฝกสามารถช่วยเพ่ิมกำลังรับแรงเฉือน
ของดินได้อย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะค่ากำลังยึดเกาะ ซึ่งมีค่ากำลัง
ยึดเกาะเพ่ิมขึ้นประมาณ 7 กิโลปาสคาลหรือคิดเป็น 2 เท่าของดินที่
ไม่ได้เสริมกำลังด้วยหญ้าแฝก นอกจากนี้การปรับปรุงดินทรายด้วย
กระบวนการ MICP ยังส่งผลให้ดินมีการพัฒนากำลังได้ดีกว่าการ
ปรับปรุงด้วยหญ้าแฝกเพียงอย่างเดียว โดยการปรับปรุงคุณภาพดิน
ทรายด้วยกระบวนการ MICP สามารถช่วยเพิ่มกำลังยึดเกาะในดิน
ได้ถ ึง 5.9 และ 7.0 เท่าของดินทรายที ่ไม ่ได ้ปรับปรุงค ุณภาพ
ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่า การปรับปรุงคุณภาพด้วยกระบวนการ 
MICP มีอิทธิพลต่อกำลังรับแรงเฉือนของดินได้อย่างชัดเจนเมื่อ
เปรียบเทียบกับดินทรายที่ได้รับการเสริมกำลังด้วยหญ้าแฝกเพียง
อย่างเดียว จึงสรุปได้ว่าการปรับปรุงคุณภาพด้วยกระบวนการ MICP 
เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่อค่ากำลังยึดเกาะ โดยการเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสำคัญของค่ากำลังยึดเกาะเกิดจากการเชื ่อมประสานกันของ
ตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนตที่เกิดจากแบคทีเรีย B. pasteurii [8]  

4.1. ผลการวิเคราะห์โครงสร้างทางจุลภาค 

รูปที ่ 4-5 (ก) - รูปที ่ 4-5 (ค) แสดงถึงภาพถ่าย SEM ของ
ตัวอย่างดินทรายที่ไม่ได้ปรับปรุงคุณภาพ  (Untreated) รวมไปถึง
การวิเคราะห์ด้วยวิธี EDX ซึ่งจากภาพถ่าย SEM แสดงให้เห็นถึง
ลักษณะของอนุภาคเม็ดทรายที่มีรูปทรงเหลี่ยม (Angular) พื้นผิวมี
ลักษณะขรุขระ และไม่มีผลึกเชื่อมประสานใดมาเกาะบนพื้นผิวหรือ
บริเวณช่องว่างระหว่างอนุภาค จากผลการวิเคราะห์ด้วยวิธี EDX 
แสดงให้เห็นอัตราส่วนน้ำหนักของซิลิคอน, อะลูมิเนียม เท่ากับ 
39.9 และ 3.6 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ ซึ่งสามารถยืนยันได้ว่าตัวอย่าง
ดินทรายที่ไม่ได้ปรับปรุงคุณภาพจะมีซิลิคอนเป็นส่วนประกอบหลัก 
แสดงให้เห็นว่าความสามารถในการรับกำลังของตัวอย่างดินทรายที่
ไม่ได้ปรับปรุงคุณภาพจึงมีค่าน้อยกว่าตัวอย่างดินทรายหลังปรับปรุง
ด้วยกระบวนการ MICP 

 
(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

รูปที่ 4-5 (ก) (ข) แสดงถึงภาพถ่าย SEM ของตัวอย่างดินทราย
ที่ไม่ได้ปรับปรุงคุณภาพ (ค) การวิเคราะห์ด้วย EDX 
ของตัวอย่างดินทรายท่ีไม่ได้ปรับปรุงคุณภาพ   

รูปที ่ 4-6 (ก) - รูปที ่ 4-6 (ค) แสดงภาพถ่าย SEM และการ
วิเคราะห์ด้วยวิธี EDX ของตัวอย่างดินทรายหลังการปรับปรุงด้วย
กระบวนการ MICP (Treated) จากภาพถ่าย SEM แสดงให้เห็น
ล ั กษณะการก ่ อต ั วของผล ึ กร ู ปทรงคล ้ ายขนม เป ี ยกปู น 
(Rhomboidal) ขนาดเล็กกระจายอยู่บนพื้นผิวของเม็ดทรายและมี
การเกาะกลุ่มของผลึกบริเวณช่องวางระหว่างอนุภาค จากผลการ
วิเคราะห์ด้วยวิธี EDX แสดงให้เห็นอัตราส่วนน้ำหนักของแคลเซียม, 
ซิลิคอน และอะลูมิเนียม เท่ากับ 33.0, 5.7 และ 1.5 เปอร์เซ็นต์
ตามลำดับ จึงยืนยันได้ว่าการปรับปรุงคุณภาพดินด้วยกระบวนการ 
MICP สามารถชักนำให้เกิดการตกตะกอนของแคลเซียมคาร์บอเนต
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ได้ เนื ่องจากดินทรายมีช่องว่างระหว่างอนุภาคมากพอที่ทำให้
อาหารเลี ้ยงเชื ้อสามารถไหลผ่าน เพื ่อกระตุ ้นให้แบคทีเรียทำ
กิจกรรมและชักนำให้เกิดการตกตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนต โดย
ตะกอนของแคลเซียมคาร์บอเนตจะเข้าไปจับบนผิวของเม็ดทราย 
ทำให้เกิดการเชื่อมประสานและอุดตันระหว่างอนุภาคของเม็ดทราย 
ส่งผลให้กำลังและความหนาแน่นของมวลดินเพ่ิมขึ้น [9]  

 
(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

รูปที่ 4-6 (ก) (ข) แสดงถึงภาพถ่าย SEM ของตัวอย่างหลัง
ปรับปรุงคุณภาพด้วยกระบวนการ MICP (ค) การ
ว ิเคราะห์ด ้วย EDX ของตัวอย ่างหล ังปร ับปรุง
คุณภาพด้วยกระบวนการ MICP  

5. สรุปผลการทดสอบ 

จากการศึกษาการปรับปรุงคุณภาพของดินทรายเสริมกำลังด้วย
หญ้าแฝกควบคู่กับการปรับปรุงคุณภาพดินด้วยกระบวนการชักนำ
ให้เกิดตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนตโดยแบคทีเรีย (MICP) สามารถ
สรุปผลได้ดังนี้ 

- ผลการทดสอบกำลังรับแรงเฉือน พบว่า การใช้หญ้าแฝก
และการปรับปรุงคุณภาพด้วยกระบวนการ MICP มีส่วนช่วยในการ
เพิ่มค่ากำลังยึดเกาะในมวลดิน โดยสามารถเพิ่มกำลังยึดเกาะได้ถึง 
2.7, 5.9 และ 6.0 เท่าของดินทรายท่ีไม่ได้ปรับปรุงคุณภาพ 

- ค ่ากำล ังร ับแรงเฉ ือนที่ เพ ิ ่ มข ึ ้น เป ็นการบ ่งช ี ้ ว่ า
กระบวนการชักนำให้เกิดตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนตโดยจุลินทรีย์
หรือ MICP สามารถปรับปรุงคุณภาพดินทรายที่มีกำลังรับแรงเฉือน
ต่ำให้มีความแข็งแรงมากขึ้น โดยสามารถยืนยันจากการเกิดผลึกของ
แคลไซต์และองค์ประกอบของธาตุแคลเซียม 

6. กิตติกรรมประกาศ 
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การศึกษากำแพงกันดินจากอิฐประสานแบบจุดต่อแห้งเสริมแรงด้วย GFRP 
STUDY THE RETAINING WALL FROM INTERLOCKING BRICK REINFORCED BY GFRP 
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บทคัดย่อ 

โครงการนี้เป็นการศึกษาแบบจำลองกำแพงกันดิน โดยใช้อิฐประสานเสริมแรงด้วย GFRP, มีวัตถุประสงค์หลัก คือการศึกษาพฤติกรรมการ
เคล่ือนตัวในแนวราบของกำแพงกันดินที่สร้างจาก  อิฐประสานในลักษณะก่อคร่ึงแผ่นแบบจุดต่อแห้งมี GFRP เสริมแรงที่ 10 ปอนด์ 20 ปอนด์ และ 
30 ปอนด์ ขนาดของกำแพงกันดิน กว้าง 2 เมตร สูง 1.6 เมตร หนา 0.1 เมตร เสริมแรงด้วย GFRP ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มิลลิเมตร จำนวน 
16 เส้น  โดยจำลองให้แรงดันดินด้านข้างผ่านการทรุดตัวของทรายภายในโมลเหล็กและมีการวัดการเคล่ือนที่ในแนวราบของกำแพง  ผลการทดสอบ
การเคลื่อนที่ของกำแพงกันดินอิฐประสาน, มีค่าการเคลื่อนตัวในแนวราบสูงสุดที่ 4.87, 4.42, 3.25 มิลลิเมตร ตามลำดับ GFRP เป็นวัสดุทางเลือก
ใหม่สำหรับกำแพงกันดินเน่ืองจากรับแรงดึงได้ดีและวัสดุไม่เกิดสนิมเมื่ออยู่ในความชื้นใต้ดิน 
คำสำคัญ: กำแพงกันดินอิฐประสาน ,เสริมแรง ,ไฟเบอร์กลาส 

Abstract 

This project was to study the model of retaining wall by used GFRP reinforced in interlocking bricks. The objective to study 
behavior horizontal displacement of its by dry joint type and tighten by torque wrench at 10, 20, and 30 pounds. It had size 
is width 2 meters, height 1.6 meters and thickness 0.1 meters, which was reinforced by GFRP with the diameter 12 millimeters 
used 1 6  bars in pattern.  simulated the lateral soil pressure by settlement of sand in steel mold and measured horizontal 
displacement values of wall.  The result of highest horizontal displacement showed 4. 87, 3. 82 and 3. 25 millimeters 
respectively, So this concept can be as a new alternative and applied for tensile strength in retaining wall and the material 
does not become rusty in for used in moisture condition on site.  
Keywords: Interlocking brick retaining wall, Reinforce, Fiberglass(GFRP) 

 

1. บทนำ 

การก่อสร้างอาคารบ้านเรือน หรือส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ มักจะพบ
เจอปัญหาการพังทลายของดินอยู่เสมอ อาจเป็นเพราะปัจจุบันมีการ
ก่อสร้างอาคารบ้านเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างที่มีพื้นที่อาศัยอยู่ใกล้
แม่น้ำ และมักจะมีการถมดินเพื ่อเตรียมในการก่อสร้างอยู ่เป็น
ประจำ เพราะการถมดินเป็นรากฐานเบื้องต้นที่สร้างความมั่นคง
ให้กับส่ิงที่จะปลูกสร้างต่าง ๆ  

กำแพงกันดิน เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยปกป้องรากฐานสำคัญของ
สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ และจะยังคงถูกนำไปใช้งานอย่างต่อเนื่องทั้งใน
ปัจจุบัน และอนาคตเนื่องจากการก่อสร้างกำแพงกันดินมีความ
ซับซ้อน หากผู้ควบคุมงานมีความชำนาญไม่มากพอจะทำให้เกิด
ปัญหามากมาย อาทิ การลื่นไถลของกำแพงกันดิน การทรุดตัวของ
กำแพงกันดิน และการเสียรูปของกำแพงกันดิน เป็นต้น อีกทั้งวัสดุ
อุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการก่อสร้างกำแพงกันดินมีราคาสูง และการ
ก่อสร้างมีความซับซ้อน และการทดสอบของกำแพงกันดินเป็นไปได้

ยากจึงทำวิธีการทดสอบที ่ง ่ายและประหยัดค่าใช้จ่ายซึ ่งได้ผล
ใกล้เคียงกับข้อเท็จจริง  

ทดสอบพฤติกรรมการเคลื่อนตัวการเสียรูปของกำแพงกันดิน
จากอิฐประสานสามรูปแบบลักษณะการก่อครึ่งแผ่นแบบเสริมแรง
ด้วยGFRP ให้แรงโดยประแจปอนด์ที่ 10 ปอนด์ 20 ปอนด์ 30 
ปอนด์ ขนาดของกำแพงกันดิน กว้าง 2 เมตร สูง 1.6 เมตร หนา 
0.1 เมตร ขนาดGFRPเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มิลลิเมตร ยาว 1.55 
เมตร จำนวน 16 เส้น โดยเสริมด้วยGFRPห่างกันที ่ระยะ 6.25 
เซนติเมตร โดยจำลองให้แรงดันดินด้านข้างผ่านการทรุดตัวของ
ทรายภายในโมลเหล็ก ทรงกระบอกครึ่งวงกลมตามข้อกำหนดการ
ทรุดตัวที่ยอมให้  

2. ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียว 

2.1. ทฤษฎี 

กำแพงกันดิน (Retaining Wall) ถือเป็นรูปแบบโครงสร้างที่
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ได้รับการออกแบบให้มีความทนทานมากเป็นพิเศษ โดยสร้างขึ้นเพ่ือ
ต้านทานแรงดันทางด้านข้างของมวลดิน หรือ ของไหล เช่น โคลน 
และน้ำ เมื่อมีการก่อสร้าง หรือ สภาพธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไป
แล้วทำให้เกิดระดับดินที่ต่างกัน 
     ชนิดของกำแพงกันดิน 

 1) Gravity Wall           
 2) Piling Wall  
 3) Cantilever Wall  
 4) Anchored Wall      
 5) Diaphragm Wall 

2.1.1.  การวิบัติของกำแพงกันดิน 

 การวิบัติของกำเเพงกันดินลักษณะการวิบัติของกำเเพงกันดิน
เกิดจากแรงดันดินด้านข้างการวิบัติต่างๆ เกิดจากการกำเเพงกันดิน
ไม่เสถียรภาพ เสถียรภาพของกำเเพงกันดินมี 2 ลักษณะ คือ 
     - กำเเพงกันดินที่มีเสถียรภาพภายนอก(External stability) ซึ่ง
หมายถึงกำเเพงกันดินต้องต้ังอยู่ในตำเเหน่งเดิม 
     - กำเเพงกันดินที ่ม ีเสถียรภาพภายใน โดยที ่ต ้องสามารถ
ต้านทานความเค้นที่เกิดขึ้นภายในโครงสร้างปราศจากการพังทลาย 

2.1.2.      อิฐประสาน 

 อิฐบล็อกประสาน ชนิดไม่ร ับน้ำหนักหมายถึง อิฐบล็อก 
ประสานที่ใช้ก่อผนังก้ันห้องหรือก่อส่วนอ่ืน ตามมาตรฐานของ มผช.
602-2554 [12] อิฐประสานชนิดรับน้ำหนักค่าเฉลี่ยต้องไม่น้อยกว่า 
7.0 เมกะพาสคัล ชนิดไม่รับน้ำหนักค่าเฉลี่ยต้องไม่น้อยกว่า 2.5 

2.1.3. GFRP (FIBER GLASS) 

GFRP (Fiber glass) ผลิตภัณฑ์GFRP เป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกที่
ใส่ว ัสดุอื ่นเพื ่อเสริมความแข็งแรง (มีว ัสดุมากกว่า 2 ชนิดมา
ประสานกัน) วัสดุที่นำมาเสริมแรงให้พลาสติกคือ “ใยแก้ว” ซึ่งมี
ลักษณะอ่อนนุ่มแต่เหนียว ทนความร้อนได้สูง [11] 

ตารางท่ี 1 มาตรฐานท่ัวไปของ GFRP เลขท่ีมอก.: 2973-2562 [11] 

ขนาดทั่วไป เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 

กำลังดึง โมลูลัส
ความ
ยืดหยุ่น 

มม. นิ้ว#
หุน 

มม. MPa GPa 

6 #2 6.35 840 43 
9 #3 9.53 750 43 
12 #4 12.7 685 43 
16 #5 15.88 665 43 
19 #6 19.05 615 43 

ขนาดทั่วไป เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 

กำลังดึง โมลูลัส
ความ
ยืดหยุ่น 

มม. นิ้ว#
หุน 

มม. MPa GPa 

22 #7 22.23 585 43 
25 #8 25.4 540 43 
32 #10 31.75 520 43 

2.2. วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

Anne-Sophie Colas et al. (2013) [13]ได้ทำการศึกษา ผล
การออกแบบแบบจำลองโครงสร้างกันดินลักษณะจุดต่อแห้ง 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยฉบับนี้ เพื่อศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างกัน
ดินลักษณะจุดต่อแห้ง ประเมินถึงความมั่นคงของโครงสร้างก่อผนัง
อิฐที่แห้งขณะมีการถมดิน ใช้อิฐธรรมดาและบล็อกไม้ในการ วางบน
ฐานรากแกร่งทั ้งคู ่และใช้ Schneebeli ในการถมแทนดิน ซึ ่งมี
พฤติกรรมคล้ายกับดิน ระยะในการถมดินจะมีความยาว 65 
เซนติเมตร เมื่อมีการถมดินแล้วสิ่งที่พบ คือ โครงสร้างของกำแพงมี
การเล่ือนของโครงสร้างย่อยมากกว่าการพลิกคว่ำและยังมีแรงต้านที่
เกิดจากแรงเสียดทางของหน้าสัมผัสของแต่ละชิ้นส่วนของอิฐด้วย 
แต่เมื่อเกิดการเลื่อนมาก ๆ จนโครงสร้างมีความลาดชันก็จะไม่มี
เสถียรภาพ ซึ ่งผ ู ้ว ิจ ัยและคณะ ได้สรุปไว ้ว ่า เสถียรภาพของ
โครงสร้างกันดินแบบจุดต่อแห้งนี้ ขึ้นอยู่กับ แรงเสียดทานภายใน
ของวัสดุก่อ ความลาดชันของโครงสร้างและรูปทรงของโครงสร้าง 

จากผลการศึกษาของ สกล  โพธิ์ไทร (2559) [4] ศึกษากำแพง
กันดินโดยใช้อิฐประสานที่มีขนาด 12.5x25x10 เซนติเมตร เสริม
เหล็กสตัดทำการทดสอบท้ังหมด 3 รอบเพ่ือเป็นแนวโน้มการเคล่ือน
ตัวที่แท้จริงซึ่งค่า Elastic modulus ของกำแพงของรูปแบบก่อคร่ึง
แผ่นและมีเหล็กเสริมแรง 10 ปอนด์ แรงท่ีกระทำ156 กิโลกรัม มีค่า
Elastic modulus เท่ากับ 13,990 กิโลกรัมต่อตาราง กำแพง
รูปแบบ  ก่อครึ่งแผ่นและมีเหล็กเสริมแรง 20 ปอนด์ แรงที่กระทำ 
232 กิโลกรัม มีค่า Elastic modulus เท่ากับ 20,750 กิโลกรัมต่อ
ตารางเซนติเมตร กำแพงของรูปแบบก่อครึ ่งแผ่นและมีเหล็ก
เสริมแรง  30 ปอนด์ แรงที ่กระทำ 330 กิโลกรัม มีค่า Elastic 
modulus เท่ากับ 29,516 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 

จากผลการศึกษาของ นายอาทิตย์ อุดมชัย (2556) [17] ศึกษา
พฤติกรรมทางกล (การทรุดตัวและการเคลื่อนตัวด้านข้าง) และ
พฤติกรรมการไหลซึม (เส้นระดับน้ำและความช้ืนโดยปริมาตร) แบบ
เสร ิ มและไ ม่ เ ส ร ิ ม  Geocomposite โดย ใช้ ถ ั งทดสอบของ
แบบจําลองย่อส่วนทําจากเสริมเหล็กขนาดกว้าง 1.4 เมตร ยาว 3.6 
เมตร และสูง 1.6 เมตร ผิวด้านในของถังคอนกรีตจะติดแผ่นเหล็ก
หนา 3 มิลลิเมตร เพ่ือลดการดูดซึมของน้ำในผนังคอนกรีตแผ่น  
คอนกรีตพรุนหนา 0.1 เมตร ความสูง 1.6 เมตร และ 0.2 เมตร      
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ผลการทดสอบพบว่า การเสริม Geocomposite ที่มีความสามารถ
ในการระบายน้ำต่ำกว่า สัมประสิทธิ์การซึมผ่านน้ำของดินถมส่งผ
ลทางลบต่อพฤติกรรมเชิงกล พฤติกรรมการระบาย น้ำไม่แปรผันกับ
โมดูลัสยืดหยุ่นของดินถม ดังจะเห็นได้ว่าโมดูลัสยืดหยุ่นของดินถม
ไม่อิทธิพลต่อความช้ืนในมวลดินและเส้นระดับน้ำ ขณะที่โมดูลัสยืด
หยุ่นมีอิทธิพลอย่างมากต่อการทรุดตัวของดินถมและการเคลื่อน
ตัวด้านข้างของกําแพง เนื่องจากโมดูลัสยืดหยุ่นมีความสัมพันธ์      
ต่อการต้านทานการเสียรูปของวัสดุ 

จากผลการศึกษาของ ธนกฤต บุญญะรัตน์ (2561) [3] ศึกษา
กำลังและพฤติกรรมของกำแพงกั้นดินที่สร้างด้วยอิฐนาโนโดยใช้    
อิฐบล็อกนาโนสร้างกำแพงกันดินแบบมีสมอรั้งแทนการก่อสร้าง
กำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กจากการศึกษาพฤติกรรมการ
เคลื ่อนตัวของกำแพงกันดินจากอิฐบล็อกนาโนได้เปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพ 5 รูปแบบการทดสอบ คือกำแพงกันดินอิฐบล็อก    
นาโนแบบ ก่อครึ่งแผ่นมีการเคลื่อนตัวในแนวราบสูงสุด โดยถ้าเพ่ิม
เสถียรภาพให้กับกำแพงกันดินอิฐบล็อกนาโนด้วยเหล็กเสริมแรงท่ี 
1.38 , 2.77 และ4.15 กิโลกรัม-เมตร จะมีการเคล่ือนตัวในแนวราบ
น้อยลงตามลำดับและกำแพงกันดินที่มีประสิทธิภาพสูงสุดคือกำแพง
กันดิน อิฐบล็อกนาโนเหล็กเสริมแรง 1.38 กิโลกรัมเมตร มีสมอยึด
รั ้งพิจารณาจากเคลื ่อนตัวในแนวราบที ่น ้อยที ่ส ุดเท่ากับ 2.9 
มิลลิเมตร เนื่องโดยการใช้เหล็กเสริมแรงร่วมกับสมอยึดรั้งนั้นจะ
ช่วยเพิ่มเสถียรภาพให้กำแพงกันดินอิฐบล็อกนาโนต้านทานแรงดัน
ดินด้านข้างได้ดี 

3. วิธีการดำเนินงานวจิัย 

3.1. ขั้นตอนการศึกษาและวิจัย 

- เตรียมชุดทดสอบ GFRP เสริมแรง ขนาด12 มิลลิเมตร 
จำนวน 16 เส้น ยาวตลอดแนวมีความสูง 1.60 เมตร โดยมีเหล็กส
ตัดต่อเกลียวหัว-ท้าย เพื่อขันเร่งให้กำลังภายในของอิฐประสานโดย
ใช้ประแจปอนด์ 

- ทำการชั่งน้ำหนักทราย 13 กิโลกรัม และเติมทรายทุกสองชั้น 
โดยใช้เหล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร กระทุ้ง 25 ครั้งจนถึง
ชั้นสุดท้าย 

- เร ิ ่มต ้นให ้แรงที่ 10 ปอนด์ , 20 ปอนด์และ 30 ปอนด์
ตามลำดับ 

- ติดตั้ง Hydraulic Jack และ Dial Gauge วัดการทรุดตัวของ
ทรายในแนวด่ิง 2 ตัว 

- ติดตั้ง Dial Gauge วัดการเคลื่อนตัวในแนวราบของกำแพง
จำนวน 8 ตัว ที่ระดับ0.05,0.25,0.45, 0.65,0.85,1.05,1.25และ
1.45 เมตรตามลำดับ โดยกำหนดให้ตำแหน่งบนสุดของกำแพงเป็น 
0.00 เมตร 

 

3.2. 3.2 วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ 

3.2.1. อิฐประสาน  

กว้างxยาวxสูง เท่ากับ12.5x25x10 เซนติเมตร 

 
รูปที่ 3.1  อิฐประสาน 

3.2.2. ทราย 

 
รูปที่ 3.2  ทราย 

3.2.3. เหล็ก GFRP 

เหล็กเสริมกำลังภายในโครงสร้างกำแพงกันดินอิฐประสานคร้ัง
นี้ใช้GFRPในการเสริมแรง เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มิลลิเมตร 

 
รูปที่ 3.3  GFRP 

ทำการให้น้ำหนักเป็นขั้นๆและแต่ละขั้นกำหนดที่การทรุดตัว
ของทรายถมท่ี 1 มิลลิเมตร และทำการบันทึกผลการเคลื่อนตัว
แนวราบของกำแพงอิฐประสาน 
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รูปที่ 3.4  ทดสอบกำแพงกันดินเสริมแรง GFRP 

ทำการทดสอบไปค่าการทรุดตัวของทรายถมถึง 25 มิลลิเมตร 
และทำการบันทึกผลการเคลื ่อนตัวแนวราบสูงสุดของกำแพง       
อิฐประสาน 

ทำการทดสอบทั ้งหมด 3 รอบเพื ่อเป็นข้อมูลแนวโน้มการ
เคล่ือนตัวที่แท้จริง 

นำข้อมูลทั้งหมดมาสร้างกราฟและวิเคราะห์ผล 

4. ผลการทดสอบ 

ผลการทดสอบของวัสดุเกี ่ยวข้องกับกำแพงกันดินในห้อง
ปฏิบัติงาน 

4.1. อิฐประสาน 

น้ำหนักต่อก้อนประมาณ 5.1 กิโลกรัม กำลังต้านทานแรงอัดได้
ค่า 8.05 เมกะพาสคัล 

4.2. ทราย 

มีค่าโมดูลัสความละเอียดเท่ากับ FM=1.78 มีหน่วยน้ำหนัก
เท่ากับ 1,495 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

4.3. GFRP 

     ข้อมูลตัวอย่างของGFRPที่นำมาใช้ในการทดสอบ ดังรูป 

ตารางท่ี 4.1 ข้อมูลการทดสอบ GFRP 

รายการ 
ตัวอย่าง GRFP 

1 2 3 
พ้ืนที่หน้าตัด 
(cm²) 

1.13 1.13 1.13 

Yields Point (kg) 8661.50 9037.51 8858.65 
Yield Stress 
(ksc.) 

7665.04 7997.79 2952.88 

Breaking 
strength  (kg) 

4237.96 8954.31 7865.76 

Ultimater 
Strength (kg) 

10,223.09 11,112.28 10,830.44 

รายการ 
ตัวอย่าง GRFP 

1 2 3 
Maximum Stress 
(ksc.) 

9046.98 9833.88 9584.46 

Percent 
Elongation 

52.5% 52.7% 52.9% 

จากการทดสอบพฤติกรรมการรับแรงดันด้านข้างของกำแพงกัน
ดินรูปแบบการก่อคร่ึง แผ่นแบบมี GFRP เสริมแรง 

 
รูปที่ 4.1 กราฟแสดงการเคล่ือนที่ในแนวราบของกำแพงกันดินอิฐ

ประสานเสริมแรงด้วย GFRP ให้แรงที่ 10 ปอนด์ 

 
รูปที่ 4.2  กราฟแสดงการเคล่ือนที่ในแนวราบของกำแพงกันดินอิฐ

ประสานเสริมแรงด้วย GFRP ให้แรงที่ 20 ปอนด์ 

 
รูปที่ 4.3  กราฟแสดงการเคล่ือนที่ในแนวราบของกำแพงกันดินอิฐ

ประสานเสริมแรงด้วย GFRP ให้แรงที่ 30 ปอนด์ 
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5. สรุปผลการทดลอง 

กำแพงกันดินอิฐประสานแบบก่อครึ่งแผ่นเสริมแรงด้วย GFRP 
ให้แรงท่ี 10 ปอนด์ มีการเคล่ือนตัวมากที่สุดเท่ากับ 4.87 มิลลิเมตร 

กำแพงกันดินอิฐประสานแบบก่อครึ่งแผ่นเสริมแรงด้วย GFRP 
ให้แรงท่ี 20 ปอนด์ มีการเคล่ือนตัวมากที่สุดเท่ากับ 3.82 มิลลิเมตร 

กำแพงกันดินอิฐประสานแบบก่อครึ่งแผ่นเสริมแรงด้วย GFRP 
ให้แรงท่ี 30 ปอนด์ มีการเคล่ือนตัวมากที่สุดเท่ากับ 3.25 มิลลิเมตร 

เนื่องจาก GFRP รับแรงดึงได้สูงและไม่เป็นสนิมจึงเหมาะสมท่ี
จะใช้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของวัสดุเสริมแรงในการก่อสร้างกำแพง
กันดิน 

6. กิตติกรรมประกาศ 

ผู ้เขียนต้องขอขอบคุณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขา
วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
ขอนแก่น อาจารย์ผู้ร่วมงานวิจัยและนักศึกษาผู้ช่วยงานวิจัย ที่ให้
ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาในการทำวิจัยฉบับนี้ 
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ความสัมพันธ์ระหว่างค่าการตอกจากการทดสอบเจาะทะลุทะลวงมาตรฐาน (SPT) กับมุมเสียดทานภายในของทรายกรุงเทพฯ 
CORRELATION BETWEEN SPT N-VALUE AND FRICTION ANGLE OF BANGKOK SAND 

คณิติน วงษ์สละ1,*, และ สมโพธิ อยู่ไว1  
1 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จ.กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

*Corresponding author address: kanitin.w@mail.kmutt.ac.th 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าจำนวนนับการตอกของการเจาะทะลุทะลวงมาตรฐาน (N-SPT) กับมุมเสียดทานภายในของทราย
กรุงเทพฯ โดยมีความหนาแน่นสัมพัทธ์และความเค้นในแนวดิ่งที่แตกต่างกัน ในส่วนแรกงานวิจัยนี้เสนอสมการสัมพันธ์ของค่ามุมเสียดทานภายใน
ของทรายกรุงเทพฯ กับพารามิเตอร์สถานะโดยใช้การวิเคราะห์ผลทดสอบกำลังอัดตัวแบบสามแกน พารามิเตอร์สถานะจะคำนวนจากระยะห่างจาก
สถานะของทรายกับสถานะวิกฤตที่มีความเค้นเท่ากัน ในส่วนที่สองงานวิจัยนี้ได้พัฒนาเครื่องมือสอบเทียบในห้องปฏิบัติการเพื่อทดสอบการเจาะ
ทะลุมาตรฐานที่มีความหนาแน่นและความเค้นที่แตกต่างกัน จากผลการทดสอบพบว่าค่าจำนวนนับการตอกของทรายกรุงเทพแปรผันตรงกับความเค้น
และความหนาแน่นสัมพัทธ์ของทรายกรุงเทพฯ งานวิจัยนี้ยังได้นำเสนอสมการความสัมพันธ์ระหว่างค่ามุมเสียดทานภายในของทรายกรุงเทพฯ กับ
จำนวนนับการตอกที่มีความเค้นในแนวด่ิงและความหนาแน่นของทรายที่แตกต่างกัน  
คำสำคัญ: ทรายกรุงเทพฯ, จำนวนนับการตอก, พารามิเตอร์สถานะ, มุมเสียดทานภายใน, ห้องสอบเทียบ 

Abstract 

This study investigates the relationship between N-values of standard penetration test with frictions angle of Bangkok sand 
with different relative density and effect overburden stress. In the first part, this study suggests a correlation equation for the 
internal friction angle of Bangkok sand with state parameters using triaxial compression test results in analysis. The state 
parameter is computed from the distance from the initial sand state to the critical state under the same stress. In the second 
part, this paper developed a laboratory calibration chamber to test standard penetration tests with different densities and 
stresses. From the test results, it was found that the N-values of Bangkok sand were directly variation to the stress and relative 
density of Bangkok sand. This study also presents an equation for the relationship between the internal friction angle with the 
N-value of Bangkok sand has different vertical stress and sand densities.  
Keywords: Bangkok sand, N-SPT, State parameter, Friction angle, Calibration chamber 

 
รายการสัญลักษณ์ 

𝜓 พารามิเตอร์สถานะ 
DR ความหนาแน่นสัมพัทธ์   
𝑒  อัตราส่วนโพรงก่อนการเฉือนตัวอย่างดิน 
𝑒  อัตราส่วนโพรงที่สถานะวิกฤต 
𝑝′  ความเค้นเฉลี่ย 
N จำนวนนับการตอก 
𝜙  มุมเสียดทานภายใน 

𝜎  ความเค้นในแนวด่ิง 
𝑃𝑎 ความดันบรรยากาศ (atm) 
 
 
 
 

1. บทนำ 

ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีงานก่อสร้างเกิดขึ้น
มากมายทั้งโครงการตึกสูงและงานโครงสร้างพื้นฐาน ชั้นดินของ
กรุงเทพฯเป็นดินเหนียวสลับกับชั้นทรายดังรูปที่ 1 งานก่อสร้างฐาน
รากส่วนใหญ่เป็นเสาเข็มวางอยู่บนชั้นทราย พารามิเตอร์สำคัญที่ใช้
ในการประเมินกำลังรับน้ำหนักของเสาเข็มคือมุมเสียดทานภายใน 
วิธีที ่นิยมใช้หามุมเสียดทานภายในของทรายในปัจจุบันคือการ
คำนวณจากการทดสอบเจาะทะลุทะลวงมาตรฐาน (SPT) โดยใช้ค่า
จำนวนการตอก (N-SPT) ในการประมาณจากสมการเชิงประจักษ์ 
[1] - [5] อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์เชิงประจักษ์เหล่านี้ให้ค่ามุม
เสียดทานภายในที่แตกต่างกันเนื่องจากทรายแต่ละแหล่งกำเนิดมี
คุณสมบัติทางกายภาพและการกระจายตัวของเม็ดที่แตกต่างกัน  

งานวิจัยที่ผ่านมาบ่งชี้ให้เห็นว่าค่าจำนวนนับการตอกของการ
ทดสอบเจาะทะลุทะลวงมาตรฐานแปรผันตรงกับมุมเสียดทาน
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ภายใน และค่าจำนวนนับการตอกยังมีความสัมพันธ์โดยตรงกับ
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ [3]  ดังนั้นการศึกษาในอดีตจึงนิยมใช้ความ
หนาแน่นสัมพัทธ์หาความสัมพันธ์ของจำนวนนับการตอกและมุม
เสียดทานภายใน โดยใช้อุปกรณ์สอบเทียบที่มีรูปแบบแตกต่างกันใน
การทดสอบ อย่างไรก็ตามงานวิจัยในอดีต [6] พบว่าพารามิเตอร์
ช่วงอัตราส่วนโพรง (Void Ratio Range) และความเค้นมีผลกระทบ
ต่อความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนการตอกกับความหนาแน่นสัมพัทธ์ 
ดังนั้นในการหาค่ามุมเสียดทานภายในของทรายจำเป็นต้องพิจารณา
ถึงปัจจัยดังกล่าวข้างต้น 

 
รูปที่ 1 แสดงชั้นดินในกรุงเทพฯ ของงานวิจัยในอดีต [8] 

 
รูปที่ 2 ขนาดมวลคละของทรายกรุงเทพฯ ในพ้ืนที่ต่างๆ 

คุณสมบัติทางวิศวกรรมของทรายสามารถทำนายได้โดยการใช้
พารามิเตอร์สถานะ (State Parameter) [7]  พารามิเตอร์ดังกล่าวจะ
บอกความแตกต่างของอัตราส่วนโพรงเริ่มต้นไปจนถึงสถานะวิกฤต
ภายใต้เงื่อนไขความเค้นเฉลี่ยเดียวกัน ซึ่งงานวิจัยในอดีต [7] พบว่า
พารามิเตอร์สถานะบอกคุณสมบัติทางกายภาพของทรายได้ดีกว่า
ความหนาแน่นสัมพัทธ์เพียงอย่างเดียวเพราะพารามิเตอร์สถานะได้
คำนึงถึงผลกระทบที่มาจากอัตราส่วนโพรงและความเค้นที่แตกต่าง
กัน แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาในอดีตยังไม่มีการนำพารามิเตอร์
สถานะมาใช้หามุมเสียดทายภายในของทรายกรุงเทพและ หา
ความสัมพันธ์กับค่าจำนวนนับการตอก 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมุม
เสียดทานภายในทรายกรุงเทพฯ กับพารามิเตอร์สถานะโดยใช้ข้อมูล

การทดสอบกำลังอัดสามแกนของทรายกรุงเทพฯ มาวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ระหว่างมุมเสียดทานภายในกับพารามิเตอร์สถานะ
จากงานวิจัยในอดีต [9]  นอกจากนี ้ยังสร้างอุปกรณ์สอบเทียบ 
(Calibration Chamber) ในห้องปฏิบัติการเพื ่อหาความสัมพันธ์
ระหว่างค่าจำนวนนับการตอกและพารามิเตอร์สถานะของทราย
กรุงเทพฯ โดยมีการเปลี่ยนค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์และความเค้น 
จากนั ้นนำผลจากสองส่วนมาวิเคราะห์ร ่วมก ันเพ ื ่อนำเสนอ
ความสัมพันธ์ระหว่างค่า N-SPT และมุมเสียดทานภายในของทราย
กรุงเทพฯ ในสภาวะที่มีความหนาแน่นความเค้นที่แตกต่างกัน  

2. วัสดุและวิธีการศึกษา  

2.1. วัสดุ 

ทรายกรุงเทพฯ ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี ้ นำมาจากโครงการ
ก่อสร้างทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก 
กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 ที่ความลึก 15 เมตรลงไป 
ซึ่งมีคุณสมบัติเบื้องต้นแสดงดังตารางที่ 1 และขนาดมวลคละของ
การศึกษานี้เทียบกับงานศึกษาในอดีต [9] - [10] แสดงในรูปที่ 2  

ตารางท่ี 1 คุณสมบัติเบื้องต้นของทรายกรุงเทพฯ 

Parameter  Value Unit 
Specific gravity  GS 2.69 - 
Max. void ratio  𝒆𝒎𝒂𝒙 1.105 - 
Min. void ratio 𝒆𝒎𝒊𝒏 0.656 - 

Coefficient of uniformity 𝑪𝒖 2.52 - 
Coefficient of curvature 𝑪𝒄 1.05 - 

Mean grain size 𝑫𝟓𝟎 0.253 mm 
Soil classification  SP - 

2.2. การศึกษาความสัมพันธ์ระหวา่งมุมเสียดทานภายใน
กับพารามิเตอร์สถานะ 

งานวิจัยนี้นำผลทดสอบกำลังอัดสามแกนของงานวิจัยในอดีต 
[9] มาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างมุมเสียดทานภายในและ
พารามิเตอร์สถานะ พารามิเตอร์สถานะสามารถคำนวณได้ดังสมการ
ที่ (1) 

𝜓 𝑒  𝑒  (1) 

งานวิจัยนี้ทำการหาเส้นสถานะวิกฤตจากผลการทดสอบการ
อัดตัวแบบสามแกน โดยเลือกใช้เฉพาะตัวอย่างทรายที่เข้าสู่สถานะ
วิกฤดังแสดงในรูปที่ 3 ส่วนผลทดสอบที่ไม่เข้าสู่สถานะวิกฤตส่วน
ใหญ่จะเป็นทรายบดอัดแน่นซึ ่งเกิดจากการทดสอบที ่ยังไม่ถึง
ความเครียดปริมาตรคงที่อันเนื่องมากจากการเกิดขึ้นของแถบการ
เฉือน (shear band) ทำให้เกิดการกระจายตัวของความเค้นและ 
ความเครียดไม่สม่ำเสมอ [7] จากความสัมพันธ์ในรูปที่ 3 สามารถหา
สมการของสถานะวิกฤตได้ดังสมการด้านล่าง 
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𝑒 1.07866 0.6358𝑙𝑛𝑝′ (2) 

รูปที่ 4 แสดงสถานะเริ่มต้นของทรายในกรุงเทพฯ ก่อนการ
เฉือนในการรับแรงอัดแบบสามแกน จะเห็นได้ว่าทรายที่มีสภาพ
หลวมส่วนใหญ่จะมีค่าอัตราส่วนโพรงอยู่บนเส้นสถานะวิกฤต ทราย
แน่นปานกลางจะมีอัตราส่วนโพรงอยู่ใต้เส้นสถานะวิกฤตเล็กน้อย
และค่าอัตราส่วนโพรงของทรายแน่นจะอยู่ต่ำกว่าเส้นสถานะวิกฤต
มาก  แต ่ถ ้ าพ ิจารณาต ัวอย ่างท ี ่ม ีอ ัตราส ่วนโพรงเด ียวกัน
ค่าพารามิเตอร์สถานะจะมีค่าเพ่ิมขึ้นตามค่าความเค้นเฉล่ียที่มากขึ้น
ความสัมพันธ์ระหว่างมุมเสียดทานภายในกับพารามิเตอร์สถานะ
แสดงในรูปที่ 5 จากความสัมพันธ์นี้สามารถสร้างสมการที่ใช้ทำนาย
มุมเสียดทานภายในและพารามิเตอร์สถานะดังสมการท่ี (3) 

𝜙 34.867 26.463ψ (3) 

รูปที่ 6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างมุมเสียดทานภายในกับ
พารามิเตอร์สถานะของทรายกรุงเทพฯ เทียบกับทรายชนิดอื่น มุม
เสียดทานภายในของทรายมีค่าระหว่าง 27 ถึง 47 องศาและแปรผัน
กับพารามิเตอร์แสดงสถานะอย่างมีนัยสำคัญ 

2.3. การศึกษาความสัมพันธ์ระหวา่งค่าจำนวนนับการ
ตอกและพารามิเตอร์สถานะ 

ในงานว ิจ ัยน ี ้จะพัฒนาอุปกรณ์เพ ื ่อใช ้ทดสอบ SPT ใน
ห้องปฏิบัติการโดยจะอ้างอิงกับงานวิจัยในอดีต [14] อุปกรณ์ที่
พัฒนาแล้วสำหรับสอบเทียบการเจาะทะลวงมาตรฐานกับดินที่ไม่มี
ความเชื่อมแน่น เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนนับการตอกกับ
พารามิเตอร์สถานะ อุปกรณ์สอบเทียบ (Calibration Chamber) 
จะมีขนาดเล็กและใช้งานง่ายกว่าอุปกรณ์สอบเทียบในอดีต  

2.3.1. การออกแบบอุปกรณ์สอบเทียบ 

อุปกรณ์สอบเทียบโดยใช้ต้นแบบจากงานวิจัยในอดีต [14] ดัง
แสดงในที ่ร ูป 7 ซึ ่งอุปกรณ์ดังกล่าวแบ่งชิ ้นส่วนหลักๆ เป็น 3 
ชิ้นส่วน ดังนี้  

ชิ้นส่วนเรกคือคานสำหรับให้แรง (Loading arm) ใช้สำหรับ
ให้ความเค้นในแนวดิ่งกับตัวอย่างทดสอบผ่านแผ่นให้แรง (Top 
plate) โดยแขวนน้ำหนักไว้ที่ปลายของคาน เพื่อให้ได้ความเค้นใน
แนวดิ ่งที ่ต้องการ แผ่นให้แรงมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 33.8 
เซนติเมตร เจาะรูตรงกลางขนาด 3 นิ้ว เพื่อให้กระบอกผ่าสามารถ
ผ่านลงไปถึงตัวอย่างทดสอบได้ 
 
 

 
รูปที่ 3 ผลการตรวจสอบสถานะวิกฤตและเส้นสถานะวิกฤต 

 

รูปที่ 4 ค่าอัตราส่วนช่องว่างหลังอัดตัวคายน้ำแล้วกับเส้น
สถานะวิกฤต ใช้สำหรับหาพารามิเตอร์สถานะ 

 
รูปที่ 5 ความส ัมพ ันธ ์ ระหว ่ างม ุม เส ียดทานภายในและ

พารามิเตอร์สถานะของทรายกรุงเทพฯ 
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รูปที่ 6 ความส ัมพ ันธ ์ ระหว ่ างม ุม เส ียดทานภายในและ

พารามิเตอร์สถานะของทรายกรุงเทพกับทรายชนิดต่างๆ 

 

 
(ก) 

 
(ข) 

รูปที่ 7 (ก) ภาพถ่ายอุปกรณ์สอบเทียบ (ข) รูปตัดอุปกรณ์สอบ
เทียบ  

 

ชิ้นสวนที่สองคือโครงนำ (Guide frame) ใช้สำหรับประคอง
ให ้ก ้ านเจาะทะลวงมาตรฐาน ให ้สามารถต ั ้ ง ในแนวด ิ ่ ง ไ ด้  
ประกอบด้วยเสาสองต้นและคานท่ีใช้สำหรับเป็นโครงนำ  

ส่วนสุดท้ายคือห้องสอบเทียบ (Calibration chamber) เป็น
ผนังเหล็กแข็งมีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 36 เซนติเมตร และมีความ
สูง 60 เซนติเมตร ใช้สำหรับใส่ตัวอย่างดินที่ไม่มีความเชื่อมแน่น 
โดยภายในห้องสอบเทียบมีการติดตั้งยางที่มีค่าความยืดหยุ่นอยู่
ระหว่าง 186-1,048 กิโลนิวตันต่อตารางเมตร และ มีการติดต้ัง 
Force sensors ระหว ่างยางก ับผนังและพื ้นเหล ็ก สำหร ับใช้
ตรวจสอบอิทธิพลของขอบเขตที่แข็งเกินไปและใช้สำหรับวัดความ
เค้นในแนวด้านข้างที่เกิดขึ้นในขณะที่ทำการทดสอบการเจาะทะลุ
ทะลวงมาตรฐาน 

2.3.2. ขั้นตอนการทดสอบ 

อุปกรณ์การตอก SPT  ใช้ตุ้มตอกมาตรฐานแบบโดนัทหนัก 
63.5 กิโลกรัม ก้านเจาะแบบ AW และกระบอกเก็บตัวอย่างดินแบบ
ผ่า การเตรียมตัวอย่างใช้วิธีกำหนดความหนาแน่นสัมพัทธ์ โดยใช้
เทคนิคการบดอัดที่เรียกว่า Under-compaction ของงานวิจัยใน
อดีต [15]  ขั้นตอนการสอบเทียบคือเตรียมทรายแห้งโดยใช้ความ
หนาแน่นสัมพัทธ์เป็นตัวควบคุมคำนวณหาน้ำหนักทรายแห้งที่ต้อง
ใช้ทั้งหมด ต่อมาแบ่งทรายเป็นทั้งหมด 6 ชั้นให้มีน้ำหนักเท่ากันแล้ว
ทำการบดอัด โดยใช้แผ่นเหล็กที่มีขนาดหน้าตัดเท่าตัวอย่างทดสอบ
วางลงบนทรายท่ีต้องการบดอัดและใช้แท่งน้ำหนัก 5 กิโลกรัม ยกให้
มีความสูง 25 เซนติเมตร แล้วปล่อยตกอิสระ โดยจำนวนครั้งที่ยก
แท่งน้ำหนักต้องทำการทำนายก่อนว่าต้องยกแท่งน้ำหนักตกกระทบ
กี่ครั้งถึงจะได้ความนาแน่นที่ต้องการ  [15] เพื่อให้ทรายแต่ละชั้นมี
ความหนาแน่นสัมพัทธ์หลังบดอัดใกล้เคียงกันมากที่สุด ต่อมาทำการ
ติดตั ้งคานให้แรงและกำหนดความเค้นในแนวดิ ่งที ่ต้องการแล้ว
คำนวณน้ำหนักที่ต้องแขวนที่ปลายคานให้แรง ทำการแขวนน้ำหนัก
และบันทึกค่าแรงดันด้านข้างจาก force sensors เพื่อคำนวณค่า
สัมประสิทธิ ์ของความดันดินที ่สภาวะอยู่นิ ่ง ติดตั้งอุปกรณ์เจาะ
ทะลวงมาตรฐานและทำการตอกนับจำนวนการตอก 

3. ผลการทดสอบ 

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนนับการตอกกับความหนาแน่นสัมพัทธ์
แสดงในรูปที่ 8 พบว่าเมื ่อความหนาแน่นสัมพัทธ์มีค่าเพิ ่มขึ้นจะ
ส่งผลให้ค่าจำนวนนับการตอกเพิ่มขึ้นตามไปด้วย แต่เมื่อพิจารณา
ภายใต้ความหนาแน่นสัมพัทธ์ที ่เท่ากันแต่ให้ความเค้นในแนวด่ิง
แตกต่างกัน จะส่งผลให้ค่าจำนวนนับการตอกที่ได้มีค่าแตกต่างกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยในอดีต [16] ที่สรุปไว้ว่าค่าจำนวนนับการ
ตอกแปรผันตรงกับค่าความเค้นในแนวดิ่งเนื ่องจากกำลังรับแรง

คานสำหรับให้แรง 

โครงนำ 

ห้องสอบเทียบ 
ยาง 

แผ่นให้แรง 
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เฉือนของทรายจะเพิ่มขึ้นกับความเค้นที่เพิ ่มขึ ้น จึงสรุปได้ว่าค่า
จำนวนนับการตอกนอกจากจะขึ้นอยู่กับความหนาแน่นสัมพัทธ์แล้ว
ยังมีค่าความเค้นในแนวด่ิงเข้ามาเก่ียวข้องด้วย 

 
รูปที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าจำนวนนับการตอกกับความ

หนาแน่นสัมพัทธ์ 

 
รูปที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์สถานะกับค่า N-SPT 
โดยปรับแก้ค่า N จากงานวิจัยก่อนหน้า [17]  

งานวิจัยนี้ได้นำสมการปรับแก้ค่าจำนวนนับการตอกที่จาก
ความดันจากน้ำหนักดินข้างบนของงานวิจัยในอดีต [17] และนำค่า
จำนวนนับการตอกที่ปรับแก้แล้วสร้างความสัมพันธ์ดังแสดงในรูป 9 
จากรูปค่าจำนวนนับการตอกที่ปรับแก้แล้วมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
พารามิเตอร์สถานะโดยมีค่า  𝑅 =0.90  แต่เพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์
ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับทรายกรุงเทพฯ งานวิจัยนี้ได้นำเสนอ
สมการความสัมพันธ ์ระหว ่าค ่า N-SPT กับค ่าความเค ้นและ
พาราม ิ เตอร ์สถานะ หาสมการความส ัมพ ันธ ์ โดยการใช ้ว ิธี  
optimization ขอ ง  Levenberg-Marquardt Method [18] ใ ช้
โปรแกรมใน Scipy [19] โดยใช้ภาษาไพธอนในการทำงานจะได้
สมการดังต่อไปน้ี  

𝜓 N . 𝜎
𝑃

. 0.725  

𝑅 0.99 

(4) 

โดยท ี ่  𝑃  ค ือค ่ าความด ันบรรยากาศ  (Atmospheric 
pressure) มีค่า 101.325 kPa 

จากสมการที่ 4  สามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า  SPT-
N กับตัวแปรสถานะ (State parameter) และ ความเค้นดังรูปที่ 10 

3.1. ความสัมพันธ์ระหวา่งจำนวนนับการตอกกับมุมเสียด
ทานภายในของทรายกรุงเทพฯ 

หลังจากได้ความสัมพันธ์ระหว่างมุมเสียดทานภายในกับ
พารามิเตอร์สถานะและค่าจำนวนการตอกกับพารามิเตอร์สถานะ
แล้ว สามารถคำนวณกลับหาความสัมพันธ์ของจำนวนนับการตอก
กับมุมเสียดทานภายในของทรายกรุงเทพแสดงได้ในสมการที่ 5 

𝜙 26.463N . 𝜎
𝑃

.

54.053 (5) 

𝜎 100 𝑘𝑃𝑎 
 

จากสมการที่ 5 เมื่อนำผลทดสอบเข้าไปแทนค่าสามารถแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าจำนวนนับการตอกกับมุมเสียดทานภายใน
ได้ดังรูปที่ 11 จากรูปจะเห็นได้ว่าภายใต้ความหนาแน่นที่ใกล้เคียง
กันแต่ให้ความเค้นในแนวดิ่งที่ต่างกัน จะมีค่ามุมเสียดทานภายในท่ี
ต่างกัน โดยทรายที่ให้ความเค้นในแนวดิ่งน้อยกว่ามีค่ามุมเสียดทาน
ภายในมากกว่าทรายที ่ให้ความเค้นในแนวดิ ่งมากกว่า สมการท่ี
นำเสนอมีข้อจำกัดคือค่าความเค้นจะไม่เกิน 100 kPa ใช้ได้กับชั้น
ทรายที่มีความลึกไม่เกิน 20 เมตร 

 
รูปที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์สถานะกับ ค่า SPT-N 

และค่าความเค้น 
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รูปที่ 11 ความสัมพันธ์ระหว่างมุมเสียดทานภายกับจำนวนนับ

การตอกจากผลการทดสอบ 

4. สรุป 

ในการศึกษาทรายกรุงเทพฯ ครั้งนี้ เพื่อความสัมพันธ์ระหว่าง
จำนวนนับการตอกกับมุมเสียดทานภายในโดยขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์
สถานะมีข้อสรุปได้ดังนี้ 
1. งานวิจัยนี้ได้นำเสนอความสัมพันธ์ระหว่างมุมเสียดทานภายในของ

ทรายกร ุ งเทพก ับพาราม ิ เตอร ์ สถานะ (state parameter) 
พารามิเตอร์สถานะ จากการทดสอบให้แรงอัดแบบสามแกนจะมีตัว
แปรคือความเค้นและอัตราส่วนโพรงดังสมการต่อไปน้ี 

 𝜙 34.867 26.463𝜓 
2. อุปกรณ์สอบเทียบได้พัฒนาขึ้นในห้องปฏิบัติการเพื่อใช้ศึกษาถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างค่า N-SPT กับความแน่นและความเค้น 
3. ค่า -SPT แปรผันตรงกับความเค้นและความหนาแน่นสัมพัทธ์ของ

ทรายกรุงเทพ 
4. สมการเชิงประจักษ์เพื่อใช้ประมาณค่าแรงเสียดทานภายใน
จากค่า N-SPT ในสภาพความเค้นที่ต่างกันดังต่อไปน้ี 

 𝜙 26.463N . 𝜎
𝑃

.

54.053 
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ABSTRACT 

Ground stabilization and improvement techniques play a significant role in successful implementation of soft ground 
tunnelling in urban areas. Many methods have been recently utilized to solve geotechnical problems. However, jet grouting 
is the most typical one which commonly adopted in various manners in tunnelling works, particularly launching and receiving 
of tunnel boring machine (TBM) at underground stations, intervention shafts and transition between cut & cover tunnel and 
bored tunnel. The main purposes of jet grouting at these locations are to enhance strength of soil deposits, to ensure the 
stability at the face of the TBM, to avoid the inflow of groundwater inside the underground structures, and to limit the 
potential settlements on the surface. Moreover, a special operation of the TBM for break-in and break-out is required to avoid 
risk of instability and the excessive loads on diaphragm walls. Therefore, this paper aims to introduce design concepts and 
criteria of ground improvement techniques by jet grouting for TBM break-in and break-out in Bangkok subsoil conditions on 
the MRT Orange Line (East Section) project. In addition, verification of the effectiveness of the provided ground improvement, 
the main procedures in practice used for work operations and the major details for construction are also presented. 
Keywords: Ground improvement, Jet grouting, TBM, Launching, Receiving 
 
1. INTRODUCTION 

The Mass Rapid Transit Authority of Thailand is 
implementing the MRT Orange Line (East Section) Project. 
The main purposes of this project are to develop a 
complete mass electric system network, to alleviate traffic 
congestion and to improve quality of life of people. CKST 
Joint Venture was awarded Contracts E1 and E2 to carry 
out the design and construction of both contracts.  

The MRT Orange Line Project, Contract E1 starts from 
Thailand Cultural Centre Station (OR13) passing through 
MRTA Station (OR14) and Pradit Manutham Station (OR15). 
The alignment continues until the end of the Contract E1 
at Ramkhamhaeng 12 Station (OR16). Tunnel construction 
is divided into two sections, cut and cover tunnel between 
OR13 and OR14, and twin bored tunnels between OR14 
and OR15, and from OR15 to OR16. The total length of 
Contract E1 is about 5.3 km. The Contract E2 starts from 
Ramkhamhaeng 12 station (OR16) to Hua Mak station 
(OR19). The total length of the Contract E2 is 
approximately 2.7 km. The location and of MRT Orange 
Line Project, is presented in Fig 1.   

For underground construction and tunnelling works, 
ground improvement by jet grouting technique is 
commonly implemented in various aspects to solve 
geotechnical problems e.g. base grouting for deep 
excavations, protection of the existing structures adjacent 
to a new tunnel construction and grouting block for 
launching and receiving of shield machines. Basically, the 
jet grouting procedure consists of the disaggregation of the 
soil and partial replacement by a cement agent [1]. It is 
mainly used to improve the mechanical properties and 
water tightness of soil and also minimize disturbance to 
the neighboring structures near the construction site such 
as piled foundation of infrastructures, drainage culvert and 
underground utilities [2]. 

Along the project alignment, a precast segmental 
tunnel of each tunnel consisting of five segments and a 
key segment with 6.3 m outer diameter, 5.7 m inner 
diameter, 0.3 m thickness, and 1.4 m width, is excavated 
using three Earth Pressure Balance (EPB) shield machines. 
These EPB-TBMs manufactured by Kawasaki Heavy 
Industry have 6.58 m diameter and 9.615 m length.   
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Figure 1  General overview and ground improvement zone for launching and receiving of shield machine

In general, the EPB shield machine uses excavated 
soils to provide a support (face pressure) to stabilize the 
ground and control the excessive ground movements. 
However, when the TBM is approaching to the stations or 
the intervention shafts (arrival of TBM or TBM Break-in), 
the TBM face pressure has to be gradually decreased in 
order to mitigate the impact on diaphragm wall. In this 
case, the TBM is not able to maintain earth and water 
pressures and this may lead to potential risks of soil 
collapse and massive water inflow inside the TBM and the 
station box. In case of TBM launching (TBM Break-out), the 
excavation chamber can only be partially filled and the 
operation of TBM face pressure cannot be fully applied. 
[3] 

 As aforementioned, the zone of launching and 
receiving of the TBMs at stations and intervention shafts, 
the soil is certainly required be improved to ensure the 
safe construction, to reduce the potential of soil instability 
and to avoid any water ingress.  

Therefore, this paper aims to present a design criteria 
of ground improvement and some practical details which 
involves the launching and receiving of shield machines 
for MRT stations. 

2. GEOLOGICAL AND HYDROLOGICAL CONDITIONS  

The geology of Bangkok is relatively uniform 
throughout the entire area. The uppermost first layer is fill 
material. The second layer is very soft clay layer 

overlaying on the medium stiff clay. The 1st stiff clay layer 
is presented as the fourth layer. The 1st sand layer is then 
found below the 1st stiff clay which the SPT N-value is in 
the range of 30 to 50. Geotechnical parameters are taken 
based on Geotechnical Interpretative Report (GIR) are 
represented in Table 1. 

Table 1 Geotechnical parameters 

Soil 
description 

γt 
(kN/m3) 

Su 
(kPa) 

c' 
(kPa) 

ϕ' 
(ᵒ) 

Fill material 18.5 25 0 25 
Soft clay 15.5 15-25 0 22 
Medium stiff clay 17.0 30-35 5 23 
1st Stiff clay 19.0 55-120 5 24 
1st Sand 21.0 - 0 35 

where γt is unit weight, Su is undrained shear strength, c' 
is effective cohesion, and ϕ' is effective friction angle. 

A typical groundwater pressure profile in Bangkok is a 
piezometric drawdown due to the effect of pumping in 
the past. The current piezometric pressure head is 
observed at about 13 m below the ground surface [4]. 

For the tunnel route, the ground overburden above 
the tunnels varies from 8 to 30 m and the almost tunnel 
alignment is running beneath the water table. A typical 
soil profile and piezometric pressure is shown in Fig 2. 
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Figure 2  Typical soil profile and piezometric profile 

3. DESIGN CRITERIA OF GROUND IMPROVEMENT  

The calculation of ground improvement for launching 
and receiving of TBM is based on the recommendations 
of the Japanese Jet Grouting Association (JJGA) [5]. This 
guideline gives information about the activity lists in 
design and construction for jet grouting such as site 
investigation, design purposes, jet grouting execution, 
monitoring, and acceptance criteria.  Two conditions to be 
calculated consisting of improved length and improved 
section. Designed parameters for ground improvement is 
presented in Table 2. It should be noted that the unit 
weight of ground improvement is considered to be the 
same as the original soils. Furthermore, a safety factor (Fs) 
of 1.5 is suggested involving a temporary work condition. 

Table 2 Ground improvement parameters 

Soil condition 

Sa
nd

y s
oil

 

Co
he

siv
e s

oil
 

Unconfined compressive strength, qu 
(MPa) 

3 1 

Cohesion, c (MPa) 0.5 0.3 
Adhesive force, f (MPa) 1/3c 

Bending tensile strength, σt (MPa) 2/3c 
Modulus of deformation, E (MPa) 300 100 

3.1. IMPROVED LENGTH 

The length of ground improvement section is mainly 
dependent of natural ground conditions, depth of tunnel 
and groundwater condition. Three criteria need to be 

calculated and the maximum value will be used to 
provide the length of jet grouting zone. 

3.1.1. BENDING STRESS 

The improved length is considered to resist bending 
stress induced by soil and water pressures acting in front 
of the excavation face (Fig 3). 

2

1

1.2

t

W R
t Fs


 

                         (1) 

a wW P P                                  (2) 
where W is pressures acting on ground improvement, Pa is 
active earth pressure, Pw is water pressure, and R is 
excavation radius. 

 
Figure 3 Improved length – bending stress 

3.1.2   PUNCHING SHEAR 

The improved length is considered to resist punching 
shear induced by soil and water pressures acting in front 
of the excavation face (Figure 4). 

2

Fs W S
t

L c
 




                             (3) 

where W is pressures acting on ground improvement, S is 
section area, L is perimeter of section, and c = cohesion 
of improved soil. 

 
Figure 4 Improved length – punching shear 
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3.1.3   ARCH SLIDING 

The calculation of this case is based on an arc sliding 
along the radius of the opening, the sliding moment is to 
be resisted by adhesive force of the improved body. The 
improved length can be calculated from the balance 
moments around point O (Fig 5).  

 
Figure 5 Improved length – arch sliding 
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- Resisting moment, Mr  
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- Increased Resisting moment, ΔMr  
2

rM c D                             (8) 

r d rM M M                            (9) 

- Improved length, t3 

2
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                        (10) 
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3.2    IMPROVED SECTION 

The improved section of the ground improvement 
including top thickness, side thickness and bottom 
thickness should be also indicated prior to construction as 
represented in Figure 6. A minimum value recommended 
by JJGA is shown in Table 3. However, the value that 

commonly adopted in this project which is based on past 
experience associated with the MRT projects is in ranges 
of 2.0 to 3.0 m or equivalent to 0.3D - 0.5D depending on 
geological conditions. 

 

Figure 6 Improved section dimensions 

Table 3 Minimum dimensions of ground improvement 
block [1] 

D (m) D < 1.0 1.0 <  
D < 3.0 

3.0 <  
D < 5.0 

5.0 <  
D < 8.0 

B (m) 1.0 1.0 1.5 2.0 
H1 (m) 1.0 1.5 2.0 2.5 
H2 (m) 1.0 1.0 1.0 1.5 
However, the improved section of the ground 

improvement is necessary to be verified by a method 
derived from the concept based on the additional stress 
(plastic region) generated around a tunnel excavation as 
follows (Fig 7); 

- Top thickness, H1 

ln ln
2 2

t tR H q
R r

c c
  

                    (12) 

 1H Fs R r                           (13) 

- Side thickness, B 

1

1

cos 45
2

r
r H

   
     

                  (14) 

           1 cosB r H r                        (15) 

- Bottom thickness, H2 
In case of groundwater pressure below the 
excavation region is not greater than 0.2 MPa, 
minimum thickness according to table 2 shall be 
adopted. While the ground water pressure is 
higher than 0.2 MPa, the bottom thickness 
should be increased to the side thickness. 

DB B

D

H1

H2

TBM
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Figure 7 Plastic region around tunnel excavation 

4. UTILIZATION OF GROUND IMPROVEMENT  

The longitudinal section of grout treatment block for 
TBM launching and receiving at one of the stations in this 
project is presented in Fig 8. A tunnel is fully located in 
the 1st sand layer which the depth from ground surface to 
the tunnel axis is about 29.2 m. Based on the calculation 
and guideline, design dimensions of ground improvement 
can be summarized in Table 4.   

The dimensions of ground improvement section for 
launching and receiving of TBMs are represented in Fig 9. 
Top thickness, side thickness, and bottom thickness of 3.0 
m is applied for both portions.  

For TBM launching work, the length of 4.5 m for 
ground treatment block to prevent soil failure and water 
ingress derived from the calculation regarding to JJGA is 
employed as shown in Fig 8. In addition, an apparatus 
“seal ring”, which widely used in tunnelling practice, is 
also implemented between diaphragm wall and the TBM 
as presented in Fig 9. It is composed of a ring structure, a 
sealing flange and a rubber seal. This structure is installed 
to limit the inflow of encountered materials and 
groundwater through the annular gap between a cutter 
head and a shield body.  

On the other hand, the length of ground improvement 
of TBM receiving at the station is significant larger. As a 
TBM cutter is larger than a shield body, there is a potential 
evident of soils and water inflow inside the station box 
through the gap induced by overcut. Principally, when the 
cutter face of the TBM is closed to the diaphragm wall 
and the tail skin is fully embedded in the ground 

improvement zone, the gap must be filled by tail void 
grouting (primary grouting) immediately prior to TBM 
breakthrough the station. Consequently, ground 
improvement length for this part needs to be extended 
from the minimum requirement to 11.5m corresponding 
to a total length of TBM with one ring of tunnel lining. 

Prior to commencement of jet grouting works at 
specified location, a pre-condition survey is carried out to 
determine the feasibility of the proposed arrangement. 
The jet grouting method utilized in these zones is a 
double-fluid jet grouting system. After the completion of 
grouting, core drillings are essential to be conducted to 
examine the quality and strength of the cored samples by 
the unconfined compressive strength test and it shall 
meet the design requirement as specified in Table 2. 
Additionally, horizontal probe drillings shall be made 
inside the treated ground in order to evaluate the 
efficiency of the grout plug (Fig 13). Finally, the successful 
break-in of a TBM during the construction of one stations 
of Orange Line (East Section) Project is presented in Fig 14. 

 
Figure 8 Longitudinal section 

 
Figure 9 Section of ground improvement for TBM   
              launching & receiving

t
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Table 4 Design dimensions of ground improvement block  

Case 
 

Calculation  Minimum requirement  Design (m) 
(m) (m) Launching Receiving 

Length Bending stress, t1 4.5 
4.5 4.5 10.5 Punching shear, t2 1.7 

Arc sliding, t3 4.2 
Section Top thickness, H1 2.0 2.0 3.0 3.0 

Side thickness, B 1.6 2.5 3.0 3.0 
Bottom thickness, H2 2.0 1.5 3.0 3.0 

 

 
Figure 10 Plan of ground improvement for TBM launching  

 
Figure 11  Preparation for TBM launching work 

 
Figure 12  Plan of ground improvement for receiving   

 
Figure 13 Horizontal probe  
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Figure 14  TBM break-in during the construction of MRT 

Orange Line Project 

5. CONCLUSIONS 

This paper reveals the application of ground 
improvement for launching and receiving of shield 
machines for the MRT Orange Line Project. Utilization of 
the jet grouting technique is to enhance soil properties 
and to minimize the impact of high underground water. 
The Design concepets, material properties, suitable 
dimensions, a construction method and verification of the 
gound improvement block related to various geological 
conditions are crucial factors, which can contribute 
significantly to a safety during construction and successful 
construction projects. 
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ตัวแปรแสดงสถานะของดินเหนียวท่ีปรับปรุงด้วยซีเมนต์ในสภาวะความเค้นท่ีแตกต่างกัน 
STATE PARAMETER FOR CEMENT ADMIXED CLAY WITH DIFFERENT STRESS STATES. 

ศุภณัฐ ด้ินเมือง1,*, สมโพธิ อยู่ไว2  
1 ภาควิชาวิศวกรรมเทคนิคธรณี, คณะวศิวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย 

2 ผศ.ดร., มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย 
*Corresponding author address: nuts1995@hotmail.com 

บทคัดย่อ 

การศึกษานี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมของดินเหนียวป่าสักที่ถูกปรับปรุงด้วยซีเมนต์ที่สภาวะของความเค้นที่ต่างกันไปด้วยการทดสอบแรงอัดสาม
แกน นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอตัวแปรแสดงสถานะ (i) ที่เหมาะสมของดินชนิดนี้รวมทั้งมีการหาสมการอัตราส่วนช่องว่างประสิทธิผลของดินที่
สภาวะคงค้างอีกด้วย (effective void ratio at steady state ) จากผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรแสดงสถานะสามารถใช้แสดงพฤติกรรมของดิน
เหนียวผสมซีเมนต์ได้ กำลังและความแข็งแรงของดินเหนียวป่าสักเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อค่าตัวแปรแสดงสถานะลดลง สมการที่พัฒนามาจากตัว
แปรแสดงสถานะสามารถทำนายค่ากำลังรับแรงเฉือนแบบไม่ระบายน้ำของดินเหนียวป่าสักผสมซีเมนต์ได้เป็นอย่างดี งานวิจัยนี้ยังมีการนำเสนอเส้น
การตอบสนองของความเค้นที่มีต่อการเพิ่มขึ้นความเครียดของดินเหนียวป่าสักผสมซีเมนต์ที่มีอัตราส่วนผสมของซีเมนต์ที่แตกต่างกัน รวมทั้งมีการ
นำเสนอสมการอัตราส่วนช่องว่างประสิทธิผลของดินที่สภาวะคงค้าง (essl) อีกด้วย 
คำสำคัญ: การทดสอบแรงอัดสามแกน, ตัวแปรแสดงสถานะ, สมการอัตราส่วนชอ่งว่างประสิทธิผลที่สภาวะคงค้าง 

Abstract 

This study is a study of the behavior of cement admixed Pasak clay at different stress conditions with triaxial compression 
test. In addition, the state parameter (i) of this soil type and the effective void ratio at steady state (essl) are presented. 
From the study found that the state parameter can be used to show behavior of cement admixed clay. The strength of Pasak 
clay significantly increased as the state parameter decreased. The equation developed from the state parameter can predict 
the undrained shear strength of admixed Pasak clay. The stress response envelopes of cement admixed Pasak clay with 
different mixing ratio are presented. 
Keywords: triaxial compression test, state parameter, effective void ratio at steady state. 

 
1. บทนำ 

แม่น้ำป่าสักถือเป็นแม่น้ำสายสำคัญสายหนึ่งของไทยที่มีการใช้
งานในด้านต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นด้านการเดินทางด้านการขนส่ง
และคมนาคมเป็นต้น แต่เนื่องด้วยความที่ว่าแม่น้ำสายนี้เป็นแม่น้ำที่
มีตะกอนค่อนข้างเยอะอีกทั้งด้านความตื้นของแม่น้ำจึงเป็นอุปสรรค
จึงมีการปรับปรุงริมฝ่ังแม่น้ำด้วยการขุดลอกและเสริมเสถียรภาพริม
ฝั่งด้วยกำแพงกันดินแต่เนื่องจากดินในบริเวณริมฝั่งแม่น้ำส่วนใหญ่
เป็นดินเหนียวอ่อนซึ่งมีคุณสมบัติทางวิศวะกรรมต่ำซึ่งไม่เป็นผลดีกับ
โครงสร้างกำแพงกันดินดังนั ้นเพื ่อแก้ปัญหานี ้จึงมีการปรับปรุง
คุณภาพดินด้วยวิธีซีเมนต์ผสมดิน โดยวิธีการนี้ถูกใช้งานครั้งแรกใน
ประเทศญี ่ป ุ ่นและในกลุ ่มภูม ิภาคนอร์ด ิกในช่วงกลางของปี
คริสต์ศักราชที่ 1970 และหลังจากนั้นจึงพบการใช้งานในประเทศ
ไทยและในประเทศต่างๆ [1-2] และในการออกแบบและแก้ปัญหา
ช่วงระหว่างและหลังเริ ่มโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน DCM 
จำเป็นต้องอาศัยค่าจากผลทดสอบในห้องทดสอบแต่เนื ่องจาก

โครงการครอบคลุมพื้นที่ตามแนวแม่น้ำป่าสักเป็นระยะยาวดังนั้น
เป็นไปได้ยากที่จะเก็บตัวอย่างดินในโครงการทั้งหมดมาทดสอบใน
ห้องทดสอบจึงมีความจำเป็นในการศึกษาหาตัวแปรที่สามารถแสดง
สถานะของ DCM ในโครงการมาทดแทนผลจากห้องทดสอบ ซึ่งใน
ประเทศไทยพบว่ามีการศึกษาตัวแปรแสดงสถานะที ่ใช้ทำนาย
คุณลักษณะทางด้านกำลังและการเสียรูปของดินซีเมนต์โดยใช้ตัว
แปรอัตราส่วนระหว่างเปอร์เซนต์น ้ำรวมที ่ใช ้ในการผสมกับ
เปอร์เซนต์ปูนซีเมนต์ (Cw/Aw) [3] ต่อมา Lorenzo[4] นำเสนอ
อัตราส่วนระหว่างอัตราส่วนช่องว่างหลังการบ่ม (eot) กับปริมาณ
ซีเมนต์ [4-6] และได้นำเสนอตัวแปรอัตราส่วนช่องว่างทั้งหมดแบบ
ประสิทธิผล (est) ที่สามารถส่ือได้ถึงพฤติกรรมรับแรงอัดแบบไม่มีผล
ของแรงอัดด้านข้าง (qu) และความเค้นครากได้เป็นอย่างดีแต่
เนื่องจากตัวแปร (est) ยังไม่คำนึงถึงระดับความเค้น Nakin [7] จึง
ได้ใช้แนวคิดของ Been [8] ที่นำเสนอตัวแปรแสดงสถานะของทราย 
( i ) ซึ่งสามารถใช้แสดงถึงพฤติกรรมของดินซีเมนต์ได้ 

งานวิจัยในอดีตพบว่ามีการนำเสนอค่าตัวแปรแสดงสถานะ 
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( i ) [3-4]  เพื่อใช้ทำนายลักษณะทางวิศวกรรมของตัวอย่างดิน
ซีเมนต์ที่ผสมกับดินเหนียวกรุงเทพ งานวิจัยนี้จึงมีแนวความคิดใน
การขยายผลใช้กับดินผสมซีเมนต์ที่ใช้ดินในโครงการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งริมฝั่งที่อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งโดยปกติแล้ว
ดินในแต่ละพื้นที่จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันดังนั้นในงานวิจัยนี้จึง
จำเป็นต้องทดสอบหาคุณสมบัติพื ้นฐานของดินในโครงการและ
ทดสอบสามแกนกับตัวอย่างซีเมนต์ผสมกับดินในโครงการดังกล่าว
เพื่อศึกษาพฤติกรรมและสอบเทียบแนวโน้มของพฤติกรรมต่อค่าตัว
แปรแสดงสถานะ est และ i  

2. วิธีที่ใช้ในการทดสอบในห้องปฏบัติการ 

การทดสอบในห้องปฏิบัติการจะใช้ว ิธ ีการทดสอบเพื ่อหา
ค ุณสมบ ัต ิของด ินเหน ียวป ่าส ักด ้วยว ิ ธี  undrained triaxial 
compression โดยจะแบ่งเป็นสองวิธีการทดสอบย่อยนั้นคือ stress 
control และ strain control เพื่อให้สามารถหาค่าที่สภาวะสมดุล
ได้นั้นเอง  

2.1. เครื่องมือการทดสอบที่ได้มีการพัฒนา 

เครื่องมือที่ถูกปรับแต่งขึ้นมาเพื่อใช้ในการทดสอบ triaxial โดย
มีการปรับปรุงให้สามารถใช้ในการทดสอบได้ทั้ง 2 รูปแบบทั้งแบบ 
loading และ unloading รวมถึงสามารถทดสอบในรูปแบบ strain 
and stress control ได้ 

 
รูปที่ 1  รูปแบบเคร่ืองมือที่ใช้ในการทดสอบ 

2.2. การทดสอบทางกายภาพ 

ตัวอย่างดินถูกนำมาทดสอบหาคุณสมบัติพื้นฐานตามธรรมชาติ
ซึ่งได้ผลดังตารางที่ 1 โดยเมื่อเปรียบเทียบกับดินเหนียวกรุงเทพฯ 
ในการศึกษาก่อนหน้าของ [5-6] พบว่าดินบริเวณนี้มีค่า ขีดจำกัด
เหลว(LL), ขีดจำกัดพลาสติก (PL), ดัชนีพลาสติก (PI), อัตราส่วน
ปริมาณน้ำ (w) และ ดัชนีเหลว (LI) ต่ำกว่าอย่างชัดเจน โดยค่า
คุณสมบัติเหล่านี ้จะใช้ในขั้นตอนผสมพิสูจน์และเตรียมตัวอย่าง
ต่อไป 

ตารางท่ี 1  ผลการทดสอบคุณสมบัติพ้ืนฐานตามธรรมชาติของดิน 

คุณสมบัติ 
การศึกษาน้ี 
(ดินป่าสัก) 

[5] 
(ดินเหนียว
กรุงเทพฯ) 

[7] 
(ดินเหนียว
กรุงเทพฯ) 

Liquid limit, LL(%) 83 103 119 
Plastic limit, PL(%) 30.71 43 41 
Plastic index, PI(%) 52.29 60 78 

Water content, 
w(%) 

41.76 76-84 103 

Specific gravity, Gs 2.71 2.72 2.69 

2.3. การเตรียมและผสมตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบ 

การผสมเพื ่อทดสอบหาค่าอัตราส่วนระหว่างน้ำทั ้งหมดกับ
ปริมาณปูนซีเมนต์ที่ทำให้ค่ากำลังแรงอัดแบบไม่มีแรงดันด้านข้างที่
อายุ 28 วันเท่ากับในโครงการคือ 600 กิโลปาสกาล โดยใช้สมการ
ของความสัมพันธ์ ดังแสดงในสมการที่ 1 [9] 

* ( / ) w wC w w c A   (1) 

Cw คือ อัตราส่วนระหว่างปริมาณน้ำทั้งหมด, w* คือ ปริมาณ
น้ำที่ใช้ในการปั้นใหม่, Aw คือ ปริมาณซีเมนต์, w/c คือ อัตราส่วน
ระหว ่างน ้ำก ับป ูนซีเมนต์ของน้ำป ูน โดยใช้ w* เท ่าก ับ 125 
เปอร์เซนต์, w/c เท่ากับ 1 และใช้ Cw เท่ากับ 150 เปอร์เซนต์คงที่
เท่ากันทุกส่วนผสมและเปลี่ยนแปลงปริมาณซีเมนต์ซึ ่งพบว่าค่า
ปริมาณซีเมนต์เท่ากับ 21.67 เปอร์เซนต์ มีค่ากำลังรับแรงอัดแบบ
ไม่มีแรงดันด้านข้างที่อายุ 28 วันเท่ากับ 600 กิโลปาสกาล 

การเตรียมจะแบ่งเป็น 3 ตัวอย่างหลักที่มีส่วนผสมท่ีต่างกันนั้น
คือจะอัตราส่วนผสมปริมาณน้ำกับซีเมนต์ (Cw/Aw) เท่ากับ 2.92 
6.92 และ 10.92 ตามลำดับโดยใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 
ผสมกับดินที่ผ่านการปั้นใหม่ด้วยค่า w* เท่ากับ 125 เปอร์เซนต์ 
และปริมาณน้ำที่ได้จากการคำนวณด้วยสมการที่ 1 ให้ได้ปริมาณ 
อัตราส่วนระหว่างปริมาณน้ำต่อซีเมนต์ (w/c) เท่ากับ 1.0 โดย
พยายามผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันและมีคุณสมบัติเหมือนกันเมื่อผสม
เข้ากันดีแล้วนำไปใส่แบบ พีวีซี (PVC) รูปทรงกระบอกสูง 150 
มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 70 มิลลิเมตร ดังแสดงในรูปที่ 4 แล้ว
นำไปเก็บไว้ในห้องรักษาอุณภูมิเป็นเวลา 28 วัน จึงนำมาทดสอบ
แรงอัดสามแกนแบบไม่ระบายน้ำโดยก่อนการทดสอบต้องทำการวัด 
และหาค่าความหนาแน่นของตัวอย่างและเลือกใช้เพียงตัวอย่างที่มี
ค่าความหนาแน่นใกล้เคียงกัน  
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รูปที่ 2  ตัวอย่างที่เตรียมในการทดสอบ 

2.4. เตรียมตัวอย่างให้อิม่ตัวด้วยน้ำ 

เพ ิ ่มความดันเซลล์ (Cell pressure) และความดันภายใน 
(back pressure) แบบเป็นช่วง ช่วงละ 20 กิโลปาสคาล [9] โดยให้
ความดันเซลล์ และความดันภายในแตกต่างกัน 10 กิโลปาสกาล 
เพิ่มความดันจนกระทั่งความดันภายในเท่ากับ 300 กิโลปาสกาล 
และทิ้งไว้ 48 ชั่วโมง จากนั้นตรวจสอบค่าความอิ่มตัวด้วยน้ำ จาก
อัตราส่วนระหว่างการเปลี่ยนแปลงความดันน้ำต่อการเปลี่ยนแปลง
ความดันเซลล์ (B) โดยต้องได้ค่าดังกล่าวไม่น้อยกว่า 0.90 [10] 

2.5. ขั้นตอนการอัดและคายตัวของน้ำ 

หลังจากตัวอย่างอิ่มตัวด้วยน้ำแล้ว (B0.90) ให้เพิ่มความดัน
เซลล์ตามที่กำหนดไว้ในการทดสอบคือ 50, 100 และ 200 กิโลปาส
กาล วัดค่าความดันน้ำที่เพิ่มขึ้นหลังจากนั้นเปิดวาล์วระบายน้ำรอ 
24 ชั่วโมง หรือจนกว่าค่าความดันน้ำลดลง 95 เปอร์เซนต์ ของ
ความดันน้ำที่เพ่ิมขึ้น 

2.6. การเฉือนของตัวอย่าง 

หลังจากกระบวนการอัดคายน้ำเสร็จสิ ้นจะทำการปิดวาล์ว
ระบายน้ำในใช้อุปกรณ์ในการวัดการเคลื่อนที่ของตัวอย่าง (LVDT) 
และเร่ิมทำการเฉือนตัวอย่าง โดยอัตราการเฉือนในแต่ละตัวอย่างจะ
ถูกคำนวณด้วยค่า factor ตามตารางที่ 2 (Head, 2006) 

 
รูปที่ 2  Derivation of theoretical t100 from colume 

change square-root time consolidation curve for 
a triaxial specimen(Head, 2006) 

ตารางท่ี 2  Factor for calculating time to failure(Head, 2006) 

TIME OF TEST (ANY 
DIAMETER) 
(2:1 RATIO) 

NO SIDE DRAINS 
WITH SIDE 

DRAINS 

UNDRAINED (CU)* 0.53×T100 1.8×T100 
DRAINED (CD) 8.5×T100 14×T100 

3. การวิเคราะห์ผลการทดสอบ 

3.1. ผลการทดสอบในด้านการตอบสนองต่อความเครียด
(STRESS RESPONSE)ของวัสดุตัวอย่าง 

จากการนำผลการทดสอบ triaxial ไปวิเคราะห์การตอบสนอง
ต่อความเครียดโดยเมื่อนำไปสร้างความสัมพันธ์กับการศึกษาเดิมจะ
ได้ความสัมพันธุ์ของการตอบสนองต่อความเครียดในแต่ละส่วนผสม
ดังในรูปที่ 3-5 

 
รูปที่ 3  ความสัมพันธ์ของการตอบสนองต่อความเครียดใน  

ตัวอย่าง Cw/Aw = 2.92 

 
รูปที่ 4  ความสัมพันธ์ของการตอบสนองต่อความเครียดใน  

ตัวอย่าง Cw/Aw = 6.92 
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รูปที่ 5  ความสัมพันธ์ของการตอบสนองต่อความเครียดใน  

ตัวอย่าง Cw/Aw = 10.92 

3.2. ผลการวิเคราะห์สรา้งสมการหาคา่อัตราส่วนชอ่งว่าง
บนเส้นสถานะคงที(่ESSL) 

เนื่องจากในงานวิจัยตัวเก่าได้ใช้สมการในการหาค่าอัตราส่วน
ช่องว่างบนเส้นสถานะคงที่(essl)ของดินเหนียวกรุงเทพฯ คือ 

 essl = 9.7 e-0.0042p'   (2) 
ทำให้ค่าที่ได้ยังไม่ใช่ค่าคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับดินป่าสักจากรูป
ที่ 6 เป็นผลการวิเคราะห์หาสมการหาค่าอัตราส่วนช่องว่างบนเส้น
สถานะคงท่ี(essl) ของดินเหนียวป่าสัก จากในงานวิจัยนี้จึงได้สมการ
ในการหาค่าอัตราส่วนช่องว่าง(essl) ของดินเหนียวป่าสัก คือ 

  essl = 9.5689 e-0.004p'  (3) 

 
รูปที่ 6  ความสัมพันธ์อัตราส่วนช่องว่างบนเส้นสถานะคงที่   

3.3. ผลการวิเคราะห์ตัวแปรสถานะของดินป่าสัก  

จากสมการหาค่าอัตราส่วนช่องว่างบนเส้นสถานะคงที่(essl)  
     essl = 9.5689 e-0.004p' 

สามารถนำมาสร้างค่าความสัมพันธ์ระหว่างค่าตัวแปรสถานะกับค่า
กำลังรับแรงเฉือน ดังรูปที่7 และความสัมพันธ์ระหว่างค่าตัวแปร

สถานะกับค่าแรงดันน้ำที่สภาวะพัง 
จากการศึกษาของ [5-7] พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

อัตราส่วนระหว่างอัตราส่วนช่องว่างหลังการบ่มกับปริมาณ
ปูนซีเมนต์(eot/Aw) ไม่สามารถสื ่อถึงพฤติกรรมจากการทดสอบ
แรงอัดสามแกนแบบเท่ากันทุกทิศทางแบบไม่ระบายน้ำได้ จึงได้น้ำ
เสนอตัวแปร es ซึ่งสามารถคำนวณได้จากสมการที่ 4  

* ln( / ) s ot we w e A   (4) 
โดยท่ี es คือ อัตราส่วนช่องว่างแบบประสิทธิผล, w* คือ ปริมาณน้ำ
ในการปั้นใหม่, eot คือ อัตราส่วนช่องว่างหลังการบ่ม และ Aw คือ 
ปริมาณปูนซีเมนต์แต่เนื่องจาก es ไม่ได้คำนึงถึงปริมาตรน้ำทั้งหมด
ที่ใช้ในการผสมน้ำปูนซีเมนต์ [5-7] จึงทำการปรับปรุงเป็น est ดัง
สมการที่ 4  

ln( / ) st w ot we C e A   (5) 
      โดยที่ est คือ อัตราส่วนช่องว่างทั้งหมดแบบประสิทธิผล, eot 
คือ อัตราส่วนช่องว่างหลังการบ่ม, Cw คือ ปริมาณน้ำทั้งหมด และ 
Aw คือ ปริมาณปูนซีเมนต์ โดยตัวแปรแสดงสถานะนี้ [5-7] ได้นำมา
สร้างความสัมพันธ์กับความเค้นหลักสูงสุดพบว่า ปริมาณความเค้น
หลักสูงสุด  ของตัวอย่าง มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นสวนทางกับค่า est ที่
ลดลงและจากการศึกษาของ [6-7] พบว่าค่า est มีความพันธ์กับค่า
กำลังรับแรงอัดแบบไม่มีแรงดันด้านข้าง (qu) ของตัวอย่างปูนซีเมนต์
ผสมดินเหนียวกรุงเทพ และสามารถหาสมการทำนายผลค่า qu จาก
ตัวแปรแสดงสถานะ est และเมื ่อนำแนวคิดนี ้มาใช้กับตัวอย่าง
ปูนซีเมนต์ผสมดินเหนียวต่างชนิดกันคือดินเหนียวป่าสัก พบว่า
สามารถหาความสัมพันธ์ และสมการทำนายค่า qu จากสมการที่ 6  

st(-1.21543e )
uq =35771.6148 exp  (6) 

โดยที่ est คือ อัตราส่วนช่องว่างทั้งหมดแบบประสิทธิผล และ
นอกเหนือจากนี้ [7] ได้นำตัวแปรแสดงสถานะที่ดัดแปลงมาจาก
แนวคิดของ [8] คือ  ซึ ่งหาได ้จากความแตกต่างระหว ่าง 
อัตราส่วนช่องว่างที่สถานะเริ ่มแรกกับอัตราส่วนช่องว่างบนเส้น
สถานะคงท่ี ดังสมการท่ี 7 

'  st ssle e    (7) 
โดย essl คือ อัตราส่วนช่องว่างบนเส้นสถานะคงที่และเมื่อนำ  มา
พลอตหาค่าความสัมพันธ์พบว่า  มีความสัมพันธ์กับ ค่ากำลัง
สูงสุดของการทดสอบด้วยเครื ่องทดสอบสามแกนที่ (qmax) นอร์
ม ัลไล ด ้วย  แรงด ันด ้านข ้าง  (P’c) ด ังท ี ่แสดงในร ูปที่  7 ซึ่ ง
ความสัมพันธ์นี้มีแนวโน้มไปในทางเดียวกับงานวิจัยของ [7] และ
สามารถหาสมการความสัมพนธ์เพื ่อใช้ทำนายค่า qmax/p’c ของ
ตัวอย่างดินซีเมนต์ของดินเหนียวกรุงเทพและดินเหนียวป่าสักได้ 
ตามสมการที่ 8     

qmax/p’c  =  1.4721e-0.367ψi  (8) 
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โดยท่ี i  คือ ตัวแปรแสดงสถานะที่สามารถหาได้จากสมการที่ 7, 
qmax คือ ค่ากำลังระบแรงสูงสุดของตัวอย่าง และ p’c คือ แรงดัน
ด้านข้างที่ใช้ในการทดสอบ 

จากร ูปท ี ่  8พบว ่าต ัวแปรแสดงสถานะเร ิ ่มต ้น  ( i ) มี
ความสัมพันธ์กับค่าพารามิเตอร์แรงดันน้ำของสเกร็มตัน ( fA ) โดย
ค่าพารามิเตอร์ fA มีค่าเพิ ่มขึ ้นตามค่า  และความสัมพันธ์ของ
ปูนซีเมนต์ผสมดินเหนียวกรุงเทพและดินเหนียวป่าสัก มีแนวโน้มไป
ในทางเดียวกันและสามารถหาสมการของความสัมพันธ์นี ้ได้ดัง
สมการที่ 9 

     Af  =  0.5025e0.3415 ψi  (9) 
โดยท่ี i  คือ ตัวแปรแสดงสถานะ, fA คือ พารามิเตอร์แสดง
สถานะของสเกร็มตัน 

 
รูปที่ 7  ความสัมพันธ์ระหว่างค่าตัวแปรสถานะและค่ากำลังรับ

แรงเฉือน 

 
รูปที่ 8  ความสัมพันธ์ระหว่างค่าตัวแปรสถานะและค่าแรงดันน้ำ

ที่สภาวะพัง 

4. สรุปผลของงานวิจยั 

งานวิจัยในส่วนนี้ได้เน้นไปที่เติมเต็มและแก้ไขข้อบกพร่องของ
งานวิจัยฉบับเก่าทั ้งในด้านการสร้างความสัมพันธ์การตอบต่อ
ความเครียด(stress response) ให้สมบูรณ์ยิ ่งขึ ้นและการแก้ไข

ข้อบกพร่องเรื ่องการใช้สมการหาค่าอัตราส่วนช่องว่างบนเส้น
สถานะคงที่(essl) ที่เคยใช้ของ[7] ซึ่งเป็นของดินเหนียวกรุงเทพฯ มา
เป็นสมการใหม่ที่เกิดจากการทดสอบคุณสมบัติของดินป่าสักโดย
สามารถสรุปผลออกมาได้ดังต่อนี้  

1.การสร้างความสัมพันธ์ในด้านการตอบสนองของความเครียด
(stress response) ของวัสดุตัวอย่างเป็นไปตามในรูปที่ 3-5 

2.สมการการหาค่าอัตราส่วนช่องว่างบนเส้นสถานะคงที่ (essl) 
ของดินเหนียวป่าสักซึ่งนำมาใช้แทนสมการเดินของ[7] ซึ่งเป็นดิน
เหนียวกรุงเทพฯ ผลปรากฏว่ามีค่าไม่แตกต่างไปจากค่าเดิมมากจึง
ทำให้ผลการทดสอบรวมยังอยู่ในแนวโน้มเดิม ดังนี้  

essl = 9.5689 e-0.004p' 
3.จากการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลของตัวแปรแสดง

สถานะคือ  [5] ซึ่งมีความสัมพันธ์กับค่ากำลังรับแรงสูงสุดของการ
ทดสอบสามแกน (qmax) ของตัวอย่างดินซีเมนต์ของดินเหนียว
กรุงเทพที่ดัดแปลงมาจากแนวคิดของ [8] มีความสัมพันธ์กับผล
พฤติกรรมของตัวอย่างดินซีเมนต์ของดินเหนียวป่าสักเป็นไปในทาง
เดียวกันซึ่งจากความสัมพันธ์นี้สามารถได้สมการทำนายค่า qmax ได้
ดังสมการดังนี้ 

qmax/p’c  =  1.4721e-0.367ψi 
4. ค่าตัวแปรแสดงสถานะ ( i ) มีความสัมพันธ์แปรผันตรงกับ

พารามิเตอร์แรงดันน้ำของสเกร็มตัน ( fA ) โดยความสัมพันธ์
ระหว่างพารามิเตอร์สำหรับซีเมนต์ผสมดินเหนียวป่าสัก และซีเมนต์
ผสมดินเหนียวกรุงเทพ มีแนวโน้วไปในทางเดียวกันและสามารถหา
เป็นสมการทำนายผลได้ ดังนี้ 

Af  =  0.5025e0.3415 ψi 

5. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณทางอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยผู ้ควบคุมและดูแล
ห้องปฏิบัติการรวมทั้งทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรีที่ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานวิจัย 
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การทำนายความผิดปกติทางธรณีวิทยาบริเวณหน้าอุโมงค์ด้วยคลื่นไหวสะเทือน 
PREDICTION OF GEOLOGICAL ANOMALIES AHEAD OF TUNNEL FACE BY SEISMIC WAVES 

พลพัชร นิลวัชราภรณ1์,*, ฐิรวัตร บุญญะฐ1ี 
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บทคัดย่อ 

ความผิดปกติทางธรณีวิทยา เช่น บริเวณที่ชั้นหินแตกต่างจากสภาพโดยรอบ บริเวณโพรงถ้ำที่มีปริมาณน้ำสูง อาจทำให้เกิดปัญหาในระหว่าง
การขุดเจาะอุโมงค์ได้ เช่น การสูญเสียเสถียรภาพของหน้าอุโมงค์ การไหลทะลักของน้ำ และประสิทธิภาพในการขุดเจาะที่ลดลง ดังนั้นการทราบถึง
ตำแหน่งของความผิดปกติทางธรณีวิทยาล่วงหน้าจึงเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนความปลอดภัยและแผนปฏิบัติงานขุดเจาะอุโมงค์ ในการศึกษาน้ี
ผู้วิจัยได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเทคนิคการตรวจวัดแบบ Tunnel Seismic Prediction มาคาดการณ์ความผิดปกติทางธรณีวิทยาบริเวณหน้า
อุโมงค์ โดยจำลองการแพร่กระจายคลื่นด้วยวิธี Spectral Element Method ในแบบจำลองชั้นหินที่มีความผิดปกติทางธรณีวิทยา แล้วนำข้อมูล
คลื่นที่สังเคราะห์ได้มาประมวลผลด้วยฟิลเตอร์แบบ F-K และการแปลผลแบบ Kirchhoff’s migration โดยคำนึงถึงทิศทางในการสั่นของคลื่น จาก
การศึกษาพบว่าวิธีการดังกล่าวตัดสัญญาณรบกวนที่เกิดจากคลื่นสะท้อนในทิศทางที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปได้ และทำให้สามารถทำนายตำแหน่งของ
ความผิดปกติทางธรณีวิทยาได้ใกล้เคียงกับแบบจำลองต้ังต้นที่ใชใ้นการสร้างคล่ืนสังเคราะห์ 
คำสำคัญ: Tunnel Seismic Prediction, F-K filter, Kirchhoff’s migration, ธรณีฟิสิกส์   

Abstract 

Geological anomalies such as weak zones, water-filled cavities may cause problems during tunnel excavations, for instance, 
the loss of stability at tunnel’s face, flooding, reduction in excavation rate, etc. Thus, the knowledge of geological anomalies 
in advance is beneficial for safety and operation planning. The potential to predict geological anomalies ahead of tunnel face 
by seismic waves called Tunnel Seismic Prediction is investigated in this study. The study is performed on artificial seismic 
records generated by Spectral Element Method based on a numerical model which embedded with a geological anomaly. 
The synthesized waves are processed by F-K filtering to extract only waves in a relevant velocity range and directions before 
processed by Kirchhoff’s migration with a consideration of vibration axes. Results from the migration  show that irrelevant 
waves can be excluded by the proposed technique resulting in a better prediction for the location of assumed anomaly in 
the synthesis model. 
Keywords: Tunnel Seismic Prediction, F-K filter, Kirchhoff’s migration, Geophysical prospecting 

 
1. TUNNEL SEISMIC PREDICTION (TSP) 

ความผิดปกติทางธรณีวิทยาสามารถทำให้เกิดการวิบัติของหน้า
อุโมงค์และดาดอุโมงค์ได้ เช่น การขุดเจาะเจอโพรงน้ำใต้ดินทำให้น้ำ
ทะลักเข ้ามาในอุโมงค์ ซึ ่งสร ้างความเสียหายต่อคนงานและ
เครื่องจักรได้ หากทราบตำแหน่งของความผิดปกติทางธรณีวิทยาใน
แนวการขุดเจาะของอุโมงค์ได้ล่วงหน้าจะทำให้สามารถเตรียมตัว
รับมือกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ สำหรับวิธีในการการคาดการณ์
ถึงความผิดปกติทางธรณีวิทยาในงานวิจัยนี้คือ วิธี Tunnel seismic 
prediction (TSP) ซึ่งใช้ระเบิดสร้างคลื่นสั ่นสะเทือนให้เคลื่อนที่
ผ่านตัวกลางไปยังความผิดปกติทางธรณีวิทยาแล้วสะท้อนกลับมาที่
ตัวรับคลื่นที่ติดตั้งไว้ที่บริเวณผิวของดาดอุโมงค์ [1] การประมวลผล
ข้อมูลของคลื่นที่ตัวรับสัญญาณแบบดั้งเดิมกระทำในปริภูมิของ
ระยะทางกับเวลา โดยการหาจุดตัดกันระหว่างแนวของคล่ืนตรงและ

คลื่นสะท้อน เพื่อทำนายถึงตำแหน่งของความผิดปกติที่อยู่บริเวณ
หน้าอุโมงค์ ซึ่งสามารถอธิบายโดยย่อได้ดังรูปที่ 1 จากการทดสอบท่ี
อ ุโมงค์ Hsueh Shan ในประเทศจ ีน พบว ่าว ิธ ี TSP สามารถ
คาดการณ์ตำแหน่งของรอยต่อที่วางตัวอยู่ข้างหน้าอุโมงค์ได้  แต่
สำหรับการประเมินลักษณะทางกายภาพของความผิดปกตินั้น 
จำเป็นต้องวิเคราะห์ข้อมูลทางธรณีวิทยาของพื ้นที ่การขุดเจาะ
อุโมงค์ควบคู่กันไปด้วย [2] 
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รูปที่ 1  การหาตำแหน่งของความผิดปกติทางธรณีวิทยาด้วยการ

ลากเส้นตัดระหว่างแนวของคล่ืนตรงและคล่ืนสะท้อน 
[1] 

2. วิธีการประมวลผล และวิเคราะหผ์ล  

การตรวจวัดด้วยวิธี TSP ประกอบด้วยข้อมูลคลื่นที่ตรวจวัดได้
จากการจุดระเบิดขนาดเล็กตามแนวอุโมงค์ประมาณ 16~24 
ตำแหน่ง ทุกๆ ระยะประมาณ 1~2 m เมื ่อนำข้อมูลดังกล่าวมา
แสดงผลรวมกันจะได้หน้าตัดการสั่น (Seismic section) ในปริภูมิ
ของระยะทาง - เวลา สัญญาณประเภทคลื่นตรงที่แฝงอยู่ในข้อมูลนี้
จะถูกกรองออกด้วยตัวกรองแบบ F-K เพื่อทำให้เหลือแต่สัญญาณ
ประเภทคล่ืนสะท้อนเท่านั้น  

ข้อมูลที่ผ่านการกรองแล้วนี้จะถูกแปลงให้เป็นหน้าตัดขวางแบบ
สองมิติในปริภูมิของระยะทาง – ระยะทางด้วยการวิเคราะห์แบบ 
Kirchhoff ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์คือ หน้าตัดแบบสองมิติที่
แสดงตำแหน่งของพื้นผิวสะท้อนต่างๆ ที่เป็นไปได้ในชั ้นดิน ซึ่ง
รวมถึงความผิดปกติทางธรณีวิทยาบริเวณหน้าอุโมงค์ด้วย  

ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ปรับปรุงการวิเคราะห์แบบ Kirchhoff 
โดยนำทิศทางของคลื่นสะท้อนมาประกอบการวิเคราะห์ด้วย ซึ่งทำ
ให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่แม่นยำขึ้นดังที่จะได้แสดงรายละเอียดต่อไป 

2.1. ตัวกรองแบบ F-K  

ข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนที่เก็บได้จากพื้นที่จริงประกอบไปด้วย
คลื ่นหลายประเภท เช ่น คลื ่นตรง (Direct waves) คลื ่นเสียง 
(Sound waves) คลื ่นผ ิวภายในอุโมงค์ (Surface waves) และ 
คล่ืนสะท้อนจากหน้าอุโมงค์ (Tunnel face reflection waves) ซึ่ง
จะปะปนอยู่กับคลื่นสะท้อนจากความผิดปกติทางธรณี (Reflection 
waves from geological anomaly)  ซึ ่งเป็นเป้าหมายหลักของ
การวิเคราะห์ [3] ดังนั้นจึงจำเป็นต้องขจัดคลื่นรบกวนเหล่านี้ออก 
ก่อนที่จะนำเอาคลื่นสะท้อนไปประมวลผลต่อไป ตัวอย่างของการ
กรองสัญญาณด้วยวิธี F-K ได้แสดงในรูปที่ 2ก และรูปที่ 2ข 

 

 
ก) ข้อมูลก่อนการกรอง   ข) ข้อมูลหลังการกรอง 

รูปที่ 2  ตัวอย่างการกรองสัญญาณด้วยวิธี F-K 

2.2. พ้ืนผวิสะท้อนและทิศการสั่นของคลื่นที่ตรวจวัดได้ 

ระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิด ไปยังพื้นผิวสะท้อน 
และสะท้อนกลับมาที่ตัวรับสัญญาณ (Lw) จะมีความสัมพันธ์ดัง
สมการที่ 1  

𝐿  𝑉 𝑇     (1) 

โดยท่ี V คือความเร็วเฉลี่ยในการเคลื่อนที่ของคลื่นในตัวกลาง 
และ TR คือเวลาในการเคลื่อนที่ของคลื่นจากแหล่งกำเนิดคลื่นไป
กระทบผิวสะท้อนและเคล่ือนที่กลับมาที่ตัวรับสัญญาณ  

เมื ่อกำหนดให้จุดกำเนิดคลื ่น S ตัวรับสัญญาณ R และจุด
สะท้อน P อยู ่ในระบบพิกัดคาร์ทิเซียนดังรูปที ่ 3 จะสามารถ
คำนวณหาค่า Lw จากความสัมพันธ์เชิงเรขาคณิตได้ดังสมการที่ 2 

𝐿 𝑋 𝑋 𝑌 𝑌  

𝑋 𝑋 𝑌 𝑌     
(2) 

จากสมการที่ 2 สามารถจัดรูปใหม่เป็นสมการของทรงรีได้ดังนี้ 

       
(3) 

โดยที่ 𝑋 , 𝑌 , 𝑋 , 𝑌 , 𝑋 , 𝑌    คือพิกัดของแหล่ง 
กำเนิดคลื่น ตัวรับสัญญาณ และจุดสะท้อนตามลำดับ พื้นผิวที่สร้าง
ได้จากสมการที ่ 3 นี ้เรียกว่าพื ้นผิวสะท้อน (Equi-Travel time 
surface) [4] ซึ่งมีจุดกำเนิดคลื่นและตัวรับสัญญาณเป็นจุดโฟกัส
นั่นเอง 
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รูปที่ 3  ความสัมพันธ์ระหว่างจุดกำเนิดคล่ืน S, ตัวรับสัญญาณ R, 

จุดสะท้อน P และ พ้ืนผิวสะท้อน 

 
รูปที่ 4  ทิศของการส่ันของคล่ืนที่วัดได้และทิศของคลื่นสะท้อน 

ในการวิเคราะห์ทั่วไปนั้นจะทราบระยะเวลาที่คลื่นใช้ในการ
เดินทางไปกลับก่อน แล้วจึงนำค่าดังกล่าวไปวิเคราะห์หาตำแหน่งที่
เกิดการสะท้อน ซึ่งผลลัพธ์ที ่ได้เป็นไปได้คือ ทุก ๆ ตำแหน่งบน
พ้ืนผิวสะท้อน หรืออาจกล่าวในอีกนัยหนึ่งได้ว่า มีคำตอบท่ีเป็นไปได้
หลายคำตอบ ทำให้ไม่สามารถนำผลวิเคราะห์ด ังกล่าวไปใช้
ประโยชน์ในการทำงานจริงต่อไปได้ และเพื่อระบุตำแหน่งที่เกิดการ
สะท้อนที่แท้จริงอยู่ที่ตำแหน่งใดบนพื้นผิวสะท้อน จำเป็นต้องนำ
ข้อมูลอื่นๆ มาช่วยในการวิเคราะห์ด้วย เช่น ทิศทางของการสั่นของ
คล่ืนที่ตรวจวัดได้  [4]  

จากรูปที่ 4 เมื่อกำหนดให้ �⃑� เป็นคลื่นที่ตรวจวัดได้ที่จัดอยู่ใน
รูปเวกเตอร์, 𝑒 เป็นเวกเตอร์ทิศทาง จากจุด Q  ใด ๆ บนพื้นผิว
สะท้อนไปยังตัวรับสัญญาณ และ   เป็นมุมระหว่าง �⃑� และ 𝑒  และ
ขนาดของคลื่นเท่ากับ A เมื่อนำสัญญาณคลื่นที่ตรวจวัดได้ไปคูณ
แบบจุด (dot product) กับเวกเตอร์ 𝑒 จะได้ผลลัพธ์ที่เวลาต่าง ๆ 
เท่ากับ Acos  ซึ่งจะมีค่ามากสุดเมื่อจุด Q ที่สมมตินั้นอยู่ตรงกับ
จุดสะท้อนที่แท้จริง 

2.3. การวิเคราะห์แบบ Kirchhoff 

ข้อมูลตรวจวัดที่ในปริภูมิระยะทาง – เวลา ที่ผ่านการกรองด้วย
วิธี F-K แล้ว จะสามารถเปลี่ยนเป็นข้อมูลเชิงระยะทาง – ระยะทาง 
หรือหน้าตัดชั้นดินได้โดยการวิเคราะห์แบบ Kirchhoff [5] 

𝐴 𝑥, 𝑡 ⎯⎯⎯⎯⎯ 𝐼 ℎ, 𝑧  
 

(4) 

โดยที่ 𝐴 𝑥, 𝑡  เป็นแอมพลิจูดของคลื่นตรวจวัด ณ ระยะ 𝑥  
จากจุดกำเนิดคลื่น (Offset) ที่เวลา 𝑡  และ 𝐼 ℎ, 𝑧  คือแอมพลิ
จูดของคล่ืนที่ระยะ ℎ  และความลึก 𝑧  ในตัวกลาง ดังรูปที่ 5 

ปริมาณ |𝐼 ℎ, 𝑧 | ที่สูงจะบ่งบอกว่า มีความเป็นได้สูงที่จุดนั้น
จะเป็นจุดสะท้อน แต่ในทางกลับกันหากปริมาณ |𝐼 ℎ, 𝑧 | มีค่า
เข้าใกล้ศูนย์ จะสามารถบ่งบอกได้ว่าจุดนั้นมีโอกาสน้อยที่จะเป็นจุด
สะท้อน 

 
รูปที่ 5  การแปลงข้อมูลตรวจวัด เป็นหน้าตัดชั้นหิน 

3. การจำลองข้อมูลแบบสังเคราะห ์

การศ ึกษาในคร ั ้งนี้ ใช้โปรแกรม SPECFEM2D สร ้างคล่ืน
สังเคราะห์ประเภทคลื่นอัด โดยใช้แบบจำลองชั้นหินที่มีความเร็ว
คลื่นอัดเท่ากับ 3,000 m/s ขนาดกว้าง 500 เมตร ยาว 500 เมตร 
ภายในแบบจำลองประกอบด้วยอุโมงค์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 
เมตร และกระเปาะทรายซึ่งมีความเร็วคลื่นอัดเท่ากับ 1,000 m/s 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 เมตร  

ในการสร้างคล่ืนสังเคราะห์ ได้กำหนดจุดกำเนิดคล่ืนจำนวน 24 
ตำแหน่ง ที่ระยะ 2, 4, 6, … 48 เมตร จากหน้าอุโมงค์ ในฝั่งซ้าย
ของอุโมงค์ที ่ระยะ 7 เมตรในแนวรัศมีวัดจากจุดศูนย์กลางของ
อุโมงค์ และจัดจุดรับสัญญาณคล่ืนส่ันสะเทือนไว้ที่ระยะ 61 และ 63 
เมตร จากหน้าอุโมงค์ ทั้งด้านซ้ายและขวาของอุโมงค์ ที่ระยะ 7 
เมตรในแนวรัศมีวัดจากจุดศูนย์กลางของอุโมงค์ (รูปที่ 6)  

สำหรับตำแหน่งของกระเปาะทรายนั ้นจัดวางในตำแหน่งที่
แตกต่างกันสองตำแหน่ง ได้แก่ กรณีที่ 1. กระเปาะทรายวางตัวอยู่
ในแนวขุดเจาะของอุโมงค์ และ กรณีที่ 2. กระเปาะทรายวางตัวอยู่
ห่างจากแนวขุดเจาะของอุโมงค์ออกไปทางด้านข้างเป็นระยะทาง 
100 m ดังแสดงในรูปที่ 7 และรูปที่ 8 ตามลำดับ 

ในการจำลองการแพร่กระจายคลื่น ได้สร้างคลื่นอัดสังเคราะห์
แบบริคเกอร์ที่มีความถี่หลักเท่ากับ 1,000 เฮิรตซ์ และระยะเวลา
เท่ากับ 2.4 มิลลิวินาที ที่จุดกำเนิดคล่ืน โดยการจำลองแต่ละคร้ัง ใช้
เวลาตรวจวัดคลื่นทั้งหมด 0.4 วินาที หลังจากนั้นจะเริ่มการจำลอง
ใหม่โดยเปลี่ยนตำแหน่งของจุดกำเนิดคลื ่นจนครบ 24 ตำแหน่ง 
ข้อมูลคลื่นที่ได้จากจุดตรวจวัดทั้งส่ีจุดจะถูกนำไปใช้ในการวิเคราะห์
ผลต่อไป   
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รูปที่ 6  แผนผังการจัดวางตำแหน่งของแหล่งกำเนิดคล่ืน และ

ตัวรับสัญญาณบริเวณดาดอุโมงค์ 

จากการจำลองการแพร่กระจายของคลื ่นด้วยวิธี Spectral 
element method คลื ่นตรงที ่ เก ิดขึ ้นจะเคลื ่อนที ่ไปยังต ัวรับ
สัญญาณ จากนั้นเคลื่อนไปยังความผิดปกติทางธรณีวิทยาภายหน้า
อุโมงค์ และสะท้อนกลับมายังตัวรับสัญญาณอีกคร้ัง ดังรูปที่ 9 

 
รูปที่ 7  แบบจำลองความเร็วชั้นหินที่ความผิดปกติทาง

ธรณีวิทยาวางตัวอยู่ในแนวการขุดเจาะของอุโมงค์ 

  
รูปที่ 8  แบบจำลองความเร็วชั้นหินที่มีความผิดปกติทาง

ธรณีวิทยาวางตัวอยู่นอกแนวการขุดเจาะของอุโมงค์ 

 

 
รูปที่ 9  การจำลองการแพร่กระจายของคลื่นด้วยวิธี Spectral 

element method 

ผลจากการเก็บข้อมูลในปริภูมิของ ระยะทาง – เวลา ดังรูปที่ 
10 โดยความชันของคลื ่นในปริภูมิดังกล่าว สามารถบ่งบอกถึง
ความเร็วและทิศทางของคลื ่น ซึ ่งผลที ่ได ้จากการจำลองการ
แพร่กระจายของคลื่นจะเห็นได้ว่า มีคลื่นที่มีความเร็วเท่ากันแต่
ทิศทางตรงกันข้าม บ่งบอกถึงคล่ืนตรง (Direct wave) และคล่ืน
สะท้อน (Reflected wave) ซึ่งเป็นคล่ืนหลักที่จะใช้ในการวิเคราะห์
ผลต่อไป  

 
รูปที่ 10  ข้อมูลจากตัวรับสัญญาณ ในปริภูมิของ ระยะทาง - เวลา 

4. การเปรียบเทียบผล 

เมื่อนำเอาคลื่นตรวจวัดจำลองในหัวข้อก่อนหน้ามาประมวลผล
และแสดงเป็นหน้าตัดด้วยวิธี Kirchhoff จะได้ผลดังแสดงในรูปที่ 
11 ถึง 14 โดยบริเวณท่ีมีความเข้มสีสูงในภาพหน้าตัด จะแสดงถึง
ตำแหน่ง และขนาดที่เป็นไปได้ของกระเปาะทราย ส่วนเส้นทึบสีแดง
จะแสดงถึงตำแหน่งของอุโมงค์ และเส้นประสีแดงจะแสดงถึง
ตำแหน่งของกระเปาะทราย 

 
 

อุโมงค์ 
ความผิดปกติทางธรณีวิทยา 

อุโมงค์ 
ความผิดปกติทางธรณีวิทยา 

Vp = 1000 m/s 

Vp = 3000 m/s 

Vp = 1000 m/s 

Vp = 3000 m/s 

100 m 50 m 

100 m 

หน้าคลื่นตรง 

หน้าคลื่นสะท้อน 
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จากรูปที่ 11  เมื่อวิเคราะห์ผลโดยไม่คำนึงถึงทิศการสั่นของ
คลื ่นจะสามารถประเมินได้ว่ามีกระเปาะทรายอยู ่ด้านหน้าของ
อุโมงค์ โดยมีมุมเปิด 45 องศา และยังพบการสะท้อนหลายครั้ง ที่
ตำแหน่งถัดจากกระเปาะทรายออกไป เมื ่อเปรียบเทียบกับการ
วิเคราะห์ผลที่คำนึงถึงทิศของการส่ัน มุมเปิดที่พบมีขนาด 29 องศา 
ซึ่งมีขนาดที่เล็ก และใกล้เคียงกับขนาดจริงกว่า ดังรูปที่ 12 

จากรูปที่ 13 เมื่อวิเคราะห์โดยไม่คำนึงถึงทิศของการสั่น พบ
กว่า การสะท้อนที่ชัดที่สุดอยู่ที่ตำแหน่งของกระเปาะทรายนอกแนว
อุโมงค์ โดยมีมุมเปิด 25 องศา แต่ยังคงพบการสะท้อนที่อยู่ในแนว
อุโมงค์อยู่ ซึ่งเป็นจุดสะท้อนที่ไม่มีอยู่จริง เมื่อเปรียบเทียบกับการ
วิเคราะห์โดยคำนึงถึงทิศของการสั่นในรูปที่ 14 จะพบตำแหน่งของ
กระเปาะทรายที่มุมเปิด 17 องศา และสามารถกำจัดการสะท้อนใน
แนวอุโมงค์ได้ 

อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์โดยคำนึงถึงทิศของการสั่น ยังคง
เกิดภาพของจุดสะท้อนที่ไม่มีอยู ่จริงอยู่ ได้แก่ 1. ภาพบนพื้นผิว
สะท้อนบริเวณนอกแนวของอุโมงค์ ในรูปที่ 12 และ 2. ภาพสะท้อน
ของกระเปาะทราย โดยมีแนวของอุโมงค์เป็นเส้นสะท้อน ในรูปที่ 14 
เพราะฉะนั้นการทำนายถึงตำแหน่งของความผิดปกติทางธรณีวิทยา
ด้านหน้าอุโมงค์ อาจต้องมีข้อมูลทางธรณีวิทยาโดยรอบอุโมงค์ด้วย 
เพื ่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการทำนายถึงตำแหน่งของความ
ผิดปกติดังกล่าว 

 
รูปที่ 11  ข้อมูลจากการแปลผลแบบ Kirchhoff จากข้อมูลคล่ืนที่

ได้จากแบบจำลองความเร็วชั้นหิน กรณีที่ 1 

 

 
รูปที่ 12  ข้อมูลจากการแปลผลแบบ Kirchhoff โดยคำนึงถึงการ

ส่ันจากข้อมูลคล่ืนที่ได้จากแบบจำลองความเร็วชั้นหิน 
กรณีที่ 1 

 
รูปที่ 13  ข้อมูลจากการแปลผลแบบ Kirchhoff จากข้อมูลคล่ืนที่

ได้จากแบบจำลองความเร็วชั้นหิน กรณีที่ 2 

 
รูปที่ 14 ข้อมูลจากการแปลผลแบบ Kirchhoff โดยคำนึงถึงทิศ

ของการส่ัน จากข้อมูลคล่ืนที่ได้จากแบบจำลองความเร็ว
ชั้นหิน กรณีที่ 2 

ตำแหน่งจริงของกระเปาทราย 
ตำแหน่งจริงของอุโมงค์ 

ตำแหน่งจริงของกระเปาทราย 
ตำแหน่งจริงของอุโมงค์ 

ตำแหน่งจริงของกระเปาทราย 
ตำแหน่งจริงของอุโมงค์ 

ตำแหน่งจริงของกระเปาทราย 
ตำแหน่งจริงของอุโมงค์ 
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5. สรุปผล 

จากการสร้างแบบจำลองความเร็วในชั้นหิน 2 รูปแบบ แล้ว
นำไปประมวลผลด้วยการกรองแบบ F-K และว ิเคราะห์แบบ 
Kirchhoff โดยคำนึง และไม่คำนึงถึงทิศทางของการสั่นของตัวรับ
สัญญาณ เพื ่อทำนายตำแหน่งของความผิดปกติทางธรณีวิทยา
บริเวณหน้าอุโมงค์สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. การกรองความเร็วคลื ่นแบบ F-K สามารถขจัดคลื ่นที่
รบกวนคลื ่นสะท้อนจากความผิดปกติทางธรณีวิทยา
ด้านหน้าอุโมงค์ได้ 

2. การวิเคราะห์โดยคำนึงถึงการสั ่นของตัวรับสัญญาณ 
สามารถ เพิ ่มความแม่นยำในการระบุความกว้างของ
ความผิดปกติทางธรณีวิทยา และลดภาพที่เกิดจากการ
สะท้อนหลายคร้ังได้ 

อย่างไรก็ตาม การจำลองและการวิเคราะห์ในงานวิจัยนี้ จะถูก
จำกัดอยู่ในระนาบ 2 มิติ ซึ่งเป็นระนาบที่อยู่ในทิศทางการสั่นของ
ตัวรับสัญญาณเท่านั ้น แต่ถ้าหากเป็นปัญหาระดับ 3 มิติ การ
ตรวจวัดข้อมูลจำเป็นต้องเพิ่มแกนการสั่นของตัวรับสัญญาณเป็น
ระบบ 3 แกน และใช้การวิเคราะห์ในรูปแบบเดียวกันกับที่เสนอก่อน
หน้า แต่เป็นการคำนวณกับสัญญาณแบบเวคเตอร์ในปริภูมิ 3 มิติ 
หรือ ใช้วิธีการคำนวณแบบเดิมในปริภูมิ 2 มิติจำนวน 2 รอบ โดย
การวิเคราะห์ครั้งแรกจะใช้ข้อมูลจากการสั่น 2 ทิศทางในแนวราบ 
ส่วนการวิเคราะห์ครั้งที่สองจะใช้ข้อมูลทิศทางการสั่นในระนาบดิ่งที่
วางตัวตามแนวอุโมงค์ การวิเคราะห์ดังกล่าวสามารถแสดงเป็นหน้า
ตัด 2 ระนาบที่ต้ังฉากกันเพ่ือแสดงถึงตำแหน่งของความผิดปกติทาง

ธรณีวิทยาในระบบ 3 มิติได้  
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บทคัดย่อ 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยเกิดแผ่นดินไหวขนาดปานกลางถึงรุนแรง เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยได้รับความสนใจทั้ง
ในวงวิชาการและวิศวกรรม บทความนี้ทำการศึกษาการวิเคราะห์แผ่นดินไหวของเขื่อนหินถมดาดหน้าคอนกรีตผ่านการจำลองเชิงตัวเลขโดยมุ่งเน้น
ไปที่องค์ประกอบของแผ่นดาดหน้าคอนกรีตเป็นหลัก โดยเขื่อนน้ำงึม 2 ซึ่งเป็นเขื่อนขนาดใหญ่และมีความสูง 182 เมตร ถูกใช้เป็นกรณีศึกษาและใช้
ชุดข้อมูลผลการทดสอบและเครื่องมือตรวจวัดในสนามจากเขื่อนน้ำงึม 2 การศึกษานี้ดำเนินการวิเคราะห์ทำด้วยวิธีไฟไนท์เอลิเมนต์แบบสามมิติ 
วัสดุหินถมถูกจำลองด้วยโดยแบบจำลองฮาร์ดเดนนิ่งพิจารณาช่วงความเครียดระดับต่ำ (Hardening Soil Model with Small strain, HSS) โดย
การตอบสนองของเขื่อนหินถมดาดหน้าคอนกรีตภายใต้แรงแผ่นดินไหวที่แตกต่างกันถูกเปรียบเทียบเพื่อหาความจำเป็นในการวิเคราะห์แผ่นดินไหว
ของเขื่อนหินถมดาดหน้าคอนกรีตพฤติกรรมของแผ่นคอนกรีตถูกนำเสนอภายใต้การพิจารณาแบบสถิตศาสตร์และพลศาสตร์ จุดมุ่งหมายของ
งานวิจัยนี้คือนำเสนอพฤติกรรมเข่ือนหินถมดาดหน้าคอนกรีตภายใต้แผ่นดินไหว  
คำสำคัญ: เขื่อนหินถมดาดหน้าคอนกรีต, แผ่นดาดหน้าคอนกรีต, แผ่นดินไหว, ไฟไนท์เอลิเมนต์ 

Abstract 

Thailand has experienced the moderate to strong earthquakes during the past decade. The occurrences of earthquake 
events in Thailand led to the wide attentions from both academic and engineering fields. This article investigates the seismic 
analysis of high concrete face rockfill dam (CFRD) through numerical simulations, mainly focusing on the concrete face slab 
component. The Nam Ngum 2 (NN2) dam, a large CFRD of 182 m height is used as the case study. The data sets of experimental 
tests are collected from the NN2 dam project. The three-dimensional (3D) finite element analysis was performed. The rockfill 
material characteristics are represented by Hardening soil model with small strain stiffness (HSS). The response of CFRDs under 
variation of seismic input is compared to discuss the necessity of conducting seismic analysis of high CFRDs. The behavior of 
concrete face slab is presented under static and dynamic conditions. The final goals of this research may provide the effective 
approach for the seismic design of CFRDs. 
Keywords: Concrete face rockfill dam, Concrete face slab, Earthquake, Finite element method 

 
1. บทนำ 

เขื่อนคอนกรีตดาดหน้าหินถม (CFRD) เป็นเขื่อนหินถมประเภท
หนึ่ง ที่ได้รับความนิยมในก่อสร้างอย่างแพร่หลายเนื่องจากใช้ต้นทุน
และระยะเวลาในการก่อสร้างที่ต่ำเมื่อเทียบกับเขื่อนประเภทอ่ืน 
และจากเทคโนโลยีในการบดอัดในปัจจุบัน ที่สามารถเพิ่มความ
หนาแน่นในการบดอัด ด้วยเหตุนี้เขื่อนคอนกรีตดาดหน้าหินถม ใน
ปัจจุบัน สามารถก่อสร้างให้มีความสูงมากกว่า 150 เมตรได้ [1] 
ดังนั้นเขื่อนคอนกรีตดาดหน้าหินถม จึงเป็นตัวเลือกสำคัญในการ
ก่อสร้างเขื่อนสำหรับการกักเก็บน้ำสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า 
เช่น เขื ่อนชิบูย่า (233 เมตร), เขื ่อนแคมโปสนาวาส (202 เมตร) 
และ เขื ่อนซีพิงพู (256 เมตร) แต่ปัญหาสำคัญที่พบมากในเขื่อน 
CFRD คือความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อคอนกรีตดาดหน้าซึ่งมีหน้าที่ใน

การป้องกันการซึมผ่านของน้ำเข้าสู่ตัวเขื่อน เป็นเหตุให้น้ำซึมผ่าน
เข้าสู่ส่วนหินถมได้ ซึ่งสามารถก่อให้เกิดความเสียหายของตัวเขื่อน 
ด้วยเหตุนี้ ความเสียหายบริเวณคอนกรีตดาดหน้าจึงเป็นสิ่งที่ต้อง
นำมาพิจารณาเสถียรภาพของเข่ือนคอนกรีตดาดหน้าหินถม  

จากงานวิจัยในอดีตปัจจัยที ่ส ่งผลต่อความเสียหายของ
คอนกรีตดาดหน้าเกิดขึ้นมาได้จากหลายปัจจัย เช่น การเสียรูปและ
การทรุดตัวของตัวเขื ่อน รวมไปถึงผลจากปัจจัยภายนอกเช่น 
แผ่นดินไหว โดยแผ่นดินไหวสามารถส่งผลกระทบโดยตรงต่อความ
เส ียหายของต ัวเข ื ่อนหินถมดาดหน้าคอนกรีต [2],[3] ดังนั้น
การศึกษาอิทธิผลของแผ่นดินไหวที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของ
เขื่อนคอนกรีตดาดหน้าหินถม  

ในปัจจุบันวิธีการไฟไนท์เอลิเมนต์ ได้รับความนิยมอย่าง
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แพร่หลายในการวิเคราะห์การเสียรูปที่เกิดขึ ้นของตัวเขื่อน โดย
ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความถูกต้องในการวิเคราะห์ คือ การเลือกใช้
แบบจำลองวัสดุที่เหมาะสม โดยแบบจำลองที่ได้ร ับความนิยม
สำหร ับเข ื ่อนห ินถมค ือแบบจำลองไฮเปอร ์ โบล ิคอ ีลาสติก 
(Hyperbolic Elastic model) ที ่เสนอโดย Duncan and Chang 
[4]-[6] แม้ว่าแบบจำลองดังกล่าวจะเป็นที่นิยมในการจำลองเขื่อน
หินถมเนื่องจากสะดวกต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในโปรแกรมทาง
คอมพิวเตอร์ แต่ทั้งนี้แบบจำลองดังกล่าวก็ยังไม่สามารถสะท้อน
พฤติกรรมการขยายตัวเนื่องจากแรงเฉือน (Shear Dilatancy) จึง
เป็นข้อจำกัดในการวิเคราะห์พฤติกรรมของเขื่อนหินถมที่มีขนาด
ใหญ ่และความส ูงมาก  [7] โดยในการว ิ เคราะห ์ป ัญหาทาง
แผ่นดินไหวมีนักวิจัยบางท่านได้นำแบบจำลองอีลาสโตพลาสติก 
(Elasto-Plastic Model)  มาใช ้ ในการว ิ เ ค ราะ ห์และจำลอง
พฤติกรรมของเขื่อนหินถม [8] และนำผลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับผล
ตรวจวัดในสนาม แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาเขื่อนคอนกรีตดาด
หน้าหินถม ภายใต้แรงกระทำเนื่องจากแผ่นดินไหว ค่าความเครียด
ที ่เกิดขึ ้นจะมีค่าต่ำมาก ทำให้แบบจำลองอีลาสโตพลาสติกไม่
สามารถจำลองพฤติกรรมของเขื่อนคอนกรีตดาดหน้าหินถม ภายใต้
แรงกระทำเนื่องจากแผ่นดินไหวได้อย่างแม่นยำ ดังนั้นการเลือกใช้
แบบจำลองฮาร ์ดเดนนิ่ งพ ิจารณาช ่วงความเคร ียดระดับต่ำ 
(Hardening Soil Model with Small strain, HSS) ที่สามารถคล
อบคลุมจากแรงแผ่นดินไหว มีความเหมาะสมสำหรับวิเคราะห์
พฤติกรรมของเขื ่อนคอนกรีตดาดหน้าหินถม ภายใต้แรงกระทำ
เนื่องจากแผ่นดินไหว 

ดังนั ้นงานวิจัยนี้ทำการศึกษาการประเมินความเสียหายของ
เขื่อนหินถมดาดหน้าคอนกรีตโดยใช้แบบจำลอง HSS โดยที่ใช้การ
ประเมินโดยโปรแกรมวิเคราะห์ PLAXIS 3D เพื ่อวิเคราะห์และ
ประเมินความเสียหายที ่เก ิดขึ ้นในตัวเข ื ่อนและแผ่นดาดหน้า
คอนกรีตที่ได้รับผลกระทบจากแรงแผ่นดินไหว 

2. วิธีการศึกษา 

2.1. แบบจำลองไฟไนท์เอลิเมนต์ 

การวิเคราะห์เชิงตัวเลขใช้หลักการวิธีไฟไนท์เอลิเมนต์ 3 มิติ 
ด้วยโปรแกรม PLAXIS 3D โดยเขื ่อนน้ำง ึม 2 ถูกนำมาใช้เป็น
กรณีศึกษา ต้ังอยู่บนลำน้ำงึม บ้านห้วยบ่อ แขวงเวียงจันทร์ ประเทศ
ลาว เขื ่อนสูง 182 เมตร อัตราส่วนความชันแนวดิ่งต่อแนวราบ
เท่ากับ 1:1.4 ความยาวสันเขื่อนเท่ากับ 500 เมตร  โดยการจำลอง
เขื่อนดาดหน้าหินถมจะอ้างอิงขนาด ขั้นตอนการก่อสร้าง และโซน
ของวัสดุดังแสดงในรูปที่ 1 และ 2 ตามลำดับ ในการศึกษานี้ได้ลด
ความซับซ้อนโดยจำลองให้เขื่อนมีลักษณะสมมาตรในทิศทางเหนือ
น้ำ-ท้ายน้ำ (แกน x) ความกว้างแม่น้ำเท่ากับ 100 เมตร  ดังแสดง
ในรูปที่ 1 ระยะห่างจากเขื่อนและขอบเขตโมเดลทีค่าเท่ากับ 1.5H 

(H = ความสูงของเข ื ่อน CFRD) ซึ ่งเพียงพอต่อการว ิเคราะห์
พฤติกรรมของเขื่อนดาดหน้าหินถม ภายใต้แผ่นดินไหว [9]  ส่งผล
ให้เงื่อนไขขอบเขต (Boundary Condition) มีขนาดจากจุดเริ่มต้น 
(Origin Point) ในแนวแกน X เท่ากับ 1070 เมตร แกน Y เท่ากับ 
1080 เมตร และในแกน Z เท ่าก ับ 282 เมตร แผ่นดาดหน้า
คอนกรีตจำลองให้มีค ุณสมบัติทึบน้ำ และกำหนดค่า 𝑅  
ระหว่างแผ่นคอนกรีตและตัวเขื่อน มีค่าเท่ากับ 0.9 แบบจำลองมี
โครงตาข่าย(Mesh) ดังแสดงในรูปที่ 1 ซึ่งมีจำนวนเอลิเมนต์เท่ากับ 
250,528 เอลิเมนต์ 

2.2. แบบจำลอง HSS และค่าพารามิเตอร์ 

ในการศึกษาครั้งนี้ วัสดุตัวเขื่อนกำหนดให้พฤติกรรมของเขื่อน
เป็นไปตามแบบจำลอง HSS ซึ่งมีค่าพารามิเตอร์ แสดงดัง 

 
รูปที่ 1 แบบจำลอง 3 มิติของเขื่อนน้ำงึม 2 

 

รูปที่ 2 ขั้นตอนการก่อสร้างของเขื่อนน้ำงึม 2 
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ตารางท่ี 1 พารามิเตอร์ฮาร์ดเดนนิงความเครียดต่ำสำหรับวัสดุหิน
ถมเขื่อนน้ำงึม 2 

ตารางที่ 1 อ้างอิงจากวิจัยก่อนหน้า [10] โดยวัสดุหลักที่ใช้
ก่อสร้างเขื่อน คือ หินทราย (Sandstone) สำหรับโซนวัสดุ 2B, 3A, 
3B และ 3D สำหรับโซน 3C และ 3E เป็นวัสดุผสมระหว่างหินทราย
และหินทรายแป้ง (Siltstone) โดยขนาดวัสดุที่ใหญ่ที่สุดในสนามมี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 1.2 ม. กำหนดให้พฤติกรรมของ
แผ่นดาดหน้าคอนกรีตเป็นไปตามแบบจำลองอิลาสติกเชิงเส้นโดยมี
ค่าโมดูลัสของสภาพยืดหยุ่นเท่ากับ 20,000 เมกะปาสคาล และ
อัตราส่วนของปัวซองเท่ากับ 0.2  

2.3. ขั้นตอนในการวเิคราะห ์

การวิเคราะห์แบบจำลองตามหลักการวิธีไฟไนท์เอลิเมนต์ แบบ 
3 มิติ ด้วยโปรแกรม PLAXIS 3D โดยมีขนาดแบบจำลองดังแสดงใน
รูปที่ 1 โดยมีการแบ่งวัสดุหินถมออกเป็น 8 โซน ดังแสดงในรูปที่ 2a 
การจำลองช่วงเริ่มต้นก่อสร้างถึงสิ้นสุดการก่อสร้างถูกแบ่งออกเป็น 
4 ขั้นตอนหลักและ 17 ขั้นตอนย่อย ดังแสดงในรูปที่ 2b โดยกำหนด
แรงกระทำในแต่ละขั้นตอนเป็นแรงโน้มถ่วงของโลกและการเติมน้ำ
เข้าเขื่อนอีก 7 ขั้นตอนย่อย โดยอ้างอิงจากข้อมูลระดับน้ำที่เพิ่มขึ้น
จากเคร่ืองมือตรวจวัด การเพ่ิมระดับน้ำในแต่ละขั้นตอนกำหนดเป็น
ค่าแรงดันน้ำบริเวณหน้าเขื่อนกระทำกับแผ่นดาดหน้าคอนกรีต เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องของโมเดลและจำลองความเค้นที่เกิดขึ้นใน
ตัวเขื่อนและแผ่นดาดหน้าคอนกรีตก่อนที่จะได้รับแรงแผ่นดินไหว
โดยการตรวจสอบความถูกต้อง โดยเปรียบเทียบกับผลตรวจวัดใน
สนาม ซึ่งติดต้ังบริเวณ ระนาบที่  3  ดังแสดงในรูปที่ 3 และ รูปที่ 4 
แสดงตำแหน่งและชนิดของอุปกรณ์ตรวจวัดซึ ่งประกอบไปด้วย 
เครื ่อง Hydrostatic Settlement Cell (HSC) โดยติดตั ้งในสอง
ระดับความสูงในส่วนหินถมและติดตั้ง Electro Level (EL) บริเวณ

แผ่นคอนกรีตดาดหน้า การจำลองแรงแผ่นดินไหวในแผ่นดินไหว
จำลองโดยกำหนดแรงกระทำของแรงแผ่นดินไหวบริเวณใต้ชั้นหิน
ถม (Z=0) ในรูปแบบของความเร่งต่อเวลา ด้วยระดับความเข้ม 
(Intensity) สองระดับได้แก่  Peak ground acceleration (PGA) 
= 0.2g และ 0.4g เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของเขื่อนหินถมดาดหน้า
คอนกรีต โดยกำหนดให้ทิศทางของแรงแผ่นดินกระทำต่อเขื่อนใน
ทิศทางแกน X ซึ่งเป็นทิศทางเหนือน้ำท้ายน้ำซึ่งเป็นทิศทางที่ใช้ใน
การศึกษาอิทธิพลของแผ่นดินไหวต่อเขื่อนตามงานวิจัยก่อนหน้า 
[11] และยังเป็นทิศทางหลักในกรณีวิเคราะห์แบบสองมิติ  คล่ืน
แผ่นดินไหวที่ใช้ในการวิเคราะห์ จำลองจากผลตรวจวัดแผ่นดินไหว
ที่เกิดบริเวณอำเภอแม่สายดังแสดงในรูปที่ 5 โดยมีค่า PGA=0.2g 
เพื่อศึกษาอิทธิพลของความรุนแรงของแผ่นดินไหวกระทำต่อเขื่อน 
จึงได้มีการกำหนดคลื่นแผ่นดินไหวที่มีขนาด PGA=0.4g เพิ่มเติม
โดยใช้วิธีขยายตามสัดส่วนตามผู้วิจัยก่อนหน้า [12] จากคลื่นขนาด 
PGA=0.2g  

 

 
รูปที่ 3    ระนาบติดต้ังอุปกรณ์ตรวจวัดในเขื่อนน้ำงึม 2 

 
 

รูปที่ 4 ตำแหน่งอุปกรณ์ตรวจวัดในเขื่อนน้ำงึม 2 

Parameters Dam Zoning 
2B 3A 3B&3D 3C&3E 

c (kPa) 1 1 1 1 
𝝋° 39 39 3 36 
Ѱ° 3.2 3.2 3.2 -5 

𝑬𝟓𝟎
𝒓𝒆𝒇 (kPa) 65000 65000 80000 17000 

𝑬𝒐𝒆𝒅
𝒓𝒆𝒇  (kPa) 50000 52000 55000 13000 

𝑬𝒖𝒓
𝒓𝒆𝒇(kPa) 195000 195000 240000 51000 

𝒎 0.45 0.34 0.29 0.68 
𝒗𝒖𝒓 0.2 0.2 0.2 0.2 

𝒑𝒓𝒆𝒇 (kPa) 100 100 100 100 
𝒌𝟎 0.33 0.33 0.33 0.34 

𝑮𝟎
𝒓𝒆𝒇(MPa) 110 110 110 110 

𝜸𝟎.𝟕 (10-5) 5.5 5.5 5.5 5.5 
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รูปที่ 5 รูปคล่ืนแผ่นดินไหวที่ตรวจวัดจากอำเภอแม่สาย  

 
รูปที่ 6 การเปรียบเทียบค่าการทรุดตัวจากผลวิเคราะห์และ

ผลตรวจวัดจากชุดเคร่ืองมือ HSC 3.1-3.5 

 
รูปที่ 7 การเปรียบเทียบค่าการทรุดตัวจากผลวิเคราะห์และ

ผลตรวจวัดจากชุดเคร่ืองมือ HSC 3.7-3.12 

 
รูปที่ 8 การเปรียบเทียบการเสียรูปของแผ่นคอนกรีตดาด

หน้าระหว่างการผลการวิเคราะห์และผลจาก
เคร่ืองมือตรวจวัด EI 3.1-3.9 

3. การวิเคราะห์และผลการศึกษา 

3.1. ผลการวิเคราะห์เขือ่นหลังจากการก่อสร้างและเติม
น้ำ 

วิธีการเปรียบเทียบความถูกต้องของแบบจำลองทำโดยนำผล

การวิเคราะห์ไปเปรียบเทียบกับผลตรวจวัดในสนามจากโดยผ่าน
อุปกรณ์ตรวจวัดดังที่แสดงในรูปที่ 4 ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูล การ
ทรุดตัวจากเครื ่องม ือ HSC 3.1-3.5 และ HSC 3.7-3.12 และ 
concrete displacement จากเครื่องมือ Electro level (EL) จาก
รูปที่ 6 และรูปที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบค่าการทรุดตัว  

 
รูปที่ 9 การเปรียบเทียบค่าการทรุดตัวระหว่างหลังก่อสร้าง

และเติมน้ำต่อหลังเกิดแผ่นดินไหวจากชุดเคร่ืองมือ 
HSC 3.1-3.5 

 
รูปที่ 10 การเปรียบเทียบค่าการทรุดตัวระหว่างหลังก่อสร้าง

และเติมน้ำต่อหลังเกิดแผ่นดินไหวจากชุดเคร่ืองมือ 
HSC 3.7-3.12 

 
รูปที่ 11 เปรียบเทียบการทรุดตัวบริเวณสันเขื่อนเทียบ

ระยะเวลาที่แผ่นดินไหวกระทำ 
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รูปที่ 12 แผนภาพแสดงระดับการทรุดตัวของเขื่อนดาดหน้าหินถมขณะได้รับแรงแผ่นดินไหว 

 

 
รูปที่ 13 การเปรียบเทียบการเสียรูปของแผ่นคอนกรีตดาดหน้า

ระหว่างการก่อสร้างและเติมน้ำต่อหลังได้รับแรง
แผ่นดินไหว  

จากผลวิเคราะห์ของวัสดุหินถมกับเครื ่องมือ HSC 3.1-3.5, 
HSC 3.7-3.12 พบว่าลักษณะการทรุดตัวมีแนวโน้มเดียวกับข้อมูล
จากผลตรวจวัดในสนามแต่ผลการวิเคราะห์มีค่าน้อยกว่าผลที่ได้ผล

ตรวจวัดในสนาม แต่ผลการวิเคราะห์ในตำแหน่งที่ติดตั้ง HSC 3.7-
3.12 มีค่าการทรุดตัวที่ใกล้เคียงกับผลตรวจวัดมากกว่า ซึ่งค่าการ
ทรุดตัวที่แตกต่างอาจเนื่องมาจากการศึกษานี้ไม่ได้พิจารณาผลจาก
ความคืบและผลกระทบจากขนาดของวัสดุ (Scaling Effects) รูปที่ 
8 แสดงการเสียรูปของแผ่นคอนกรีตดาดหน้าในระนาบที่ 3 จากการ
วิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนท์เอลิเมนต์เปรียบเทียบกับค่าการเสียรูปที่
เกิดขึ ้นจริง พบว่าผลการวิเคราะห์มีแนวโน้มการเสียรูปในเชิง
พฤติกรรมมีแนวโน้มเดียวกันและค่าการเสียรูปสูงสุดก็มีค่าใกล้เคียง
กัน  

3.2. ผลการวิเคราะพฤติกรรมภายใต้แผ่นดินไหว 

จากรูปที่ 9 และ 10 แสดงการทรุดตัวที่เกิดขึ้นภายหลังรับ
แรงแผ่นดินไหวโดยเปรียบเทียบการทรุดตัวที่เกิดขึ้นในตำแหน่งที่
ติดต้ังเคร่ืองมือตรวจวัด HSC กับการทรุดหลังทำการก่อสร้าง 
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รูปที่ 14 แผนภาพแสดงระดับการเสียรูปของเขื่อนในทิศทางดาดหน้าหินถมขณะได้รับแรงแผ่นดินไหว 

 
รูปที่ 15 ความเค้นอัดในแผ่นคอนกรีตดาดหน้าหลังได้รับแรง

แผ่นดินไหว 

โดยการทรุดตัวหลังได้รับแรงแผ่นดินไหวที่เพิ่มขึ้นจะแปรผัน
ตามระดับความสูง การทรุดตัวที ่เกิดขึ ้นหลังจากแผ่นดินไหวที่
ตรวจวัดจากเครื่องมือ HSC 3.1-3.5 ซึ่งติดตั้งในบริเวณที่สูงกว่า จะ
เกิดการทรุดตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดที่ระดับความเข้มที่ 0.2g และ0.4 g อยู่
ที่ 9 เปอร์เซ็นต์ และ 17 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับแต่การทรุดตัวจาก
บริเวณเครื่องมือ HSC 3.7-3.12 จะเพิ่มขึ้นเพียง 6 เปอร์เซ็นต์ และ 
11 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ โดยที่ระดับการทรุดตัวเพิ่มเติมจากผล
ของแผ่นดินไหวสอดคล้องกับงานวิจัยในอดีต [1] นอกจากนี ้การ
ทรุดตัวของเขื่อนดาดหน้าหินถมนั้นแปรผันตามระดับความเข้มของ
คลื่นแผ่นดินไหวที่กระทำต่อตัวเขื่อนดาดหน้าหินถมดังแสดงในรูปที่ 
11 ซึ่งแสดงการทรุดตัวของสันเขื ่อนภายใต้คลื ่นแผ่นดินไหวที ่มี
ระดับความเข้มแตกต่างกัน โดยจากรูปแสดงลักษณะการทรุดตัว
ขณะได้รับแรงแผ่นดินจากทั้งสองระดับตวามเข้มซึ่งทำให้เกิดการ
ทรุดตัวในรูปแบบเดียวกันในแต่ละช่วงเวลาที ่คลื ่นกระทำ แต่
ปริมาณการเสียรูปที ่เกิดขึ ้นนั ้นขึ ้นกับระดับความเข้มของคล่ืน
แผ่นดินไหว เช่นเดียวที่แสดงในรูปที่ 9 และ 10 นอกจากนี้ความเข้ม

ของคลื่นแผ่นดินไหวยังส่งผลต่อการเสียรูปในส่วนอื่นของเขื่อนดาด
หน้าหินถมด้วยดังแสดงในรูปที่ 13 ซึ่งแสดงการเสียรูปของแผ่นดาด
หน้าคอนกรีต โดยการเสียรูปของแผ่นคอนกรีตหลังได้ร ับแรง
แผ่นดินไหวจะมีการเสียรูปมากที่ระดับความสูงใกล้สันเขื่อน ซึ่ง
ความรุนแรงของแผ่นดินไหวก็เป็นอิทธิพลหลักที่ส่งผลโดยตรงต่อ
พฤติกรรมแผ่นคอนกรีตดาดหน้าที่จะทำให้แผ่นคอนกรีตดาดหน้า
เสียรูปมากขึ้นแต่ยังคงแนวโน้มการเสียรูปเหมือนพฤติกรรมการทรุด
ตัวที่เกิดขึ้นในส่วนหินถม 

พฤติกรรมของเขื่อนดาดหน้าหินถมภายใต้แรงแผ่นดินไหวจะ
มีการเปลี่ยนแปลงดังรูปที่ 12 และ 14 ที่การทรุดตัวและการเสียรูป
จะเปลี ่ยนแปลงตามระยะเวลาท ี ่ได ้ร ับแรงแผ ่นด ินไหว โดย
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะคงเดิมในแต่ละช่วงเวลาแต่ความ
เสียหายจะมาขึ้นตามเวลาในลักษณะเดียวกันกับการทรุดตัวที่สัน
เขื่อนดังแสดงในรูปที่ 11  

รูปที่ 15 แสดงความเค้นที่เกิดขึ้นในคอนกรีตดาดหน้าโดยท่ี
ความเค้นมากที่สุดเกิดขึ ้นที่บริเวณแผ่นคอนกรีตส่วนบนเป็นซึ่ง
สอดคล้องกับการทรุดตัวและการเสียรูปในแผ่นคอนกรีตที่จะมีค่า
มากขึ้นตามลำดับความสูงของเขื่อนคอนกรีตดาดหน้าหินถม 

4. สรุป 

การศึกษานี้ใช้การวิเคราะห์ไฟไนท์อิลิเมนต์แบบ 3 มิติเพ่ือ
ศึกษาพฤติกรรมของเขื่อนคอนกรีตดาดหน้าหินถม โดยพิจารณาค่า
การทรุดตัวของวัสดุหินถม และการเสียรูปของแผ่นดาดหน้า
คอนกรีต ภายใต้แรงแผ่นดินไหว จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้
ดังนี้ 

พฤติกรรมการทรุดตัว การเสียรูปของแผ่นคอนกรีตดาดหน้า 
และความเค้นอัดในแผ่นคอนกรีตดาดหน้า ของเขื่อนคอนกรีตดาด
หน้าหินถมภายใต้แรงแผ่นดินไหว มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกันโดยที่
ค่าสูงสุดเกิดขึ้นที่บริเวณความสูงใกล้กับสันเขื่อนและจะมีค่าลดหล่ัน
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ลงมาตามระดับความสูงของเขื ่อน โดยการทรุดตัวของเขื ่อน
เนื่องจากการเกิดแผ่นดินไหว จะมีค่ามากที่ระดับความสูงที่เพิ่มขึ้น 
เช่นเดียวกับการเสียรูปของแผ่นคอนกรีตดาดหน้า ที่มีค่าการเสียรูป
ที่ระดับความสูงใกล้กับสันเขื่อน และความเค้นอัดในแผ่นคอนกรีต
ดาดหน้าเปลี่ยนแปลงจะเห็นได้ชัดที่ระยะแผ่นคอนกรีตตั้งแต่ 200 
เมตร นับจากตีนเขื่อน ซึ่งค่าระดับความเข้มมากขึ้นเป็นเหตุให้เกิด
ความเสียหายมากขึ้นตามระดับความเข้มของคล่ืนแผ่นดินไหว 

5. กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากสำนักงาน
การวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผู้วิจัยขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่
สนับสนุนเอื้อเฟื้อสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ รวมไปถึงคำแนะนำ
และแนวทางจากอาจารย์ สำหรับงานวิจัยนี้  
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บทคัดย่อ 

บทความนี้ศึกษาการอัดตัวคายน้ำของดินเหนียวอ่อนผสมเถ้าลอยจีโอโพลิเมอร์ ดินเหนียวอ่อนเก็บที่ความลึก 5-8 เมตร บริเวณคลองเตย 
กรุงเทพฯ ตัวแปรต้นที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ปริมาณความชื้นของดินเหนียวอ่อน (Water content, Wn) เท่ากับ 1LL, 2LL และ 3LL (LL คือ
ขีดจำกัดเหลว) และอัตราส่วนดินเหนียวอ่อนต่อเถ้าลอย (SC:FA) เท่ากับ 90:10 ในขณะที่อัตราส่วนอัลคาไลน์ต่อเถ้าลอยเท่ากับ 0.6 (Liquid 
alkaline:Fly ash, L/FA) อัตราส่วนของสารละลายโซเดียมซิลิเกต (Sodium silicate, Na2SiO3) ต่อโซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium hydroxide, 
NaOH) เท่ากับ 50:50 และความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ 8 โมลาร์ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าปริมาณความชื้น (Wn) ส่งผลกระทบต่อ
คุณสมบัติการอัดตัวคายน้ำของดินเหนียวอ่อนผสมเถ้าลอยจีโอโพลิเมอร์ อัตราส่วนโพรงของตัวอย่างดินเหนียวอ่อนผสมเถ้าลอยจีโอโพลิเมอร์ที่ปริมาณ
ความชื้นเท่ากับ 3LL มีค่ามากที่สุด เนื่องจากปริมาณความชื้นสูงทำให้ความเข้มข้นของสารกระตุ้นถูกเจือจางลง ในทางตรงกันข้าม อัตราส่วนโพรงของ
ตัวอย่างดินเหนียวอ่อนผสมเถ้าลอยจีโอโพลิเมอร์ที่ปริมาณความช้ืนเท่ากับ 1LL มีค่าน้อยที่สุด เนื่องจากอนุภาคเม็ดดินจัดเรียงตัวแบบกระจัดกระจาย 
คำสำคัญ: การอัดตัวคายน้ำ, ดินเหนียวอ่อน, เถ้าลอย, จีโอโพลิเมอร์ 

Abstract 

This paper investigated consolidation of soft clay mixed with fly ash geopolymer.  Soft clay was collected at a depth of 5 - 8 
m, Klong Toey, Bangkok. The dominant factors used in this study were the moisture content of soft clay (Wn) of 1LL, 2LL and 3LL 
(LL = liquid limit) and soft clay:fly ash (SC:FA) ratios of 90:10. Whereas, liquid alkaline:fly ash ratio of 0.6, sodium silicate:sodium 
hydroxide ratio (Na2SiO3/NaOH) of 50:50, NaOH concentration of 8 molar were fixed curing 28 day. The tested result showed that 
the moisture content (Wn) has an effect on consolidation properties of soft clay mixed with fly ash geopolymer. The void ratio of 
soft clay mixed with fly ash geopolymer sample at Wn = 3LL was the highest. This is because the high Wn dilutes NaOH 
concentration. On the other hand, the void ratio of sample at Wn = LL was the lowest because soil particles flocculate. 
Keywords: Consolidation, Soft clay, Fly ash, Geopolymer 

 
1. บทนำ 

การออกแบบและก่อสร ้างโครงสร ้างพ ื ้นฐาน หรือระบบ
สาธารณูปโภค เช ่น โครงสร้างฐานราก โครงสร้างคันดิน และ
โครงสร ้ า งถนนบนช ั ้ นด ิ น เหน ี ยวอ ่ อน  ( Soft clay) ใน เขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมักประสบปัญหาทางวิศวกรรม 
เนื ่องจากดินเหนียวอ่อน ปริมาณความชื ้นสูง ซึ ่งส่งผลให้กำลัง
ต้านทานแรงเฉือนและความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกต่ำ 
ดังนั้นการปรับปรุงคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินเหนียวอ่อนจึงเป็น
สิ่งที่จำเป็นก่อนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานบนชั้นดินเหนียวอ่อนนี้ 

เพื ่อเพิ ่มกำลังรับแรงแบกทานและลดการทรุดตัว ในปัจจุบันการ
ปรับปรุงดินเหนียวอ่อนคือการปรับปรุงด้วยสารเคมี เช่น ปูนซีเมนต์ 
ปูนขาว และตะกรันเหล็ก เป็นต้น อย่างไรก็ตามการนำปูนซีเมนต์ที่
เป็นวัสดุเชื่อมประสานมาใช้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก
กระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่ง
ก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก  

เถ้าลอย (Fly ash, FA) ที่เป็นของเหลือ (by-product) จากการ
เผาถ่านหิน เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ามาทดแทนปูนซีเมนต์ จึงเป็นอีก
แนวทางหนึ่งในการปรับปรุงคุณภาพของดินเหนียวอ่อน องค์ประกอบ
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หลักทางเคมีของเถ้าลอย คือ ซิลิกา (SiO2) และอะลูมิน่า (Al2O3) เมื่อ
ผสมเถ้าลอยกับสารละลายที่มีด่างแก่ เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์ และ
โซเดียมซิลิเกต จะทำให้มีโครงสร้างจับตัวกันเป็นสารประกอบอะลูมิ
โนซิลิเกต ซึ่งเป็นโครงสร้างก่ึงผลึกที่มีความแข็งแรง [6] 

งานวิจัยนี้ศึกษาค่าสัมประสิทธิ์การอัดตัวคายน้ำและสัมประสิทธิ์
การซึมผ่านน้ำของตัวอย่างดินเหนียวอ่อนผสมเถ้าลอยจีโอโพลิเมอร์ 
โดยทดสอบการอัดตัวคายน้ำแบบรวดเร็ว (Rapid consolidation 
test) [3] ที่อายุบ่ม 28 วัน งานวิจัยนี้แปรผันปริมาณความช้ืน (Water 
content, Wn) เท่ากับ 1LL, 2LL, 3LL (LL คือขีดจำกัดเหลวของดิน) 
อัตราส่วน SC:FA เท่ากับ 90:10 อัตราส่วนอัลคาไลน์ต่อเถ้าลอย
เท่ากับ 0.6 (Liquid alkaline:Fly ash, L/FA) อัตราส่วนของสารละลาย
โซเดียมซิลิเกต (Sodium silicate, Na2SiO3) ต่อโซเดียมไฮดรอกไซด์ 
(Sodium hydroxide, NaOH) เท ่าก ับ 50:50 ความเข ้มข ้นของ
โซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ 8 โมลาร์ 

2. วัสดุและวิธีการทดสอบ 

2.1. ดินเหนียวอ่อน (SOFT CLAY, SC) 

ดินเหนียวอ่อนเก็บที่ความลึกประมาณ 5-8 เมตร บริเวณเขต
คลองเตย จังหวัดกรุงเทพฯ ดินเหนียวอ่อนมีหน่วยน้ำหนักเท่ากับ 
15.97 kN/m3 ค่าความถ่วงจำเพาะ (Gs) เท่ากับ 2.68 ค่าขีดจำกัด
เหลว (LL) เท่ากับร้อยละ 63.93 ค่าขีดจำกัดพลาสติก (PL) เท่ากับ
ร้อยละ 25.49 และค่าดัชนีความเป็นพลาสติก (PI) เท่ากับ 38.44 รูป
ที่ 1 แสดงขนาดคละของดินเหนียวอ่อน ซึ ่งทดสอบโดย Laser 
particle size analysis พบว่า ขนาดเฉลี่ยของอนุภาค (D50) ของดิน
เหนียวอ่อนเท่ากับ 3.6 ไมครอน ดินเหนียวอ่อนจำแนกได้เป็นดิน
เหน ียวท ี ่ม ีพลาสต ิกส ูง (CH) โดยระบบเอกภาพ Unified Soil 
Classification System (USCS) 

ตารางท่ี 1  คุณสมบัติพ้ืนฐานของดินเหนียวกรุงเทพ 

คุณสมบัติ ดินเหนียวกรุงเทพ 
หน่วยน้ำหนัก (kN/m3) 15.97 
ความถ่วงจำเพาะ (Gs) 2.68 
ขีดจำกัดเหลว LL (%) 63.93 

ขีดจำกัดพลาสติก PL (%) 25.49 
ดัชนีความเป็นพลาสติก PI (%) 38.44 
ขนาดเฉล่ียของอนุภาค (D50) 3.6 

USCS CH 

2.2. เถ้าลอย (FLY ASH, FA) 

เถ้าลอยได้จากโรงงานไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง เถ้าลอยมีค่าความ
ถ่วงจำเพาะ (Gs) เท่ากับ 2.69 ขนาดเฉลี่ยของอนุภาค (D50) ของเถ้า
ลอยเท่ากับ 23 ไมครอน การกระจายขนาดของอนุภาคเถ้าลอย แสดง
ในรูปที ่ 1 ซึ ่งได้จากการทดสอบด้วยเทคนิค Laser particle size 

analysis  

2.3. สารกระตุ้น (ALKALINE ACTIVATOR) 

งานวิจัยนี้ใช้อัตราส่วนสารกระตุ้น (Liquid alkaline activator, 
L) ต่อเถ้าลอย (Fly ash) เท่ากับ 0.6 ซึ่งสารกระตุ้นเป็นส่วนผสมของ
โซเดียมซิลิเกต (Na2SiO3) กับโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) และ
อัตราส่วน Na2SiO3:NaOH เท่ากับ 50:50 NaOH เป็นแบบเกล็ด ที่
ความบริสุทธ์ร้อยละ 99 และความเข้มข้นของ NaOH เท่ากับ 8 โม
ลาร์ 

 
รูปที่ 1  ขนาดคละของดินเหนียวอ่อนและเถ้าลอย 

2.4. การเตรียมตัวอย่าง 

การเตรียมตัวอย่างดินเหนียวอ่อนผสมเถ้าลอยจีโอโพลิเมอร์ 
ดำเนินการดังนี้ การปรับปริมาณความชื้นของตัวอย่างดินเหนียวอ่อน
เท่ากับ 1LL, 2LL และ 3LL (LL คือขีดจำกัดเหลว) หลังจากเตรียม
ปริมาณความชื้นเสร็จแล้ว ทำการผสมดินเหนียวอ่อนกับเถ้าลอยท่ี
อัตราส่วนดินเหนียวอ่อนต่อเถ้าลอยเท่ากับ 90:10 โดยผสมให้เข้ากัน
เป็นเวลา 5 นาที จากน้ันตัวอย่างดินเหนียวอ่อนผสมเถ้าลอยถูกนำมา
ผสมกับสารกระตุ้นที่อัตราส่วน L/FA เท่ากับ 0.6 และอัตราส่วน 
Na2SiO3:NaOH เท่ากับ 50:50 โดยใช้เวลาในการผสมประมาณ 5 
นาที เมื่อผสมตัวอย่างเป็นเนื้อเดียวกันแล้วจึงทำการเทตัวอย่างลง
แบบท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ 75 มิลลิเมตร และความ
สูง 40 มิลลิเมตร แล้วทำการหุ้มด้วยฟิล์มพลาสติกเพื่อป้องกันการ
สูญเสียความชื้น จากน้ันบ่มที่อุณหภูมิห้อง 28 วัน แล้วจึงทำการถอด
แบบออก หลังจากนั ้นเริ ่มทำการทดสอบการอัดตัวคายน้ำแบบ
รวดเร็ว (Rapid consolidation test) ตามวิธีของ Horpibulsuk et 
al. [3] โดยใช้ทฤษฎีการอัดตัวคายน้ำของ Terzaghi (1923) ร่วมกับ
หลักการ Hyperbola method ของ Sridharan et al. (1985) ใน
การประมาณหาค่าระดับการอัดตัวคายน้ำเฉลี่ยของดิน (Average 
degree of consolidation) ที่เวลาใด ๆ หลังจากวางน้ำหนัก เมื่อ
ทราบค่าความเค้นประสิทธิผลแล้วทำการทดสอบซ้ำโดยวางน้ำหนัก
ค่าต่อไป [1] วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์การอัดตัวคายน้ำ (Coefficient 

Grain Size Distribution Curve

Diameter (m)

0.01 0.1 1 10 100 1000

%
 F

in
er

 b
y 

w
ei

gh
t

0

20

40

60

80

100

Soft Clay
Fly ash



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

GTE-22-3 

of consolidation) และค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านน้ำ (Coefficient 
of permeability) ของตัวอย่างดินเหนียวอ่อนผสมเถ้าลอยจีโอโพลิ
เมอร์สามารถหาได้จากสมการที่ (1) และ (2)  

v v wk c m     (1) 
20.24 /vC mH c     (2) 

เมื่อ k คือสัมประสิทธิ์การซึมผ่านน้ำ (Coefficient of permeability), 
Cv คือสัมประสิทธิ์การอัดตัวคายน้ำ (Coefficient of consolidation), 
mv คือสัมประสิทธิ์การเปล่ียนแปลงปริมาตร (Coefficient of volume 
change) และ 

w คือความหนาแน่นของน้ำ [2] โดยที่ค่า Cv สามารถ
หาได้จากวิธ ีของ Sridraran et al. เมื ่อ m คือ เส ้นความลาดชัน
ระหว่างระยะการทรุดตัวกับเวลา, H คือ ความสูงของตัวอย่าง และ c 
คือ จุดตัดระยะการทรุดตัวเทียบกับเวลา [4] 

3. ผลการทดสอบ 

รูปที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนโพรงกับความเค้น
กดทับในแนวด่ิงของตัวอย่างดินเหนียวอ่อนผสมเถ้าลอยจีโอโพลิเมอร์
ที่ปริมาณความช้ืนต่าง ๆ พบว่าอัตราส่วนโพรงของตัวอย่างดินเหนียว
อ่อนผสมเถ้าลอยจีโอโพลิเมอร์ที่ปริมาณความชื้นเท่ากับ 3LL มีค่า
มากที่สุด เนื่องจากปริมาณความชื้นสูงทำให้ความเข้มข้นของสาร
กระตุ้นถูกเจือจางลง [5] ซึ่งส่งผลให้ความหนาของชั้นประจุกระจาย
ตัวมากที่สุด ในทางตรงกันข้ามอัตราส่วนโพรงของตัวอย่างดินเหนียว
อ่อนผสมเถ้าลอยจีโอโพลิเมอร์ที่ปริมาณความชื้นเท่ากับ 1LL มีค่า
น้อยที่สุด เนื่องจากอนุภาคเม็ดดินจัดเรียงตัวแบบกระจัดกระจาย 
และถูกเชื่อมประสานมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากสารกระตุ้นสามารถชะ
ซิลิก้า และอะลูมิน่าออกจากเถ้าลอยเพ่ือทำปฏิกิริยากับแคลเซียม ซึ่ง
ทำให้เกิดปฏิกิริยาแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรตร่วมกับแคลเซียมอะลูมิโน
ซิลิเกตไฮเดรต [6] 
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รูปที่ 2  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนโพรงกับความเค้น

กดทับในแนวด่ิง  

 

รูปที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลง
ปริมาตร (Coefficient of volume change) กับความเค้นกดทับใน
แนวดิ ่งของตัวอย่างดินเหนียวอ่อนผสมเถ้าลอยจีโอโพลิเมอร์ที่
ปริมาณความชื้นต่าง ๆ พบว่าสัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงปริมาตร
ของตัวอย่างดินเหนียวอ่อนผสมเถ้าลอยจีโอโพลิเมอร์มีแนวโน้มลดลง
ตามความเค ้นกดทับในแนวดิ ่งท ี ่ เพ ิ ่มข ึ ้น ยกตัวอย่างเช ่น ค่า
สัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงปริมาตรของตัวอย่างดินเหนียวอ่อนผสม
เถ้าลอยจีโอโพลิเมอร์ที ่ปริมาณความชื ้นเท่ากับ 3LL มีค่าเท่ากับ 
1.51x10-3, 7.06x10-3 , 4.17x10-3, 2.49x10-3, 1.57x10-3 และ 
9.51x10-3 kPa-1 สำหรับความเค้นกดทับในแนวดิ่งเท่ากับ 30, 60, 
120, 240, 480 และ 1000 kPa ตามลำดับ เนื่องจากปริมาณความช้ืน
ที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ความเข้มข้นของสารกระตุ้นถูกเจือจางและทำให้มี
อัตราส่วนโพรงที่มากขึ้นทำให้มีการเปลี่ยนแปลงปริมาตรที่มากขึ้น 
ค่าส ัมประสิทธ ิ ์การเปล ี ่ยนแปลงปริมาตรจะถ ูกใช ้คำนวณค่า
สัมประสิทธิ์การซึมผ่านน้ำ (Coefficient of permeability) 

รูปที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสัมประสิทธิ์การอัดตัวคายน้ำ 
(Coefficient of consolidation) กับความเค้นกดทับในแนวดิ่งของ
ตัวอย่างดินเหนียวอ่อนผสมเถ้าลอยจีโอโพลิเมอร์ที่ปริมาณความชื้น
ต่าง ๆ พบว่าค่าสัมประสิทธิ์การอัดตัวคายน้ำของตัวอย่างดินเหนียว
อ่อนผสมเถ้าลอยจีโอโพลิเมอร์มีแนวโน้มลดลงตามความเค้นกดทับใน
แนวด่ิงที่เพ่ิมขึ้น สำหรับทุกปริมาณความชื้น เนื่องจากอนุภาคเม็ดดิน
จัดเรียงตัวแบบกระจัดกระจายมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ตัวอย่างมีความทึบ
น้ำมากขึ้น และทำให้สัมประสิทธิ ์การอัดตัวคายน้ำมีค่าลดลง ค่า
สัมประสิทธิ์การอัดตัวคายน้ำจะถูกใช้คำนวณค่าสัมประสิทธิ์การซึม
ผ่านน้ำ (Coefficient of permeability) 
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รูปที่ 3  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสัมประสิทธิ์การเปล่ียนแปลง

ปริมาตรของดินเหนียวกับความเค้นกดทับในแนวด่ิง 
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รูปที่ 4  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสัมประสิทธิ์การอัดตัวคายน้ำ

กับความเค้นกดทับในแนวด่ิง 

ร ูปที่  5 แสดงความส ัมพ ันธ ์ระหว ่างอ ัตราส ่วนโพรงกับ
สัมประสิทธิ ์การซึมผ่านน้ำ (Coefficient of permeability) ของ
ตัวอย่างดินเหนียวอ่อนผสมเถ้าลอยจีโอโพลิเมอร์ที่ปริมาณความชื้น
ต่าง ๆ พบว่าค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านน้ำของตัวอย่างดินเหนียวอ่อน
ผสมเถ้าลอยจีโอโพลิเมอร์มีค่าเพิ่มขึ้นตามปริมาณความชื้นที่เพิ่มขึ้น 
เนื่องจากความเข้มข้นของสารกระตุ้นถูกเจือจาง [5] ซึ่งทำให้ความ
หนาของชั้นประจุเพ่ิมมากขึ้น 

 
รูปที่ 5  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนโพรงกับ

สัมประสิทธิ์การซึมผ่านน้ำ 

4. สรุปผลงานวิจัย 

งานวิจัยนี้ศึกษาการอัดตัวคายน้ำของดินเหนียวอ่อนผสมเถ้า
ลอยจีโอโพลิเมอร์ที ่ปริมาณความชื ้นต่าง ๆ ประเด็นสำคัญของ
งานวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้  

1. อัตราส่วนโพรงของตัวอย่างดินเหนียวอ่อนผสมเถ้าลอยจีโอ
โพลิเมอร์ที่ปริมาณความชื้นเท่ากับ 3LL มีค่ามากที่สุด เนื่องจาก
ปริมาณความชื้นสูงทำให้ความเข้มข้นของสารกระตุ้นถูกเจือจางลง 

ในทางตรงกันข้าม อัตราส่วนโพรงของตัวอย่างดินเหนียวอ่อนผสม
เถ้าลอยจีโอโพลิเมอร์ที่ปริมาณความชื้นเท่ากับ 1LL มีค่าน้อยที่สุด 
เนื ่องจากอนุภาคเม็ดดินจัดเรียงตัวแบบกระจัดกระจาย และถูก
เชื่อมประสานมากขึ้น  

2. ค่าสัมประสิทธิ์การอัดตัวคายน้ำของตัวอย่างดินเหนียวอ่อน
ผสมเถ้าลอยจีโอโพลิเมอร์มีแนวโน้มลดลงตามความเค้นกดทับใน
แนวดิ่งที่เพิ่มขึ้น สำหรับทุกปริมาณความชื้น เนื่องจากอนุภาคเม็ด
ดินจัดเรียงตัวแบบกระจัดกระจายมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ตัวอย่างมี
ความทึบน้ำมากขึ้น และทำให้สัมประสิทธิ์การอัดตัวคายน้ำมีค่า
ลดลง  

3. ค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านน้ำของตัวอย่างดินเหนียวอ่อน
ผสมเถ้าลอยจีโอโพลิเมอร์มีค่าเพิ่มขึ้นตามปริมาณความชื้นที่เพิ่มขึ้น 
เนื่องจากความเข้มข้นของสารกระตุ้นถูกเจือจาง ซึ่งทำให้ความหนา
ของช้ันประจุเพ่ิมมากขึ้น 
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ค่าตัวแปร 𝜶 𝜷 และ 𝑵𝒒 ท่ีเหมาะสมกับการออกแบบเสาเข็มภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 
INVESTIGATION OF THE 𝜶 𝜷 AND 𝑵𝒒 PARAMETER FOR PILE FOUNDATION DESIGN  

IN THE UNIVERSITY OF PHAYAO 

ธนกฤต เทพอุโมงค์1,*, ธนกร ชมภูรัตน์2 และ อภิชาต บัวกล้า3 
1,3 อาจารย์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยพะเยา, จังหวัดพะเยา, ประเทศไทย 

2 รองศาสตราจารย์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยพะเยา, จังหวัดพะเยา, ประเทศไทย 
*Corresponding author address: thanakit.th@up.ac.th 

บทคัดย่อ 

การจัดตั้งมหาวิทยาลัยพะเยา และศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้จังหวัดพะเยามีการเติบโต
ของเศรษฐกิจที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในอนาคตยังมีเป้าหมายให้ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นศูนย์กลางการให้บริการ
ทางการแพทย์และการสาธารณสุขประจำภูมิภาคล้านนาตะวันออก ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน เพื่อรองรับการขยายตัวและ
ความต้องการที่สามารถเล็งเห็นได้นี้ ส่งผลทำให้เริ่มมีการก่อสร้างอาคารสูงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ อาคารเรียน หอพัก และโรงแรม โดยการ
ก่อสร้างอาคารสูงต้องอาศัยฐานรากลึกหรือเสาเข็มเพื่อรองรับทั้งขนาดและน้ำหนักของอาคาร อย่างที่ทราบกันดีว่าเสาเข็มเป็นพื้นฐานของการ
ออกแบบฐานราก ซึ่งค่าตัวแปรที่ใช้ในการออกแบบเสาเข็มนั้นจะแตกต่างกันไปเพื่อให้เหมาะสมที่สุดกับแหล่งที่นำไปใช้ ตามวัตถุประสงค์ของ
ผู้ออกแบบ หรือปัจจัยอื่น ๆ ดังนั้นวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาค่าตัวแปรหลัก ได้แก่ 𝜶 𝜷 และ 𝑵𝒒 ที่เหมาะสมกับการออกแบบเสาเข็มที่ใช้ภายใน
มหาวิทยาลัยพะเยา และศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงพื้นที่ข้างเคียง ซึ่งประกอบไปด้วยหอพักขนาดสูงเป็นจำนวน
มาก ท้ายที่สุดของงานวิจัยนี้ได้สรุปค่าตัวแปรดังกล่าวที่เหมาะสมสำหรับการออกแบบเสาเข็มในพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งได้รายงานจากการวิเคราะห์
เปรียบเทียบค่าการรับน้ำหนักของเสาเข็มจากวิธีสถิตยศาสตร์และวิธีพลศาสตร์ของอาคารที่ก่อสร้างภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการขยายตัวในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ของทั้งมหาวิทยาลัยพะเยา ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสำหรับนำไปใช้วิเคราะห์ออกแบบเสาเข็มหรือทำการศึกษาต่อไปในอนาคต 
คำสำคัญ: การออกแบบเสาเข็ม, พารามิเตอร์เสาเข็ม, กำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มโดยวิธีสถิตยศาสตร์, การทดสอบเสาเข็มด้วยวิธีพลศาสตร์, 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

Abstract 

The existence of University of Phayao as well as the recent University of Phayao Medical Center and Hospital has 
influenced the continuous economic growth of Phayao province. Beside the development of University of Phayao, University 
of Phayao Medical Center and Hospital have been targeted to be the service center of Eastern Lanna including Chiang Rai, 
Phayao, Phrae, and Nan. As a result, the high-rise buildings have been increased to prepare for the foreseeable demand such 
as education building, dormitory, and hotel. The load-bearing capacity of the high-rise buildings foundation needs the deep 
foundation or pile to support its large and heavy structure. As we know that the pile is the basis for design of deep foundation 
and in designing the pile, there are different parameters to achieve the most suitability or specific requirements of the targeted 
areas, designer’s purpose, and other factors focused. By this reason, this research aims to find out the main parameter including  
𝛼 𝛽 and 𝑁  which are suitable to apply for the pile design using in University of Phayao and neighborhood area. At the end 
of this study, the proper parameters are concluded from comparing the load-bearing capacity of the plies of the high-rise 
buildings in University of Phayao between the employment of Static method and the application of dynamic pile load test. 
The outcome would be beneficial to the present and near-term expansion of University of Phayao, University of Phayao 
Medical Center and Hospital, and other concerned areas; moreover, to the relevant studies in the future. 
Keywords: Pile foundation design, Pile foundation parameters, Pile load capacity by static method, Dynamic pile load test, 
University of Phayao 
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1. คำนำ 

การออกแบบเสาเข็มจะมีค่าตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณ
กำลังรับน้ำหนักบรรทุกจากแรงเสียดทานผิวและกำลังรับน้ำหนัก
บรรทุกที ่ปลายเสาเข็ม เช่น ค่า 𝜷 จากสูตรแรงเสียดทานรอบ
เสาเข็ม (skin friction capacity,𝑸𝑺) และ 𝑵𝒒 จากสูตรแรงแบก
ทานที ่ปลายเสาเข็ม (end bearing capacity , 𝑸𝑬) โดยตัวแปร
ดังกล่าวที่เหมาะสมกับการออกแบบเสาเข็มมีหลายค่า ทำให้ได้ผล
การออกแบบท่ีต่างกันออกไปเพราะค่าตัวแปรที่เหมาะสมนั้นไม่ได้
เจาะจงพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง การเลือกใช้ตัวแปรจึงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
ของวิศวกรผู้ออกแบบ (ธนกร, 2555) ซึ่งผลการออกแบบส่วนใหญ่ที่
ได้จะมีค่าสูงกว่าความเป็นจริง 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยพะเยาได้แยกออกมาจากมหาวิทยาลัย
นเรศวร และเป ็นมหาลัยเอกเทศอย่างเต ็มร ูปแบบจึงทำให้
มหาวิทยาลัยพะเยามีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีจำนวนนิสิต
เป็นจำนวนมากทำให้ในพื้นที่บริเวณมหาวิทยาลัยมีการก่อสร้าง
อาคารสูง เพื่อรองรับจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการวิจัย
นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและค้นคว้าหาค่าตัวแปร 𝜷 และ 𝑵𝒒 ที่
เหมาะสมกับการออกแบบเสาเข็มภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 

2. การดำเนินงานวิจัย  

2.1. พ้ืนที่เป้าหมาย 

มหาวิทยาลัยพะเยามีจำนวนนิสิตและบุคลากรมีแนวโน้มเพ่ิม
มากขึ้นทุกๆปี ทางมหาวิทยาลัยพะเยาจึงต้องมีการก่อสร้างอาคาร
เรียน หอพัก ศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลทันตกรรมขึ้นเพื่อรองรับ
นิสิต บุคลากรและประชาชนท่ัวไปท่ีต้องการใช้บริการ ทางคณะวิจัย
จึงได้คัดเลือกพื้นที่บริเวณที่โครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ระยะที่ 
2 อาคารพิเคราะห์โรค มหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งได้ข้อมูลดินจากการ
เจาะสำรวจ 5 หลุมดังแสดงในรูปที่ 1 มาออกแบบหาค่าตัวแปร 𝛽 
และ 𝑁  ที่เหมาะสมกับการออกแบบเสาเข็ม 

 

รูปที่ 1  ภาพถ่ายมุมสูงของอาคารพิเคราะห์โรคและข้อมูลดิน 
5 หลุม 

2.2. การสำรวจทางธรณีเทคนคิ 

การเจาะสำรวจชั้นดินเป็นวิธีหลักที่ใช้ในการสำรวจชั้นดิน โดย
เจาะลงไปสำรวจการเปล่ียนแปลงของชั้นดิน ซึ่งในการวิจัยนี้ได้
ข้อมูลการเจาะสำรวจชั้นดินของโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์
ระยะที่ 2 อาคารพิเคราะห์โรค มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมีข้อมูลดิน
อยู่ 5 หลุม โดยเลือกหลุมเจาะสำรวจหมายเลข 2 มาวิเคราะห์ ซึ่ง
ข้อมูลดินได้ดังตารางที่ 1 ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 หลุมเจาะสำรวจหมายเลข 2 

 

2.3. ขั้นตอนดำเนนิงานวิจัย 

1. วิเคราะห์ชั้นดินจากข้อมูลผลการเจาะสำรวจดินทั้งสิ้น5หลุม
และวิเคราะห์หลุมที่มีความเหมาะสมเพื่อใช้ในการออกแบบปรากฏ
ว่าได้ใช้ชั ้นดินของหลุมเจาะสำรวจหมายเลข 2 เพราะชั้นดินของ
หลุมเจาะสำรวจหมายเลข 2 ที่ความลึก -9 เมตรมีชั้นดินทรายซึ่ง
เหมาะสำหรับการวางเสาเข็ม และมีขอ้มูลครบถ้วนเป็นประโยชน์ต่อ
การออกแบบ 

2. การออกแบบเสาเข็มมีตัวแปร 𝜶 𝜷 และ 𝑵𝒒 เป็นจำนวน
มาก จึงได้ทำการค้นหาตัวแปรที่เหมาะสมต่อดินในพื้นที่ก่อสร้าง
ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา จากการค้นคว้าตัวแปรพบว่าตัวแปร 𝜶 
มีค่าที่ใกล้เคียงกัน และมีผลต่อการคำนวณเพียงเล็กน้อย จึงใช้ตัว
แปร 𝜶 เป ็นหลักเพียงค ่าเด ียวโดยเล ือกใช้พารามิเตอร ์ของ 
Tomlinson (1957) แต่ค่าตัวแปร 𝜷 มีค่าที่แตกกันและมีผลต่อการ
คำนวณเป็นอย่างมากจึงเลือกมาจำนวน 3 ค่าที่มีความเหมาะสมต่อ
ดินในพื ้นที่ และค่าตัวแปร 𝑵𝒒 จำนวน 5 ค่า โดยค่าตัวแปรที่
นำมาใช้ล้วนเป็นตัวแปรที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในประเทศไทยดัง
แสดงในตารางท่ี 2 

3 คำนวณการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มในการออกแบบ
เสาเข็มจะแบ่งออกเป็นสองลักษณะคือ กำลังรับน้ำหนักบรรทุกจาก
แรงต้านที่ผิวด้านข้างเสาเข็ม (𝑸𝑺) และกำลังรับน้ำหนักบรรทุกจาก
แรงต้านปลายเสาเข็ม (𝑸𝑬) เป็นสำคัญ 

4 การทดสอบเสาเข็มด้านพลศาสตร์ (dynamic pile load 
test) เป็นการทดสอบหากำลังรับน้ำหนักของเสาเข็ม โดยใช้ตุ้ม
น้ำหนักปล่อยกระแทกที่หัวเสาเข็มให้เสาเข็มเกิดการเคลื่อนตัว  
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แรงกระแทกจากตุ้มน้ำหนักจะทำให้เกิดคลื่นความเค้นอัดเคลื่อนที่
ลงในเสาเข็ม ด้วยความเร็วคลื่นที่ขึ ้นอยู่กับคุณสมบัติของเสาเข็ม
คล่ืนความเค้นดังกล่าวจะสะท้อนกลับ 

5 เปรียบเทียบกับการทดสอบเสาเข็มด้านพลศาสตร์การ
ทดสอบเสาเข็มด้านพลศาสตร์ โครงการก่อสร้าง กลุ่มอาคารศูนย์
การแพทย์ระยะที่ 2 อาคารพิเคราะห์โรค มหาวิทยาลัยพะเยา ตำบล
แม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จำนวน 3 ต้น ทดสอบโดย บริษัท 
เอส.เค.อี.คอนซัลแตนท์ จำกัด  

ตารางท่ี 2  พารามิเตอร์ 𝜶  𝜷  และ 𝑵𝒒  ที่ใช้ในการออกแบบ
เสาเข็มในแต่ละกรณี 

กรณี 𝜷 𝑵𝒒 
1 Meyerhof (1976) Terzaghi’s Bearing 

Capacity Factors 
2 Meyerhof (1976) Peak, Hanson, and 

Thornburn, (1974) 
3 Meyerhof (1976) Terzaghi (1943) 
4 Meyerhof (1976) Vesic (1963) 
5 Meyerhof (1976) Berezantsev (1961) 
6 

After BROM, (1978) 
Terzaghi’s Bearing 
Capacity Factors 

7 
After BROM, (1978) 

Peak, Hanson, and 
Thornburn, (1974) 

8 After BROM, (1978) Terzaghi (1943) 
9 After BROM, (1978) Vesic (1963) 
10 After BROM, (1978) Berezantsev (1961) 
11 

'tan* s  
Terzaghi’s Bearing 
Capacity Factors 

12 
'tan* s  

Peak, Hanson, and 
Thornburn, (1974) 

13 'tan* s  Terzaghi (1943) 
14 'tan* s  Vesic (1963) 
15 'tan* s  Berezantsev (1961) 

 

3. การคำนวณการรับน้ำหนักของเสาเข็มเดี่ยวด้วยวิธี
สถิตยศาสตร์ 

การออกแบบฐานรากเสาเข็มอาศัยกลไกการรับน้ำหนักที่เกิด
จากแรงเสียดทานรอบเสาเข็มและแรงต้านทานที่ปลายเสาเข็ม โดย
การคำนวณการรับน้ำหนักของเสาเข็มเดี่ยวด้วยวิธีทางสถิตยศาสตร์
นั้นอาศัยความรู้ ได้แก่ สมดุลในแนวตั้ง สภาพชั้นดิน และคุณสมบติั
ของดิน สมการการประมาณค่ากำลังรับน้ำหนักประลัยสามารถ
เขียนได้ดังสมการที่ 1 

𝑸𝒖𝒍𝒕 𝑸𝑺 𝑸𝑬 𝑾𝑷 1 

โดยท่ี 𝑸𝒖𝒍𝒕 คือ กำลังรับน้ำหนักประลัย 
𝑸𝑺 คือ แรงต้านทานเนื่องจากแรงเสียดทานระหว่างเสาเข็ม

และดิน 
𝑸𝑬 คือ แรงแบกทานท่ีปลายเสาเข็ม 
𝑾𝑷 คือ น้ำหนักของเสาเข็ม 

3.1. แรงต้านเนือ่งจากแรงเสียดทานระหวา่งเสาเข็มและ
ดิน (SHAFT RESISTANCE, 𝑸𝑺) 

ค่าของ 𝑸𝑺 สามารถคำนวณได้จากแรงเสียดทานระหว่าง
เสาเข็มและดินตลอดความยาวของเสาเข็มดังสมการท่ี 2  

𝑸𝑺 𝒇𝑺𝑨𝑺 2 

โดยท่ี 𝒇𝑺 ความเค้นเสียดทานในช้ันดินที่พิจารณา และ 𝑨𝑺 คือ 
พ้ืนที่เส้นรอบวงเสาเข็มในช้ันดินที่พิจารณา 

การพิจารณาค่า กรณีเสาเข็มผ่านชั้นดินเหนียวการประมาณค่า
ความเค้นเสียดทานระหว่างเสาเข็มและดินเหนียวใช้วิธีแอลฟ่า โดย
วิธีนี้ใช้หลักการวิเคราะห์แบบความเค้นรวม นั่นคือ 𝑪 𝑺𝒖 และ 
ɸ = 0 ดังนั้น สามารถคำนวณได้ดังสมการท่ี 3 

𝒇𝑺 𝜶𝑺𝒖 3 

เมื่อ 𝑺𝒖 คือ กำลังรับแรงเฉือนแบบไม่ระบายน้ำโดยประมาณ
ได้จากการใช้ค ่าเฉลี ่ยหรือค่าที ่บริเวณกึ ่งกลางชั ้นและ 𝜶 คือ 
adhesion factor 

กรณีเสาเข็มผ่านชั้นดินทรายการวิเคราะห์ 𝒇𝑺 สามารถคำนวณ
ได้ดังสมการท่ี 4 

𝒇𝑺 𝑲𝒔𝝈′𝒗𝒕𝒂𝒏𝜹 𝜷𝝈′𝒗 4 

เมื่อ 𝑲𝒔  คือ สัมประสิทธิ์แรงดันดินด้านข้าง 𝜹   คือมุมเสียด
ทานระหว่างเสาเข็มและดิน และ 𝝈′𝒗  คือ ความเค้นประสิทธิผล
แนวด่ิงโดยพิจารณาที่บริเวณก่ึงกลางช้ันดิน 

3.2 แรงแบกทานท่ีปลายเสาเข็ม (end bearing, 𝑸𝑬) 
ค่าของ 𝑸𝑬 สามารถคำนวณได้จากแรงแบกทานที่ปลายเสาเข็ม

ดังสมการท่ี 5 

𝑸𝑬 𝒒𝑬𝑨𝑬 5 

โดยท่ี 𝒒𝑬  คือ ความเค้นแบกทานประลัย และ 𝑨𝑬  คือ
พ้ืนที่หน้าตัดของเสาเข็ม 

กรณีปลายเสาเข็มวางบนชั้นดินเหนียว วิเคราะห์โดยใช้ความ
เค้นรวม สมการกำลังแบกทานประลัยสามารถเขียนได้ดังสมการที่ 6 

𝒒𝑬 𝟗𝑺𝒖𝝈𝒗 6 
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กรณีปลายเสาเข็มวางบนชั้นดินทราย วิเคราะห์โดยใช้ความเค้น
ประสิทธิผล สมการกำลังแบกทานประลัยสามารถเขียนได้ดังสมการ
ที่ 7  

𝒒𝑬 𝝈′𝒗𝑵𝒒 7 

 

4. ผลการดำเนินงาน 

4.1. ข้อมูลชั้นดิน 

ผลการเจาะสำรวจชั ้นดินทำให้ทราบถึงลักษณะชั ้นดินว่ามี
ลักษณะในแต่ละความลึกที่ต้องการว่ามีลักษณะอย่างไร ซึ่งหลุม
เจาะสำรวจหมายเลข 2 คือหลุมเจาะที่ใช้ออกแบบเสาเข็มด้วยวิธี
สถิตยศาสตร์ สามารถจำแนกลักษณะชั้นดินได้ดังตารางที่ 3  

ตารางท่ี 3  ลักษณะชั้นดินของหลุมเจาะสำรวจหมายเลข 2  

ชั้นที่ ลักษณะชั้นดิน ความลึก 
(เมตร) 

1 ดินชั้นบน 0.00 – 1.00 

2 

ทรายปนด้วยดินเหนียวปนด้วย
ตะกอนทราย มีกรวดปนเล็กน้อย สี
น้ำตาลปนแดง สีเทาปนแดง ความ
แน่นปานกลาง 

1.00 – 3.50 

3 

ทรายปนด้วยตะกอนทราย มีกรวด
ปน สีน้ำตาลปนเทา 
สีน้ำตาลปนแดง ความแน่นแน่น
มาก 

3.50 – 6.50 

4 ดินเหนียว สีน้ำตาลแข็งมาก 6.50 - 8.00 

5 
ทรายปนด้วยดินเหนียวปนด้วย

ตะกอนทรายมีกรวดปนเล็กน้อย สี
น้ำตาลอ่อน สีน้ำตาล แน่นมาก 

8.00 - 10.45 

หลุมเจาะสำรวจหมายเลข 2 มีชั้นดินที่เหมาะสมสำหรับการ
ออกแบบ เนื่องจาก 

1. ที่ระดับชั้นดินลึกลงไป 9.00 เมตร เป็นชั้นดินทราย ซึ่งชั้นดิน
ทรายนี้เหมาะสำหรับการวางเสาเข็มอย่างยิ่ง  

2. ในรายงานผลการเจาะสำรวจดิน ข้อมูลหลุมเจาะสำรวจ
หมายเลข 2 มีข้อมูลที่ครบถ้วนที่สุด ซึ่งเป็นประโยชน์และง่ายต่อ
การออกแบบโดยวิธีสถิตยศาสตร์ 

การทดสอบเสาเข็มด้านพลศาสตร์ของโครงการก่อสร้างกลุ่ม
อาคารศูนย์การแพทย์ ระยะที่ 2 อาคารพิเคราะห์โรค มหาวิทยาลัย
พะเยา ซึ่งในโครงการนี้มีหลุมเจาะสำรวจหมายเลข 2 อยู่ในพื้นที่นี้
ด้วย ซึ่งได้ทำการทดสอบเสาเข็มด้านพลศาสตร์อยู่ด้วยกัน 3 ต้น 
เป็นเสาเข็มแบบเจาะ หน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 0.80 เมตรยาว 

8.00 เมตร สำหรับผลการทดสอบเสาเข็มด้านพลศาสตร์ได้แสดงไว้
ดังตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4  ผลการทดสอบเสาเข็มด้านพลศาสตร์ 

จำนวน
เสาเข็ม เสาเข็ม

หมายเลข 

ชนิดและ
ขนาด
เสาเข็ม
(เมตร) 

การทดสอบเสาเข็มด้าน
พลศาสตร์ 

𝑸𝑺 
(ตัน) 

𝑸𝑬 
(ตัน) 

𝑸𝒖𝒍𝒕 
(ตัน) 

1 #1(A-3) 
Dia 0.80 
L=8.0  

132.3 247.9 380.2 

2 #2(A-4) 
Dia 0.80 
L=8.0 

131.8 250.4 382.2 

3 #3(A-4) 
Dia 0.80 
L=8.0 

134.9 245.0 379.9 

4.2. ผลการวิเคราะห์แรงเสียดทานผวิด้านข้าง 

การว ิ เคราะห ์แรงเส ียดทานผ ิวด ้านข ้างนี้ (skin friction 
capacity) ม ีพาราม ิ เตอร์ 𝜶 และ 𝜷 เป ็นต ัวแปรหล ักในการ
ออกแบบ ซึ่งค่า 𝜶 มีค่าที่ไม่แตกต่างกัน ดังนั้นในการวิจัยครั ้งนี้
เล ือกใช ้พาราม ิเตอร์ 𝜶 ของ Tomlinson (1957) ในส ่วนของ
ค่าพารามิเตอร์ 𝜷 นั้นจะใช้พารามิเตอร์ Meyerhof (1976) สมการ
𝑲𝒔𝒕𝒂𝒏𝜹  และตารางค ่ า  After BROM (1978) จากผลการ
คำนวณค่าพารามิเตอร์ พารามิเตอร์ 𝜷 ของ Meyerhof (1976) 
ทดสอบได้ค่าใกล้เคียงกับผลทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของ
เสาเข็มด้านพลศาสตร์ (dynamic pile load test) มากที่สุด และ
ได้ทำการวิเคราะห์ออกมาเป็นแผนภูมิแท่งและตารางเทียบกับ
ผลทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มด้านพลศาสตร์ ดัง
แสดงใน รูปที่ 2  

 
รูปที่ 2  แผนภูมิค่าแรงเสียดทานผิวด้านข้าง 

4.3. ผลการวิเคราะห์แรงต้านทานที่ปลายเสาเข็ม   

การวิเคราะห์แรงต้านทานที่ปลายเสาเข็มนี้ (end bearing 
capacity) จะมีพารามิเตอร์ 𝑵𝒒 เป็นตัวแปรหลักในการออกแบบ 
ซ ึงค ่า  𝑵𝒒 ในการว ิจ ัยคร ั ้ งน ี ้ ได ้ ใช ้พาราม ิ เตอร์  𝑵𝒒 อยู่  5 
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พารามิเตอร์ในการออกแบบ คือ 1.Terzaghi’s Bearing Capacity 
Factors 2 .Terzaghi (1943) 3 . Berezantsev (1961) 4 .Peak, 
Hanson, and Thornburn, (1974) 5.Vesic (1963) พารามิเตอร์ 
𝑵𝒒 ที ่ใกล้เคียงกับผลการทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของ
เสาเข็มด้วยพลศาสตร์มากที่สุด คือ Terzaghi’s Bearing Capacity 
Factors ส่วนค่าพารามิเตอร์ตัวอื่นมีค่าสูงกว่าผลการทดสอบแรง
ต้านทานท่ีปลายเสาเข็มด้านพลศาสตร์มาก ดังแสดงใน รูปที่ 3 

 
รูปที่ 3  แผนภูมิค่าแรงต้านทานที่ปลายเสาเข็ม  

5. สรุปผลการทดสอบ 

5.1. สรุปผลการเจาะสำรวจชั้นดิน 

การเจาะสำรวจชั้นดินในโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์
ระยะที่ 2 อาคารพิเคราะห์โรค มหาวิทยาลัยพะเยา ทำการเจาะด้วย
เสาเข็มเจาะแบบสามขาจะเก็บตัวอย่างดินทุกๆระยะ 1.50 เมตร 
กระทำโดยใช้กระบอกเปลือกบาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว
ยาว 0.75 เมตร ทำการเจาะสำรวจ 5 หลุม ซึ่งได้เลือกหลุมเจาะ
สำรวจหมายเลข 2 มาทำการคำนวณด้วยวิธีสถิตยศาสตร์ เจาะลึก
ลง 10.45 เมตร โดยมีข้อมูลลักษณะชั้นดินดังนี้ ชั้นดินที่ 1 ดินชั้น
บน ความลึกจากผิวดินลงไป 1 เมตร ชั้นดินที่ 2 ทรายปนด้วยดิน
เหนียวปนด้วยตะกอนทราย มีกรวดปนเล็กน้อย สีน้ำตาลปนแดง สี
เทาปนแดง ความแน่นแน่นปานกลาง ความลึกจากผิวดินลงไป 3.5 
เมตร ชั้นดินที่ 3 ทรายปนด้วยตะกอนทราย มีกรวดปน สีน้ำตาลปน
เทา สีน้ำตาลปนแดง ความแน่นแน่นมาก ความลึกจากผิวดินลงไป 
6.5 เมตร ชั้นดินที่ 4 ดินเหนียว สีน้ำตาลแข็งมาก ความลึกจากผิว
ดินลงไป 8 เมตร ชั้นดินที่ 5 ทรายปนด้วยดินเหนียวปนด้วยตะกอน
ทรายมีกรวดปนเล็กน้อย สีน้ำตาลอ่อน สีน้ำตาล แน่นมาก ความลึก
จากผิวดินลงไป 10.45 เมตร 

5.2. สรุปผลของแรงเสยีดทานผิวดา้นขา้งเสาเข็ม 

การคำนวณแรงเสียดทานผิวด้านข้างเสาเข็ม พารามิเตอร์ที่
เกี่ยวข้องในการคำนวณมี 2 พารามิเตอร์ คือ พารามิเตอร์ 𝜶 และ 
𝜷 จากการคำนวณพบว่าพารามิเตอร์ 𝜶 มีค่าที่แตกต่างกันเพียง
เล็กน้อยจึงได้เลือกใช้พารามิเตอร์ 𝜶 ของ Tomlinson (1957) ส่วน
พารามิเตอร์ 𝜷 มีค่าที ่แตกต่างกันค่อยข้างมาก จากการคำนวณ

พบว่าพารามิเตอร์ 𝜷 ที่ใกล้เคียงกับผลการทดสอบเสาเข็มด้าน
พลศาสตร์มากที่สุดคือ พารามิเตอร์ 𝜷 ของ Meyerhof (1976) ซึ่ง
มีค่าเท่ากับ 115.74 ตัน เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับค่าแรงเสียดทาน
ผิวด้านข้างเสาเข็มของผลทดสอบเสาเข็มด้านพลศาสตร์ที ่มีค่า
เท่ากับ 131.8 ตัน มีเปอร์เซ็นต์ความต่างเท่ากับ 12.18 เปอร์เซ็นต์
เป็นกรณีที่มีเปอร์เซ็น์ความแตกต่างน้อยที่สุด 

5.3. สรุปผลของแรงต้านทานที่ปลายเสาเข็ม 

การคำนวณแรงต้านทานท่ีปลายเสาเข็ม พารามิเตอร์ที่เก่ียวข้อง
ในการคำนวณคือพารามิเตอร์ 𝑵𝒒 ซึ่งพารามิเตอร์ 𝑵𝒒 ที่ใกล้เคียง
กับผลการทดสอบเสาเข็มด้านพลศาสตร์มากที่สุดคือ พารามิเตอร์ 
𝑵𝒒ของ Terzaghi’s Bearing Capacity Factors ซึ ่งม ีค ่าเท่ากับ 
214.82 ตัน เมื ่อนำมาเปรียบเทียบกับค่าแรงต้านทานที ่ปลาย
เสาเข็มของผลทดสอบเสาเข็มด้านพลศาสตร์ที่มีค่าเท่ากับ 250.4 
ตัน มีเปอร์เซ็นต์ความต่างเท่ากับ 14.21 เปอร์เซ็นต์เป็นกรณีที่มี 
เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างน้อยที่สุด 

5.4. สรุปผลของกำลังรบัน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม 

การคำนวณกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มสามารถทำได้
โดยการรวมกันของแรงเสียดทานผิวด้านข้างเสาเข็มกับแรงต้านทาน
ที่ปลายเสาเข็ม ลบด้วยน้ำหนักของเสาเข็ม จากการคำนวณเพื่อหา
ค่าพารามิเตอร์ 𝜷 พารามิเตอร์ 𝜶 และพารามิเตอร์ 𝑵𝒒 พบว่า
ค ่ า พ า ร าม ิ เ ต อ ร ์  Meyerhof (1976 )  ,Tomlinson (1957 ) , 
Terzaghi’s Bearing Capacity Factors ตามลำดับเป็นพารามิเตอร์
ที่มีความเหมาะสมใกล้เคียงกับผลการทดสอบด้านพลศาสตร์ ซึ่งมี
เปอร์เซ็นต์ความต่างเมื่อเทียบกับผลทดสอบเสาเข็มด้านพลศาสตร์
เท่ากับ 13.51 เปอร์เซ็นต์ 
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ผลกระทบของการปนเปือ้นฝุ่นดินเหนียวต่ออัตราการไหลของโพลิเมอร์พีเอชพีเอ 
EFFECTS OF CLAY CONTAMINATION ON THE SEEPAGE FLOW OF  

PARTIALLY HYDROLYZED POLYACRYLAMIDE (PHPA) POLYMER 

เบญจพล เบญจวรางกูล1, วีรยุทธ โกมลวิลาศ1,* และ ฐิรวัตร บุญญะฐ1ี 
1 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

*Corresponding author address: veerayut.k@chula.ac.th 

บทคัดย่อ 

การก่อสร้างเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่ในชั้นดินกรุงเทพฯ จำเป็นต้องใช้สารละลายช่วยในการรักษาเสถียรภาพของหลุมเจาะ สารละลายที่นิยมใช้
ในปัจจุบันคือสารละลายโพลิเมอร์พีเอชพีเอ แต่เนื่องจากสารละลายโพลีเมอร์พีเอชพีเอสามารถไหลซึมเข้าไปในช้ันดินทรายได้ง่ายจึงเกิดการสูญเสีย
เป็นปริมาณมากในระหว่างการก่อสร้าง อีกทั้งยังเกิดการปนเปื้อนฝุ่นดินเหนียวระหว่างการขุดเจาะผ่านชั้นดินเหนียวกรุงเทพฯ ซึ่งส่งผลต่อ
พฤติกรรมการไหลของสารละลาย งานวิจัยนี้จึงทำการศึกษาพฤติกรรมการไหลผ่านทรายของสารละลายดังกล่าวที่ได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อน
ฝุ่นดินเหนียว โดยทำการทดสอบอัตราการไหลผ่านทรายของสารละลายโพลิเมอร์พีเอชพีเอ ทั้งในกรณีปนเปื้อนและไม่ปนเปื้อนฝุ่นดินเหนียว จากผล
การทดสอบพบว่าการปนเปื้อนฝุ่นดินเหนียวทำให้ความสามารถในการอุดช่องว่างระหว่างเม็ดทรายลดลง ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าอัตราการสูญเสีย
สารละลายโพลิเมอร์พีเอชพีเอแปรผันตามปริมาณการปนเปื้อนฝุ่นดินเหนียว 
คำสำคัญ: สารละลายโพลิเมอร์พีเอชพีเอ, การปนเปื้อนฝุ่นดินเหนียว, อัตราการไหล 

Abstract 

Partially hydrolyzed polyacrylamide (PHPA) polymer is a popular fluid for stabilizing boreholes during the construction of 
large bored piles in Bangkok. Since the permeation rate into the ground of PHPA polymer fluid is relatively high, a considerable 
fluid loss occurs during construction. The permeation rate also varies with the degree of contamination of clay particles which 
occurs when drillings are performed through the Bangkok clay layer. The result from this research shows that the seepage 
flow of PHPA polymer fluid increases with the degree of clay contamination. The clay contamination also affects the infiltration 
rate of PHPA polymer fluid. The reduction rate of seepage flow decreases with an increase in the clay contamination. These 
findings reveal that the filtrate losses of PHPA polymer fluid will increase accordingly to the clay contamination.  
Keywords: PHPA polymer support fluid, Clay contamination, Seepage flow 

 
1. บทนำ 

การก่อสร้างอาคารสูงในพื้นที่กรุงเทพฯ นิยมใช้เสาเข็มเจาะ
ระบบเปียก เนื่องจากต้องทำการขุดเจาะผ่านชั้นทราย ในการสร้าง
เสาเข็มเจาะระบบเปียกจะต้องทำเจาะหลุมเพื่อใส่เหล็กเสริมและเท
คอนกรีต ซึ่งเมื่อขุดเจาะถึงชั้นดินทรายที่อยู่ใต้ระดับน้ำใต้ดิน จะมี
แรงดันน้ำเข้ามาในหลุมเจาะ เป็นผลให้ผนังหลุมเกิดการพังทลาย 
ดังนั้นจึงต้องใช้สารละลายช่วยในการรักษาเสถียรภาพของหลุมเจาะ
ระหว่างขุดเจาะจนกระทั่งเทคอนกรีตเสร็จส้ิน 

สารละลายที่นิยมใช้ในประเทศไทย ได้แก่ สารละลายเบนโท
ไนท ์  สารละลายโพล ิ เมอร ์พ ี เอชพ ี เอ (Partially Hydrolyzed 
Polyacrylamide Polymer, PHPA) และสารละลายเบนโทไนท์
ผสมโพลิเมอร์พีเอชพีเอ ในปัจจุบันมีการใช้งานสารละลายโพลิเมอร์
พีเอชพีเอเพียงอย่างเดียวเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากมีการใช้งานที่สะดวก
และช่วยลดระยะเวลาในการก่อสร้างมากกว่าสารละลายชนิดอ่ืน  

คุณสมบัติของสารละลายโพลิเมอร์พีเอชพีเอในการรักษา
เสถียรภาพของหลุมเจาะ คือ สารละลายจะไหลซึมเข้าไปในชั้นดิน
รอบผนังหลุมแทรกตัวเป็นสิ่งกีดขวางอุดช่องว่างระหว่างเม็ดดินเพ่ือ
ป้องกันแรงดันน้ำใต้ดินเข้ามาภายในหลุมเจาะ และใช้เส้นใยเพ่ือ
เสริมแรงยึดเกาะระหว่างเม็ดดิน [4] อย่างไรก็ตามสารละลาย 
โพลิเมอร์พีเอชพีเอสามารถไหลเข้าไปในชั้นดินทรายได้ลึกมากจึง
เกิดการสูญเสียสารละลายปริมาณมากในระหว่างการใช ้งาน 
นอกจากนั้นในขั้นตอนการขุดเจาะผ่านชั้นดินเหนียว สารละลายที่ใช้
ในการขุดเจาะมักเกิดการปนเปื้อนจากฝุ่นดินเหนียว ซึ่งอาจส่งผลต่อ
พฤติกรรมการไหลและคุณสมบัติเบื้องต้นของสารละลายได้ 

งานวิจัยนี้จึงทำการศึกษาพฤติกรรมการไหลของสารละลายโพลิ
เมอร์พีเอชพีเอ ผ่านดินทรายตัวอย่างกรุงเทพฯ (จากโครงการ
รถไฟฟ้าใต้ดินสถานีวังบูรพา) ทั้งในกรณีปนเปื้อนและไม่ปนเปื้อน
ฝุ ่นดินเหนียว เพื ่อศึกษาผลกระทบของฝุ ่นดินเหนียวต่ออัตรา 
การไหลของสารละลาย 
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2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  

2.1. ลักษณะชั้นดินและแรงดันน้ำใต้ดนิกรงุเทพฯ 

ล ักษณะช ั ้นด ินกร ุงเทพฯแสดงด ังร ูปท ี ่ 1 ด ินช ั ้นบนสุด 
(Weathered crust)  มีความหนาประมาณ 1-2 เมตร ปกคลุมชั้น
ดินเหนียวอ่อน ที่มีความหนาของชั้นดินประมาณ 13 เมตร ต่อมา
เป็นชั้นดินเหนียวแข็งปานกลางถึงแข็งมาก มีความหนาประมาณ 10 
เมตร จากนั้นจะพบดินทรายชั้นที่ 1 ที่ระดับความลึกประมาณ 25 
เมตรจากผิวดิน ชั้นดินถัดจากนั้นจะเป็นดินเหนียวแข็งหนาประมาณ 
5 เมตร และจะพบดินทรายชั้นที่ 2 ที่ระดับความลึกประมาณ 45 
เมตร สำหรับแรงดันน้ำใต้ดินนั้นมีค่าเพิ ่มขึ ้นตามความลึกตั้งแต่
ประมาณ 1 เมตรจากผิวดินลงไป จากนั้นแรงดันน้ำใต้ดินจะเร่ิม
ลดลงบริเวณใกล้ขอบล่างของชั้นดินเหนียวอ่อนกรุงเทพ ซึ่งเป็นผล
มาจาการสูบน้ำบาดาลในอดีต โดยแรงดันน้ำใต้ดินนี้จะเริ่มกลับมา
เพ่ิมขึ้นตามความลึกที่บริเวณกึ่งกลางของชั้นดินเหนียวแข็งปาน
กลางถึงแข็งมาก [1] ซึ่งเส้นโค้งการกระจายตัวของดินทรายชั้นที่ 1 
กรุงเทพฯ แสดงได้ดังรูปที่ 2 

 

 
รูปที่ 1 ชั้นดินกรุงเทพฯ และแรงดันน้ำใต้ดิน [1] 

 

 
รูปที่ 2 เส้นโค้งการกระจายตัวของดินทรายช้ันที่ 1 กรุงเทพฯ

จากโครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีวังบูรพา [2] 

 

2.2. โพลิเมอร์พีเอชพีเอ 

โพลิเมอร์พีเอชพีเอเป็นโพลิเมอร์สังเคราะห์ที่สามารถย่อยสลาย
ได ้ด ้วยการบวนการทางช ีวภาพจ ึงไม ่ก ่อให ้ เก ิดป ัญหาด ้าน
ส่ิงแวดล้อม จึงเป็นที่นิยมใช้ในงานขุดเจาะในปัจจุบัน โพลิเมอร์ชนิด
พีเอชพีเอมีสองลักษณะ คือ แบบผงและแบบเหลว ซึ่งโพลิเมอร์แบบ
เหลวสามารถใช้งานได้สะดวก แต่เนื่องจากมีราคาต่อหน่วยที่แพง
กว่าแบบผงมาก ทำให้แบบผงจึงเป็นที่นิยมมากกว่า โดยแบบผงที่ใช้
อยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นผงสีขาวละลายน้ำได้ดี ดังแสดงในรูปที่ 
3  สำหรับการใช้งานสามารถนำโพลิเมอร์แบบผงมาผสมน้ำเป็น
สารละลายโพลิเมอร์ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้โพลิเมอร์ดูดน้ำ [3] 

สำหรับกระบวนการทำงานของสารละลายโพลิเมอร์พีเอชพีเอ 
คือ เมื่อสารละลายไหลซึมเข้าไปในช่องว่างระหว่างเม็ดดินรอบผนัง
หลุมเจาะ เส้นใยโพลิเมอร์จะช่วยยึดเม็ดดินเข้าด้วยกันสร้างแรงยึด
เหนี่ยวชั่วคราวระหว่างเม็ดดิน ส่วนโพลิเมอร์เจลจะทำหน้าที่ในการ
อุดช่องว่างระหว่างเม็ดดิน และสร้างแผ่นฟิล์มบาง ๆ เคลือบรอบ
ผนังหลุมทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการถ่ายแรงดันของเหลวไปยังผนัง
หลุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ [4] ดังแสดงในรูปที่ 4  ซึ่งจากการไหล
ซึมเข้าไปในช้ันดินพบว่าสารละลายโพลิเมอร์ชนิดพีเอชพีเอ สามารถ
ไหลซึมออกไปในช้ันดินทรายได้ในปริมาณท่ีเยอะมาก [5] 

2.3. ผลกระทบของการปนเป้ือนดนิทรายแป้งต่อ
พฤติกรรมของสารละลาย 

Shrivastava et al. [6] ได้ทำการทดสอบผลกระทบของการ
ปนเปื้อนดินทรายแป้งต่อคุณสมบัติของสารละลายโพลิเมอร์ โดยทำ
การทดสอบหาค่าความหนาแน่น ค่าความหนืด และค่า pH ของ
สารละลาย ในการทดสอบกำหนดให้มีการปนเปื้อนจากดินทราย
แป้งเป็นสัดส่วน 0.006 เปอร์เซ็นต์ และ 0.1 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร
ของน้ำ ผลการทดสอบพบว่าค่าความหนาแน่นของสารละลายไม่
เปล่ียนแปลงไป โดยมีค่าคงท่ีเท่ากับ 1 กรัม/ลบ.ซม. ส่วนค่า pH จะ
มีค่าลดลงเมื่อปริมาณการปนเปื้อนจากดินทรายแป้งเพิ่มสูงขึ้น และ
ค่าความหนืดของสารละลายมีค่าเพิ่มขึ้นหลังทำการผสมเสร็จ แต่
เมื่อเวลาผ่านไป 2 ชั่วโมง ค่าความหนืดชั้นบนของสารละลายมีค่า
ลดลงเน่ืองจากการตกตะกอนของอนุภาคดินทรายแป้ง 

 
รูปที่ 3 โพลิเมอร์พีเอชพีเอแบบผง 
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รูปที่ 4 กระบวนการทำงานของสารละลายโพลิเมอร์พีเอชพีเอ 

[4] 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 

ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย เพื่อศึกษาพฤติกรรมการไหลของ
สารละลายโพลิเมอร์แสดงดังรูปที่ 5  

 
รูปที่ 5 ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย 

3.1. อุปกรณ์การทดสอบ 

อุปกรณ์สำหรับการทดสอบพฤติกรรมการไหลในแนวราบของ
สารละลายในดินทรายตัวอย่าง แสดงดังรูปที่ 6 มีส่วนประกอบดังนี้ 

1. ปั๊มลม 
2. อุปกรณ์ควบคุมแรงดัน 
3. มาตรวัดแรงดัน 
4. สายลมทนแรงดัน 
5. วาล์วเปิดปิดน้ำและสารละลาย 
6. กระบอกใส่น้ำและสารละลาย 
7. ท่อทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ 10 ซม. 

ความยาวท่อ 40 ซม. และความหนาท่อ 0.6 ซม. 
8. อุปกรณ์สำหรับการบดอัดดิน 
9. แม่แรง 
10. เคร่ืองชั่งน้ำหนัก 
11. ถ้วยแก้ว (Beaker) 
12. นาฬิกาจับเวลา 

 
รูปที่ 6 อุปกรณ์ในการทดสอบอัตราการไหล 

3.2. การเตรียมดินทรายตวัอย่าง 

สำหรับขั้นตอนในการเตรียมดินทรายตัวอย่าง เริ่มจากการหา
เส้นโค้งการกระจายตัวของดินทรายชั้นที่ 1 กรุงเทพฯ จากนั้นทำ
การออกแบบส่วนผสมสำหรับใช้ในการเตรียมตัวอย่างดินทรายให้มี
ขนาดคละของเม็ดดินตามดินทรายชั้นที่ 1 กรุงเทพฯ ดังแสดงในรูป
ท ี ่  7 ซ ึ ่ ง เป ็นด ินประเภท SP-SM Poorly graded sands มีค่า  
Cu = 5.55 Cc = 0.68 และ Gs = 2.60  

3.3. การควบคุมความหนาแนน่ของดินทรายตัวอย่าง 

ในการทดสอบเพื่อจำลองสภาพของดินทรายชั้นที่ 1 กรุงเทพฯ 
ในสภาพอิ่มตัวด้วยน้ำ จะต้องทำการควบคุมให้ดินทรายตัวอย่างมี
ความหนาแน่นเท่ากับ 2 กรัม/ลบ.ซม. ซึ่งอัตราส่วนระหว่างมวลของ
ดินทรายตัวอย่างและมวลของน้ำที่ใช้ในการทดสอบสามารถคำนวณ
ได้จากความสัมพันธ์ของหน่วยน้ำหนักรวมของดินในกรณีดินอิ่มตัว
ด้วยน้ำ ดังสมการท่ี (1) และ สมการที่ (2) 

𝜌
𝐺 𝑒 𝜌
1 𝑒

 (1) 

 

𝜌
𝑚 𝑚
𝑉 𝑉

 (2) 

โดย 
𝜌  = ความหนาแน่นรวมกรณีดินอ่ิมตัวด้วยน้ำ 
𝐺     = ความถ่วงจำเพาะ 
𝑒      = อัตราส่วนช่องว่าง 
𝜌     = ความหนาแน่นน้ำ 
𝑚   = มวลน้ำ 
𝑚    = มวลดิน 
𝑉     = ปริมาตรน้ำ 
𝑉      = ปริมาตรดิน 

จากขนาดของท่อทรงกระบอก กำหนดให้ดินตัวอย่างแบบ
อิ่มตัวด้วยน้ำซึ่งบรรจุภายในท่อทรงกระบอกมีความยาว 20 ซม.  
คิดเป็นปริมาตร 1634.26 ลบ.ซม. ดังนั้นในการเตรียมตัวอย่างก่อน
ทำการบรรจุเพื่อบดอัดภายในท่อทรงกระบอกให้ได้ความหนาแน่น 
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2 กรัม/ลบ.ซม. มวลของดินทรายที่ใช้ในการทดสอบคือ 2657.33 
กรัม และมวลของน้ำคือ 611.19 กรัม 

3.4. ความเข้มข้นของสารละลายและอัตราการปนเป้ือน 

ในการทดสอบกำหนดให้สารละลายมีค่าความเข้มข้นเท่ากับ 
0.06 เปอร์เซ ็นต์โดยน้ำหนักน ้ำ และกำหนดให้สารละลายมี
อัตราส่วนการปนเปื ้อนฝุ ่นดินเหนียวที่ 0 เปอร์เซ ็นต์ ถึง 2.5 
เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนักน้ำ  ดังแสดงในตารางท่ี 1 

ฝุ่นดินเหนียวที่ใช้ในการผสมกับสารละลาย แสดงดังรูปที่ 8 โดย
ตัวอย่างดินเหนียวที่ใช้ในการทดสอบนำมาจากโครงการรถไฟฟ้าใต้
ดินสายสีส้ม สถานีรามคำแหง จากนั้นนำตัวอย่างดินเหนียวมาร่อน
แบบเปียกผ่านตะแกรงเบอร์ 200 แล้วนำไปอบแห้งและบดละเอียด 
เพ่ือเตรียมสำหรับใช้ในกระบวนการผสมลงในสารละลายต่อไป  

 กระบวนการเตรียมสารละลาย คือ นำน้ำ 1000 กรัม โพลิเมอร์
พีเอชพีเอแบบผง 0.6 กรัม และ ฝุ่นดินเหนียวตามอัตราส่วนการ
ปนเปื้อนที่กำหนดคือ 5 กรัม 10 กรัม 15 กรัม 20 กรัม และ 25 
กรัม ตามลำดับ นำมาปั่นผสมให้เข้ากัน 

เมื่อทำการเตรียมสารละลายเสร็จ ได้มีการทดสอบคุณสมบัติ
พ้ืนฐานของสารละลายดังต่อไปน้ี 

1. ทดสอบความหนาแน ่นของสารละลายด ้วย  Mud 
balance 

2. ทดสอบความหนืดของสารละลายด้วย Marsh cone 
test 

3. ทดสอบค่า pH ของสารละลายด้วย Electric pH meter 

 
รูปที่ 7 เส้นโค้งการกระจายตัวของดินทรายช้ันที่ 1 กรุงเทพฯ 
ของดินทรายตัวอย่าง 

 
รูปที่ 8 ฝุ่นดินเหนียวที่ใช้ในการทดสอบ 

 

3.5. ทดสอบอัตราการไหลของสารละลาย 

3.5.1. ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างดินภายในท่อ
ทรงกระบอก 

1. นำดินทรายตัวอย่าง 2657.33 กรัม และน้ำ 611.19 
กรัม บรรจุลงในท่อทรงกระบอก และทำการบดอัดโดย
ใช้แม่แรง ดันอุปกรณ์บดอัดดินจนได้ความหนาแน่น
เท่ากับ 2 กรัม/ลบ.ซม. ดังรูปที่ 9 

2. ปิดปลายของท่อทรงกระบอก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการ
ร่ัวไหล  

3. ติดตั ้งสายลมทนแรงดัน โดยมีวาล์วเบอร์ 2 สำหรับ
ควบคุมการเปิด-ปิด เป็นทางน้ำไหลจากกระบอกใส่น้ำ
เข้าสู่ท่อทรงกระบอก  

4. ติดตั ้งสายลมทนแรงดัน โดยมีวาล์วเบอร์ 4 สำหรับ
ควบค ุมการเป ิด-ปิด เป ็นทางน ้ำไหลออกจากท่อ
ทรงกระบอกเพ่ือทำการตรวจวัดอัตราการไหล  

5. ต่อปั๊มลมเข้ากับอุปกรณ์ควบคุมแรงดันและติดตั้งมาตร
วัดแรงดัน  

6. ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมแรงดันด้วยสายลมทนแรงดันเข้าสู่
ด ้านบนของกระบอกใส่น้ำ มีวาล์วเบอร์ 2 สำหรับ
ควบคุมการเปิด-ปิดแรงดัน 

7. เติมน้ำเข้ากระบอกใส่น้ำ แล้วเปิดวาล์วเบอร์ 2 เพื่อส่ง
แรงดันเข้าสู ่กระบอกใส่น้ำ โดยกำหนดให้มีแรงดัน
เท่ากับ 150 กิโลปาสคาล เพื่อจำลองให้สารละลายมีค่า
แรงดันใกล้เคียงกับสภาพหน้างานจริง เนื่องจากระดับ
น้ำใต ้ด ินของกร ุงเทพฯ อยู่ที่ระด ับความลึกเฉล่ีย
ประมาณ 15 เมตรจากผิวดิน และจากขั ้นตอนการ
ก่อสร้างที่มีการควบคุมให้ระดับของสารละลายอยู ่ที่
ระดับผิวดินตลอดกระบวนการขุดเจาะเสาเข็ม ดังนั้น
ผลต่างของแรงดันระหว่างสารละลายและน้ำใต้ดินของ
กรุงเทพฯ จึงอยู่ที่ประมาณ 150 กิโลปาสคาล 

8. เปิดวาล์วเบอร์ 3 และวาล์วเบอร์ 4 ตามลำดับ ให้แรงดัน
น้ำไหลเข้าสู ่ท ่อทรงกระบอกผ่านดินทรายตัวอย่าง
ภายในท่อเพื่อไล่ฟองอากาศ จากนั้นทำการจัดวางท่อ
ทรงกระบอกให้อยู่ในแนวราบดังรูปที่ 10 

3.5.2. ขั้นตอนการทดสอบอัตราการไหลของ
สารละลาย 

1. หลังจากตัวอย่างดินอิ่มตัวด้วยน้ำ ให้ทำการปิดวาล์ว
เบอร์ 4 วาล์วเบอร์ 3 และวาล์วเบอร์ 2 ตามลำดับ 

2. จากน้ันเติมสารละลายเข้าไปแทนท่ีในกระบอกใส่น้ำ 
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3. วางถ้วยแก้วลงบนเครื่องชั่งน้ำหนัก ให้ถ้วยแก้วรองรับ
สารละลายที่ไหลออกจากท่อทรงกระบอก 

4. เป ิดวาล์วเบอร์ 2 เพื ่อส ่งแรงดันเข ้าส ู ่กระบอกใส่
สารละลาย เป ิดวาล ์วเบอร ์ 3 และวาล ์วเบอร ์ 4 
ตามลำด ับ  ให ้ แรงด ันสารละลายไหลเข ้ าส ู ่ ท่ อ
ทรงกระบอกผ่านดินทรายตัวอย่าง และไหลออกจากท่อ
ทรงกระบอกลงสู่ถ้วยแก้ว ดังรูปที่ 11 

5. จดบันทึกน้ำหนักของสารละลายในถ้วยแก้วที่เพิ่มขึ้นใน
แต่ละช่วงเวลา 

 
รูปที่ 9 บดอัดดินภายในท่อทรงกระบอก 

 
รูปที่ 10 ให้แรงดันน้ำไหลผ่านดินทรายตัวอย่างภายในท่อ

ทรงกระบอกเพ่ือไล่ฟองอากาศ 

 

 
รูปที่ 11 การทดสอบอัตราการไหลของสารละลาย 

 

4. ผลการทดสอบ 

ผลการทดสอบคุณสมบัติพื ้นฐานของสารละลาย ทั้งในกรณี
ปนเปื้อนและไม่ปนเปื้อนแสดงดังตารางที่ 1 ซึ่งพบว่าสารละลายจะ
มีค่าความหนาแน่นเพิ่มขึ้นตามปริมาณการปนเปื้อนฝุ่นดินเหนียว 
ในทางตรงกันข้ามค่าความหนืดและค่า pH ของสารละลายจะมีค่า
ลดลงเม่ือปริมาณการปนเป้ือนฝุ่นดินเหนียวเพ่ิมสูงขึ้น 

สำหรับผลการทดสอบอัตราการไหลที ่เปลี ่ยนไปในแต่ละ
ช่วงเวลาของสารละลายผ่านดินทรายตัวอย่าง ที ่มีปริมาณการ
ปนเปื้อนฝุ่นดินเหนียวแตกต่างกันแสดงได้ดังรูปที่ 12 

สารละลายท่ีไม่มีการปนเปื้อน ที่เวลา 0.5 นาที มีอัตราการไหล 
3.24 ลบ.ซม./วินาที ซึ่งอัตราการไหลลดลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 
1.5 นาทีแรก โดยวัดค่าอัตราการไหลได้เท่ากับ 0.98 ลบ.ซม./วินาที  
จากนั้นอัตราการไหลของสารละลายลดลงอย่างช้า ๆ ซึ่งที่เวลา 25 
นาที สามารถวัดค่าอัตราการไหลเท่ากับ 0.19 ลบ.ซม./วินาที  

สารละลายที่มีการปนเปื้อน 0.5 เปอร์เซ็นต์ ที่เวลา 0.5 นาที มี
อัตราการไหล 3.17 ลบ.ซม./วินาที ซึ่งอัตราการไหลลดลงอย่างมี
นัยสำคัญในช่วง 1.5 นาทีแรก โดยวัดค่าอัตราการไหลได้เท่ากับ 
1.33 ลบ.ซม./วินาที จากนั้นอัตราการไหลของสารละลายลดลง
อย่างช้า ๆ ซึ่งที่เวลา 25 นาที สามารถวัดค่าอัตราการไหลเท่ากับ 
0.16 ลบ.ซม./วินาที  

สารละลายที่มีการปนเปื้อน 1.0 เปอร์เซ็นต์ ที่เวลา 0.5 นาที มี
อัตราการไหล 3.17 ลบ.ซม./วินาที ซึ่งอัตราการไหลลดลงอย่างมี
นัยสำคัญในช่วง 1.5 นาทีแรก โดยวัดค่าอัตราการไหลได้เท่ากับ 
1.70 ลบ.ซม./วินาที จากนั้นอัตราการไหลของสารละลายลดลง
อย่างช้า ๆ ซึ่งที่เวลา 25 นาที สามารถวัดค่าอัตราการไหลเท่ากับ 
0.16 ลบ.ซม./วินาที  

สารละลายที่มีการปนเปื้อน 1.5 เปอร์เซ็นต์ ที่เวลา 0.5 นาที มี
อัตราการไหล 3.20 ลบ.ซม./วินาที ซึ่งอัตราการไหลลดลงอย่างมี
นัยสำคัญในช่วง 1.5 นาทีแรก โดยวัดค่าอัตราการไหลได้เท่ากับ 
2.07 ลบ.ซม./วินาที จากนั้นอัตราการไหลของสารละลายลดลง
อย่างช้า ๆ ซึ่งที่เวลา 25 นาที สามารถวัดค่าอัตราการไหลเท่ากับ 
0.16 ลบ.ซม./วินาที  

สารละลายที่มีการปนเปื้อน 2.0 เปอร์เซ็นต์ ที่เวลา 0.5 นาที มี
อัตราการไหล 3.11 ลบ.ซม./วินาที ซึ่งอัตราการไหลลดลงอย่างมี
นัยสำคัญในช่วง 1.5 นาทีแรก โดยวัดค่าอัตราการไหลได้เท่ากับ 
2.08 ลบ.ซม./วินาที จากนั้นอัตราการไหลของสารละลายลดลง
อย่างช้า ๆ ซึ่งที่เวลา 25 นาที สามารถวัดค่าอัตราการไหลเท่ากับ 
0.06 ลบ.ซม./วินาที  

สารละลายที่มีการปนเปื้อน 2.5 เปอร์เซ็นต์ ที่เวลา 0.5 นาที มี
อัตราการไหล 3.21 ลบ.ซม./วินาที ซึ่งอัตราการไหลลดลงอย่างมี
นัยสำคัญในช่วง 1.5 นาทีแรก โดยวัดค่าอัตราการไหลได้เท่ากับ 
2.34 ลบ .ซม ./ว ินาท ี จากน ั ้นอ ัตราการไหลของสารละลาย 



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

GTE-24-6 

ลดลงอย่างช้า ๆ ซึ่งที่เวลา 25 นาที สามารถวัดค่าอัตราการไหล
เท่ากับ 0.09 ลบ.ซม./วินาที  

จากผลการทดสอบอัตราการไหลของสารละลายสามารถสรุปค่า
อัตราการไหลท่ี 0.5 นาที และ 25 นาที รวมถึงปริมาณสารละลายท่ี
ไหลออกจากท่อทรงกระบอกตลอดช่วงการทดสอบได้ดังตารางที่ 2 
ซึ่งพบว่าในช่วงระยะเวลาการทดสอบ 25 นาที สารละลายที่ไม่มี
การปนเปื้อนฝุ่นดินเหนียวใช้ปริมาณทั้งหมดในการทดสอบเท่ากับ 
716.6 กรัม ส่วนสารละลายที ่ม ีการปนเปื ้อน 0.5 เปอร์เซ็นต์ 
 1 เปอร์เซ็นต์ 1.5 เปอร์เซ็นต์ 2 เปอร์เซ็นต์ และ 2.5 เปอร์เซ็นต์ ใช้
ปริมาณสารละลายในการทดสอบเท่ากับ 1109.7 กรัม 1194.4 กรัม 
1279.1 กรัม 1347.2 กรัม และ 1347.6 กรัม ตามลำดับ 

ตารางท่ี 1 คุณสมบัติพ้ืนฐานของสารละลาย 

อัตราการ
ปนเปื้อน 

(%) 

ความ
หนาแน่น 

(กรัม/ลบ.ซม.) 

ความหนืด  
 

(วินาที) 

ค่า pH 

0 
0.5 
1 

1.008 
1.011 
1.015 

36.50 
36.27 
36.09 

9.45 
9.43 
9.35 

1.5 
2 

1.018 
1.021 

35.98 
35.88 

9.23 
9.10 

2.5 1.025 35.79 8.96 

ตารางท่ี 2 อัตราการไหลของสารละลายและปริมาณสารละลายที่
ไหลออกจากท่อทรงกระบอกท่ีแต่ละปริมาณการ
ปนเปื้อน 

อัตราการ
ปนเปื้อน 

 
(%) 

อัตราการไหล
ที่ 0.5 นาที  

 
(ลบ.ซม./
วินาที) 

อัตราการไหล
ที่ 25 นาที  

 
(ลบ.ซม./
วินาที) 

ปริมาณ
สารละลาย
ที่ใช้ใน 25 

นาที  
(กรัม) 

0 
0.5 
1 

3.24 
3.17 
3.17 

0.19 
0.25 
0.22 

716.6 
1109.7 
1194.4 

1.5 3.20 0.19 1279.1 
2 

2.5 
3.11 
3.21 

0.11 
0.14 

1347.2 
1347.6 

 
 
 

 
รูปที่ 12 อัตราการไหลที่เปล่ียนไปในแต่ละช่วงเวลาของ

สารละลายผ่านดินทรายตัวอย่างในแต่ละอัตราการ
ปนเปื้อน 

5. สรุปผลการศึกษา 

จาการทดสอบอัตราการไหลของสารละลายโพลีเมอร์พีเอชพีเอ
ที่มีปริมาณการปนเปื้อนแตกต่างกันผ่านตัวอย่างดินทรายกรุงเทพฯ 
ชั้นที่ 1 พบว่าในขณะเร่ิมทำการทดสอบสารละลายโพลีเมอร์พีเอชพี
เอทั้งที่มีและไม่มีการปนเปื้อนมีอัตราการไหลใกล้เคียงกัน อย่างไรก็
ตามเม่ือเวลาผ่านไปอัตราการไหลของสารละลายที่ไม่มีการปนเปื้อน
ลดลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 1.5 นาทีแรกเมื ่อเปรียบเทียบกับ
สารละลายที ่มีการปนเปื ้อน ซึ ่งการลดลงของอัตราการไหลของ
สารละลายแปรผกผันกับปริมาณการปนเปื้อนฝุ่นดินเหนียวดังแสดง
ในรูปที ่ 12 ดังนั ้นจึงสรุปได้ว่าการปนเปื้อนฝุ ่นดินเหนียวส่งผล
กระทบต่อความสามารถในการอุดช่องว่างระหว่างเม็ดดินของ
สารละลาย 

นอกจากนั้นเมื่อทำการตรวจวัดปริมาณสารละลายที่ไหลผ่าน
ตัวอย่างดินทรายพบว่าสารละลายที่ไม่มีการปนเปื้อนใช้ปริมาณ
สารละลายในการทดสอบน้อยที่สุด และปริมาณสารละลายที่ใช้ใน
การทดสอบมีค่าเพิ่มสูงขึ้นตามปริมาณการปนเปื้อนฝุ่นดินเหนียว 
โดยสารละลายที่มีการปนเปื้อนฝุ่นดินเหนียว 0.5 เปอร์เซ็นต์ 1.0 
เปอร์เซ็นต์ 1.5 เปอร์เซ็นต์ 2.0 เปอร์เซ็นต์ และ 2.5 เปอร์เซ็นต์  
มีปริมาณการใช้สารละลายมากกว่ากรณีไม่ปนเปื้อนเท่ากับ 54.9 
เปอร์เซ็นต์ 66.7 เปอร์เซ็นต์ 78.5 เปอร์เซ็นต์ 88.0 เปอร์เซ็นต์ และ 
88.0 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าสารละลายโพลีเมอร์พีเอชพีเอที่มีปริมาณการ
ปนเปื้อนเพิ่มสูงขึ้นจะทำให้เกิดการสูญเสียสารละลายในช่วงที่ทำ
การขุดเจาะชั้นดินเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ถึงแม้ค่าความหนืด
ของสารละลายมีค่าลดลงเพียงเล็กน้อยเมื่อมีการปนเปื้อนฝุ ่นดิน
เหนียวเพ่ิมสูงขึ้น 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ทำการศึกษาการสร้างสมการควบคุมอัตราส่วนกำลังรับแรงอัดภายใต้ค่ากำลังรับแรงอัดแกนเด่ียวของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพผสม
ปูนซีเมนต์ที่มีอัตราส่วนเปอร์เซ็นต์ระหว่างปูนซีเมนต์ต่อน้ำในดิน (C/wc) เท่ากับ 0.2 0.3 และ 0.4 และดัชนีเหลว เท่ากับ 1.0 1.3 และ 1.6 วัสดุที่
ใช้ในการศึกษาประกอบไปด้วยดินเหนียวอ่อนกรุงเทพ และปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 สมการควบคุมอัตราส่วนกำลังอัดสามารถบ่งบอก
คุณสมบัติด้านกำลังรับแรงอัดและความแข็งของดินผสมปูนซีเมนต์ที่มีปริมาณน้ำสูงได้ สุดท้ายในงานวิจัยนี้จะนำเสนอสมการควบคุมอัตราส่วนกำลัง
อัดในพจน์อัตราส่วนเปอร์เซ็นต์ระหว่างปูนซีเมนต์ต่อน้ำในดิน (C/wc) และพจน์ของอัตราส่วนความพรุนต่อปริมาณปูนซีเมนต์ (  /Civ) สำหรับ
ทำนายค่ากำลังรับแรงอัดของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพที่ปรับปรุงด้วยปูนซีเมนต์ 
คำสำคัญ: ดินเหนียวอ่อนกรุงเทพ, ปูนซีเมนต์, เถ้าลอย, อัตราส่วนความพรุนต่อปริมาณปูนซีเมนต์ และ อัตราส่วนเปอร์เซ็นต์ระหว่างปูนซีเมนต์ต่อ
น้ำในดิน 

Abstract 

This paper is to study and develop an equations controlling compressive strength ratio under only unconfined 
compression strength of soft Bangkok clay stabilized with cement. The mix ratio of soft clay blended with cement is shown 
in term of the cement/clay-water ratio (C/wc) which are 0.2, 0.3, and 0.4. Liquidity index are 1.0, 1.3, and 1.6. The law materials 
consist of soft Bangkok clay and ordinary Portland cement type 1 . The equations controlling compressive strength ratio can 
be explained the strength and stiffness of soil-cement mixtures with high water content. Finally, the equations controlling 
compressive strength ratio is shown in term of the cement/clay-water ratio ( C/wc) and the porosity/cement ratio (  /Civ) for 
predicting the compression strength of soft Bangkok clay stabilized with cement. 
Keywords: Soft Bangkok clay, Cement, Fly ash, Cement/clay-water ratio, and Porosity/cement ratio. 

 
1. บทนำ 

ปัจจุบันการก่อสร้างอาคารและสิ ่งปลุกสร้างต่าง ๆ 
ภายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประสบปัญหาในการรับ
น้ำหนักของดิน เนื่องจากชั้นดินเป็นดินเหนียวอ่อน (soft clay) ดิน
เหนียวดังกล่าวมีชื่อเรียกว่า ดินเหนียวอ่อนกรุงเทพ (soft Bangkok 
clay) เป็นดินที ่ถ ูกพัดพาสู ่ทะเลและน้ำทะเลก็หนุนกลับเข้ามา
ตกตะกอนเป็นชั้นๆ มีความลึกโดยประมาณ 15-25 เมตร (ชยานนท์ 
และคณะ, 2557) [1] ดินเหนียวอ่อนกรุงเทพมีปริมาณความชื้นใน
มวลดินสูง จึงส่งผลให้กำลังต้านทานแรงเฉือน (shear strength) 
และการรับน้ำหนักของดินต่ำ ด้วยเหตุนี ้จ ึงต้องมีการปรับปรุง
คุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินเหนียวอ่อนก่อนนำใช้ในงานก่อสร้าง
ฐานราก   

การปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวอ่อนในปัจจุบันนิยมใช้ วิธีการ
ผสมล ึก  (deep mixing methods) โดยว ิ ธ ีน ี ้ ใช ้ สาร เคม ี  คือ 
ปูนซีเมนต์ (cement) ผสมเข้ากับดินเหนียว วิธีการผสมลึกสามารถ
นำไปประย ุกต ์ใช ้ในการทำเสาเข ็มด ินซ ีเมนต์ (soil cement 
column) โดยการทำเสาเข็มดินซีเมนต์จะใช้น ้ำป ูน (cement 
slurry) เข้าไปผสมกับดินแล้วหล่อเป็นเสาเข็ม สำหรับใช้ในการ
รองรับน้ำหนักของสิ่งก่อสร้างต่างๆ ณ บริเวณที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิด
ความเสียหายเนื่องจากการก่อสร้างบนชั้นดินเหนียวอ่อน เช่น การ
ก่อสร้างคอสะพาน และการก่อสร้างถนนบริเวณดินเหนียวอ่อน เป็น
ต้น โดยทั่วไปเสาเข็มดินซีเมนต์มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 50-60 
เซนติเมตร และความลึกประมาณ 2-15 เมตร การตรวจสอบกำลัง
รับแรงอัดของเสาเข็มดินซีเมนต์จำเป็นจะต้องทำการเจาะเก็บ
ตัวอย่างในสนาม แล้วนำมาทดสอบกำลังรับแรงอัดแกนเด่ียวตาม
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อายุการบ่มตัว เพื่อเปรียบเทียบค่ากำลังรับแรงอัดแกนเด่ียวของ
เสาเข็มดินซีเมนต์ในสนามกับในห้องปฏิบัติการ เป็นไปตามการ
ออกแบบกำลังรับแรงอัดของเสาเข็มดินซีเมนต์หรือไม่ โดยมีงานวิจัย
ของ ชยานนท์ และคณะ (2557)[1] ที่ได้ทำการศึกษาการพัฒนา
กำลังของเสาเข็มดินซีเมนต์ในสนามกับในห้องปฏิบัติการ จากผล
การทดสอบพบว่า ค่ากำลังรับแรงอัดแกนเด่ียวของในสนามกับใน
ห้องปฏิบัติการมีค่าต่างประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ 

งานวิจัยส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปในการศึกษาการพัฒนากำลังรับ
แรงอัดแกนเด่ียวของดินผสมปูนซีเมนต์เพียงอย่างเดียว จากงานวิจัย
ข อ ง  Lorenzo and Bergado (2 0 0 4 )  [3], Jongpradist et al. 
(2011, 2018, 2019) [4], [5], [6]  และ Jamsawang et al. (2017) 
[7]  แสดงให้เห็นว่าปริมาณปูนซีเมนต์ และเวลาในการบ่มตัวส่งผล
กระทบต่อคุณสมบัติทางกายภาพของดินเหนียวผสมปูนซีเมนต์
รวมถึงหน่วยน้ำหนัก ปริมาณน้ำในมวลดิน และความถ่วงจำเพาะ 
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนช่องว่างโดยรวมของตัวอย่าง 
Consoli et al. (2007) [8]  และ Baldovino et al. (2020) [9] จึง
ได้เสนอให้พิจารณาอัตราส่วนช่องว่างต่อปูนซีเมนต์ ที่กำหนดโดย
ความพรุนของวัสดุประสานหารกับปริมาตรปูนซีเมนต์ (  /Civ) จะ
เป็นตัวแปรควบคุมกำลังรับแรงอัดแกนเด่ียว (qu) ดังสมการที่ 1 

𝒒𝒖 𝑨𝒊
𝜼

𝑪𝒊𝒗
𝜷

𝑩

 (1) 

เมื่อ ค่า Ai จะมากขึ้นตามอายุการบ่มตัว และค่า B ขึ้นอยู่กับวัสดุ
ประสานและแร่ธาตุของดิน 

สำหรับตัวอย่างดินผสมปูนซีเมนต์ จากอ้างอิงตามงานวิจัยของ 
Consoli et al. (2010, 2011, 2016) [10], [11], [12] ความพรุน
และปริมาตรปูนซีเมนต์สามารถหาได้จากสมการที ่ 2 และ 3 
ตามลำดับ 
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(3) 

เมื่อ d คือหน่วยน้ำหนักแห้งของตัวอย่าง ss คือ หน่วยน้ำหนัก
แห้งของดิน sc คือ หน่วยน้ำหนักของปูนซีเมนต์ และ C คือ
เปอร์เซ็นต์ของปูนซีเมนต์ เมื่อนำสมการที่ 2 หารสมการที่ 3 จะได้
สมการที่ 4 

𝜼

𝑪𝒊𝒗
 = ปริมาตรช่องว่าง/ปริมาตรปูนซีเมนต์ (4) 

ดังนั ้นงานวิจัยนี ้จ ึงศึกษาอัตราส่วนความพรุนต่อปริมาณ
ปูนซีเมนต์ที่เป็นตัวแปรควบคุมค่ากำลังรับแรงอัดแกนเด่ียวของดิน
เหนียวอ่อนกรุงเทพผสมปูนซีเมนต์และเถ้าลอย 
 

2. การเตรียมวัสดุและการทดสอบ 

 วัสดุที่ใช้ในการทดสอบ 

วัสดุที่นำมาใช้ในการทดสอบประกอบไปด้วย ดินเหนียวอ่อน 
ปูนซีเมนต์ และเถ้าลอย โดยตัวอย่างดินเหนียวที่นำมาใช้ในงานวิจัย
คือ ดินเหนียวอ่อนกรุงเทพ ระดับความลึกประมาณ 3-14 เมตร
บริเวณถนนสายกาญจนาภิเษก-พุทธมณฑล สาย 2 และพื ้นที่
ใกล้เคียง สำหรับปูนซีเมนต์ที ่นำมาใช้ในงานวิจัยคือ ปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 และเถ้าลอยที่ใช้ในงานวิจัยคือ เถ้าลอยจาก
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง คุณสมบัติพื้นฐานของดิน
เหนียวอ่อนกรุงเทพ ดังแสดงในตารางที่ 1 และขนาดคละของดิน
เหนียวอ่อนกรุงเทพ ดังแสดงในรูปที่ 1 

  การทดสอบกำลังรับแรงอัดแกนเด่ียว 

ในงานว ิจ ัยน ี ้ทำการทดสอบกำล ังร ับแรงอ ัดแกนเด ี ่ยว 
(unconfined compression test) ด ินเหน ียวอ ่อนท ี ่ปร ับปรุง
ค ุณภาพด ้วยป ูนซ ี เมนต ์  จากต ัวอย ่างทรงกระบอกม ีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ 3.7 เซนติเมตร (1¼ นิ้ว) และความสูง
เท่ากับ 7.6 เซนติเมตร (2.99 นิ้ว) เตรียมตัวอย่างโดยนำดินเหนียว
อ่อนมาอบให้แห้งแล้วบดเป็นผงนำมาผสมกับ ปูนซีเมนต์ตามด้วย
เถ้าลอยคนให้เข้ากัน นำเข้าเคร่ืองผสมตัวอย่างพร้อมกับเติมน้ำ แล้ว
ทำการหล่อตัวอย่างทรงกระบอกในท่อ PVC หลังจากนั้นนำไปห่อ
ด้วยพลาสติก แล้วนำตัวอย่างไปบ่มในกล่องโฟมเพ่ือควบคุมอุณหภูมิ
และความชื ้น เมื ่อครบอายุการบ่มตัวนำไปตรวจสอบขนาดของ
ตัวอย่าง แล้วนำไปทดสอบในเครื่องกดตัวอย่างดังรูปที่ 2 สำหรับ
อัตราส่วนผสมในการทดสอบกำลังรับแรงอัดแกนเด่ียวของดิน
เหนียวอ่อนผสมปูนซีเมนต์ ดังตารางที่ 2  

ตารางท่ี 1 คุณสมบัติพ้ืนฐานของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพ 

คุณสมบัติของดิน ค่า 
ความถ่วงจำเพาะ (specific gravity) 2.64 
ขีดจำกัดเหลว (liquid limit) 77.80 % 
ขีดจำกัดพลาสติก (plastic limit) 35.78 % 
ขีดจำกัดหดตัว (shrinkage limit) 16 % 
ดัชนีพลาสติก (plasticity index) 42.02 % 
ดัชนีเหลว (liquidity index) 0.63 
ปริมาณความชื้นของดินในธรรมชาติ 
(natural water content) 

62.24 % 

หน่วยน้ำหนักรวม (total unit weight) 16.81 kN/m3 
เปอร์เซ็นต์การร่อนตะแกร่งผ่านเบอร์ 200 56.98 % 
การจำแนกประเภทดิน  
(soil classification, USCS) 

CH 
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รูปที่ 2  เคร่ืองทดสอบกำลังรับแรงอัดแกนเด่ียว 

ตารางท่ี 2  อัตราส่วนผสมในการทดสอบกำลังรับแรงอัดแกน
เด่ียว 

 

LI (wc,%) C/wc อายุการบ่มตัว 
1.0, 1.3, 1.6 0.2, 0.3, 0.4 7, 28 

*LI คือ ดัชนีเหลว (liquidity index), C/wc คือ เปอร์เซ ็นต์
ปูนซีเมนต์ต่อเปอร์เซ็นต์น้ำในมวลดิน 

3. ผลการทดสอบ 

 ผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดแกนเด่ียว 

การปรับปรุงค ุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินเหนียวอ่อน
กรุงเทพสำหรับใช้ในงานเสาเข็มดินซีเมนต์ด้วยวิธีผสมลึก (deep 
mixing) มีการใช้ปริมาณปูนซีเมนต์มากถึง 150 ถึง 300 kg/m3 
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเลือกใช้ปริมาณปูนซีเมนต์ให้ครอบคลุมและอยู่
ในช่วงดังกล่าว โดยใช้ค่าดัชนีเหลว (LI) เป็นตัวกำหนดปริมาณ
ปูนซีเมนต์ กล่าวคือหากใช้ปริมาณน้ำมากทำให้ปริมาณปูนซีเมนตท์ี่
ใช้มากขึ้นเช่นกัน 

ความสัมพันธ์ระหว่างค่ากำลังรับแรงอัดแกนเดี่ยวกับ
ดัชนีเหลวดังแสดงในรูปที่ 3 จากผลการทดสอบพบว่า ที่อายุการบ่ม

ตัว 7 วันมีค ่า qu มากสุดเท่ากับ 1579.21 kPa เป็นส่วนผสม 
LI1.0C/wc0.4 และค่า qu น้อยสุดเท่ากับ 185.64 kPa ที่ส่วนผสม 
LI1.6C/wc0.2 จะสังเกตได้ว่า LI เท่ากับ 1.0 มีค่ากำลังรับแรงอัด
มากกว่า LI เท่ากับ 1.3 และ 1.6 เพราะ LI เท่ากับ 1.3 และ 1.6 มี
ปริมาณน้ำในมวลดินมากกว่า LI เท่ากับ 1.0 จึงทำให้ค่ากำลังรับ
แรงอัดลดลง นอกจากนี้ ในส่วนผสมที ่ LI เท่ากันพบว่า C/wc 
เท่ากับ 0.4 มีค่ากำลังรับแรงอัดมากกว่า C/wc เท่ากับ 0.2 เพราะ 
C/wc เท่ากับ 0.4 มีปริมาณปูนซีเมนต์มากกว่า C/wc เท่ากับ 0.2 
เมื่อพิจารณาอายุการบ่มพบว่า ตัวอย่างที่มีอายุการบ่มตัว 28 วันมี 
ค่ากำลังรับแรงอัดเพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน เนื่องจากการเกิดปฏิกิริยาไฮ
เดรชั่นของปูนซีเมนต์ที ่ผสมกับน้ำ โดยมีค่า qu มากสุดเท่ากับ 
2572.70 kPa เป็นส่วนผสม LI1.0C/wc0.4 และค่า qu น้อยสุด
เท่ากับ 350.17 kPa เป็นส่วนผสม LI1.6C/wc0.2 ซึ่งมีพฤติกรรม
การเปลี่ยนแปลงค่ากำลังรับแรงอัดเหมือนกับช่วงอายุการบ่มตัว 7 
วัน  

โดยสรุปแล้วเมื่อดัชนีเหลว (LI) มากขึ้นทำให้ค่ากำลังรับแรงอัด
แกนเด่ียวลดลง เพราะดัชนีเหลวมากทำให้มีปริมาณน้ำในมวลดิน
มากจึงทำให้ค่ากำลังรับแรงอัดลดลงที่อายุการบ่มตัวเดียวกัน ซึ่งใน
ส่วนผสมท่ีมีค่า LI เท่ากันการเพ่ิมอัตราส่วนเปอร์เซ็นต์ปูนซีเมนต์ต่อ
เปอร์เซ็นต์น้ำในมวลดิน (C/wc) ทำให้กำลังรับแรงอัดเพิ ่มขึ้น
เนื่องจากมีปริมาณปูนซีเมนต์เพิ่มขึ้นส่งผลทำให้ตัวอย่างดินแข็งขึ้น 
ซึ่งผลการทดสอบตรงกับงานวิจัยของนพนันท์ (2556) เมื่อเพิ่มอายุ
การบ่มตัวจึงทำให้แต่ละส่วนผสมมีค่ากำลังรับแรงอัดเพิ่มขึ ้นทุก
ส่วนผสมเน่ืองจากการเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชั่นของปูนซีเมนต์ที่ผสมกับ
น้ำ  

หากนำผลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานเสาเข็มดินซีเมนต์ด้วยวิธี
ผสมลึก (deep cement mixing) จะสรุปส่วนผสมและค่ากำลังรับ
แรงอัดที่ผ่านมาตรฐานเสาเข็มดินซีเมนต์ดังแสดงในตารางที่ 3 โดย
ข้อกำหนดการออกแบบเสาเข็มดินซีเมนต์ด้วยวิธีผสมลึก (deep 
cement mixing) (วรากร และสมพงศ์, 2553) [2] ได้กำหนดค่า
กำลังรับแรงอัดแกนเดียวที่อายุ 28 วันไม่ต่ำกว่า 600 kPa สำหรับ
การก่อสร้างรองรับบริเวณคันคลอง และถนน สำหรับส่วนผสมที่มี
อัตราส่วนเปอร์เซ็นต์ปูนซีเมนต์ต่อเปอร์เซ็นต์น้ำในมวลดิน (C/wc) 
เท่ากับ 0.2 พบว่ามีคุณสมบัติไม่เหมาะสมกับการปรับปรุงคุณภาพ
ของเสาเข็มดินซีเมนต์เนื่องจากมีค่ากำลังรับแรงอัดไม่ถึงค่ากำลังรับ
แรงอัดตามมาตรฐานคือ 600 kPa ซึ่งมีเพียงส่วนผสมที่มี LI เท่ากับ 
1.0 ที่มีค่ากำลังรับแรงอัดผ่านมาตรฐานดังกล่าว 

 

รูปที่ 1 กราฟการกระจายขนาดอนุภาคของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพ 
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รูปที่ 3  ความสัมพันธ์ระหว่างค่ากำลังรับแรงอัดแกนเด่ียวกับ

ดัชนีเหลวของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพผสมปูนซีเมนต์ 

 ผลกระทบของปูนซีเมนต์และความพรุนที่มีผลต่อค่า
กำลังรับแรงอัดแกนเด่ียว 

ความสัมพันธ์ระหว่างค่ากำลังรับแรงอัดแกนเดี่ยว (qu) กับ
เปอร์เซ็นต์ปูนซีเมนต์ (C) ดังแสดงในรูปที่ 4 จากผลการทดสอบ
พบว่า ในรูปที่ 4(ก) ที่อายุการบ่มตัว 7 วัน เมื่อปริมาณปูนซีเมนต์
เพิ่มขึ้นทำให้ค่ากำลังรับแรงอัดแกนเดี่ยวเพิ่มขึ้น ณ ที่ค่า LI เท่ากัน 
ซึ่งได้ความสัมพันธ์เป็นฟังก์ชั ่นเส้นตรง โดยค่า qu สูงสุดเท่ากับ 
1579.21 kPa คือส่วนผสมที ่มีค่า LI เท่ากับ 1.0 และมีปริมาณ
ปูนซีเมนต์เท่ากับ 20.6 เปอร์เซ็นต์  ส่วนค่า qu ต่ำสุดเท่ากับ 
158.64 kPa คือส่วนผสมที ่ม ีค ่า LI เท่ากับ 1.6 และมีปริมาณ
ปูนซีเมนต์เท่ากับ 31.12 เปอร์เซ็นต์ จะสังเกตได้ว่าค่า LI เพ่ิมขึ้นทำ
ให้ค่ากำลังรับแรงอัดแกนเดี่ยวลดลง เนื่องจากมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น
ในตัวอย่างเมื่อบ่มตัวอย่างทำให้ปริมาณน้ำส่วนเกินระเหยออกไป
มากก่อให้เกิดจำนวนช่องว่างมากขึ้น ส่งผลให้กำลังรับแรงอัดลดลง 
ในส่วนผสม ในรูปที่ 4(ข) ที่อายุการบ่มตัว 28 วัน มีค่ากำลังรับ
แรงอัดมากขึ ้นโดยมีแนวโน้มของค่ากำลังรับแรงอัดแกนเดี ่ยว
เหมือนกับที่อายุการบ่มตัว 7 วัน ซึ่งได้ความสัมพันธ์เป็นฟังก์ชั่น
เส้นตรงเช่นกัน โดยค่า qu สูงสุดเท่ากับ 2572.70 kPa คือส่วนผสม
ที่มีค่า LI เท่ากับ 1.0 ส่วนค่า qu ต่ำสุดเท่ากับ 350.17 kPa คือ
ส่วนผสมที่มีค่า LI เท่ากับ 1.6 

 
 
 
 
 

ตารางท่ี 3  สรุปค่า qu เปรียบเทียบกับเกณฑ์การออกแบบ
เสาเข็มดินซีเมนต์ 

ส่วนผสม 
ค่า qu (kPa) 

เกณฑ์การ
ออกแบบ 

ดัชนี
เหลว, LI  

อัตราส่วน 
C/wc 

1.0 
0.2 778.43 ผ่าน 
0.3 1570.02 ผ่าน 
0.4 2572.70 ผ่าน 

1.3 
0.2 412.39 ไม่ผ่าน 
0.3 1478.88 ผ่าน 
0.4 2265.16 ผ่าน 

1.6 
0.2 350.17 ไม่ผ่าน 
0.3 923.18 ผ่าน 
0.4 1904.27 ผ่าน 

ความสัมพันธ์ระหว่างค่ากำลังรับแรงอัดแกนเดี่ยว (qu) กับ
เปอร์เซ็นต์ความพรุน (  ) ดังแสดงในรูปที่ 5 จากผลการทดสอบ
พบว่า ในรูปที่ 5(ก) ที่อายุการบ่มตัว 7 วัน เมื่อค่าความพรุนเพิ่มขึ้น
ทำให้ค่ากำลังรับแรงอัดแกนเดี่ยวลดลง ณ ที่ค่า LI เท่ากัน ซึ่งได้
ความสัมพันธ์เป็นฟังก์ชั ่นเอ็กซ์โพเนนเชียล ดังสมการที ่ 5 6 7 
สำหรับ LI เท่ากับ 1.0 1.3 1.6 ตามลำดับ โดยค่า qu สูงสุดเท่ากับ 
1579.21 kPa คือส่วนผสมท่ีมีค่า LI เท่ากับ 1.0 และมีความพรุนอยู่
ท ี ่ 0.87 เปอร์เซ ็นต์ ส่วนค่า qu ต่ำสุดเท่ากับ 158.64 kPa คือ
ส ่วนผสมที ่ม ีค ่า LI เท ่าก ับ 1.6 และม ีความพร ุนอย ู ่ท ี ่ 7.38 
เปอร์เซ็นต์ จะสังเกตได้ว่าค่า LI เพิ ่มขึ ้นทำให้ความพรุนเพิ่มขึ้น
เช่นกันเนื่องจากมีปริมาณน้ำในส่วนผสมมาก เมื่อบ่มตัวอย่างทำให้
ปริมาณน้ำส่วนเกินระเหยออกไปมากก่อให้เกิดปริมาณช่องว่างใน
ตัวอย่างมากส่งผลต่อความพรุนที่มากขึ้นในตัวอย่าง ในส่วนผสม ใน
รูปที่ 5(ข) ที่อายุการบ่มตัว 28 วัน มีค่ากำลังรับแรงอัดมากขึ้นโดยมี
แนวโน้มของค่ากำลังรับแรงอัดแกนเดี่ยวเหมือนกับที่อายุการบ่มตัว 
7 วนั ซึ่งได้ความสัมพันธ์เป็นฟังก์ชั่นเส้นตรงเช่นกัน ดังสมการท่ี 8 9 
10 สำหรับ LI เท่ากับ 1.0 1.3 1.6 ตามลำดับ โดยค่า qu สูงสุด 

 
(ก) อายุการบ่มตัว 7 วัน 
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(ข) อายุการบ่มตัว 28 วัน 

รูปที่ 4  ความสัมพันธ์ระหว่างค่ากำลังรับแรงอัดแกนเด่ียว 
(qu) กับเปอร์เซ็นต์ปูนซีเมนต์ (C) 

เท่ากับ 2572.70 kPa คือส่วนผสมที่มีค่า LI เท่ากับ 1.0 และมีความ
พรุนอยู่ที ่ 0.71 เปอร์เซ็นต์ ส่วนค่า qu ต่ำสุดเท่ากับ 350.17 kPa 
คือส่วนผสมที ่ม ีค ่า LI เท่ากับ 1.6 และมีความพรุนอยู ่ท ี ่ 5.99 
เปอร์เซ็นต์ จะสังเกตได้ว่า เมื่ออายุการบ่มตัวเพิ่มขึ้นทำให้ค่าความ
พรุนในตัวอย่างลดลง ณ ที่ค่า LI เท่ากัน เนื่องจากการทำปฏิกิริยาไฮ
เดรชั่นของปูนซีเมนต์ที่เกือบสมบูรณ์ทำให้ตัวอย่างแน่นขึ้นส่งผลให้
ช่องว่างลดลงจึงมีความพรุนลดลงนั้นเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Consoil et al. (2011) [4] 
ที่อายุการบ่มตัว 7 วัน 

𝑞 2356.9𝑒 .  (5) 

𝑞 3102.7𝑒 .  (6) 

𝑞 4598.7𝑒 .  (7) 

 
(ก) อายุการบ่มตัว 7 วัน 

 
(ข) อายุการบ่มตัว 28 วัน 

รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างค่ากำลังรับแรงอัดแกนเด่ียว 
(qu) กับเปอร์เซ็นต์ความพรุน (  ) 

ที่อายุการบ่มตัว 28 วัน 

𝑞 3666.6𝑒 .  (8) 

𝑞 4542.1𝑒 .  (9) 

𝑞 5603.5𝑒 .  (10) 

 ผลกระทบของอัตราส่วนความพรุนกับปริมาตร
ปูนซีเมนต์ที่มีผลตอ่ค่ากำลังรับแรงอดัแกนเด่ียว 

ความสัมพันธ์ระหว่างค่ากำลังรับแรงอัดแกนเดี่ยว (qu) กับค่า
อัตราส่วนความพรุนกับปริมาตรปูนซีเมนต์ (  /Civ) ดังแสดงในรูปที่ 
6 จากผลการทดสอบพบว่า เมื่อค่า  /Civ เพิ่มขึ้นทำให้ค่ากำลังรับ
แรงอัดแกนเดี่ยวลดลง ซึ่งได้ความสัมพันธ์เป็นฟังก์ชั่นยกกำลัง ดัง
สมการ ที่ 11 ซึ่งมีค่า R2 เท่ากับ 0.85 

𝑞 80.93
𝜂

𝐶

.

 (11) 

 
รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างค่ากำลังรับแรงอัดแกนเดี่ยว 

(qu) ก ับค ่ าอ ัตราส ่ วนความพร ุนก ับปร ิมาตร
ปูนซีเมนต์ (  /Civ) 
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จากความสัมพันธ์ระหว่างค่ากำลังรับแรงอัดแกนเดี่ยว
กับค่าอัตราส่วนความพรุนกับปริมาตรปูนซีเมนต์พบว่าปริมาตร
ปูนซีเมนต์แปรตรงกับค่ากำลังรับแรงอัดแกนเดี่ยว กล่าวคือเมื่อ
ปริมาตรปูนซีเมนต์มากขึ้นจะทำให้ค่ากำลังรับแรงอัดมากขึ้นตาม 
แต่ในทางกลับกันความพรุนแปรผกผันกับค่ากำลังรับแรงอัดแกน
เดี่ยวกล่าวคือเมื่อความพรุนมากขึ้นจะทำให้ค่ากำลังรับแรงอัดลดลง 
อย่างไรก็ตาม ความพรุนยังขึ ้นอยู่กับอายุการบ่มตัว จากผลการ
ทดสอบในหัวข้อก่อนหน้านี้ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Lorenzo 
and Bergado (2 0 0 4 )  [3], Jongpradist et al. (2011, 2 0 1 8 , 
2019) [4], [5], [6] และ Jamsawang et al. (2017) [7] 

4. สรุป 

งานวิจัยเรื่องสมการควบคุมอัตราส่วนกำลังอัดของดินเหนียว
กรุงเทพผสมปูนซีเมนต์ภายใต้การทดสอบกำลังรับแรงอัดแกนเด่ียว
สามารถสรุปผลได้ว่า 

1. เมื่อปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นทำให้ค่ากำลังรับแรงอัดแกน
เด่ียวลดลง 

2. เมื ่ออายุการบ่มตัวมากขึ้นทำให้ค่ากำลังรับแรงอัด
แกนเด่ียวลดลง ณ ปริมาณน้ำที่เท่ากัน 

3. จากความสัมพันธ์ระหว่างค่ากำลังรับแรงอัดแกนเด่ียว 
(qu) กับค่าอัตราส่วนความพรุนกับปริมาตรปูนซีเมนต์ (  /Civ) 
พบว่า หากปริมาตรปูนซีเมนต์แปรตรงกับค่า qu แต่ในทางกลับกัน 
ค่า   แปรผกผันกับค่า qu ณ ปริมาณน้ำที่เท่ากัน 

4. ส่วนผสมที่มี C/wc เท่ากับ 0.2 จะมีค่ากำลังรับแรงอัด
ที่ต่ำและมีจำนวนความพรุนที่มาก  

5. ส่วนผสมที่เหมาะสมที่สุดคือส่วนผสม LI1.3C/wc0.3 
เพราะมีค่ากำลังรับแรงอัดแกนเดี่ยวที่ผ่านมาตราฐานเสาเข็มดิน
ซีเมนต์และมีความพรุนที่น้อย 

5. กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยพะเยา  
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การตกตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนตด้วยจุลินทรีย์ในดินเหนียวกรุงเทพโดยใชส้ปอร์แบคทีเรีย 
MICROBIAL INDUCED CALCIUM CARBONATE PRECIPITATION IN BANGKOK CLAY USING BACTERIAL SPORE 
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บทคัดย่อ 

การตกตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนตด้วยจุลินทรีย์เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถนำมาใช้ปรับปรุงคุณภาพดินซึ่งมักให้ผลดีในดินทรายที่มีความ
พรุนสูง งานวิจัยนี้ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้วิธีชักนำให้เกิดตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนตด้วยจุลินทรีย์ในดินเหนียว โดยเลือกใช้
แบคทีเรียยูรีโอไลติคในรูปแบบของสปอร์แบคทีเรียและกระตุ้นให้เกิดเอนไซม์ยูเรียเพื่อให้เกิดกิจกรรมย่อยสลายยูเรียและชักนำให้เกิดตะกอน
แคลเซียมคาร์บอเนต ตัวอย่างดินที่ใช้ศึกษาเป็นดินเหนียวกรุงเทพสร้างใหม่เพื่อควบคุมปริมาณความชื้นและสัดส่วนผสมได้ง่าย จากนั้นดำเนินการ
ทดสอบตัวอย่างดินเหนียวกรุงเทพที่ปรับปรุงด้วยการทดสอบทั้งแบบทำลายและไม่ทำลายเพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติทางวิศวกรรม ได้แก่ การ
ทดสอบการรับแรงอัดแกนเดียว การทดสอบโดยคลื่นความถี่เรโซแนนท์ นำผลการทดสอบทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่อแสดงให้เห็นว่าสารเชื่อมประสาน
ทางชีวภาพหรือตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนตส่งผลให้ดินเหนียวกรุงเทพมีกำลังและความแข็งที่เหมาะต่อการนำไปใช้ปรับปรุงคุณภาพดิน 
คำสำคัญ: การปรับปรุงคุณภาพดิน, ตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนตด้วยจุลินทรีย์, แบคทีเรียยูรีโอไลติค, ดินเหนียวกรุงเทพ 

Abstract 

Microbial Induced Calcium Carbonate Precipitation (MICP) is a new promising method for ground improvement. It has been 
widely reported that the MICP is efficiently used in porous media like sandy soil. This study aims to conduct a preliminary 
research on an application of MICP in clayey soil. In this study, spored ureolytic bacterial technique were used as treatment 
agent. The Bangkok clay specimen was reconstructed by oven-drying and grinding as powder. The treated soil specimens can 
be easily prepared from soil powder. To evaluate the efficiency of MICP process, the mechanical properties of MICP-treated 
soil were examined by destructive and non-destructive tests such as unconfined compression test and free-free resonant 
frequency test. The study can indicate that the spored MICP bacterial can be used for improving the strength and stiffness of 
Bangkok Clay.  

Keywords: Ground improvement, Microbial Induced Calcium Carbonate Precipitation, Ureolytic bacteria, Bangkok Clay 
 

1. บทนำ 

เนื ่องจากดินเหนียวกรุงเทพในชั้นบนสุดเป็นดินเหนียวอ่อน 
และยังเป็นชั้นที่เก่ียวข้องกับการก่อสร้าง แต่เนื่องจากคุณสมบัติทาง
วิศวกรรมของดินอ่อนชั้นนี้ไม่เหมาะสมต่องานฐานราก มีกำลังต่ำ
และเมื่อมีน้ำหนักกดทับมากเกินไป จะอัดตัวคายน้ำออกจากเนื้อดิน
ทำให้เกิดการยุบตัวจนเกิดการทรุดตัวของฐาน ซึ ่งจะก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อโครงสร้าง ทางวิศวกรเล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึง
ออกแบบวิธีปรับปรุงคุณภาพของดินเหนียวให้มีสมบัติทางวิศวกรรม
ที่เหมาะสมกับงานก่อสร้างแต่ละประเภท 

ปัจจุบันมีการปรับปรุงคุณภาพดิน (Soil Improvement) เพ่ือ

พัฒนากำลังของดินหลายวิธีด้วยกัน เทคนิคหลัก ๆ ได้แก่ การทำให้
แน่นขึ้น การเสริมกำลัง การระบายน้ำออกจากมวลดิน และการใช้
วัสดุเชื่อมประสานจำพวกปูนซีเมนต์หรือเถ้าลอย  

โดยเทคนิคต่าง ๆ จะมีกรรมวิธ ีแตกต่างกันไป ซึ ่งในการ
ปรับปรุงคุณภาพดินอาจส่งผลกระทบต่อบริเวณโดยรอบของเขตการ
ก่อสร้าง เช่น พื้นที่รอบบริเวณก่อสร้างเกิดการทรุดตัว มลพิษทาง
อากาศจากฝุ่นควัน มลพิษทางเสียง รวมถึงมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมใน
ด้านธรรมชาติ ในบางขั้นตอนอาจมีของเสียหรือสารเคมีหลงเหลือ
หลังจากการปรับปรุงคุณภาพดิน 
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2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

2.1. ดินเหนียวกรุงเทพ 

ดินเหนียวกรุงเทพมีเนื้อดินส่วนใหญ่เป็นแร่ดินเหนียว (Clay 
mineral) ประกอบด้วย แร่มอนโมริลโลไนต์ 60% แร่เคโอลิไลต์ 
25% และแร่อิลไรต์ 15% มีน้ำปนอยู่ในเนื้อดิน 24-30% มีค่าความ
กรดด่าง (pH) ประมาณ 5.5 มีค่าความเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าสูง
มาก จากการทดสอบพบว่ามีกำลังรับแรงต่ำ ความยืนหยุ่นสูงมาก 
จึงสามารถหดและขยายตัวได้มาก ค่าดัชนีพลาสติก (Plasticity 
Index, PI) สูงซึ่งบ่งบอกถึงความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ปริมาณน้ำ ดินที ่ค่าดัชนีพลาสติกสูงจะมีความอ่อนไหวต่อการ
เปล่ียนแปลงขอปริมาณน้ำที่ มีค่ากำลังรับแรงเฉือนประมาณ 20-40 
กิโลปาสคาล (kPa) 

2.2. แบคทีเรีย 

แบคท ี เ รี ย  Bacillus Pasteurii (American Type Culture 
Collection, ATCC 6453) สายพันธุ์บริสุทธิ์สามารถอาศัยอยู่ในดิน
โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม เป็นแบคทีเรียประเภท
ยูรีโอไลติคแบคทีเรีย (Ureolytic bacterial) ที่มีความสามารถใน
การผลิตเอมไซม์ยูรีเอส (Urease) ได้โดยอยู่ในรูปแบบของสปอร์
แบคทีเรีย (Bacterial Spore) ที่สามารถเก็บรักษาได้นานกว่าใน
รูปแบบแบคทีเรียที่มีชีวิตพร้อมทำกิจกรรม (Vegetative)  

2.3. กระบวนการทางชีวภาพ 

กระบวนการทางชีววิทยาหรือ Microbial Induced Calcium 
Carbonate Precipitation (MICP) ค ื อ ก า รช ั กน ำ ให ้ เ ก ิ ด ก า ร
ตกตะกอนด้วยจ ุล ินทร ีย ์ กระบวนนี ้อาศ ัยแบคทีเร ียที่ เข ้าสู่
กระบวนการยูรีโอไลติค (Ureolytic) โดยสามารถผลิตเอนไซม์ยูรี
เอส (Urease) เพื ่อการย่อยสลายยูเรีย (Urea) ได้ เมื ่อมีปริมาณ
แคลเซียมไอออน  (Calcium Ion) ท ี ่ เหมาะสม  จะสามารถทํา
ปฏิกิริยาจนชักนาํให้เกิดตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนต (Calcium 
Carbonate) ไดดั้งสมการต่อไปน้ี [4] 
𝐶𝑂 𝑁𝐻 𝐻 O →  2𝑁𝐻 𝐶𝑂                 (1) 
𝐶𝑎 𝐶𝑂 →  𝐶𝑎𝐶𝑂                                                (2) 

2.4. การปรับปรุงคุณภาพดินโดยการเชื่อมประสาน 

การเช ื ่อมประสาน (Cementation) ทำได ้โดยใช ้สารเป็น
ตัวเชื่อมระหว่างมวลดินเพื่อลดช่องว่างระหว่างมวลดิน ซึ่งจะส่งผล
ให้ดินมีความแข็งแรงมากขึ้นและเพิ่มความสามารถในการรับกำลัง
ได้ดีขึ้นปัจจุบันนิยมใช้ปูนซีเมนต์ (Cement) เป็นสารเชื่อมประสาน 
และสารอ่ืน ๆ ซึ่งหลังจากจบกระบวนอาจมีสารเคมีหรือของเสีย
หลงเหลืออยู่ที่สามารถส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมได้ 

งานวิจัยทดสอบเพื ่อหากำลังของดินเหนียวบวมตัวโดยการ

ปรับปรุงปรับคุณภาพด้วยปูนขาวและซีเมนต์ ทำการศึกษาดิน
เหนียวบวมตัวจากเมือแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง หลัง
การทดสอบดินตัวอย่างด้วยการทดสอบกำลังรับแรงอัดแกนเดียว
(Unconfined Compression Test) พบว ่าต ัวอย ่างด ินท ี ่ม ีการ
ปรับปรุงด้วยปูนซีเมนต์มีแนวโมของประสิทธิภาพในการพัฒนา
กำลังสูงกว่าตัวอย่างดินที่มีการปรับปรุงด้วยปูนขาว และกำลังการ
รับแรงมีค่าเพิ่มขึ้นตามระยะการบ่มศึกษาจากการบ่ม 7วัน 28วัน 
60วัน และ 90วัน และการทดสอบด้วยคลื ่นความถี ่เรโซแนนท์ 
(Free-Free Resonant Frequency ) พบว่าความเร็วของคลื่นปฐม
ภูมิ (P-wave) และคามเร็วคลื ่นทุติยภูมิ (S-wave) ที ่ว ัดได้จาก
ตัวอย่างดินเหนียวที ่ปรับปรุงด้วยปูนซีเมนต์มีค่าเพิ ่มขึ ้นตาม
ระยะเวลาบ่ม ในขณะท่ีดินเหนียวที่ปรับปรุงด้วยปูนค่ามีค่าความเร็ว
คล่ืนลดลงหลังระยะเวลาบ่ม 28 วัน [3] 

การนำกระบวนการทางชีวภาพมาประยุกต์ใช้ในเทคนิคการ
เชื่อมประสานเป็นอีกทางเลือกที่สามารถใช้ตะกอนจากการชักนำ
ด้วยจุลินทรีย์ร ูปแบบของสปอร์แบคทีเร ียจนเกิดเป็นตะกอน
แคลเซียมคาร์บอเนตมาใช้เป็นสารเชื่อมประสานระหว่างมวลดิน 
เพื ่อเพิ ่มคุณสมบัติทางวิศวกรรมและเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม 
ปัจจุบันมีการศึกษาที่นำเอากระบวนการ MICP มาประยุกต์ใช้ใน
การปรับปรุงคุณภาพดินกับดินเหนียวกรุงเทพ โดยใช้ยูรีโอไลติค
แบคทีเรีย (Ureolytic bacteria ) ในรูปแบบมีชีวิตพร้อมทำกิจกรรม 
(Vegetative)  เพื่อเข้าสู่กิจกรรมยูรีโอไลติค (Ureolytic) และชักนำ
ให้เกิดตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนต (Calcium Carbonate) ใน
สภาวะที่เหมาะสม พบว่าดินเหนียวกรุงเทพหลังถูกปรับปรุงคุณภาพ
ดินแล้วมีประสิทธิภาพในการพัฒนากำลังรับแรง (Axial Stress) 
สูงขึ้นถึงสองเท่า [2] 

2.5. การทดสอบเพ่ือหาคุณสมบัติทางวิศวกรรม 

3.1.1 การทดสอบความถ่วงจำเพาะของดิน (Specific 
Gravity), ASTM D854 

3.1.2 การทดสอบหาความช้ืนในมวลดิน ณ จุดเปล่ียน
สถานภาพด้วยวิธี Atterberg’s Limit, ASTM D4318 

3.1.3 การทดสอบการบดอัดด้วยวิธี Modified 
Proctor, ASTM D1557 

3.1.4 การทดสอบด้วยความถี่เรโซแนนท์ (Free-Free 
Resonant Frequency, FFR Test)  

การทดสอบด้วยความถี่เรโซแนนท์เป็นทดสอบแบบไม่ทำลาย
เพื่อทดสอบความแข็ง (Stiffness) ของตัวอย่างโดยวัดค่าโมดูลัส
ย ืดหย ุ ่น (Young’s modulus, E) และค ่าโมดูล ัสเฉ ือน (Shear 
modulus, G) จากการหาความถี่ของคลื่นตามแนวยาวหรือคล่ืน
ปฐมภูมิ (P-wave) และความถี่ของคลื่นตามแนวขวางหรือคลื่นทติุย
ภูมิ (S-wave) สามารถนำมาคำนวณหาความเร็วคลื่นตามแนวแกน
การทดสอบได้ดังแสดงในรูปที่ 1 



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

GTE-26-3 

 
 

(a) การทดสอบตัวอย่างเพ่ือหาความถี่ตามแนวยาว 

 
 

(b) การทดสอบตัวอย่างเพ่ือหาความถี่ตามแนวขวาง 

รูปที่ 1  การทดสอบการทดสอบด้วยความถี่เรโซแนนท์ [1] 

3.1.5 การทดสอบกำลังรับแรงอัดแกนเดียว (Unconfined 
Compression Test, UC Test), ASTM D2166-06 

2.6. การเตรียมตัวอย่างการทดสอบ 

3.2.1 ตัวอย่างที ่1 ดินเหนียวกรุงเทพ  
โดยนำไปอบแห้งและทุบให้เป็นผงละเอียด ใช้สัญลักษณ์

ว่า Soil 
3.2.2 ตัวอย่างที่ 2 ดินเหนียวกรุงเทพผสมกับแคลเซียม

คลอไรด์และยูเรีย 
 ซึ่งสารกระตุ้นให้แบคทีเรียเกิดปฏิกิริยาที่สามารถชักนำ

ให้เกิดตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนต ใช้สัญลักษณ์ว่า Treatment 
3.2.3 ตัวอย่างที่ 3 ดินเหนียวกรุงเทพผสมกับแคลเซียม

คลอไรด ์ยูเรีย และแบคทีเรียที่มีชีวิตพร้อมทำกิจกรรม  
ใช้ปริมาณของแบคทีเรียรูปแบบดังกล่าว 1%น้ำหนักโดย

น้ำหนัก ของดินเหนียวตัวอย่าง ใช้สัญลักษณ์ว่า Vegetative 
3.2.4 ตัวอย่างที่ 4 ดินเหนียวกรุงเทพผสมกับแคลเซียม

คลอไรด ์ยูเรีย และสปอร์แบคทีเรีย  
ใช้ปริมาณของแบคทีเรียรูปแบบดังกล่าว 1%น้ำหนักโดย

น้ำหนัก ใช้สัญลักษณ์ว่า Spore  
การเตรียมตัวอย่างทุกประเภทใช้การบดอัดดินตัว-อย่าง

ใส่คอลัมน์ทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.30 เซนติเมตร ความสูง 
10.90 เซนติเมตร และบ่มในระยะเวลา 3 วันทุกประเภทดังรูปที่ 2 
แสดง หมายเหตุด้วยข้อจำกัดในการเตรียมตัวอย่างในการศึกษาคร้ัง
นี้ ตัวอย่างที่ดำเนินการทดสอบมีจำนวนท้ังส้ิน 8 ตัวอย่าง โดย
แบ่งเป็นประเภทตัวอย่างละ 2 ชิ้นงาน   

 
รูปที่ 2 ตัวอย่างดินเหนียวกรุงเทพ (a) ตัวอย่างดินเหนียวกรุงเทพ 

ผสมกับแคลเซียมคลอไรด์และยูเรีย (b) ตัวอย่างดิน
เหนียวกรุงเทพผสมกับแคลเซียมคลอไรด์ ยูเรีย และ
แบคทีเรียที่มีชีวิตพร้อมทำกิจกรรม (c) ตัวอย่างดิน
เหนียวกรุงเทพผสมกับแคลเซียมคลอไรด์ ยูเรีย และ
สปอร์แบคทีเรีย (d) 

2.7. การเกิดกระบวนการทางชีวภาพ (MICP) โดยสปอร์
แบคทีเรียกับดินเหนียวกรุงเทพ 

ใช้ตัวอย่างดินเหนียวกรุงเทพอบแห้งในสภาพผงผสมกับยูเรีย
และแคลเซียมคลอไรด์ตามปริมาณน้ำสูงสุดจากการทดสอบบดอัด
คายน้ำ เพื่อศึกษาปริมาณที่เหมาะสมในการชักนำให้เกิดตะกอน
แคลเซียมคาร์บอเนตด้วยจุลินทรีย์รูปแบบสปอร์แบคทีเรียและ
แบคทีเรียมีชีวิตพร้อมทำกิจกรรม รูปที่ 3 โดยกำหนดปริมาณของ
จุลินทรีย์ทั้งสองรูปแบบอยู่ที่ 1%น้ำหนักโดยน้ำหนัก ของดินเหนยีว
ตัวอย่าง บดอัดลงในคอลัมน์ตัวอย่างและบ่มเป็นเวลา 3 วัน และ
นำไปการทดสอบเพื่อหาความแกร่งทั้งแบบทำลายและไม่ทำลาย
ตัวอย่าง 

 
รูปที่ 3 การชักนำให้เกิดตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนตด้วย

จุลินทรีย์ในดินเหนียวกรุงเทพ 

 

3. ผลการศึกษา 

        ผลจากการทดสอบการร ับกำล ังแรงอ ัดแกนเด ียว 
(Unconfined Compression Test, UC Test) ไ ด ้ ค ่ า ก ำ ล ั ง รั บ
แรงอัดสูงสุด (Unconfined Compressive Strength, UCS) ค่า
ความเครียดที่แรงกดสูงสุด (Strain at peak, 𝝐𝒑𝒆𝒂𝒌  และนำไป
คำนวณหาค่าโมดูลัสยืดหยุ่น (Secant Young’s modulus at 50% 
of strength, 𝑬𝟓𝟎) ด ั งร ูปที่  3 และผลการทดสอบด ้วยค ล่ืน
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ความถ ี ่ เรโซแนนท์ (Free-Free Resonant Test, FFR Test) ได้
ค่าความถี่ตามแนวแกนยาว (P-wave) และตามแนวแกนขวาง (S-
wave) และคำนวณหาค่าความเร็วคลื่นตามแนวแกนยาว (𝑉 ) ค่า
ความเร็วคล่ืนตามแนวแกนขวาง (𝑉 )  ค่าโมดูลัสยืดหยุ่น (Young’s 
modulus, 𝐸 ) และค ่าโมด ูล ัสเฉ ือน  (Shear modulus, 𝐺 )   
แสดงผลดังตารางที่ 1 

 

 
รูปที่ 4  ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเค้นและความเครียดจากการ

ทดสอบกำลังรับแรงอัดแกนเดียว 

ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดแกนเดียวและ การ
ทดสอบด้วยคล่ืนเรโซแนนท์ 

Test Soil Treatment Vegetative Spore 
UC Test     

UCS (kPa) 270.6 327.6 324.7 334.8 
𝑬𝟓𝟎 (MPa) 19.4 18.4 31.3 41.9 

𝝐𝒑𝒆𝒂𝒌(mm)  380.0 233.0 364.0 380.0 
FFR Test     

 𝑽𝒑 (m/s) 240.8 379.4 467.5 472.7 
𝑬𝟎 (MPa) 101.5 251.9 382.5 391.1 
𝑽𝒔 (m/s) 218.9 212.0 297.5 252.1 
𝑮𝟎 (MPa) 83.9 78.7 154.9 111.2 

 

4. วิจารณ์และสรุปผลการศึกษา  

จากผลการทดสอบพบว่าเมื่อปรับปรุงดินเหนียวตัวอย่างด้วย
แบคทีเร ียย ูร ี โอไลต ิคท ั ้งร ูปแบบที ่ม ีช ีว ิตพร ้อมทำกิจกรรม
(Vegetative) และรูปแบบสปอร์ (Spore) ปริมาณ 1% โดยน้ำหนัก
ของตัวอย่างดินภายในระยะเวลาบ่ม 3 วัน ดินเหนียวมีประสิทธิภาพ
ในการรับกำลังเพิ่มขึ้นจากตัวอย่างดินเหนียวที่ไม่ได้รับการปรับปรุง
มากถึง 1.2 เท่า และค่าโมดูลัสที ่ได้จากพฤติกรรมของกำลังรับ
แรงอัดแกนเดียวและความเครียดเพ่ิมขึ้น 1.5 - 2 เท่า  

ในขณะเดียวกันผลจากการทดสอบแบบไม่ทำลายสามารถ

คำนวณความเร็วคลื่นปฐมภูมิ (𝑉 )  และคลื่นทุติยภูมิ (𝑉 )  พบว่า
ความเร็วคลื่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหลังการปรับปรุงด้วยแบคทีเรียยูรี
โอไลติคทั ้งรูปแบบที่มีชีว ิตพร้อมทำกิจกรรม(Vegetative) และ
รูปแบบสปอร์ (Spore) เมื ่อเทียบกับตัวอย่างดินเหนียวกรุงเทพ 
รวมถึงค่าโมดูลัสยืดหยุ่น (Young’s modulus, 𝐸 ) และโมดูลัส
เฉือน (Shear modulus, 𝐺 )  ที่มีค่าเพ่ิมขึ้น 3.5 - 4 เท่า และ 1.5 
- 2 เท่า ตามลำดับ โดยผลการทดสอบมีความสอดคล้องกับงานวิจัย
การปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวกรุงทพด้วยกระบวนการทางชีวภาพ 
(MICP) จากการนำยูรีโอไลติดแบคทีเรียรูปแบบที่มีชีวิตพร้อมทำ
กิจกรรมใช้ระยะเวลาบ่ม 7 วันพร้อมทั้งเติมยูเรียและแคลเซียมคลอ
ไรด์อย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาการบ่ม พบว่าค่าโมดูลัสเพิ่มขึ้น 
1.5 -2 เท่า และค่าโมดูลัสแรงเฉือนเพ่ิมขึ้น 2เท่า [2] 

จากแนวโน้มของประสิทธิภาพกำลังรับแรงและค่าโมดูลัสที่
เพิ ่มขึ ้นแสดงให้เห็นถึงความแกร่งขึ ้นของดินเหนียวกรุงเทพที่
ปรับปรุงด้วยแบคทีเรียยูรีโอไลติคทั ้งรูปแบบที ่มีชีวิตพร้อมทำ
กิจกรรม (Vegetative) และรูปแบบสปอร์ (Spore) สามารถนำไป
ประยุกต์และปรับปรุงใช้กับงานก่อสร้างฐานรากเพิ ่มเติมต่อใน
อนาคตเพ่ือเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ทั้งนี้การทดสอบจากการปรับปรุงคุณภาพดินด้วยกระบวนการ
ทางชีววิทยา (MICP) นี้จะต้องปรับปรุงเพื่อหาสภาวะและปริมาณท่ี
เหมาะสมของปริมาณจุลินทรีย์ต่อการไปใช้งานก่อสร้างในสนามจริง
และศึกษาลักษณะโครงสร้างทางจุลภาคต่อไป 
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การวิเคราะห์ความเสียหายของอาคารโรงงานเนื่องจากดินบวมตัวใน อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 
ANALYSIS OF A WORKSHOP BUILDING DAMAGED BY EXPANSIVE SOIL IN MAE MOH, LAMPANG PROVINCE 
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ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่, ประเทศไทย 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้นำเสนอการวิเคราะห์ความเสียหายของอาคารโรงงานหลังหนึ่งใน อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง พบว่าอาคารเกิดรอยร้าวตามผนังและพื้นไป
ทั่วทั้งอาคาร ที่สำคัญที่สุดคือเครนชนิดเคล่ือนที่ได้ภายในอาคารน้ีไม่สามารถวิ่งไปตามคานที่รองรับได้เนื่องจากคานมีการโก่งตัวมากเกินไป จากการ
รวบรวมข้อมูลความเสียหายในเบื้องต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2563 พบว่าคานดังกล่าวมีค่าระดับที่ต่างกันมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น
ยังพบรอยแตกขวางบนเสาเข็มต้นหนึ่งซึ่งเป็นลักษณะของการวิบัติจากแรงดึง จากการเก็บตัวอย่างดินไปทดสอบหาค่าการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซใ์น
ห้องปฏิบัติการ พบว่าดินที่อยู่ภายใต้อาคารหลังดังกล่าวมีแร่มอนต์มอริลโลไนต์ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ดินมีความสามารถในการพองตัว
และหดตัวได้หากมีการเปลี่ยนแปลงความชื้นภายในดิน จากการทดสอบการพองตัวอย่างอิสระและการทดสอบความดันจากการพองตัว พบว่าดินมี
ศักยภาพในการพองตัวได้สูงมาก จึงสามารถสรุปได้ว่าความเสียหายของอาคารหลังนี้เกิดจากการออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม
กับคุณสมบัติของดินใต้อาคาร ซึ่งมีด้วยกันสามประเด็นหลัก ได้แก่ 1) ชั้นดินใต้อาคารเป็นดินบวมตัวที่มีศักยภาพในการพองตัวสูงพอที่จะดันอาคาร
ให้เกิดการยกตัวได้และอาคารได้รับการออกแบบก่อสร้างให้พื้นชั้นล่างของอาคารวางอยู่บนดินโดยตรง ไม่มีการเว้นช่องว่างใต้พื้นไว้เผื่อการพองตัว
ของดิน 2) เสาเข็มที่รองรับเสาของอาคารมีความยาวไม่เพียงพอที่จะต้านทานแรงดันจากการพองตัวของดิน และ 3) มีการก่อสร้างแหล่งเก็บน้ำใกล้
กับอาคาร ซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุของความชื้นในดินที่เพิ่มขึ้น นอกจากนั้นจากการทดสอบแรงดันในการบวมตัวของตัวอย่างดินที่เก็บมาแบบคงสภาพ 
ยังพบว่าดินที่อยู่ภายใต้อาคารหลังดังกล่าวยังสามารถพองตัวได้อีก 

คำสำคัญ: ฐานรากอาคาร, การทรุดตัวของฐานราก, การยกตัวของฐานราก, ดินบวมตัว 

Abstract 

This article presents an analysis of a damaged workshop building in Mae Moh District, Lampang Province. Cracks appeared 
on walls and ground slabs all over the building. The most significant problem with this building was a traveling crane could 
not move along its supporting runway beams due to their excessive buckling. The investigation from 2002-2020 revealed the 
increase in differential uplift of runway beams. An excavation beside a pile cap revealed a pile with tensile crack. Soil samples 
were taken from boreholes around the building. An XRD examination on the soil samples found some Montmorillonite which 
was an important component causing the swelling or extraction of the soil when its moisture content changed. The soil was 
identified as clay with high potential of swelling from free swell test and swell pressure test. Eventually, the conclusion of 
the analysis was that the damages of this building were caused by three major issues: 1) the building was designed to be 
seated directly on the high swelling-potential expansive soil layers without any space for the soil to swell freely, 2) the length 
of the supporting piles was not enough to resist the uplift force induced by the heaving soil, and 3) a small reservoir built 
near the building was the possible source of the moisture migrated in to the expansive soil. In addition, the result from swell 
pressure test hints that the soil underneath the building still keep on swelling. 
Keywords: Foundation, Foundation Settlement, Foundation Heaving, Expansive Soil 

บทนำ 

ในพื ้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปางมีอาคารหลังหนึ ่งเกิด
ปัญหาจากการยกตัวที ่ไม่เท่ากันเพิ ่มขึ ้นอย่างต่อเนื ่องมาตลอด
ระยะเวลาประมาณ 15 ปีที่ผ่านมา ซึ่งพอจะทราบถึงสาเหตุที่ได้จาก

การสำรวจว่าใต้อาคารเป็นชั ้นดินที ่บวมตัวได้ (expansive soil) 
ความเสียหายที ่สามารถเห็นได้ชัดเจนบนตัวอาคารได้แก่ รอย
แตกร้าวตามแนวผนัง พื้น ตลอดจนคานและเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เนื่องจากอาคารหลังนี้ยังมีปัญหาดังกล่าวต่อเนื่องอยู่โดยยังไม่มี
แนวโน้มว่าจะหยุด จึงได้ดำเนินการสำรวจ ทดสอบ และวิเคราะห์
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หาคำอธิบายต้นเหตุของความเสียหายเพื่อหามาตรการแก้ไขต่อไป 
รวมทั้งเพื ่อจัดทำเป็นบทเรียนสำหรับการออกแบบและก่อสร้าง
อาคารบนดินบวมตัวในพ้ืนที่อำเภอแม่เมาะต่อไปในอนาคตด้วย 

1. ลักษณะของอาคารและความเสียหายที่พบ 

อาคารโรงงานหลังนี้เป็นอาคารโรงงานที่ใช้ในการซ่อมบำรุง
เครื่องจักรของโรงไฟฟ้า ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
เจ้าของอาคารคือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าแม่
เมาะ) ดังแสดงในรูปที่ 1 

 

รูปที่ 1 อาคารโรงงานที่เกิดปัญหา 

โรงงานหลังนี้มีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนหนึ่งเป็น
สำนักงานมี 2 ชั้น และอีกส่วนหนึ่งเป็นโรงซ่อมบำรุง มีพื้นเป็นลาน
คอนกรีตดังแสดงในรูปที่ 2 โครงสร้างหลังคาทำหมดทำจากเหล็ก 
มุงหลังคาด้วยเหล็กรีดลอน ผนังก่ออิฐฉาบปูน พื้นอาคารส่วนที่เป็น
ลานซ่อมบำรุงนั้น เป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กวางบนดิน และส่วนที่
เป็นสำนักงานเป็นพื้นสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรงแบบกลวง วางบน
คานและเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งเสาทุกต้นตั้งอยู่บนฐานรากวาง
บนกล ุ ่มเสาเข ็มคอนกร ีตเสร ิมเหล ็ก 4 ต ้น แต ่ละต ้นขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร โดยเสาเข็มมีความยาว 5 เมตร 

 
รูปที่ 2 ผังภายในของอาคารโรงงาน  

ประมาณปี พ.ศ.2549-2550 อาคารเริ ่มพบปัญหาเมื ่อไม่
สามารถทำการติดต้ังเคร่ืองจักรสำหรับยกอุปกรณ์ (เครน) บนคานท่ี
วางบนหัวเสาในแถวที่ 3 และแถวที่ 7 ตามผังอาคารในรูปที่ 2 ได้ 
จึงได้ทำการตรวจสอบค่าระดับหัวเสาในแถวที่ 3 พบว่าเกิดการยก
ตัวในช่วงแนว H-O (บริเวณช่วงกลางของอาคาร) โดยค่าระดับที่เกิด
การยกตัวดังกล่าวมากถึง 82 มิลลิเมตร (พ.ศ.2550) เมื่อเทียบกับ
เสาต้นที่อยู ่ทางขวามือสุดในแถว U ค่านี้เกินกว่าค่าที่ยอมรับได้

สำหรับการติดตั้งเครนคือ 15 มิลลิเมตร จึงได้มีการแก้ไขปัญหาด้วย
การติดตั้งเครนไว้ 2 เครื่องให้เคลื่อนที่อยู่คนละฝั่งของจุดที่คานเกิด
การโก่งตัวสูงสุด หลังจากนั้นก็ได้มีการสำรวจค่าระดับที่หัวเสาเกิด
การยกตัวดังกล่าวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปี พ.ศ. 2563 พบว่ามี
ค่าต่างกันมากระหว่างหัวเสาที่ยกตัวสูงสุดเทียบกับหัวเสาที่ยกตัว
น้อยที่สุด ถึงเกือบ 20 เซนติเมตร ดังแสดงในรูปที่ 3  

รูปที่ 3 ค่าระดับหัวเสาในแถวที่ 3 (ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2550-2563) 

จากการสำรวจความเสียหายอื่นๆ ที่พบในส่วนที่เป็นสำนักงาน
ของอาคารหลังนี้ (จากแถวเสาที่ 1–3) ซึ่งมีการก่อสร้างผนังก่ออิฐ
ฉาบปูนเป็นห้องต่างๆ อยู่บนระบบโครงสร้างพ้ืนที่วางบนคาน (slab 
on beam) และมีเสารองรับที่วางอยู่บนฐานรากที่เป็นเสาเข็ม ก็
พบว่าพื้นเกิดการเอียงและผนังอาคารเกิดรอยแตกร้าวทั่วไปดังรูปที่ 
4 ซึ่งแสดงว่าระบบโครงสร้างของอาคารเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับ
ซึ่งก็คือการยกตัวที่ไม่เท่ากัน นอกจากนั้นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กใน
ส่วนที่วางบนดิน (slab on ground) ได้เกิดรอยแยกและมีการยกตัว
นูนขึ้น ดังรูปที่ 5 สำหรับภายนอกอาคารพบการยกตัวของอิฐที่ใช้ปู
ทางเดินรอบอาคารดังรูปที่ 6 

 
รูปที่ 4 รอยร้าวของผนังภายในอาคารโรงงาน 

 
รูปที่ 5 รอยแยกของแผ่นพ้ืนคอนกรีตภายในอาคารโรงงาน 
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รูปที่ 6 การยกตัวของอิฐปูทางเท้ารอบอาคารโรงงาน 

2. ผลการสำรวจและวิเคราะห์ที่ได้ดำเนินการมาในอดีต 

ก่อนปี พ.ศ.2562 ได้มีการสำรวจชั้นดินเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ
ของความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยการเจาะสำรวจดินหลายหลุมรอบๆ 
อาคารและได้เก ็บต ัวอย ่างเพ ื ่อทดสอบคุณสมบัต ิของด ินใน
ห้องปฏิบัติการพบว่าเป็นดินเหนียวประเภท CH และ CL เป็นส่วน
ใหญ่มีค่าขีดจำกัดเหลว (LL) อยู่ระหว่าง 40-90 และค่าดัชนีความ
เหนียว (PI) อยู่ระหว่าง 20-60 นอกจากนั้นยังมีการตรวจสอบแร่
ของดินเหนียวในตัวอย่างดินอีกด้วย ซึ่งมีข้อสรุปว่าตัวอย่างดินจาก
หลายหลุมนั ้นน่าจะเป็นดินบวมตัวเนื ่องจากขีดจำกัดเหลวมีค่า
ค่อนข้างสูงและตัวอย่างดินบางส่วนยังมีแร่มอนต์โมริลโลไนต์ 
(Montmorillonite) เป็นส่วนประกอบ 

นอกจากนั้นยังมีการสำรวจสภาพดินด้วยเครื่องแบบทดสอบ
แบบไม่ทำลายด้วยระบบ Ground Penetrating Radar (GRP) ทำ
การสแกนเป็นแถบๆ ดังภาพที่ 7 โดยใช้ความถี่ในการตรวจสอบท่ี 
900 MHz ระดับความลึกของคลื่นในการตรวจสอบที่ 7.00 เมตร 
(+/- 10%)  มีการแบ่งสภาพดินตามความหลวมของมวลดินออกเป็น 
3 ระดับ ตามมาตรฐาน Key Chart 16 bit color standard FHWA 
– Federal Highway Administrator ซึ่งจากภาพที่ 7 สามารถแบ่ง
พ้ืนที่ออกตามความหลวมของมวลดินได้เป็น 3 ระดับคือ 

ระดับที่ 1 แสดงด้วยสีฟ้า พื้นที่นี้ดินข้างใต้มีการหลวมตัวใน
ระดับต่ำ (ดินมีความหนาแน่นค่อนข้างสูง) และมีปริมาณความช้ืนใน
ดินค่อนข้างต่ำ และลักษณะของคลื่นจากผลการสแกนจะแสดงเนื้อ
ดิน (grain) ที่ละเอียดมาก 

ระดับที่ 2 แสดงด้วยสีม่วง ดินข้างใต้อาคารมีการหลวมตัวใน
ระดับปานกลาง (ความหนาแน่นปานกลาง) และมีปริมาณความชื้น
ในดินปานกลาง และลักษณะของคล่ืนจากผลการสแกนจะแสดงเน้ือ
ดิน (grain) ที่ละเอียดปานกลาง 

ระดับที่ 3 แสดงด้วยสีชมพู ซึ่งดินใต้อาคารมีการหลวมตัวใน
ระดับสูง (ความหนาแน่นต่ำ) มีปริมาณความชื้นในดินค่อนข้างสูง 
และลักษณะของคลื่นจากผลการสแกนแสดงให้เห็นเนื้อดิน (grain) 
ที่ค่อนข้างหยาบ 

 

 
รูปที่ 7 ผลการสำรวจสภาพดินด้วยระบบ Ground Penetrating 
Radar (GRP) 

จากผลการทดสอบด้วย GRP นี้ทำให้ทราบว่าสภาพดินที่อยู่ใน
ระดับ 3 ซึ่งพบมากที่สุดบริเวณกลางอาคาร สอดคล้องกับความ
เสียหายที่ตรวจพบและการสำรวจค่าระดับที่กล่าวมาในขา้งต้น  

ผลจากการสำรวจและวิเคราะห์ที่ผ่านมาดังกล่าวทำให้สามารถ
สรุปได้เพียงว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นน่าจะมีสาเหตุจากดินบวมตัว
ที ่อยู ่ใต้อาคารเกิดการพองตัวขึ ้นเท่านั ้น แต่ประเด็นที ่สำคัญ
ยิ่งกว่านั้นคือ ดินใต้อาคารยังเกิดการพองตัวขึ้นต่อไปได้หรือไม่ การ
ยกตัวของอาคารจะยังเกิดขึ้นได้อีกมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้เพื่อจะได้
หาแนวทางและวางแผนดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขต่อไป 

3. วัตถุประสงค์และกระบวนการศึกษาวิจัย 

ด้วยเหตุที่ต้องการประเมินการยกตัวของอาคารที่อาจจะเกิดได้
ต่อไปหลังจาก พ.ศ.2562 จึงได้มีการกำหนดกิจกรรมหลักในการ
ดำเนินการดังต่อไปน้ี 

1) การเก็บตัวอย่างดินที่ไม่ถูกรบกวนด้วยกระบอกเหล็กผนัง
บาง และการทดสอบตัวอย่างดินในห้องปฏิบัติการเพื ่อจำแนก
ประเภทของดิน 

2) การทดสอบตัวอย่างดินในห้องปฏิบัติการเพื ่อประเมิน
ศักยภาพในการพองตัวของดินบวมตัว 

3) การประเมินการยกตัวของอาคารจากผลการทดสอบ
ศักยภาพในการพองตัวของดิน 

ทั้งนี ้ รายละเอียดและผลการดำเนินการของทั้ง 3 กิจกรรม
ปรากฏอยู่ในหัวข้อต่อไปน้ี 

4. ผลการสำรวจและจำแนกประเภทของดิน 

ในการศึกษาวิจัยครั ้งนี ้ ได้ทำการเก็บตัวอย่างดินคงสภาพ 
(undisturbed sample) จำนวน 1 หลุม ที่กลางทางเดินรอบอาคาร
ด้านนอกของส่วนที่เป็นสำนักงานในรูปที่ 6 หลุมสำรวจนี้อยู่บริเวณ
กลางอาคารที่มีการยกตัวของหัวเสามากที่สุด โดยมีการเก็บตัวอย่าง
ดินได้ต้ังแต่ความลึก 0.00-6.00 เมตรเท่านั้น เนื่องจากที่ระดับต้ังแต่ 
6.00 เมตรเป็นต้นไป ดินแข็งมากจนไม่สามารถตอกกระบอกเหล็ก
ผนังบางลงไปได้ ในเบื้องต้นได้นำตัวอย่างดินมาทดสอบหาคุณสมบัติ
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ทางด้านกายภาพในห้องปฏิบัติการเพื่อจำแนกประเภทของดินและ
แบ่งชั้นดินต่างๆ ตามผลการจำแนกดังแสดงในรูปที่ 8 

 
รูปที่ 8 ชั้นดินและคุณสมบัติต่างๆ จากหลุมเจาะสำรวจข้างอาคาร 

จากรูปที่ 8 จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ผิวดินลงไปจนถึงความลึก 6.00 
เมตรนั้น ประกอบด้วยชั้นดินจำนวน 4 ชั้น โดยช้ันบนสุดเป็นดินร่วน
สีดำ มีความหนาประมาณ 0.50 เมตร เป็นชั ้นหน้าดินที ่ไม ่มี
ศักยภาพในการพองตัว สำหรับดินอีก 3 ชั้นตั้งแต่ความลึกประมาณ 
0.50 เมตรจากผิวดินลงไปนั้น ล้วนแต่เป็นดินเหนียวที่มีความเป็น
พลาสติกสูง (CH) ซึ่งเป็นดินบวมตัว (รายละเอียดของผลการทดสอบ
การพองตัวของดินใน 2 คอลัมน์ขวามือจะปรากฏในหัวข้อที่ 5) และ
ชั้นดินมีสีที่แตกต่างกันทั้ง 3 ชั้น 

ส่ิงที่น่าสังเกตในรูปที่ 8 คือ ต้ังแต่ระดับความลึกประมาณ 1.50 
เมตรลงไปจนถึง 3.50 เมตร มีความชื้นในดินค่อนข้างสูงกว่าที่ความ
ลึกช่วงอื่นๆ โดยเฉพาะที่ระดับประมาณ -3.00 เมตรนั้น มีความชื้น
เกือบจะถึงขีดพิกัดเหลว (PL) ชั้นดินที่เกิดการพองตัวน่าจะลึกถึง
ระดับ -4.50 เมตร 

5. ผลการทดสอบดินบวมตัว 

หลังจากได้มีการจำแนกประเภทของดินตามท่ีได้กล่าวถึงใน
หัวข้อ 4 แล้ว จึงได้มีการตรวจสอบการเป็นดินบวมตัวและทดสอบ
ศักยภาพในการพองตัวของดินดังต่อไปน้ี 

5.1 การบ่งชี้ว่าเป็นดินบวมตัว 
ในการตรวจสอบว่าเป็นดินบวมตัวหรือไม่นั้น ได้ใช้แผนภาพ

สำหรับตรวจสอบศักยภาพในการพองตัวของดิน (Das, 2016) ซึ่งใช้
ค่าดัชนีความข้นเหลวหรือพิกัดอัตเตอร์เบิร์กที่ทดสอบได้เป็นตวับ่งชี้
ดังรูปที่ 9 

 
รูปที่ 9 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติของดินบวมตัว
กับศักยภาพในการบวมตัว [1] 

จะเห็นได้จากรูปที่ 9 ว่า ดินเหนียวสีเหลืองนั้นมีศักยภาพในการ
พองตัวที่สูง (high) ส่วนดินเหนียวสีน้ำตาลแดงและดินเหนียวสีม่วง
ชมพูมีศักยภาพในการพองตัวปานกลาง (medium) 

นอกจากนั้น ยังได้นำตัวอย่างดินไปทดสอบการเลี้ยวเบนของ
รังสีเอ็กซ์เพื่อตรวจดูแร่สำคัญในดิน พบว่าในตัวอย่างดินมีแร่มอนต์
โมริลโลไนต์ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ทำให้ดินพองตัวได้ ดัง
ตัวอย่างของผลการทดสอบท่ีแสดงในรูปที่ 10 

 
รูปที่ 10 ตัวอย่างผลการทดสอบการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ (XRD) 
จากห้องปฏิบัติการธรณีวิทยา 

จากผลการทดสอบดังกล่าวทำให้สามารถสรุปได้ว่า ใต้อาคารมี
ดินบวมตัวอยู่ที่ระดับความลึกตั้งแต่ประมาณ 0.50 เมตรจากผิวดิน
ลงไปจนถึงความลึก 6.00 เมตรเป็นอย่างน้อย 

5.2 ความดันในการพองตัว (swell pressure) 
ความดันในการพองตัวของดินบวมตัวในการศึกษาวิจัยนี้วัดได้

จากการทดสอบแบบการรักษาให้ดินมีปริมาตรคงที่อยู่ตลอดเวลา 
(constant volume test) ตาม ASTM D4546-14 [2] กล่าวคือใน
การทดสอบจะเพิ่มความดันที่กดตัวอย่างดินขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้ความ
หนาของตัวอย่างดินคงที่จนกระทั่งไม่ต้องเพ่ิมความดันอีกต่อไป 
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ผลจากการทดสอบพบว่าดินเหนียวสีเหลืองมีความดันในการ
พองตัวสูงถึง 282 กิโลนิวตันต่อตารางเมตร ในขณะที่ดินเหนียวสี
น้ำตาลแดงและดินเหนียวสีชมพูม่วงมีความดันในการพองตัว 162 
และ 61 กิโลนิวตันต่อตารางตามลำดับ ซึ่งค่าเหล่านี ้ได้แสดงไว้
ประกอบข้อมูลชั้นดินในรูปที่ 8 

5.3 ศักยภาพในการพองตัว (swell potential) 
การวัดศักยภาพในการพองตัวสำหรับงานวิจัยโครงการนี้เป็น

การวัดว่า ภายใต้ความเค้นปริมาณต่างๆ นั้น ตัวอย่างดินจะสามารถ
พองตัวได้ร้อยละเท่าไร ทำการทดสอบโดยการให้ความดันบน
ตัวอย่างดินด้วยปริมาณต่างๆ แล้วปล่อยให้ดินพองตัวจนส้ินสุด แล้ว
ประเมินการเปลี่ยนแปลงปริมาตรที่เกิดขึ้น ซึ่งผลการทดสอบกับดิน
พองตัวทั้ง 3 ชั้นปรากฏในรูปที่ 11, 12 และ 13 ดังต่อไปน้ี 

 
รูปที่ 11 ร้อยละในการพองตัวของดินเหนียวสีเหลืองภายใต้ความ
เค้นต่างๆ 

 
รูปที่ 12 ร้อยละในการพองตัวของดินเหนียวสีน้ำตาลแดงภายใต้
ความเค้นต่างๆ 

 
รูปที่ 13 ร้อยละในการพองตัวของดินเหนียวสีชมพูม่วงภายใต้ความ
เค้นต่างๆ 

ผลที่ได้จะถูกนำไปประเมินศักยภาพในการพองตัวของชั้นดิน
โดยการคำนวณความเค้นประสิทธิผลจากน้ำหนักที่กดทับดินที่ความ
ลึกต่างๆ นำมาอ่านค่าที่ได้ในกราฟของชนิดดิน ซึ่งศักยภาพในการ
พองตัวที่ความลึกต่างๆ ได้ถูกแสดงไว้ในช่องขวามือสุดของรูปที่ 8 
ผลการทดสอบศักยภาพในการพองตัวนี้ถูกนำไปประมาณการยกตัว
ของผิวดิน ดังจะได้กล่าวในหัวข้อต่อไป 

6. การประเมินการยกตัวของอาคารเนื่องจากดินบวมตัว 

การยกตัวของอาคารก็คือการยกตัวของผิวดินภายใต้ความเค้น
จากน้ำหนักของอาคารที่กดทับอยู่บนดินบวมตัวนั้น โดยธรรมชาติ
นั้น ภายใต้ความดันที่กดทับอยู่ ดินบวมตัวจะค่อยๆ พองตัวขึ้นเมื่อมี
ความชื้นในดินเพิ่มขึ้นจนถึงขีดจำกัดหนึ่ง ซึ่งในการประมาณค่าการ
พองตัวนั้น มีผู้เสนอแนะวิธีคำนวณท่ีน่าสนใจด้วยกัน 2 วิธี ได้แก่ 

6.1 วิธีของ O’Neill และ Poormoayed [3] 
วิธีนี้ได้มีการเสนอไว้ต้ังแต่ ค.ศ.1980 เป็นการคำนวณการยกตัว

ของผิวดิน (surface heave) โดยใช้สมการต่อไปน้ี 

𝛥𝑆 ∑ 𝑆 % 𝐻 0.01                    (1) 
โดยท่ี 
𝑆 %  = เปอร์เซ็นต์การบวมตัวของชั้น i ภายใต้น้ำหนักกดทับ 

’0 + ’s ดังรูปที่ 9 
𝐻           = ความหนาของดินชั้น i 
 

6.2 วิธีคำนวณการยกตัวของผิวดิน (free field heave) ซึ่ง
เสนอโดย Nelson และ Miller [4] ซึ่งคำนวณได้จากสมการที่ 2 

 
𝜌  ∑ log         (2) 

โดยท่ี 
𝝆   = การยกตัวอิสระ (free field heave) 
𝝈𝒇  = ความเค้นประสิทธิผลที่ระยะสุดท้าย (final effective stress 

state) 
𝜎   = แรงดันการพองตัวที่ได้จากการทดสอบ constant volume 

test 
𝑒   = อัตราส่วนภายในช่องว่างเร่ิมต้นของดิน (initial void ratio) 
𝑍   = ความหนาของช้ันดิน (layer thickness) 
𝐶  = ดัชนีการยกตัวของดิน (heave index) หาได้จากสมการที่ 3 

𝐶
∆    (3) 

โดยท่ี 
∆𝑒 = อัตราส่วนของช่องว่างที่เพ่ิมขึ้นขณะที่ดินพองตัว 
𝜎   = แรงดันที่ได้จากการทดสอบ constant volume 
𝜎   = น้ำหนักกดทับ (overburden pressure) 
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ทั้งสองวิธีแบ่งชั ้นดินออกเป็นชั ้นย่อยๆ จำนวน n ชั ้น แล้ว
คำนวณการพองตัวที่ชั้น i  จากตัวแปรต่างๆ ตามท่ีต้องการที่ชั้น i  
นั้นๆ ตามคำอธิบายข้างต้น 

ในการคำนวณการยกตัวของอาคารหลังนี้ ได้พิจารณาว่า ชั้นดิน
ที่อาจเกิดการพองตัวขึ้นได้นั้น ได้แก่ชั้นดินบวมตัวที่ความลึก -0.50 
เมตร จนถึงความลึก -6.00 เมตรเท่านั้น เนื่องจากมีสมมติฐานว่าดิน
บวมตัวที่อยู่ใต้ระดับน้ำใต้ดิน (พบที่ความลึกประมาณ -6.00 เมตร) 
นั้นจะไม่เกิดการพองตัวเนื ่องจากปริมาณความชื ้นคงที่ และอีก
ประการหนึ่งคือ จากผลการวิเคราะห์ศักยภาพในการพองตัวตามที่
แสดงไว้ในรูปที่ 8 นั้น ดินบวมตัวที่ความลึกเกือบถึงระดับ -6.00 
เมตรนั้น เกือบจะหมดศักยภาพในการพองตัว 

สำหรับการแบ่งชั ้นดินและจุดกึ่งกลางชั้นดินย่อยหนา 0.50 
เมตรที่คำนวณความเค้นนั้น แสดงในรูปที่ 14 ดังต่อไปน้ี 

 
รูปที ่ 14 ความเค้นกดทับประสิทธิผล (effective overburden 
pressure) ที่ก่ึงกลางช้ันดินย่อยสำหรับการคำนวณ 

ผลการประมาณการยกของดินในตารางที ่ 1 นั ้นแสดงการ
เปรียบเทียบผลการประมาณการยกตัวของผิวดินซึ่งเป็นค่าเดียวกับ
การยกตัวของอาคารโดยใช้ทั้งวิธีของ O’Neill และ Poormoayed 
ซึ ่งได้การยกตัวสูงสุดที ่ย ังเกิดต่อไปได้อีก 0.1846 เมตร หาก
เปรียบเทียบกับวิธีของ  Nelson และ Miller  ที่คำนวณได้การยก
ตัวที่ยังเกิดขึ้นต่อไปได้อีก 0.2263 เมตร จะเห็นได้ว่าแตกต่างกัน
พอสมควร หากนำมาเฉลี่ยกันก็อาจจะได้ค่าการยกตัวที่ยังเกิดขึ้นได้

อีก 0.20 เมตรโดยประมาณ และอาจถือได้ว่าทั ้งสองวิธีมีความ
คลาดเคล่ือนได้บ้าง 

7. แหล่งที่มาของความชื้น 

ปัจจัยที่สำคัญที่สุดนอกจากชนิดของดินที่ได้ทำให้เกิดปัญหา
ขึ้นกับอาคารหลังนี้ก็คือความชื้นที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงได้มีการสำรวจ
หาแหล่งที่มาของความชื้นที่เพิ่มขึ้นในดินใต้อาคารหลังนี้ ในชั้นแรก
ได้ม ีข ้อสงสัยเกี ่ยวกับระบบน้ำประปาและน้ำทิ ้ง ซึ ่งจากการ
ตรวจสอบแล้ว ไม่พบว่ามีการรั ่วซึมหรือมีการปล่อยน้ำทิ้งในตัว
อาคารหรือบริเวณใกล้ๆ รอบอาคาร 

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการสำรวจพ้ืนที่รอบๆ ก็พบว่ามีคูน้ำอยู่ห่าง
ประมาณ 25 เมตรจากอาคารหลังนี้ไปทางทิศเหนือดังรูปที่ 15 

 
รูปที่ 15 ตำแหน่งของคูน้ำเทียบกับอาคารที่เกิดความเสียหาย 

เดิมทีคูน้ำนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นรางระบายน้ำเมื่อฝนตก แต่ใน
เวลาต่อมา (ก่อนอาคารเกิดปัญหา) ได้มีการสร้างกำแพงกั้นน้ำไว้
สำหรับการปลูกพืชน้ำและเลี้ยงสัตว์น้ำดังรูปที่ 16 ทำให้มีน้ำในคูน้ำ
อยู่ทั้งปี 

 
รูปที่ 16 น้ำในคูระบายน้ำ 

คูน้ำนี้มีหน้าตัดเป็นรูปตัว V ดาดด้วยคอนกรีต และมีการฝัง
ท่อพีวีซีไว้ในผืนคอนกรีตเป็นระยะเพ่ือระบายความชื้นในดินลงมาใน
คูน้ำนี ้ ซึ ่งผลจากการปรับให้เป็นอ่างเก็บน้ำขึ ้นมานั ้น น่าจะ
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กลายเป็นเส ้นทางในการทำให้น ้ำในอ่างซ ึมออกไปหาดินอยู่
ตลอดเวลาอย่างช้าๆ หากสังเกตพ้ืนถนนคอนกรีตซึ่งอยู่ระหว่างคูน้ำ
กับอาคาร จะเห็นว่าผิวถนนมีการนูนขึ้น ไม่ราบเรียบอย่างที่ควรจะ
เป็นตรงจุดที่ลูกศรชี้ในรูปที่ 17 พื้นผิวถนนที่นูนขึ้นนี้ต่อเนื่องเป็น
ทางไปยังอาคารที่เสียหาย 

 
รูปที่ 17 ลักษณะผิวถนนคอนกรีตที่มีการนูนขึ้นมา 

เมื่อสำรวจอย่างละเอียดตรงจุดที่ลูกศรช้ีในรูปที่ 17 จะเห็นรอย
แตกกระจายอยู่ทั่วไป พื้นถนนและโรงจอดรถตรงบริเวณนี้เกิดการ
นูนขึ้นอย่างชัดเจน และที่สำคัญคือถนนที่จุดนี้ตรงกับกลางอาคารท่ี
เสียหายมากที่สุด ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่า ความชื้นที่เพ่ิมขึ้นในช้ันดิน
บวมตัวของอาคารนั้นมาจากอ่างน้ำในคูน้ำนี้นั่นเอง 

 
รูปที่ 18 รอยแตกบนถนนระหว่างคูน้ำกับอาคารที่เสียหาย

ตารางที่ 1 ผลการประมาณการยกตัวของดินตามวิธีของ O’Neill และ Poormoayed เปรียบเทียบกับวิธีของ Nelson และ Miller

Summary of Field and Laboratory Tests 

 

 

No 

Sample As Received Conditions Laboratory Tests O’Neill และ 
Poormoayed, 

1980 

Nelson และ Miller, 1992 

Type Depth 
(m.) 

Water 
Content 

(%) 

Bulk 
Density 
(kN/m³) 

Effective 
Pressure 
(kN/m²) 

Swell 
Pressure 
(kN/m²) 

Net Swell 
Pressure 
(kN/m²) 

Swell 
Potential 

(%) 

𝑯𝒊 

(m.) 

𝜟𝑺 

(m.) 

𝑪𝒑 𝒆𝟎 𝝆 

(m.) 

1 US1 0.00-0.50 18.70 17.23 47.23 282 234.77 - 0.50 - 0.1847 0.6110 - 

2 US2 0.50-1.00 25.08 17.23 55.84 282 226.16 7.45 0.50 0.0373 0.1847 0.6110 0.0348 

3 US3 1.00-1.50 22.51 18.85 64.86 282 217.14 - 0.50 - 0.1847 0.6110 - 

4 US4 1.50-2.00 38.35 18.85 74.29 282 207.71 6.51 0.50 0.0326 0.1847 0.6110 0.0256 

5 US5 2.00-3.00 65.23 19.10 88.55 282 193.45 5.82 1.00 0.0582 0.1847 0.6110 0.0389 

6 US6 3.00-3.50 27.90 19.25 102.92 282 179.08 5.15 0.50 0.0258 0.1847 0.6110 0.0138 

7 US7 3.50-4.50 30.46 21.02 118.24 162 43.76 1.77 1.00 0.0177 0.2328 0.5770 0.0637 

8 US8 4.50-5.00 9.94 19.04 133.51 162 28.49 1.39 0.50 0.0070 0.2328 0.5770 0.0495 

9 US9 5.00-5.50 26.32 20.39 143.37 61 -82.37 0.65 0.50 0.0033 0.0790 0.4640 - 

10 US10 5.50-6.00 16.94 21.00 153.71 61 -92.71 0.58 0.50 0.0029 0.0790 0.4640 - 

         Sum 0.1846 Sum 0.2263 
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8. บทสรุปและข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาวิจัย 

จากการศึกษาทำให้สามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทำให้อาคาร
เกิดความเสียหายได้ดังต่อไปน้ี 

1. ชั้นดินใต้อาคารเป็นดินบวมตัวที่มีศักยภาพในการพองตัวสูง 
โดยเฉพาะชั้นดินที่ความลึก 3.5 เมตรแรก 

2. มีแหล่งน้ำคืออ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้น เป็นต้นทางของความชื้น
ในดินที่เพ่ิมขึ้นอยู่ไม่ไกลนักจากอาคาร 

3. แรงดันจากการพองตัวของดินสามารถดันพื้นคอนกรีตชนิด 
slab on ground ให้เกิดการยกตัวได้ 

4. ชั้นดินบวมตัวใต้อาคารหลังนี้ยังสามารถพองตัวได้ต่อไปอีก 
โดยอาจยกเสาอาคารขึ้นได้จากปัจจุบันถึง 20 เซนติเมตร แสดงให้
เห็นว่า ยังอยู่ในกระบวนการพองตัวตามลักษณะการพองตัวของดิน
บวมตัวที่ Muntohar และ Hashim [5] ได้แสดงในรูปที่ 19 

 
รูปที ่ 19 สภาพการบวมตัวของดินบวมตัวเมื ่อปริมาณความชื้น
เพ่ิมขึ้น [5] 

5. ชั ้นดินที ่เกิดการพองตัวน่าจะลึกถึงระดับ -4.50 เมตร 
ในขณะที่เสาเข็มมีความยาวเพียง 5.00 เมตรจึงเป็นเหตุให้แทบจะ
ไม่มีส่วนของเสาเข็มที่ฝังอยู่ในชั้นดินที่ไม่พองตัวเลย ถึงแม้ว่าเสาเข็ม
จะยาวกว่านี้ อาคารก็ยังอาจจะมีความเสียหายได้ เนื่องจากมีการ
สร้าง slab on beam บนผิวดินโดยตรง ทำให้เกิดพื้นที่ในการรับ
แรงยกตัวที่กว้างใหญ่มาก 

จะเห็นได้ว่าลานพื้นคอนกรีตซึ่งถูกออกแบบเป็นพื้นวางบนดิน 
(slab on ground) นั้นตามหลักการออกแบบและก่อสร้างอาคาร
บนดินบวมตัว ควรจะต้องปรับปรุงหรือป้องกันไม่ให้ชั้นดินข้างใต้
เกิดการบวมตัวได้ก่อนการก่อสร้างโดยวิธีปรับปรุงหรือป้องกันมีอยู่
หลายแนวทาง อาทิ การรื้อดินบวมตัวออกแล้วแทนที่ด้วยวัสดุที่ไม่
บวมตัว การปรับปรุงดินด้วยการผสมวัสดุหรือสารบางอย่างลงในดิน
เพื่อทำให้ดินไม่เกิดการบวมตัวขึ้นได้ในภายหลัง เป็นต้น ทั้งนี้ไม่ว่า
จะเป็นการรื ้อดินบวมตัวออกหรือการผสมด้วยวัสดุบางอย่าง
ดังกล่าว จะต้องดำเนินการลงไปจนสุดความลึกที่คาดว่าดินจะเกิด
การบวมตัวขึ้นได้  

สำหรับระดับหัวเสาและรางเครนที่เกิดการยกตัวขึ้นนั้น เสาถูก
ตั้งอยู่บนฐานรากที่มีเสาเข็มรองรับซึ่งหลักการออกแบบเสาเข็มนั้น 
ปลายเสาเข็มต้องอยู่ลึกกว่าระดับความลึกที่คาดว่าดินจะเกิดการ
บวมตัวได้และมีความยาวที่พ้นระดับดังกล่าวลงไปมากพอที่จะให้
เกิดแรงฝืดเพ่ือต้านแรงยกตัวที่เกิดจากดินข้างบนบวมตัวขึ้นได้  

เพื ่อเป็นแนวทางในการออกแบบอาคารประเภทโรงงานที ่มี
ลักษณะเช่นนี้บนชั้นดินบวมตัว จึงมีข้อเสนอแนะดังต่อไปน้ี 

1. การสำรวจชั้นดินในขั้นตอนการออกแบบอาคารนั้น จะต้อง
ตรวจสอบดูว่าชั้นดินเป็นดินบวมตัวหรือไม่ สามารถทำได้โดยการ
พิจารณาผลการทดสอบพิกัดอัตเตอร์เบิร์กโดยใช้กราฟในรูปที่ 9 
หากเป็นดินบวมตัว ก็ควรจะต้องทดสอบแรงดันจากการบวมตัวเพ่ือ
หาศักยภาพในการพองตัวของชั้นดินที่ความลึกต่างๆ จะได้ทราบว่า
ชั้นดินที่จะเกิดการพองตัวได้นั้น มีความลึกเพียงใด 

2. พ้ืนคอนกรีตวางบนดิน (slab on ground) ชั้นดินข้างใต้ต้อง
ได้รับการปรับปรุงคุณภาพให้หมดศักยภาพในการบวมตัวก่อนการ
ก่อสร้างความลึกของชั้นดินที่ต้องมีการปรับปรุงคุณภาพคือความลึก
ที่น ้ำหนักกดทับ (overburden pressure) มากกว่าหรือเท่ากับ
แรงดันจากการพองตัวของดิน (swell pressure) เป็นอย่างน้อย 

3. พื้นคอนกรีตบนคาน (slab on beam) ต้องก่อสร้างให้ลอย
สูงจากผิวให้พ้นระยะการยกตัวของผิวดิน (surface heave) ที่จะ
เกิดจากขึ้นตามศักยภาพในการพองตัวของชั้นดินทั้งหมด 

4. ความยาวของเสาเข็มในฐานรากควรเป็นเสาเข็มที่มีความยาว
มากพอที่จะต้านการยกตัวได้โดยเสาเข็มจะต้องหยั่งลึกเกินชั้นดินที่
เกิดการบวมตัวด้วยระยะที่จะให้แรงฝืดเพียงพอสำหรับต้านการยก
ตัวของชั้นดิน 

9. กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณการไฟฟ้าฝ ่ายผลิตแห่งประเทศไทยท่ีให้การ

สนับสนุนทุนสำหรับการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ 

10. อ้างอิง 

[1] Das, B.M. (2016). Principles of Foundation Engineering 
(8th edition), Cengage Learning, Boston, MA, USA. 

[2] American Standard for Testing of Materials, ASTM 
D4546-14 Standard Test Methods for One-
Dimensional Swell of Collapse of Soils. 

[3] O’Neill, M. W., and Poormoayed, N. (1980). 
“Methodology for Foundations on Expansive 
Clays,”Journal of the Geotechnical Engineering 
Division, American Society of Civil Engineers, Vol. 106, 
No. GT12, pp. 1345–1367. 

[4] Nelson, J.D., and Miller, D.J. (1992), Expansive Soils. 
Problems and Practice in Foundation and Pavement 
Engineering, John Wiley and Sons, New York. 

[5] Muntohar, A.S., and Hashim, R. (2005), A NEW 
FORMULA FOR RATE OF SWELLING OF EXPANSIVE 
CLAY SOILS, Jurnal Ilmiah Semesta Teknika, 120 Vol. 
8 No. 2, 2005, pp. 113 – 125. 



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

TRL-01-1 

การพัฒนาดัชนีความเหมาะสมทางกายภาพของการใช้งานสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าบนถนนในเมือง 
DEVELOPMENT OF PHYSICAL COMPATIBILITY INDEX FOR E-SCOOTER RIDING ON URBAN ROADS 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยทางกายภาพที่ส่งผลต่อการใช้งานสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าบนถนนและทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เนื่องจาก
ปัจจุบันแนวโน้มผู้ใช้งานสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้ามีจำนวนเพ่ิมสูงขึ้น ทำให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นด้วย และประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่
ชัดเจนเก่ียวกับพาหนะชนิดนี้ ในการศึกษานี้ได้ใช้ข้อมูลจากการทดสอบของอาสาสมัครผู้ใช้สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าจำนวน 22 คน ในเส้นทางท่ีกำหนดไว้ 46 
เส้นทาง ซึ่งมีลักษณะเส้นทางและองค์ประกอบที่แตกต่างกันไป เพื่อประเมินคะแนนความรับรู้ความพึงพอใจในด้านความสะดวกสบาย ความเร็ว 
ความปลอดภัย และระดับโดยรวมของการใช้งานสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า โดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลแบบแผงด้วยแบบจำลองการถดถอยโลจิสติกแบบ
เรียงลำดับ ผลการศึกษาพบว่า ในส่วนของถนน ปัจจัยทางกายภาพท่ีส่งผลต่อความสะดวกสบาย คือ พ้ืนผิวไม่มีความเสียหาย ไม่มีหรือมีส่ิงกีดขวาง
บนพื้นผิวน้อยกว่า 3 เมตร มีช่องทางจักรยาน ทางตรง และความเร็วกระแสจราจร ขณะที่ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเร็ว คือ พื้นผิวไม่มคีวามเสียหาย มี
ช่องทางจักรยาน และพื้นผิวลาดยาง ปัจจัยที่ส่งผลต่อด้านความปลอดภัย คือ มีช่องทางจักรยาน เส้นแบ่งช่องทางมีความชัดเจน ปริมาณกระแส
จราจร และความต่อเนื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับโดยรวม คือ มีช่องทางจักรยาน และปริมาณกระแสจราจร ส่วนการใช้งานสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าบนทาง
เท้า ปัจจัยทางกายภาพที่ส่งผลต่อความสะดวกสบาย คือ พื้นผิวไม่มีความเสียหาย และพื้นผิวลาดยาง ส่วนปัจจัยความรู้สึกรับรู้อีก 3 ปัจจัย มีเพียง
ปัจจัยวัสดุพื้นผิวที่ส่งผล ทั้งนี้พบว่าปัจจัยด้านความปลอดภัยส่งผลต่อระดับโดยรวมของการใช้งานบนถนนมากที่สุด ส่วนทางเท้าเป็นปัจจัยด้าน
ความสะดวกสบายที่ส่งผลต่อระดับโดยรวมมากที่สุด ผลที่ได้จากการวิเคราะห์นี้นำมาซึ่งแนวทางในการออกแบบปรับปรุงหรือคัดเลือกเส้นทางที่มี
ความเหมาะสมของการใช้งานสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถใช้ในการจัดทำคู่มือและแผนท่ีแนะนำเส้นทางในพ้ืนที่ได้ต่อไป 
คำสำคัญ: สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า, ดัชนีความเหมาะสมทางกายภาพ, ข้อมูลแบบแผงด้วยแบบจำลองการถดถอยโลจิสติกแบบเรียงลำดับ 

Abstract 

This research studies how physical characteristics on roadways and sidewalks affect e-scooter riding in Bangkok 
Metropolitan Area. Currently, e-scooters have gained popularity with higher e-scooter volumes and resulted in higher traffic 
accidents. However, there are no definite regulations in Thailand regarding this mode. This study requested 22 e-scooter riders 
as volunteers to evaluate their rides on 46 pre-selected sections with different physical characteristics. Each was asked to 
evaluate the riding section in terms of their riding comfort, speed, safety, and overall satisfaction. Then, the survey data were 
analyzed through the panel ordered logistics regression models for roadways and sidewalks, separately. The primary factors 
related to comfort are damage condition, obstruction condition, exclusive bike lane, straight alignment, and traffic speeds for 
roadways. The ones related to speed are damage condition, exclusive bike lane, and paved road. The ones related to safety 
are exclusive bike lane, clear line, volumes, and continuation. The ones related to overall are exclusive bike lane and volumes. 
For sidewalks, the ones related to comfort are damage and paved. For the other 3 factors, only surface material factors have 
an effect. However, in roadways cases, safety is the primary concern and highly relates to overall e-scooter riding satisfaction 
but in sidewalks case is the most impactful comfort factor. This study can be applied as a guideline for related organizations 
to design and improve existing roadways and sidewalks and select routes and draw maps for e-scooter riding. 
Keywords: Electric scooter (e-scooter), Physical compatibility index, Panel ordered logistic regression model 

 
1. บทนำ 

ปัจจุบันปัญหาการจราจรแออัดของยานพาหนะในเขตเมืองเป็น
ปัญหาที่สำคัญ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิตของผู้คนใน
เขตเมือง ซึ่งมีผู้คนส่วนหนึ่งได้พยายามปรับตัว หลีกเลี่ยง และแก้ไข

ปัญหา โดยเปล่ียนมาใช้รูปแบบการเดินทางอย่างยั่งยืนแทน  
รูปแบบการเดินทางอย่างยั่งยืนในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ 

แต่รูปแบบที่เริ่มได้รับความนิยมคือ รูปแบบที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจาก
แบตเตอร่ีแห้งในการขับเคล่ือนพาหนะ ซึ่งมีนวัตกรรมท่ีโดดเด่นและ
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น่าสนใจอย่างหนึ่งคือ สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า 
สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า (Electric Scooter) หมายถึงยานพาหนะชนิด

หนึ่ง เป็นพาหนะขนาดเล็กที่สามารถขับเคลื่อนโดยใช้พลังงานจาก
มนุษย์ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้ามาตรฐานทั่วไปมี 2 
ล้อ ทำความเร็วสูงสุดประมาณ 25-30 กิโลเมตรต่อชั ่วโมง โดย
มนุษย์เป็นผู้ยืนควบคุมทิศทาง คันเร่ง และเบรค นอกจากนี้ยังมี
ความคล่องตัวสูง สามารถทดแทนพาหนะอย่างอื่นได้ในระยะส้ัน 
สนับสนุนการเดินทางต่อแรกหรือต่อสุดท้าย สะดวกต่อการใช้งาน
บนถนนและทางเท้า  

จากข้อได้เปรียบของสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า ในประเทศไทยเองเริ่มมี
ผู้ใช้สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าในเขตเมืองเป็นกิจวัตรประจำวันเพิ่มมากขึ้น ทำ
ให้ปัญหาและผลกระทบที่ตามมาจากจำนวนผู้ใช้สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าที่
เพิ่มขึ้นคือเรื่องอุบัติเหตุ เนื่องจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
ของไทยปี พ.ศ. 2561 เป็นอันดับ 9 ของโลก [1] ปัญหาต่อมาคือ
เรื่องกฎหมาย เพราะว่าประเทศไทยเองยังไม่มีกรอบกฎหมายหรือ
ข้อกำหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า ทำให้การใช้สกู๊ตเตอร์
ไฟฟ้ายังคงเป็นปัญหาที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบได้ 

จากประเด็นที่กล่าวมา ทางผู้วิจัยมีความสนใจออกแบบดัชนี
ความเหมาะสมของการใช้งานสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าบนถนนและทางเท้า 
ซึ่งดัชนีหมายถึงตัวชี้วัดของระดับคะแนนความรู้สึกรับรู้ต่อการใช้
งานสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า ที่สามารถแบ่งได้ตามแบบจำลองในด้านความ
สะดวกสบาย ความเร็ว ความปลอดภัย และระดับโดยรวมกับปัจจัย
ทางกายภาพ เพื่อกำหนดแนวทางประเมินเส้นทางที่เหมาะสมต่อ
การใช้งานสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า 

2. เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง  

2.1. เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้องกับสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า 

Portland Bureau of Transportation [2] ได้ศึกษาพฤติกรรม
การใช้สกู ๊ตเตอร์ไฟฟ้าในเมืองพอร์ตแลนด์ รัฐออริกอน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยกำหนดเส้นทาง 4 แบบ เพื่อดูพฤติกรรมการใช้
งานบนทางเท้าพบว่า เส้นทางท่ีไม่มีช่องทางจักรยาน ผู้ใช้ร้อยละ 39 
ใช้บนทางเท้า เส้นทางที่ช่องทางจักรยานไม่ได้รับการป้องกัน ผู้ใช้
ร้อยละ 21 ใช้บนทางเท้า เส้นทางที ่ช่องทางจักรยานได้รับการ
ป้องกัน ผู้ใช้ร้อยละ 8 ใช้บนทางเท้า และเส้นทางที่มีเฉพาะช่องทาง
จักรยาน ไม่พบการใช้งานบนทางเท้า นอกจากนี ้ย ังได้ศ ึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกระแสจราจรและการใช้สกู๊ตเตอร์
ไฟฟ้าบนทางเท้า 3 กรณี พบว่ากรณีกำหนดความเร็ว 20 ไมล์ต่อ
ชั่วโมง (32 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) ผู้ใช้ร้อยละ 18 ใช้บนทางเท้า กรณี
กำหนดความเร็ว 30 ไมล์ต่อชั่วโมง (48 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) ผู้ใช้ร้อย
ละ 50 ใช้บนทางเท้า และกรณีกำหนดความเร็ว 35 ไมล์ต่อชั่วโมง 
(56 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) ผู้ใช้ร้อยละ 66 ใช้บนทางเท้า 
 

The Austin Public Health Department [3] ไ ด ้ ศ ึ ก ษ า
ผู้บาดเจ็บจากการใช้งานสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าในเมืองออสติน รัฐเท็กซัส 
ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าบาดเจ็บบนถนนมากที่สุด (55%) 
บาดเจ็บบนทางเท้า (33%) บาดเจ็บในเส้นทางที่ไม่อนุญาต (8%) 
และบาดเจ็บแถวจุดจอด (4%) โดยช่วงอายุที่ผู้บาดเจ็บมากที่สุดคือ 
18-29 ปี (48%) และมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดมักเป็นผู้ใช้คร้ัง
แรก (33%) นอกจากนี้ยังพบว่าเกือบครึ่งของผู้บาดเจ็บทั้งหมดมัก
เป็นการบาดเจ็บสาหัส เช่น กระดูกหัก (84%) บาดเจ็บที่ระบบ
ประสาท (45%) อยู่โรงพยาบาลมากกว่า 48 ชั่วโมง (8%) เสียเลือด
มาก (5%) การสูญเสียอวัยวะ (1%) เป็นต้น 

2.2. เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้องกับการออกแบบดัชน ี

Crocco และคณะ [4] ได้ศึกษาความปลอดภัยของเครือข่าย
ถนน จังหวัดโคเซนซา ประเทศอิตาลี เพื่อจัดความน่าเชื่อถือของ
ถนน ซึ่งได้ให้ผู้ขับขี่ประเมินและขับตามเส้นทางที่กำหนด โดยใช้
แบบจำลองการถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Model) มี
ตัวแปรตามคือ ความน่าเชื่อถือซึ่งแบ่งได้ 2 กลุ่ม ได้แก่ น่าเชื่อถือ
และไม่น่าเชื่อถือ ส่วนตัวแปรอิสระ ได้แก่ ลักษณะทางเรขาคณิต 
ลักษณะสภาพแวดล้อม สภาพการบำรุงรักษา พฤติกรรมผู้ขับขี่ เพศ 
และอายุ 

Harkey และคณะ [5] ได้ออกแบบดัชนีความเข้ากันได้ของ
จักรยาน (The Bicycle Compatibility Index: BCI) สำหรับถนน
ในเขตเมืองและชานเมือง (ใช้กับ Midblock Street เท่านั้น) เป็น
ดัชนีระดับการให้บริการของจักรยาน (Bicycle Level of Service: 
BLoS) 6 ระดับ ต้ังแต่ระดับ A ถึง F เรียงจากดีที่สุดไปแย่ที่สุด ซึ่งได้
ให้ผู้ใช้จักรยานประเมินระดับคะแนนจากการดูวีดีโอ เพื่อประเมิน
ระดับความเป็นมิตรต่อการใช้จักรยานบนสภาพแวดล้อมของถนน 
จากปัจจัยการมีอยู่ของช่องทางจักรยาน ความกว้างของช่องทาง
จักรยาน ความกว้างของไหล่ทาง ปริมาณกระแสจราจร ความเร็ว
กระแสจราจรที่ 85 เปอร์เซนไทล์ การมีที่จอดรถ ลักษณะการใช้
ที่ดิน และสัดส่วนพาหนะหนัก โดยการใช้แบบจำลอง Bicycle 
Compatibility Index Model ซึ ่งถ ูกพัฒนาจากการใช ้แนวคิด
แบบจำลองการถดถอยโลจิสติก  

Allen และคณะ [6] ได้ศึกษาความสัมพันธ์การเกิดอุบัติเหตุ
จากการปะทะของจักรยานภายในเส้นทางเขตเมือง โดยใช้ข้อมูลการ
ปะทะของจักรยานในเมืองเจอร์ซีซ ิต ี รัฐนิวเจอร์ซีย ์ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ปี 1997-2000 บนสมมติฐานที่วางไว้คือ เส้นทางที่
ปลอดภัยก่อให้เกิดการปะทะที ่อ ันตรายน้อยกว่าเส้นทางที ่ไม่
ปลอดภัย เพื่อจัดระดับความปลอดภัยหรือระดับความรุนแรงของ
เส้นทางจักรยานในเขตเมือง โดยใช้แบบจำลองการถดถอยโลจิสติก
แบบเร ียงลำด ับ  (Ordered Logistic Regression Model หรือ 
Ordinal Logistic Regression Model) ม ีต ั วแปรตามค ือระดับ
ความรุนแรง 3 ระดับ ได้แก่ Y = 1 Y = 2 และ Y = 3 (แย่ที ่สุด) 
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และมีตัวแปรอิสระคือปัจจัยทางกายภาพ ได้แก่ ความกว้างของ
ช่องทาง ปริมาณกระแสจราจร ความหนาแน่นของประชากรต่อ
พื้นที่ ประเภททางหลวง ความชัน เงื่อนไขการเดินรถทิศทางเดียว 
เง ื ่อนไขผิวทางที ่ซ ่อมแซมภายใน 10 ปี และเง ื ่อนไขเส้นทาง
รถบรรทุก นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเงื่อนไขตอนกลางวันด้วย 

3. วิธีการดำเนินงานวจิัย 

3.1. แนวทางการออกแบบดัชนีความเหมาะสม 

แนวทางการออกแบบดัชนีความเหมาะสมทางกายภาพของการ
ใช้งานสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า โดยจะกำหนดปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพทาง
กายภาพและปัจจัยที ่ เก ี ่ยวข ้องกับความรู ้ส ึกร ับร ู ้ เพื ่อสร ้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างกันจากการใช้สกู ๊ตเตอร์ไฟฟ้าทดสอบบน
เส้นทางในพื้นที่ศึกษา ซึ่งจะแบ่งแนวทางเป็น 3 ส่วน ได้แก่ เกณฑ์
ทางกายภาพ เกณฑ์ความรู้สึกรับรู้ และเกณฑ์ความรู้สึกรับรู้ระดับ
โดยรวม ดังแสดงในรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1  แผนภาพลำดับความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์ 

3.1.1. เกณฑ์ทางกายภาพ 

เกณฑ์ทางกายภาพจะประกอบไปด้วยปัจจัยทางกายภาพที่
กำหนดของถนนและทางเท้า โดยปัจจัยกายภาพของถนนที่กำหนด
เลือก 10 ปัจจัย ได้แก่ ความเสียหายของพื้นผิว สิ่งกีดขวางบน
พื ้นผิว ความกว้างของช่องทางถนน ความชัดเจนของเส้นแบ่ง
ช่องทาง วัสดุพื้นผิว ความตรงของเส้นทาง ความเร็วกระแสจราจร 
ปริมาณกระแสจราจร สภาพแวดล้อมข้างทาง และความต่อเนื่อง
ของเส้นทาง สุดท้ายปัจจัยกายภาพของทางเท้าที่กำหนดเลือก 4 
ปัจจัย ได้แก่ ความเสียหายของพื้นผิว ความกว้างของช่องทางเท้า 
วัสดุพ้ืนผิว และสภาพแวดล้อมข้างทาง 

3.1.2. เกณฑ์ความรู้สึกรับรู้ 

ผู้วิจัยได้กำหนดปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกรับรู้ทั้งหมด 3 
ปัจจัย ได้แก่ ด้านความสะดวกสบาย ด้านความเร็ว และด้านความ
ปลอดภัย โดยพิจารณาจากผลกระทบที่ส่งผลต่อระดับความพึง
พอใจของการใช้งานสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า 

3.1.3. เกณฑ์ความรู้สึกรับรู้ระดับโดยรวม 

เกณฑ์ความรู้สึกรับรู้ระดับโดยรวมพิจารณาจากการจัดระดับ
ความรู้สึกรับรู้ทั้งหมด 3 ปัจจัยก่อนหน้า ที่ค่าเฉลี่ยน้ำหนักของค่า
น้ำหนักคะแนนในแต่ละปัจจัย เพื ่อให้ได้การจัดระดับโดยรวม 

(Overall rating) หรือระดับความรู้สึกรับรู้ระดับโดยรวม 

3.2. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลได้ใช้แบบประเมิน 2 แบบ ได้แก่ แบบ
ประเมินสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และแบบประเมินความรู้สึก
รับรู้ต่อการใช้งานสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า โดยแบบประเมินทางกายภาพได้
จากการประเมินของผู้วิจัย ส่วนแบบประเมินความรู้สึกรับรู้ต่อการ
ใช้งานสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าได้จากการประเมินของอาสาสมัครผู้ใช้สกู๊ต
เตอร์ไฟฟ้า โดยเป็นการประเมินคะแนน 5 ระดับ ตั้งแต่แย่มาก (1 
คะแนน) จนถึงดีมาก (5 คะแนน) ทั ้งปัจจัยความรู ้สึกรับรู ้และ
ความรู้สึกรับรู้ระดับโดยรวม แต่การประเมินของทางเท้ากำหนดลด
เหลือคะแนน 3 ระดับ ต้ังแต่แย่ (1 คะแนน) จนถึงดี (3 คะแนน) 

ผู้วิจัยได้กำหนดให้อาสาสมัครทดสอบและประเมินคะแนน
ความรู้สึกรับรู้และความรู้สึกรับรู้ระดับโดยรวมทุก ๆ ระยะ 100 
เมตร โดยประมาณ ซึ่งผู้วิจัยจะมีผู้นำทางส่งสัญญาณ (เสียงกริ่ง) ให้
อาสาสมัครหยุดสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าเพื่อประเมินคะแนนสำหรับเส้นทาง
ทั่วไป แต่ถ้าเส้นทางไม่ปลอดภัยหรือไม่สะดวกให้ใช้การอัดเสียงแทน 
โดยทดสอบในช่วงเวลาปกติต้ังแต่ 9:00-16:00 น. ของวันธรรมดา 

3.2.1. พ้ืนที่ศึกษา 

พื้นที่ศึกษาสำหรับการใช้งานสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าบนถนน ผู้วิจัยได้
เลือกเส้นทางส่วนหนึ่งใน 5 พื้นที่ ได้แก่ จุฬาฯฝั่งสระน้ำ/จุฬาฯฝ่ัง
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน (ภาพรวมค่อนข้างดี ปริมาณการจราจร
น้อย มีพื้นผิวลาดยางและคอนกรีต มีช่องทางจักรยานเกือบตลอด
เส้นทาง) ถนนพญาไท (สภาพถนนดี มีพื ้นผิวลาดยาง ปริมาณ
การจราจรสูง) อุทยาน 100 ปี (ภาพรวมปานกลาง มีพื้นผิวลาดยาง 
ปริมาณจราจรสูงบางเส้นทาง) และตลาดสามย่าน (ภาพรวมแย่ มี
ความเสียหายของพื้นผิว มีสิ่งกีดขวาง มีพื้นผิวลาดยางและคอนกรีต 
ปริมาณจราจรสูงบางเส้นทาง)  

ส่วนการใช้งานสกู ๊ตเตอร์ไฟฟ้าบนทางเท้า ผู ้ว ิจ ัยได้เลือก
เส้นทางส่วนหนึ ่งใน 3 พื ้นที ่ ได้แก่ จุฬาฯฝั ่งสระน้ำ (ภาพรวม
ค่อนข้างดี มีพ้ืนผิวลาดยางและคอนกรีต) ทางเท้าด้านข้างถนนพญา
ไท (ภาพรวมค่อนข้างแย่ มีความเสียหายของพื ้นผิว มีพื ้นผิว
กระเบื้องคอนกรีตปูพื้น มีสิ่งรบกวน) และอุทยาน 100 ปี (ภาพรวม
ดี มีพ้ืนผิวลาดยางจากช่องทางจักรยานและกระเบื้องคอนกรีตปูพ้ืน) 

 
รูปที่ 2  พ้ืนที่ศึกษา 
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3.2.2. กลุ่มตัวอย่าง 

ลักษณะอาสาสมัครผู้ใช้สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ในการทดสอบและ
ประเม ินเส ้นทางจะใช ้การส ุ ่มต ัวอย ่างโดยใช ้การพ ิจารณา 
(Judgmental Sampling) [7] ซึ่งอาสาสมัครที่เลือกจะอยู่ในช่วง
อายุตั้งแต่ 18 ถึง 29 ปี ได้ทั้งเพศชายและหญิง โดยมีประสบการณ์
ระดับพื้นฐานอย่างน้อย 30 นาที ที่มีความเข้าใจกฎจราจร สามารถ
ควบคุมทิศทาง ใช้คันเร่ง เบรค หรือมีเทคนิคในการใช้อย่างดี 

นอกจากนี้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการมาจากการกำหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเครซี่และมอร์แกน [8] โดยผู้วิจัยได้กำหนด
ขนาดของประชากรที่สอดคล้องเชิงพื้นที่ ซึ่งอิงจากจำนวนนิสิตและ
บุคลากรของจุฬาลงกรณ์ มีนาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 45,764 คน 
สัดส่วนโดยประมาณของผู้ใช้สกู ๊ตเตอร์ไฟฟ้าอยู่ที ่ร้อยละ 1 ของ
ประชากร โดยมาจากการประมาณสัดส่วนผู้ใช้พาหนะอื่น ๆ 0.3% 
[9] และจากการประมาณของสัดส่วนผู้เดินทางด้วยสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า
ในปารีส 0.8%-1.9% ของเที่ยวการเดินทางท้ังหมด [10] กำหนดให้
ยอมรับความคลาดเคลื่อนได้ 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้น
ขนาดของกลุ ่มตัวอย่างที ่ต้องการจำนวนอย่างน้อย 15 คน ซึ่ง
งานวิจัยนี้ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 22 คน  

3.2.3. ลักษณะสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า 

ผู ้ว ิจัยได้เลือกสกู ๊ตเตอร์ไฟฟ้ารุ ่น Mi Electric Scooter 1S 
สำหรับให้อาสาสมัครใช้ในการทดสอบและประเมินเส้นทาง ที่มี
ขนาดล้อ 8.5 นิ้ว ทำความเร็วได้สูงสุด 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะมี
หน้าจอแสดงผลดิจิทัล (Digital) เพ่ือบอกโหมดการทำงาน ความเร็ว 
และสัดส่วนแบตเตอร่ีคงเหลือ 

3.3. การพัฒนาแบบจำลอง 

ผู ้วิจัยกำหนดวิเคราะห์ข้อมูลแบบแผงด้วยแบบจำลองการ
ถดถอยโลจ ิสต ิกแบบเร ี ยงลำด ับ  (Panel Ordered Logistic 
Regression Model) [11] ที่ตัวแปรตามเป็นตัวแปรแบบเรียงลำดับ 
มีจำนวนต้ังแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป ใช้กับข้อมูลที่มีการกระจายตัวแบบโลจิ
สติก และใช้กระบวนการกำจัดตัวแปรแบบถอยหลัง (Backward 
Elimination) เพ่ือหาตัวแปรที่ระดับนัยสำคัญที่กำหนด 

4. ผลการเก็บข้อมูล 

4.1. ผลการเก็บข้อมูลของถนน 

ตารางท่ี 1  ผลการเก็บข้อมูลทางกายภาพของถนน 

ปัจจัย ลักษณะ ร้อยละ 
ความเสียหาย
ของพ้ืนผิว 

พ้ืนผิวไม่มีความเสียหาย 
พ้ืนผิวมีความเสียหาย 

63.04 
36.96 

ส่ิงกีดขวางบน
พ้ืนผิว  

ไม่มีหรือมีน้อยกว่า 3 เมตร 
มีส่ิงกีดขวางอย่างน้อย 3 เมตร 

56.52 
43.48 

ปัจจัย ลักษณะ ร้อยละ 
ความกว้างของ
ช่องทางถนน 

มีช่องทางจักรยาน 
การจราจรแบบผสม 

32.61 
67.39 

ความชัดเจนของ
เส้นแบ่งช่องทาง 

เส้นแบ่งมีความชัดเจน 
เส้นแบ่งไม่มีความชดัเจน 

73.91 
26.09 

วัสดุพ้ืนผิว พ้ืนผิวลาดยาง 
พ้ืนผิวคอนกรีต 

58.70 
41.30 

ความตรงของ
เส้นทาง 

ทางตรงหรือทางโค้งที่มีรัศมี
อย่างน้อย 24 เมตร 
ทางโค้งรัศมีน้อยกว่า 24 เมตร 

69.57 
 

30.43 
ความเร็วกระแส
จราจร 

ถนนสายย่อยและสายรอง 
ถนนสายหลัก 

82.61 
17.39 

ปริมาณกระแส
จราจร 

ไม่เกิน 5,000 คันต่อวันต่อปี 
มากกว่า 5,000 คันต่อวันต่อปี 

71.74 
28.26 

สภาพแวดล้อม
ข้างทาง 

ไม่มีส่ิงรบกวนข้างทาง 
มีส่ิงรบกวนข้างทาง 

52.17 
47.83 

ความต่อเนื่อง
ของเส้นทาง 

ลักษณะเป็นค่าต่อเนื่อง - 

จำนวนท้ังหมด 46 เส้นทาง 100 

จากผลการเก็บข้อมูลทางกายภาพของถนน 46 เส้นทาง ผู้วิจัย
ได้ใช้ข้อมูลของอาสาสมัคร 22 คน แบ่งเป็นชาย 14 คน และหญิง 8 
คน ได้เกิดสถานการณ์ทดสอบทั้งหมด 1,012 สถานการณ์ โดยมี
สัดส่วนดังรูปที่ 3 

 
รูปที่ 3  ผลการเก็บข้อมูลความรู้สึกรับรู้และความรู้สึกรับรู้ระดับ 

โดยรวมของถนน 

4.2. ผลการเก็บข้อมูลของทางเท้า 

ตารางท่ี 2  ผลการเก็บข้อมูลทางกายภาพของทางเท้า 

ปัจจัย ลักษณะ ร้อยละ 
ความเสียหาย
ของพ้ืนผิว 

พ้ืนผิวไม่มีความเสียหาย 
พ้ืนผิวมีความเสียหาย 

65.62 
34.38 

ความกว้างของ
ช่องทางเท้า 

สุทธิเฉล่ียอย่างน้อย 2 เมตร 
สุทธิเฉล่ียน้อยกว่า 2 เมตร 

50.00 
50.00 
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ปัจจัย ลักษณะ ร้อยละ 
วัสดุพ้ืนผิว พ้ืนผิวลาดยาง 

พ้ืนผิวคอนกรีต 
พ้ืนผิวกระเบื้องคอนกรีตปูพ้ืน 

31.25 
18.75 
50.00 

สภาพแวดล้อม
ข้างทาง 

ไม่มีส่ิงรบกวนข้างทาง 
มีส่ิงรบกวนข้างทาง 

53.12 
46.88 

จำนวนท้ังหมด 32 เส้นทาง 100 

จากผลการเก็บข้อมูลทางกายภาพของทางเท้า 32 เส้นทาง 
ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลของอาสาสมัคร 22 คน แบ่งเป็นชาย 14 คน และ
หญิง 8 คน ได้เกิดสถานการณ์ทดสอบทั้งหมด 704 สถานการณ์ 
โดยมีสัดส่วนดังรูปที่ 4 

 
รูปที่ 4  ผลการเก็บข้อมูลความรู้สึกรับรู้และความรู้สึกรับรู้ระดับ 

โดยรวมของทางเท้า 

5. การวิเคราะห์แบบจำลอง 

5.1. การวิเคราะห์แบบจำลองของถนน 

ตารางท่ี 3  การกำหนดตัวแปรทางกายภาพของถนน 

ตัวแปร คำอธิบาย 
No Damage 1 = พ้ืนผิวไม่มีความเสียหาย 

0 = พ้ืนผิวมีความเสียหาย 
< 3 m. of Obs 1 = ไม่มีหรือมีส่ิงกีดขวางบนพ้ืนผิวน้อย 

กว่า 3 เมตร 
0 = มีส่ิงกีดขวางอย่างน้อย 3 เมตร 

Bike Lane 1 = มีช่องทางจักรยาน 
0 = การจราจรแบบผสม 

Clear Line 1 = เส้นแบ่งมีความชัดเจน 
0 = เส้นแบ่งไม่มีความชัดเจน 

Paved 1 = พ้ืนผิวลาดยาง 
0 = พ้ืนผิวคอนกรีต 

St/Rad ≥ 24 m. 1 = ทางตรงหรือทางโค้งที่มีรัศมีอย่าง 
น้อย 24 เมตร 

0 = ทางโค้งรัศมีน้อยกว่า 24 เมตร 

ตัวแปร คำอธิบาย 
Minor Road Sp 1 = ความเร็วกระแสจราจรถนนสายย่อย 

และสายรอง 
0 = ความเร็วกระแสจราจรถนนสายหลัก 

Vol ≤ 5000 PCU 1 = ปริมาณกระแสจราจรไม่เกิน 5,000  
คันต่อวันต่อปี 

0 = ปริมาณกระแสจราจรมากกว่า  
5,000 คันต่อวันต่อปี 

Not Disturbed 1 = ไม่มีส่ิงรบกวนข้างทาง 
0 = มีส่ิงรบกวนข้างทาง 

Continuation ความต่อเนื่องถนนสายย่อยหรือสายรอง  
1 = ต่อเนื่อง ≥ 40 เมตรต่อทางแยก 
0.67 = ต่อเนื่อง < 40 เมตรต่อทางแยก 
ความต่อเนื่องถนนสายหลัก 
0.33 = ต่อเนื่อง ≥ 60 เมตรต่อทางแยก 
0 = ต่อเนื่อง < 60 เมตรต่อทางแยก 
กรณีมีหลายเง่ือนไขให้เฉล่ียคะแนน 

เมื่อนำตัวแปรจากตารางที่ 3 มาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางกายภาพของถนน โดยกำหนดช่วง
ยอมรับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตั้งแต่ -0.75 ถึง 0.75 (ดัดแปลง
จาก [12]) เพื่อลดปัญหาการเกิดความสัมพันธ์กันสูงระหว่างตัวแปร
อิสระ พบว่าสามารถนำตัวแปรทุกตัวไปวิเคราะห์แบบจำลองการใช้
งานสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าของถนนได้ 

ตารางท่ี 4 แบบจำลองความรู้สึกรับรู้ความสะดวกสบายของถนน 
Parameter Coefficient of  

Full Model 
Coefficient of  
95% Model 

/cut1 -3.8434** -4.202** 
/cut2 -1.876** -2.241** 
/cut3 -0.372 -0.742** 
/cut4 1.711** 1.330** 
No Damage 0.449** 0.485** 
< 3 m. of Obs 0.293* 0.320** 
Bike Lane 1.249** 1.399** 
Clear Line 0.241  
Paved 0.179  
St/Rad ≥ 24 m. -0.232 -0.272** 
Minor Road Sp -1.135** -0.481** 
Vol ≤ 5000 PCU 0.528**  
Not Disturbed -0.115  
Continuation 0.501  

หมายเหตุ: **มีระดับนัยสำคัญ 0.05, *มีระดับนัยสำคัญ 0.1 
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จากตารางท ี ่ 4 พบว ่าแบบจำลองความร ู ้ส ึกร ับร ู ้ความ
สะดวกสบายของถนนท่ีมีสัมประสิทธิ์ระดับความเชื่อมั่น 95% หรือ
มีระดับนัยสำคัญ 0.05 ให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่า เนื่องจากมีนัยสำคัญ
ทุกตัวแปร โดยตัวแปรที่ทำให้มีแนวโน้มรับรู้ความสะดวกสบายของ
การใช้งานสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าดีขึ้น ได้แก่ พื้นผิวไม่มีความเสียหาย ไม่มี
หรือมีสิ่งกีดขวางบนพื้นผิวน้อยกว่า 3 เมตร และมีช่องทางจักรยาน 
ส่วนตัวแปรที่ทำให้มีแนวโน้มรับรู้ความสะดวกสบายของการใช้งาน
สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าแย่ลง ได้แก่ ทางตรงหรือทางโค้งที่มีรัศมีอย่างน้อย 
24 เมตร และความเร็วกระแสจราจรถนนสายย่อยและสายรอง 

ตารางท่ี 5  แบบจำลองความรู้สึกรับรู้ความเร็วของถนน 

Parameter Coefficient of  
Full Model 

Coefficient of  
95% Model 

/cut1 -4.839** -5.094** 
/cut2 -2.170** -2.427** 
/cut3 -0.339 -0.606** 
/cut4 1.746** 1.467** 
No Damage 0.809** 0.879** 
< 3 m. of Obs 0.079 

 

Bike Lane 0.947** 0.917** 
Clear Line 0.122 

 

Paved 0.378** 0.468** 
St/Rad ≥ 24 m. 0.191 

 

Minor Road Sp -0.369 
 

Vol ≤ 5000 PCU 0.172 
 

Not Disturbed 0.163 
 

Continuation 0.256 
 

หมายเหตุ: **มีระดับนัยสำคัญ 0.05, *มีระดับนัยสำคัญ 0.1 

จากตารางที่ 5 พบว่าแบบจำลองความรู้สึกรับรู้ความเร็วของ
ถนนที่มีสัมประสิทธิ์ระดับความเชื่อมั่น 95% หรือมีระดับนัยสำคัญ 
0.05 ให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่า เนื่องจากมีนัยสำคัญทุกตัวแปร โดย
ตัวแปรที่ทำให้มีแนวโน้มรับรู้ความเร็วของการใช้งานสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า
ดีขึ้น ได้แก่ พื้นผิวไม่มีความเสียหาย มีช่องทางจักรยาน และพื้นผิว
ลาดยาง 

ตารางท่ี 6  แบบจำลองความรู้สึกรับรู้ความปลอดภัยของถนน 

Parameter Coefficient of  
Full Model 

Coefficient of  
95% Model 

/cut1 0.492 0. 835** 
/cut2 2.287** 2.619** 
/cut3 3.596** 3.920** 

Parameter Coefficient of  
Full Model 

Coefficient of  
95% Model 

/cut4 5.579** 5.881** 
No Damage 0.035 

 

< 3 m. of Obs 0.297** 
 

Bike Lane 1.278** 1.184** 
Clear Line 0.366** 0.623** 
Paved 0.123 

 

St/Rad ≥ 24 m. -0.384** 
 

Minor Road Sp 0.369 
 

Vol ≤ 5000 PCU 1.787** 1.676** 
Not Disturbed -0.062 

 

Continuation 0.985 1.669** 
หมายเหตุ: **มีระดับนัยสำคัญ 0.05, *มีระดับนัยสำคัญ 0.1 

จากตารางที่ 6 พบว่าแบบจำลองความรู้สึกรับรู้ความปลอดภัย
ของถนนที่มีสัมประสิทธิ ์ระดับความเชื ่อมั ่น 95% หรือมีระดับ
นัยสำคัญ 0.05 ให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่า เนื่องจากมีนัยสำคัญทุกตัว
แปร โดยตัวแปรที่ทำให้มีแนวโน้มรับรู้ความปลอดภัยของการใช้งาน
สกู ๊ตเตอร์ไฟฟ้าดีขึ ้น ได้แก่ มีช่องทางจักรยาน เส้นแบ่งมีความ
ชัดเจน ปริมาณกระแสจราจรไม่เกิน 5,000 คันต่อวันต่อปี และ
ความต่อเนื่อง 

ตารางท่ี 7 แบบจำลองความรู้สึกรับรู้ระดับโดยรวมของถนน 
Parameter Coefficient of  

Full Model 
Coefficient of  
95% Model 

/cut1 -1.969** -2.338** 
/cut2 0.011 -0.378** 
/cut3 1.321** 0.909** 
/cut4 3.638** 3.172** 
No Damage 0.303**  
< 3 m. of Obs 0.075  
Bike Lane 1.433** 1.509** 
Clear Line 0.425**  
Paved 0.130  
St/Rad ≥ 24 m. -0.426**  
Minor Road Sp -0.606  
Vol ≤ 5000 PCU 1.504** 1.194** 
Not Disturbed -0.160  
Continuation 0.653  

หมายเหตุ: **มีระดับนัยสำคัญ 0.05, *มีระดับนัยสำคัญ 0.1 
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จากตารางที่ 7 พบว่าแบบจำลองความรู้สึกรับรู้ระดับโดยรวม
ของถนนที่มีสัมประสิทธิ ์ระดับความเชื ่อมั ่น 95% หรือมีระดับ
นัยสำคัญ 0.05 ให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่า เนื่องจากมีนัยสำคัญทุกตัว
แปร โดยตัวแปรที่ทำให้มีแนวโน้มรับรู้ระดับโดยรวมของการใช้งาน
สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าดีขึ้น ได้แก่ มีช่องทางจักรยาน และปริมาณกระแส
จราจรไม่เกิน 5,000 คันต่อวันต่อปี 

ตารางท่ี 8 แบบจำลองความรู้สึกรับรู้ระดับโดยรวมจากความรู้สึก 
 รับรู้ของถนน 

Parameter Coefficient of Full Model 
/cut1 2.036* 
/cut2 5.572** 
/cut3 8.365** 
/cut4 13.130** 
Comfort Lv.5 3.548** 
Comfort Lv.4 2.116** 
Comfort Lv.3 0.826 
Comfort Lv.2 0.165 
Speed Lv.5 3.040** 
Speed Lv.4 2.351* 
Speed Lv.3 1.371 
Speed Lv.2 0.435 
Safety Lv.5 9.318** 
Safety Lv.4 6.680** 
Safety Lv.3 4.937** 
Safety Lv.2 2.814** 

หมายเหตุ: **มีระดับนัยสำคัญ 0.05, *มีระดับนัยสำคัญ 0.1 
จากตารางที่ 8 พบว่าแบบจำลองความรู้สึกรับรู้ระดับโดยรวม

จากความรู้สึกรับรู ้ของถนน สามารถจัดสัมประสิทธิ ์ระดับความ
เชื่อมั่น 90% หรือนัยสำคัญเพียง 0.1 โดยตัวแปรความปลอดภัย
ส่งผลต่อระดับโดยรวมมากที่สุด 

5.2. การวิเคราะห์แบบจำลองของทางเทา้ 

ตารางท่ี 9 การกำหนดตัวแปรทางกายภาพของทางเท้า 
ตัวแปร คำอธิบาย 

No Damage 1 = พ้ืนผิวไม่มีความเสียหาย 
0 = พ้ืนผิวมีความเสียหาย 

Real Width ≥ 2 
m. 

1 = กว้างสุทธิเฉล่ียอย่างน้อย 2 เมตร 
0 = กว้างสุทธิเฉล่ียน้อยกว่า 2 เมตร 

Paved 1 = พ้ืนผิวลาดยาง 
0 = พ้ืนผิวคอนกรีต 

Concrete Tile 1 = พ้ืนผิวกระเบื้องคอนกรีตปูพ้ืน 
0 = พ้ืนผิวคอนกรีต 

Not Disturbed 1 = ไม่มีส่ิงรบกวนข้างทาง 
0 = มีส่ิงรบกวนข้างทาง 

เมื่อนำตัวแปรจากตารางที่ 9 มาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางกายภาพของทางเท้า โดยกำหนดช่วง
ยอมรับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต้ังแต่ -0.75 ถึง 0.75 [12] เพ่ือลด
ปัญหาการเกิดความสัมพันธ์กันสูงระหว่างตัวแปรอิสระ พบว่า
สามารถนำตัวแปรทุกตัวไปวิเคราะห์แบบจำลองการใช้งานสกู๊ตเตอร์
ไฟฟ้าของทางเท้าได้ 

ตารางท่ี 10 แบบจำลองความรู้สึกรับรู้ความสะดวกสบายของ ทาง
เท้า 

Parameter Coefficient of  
Full Model 

Coefficient of  
95% Model 

/cut1 -1.727** -1.741** 
/cut2 -0.540 -0.554** 
No Damage 0.433** 0.428** 
Real Width ≥ 2 m. -0.025  
Paved 1.147** 1.140** 
Concrete Tile 0.028  
Not Disturbed 0.012  

หมายเหตุ: **มีระดับนัยสำคัญ 0.05, *มีระดับนัยสำคัญ 0.1 
จากตารางที ่ 10 พบว่าแบบจำลองความรู ้ส ึกร ับร ู ้ความ

สะดวกสบายของทางเท้าที่มีสัมประสิทธิ์ระดับความเชื่อมั่น 95% 
หรือมีระดับนัยสำคัญ 0.05 ให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่า เนื่องจากมี
ระดับนัยสำคัญ 0.05 ทุกตัวแปร โดยตัวแปรที่ทำให้มีแนวโน้มรับรู้
ความสะดวกสบายของการใช้งานสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าดีขึ้น ได้แก่ พื้นผิว
ไม่มีความเสียหาย และพ้ืนผิวลาดยาง 

ส่วนแบบจำลองความรู้สึกรับรู้ความเร็ว ความปลอดภัย และ
ระดับโดยรวม พบว่ามีตัวแปรที่มีระดับนัยสำคัญ 0.05 ร่วมกันที่
ส่งผลให้การใช้งานสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าดีขึ้น ได้แก่ พื้นผิวลาดยาง และ
พ้ืนผิวคอนกรีต 

ตารางท่ี 11 แบบจำลองความรู้สึกรับรู้ระดับโดยรวมจากความรู้สึก 
รับรู้ของทางเท้า 

Parameter Coefficient of Full Model 
/cut1 3.820** 
/cut2 8.690** 
Comfort Lv.3 4.803** 
Comfort Lv.2 2.122** 
Speed Lv.3 4.419** 
Speed Lv.2 1.767** 
Safety Lv.3 4.417** 
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Parameter Coefficient of Full Model 
Safety Lv.2 1.532** 

หมายเหตุ: **มีระดับนัยสำคัญ 0.05, *มีระดับนัยสำคัญ 0.1 
จากตารางที่ 11 พบว่าแบบจำลองความรู้สึกรับรู้ระดับโดยรวม

จากความรู้สึกรับรู้ของทางเท้ามีระดับนัยสำคัญ 0.05 ทุกตัวแปร 
โดยตัวแปรความสะดวกสบายส่งผลต่อระดับโดยรวมมากที่สุด 

6. สรุปผลงานวิจัย 

ผลจากการศึกษาความสัมพันธ ์ของความรู ้ส ึกร ับร ู ้ความ
สะดวกสบาย ความเร็ว ความปลอดภัย และระดับโดยรวมกับปัจจัย
ทางกายภาพต่อการใช้งานสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าบนถนนและทางเท้า โดย
อาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแบบจำลองทางสถิติ 

พบว่าการใช้งานสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าบนถนน ลักษณะทางกายภาพ
ที่ส่งผลให้ความรู้สึกรับรู้ความสะดวกสบายดีขึ้น ได้แก่ พื้นผิวไม่มี
ความเสียหาย ไม่มีหรือมีสิ่งกีดขวางบนพื้นผิวน้อยกว่า 3 เมตร และ
มีช่องทางจักรยาน ส่วนลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลให้ความรู้สึก
รับรู้ความสะดวกสบายแย่ลง ได้แก่ ทางตรงหรือทางโค้งที่มีรัศมี
อย่างน้อย 24 เมตร และความเร็วกระแสจราจรถนนสายย่อยและ
สายรอง ลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลให้ความรู้สึกรับรู้ความเร็วดีขึ้น 
ได้แก่ พื้นผิวไม่มีความเสียหาย มีช่องทางจักรยาน และพื้นผิวลาด
ยาง ลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลให้ความรู้สึกรับรู้ความปลอดภัยดี
ขึ้น ได้แก่ มีช่องทางจักรยาน เส้นแบ่งมีความชัดเจน ปริมาณกระแส
จราจรไม่เกิน 5,000 คันต่อวันต่อปี และความต่อเนื ่อง สุดท้าย
ลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลให้ความรู้สึกรับรู้ระดับโดยรวมดีขึ้น 
ได้แก่ มีช่องทางจักรยาน และปริมาณกระแสจราจรไม่เกิน 5,000 
คันต่อวันต่อปี 

ส่วนการใช้งานสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าบนทางเท้า ลักษณะทางกายภาพ
ที่ส่งผลให้ความรู้สึกรับรู้ความสะดวกสบายดีขึ้น ได้แก่ พื้นผิวไม่มี
ความเสียหาย และพ้ืนผิวลาดยาง ส่วนปัจจัยความรู้สึกรับรู้ความเร็ว 
ความปลอดภัย และระดับโดยรวม มีเพียงลักษณะทางกายภาพ
ปัจจัยวัสดุพื้นผิวเท่านั้นที่ส่งผลต่อปัจจัยเหล่านี้ ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่ง
มาจากข้อจำกัดของทางเท้า ที่ออกแบบมาเพื่อคนเดินเท้าเท่านั้น 
ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานพาหนะอย่างสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า ทำให้
การรับรู้ของอาสาสมัครมีความคลาดเคล่ือนสูง 

นอกจากนี้ความรู้สึกรับรู้ความปลอดภัยส่งผลต่อระดับโดยรวม
ของการใช้งานสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าบนถนนมากที่สุด ส่วนการใช้งานสกู๊ต
เตอร์ไฟฟ้าบนทางเท้านั้น มีความรู้สึกรับรู้ความสะดวกสบายที่ส่งผล
ต่อระดับโดยรวมมากที่สุด 
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บทคัดย่อ 

จากแนวโน้มของความเปล่ียนแปลงทางโครงสร้างของประชากรในประเทศไทย ในอีก 10 ปีข้างหน้า โครงสร้างเศรษฐกิจไทยจะเปล่ียนแปลงไป
อย่างมาก และสร้างความท้าทายใหม่ให้กับผู้ให้บริการธุรกิจบริการด้านคมนาคม เช่น ธุรกิจทางพิเศษ และธุรกิจขนส่งมวลชน จากการคาดการณ์
โครงสร้างประชากร ไทยพบว่าคนไทยกว่า 40% จะเข้าสู่วัยเกษียณและเตรียมเกษียณ ซึ่งจะส่งผลให้การบริโภคชะลอตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ ตลาด
สินค้าในประเทศจะไม่สามารถเติบโตได้มากเหมือนในอดีต และจะเกิดการขาดแคลนแรงงานอย่างมากทำให้ไทยสูญเสียปัจจัยดึงดูดการลงทุนที่มี
น้อยอยู่แล้วไปอีก ธุรกิจหลายประเภทที่เคยเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย จะไม่สามารถขยายตัวได้ บทความนี้จะศึกษา และนำเสนอแนวคิดใหม่  
ให้กับผู้ประกอบการด้านคมนาคมนำไปประกอบการกำหนดกลยุทธ์ด้วยวิธีการรวบรวมข้อมูลจากหลากหลายแหล่งและนำมาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นการ
ปรับตัวรับมือกับความท้าทายที่กำลังจะเกิดขึ้นกับสัมคมสูงวัย เช่น การออกแบบสัญลักษณ์ ขนาดตัวอักษรบนป้าย การจัดทำอารยสถาปัตย์ ทั้งบน
ทางพิเศษ และระบบขนส่งมวลชน เป็นต้น นอกจากนี้เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้สอดคล้องไปกับโครงสร้างประชากรในอนาคต พัฒนาทักษะ
แรงงาน และเทคโนโลยี เพื่อชดเชยแรงงานที่หายไป และเพื่อแสดงให้เห็นว่าในช่วง 10 ปีข้างหน้า ธุรกิจคมนาคมไทยจะต้องเจอกับความท้าทาย
สำคัญด้านใดบ้าง และจะเติบโตไปในทิศทางไหนภายใต้โครงสร้างเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป  โดยจะสรุปข้อเสนอแนะในการเตรียมพร้อมรับมือการ
เปล่ียนแปลงท่ีกำลังจะเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการธุรกิจผู้ให้บริการด้านคมนาคมต่อไป  
คำสำคัญ: ธุรกิจผู้ให้บริการด้านคมนาคม, ทางพิเศษ, รถไฟฟ้า, การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากร, สังคมสูงวัย 

Abstract 

Demographic changes in Thailand will post new challenges for transportation service providers such as expressway and 
metro operators. In the next ten years, Thailand’s economic structure will change dramatically as a result of the change in its 
population structure in which more than 4 0 %  of Thais will either enter a retirement or prepare to retire. This results in a 
significant slowdown in consumption. The domestic economy can no longer be expected to grow at the present rate. In 
addition, labor shortage can be anticipated, which will undermine Thailand’s attractions for foreign investment. Core 
businesses that used to drive the Thailand’s economy will not be able to expand. This paper will study and propose strategies 
for transportation service businesses which will help them adapt to those challenges by creating business opportunities in 
line with the future demographic structure and, developing skills, labor, and technology to compensate for the labor shortage 
and, most importantly, to see what major challenges Thailand will face in the next 10 years and in what direction the 
transportation service businesses will grow. 
Keywords: Transportation service businesses, Expressway, Metro, Demographic changes, Aged society 
 

1. บทนำ 

จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรภายใต้ภาวะสังคมสูง
วัยทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญ นำมาสู่การศึกษาวิจัยเพื่อรับมือกับ
ภาวะดังกล่าว จากข้อมูลสถิติของ U.S. Department of Health 
and Human Services พบว่า โลกกำลังก ้าวเข ้าส ู ่ส ังคมสูงวัย 
(Aging society) หรือสังคมที่มีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป มากกว่า
ร้อยละ 7 ของประชากรทั้งหมด เมื่อในปี 2015 ที่ผ่านมา จำนวน

กว่า 620 ล้านคน และจะกลายเป็นสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ (Aged 
society) หรือสังคมที่มีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 
14 ของประชากรทั้งหมด ในอีก 35 ปีข้างหน้า ทั้งนี้ภาวะสังคมสูง
วัยมีสาเหตุหลัก 3 ประการ ได้แก่ 

1.1. อัตราการเกิดต่ำลง 

โดยมากพบในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว สะท้อนจากอัตราการ
เกิดอยู ่ท ี ่ 1.7 คน ต่อ ผู ้หญิง 1 คน เนื ่องจากการพัฒนาทาง
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เศรษฐกิจทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ ่มขึ ้น มีความเป็นอยู ่ที ่ดี มี
การศึกษาสูงขึ้น และให้เวลากับการทำงานมากกว่าการมีครอบครัว
หรือมีลูก ประกอบกับในอดีตหลายประเทศมี นโยบายควบคุม
จำนวนประชากร ขณะที่ไทยอยู่ที่อัตราเพียง 1.4 ซึ่งต่ำกว่าอัตรา
การเกิดเฉลี่ยของประชากรโลกที่ 2.5 คน 

1.2. อายุคาดการณ์เฉลีย่เม่ือแรกเกิดมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 

การที่อายุคาดการณ์เฉลี่ยเมื่อแรกเกิด มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัน
เนื ่องมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการแพทย์ และการ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี จะเห็นได้ว่ากลุ่มประเทศที่มีรายได้
ต่อหัวสูงอย่างญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ มีอายุคาดการณ์เฉล่ีย
แรกเกิดที่ 80 ปี จากการศึกษาของ TDRI พบว่า เมื่อประมาณการ
อายุคนไทยตามรุ่น ซึ่งคิดผลของพัฒนาการทางเทคโนโลยีเข้ามา
ด้วย พบว่า มีความเป็นไปได้ที่คนไทยที่เกิดในปี 2559 จะมีอายุยืน
เฉล่ียถึง 80 - 98 ปี หรือเกือบ 100 ปี ซึ่งหมายความว่า ต่อไปการมี
คนไทยอายุเกิน 100 ปี จะเป็นเร่ืองปกติ 

1.3. ประชากรยุค BABY BOOMER ที่มีอตัราการเกิดสูง 

ผลของยุค Baby Boomer ซึ่งเป็นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 
ที่มีอัตราการเกิดของประชากรสูงและกลายเป็นผู้สูงวัยในปัจจุบัน 
จากการศ ึกษาประสบการณ ์การเข ้าส ู ่ภาวะส ังคมส ูงว ัยใน
ต่างประเทศ และวิเคราะห์ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในภาพรวมกับผู้
ให้บริการด้านธุรกิจด้านคมนาคม พบว่า ภาวะสังคมสูงวัยส่งผลต่อ
แนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สำหรับผลด้านอุปสงค์การ
บริโภคของภาคครัวเรือนในอนาคตมีโอกาสชะลอลง เนื่องจากอัตรา
การเติบโตของประชากรลดลง นอกจากนี้ รูปแบบการใช้จ่ายของ
กลุ่มผู้สูงอายุมักแตกต่างจาก รูปแบบการใช้จ่ายของกลุ่มผู้บริโภควัย
อื่นๆ ที่เห็นได้ชัด คือ พฤติกรรมการใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเข้าสังคม
หรือการทำงานลดลงในกลุ่มผู้สูงอายุ นั่นหมายความว่า เที่ยวการ
เดินทางเพื ่อทำกิจกรรมต่างๆ ย่อมลดลงตามไปด้วย เช่น การ
เดินทางไปทำงาน การท่องเที่ยว และการเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจหลักที่ส่งเสริมให้เกิดเที ่ยวการเดินทาง อีกทั ้งผลด้าน
อุปทาน การลดลงของจำนวนแรงงานจากการเปลี ่ยนแปลง
โครงสร้างประชากร อาจส่งผลกระทบไปถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในระยะยาว อันเนื่องมาจากบริษัทต่างชาติ พิจารณาย้ายฐานการ
ผลิตไปประเทศอื ่น เมื ่อไม่สามารถต่อสู ้ก ับค่าแรงที ่ส ูงขึ ้นอัน
เนื่องมาจากอัตราการขยายตัวของจำนวนแรงงานที่ลดลงได้ ทั้งหมด
นี้จะเป็นสาเหตุให้เกิดการลดลงของเที่ยวการเดินทาง อันเป็นความ
ท้าทายสำคัญของผู้ประกอบการธุรกิจด้านคมนาคมอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ 

ตารางท่ี 1  ข้อมูลเปรียบเทียบประชากร 

รายการ โลก 
ประเทศ 

พัฒนาแล้ว 
ไทย ญี่ปุ่น 

อัตราการเกิด 2.5 1.7 1.4 1.5 

อายุเฉล่ีย 68 77 73 83 

% 65 ป ี ข ึ ้ น ไ ป 
ในปี 2020 

9 19 13 28 

% 65 ป ี ข ึ ้ น ไ ป 
ในปี 2050 

16 27 30 36 

% แรงงาน n/a n/a 71 59 

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย (2561) 

 
รูปที่ 1  สาเหตุการเข้าสูงสังคมสูงวัยในประเทศไทย 

2. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร  

โครงสร้างประชากรเป็นปัจจัยหลักปัจจัยหนึ่งที่กำหนดรูปแบบ
การเติบโตของประเทศทั้งจากมุมมองในฝั่งการบริโภคและการผลิต
มาโดยตลอด หากย้อนดูโครงสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 
1980 น ับเป ็นย ุคแห ่ งการลงท ุน  หร ือ  Investment Boom 
เศรษฐกิจไทยมีการลงทุนในสัดส่วนสูง ส่วนหนึ่งได้รับแรงขับเคลื่อน
จากการที ่ประชากรอยู ่ในวัยเติบโต ทำให้ตลาดในประเทศมี
ศักยภาพการเติบโตสูงทั ้งในสายตานักลงทุนไทยและต่างชาติ 
หลังจากนั้นในปี 1990 ถือเป็นยุคแห่งการขยายตัวของการบริโภค 
หรือ Consumption Boom ประชากรส่วนใหญ่อยู ่ ในกลุ ่มวัย
ทำงานและเป็นช่วงการสร้างครอบครัว มีทั ้งกำลังซื ้อและความ
ต้องการในการใช้จ่ายสูง ขณะที่ในปัจจุบัน นับเป็นยุคแห่งผลิตผล 
หรือ Productivity ที่เศรษฐกิจสามารถพ่ึงพาประชากรกลุ่มที่มีผลิต
ภาพสูง ซึ่งมีประสบการณ์ทำงานมาในระดับหนึ่งและเป็นกำลังการ
ผลิตที ่สำคัญของประเทศ เมื ่อคาดการณ์ไปที ่อนาคตอีก 10 ปี
ข้างหน้า โครงสร้างประชากรกลุ่มที่เคยเป็นแรงขับเคลื่อนให้กับ
เศรษฐกิจในช่วงก่อนหน้าจะลดจำนวนลง จากการที่ไทยก้าวเข้าสู่
ภาวะสังคมสูงวัยอย่างรวดเร็วและจะกลายเป็นประเทศสังคมสูงวัย
อย่างสมบูรณ์ ประเทศที่สองของอาเซียนรองจากสิงคโปร์ กลุ่มคนที่
เตรียมเกษียณอายุ หรือ Pre-retirement (51 - 65 ปี) และกลุ่ม
เกษียณอายุแล้ว หรือ Retirement (มากกว่า 65 ปี) จะมากขึ้นและ
จะมีสัดส่วนเกินกว่า 40% ของประชากรไทยท้ังหมดในปี 2030 การ
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เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างนี้ได้เริ่มส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัว
ลงอย่างต่อเนื ่อง ฉุดรั ้งการเติบโต และเชื ่อมโยงกับปัญหาเชิง
โครงสร้างอ่ืน ๆ อย่างที่เราอาจไม่คาดคิด เช่น ด้านอุปสงค์ ที่มาจาก
กำลังซื้อของคนในประเทศที่หดตัวลง ส่งผลต่อเนื่องไปถึงภาวะการ
ลงทุนที่จะชะลอลง, ด้านอุปทาน ที่มาจากปัญหาขาดแคลนแรงงาน 
และศักยภาพการผลิตของแรงงานที่ลดลง ส่งผลต่อความสามารถใน
การแข่งขันของไทย โดยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากร มี 3 ประการ ได้แก่ 

2.1. การอิ่มตัวของแรงขับเคลื่อนจากการบริโภค 

การเข้าสู ่ส ังคมสูงอายุที่นำไปสู่การบริโภคที ่ลดลงและไม่
สามารถเป็นแรงขับเคลื่อนหลักให้กับเศรษฐกิจไทยได้อีกต่อไป อัน
เนื่องมาจากการที่กลุ่มคนอายุน้อยกว่า 34 ปี ที่มักจะมีการใช้จ่าย
มากกว่ารายได้ มีแนวโน้มน้อยลง ขณะที่กลุ่มคนเตรียมตัวเกษียณ
และเกษียณอายุ อายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป ที่บริโภคน้อยลงและมีการ
ออมเพื่อเตรียมตัวเกษียณในสัดส่วนที่สูง มีจำนวนเพิ่มขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบการใช้จ่ายของคนในแต่ละช่วงอายุตาม
ข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม พบว่า ประชากรในกลุ่ม
วัยก่อนเกษียณ มีการบริโภคเฉลี่ยต่อเดือนลดลง 2,771 บาท และ
วัยหลังเกษียณลดลง 5,825 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มคนทำงาน
อายุ 35 - 50 ปี ที่มีการบริโภคเฉลี่ยต่อเดือน 23,841 บาท ทั้งนี้เมื่อ
หาความสัมพันธ์ทางสถิติ พบว่า การบริโภคที่ลดลง ไม่ได้เกิดจาก
รายได้ของกลุ่มผู้สูงอายุที่หายไปจากการออกจากตลาดแรงงานเพียง
อย่างเดียว แต่เป็นผลจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการใช้จ่ายที่
เปล่ียนไป เช่น จากการเก็บออมที่เพ่ิมขึ้น และพฤติกรรมการบริโภค
สินค้าฟุ่มเฟือยที่ลดลง เป็นต้น จากข้อมูลดังกล่าวเป็นปัจจัยสำคัญที่
สามารถคาดการณ์ได้ว่า ในอนาคตจะเกิดการเดินทางที่ลดลง ทั้ง
เพื ่อการขนส่งคนและสินค้า อันเนื ่องมาจากการหดตัวของการ
บริโภคตามช่วงวัย 

ตารางท่ี 2 ข้อมูลค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อเดือนต่อคน 

 
ที่มา: KKP Research (2020) 

2.2. การเข้าสู่ขาลงของธุรกิจรูปแบบเก่า 

จากรูปแบบการใช้จ่ายของประชากรสูงวัยที่แตกต่างจากกลุ่ม
ผู้บริโภควัยอื่น อันเนื่องมาจากความต้องการสินค้าและบริการที่
เปลี่ยนแปลงไป นำไปสู่ความท้าทายโครงสร้างการผลิตของประเทศ 
และโอกาสในการเติบโตของธุรกิจในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม จาก
การศึกษา พบว่า กลุ่มธุรกิจที่เคยเติบโตได้ดี เช่น รถยนต์ และการ
เดินทาง ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่เริ่มหดตัวลงตามความต้องการที่ลดลง
ของกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งส่งผลโดยตรงกับธุรกิจผู้ให้บริการด้านการม
คมนาคม ที่เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและให้บริการการเดินทาง
แก่คน และสินค้า อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยเสมอมา 

2.3. การขาดแคลนทั้งจำนวนและศักยภาพของแรงงาน 

จากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรของไทย นำไปสู่แรง
กดดันภาคการผลิตด้านแรงงาน ได้แก่ การขาดแคลนแรงงานจาก
จำนวนคนในวัยทำงานท่ีลดลง ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนแรงงานของไทยอยู่
ในระดับสูงเมื่อเทียบกับประเทศกำลังพัฒนาอ่ืน ๆ และการที่ผลิต
ภาพแรงงานลดลง อันเนื่องมาจากแรงงานส่วนใหญ่เร่ิมเข้าสู่ภาวะสูง
วัย โดยข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในช่วงเดือนธันวาคม 
2563 พบว่า มีจำนวนผู้มีอายุมากกว่า 15 ปี 57 ล้านคน อยู่ในวัย
แรงงานท้ังส้ิน 40 ล้านคน และในจำนวนนี้พบผู้ไม่มีงานทำอีก 6 
แสนคน จากข้อจำกัดด้านจำนวนและศักยภาพดังกล่าว จะเป็น
อุปสรรคสำคัญต่อภาคการผลิต การดึงดูดการลงทุน และการเติบโต
ทางเศรษฐกิจโดยรวมของไทยในอนาคต ส่งผลมายังธุรกิจผู้
ให้บริการด้านการคมนาคม ทั้งในแง่การหาแรงงานมาทำงานใน
องค์กร และรายได้ที่จะลดลง อันเนื่องมาจากเที่ยวการเดินทางเพ่ือ
การทำงานจะลดลงไป 

จากปัจจัยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรทั้งหมดนี้ จะ
ทำให้ไทยหมดความน่าสนใจในสายตาของนักลงทุนต่างชาติ และ
อาจเชื่อมโยงไปถึงปัญหาเชิงโครงสร้างอื่น ๆ ในอีกหลากหลายมิติ 
หนึ่งในนั้นคือผลกระทบต่อผู้ให้บริการธุรกิจด้านคมนาคม ที่เป็น
หนึ่งในกุญแจหลักของห่วงโซ่ที่คอยสนับสนุนด้านบริการ เวลา และ
ความปลอดภัย ในการขนส่งคนและสินค้าสินค้าอย่างเฟื ่องฟูใน
ช่วงเวลาที่ผ่านมา การเปล่ียนแปลงน้ีทำให้ต้องเร่งศึกษาเรียนรู้ ก่อน
ปรับกลยุทธ์รูปแบบการทำธุรกิจให้สอดคล้องไปกับความท้าทาย
ใหม่ในอนาคตต่อไป 

 
รูปที่ 2  ผลการทบจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากร 
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3. ผลกระทบและแนวทางการรับมือจากการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรต่อธุรกิจผู้ให้บริการคมนาคม 

จากสาเหตุการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรทั้งอัตราการ
เกิดที่ต่ำลง อายุเฉลี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และอัตราการเกิดสูงของ
ประชากรในยุค Baby Boomer นำมาสู่ผลกระทบในภาพรวม ทั้ง
ด้านการอิ่มตัวในการบริโภค ด้านการเข้าสู่ขาลงของธุรกิจรูปแบบ
เก่า และด้านการขาดแคลนทั้งจำนวนและศักยภาพของแรงงาน 
ทั้งหมดนี้ หากนำมาพิจารณาเชิงลึกถึงระดับองค์กร จะพบว่า การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร เป็นปัจจัยสำคัญที่จะสร้างความ
ท้าทายในหลายมิติ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ให้บริการธุรกิจด้านคมนาคม ที่
อยู่เบื้องหลังความสำเร็จแก่หลายธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุน
การขนส่งคนและสิ่งของให้ถึงที ่หมายอย่างสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

สำหรับผู้ให้บริการด้านคมนาคมในไทยปัจจุบัน มีทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยการศึกษานี้มุ่งเน้นการศึกษาผลกระทบที่จะเกิด
ข ึ ้นก ับผ ู ้ประกอบการเอกชน ซึ ่งเข ้ามาทำธุรก ิจเพ ื ่อม ุ ่งหวัง
ผลตอบแทนจากการลงทุน สิ่งสำคัญสำคัญจึงเป็นการรักษาระดับ
การคาดการณ์รายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และลดต้นทุนการ
ดำเนินงานเพื ่อควบคุมรายจ่ายที ่จะเก ิดข ึ ้น แต่ด้วยเหต ุการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรนี้เอง จะส่งผลกระทบให้ความ
ต้องการใช้บริการการเดินทางลดน้อยลง รบกวนเป้าหมายที ่ได้
คาดการณ์ทั้งด้านรายได้ ทำให้ผู้ประกอบการต้องควบคุมรายจ่ายให้
สมดุลกัน เพื่อคงรักษาไว้ซึ่งกำไร อันเป็นผลตอบแทนตามที่องค์กร
มุ่งหวัง ทั้งนี้ ผลตอบแทนการลงทุนโครงการด้านคมนาคมดังกล่าว 
ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 รายได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณ
จราจร/ผู้โดยสาร, อัตราการเติบโต (Growth rate) และการลงทุน
อื่น ๆ ที่บริษัทเข้าไปลงทุนหารายได้เพิ่มเติม และส่วนที่ 2 รายจ่าย 
ซึ่งขึ้นอยู่กับกำลังคน (Manpower), งานสาธารณูปโภค (Utility), 
งาบริหารทั่วไป (Admin) และงานบำรุงรักษา (Maintenance) 

 
รูปที่ 3  โครงสร้างผลตอบแทนการลงทุน 

จากโครงสร้างผลตอบแทนดังกล่าว จะเห็นได้ว่าในส่วนของ
รายได้ จะได้รับผลกระทบจากสังคมสูงวัย อันเนื่องมาจากการอิ่มตัว

จากการบริโภคเป็นเหตุปัจจัยต่อปริมาณการใช้บริการที่จะลดลง 
ตามสัดส่วนประชากรอายุต่ำกว่า 65 ปีที่ลดลง กิจกรรมที่ก่อให้เกิด
การเดินทางหลัก อันได้แก่ การทำงาน การท่องเที่ยว การเรียน
หนังสือ จะปรับตัวตามไปด้วย นอกจากนี้ ปัจจัยด้านการอิ่มตัวจาก
การบริโภค ยังไปส่งผลกับผลตอบแทนการลงทุนอื่น ๆ ที่ได้นำไป
ลงท ุนในตลาดเง ินตลาดท ุนอ ีกด ้วย  สำหร ับผลกระทบอัน
เนื่องมาจากธุรกิจการให้บริการ ถูกจัดอยู่ในกลุ่มธุรกิจรูปแบบเก่า 
ซึ่งได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภครุ่นใหม่
ค่อยข้างมาก ดังเช่นการที่ผู้บริโภคยุคใหม่เลือกใช้การสั่งซื้อสินค้า
และบริการต่างๆ ผ่านแพล็ตฟอร์มออนไลน์มากขึ ้น ส่งผลให้ลด
ปริมาณการเดินทางลง ปัจจัยการเข้าสู่ขาลงของธุรกิจรูปแบบเก่านี้
เอง จึงไปส่งผลต่อปริมาณการเดินทาง และอัตราการเติบโตอย่างน่า
กังวล สำหรับผลตอบแทนการลงทุนในด้านรายจ่ายนั ้น ได้รับ
ผลกระทบมากเนื่องด้วยปัจจัยการขาดแคลนแรงงาน ส่งผลกระทบ
ต่อกำลังคนที่จะเข้ามาทำงานที่ลดน้อยลง ส่งผลต่อการแข่งขัน
ทางด้านต้นทุน ทั้งนี ้ หากเลือกแก้ปัญหาด้วยการขยายอายุการ
ทำงาน หรือนำเข้าแรงงานต่างชาติ ก็อาจต้องพิจารณาด้านค่าแรง 
และประสิทธิภาพในการทำงานร่วมด้วย นอกจากนี้ รายจ่ายด้าน
งานบำรุงรักษาก็ยังได้รับผลกระทบจากปัจจัยการอิ่มตัวจากการ
บริโภค อันเนื่องมาจากการต้องปรับปรุงกลยุทธ์การดูแลสินทรัพย์ที่
มีให้คงอยู่ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม เพื่อให้สัดส่วนรายได้และรายจ่าย
เป็นไปตามการคาดการณ์กำไรที ่วางเป้าหมายไว้   ทั ้งนี ้ งาน
สาธารณ ูปโภค  (Utility) งาบร ิหารท ั ่ ว ไป  (Admin) และงาน
บำร ุงร ักษา (Maintenance) ในกล ุ ่มงานระบบ  จะไม ่ ได ้ รับ
ผลกระทบการการเปล ี ่ยนแปลงโครงสร ้างประชากรน ี ้  อัน
เนื่องมาจากเป็นต้นทุนคงที่ (Fixed cost) 

 

รูปที่ 4  แผนภาพผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับผลตอบแทนการลงทุน 

จากการเชื่อมโยงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับโครงสร้างผลตอบแทน
การลงทุนในแต่ละด้าน และวิเคราะห์ข้อมูลสัดส่วนประชากรกลุ่ม
อายุต่ำกว่า 65 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่จะเข้าใช้บริการในกิจกรรม
หลัก ทั้งเพ่ือการทำงาน ท่องเท่ียว และเรียนหนังสือ พบว่า ส่วนของ
รายได้ จะได้รับผลกระทบจากจำนวนประชากรช่วงวัยดังกล่าวลดลง
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จากในปี 2020 ที่จำนวน 61 ล้านคน เหลือเพียง 57 ล้านคน ในอีก 
10 ปีข้างหน้า และลดลงเรื่อย ๆ จะเหลือ 46 ล้านคน ในปี 2050 
อันจะส่งผลให้คาดการณ์การเติบโตลดลงไม่เกิน 7% ในอีก 10 ปี
ข้างหน้า และลดลงเรื่อย ๆ จนถึง 33% ในปี 2050 เมื่อเทียบกับปี 
2020 ทั้งนี้ การนำเอาเงินไปลงทุนในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ในตลาด
เงินตลาดตลาดทุนภายในประเทศก็คาดการณ์ว่าจะได้รับผลกระทบ
เช่นกัน อันเนื่องมาจากเหตุปัจจัยด้านการอ่ิมตัวจากการบริโภค และ
คนสูงวัยมักมีพฤติกรรมการออมการลงทุนในสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำ 
ส่ิงเหล่านี้จะไปกดดันให้เงินเฟ้ออยู่ในสภาพต่ำ ส่งผลให้การลงทุนใน
อุตสาหกรรมอื่น ๆ ในตลาดเงินตลาดตลาดทุนภายในประเทศได้รับ
ผลตอบแทนท่ีลดลงเช่นกัน 

 
รูปที่ 5  แผนภาพผลกระทบด้านรายได้ 

จากผลกระทบด้านรายได้ดังกล่าว ผู้วิจัยศึกษาหาวิธีการรับมือ
ได้ ดังนี ้ ด้านการลดลงในการเข้าใช้บริการ ผู ้ประกอบการควร
จัดการส่งเสริมการขายที่หลากหลาย เพื่อดึงคนออกจากบ้านมาทำ
กิจกรรม หรืออาจะปรับรูปแบบการชำระเงินใหม่ เพื่อกระตุ้นให้คน
อยากออกมาใช้บริการมากยิ ่งขึ ้น ด้านอัตราการเติบโตที ่ลดลง 
ผู้ประกอบการอาจมองหากลุ่มประเทศที่มีความน่าสนใจใหม่ เช่น 
กลุ่ม  CLMV เพ ื ่อเข ้าไปส ัมปทานให ้บร ิการ หร ือธ ุรก ิจ เ ดิม
ภายในประเทศ ให้พัฒนาหน่วยงานภายในที่มีศักยภาพ ออกไปขาย
บริการให้กับหน่วยงานท้องถิ่น หรือผู้ประกอบการรายอื่น เช่น งาน
กู้ภัย และงานซ่อมบำรุง เป็นต้น สำหรับด้านการนำเอาเงินไปลงทุน
ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ในตลาดเงินตลาดตลาดทุนภายในประเทศท่ี
คาดการณ์ว่าจะได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุปัจจัยด้านการ
อิ่มตัวจากการบริโภค และคนสูงวัยมักมีพฤติกรรมการออมการ
ลงทุนในสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำ จึงควรเลือกไปลงทุนในต่างประเทศ
ในสัดส่วนที่มากขึ้น หรือเลือกลงทุนกลุ่มธุรกิจแห่งอนาคต เช่น 
การแพทย์ และเทคโนโลยี เพื ่อคงไว้ซ ึ ่งระดับผลตอบแทนที่
ต้ังเป้าหมายเอาไว้ 

 
รูปที่ 6  แผนภาพแนวทางการรับมือผลกระทบกับรายได้ 

จากการเชื่อมโยงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างผลตอบแทน
การลงทุนในส่วนของรายจ่าย ประกอบด้วย กำลังคน (Manpower) 
อันสืบเนื่องมาจากปัญหาการขาดแคลนวัยแรงงาน ซึ่งจะไปส่งผลให้
เกิดการแข่งขันด้านราคา และสวัสดิการมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม
แรงงานทักษะสูง ขณะที่แรงงานทั่วไปที่ใช้วิธีการขยายอายุเกษียณ 
ก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการทบทวนและเพิ่มทักษะในการทำงานด้วย 
นอกจากนี้เมื่อกลุ่มคนในองค์กรมีความต่างทางอายุเพ่ิมมากขึ้น ด้วย
รูปแบบการใช้ชีวิต ประสบการณ์ และแนวคิดย่อมแตกต่างกัน ส่ิง
เหล่านี้ก็นับว่าเป็นความท้าทายท่ีจะต้องหากิจกรรมสานสัมพันธ์ของ
คนในองค์กรให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สำหรับด้านงานบำรุงรักษา 
(Maintenance) เป็นส่วนงานขนาดใหญ่ จึงสามารถแบ่งออกได้ 2 
กลุ ่ม ได้แก่ งานบำรุงร ักษาระบบ ซึ ่งไม่ได้ร ับผลกระทบ อัน
เนื ่องมาจากส่วนงานนี ้มีรายจ่ายการดูแลรักษาเป็นต้นทุนคงที่ 
(Fixed cost) และงานบำรุงร ักษาโยธา ซึ ่งส ่วนนี ้ เองสามารถ
ปรับปรุงวิธีการดูแลรักษาสินทรัพย์ให้เหมาะสมเพื่อควบคุมต้นทุน
สอดคล้องไปกับจำนวนผู ้โดยสารหรือปริมาณจราจร จามการ
เส ียหายจริงได ้ โดยใช้ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ (Asset 
Management) ทั้งนี้ อาจมีค่าใช้จ่ายในงานซ่อมบำรุงเพิ่มเติมเพ่ือ
จัดทำสิ ่งอำนวยความสะดวกแก่คนสูงวัยด้วย สำหรับงานด้าน
สาธารณูปโภค (Utility) และงาบริหารทั่วไป (Admin) นั้น ไม่ได้รับ
ผลกระทบอันเนื่องมาจากเป็นรายจ่ายการดูแลรักษาต้นทุนคงที่ 
(Fixed cost) เช่นกัน 

 
รูปที่ 7  แผนภาพผลกระทบด้านรายจ่าย 



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

TRL-02-6 

จากผลกระทบด้านจ่ายดังกล่าว ผู้วิจัยศึกษาหาวิธีการรับมือได้ 
ด้านกำลังคน (Manpower) โดยการใช้เทคโนโลยี และการขยาย
อายุเกษียณ แทนที่การขาดแคลนแรงงานในกลุ่มงานไร้ทักษะ ส่วน
งานทักษะสูง ให้เลือกพิจารณาใช้วิธีการดึงแรงงานต่างชาติในงาน
ระยะยาว และจัดจ้าง Outsource ภายนอกเป็นรายโครงการในงาน
ระยะส้ัน ทั้งนี้ แนวทางการรับด้านกำลังคนในอนาคตจะเห็นได้ว่า มี
ความหลากหลายของกลุ่มคน องค์กรจึงควรวางกลยุทธ์ในการอยู่
ร่วมกัน เช่น การจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ และการเสริมทักษะการ
ทำงานเป็นทีม เป็นต้น สำหรับด้านงานบำรุงรักษา (Maintenance) 
ในส่วนงานบำรุงรักษาโยธา ควรปรับปรุงวิธีการดูแลรักษาสินทรัพย์
ให้เหมาะสมเพ่ือควบคุมต้นทุนสอดคล้องไปกับจำนวนผู้โดยสารหรือ
ปริมาณจราจร ตามการเสียหายจริงได้ โดยใช้ระบบบริหารจัดการ
สินทรัพย์ (Asset Management) และพิจารณาเพิ่มเติมสิ่งอำนวย
ความสะดวกแก่คนสูงวัยตามความเหมาะสม เนื่องจากอาจเป็นการ
ไปเพ่ิมต้นทุนการบำรุงรักษาในระยะยาว 

 
รูปที่ 8  แผนภาพแนวทางการรับมือผลกระทบกับรายจ่าย 

4. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรต่อธุรกิจ
ผู้ให้บริการคมนาคม 

เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการศึกษาระดับปฏิบัติการ เพื่อให้
นำเอาไปใช้จริงได้ ผู ้ว ิจัยได้แบ่งงานของผู ้ให้บริการธุรกิจด้าน
คมนาคมออกเป็น 7 กลุ่ม ตามเกณฑ์ส่วนงานปัจจุบันของหน่วยงาน
ผู้ประกอบการด้านคมนาคมจะต้องมีขั้นพื้นฐาน ได้แก่ กลุ่มงานเทค
โนโลยารสนเทศ (IT), กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HR), 
กลุ่มงานธุรการ, กลุ่มงานบริหารการจัดเก็บค่าบริการ, กลุ่มงาน
บัญชีการเงิน, กลุ่มงานความปลอดภัย และกลุ่มงานวิศวกรรม เพ่ือ
ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ก่อนเสนอวิธีการรับมือของแต่ละ
กลุ่มงาน ให้สามารถปรับตัวสอดคล้องไปกับการเปลี่ยนแปลงใน
หัวข้อต่อไป 

 
รูปที่ 9  ส่วนงานต่าง ๆ ภายในองค์กร 

จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร กลุ่มงาน
เทคโนโลยารสนเทศ (IT), กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
(HR), กลุ่มงานธุรการ และกลุ่มงานบริหารการจัดเก็บค่าบริการ จะ
ได้รับผลกระทบได้รูปแบบเดียวกัน ได้แก่ การขาดแคลนจำนวนวัย
แรงงานในตลาด ผลักดันให้ค่าแรงปรับตัวสูงขึ้น แม้จะมีการขยาย
เพดานอายุเกษียณให้เพิ ่มสูงขึ ้น แต่ก็จะไปส่งผลต่อผลิตผลการ
ทำงานท่ีลดลงตามศักยภาพวัย นอกจากนี้การเพ่ิมช่วงวัยการทำงาน
ให้กว้างขึ้น ยังไปส่งผลต่อความเห็นที่แตกต่างกันทางความคิดใน
การทำงานได้อีกด้วย 

กลุ่มงานบัญชีการเงิน เป็นอีกส่วนงานที่จะได้รับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรคล้ายกับกลุ่มก่อนหน้า ในด้าน
การขาดแคลนจำนวนวัยแรงงาน แต่จะมีผลกระทบอีกมิติในด้าน
รายได้และรายจ่าย แปรไปตามปริมาณการเดินทางที่เปลี่ยนแปลง
ไป จากการศึกษาพบว่า ประชากรในกลุ่มวัยก่อนเกษียณและหลัง
เกษียณ มีการบริโภคเฉลี่ยต่อเดือนลดลง 3,000 - 6,000 บาท เมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุ่มคนวัยแรงงาน (35 - 50 ปี) โดยมีสาเหตุมาจาก
การบริโภคที่ลดลง การเก็บออมที่เพิ่มขึ้น และการที่ลดหรือไม่ต้อง
เสียค่าใช้จ่ายเดินทางไปทำงาน จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า 
ปริมาณการเดินทางจะลดลง กลุ่มงานบัญชีการเงินจึงต้องปรับกล
ยุทธ์การบริหารงบประมาณเที่ยวการให้บริการ จำนวนพนักงาน 
และงานซ่อมบำรุงให้เหมาะสมสัมพันธ์กัน คงเหลือประการสำคัญที่
แต่ละโครงการที ่ได้เข้าไปสัมปทานให้บริการ มีรายได้และกำไร
สอดคล้องตามการวิเคราะห์ก ่อนเข ้าลงท ุน รวมถ ึงการปรับ
สมมติฐานโครงการในอนาคตที่จะเข้าไปลงทุนให้ยืดหยุ่นต่อการ
เปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากธุรกิจด้านนี้ใช้งบลงทุนที่สูง ไม่
สามารถเคล่ือนย้ายสินทรัพย์ที่ลงทุนได้ และกินระยะเวลานาน 

กลุ่มงานความปลอดภัย เป็นทีมที่ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้
ประสบเหตุ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สาเหตุ และหาแนว
ทางแก้ไข ซึ่งในอดีตจนถึงปัจจุบันจะมีรูปแบบของปัญหาและการ
เกิดเหตุที ่คล้ายคลึงกัน ตามปัจจัยด้านพฤติกรรมการเดินทาง 
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ปริมาณการจราจร ช่วงเวลา และส่ิงแวดล้อม ทำให้ลักษณะของการ
เกิดเหตุสามารถวิเคราะห์และหาแนวทางการแก้ไขได้ตามวิธีการ
ด้ังเดิม สำหรับผู้ให้บริการคมนาคมทางถนนเพ่ือรถยนต์ส่วนตัว หาก
อนาคตเม่ือเข้าสู่สังคมสูงวัย มีกลุ่มผู้สูงอายุใช้รถบนท้องถนนมากขึ้น 
จะส่งผลต่อการเพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ  อันเนื่องมาจาก
สภาพร่างกายมีความเสื่อมถอย ส่งผลให้สุขภาพไม่แข็งแรง สายตา
พร่ามัว และมีโรคประจำตัว ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการขับรถ 
และเมื่อเกิดอุบัติเหตุก็จะได้รับบาดเจ็บรุนแรงหรืออาจถึงแก่ชีวิตได้
ง่าย จากการศึกษาพบว่า ในประเทศญี่ปุ่น ที่เข้าสู่สังคมสูงวัยก่อน
ไทยนั้น มีอัตราของผู้สูงอายุที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรถึงร้อยละ 
54 แม้ว่าในจะมีการจัดอบรมให้กับผู้ต่ออายุใบขับขี่ที่อายุ 70 ปีและ
ผู ้ขับขี ่รถยนต์ที ่มีอายุ 75 ปีขึ ้นไป ต้องมีการตรวจสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต และทดสอบความสามารถในการขับรถยนต์ว่าผ่าน
มาตรฐานทุก 3 ปี เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้ขับขี่ไม่มีความบกพร่องทั้ง
ทางด้านความจำและการตัดสินใจกับสถานการณ์เฉพาะหน้าแล้วก็
ตาม ในขณะที ่ไทยยังไม่มีแนวทางการจัดการด้านนี ้อย่างเป็น
รูปธรรม สำหรับผู้ให้บริการคมนาคมที่ไม่ใช่ Door to Door เช่น 
ราง เรือ อากาศ และรถขนส่งสาธารณะ เป็นกลุ่มการเดินทางท่ี
จำเป็นจะต้องใช้การเดินเท้าร่วมด้วย ซึ ่งหากเข้าสูงสังคมสูงวัย 
โครงสร้างพื้นฐานที่อำนวยความสะดวกในการเดินเท้าเพื่อเข้าสูงสู่
สถานีจนถึงอารยสถาปัตย์ภายในสถานีเอง ยังคงไม่มีความพร้อมใน
การรองรับผู้สูงอายุให้เข้ามาใช้บริการพร้อมกันในปริมาณมาก จึง
อาจเกิดปัญหา และรูปแบบของอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นแตกต่างไปจาก
เดิม ทั้งนี ้ จึงควรทำการศึกษาและวางแผนปรับปรุงรูปแบบการ
จัดการเหตุให้เกิดความสอดคล้องกับอนาคตที ่เปลี ่ยนแปลงห 
นอกจากนี้ การเข้าสูงสังคมสูงวัยยังคงสร้างความท้าทายภายใน
ให้กับกลุ่มงานความปลอดภัยเช่นเดียวกับกลุ่มงานอ่ืน ๆ ในด้านการ
ขาดแคลนจำนวนวัยแรงงานในตลาด แต่อาจไม่สามารถขยายอายุ
เกษียณได้ เนื่องจากเป็นงานที่ต้องใช้กำลังกาย จึงอาจส่งผลให้เกิด
การผลักดันให้เกิดค่าแรงสูงขึ ้นอันจะเป็นการเพิ ่มต้นทุนในการ
บริหารงานแก่ธุรกิจผู้ให้บริการด้านคมนาคมในอนาคตต่อไป 

กลุ่มงานวิศวกรรม ในอนาคตจะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับ
ส่วนงานอื่น ๆ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร 
ที่จะมาส่งผลให้ปริมาณจราจรหรือจำนวนผู้โดยสารที่จะลดลง ตาม
ผลการศึกษาในข้างต้นที่พบว่า ประชากรในกลุ่มวัยก่อนเกษียณและ
หลังเกษียณ มีการบริโภคที่ลดลง มีการเก็บออมที่เพิ่มขึ้น และลด
หรือไม่ต้องเดินทางไปทำงาน ทั้งนี้ ผู้ประกอบการให้บริการด้าน
คมนาคม จึงต้องปรับกลยุทธ์การบริหารงบประมาณงานซ่อมบำรุง
ให้เหมาะสมสัมพันธ์กับปริมาณจราจรที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากน้ี 
งานโยธาและงานสถาปัตย์ในอดีต อาจต้องทำการศึกษาเพื่อให้ตอบ
โจทย์สังคมสูงวัยในอนาคต เช่น อาคาร/สถานที่, รูปแบบทางลาด
ขึ้นลง,  แสงสว่าง, ขนาดตัวอักษรและขนาดป้าย, ขนาดช่องจราจร, 

ระยะมองเห็น/ระยะเดินเท้า, ระยะจุดแวะพัก, ความเร็วบันไดเล่ือน, 
จำนวนลิฟต์, จำนวนเก้าอี้นั่งสำหรับขนส่งสาธารณะ และสิ่งอำนวย
ความสะดวกเพื่อคนสูงวัยอื่น ๆ นอกจากนี้ การเข้าสูงสังคมสูงวัย
ยังคงสร้างความท้าทายภายในให้กับกลุ่มงานวิศวกรรมเช่นเดียวกับ
กลุ่มงานอื ่น ๆ ในด้านการขาดแคลนจำนวนวัยแรงงานในตลาด 
ผลักดันให้ค่าแรงปรับตัวสูงขึ้น แม้จะมีการขยายเพดานอายุเกษียณ
ให้เพิ ่มสูงขึ ้น แต่ก็จะไปส่งผลต่อผลิตผลการทำงานที ่ลดลงตาม
ศ ักยภาพว ัย โดยเฉพาะงานด้านว ิศวกรรมจำเป ็นจะต้องนำ
เทคโนโลยีหรือโปรแกรมสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ในงาน ที่คนต่าง
วัยอาจมีความสามารถและทักษะที่แตกต่างกันในการใช้งาน อีกทั้ง
การเพิ่มช่วงวัยการทำงานให้กว้างขึ้น ยังไปส่งผลต่อความเห็นที่
แตกต่างกันทางความคิดในการทำงานได้อีกด้วย 

5. แนวทางการรับมือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรของธุรกิจผู้ให้บริการคมนาคม 

จากการที ่ผ ู ้ประกอบการธุรกิจผู ้ให้บริการคมนาคมได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในหลายมิติ ที่
สืบเนื ่องมาจากปัญหาอัตราการเกิดที่ต่ำลง อายุเฉลี ่ยมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น และอัตราการเกิดสูงของประชากรในยุค Baby Boomer 
นำมาสู่ผลกระทบในภาพรวมของฝั่งผู้บริโภค ในแง่การลดลงของ
ปริมาณการเดินทาง อันเนื่องมาจากการอิ่มตัวในการบริโภค และ
ผลกระทบในภาพรวมของฝั่งองค์กรเองในด้านการเข้าสู่ขาลงของ
ธุรกิจรูปแบบเก่า และด้านการขาดแคลนทั้งจำนวนและศักยภาพ
ของแรงงาน ทั ้งนี ้ จึงมีแนวทางการรับมือผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของธุรกิจผู ้ให้บริการคมนาคม 
เพื่อให้เกิดการปรับตัวให้สอดคล้องไปกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ตามกลุ่มงานต่าง ๆ ดังนี้ 

สำหรับกลุ ่มงานเทคโนโลยารสนเทศ (IT), กลุ ่มงานบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคล (HR), กลุ่มงานธุรการ และกลุ่มงานบริหาร
การจัดเก็บค่าบริการ ที่ได้รับผลกระทบได้รูปแบบเดียวกัน ในด้าน
การขาดแคลนจำนวนวัยแรงงานในตลาด จนไปผลักดันให้ค่าแรง
ปรับตัวสูงขึ้น อาจทำให้ในอนาคตองค์กรจะต้องทำการขยายเพดาน
อายุเกษียณให้เพิ่มสูงขึ้น แต่ก็จะไปส่งผลต่อผลิตผลการทำงานท่ี
ลดลงตามศักยภาพวัย และจากการเพ่ิมช่วงวัยการทำงานให้กว้างขึ้น 
จะไปส่งผลต่อความเห็นที่แตกต่างกันทางความคิดในการทำงานนั้น 
แนวทางการรับมือต่อความท้าทายของกลุ ่มงานเหล่าน ี ้ของ
ผู้ประกอบการ จึงควรนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับการ
ทำงาน เพื่อชดเชยจำนวนแรงงานที่ขาดแคลน ขณะที่บางสายงาน
ยังคงสามารถขยายเพดานอายุเกษียณให้เพิ่มสูงขึ้นได้ โดยอาจจัด
กิจกรรมสานสัมพันธ์ในองค์กรมากขึ้นเพื่อเพิ่มความเข้าใจ ลดการมี
ความเห็นที่แตกต่างขัดแย้งกัน อันเนื่องมาจากความต่างในช่วงวัย 
แต่หากยังเป็นงานที่ต้องอาศัยกำลังหรือความคิดสร้างสรรค์ อาจ
เลือกใช้แรงงานต่างชาติหรือ Outsource ภายนอกตามโครงการท่ี
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จะพัฒนา 
ขณะที่กลุ ่มงานบัญชีการเงิน ที่จะได้รับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรคล้ายกับกลุ่มก่อนหน้า ในด้านการ
ขาดแคลนจำนวนวัยแรงงาน และยังจะมีผลกระทบอีกมิติในด้าน
รายได้และรายจ่าย แปรไปตามปริมาณการเดินทางที่เปลี่ยนแปลง
ไป เนื่องมาจากการบริโภคที่ลดลง การเก็บออมที่เพิ่มขึ้น และการท่ี
ลดหรือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเดินทางไปทำงานนั้น แนวทางการรับมือ
ของกลุ ่มงานบัญชีการเง ินของผู ้ประกอบการ จึงควรนำเอา
เทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับการทำงานร่วมกับการขยาย
เพดานอายุเกษียณในบางส่วนงาน เพื่อชดเชยจำนวนแรงงานที่ขาด
แคลน และเพื่อลดการมีความเห็นที่แตกต่างตามช่วงวัยคนทำงานท่ี
กว้าง อาจจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ในองค์กรมากขึ้น แต่หากเป็น
โครงการสำคัญองค์กรควรมีกลยุทธ์บริหารจัดการทีมงาน หรือใช้
วิธีการ Outsource ภายนอกเป็นโครงการไป ส่วนด้านการเงินการ
ลงทุน กลุ่มงานบัญชีการเงินควรพิจารณาเลือกงบค่าใช้จ่ายต้นทุน
การบริหารจัดการและงานซ่อมบำรุง ให้สอดคล้องกับปริมาณจราจร
หรือผู้โดยสาร ให้สอดคล้องกับรายได้ที่จะเข้ามา เช่น หากปริมาณ
จราจรน้อยลง ความเสียหายผิวทางหรืออุบัติเหตุย่อมน้อยลง การ
บริหารงบส่วนนี ้จึงควรสัมพันธ์กันเพื ่อคงไว้ซึ ่งกำไรตามความ
เหมาะสมด้วย แต่หากโครงการในปัจจุบันไม่สามารถสร้างรายได้
ตามเป้าหมาย อาจวิเคราะห์โอกาสลงทุนในประเทศอื่นร่วมด้วย 
ทั้งนี้ การลงทุนโครงการใหม่ทั้งในและต่างประเทศควรพิจารณา
ปรับสมมติฐานด้านการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรให้ยืดหยุ่น
ต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดอายุสัมปทานมากยิ่งขึ้น เนื่องจากธุรกิจ
ด้านนี้ใช้งบลงทุนที่สูง ไม่สามารถเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ที่ลงทุนได้ 
และกินระยะเวลานาน 

กลุ่มงานความปลอดภัย สำหรับผู้ให้บริการคมนาคมทางถนน
เพื่อรถยนต์ส่วนตัว เมื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยจะมีการเพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพร่างกายมีความเสื่อม
ถอย ส่งผลให้สุขภาพไม่แข็งแรง สายตาพร่ามัว และมีโรคประจำตัว 
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการขับรถ และเมื่อเกิดอุบัติเหตุก็จะได้รับ
บาดเจ็บรุนแรงหรืออาจถึงแก่ชีวิตได้ง่าย ผู้ประกอบการควรมีส่วน
ร่วมช่วยในการศึกษาและผลักดันส่งเสริมมาตรการการใช้รถใช้ถนน
อย่างปลอดภัยของผู้สูงอายุ ทั้งการสนับสนุนให้มีการตรวจร่างกายถี่
ขึ้น และอุปกรณ์พิเศษรวมทั้งป้ายเตือนบนพื้นที่เสี่ยงสำหรับคนสูง
วัยที ่ใช้ถนน นอกจากนี ้ยังควรศึกษาแผนการจัดการเหตุ แนว
ทางการวิเคราะห์ และคาดการณ์เหตุใหม่ อันเนื่องมาจากพื้นที่การ
เกิดอาจไม่เป็นไปตามรูปแบบในอดีตตามปัจจัยด้านความสูงวัยของ
ผู ้ใช้รถที ่เพิ ่มเข้ามา  ขณะที่ผู ้ให้บริการคมนาคมระบบราง เรือ 
อากาศ และรถขนส่งสาธารณะ เป็นกลุ่มการเดินทางท่ีจำเป็นจะต้อง
ใช้การเดินเท้าร่วมด้วย ซึ่งเมื่อเข้าสูงสังคมสูงวัย โครงสร้างพื้นฐานที่
อำนวยความสะดวกในการเดินเท้าจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเร่ง

ศึกษาพิจารณา ทั้งภายในอาคาร/สถานี และการผลักดันให้เกิดการ
พัฒนาของภาครัฐภายนอกไปพร้อมกันด้วย อีกทั้งงานอารยสถาปัตย์
อื่นๆก็มีความสำคัญเช่นกัน เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
และเกิดความปลอดภัยมากขึ้น นอกจากนี้ยังควรศึกษาแผนการ
จัดการเหตุ แนวทางการวิเคราะห์ และคาดการณ์เหตุให้สอดคล้อง
ไปกับปัจจัยด้านความสูงวัยของผู้ใช้บริการที่เพ่ิมขึ้นมาด้วย 

สำหรับกลุ่มงานวิศวกรรม ที่จะได้รับผลกระทบจากประชากร
ในกลุ่มวัยก่อนเกษียณและหลังเกษียณ มีการบริโภคที่ลดลง มีการ
เก็บออมที่เพิ่มขึ้น และลดหรือไม่ต้องเดินทางไปทำงาน ส่งผลให้
ปริมาณจราจรหรือจำนวนผู้โดยสารลดลง ผู้ประกอบการจึงควรปรับ
กลยุทธ์งานซ่อมบำรุงให้เหมาะสมสัมพันธ์กับปริมาณจราจรท่ี
เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ ควรปรับปรุงการออกแบบงานโยธาและ
งานสถาปัตย์ให้ตอบโจทย์สังคมสูงวัยในอนาคต เช่น อาคาร/สถานที่
, รูปแบบทางลาดขึ้นลง,  แสงสว่าง, ขนาดตัวอักษรและขนาดป้าย, 
ขนาดช่องจราจร, ระยะมองเห็น/ระยะเดินเท้า, ระยะจุดแวะพัก, 
ความเร็วบันไดเลื่อน, จำนวนลิฟต์, จำนวนเก้าอี้นั ่งสำหรับขนส่ง
สาธารณะ และส่ิงอำนวยความสะดวกเพื่อคนสูงวัยอ่ืน ๆ นอกจากนี้ 
ปัญหาด้านการขาดแคลนจำนวนวัยแรงงานที ่จะเข้ามาทำงาน
ร่วมกับองค์กรในอนาคตยังคงสร้างความท้าทาย โดยอาจใช้วิธีการ
ขยายเพดานอายุเกษียณให้เพิ่มสูงขึ้นในบางสายงาน ที่ไม่กระทบต่อ
ผลิตผลการทำงานที ่ลดลงตามศักยภาพวัย เนื ่องจากงานด้าน
วิศวกรรมจำเป็นจะต้องนำเทคโนโลยีหรือโปรแกรมสมัยใหม่เข้ามา
ประยุกต์ใช้ในงาน ที่คนต่างวัยอาจมีความสามารถและทักษะที่
แตกต่างกันในการใช้งาน อีกทั้งการเพ่ิมช่วงวัยการทำงานให้กว้างขึ้น 
ยังไปส่งผลต่อความเห็นที่แตกต่างกันทางความคิดในการทำงานได้ 
ผู้ประกอบการจึงความมีกลยุทธ์ในการสร้างสัมพันธ์ผ่านกิจกรรม 
หร ือหากเป ็นโครงการสำค ัญควรพ ิจารณาเล ือกใช ้ว ิ ธ ีการ 
Outsource ภายนอกร่วมด้วย 

6. สรุป 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรมีสาเหตุเนื่องมาจากอัตรา
การเกิดที่ต่ำลง อายุเฉล่ียมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น และอัตราการเกิดสูงของ
ประชากรในยุค Baby Boomer นำมาสู่ผลกระทบการอิ่มตัวในการ
บริโภค การเข้าสู่ขาลงของธุรกิจรูปแบบเก่า และด้านการขาดแคลน
ทั้งจำนวนและศักยภาพของแรงงาน สิ่งเหล่านี้ได้สร้างความท้าทาย
ในหลายมิติให้กับกลุ่มผู้ให้บริการธุรกิจด้านคมนาคม ผู้อยู่เบื้องหลัง
ความสำเร็จในหลายธุรกิจอุตสาหกรรม ที่สนับสนุนการขนส่งคน
และส่ิงของให้ถึงที่หมายอย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ทั้งด้าน
วิศกรรมในการออกแบบงานโยธาและงานสถาปัตย์ให้ตอบโจทย์
สังคมสูงวัยในอนาคต เช่น อาคาร/สถานที่, รูปแบบทางลาดขึ้นลง,  
แสงสว่าง, ขนาดตัวอักษรและขนาดป้าย, ขนาดช่องจราจร, ระยะ
มองเห็น/ระยะเดินเท้า, ระยะจุดแวะพัก, ความเร็วบันไดเลื ่อน, 
จำนวนลิฟต์, จำนวนเก้าอี้นั่งสำหรับขนส่งสาธารณะ และสิ่งอำนวย
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ความสะดวกเพื่อคนสูงวัยอื่น ๆ นอกจากนี้ควรมีการศึกษาแผนการ
จัดการอุบัติเหตุ แนวทางการวิเคราะห์ และคาดการณ์เหตุใหม่ 
ขณะที ่ภายในองค ์กรเอง ควรม ีการนำเอาเทคโนโลย ีเข ้ามา
ประยุกต์ใช้ร่วมกับการทำงาน เพื ่อชดเชยจำนวนแรงงานที่ขาด
แคลน ขณะที่บางสายงาน ควรพิจารณาขยายเพดานอายุเกษียณให้
เพ่ิมสูงขึ้น โดยอาจจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ในองค์กรมากขึ้นเพ่ือเพ่ิม
ความเข้าใจ ลดการมีความเห็นที่แตกต่างขัดแย้งกัน อันเนื่องมาจาก
ความต่างในช่วงวัย แต่หากยังเป็นงานท่ีต้องอาศัยกำลังหรือความคิด
สร้างสรรค์ อาจเลือกใช้แรงงานต่างชาติหรือ Outsource ภายนอก
ตามเงื่อนไขโครงการที่จะพัฒนา ส่วนด้านการเงินการลงทุนควร
พิจารณาเลือกงบค่าใช้จ่ายต้นทุนการบริหารจัดการและงานซ่อม
บำรุง ให้สอดคล้องกับปริมาณจราจรหรือผู้โดยสาร ให้สอดคล้องกับ
รายได้ท ี ่จะเข ้ามา สำหรับการลงทุนโครงการใหม่ท ั ้งในและ
ต่างประเทศควรพิจารณาปรับสมมติฐานด้านการเปลี ่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรให้ยืดหยุ ่นต่อการเปลี ่ยนแปลงตลอดอายุ
ส ัมปทาน เนื ่องจากธุรกิจด้านนี ้ใช ้งบลงทุนที ่ส ูง ไม่สามารถ
เคล่ือนย้ายสินทรัพย์ที่ลงทุนได้ และกินระยะเวลานาน 

จากการศึกษาทั้งหมดนี้ เป็นการจับสัญญาณที่จะเกิดขึ้นจาก
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในประเทศไทย เพ่ือ
เสนอแนวทางการรับมือในภาพรวมเท่านั้น แต่ได้ทิ้งประเด็นคำถาม
สำคัญเพ่ือให้ผู้อ่านได้ตระหนักถึงความท้าทายที่กำลังจะเกิดขึ้น เพ่ือ
เร่งดำเนินการศึกษาเรียนรู้ ก่อนการนำไปใช้กำหนดกลยุทธ์องค์กร
อย่างสอดคล้องกับโลกอนาคตต่อไป 

7. กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยตลอดจนการนำเสนอบทความในครั ้งนี ้ได้ร ับการ
สนับสนุนด้านงบประมาณจาก บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 
จำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ
ธุรกิจทางพิเศษและรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน อันเนื่องมาจากความ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในประเทศไทย ผู้วิจัยขอขอบคุณ 
คุณวัฒนา สิทธิไวทยาภรณ์ และคุณธนาพัฒน์ จีรังสุวรรณ ที่ได้ให้
คำแนะนำในการวิจัยอย่างดีเสมอมา 

8. การอ้างอิง 
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การจัดตำแหน่งช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษเพ่ือรองรับระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติแบบไม่มีไม้ก้ัน (M-Flow) 
TOLL LANE CONFIGURATION FOR M-FLOW ELECTRONIC TOLL COLLECTION SYSTEM 

พรรณทิพา พันธ์ยิ้ม1,* ศิวัช ปัญญาชัยวฒันากูล1 และ เทพฤทธิ์ รัตนปัญญากร2 
1 วิศวกร กองวิจัยและพัฒนา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

2 ผู้อำนวยการ กองวิจัยและพัฒนา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
*Corresponding author address: punyimmy_ju@hotmail.com 

บทคัดย่อ 

การติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดความล่าช้าในการเดินทางบนทางพิเศษ กระทรวงคมนาคม
จึงได้มีนโยบายให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพ่ือให้รถสามารถผ่านด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษได้โดยเร็วไม่หยุดชะงัก และลดความแออัดของรถ
บริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ โดยหนึ่งในมาตรการที่สำคัญ คือ การพัฒนาระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น หรือเรียกว่า 
ระบบ M-Flow (Multi-Lane Free Flow) ซึ่งเป็นระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติรูปแบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีระบบปัญญาประดิษฐ์ในรูปแบบ
การอ่านป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติร่วมกับระบบการตรวจจับยานพาหนะอัตโนมัติ เพื่อใช้ตรวจสอบยานพาหนะและระบุตัวตนผู้ใช้บริการในการ
เรียกเก็บค่าผ่านทางพิเศษ เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาจราจรมีประสิทธิภาพ จึงประยุกต์ใช้แบบจำลองสภาพจราจรระดับจุลภาค 
AIMSUN วิเคราะห์ความเหมาะสมของการจัดตำแหน่งช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษและผลกระทบด้านจราจรต่าง ๆ บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
จตุโชติ ทางพิเศษฉลองรัช ให้รองรับช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติแบบไม่มีไม้ก้ัน M-Flow และระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษท่ีมีอยู่เดิมทั้งช่องเก็บค่า
ผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (Easy Pass) และช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบเงินสด พบว่า ในปัจจุบันควรจัดตำแหน่งช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษช่องทาง  
M-Flow จำนวน 2 ช่องทาง ซึ่งทำให้สภาพการจราจรหน้าด่านฯ คล่องตัวมากที่สุด และเพิ่มช่องทาง M-Flow ทีละ 1 ช่องทาง ภายหลังจากปีที่ 3 
และปีที่ 7 หรือที่สัดส่วนผู้ใช้ระบบ M-Flow ร้อยละ 59 และ 76 เป็นต้นไปตามลำดับ เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษ 
คำสำคัญ: การจัดตำแหน่งช่องจราจร, ทางพิเศษฉลองรัช, แบบจำลองสภาพจราจรระดับจุลภาค, ระบบ M-Flow 

Abstract 

Traffic congestion in front of toll plaza is a major cause of delay on expressways. Therefore, Ministry of Transport has a 
policy to urgently mitigate traffic congestion so that the vehicles can pass through toll plaza without interruption. One of the 
key strategies is to develop M-Flow (Multi-Lane Free Flow) system, which is an Electronic Toll Collection (ETC) system without 
barrier. This is a new ETC system using Automatic License Plate Recognition (ALPR), an artificial intelligence technology, in 
combination with Automatic Vehicle Identification (AVI) in order to verify vehicles and identify users for toll billing process. To 
efficiently solve traffic congestion, the microscopic simulation model of AIMSUN had been applied to analyze the 
appropriateness of toll lane configuration and various traffic impacts at Chatuchote Toll Plaza on Chalong Rat Expressway. The 
purposes are to provide M-Flow lanes and the existing toll collection systems, both ETC lanes (Easy Pass) and Manual Toll 
Collection (MTC) lanes. The results indicated that toll lane configuration of M-Flow should be located 2 lanes which make 
uninterrupted traffic condition in front of toll plaza. After 3 and 7 years of implementing M-Flow or M-Flow penetration rate 
reaches 59 and 76 percent, toll lane configuration of M-Flow will be added one more lane, respectively, as well as to achieve 
maximum benefits for expressway users. 
Keywords: Lane configuration, Chalong Rat Expressway, Traffic micro simulation, M-Flow system 

 
1. บทนำ 

1.1. ที่มาและความสำคญัของปัญหา 

การติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเป็นหนึ่งใน
สาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดความล่าช้าในการเดินทางบนทางพิเศษ 
กระทรวงคมนาคมจึงได้มีนโยบายให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา

ดังกล่าว เพื่อให้รถสามารถผ่านด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษได้โดยเร็ว
ไม่หยุดชะงัก และลดความแออัดของรถบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่าน
ทางพิเศษ โดยหนึ่งในมาตรการที่สำคัญ คือ การพัฒนาระบบเก็บค่า
ผ่านทางพิเศษอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น หรือเรียกว่า ระบบ M-Flow 
(Multi-Lane Free Flow) ซึ ่งเป ็นระบบเก ็บค ่าผ ่านทางพ ิ เศษ
อัตโนมัติรูปแบบใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีระบบปัญญาประดิษฐ์ใน
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รูปแบบการอ่านป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติ (Automatic License 
Plate Recognition: ALPR) ร่วมกับระบบการตรวจจับยานพาหนะ
อ ั ต โนม ั ต ิ  ( Automatic Vehicle Identification: AVI) เ พ ื ่ อ ใ ช้
ตรวจสอบยานพาหนะและระบุตัวตนผู้ใช้บริการในการเรียกเก็บค่า
ผ่านทางพิเศษ ซึ่งปัจจุบันบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
ให้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ 2 ระบบ คือ ช่องเก็บค่าผ่าน
ทางพิเศษอัตโนมัติ (Easy Pass) และช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบ
เงินสด เพ่ือให้สามารถรองรับช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติแบบ
ไม ่ม ี ไม ้ก ั ้น M-Flow ให้การดำเน ินการแก ้ไขป ัญหาจราจรมี
ประสิทธิภาพ จึงทำการประยุกต์ใช้แบบจำลองสภาพจราจรระดับ
จุลภาค AIMSUN วิเคราะห์ความเหมาะสมของการจัดตำแหน่งช่อง
เก็บค่าผ่านทางพิเศษและผลกระทบด้านจราจรต่าง ๆ บริเวณด่าน
เก็บค่าผ่านทางพิเศษจตุโชติ ทางพิเศษฉลองรัช ให้รองรับช่องเก็บ
ค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติแบบไม่มีไม้ก้ัน M-Flow และระบบเก็บค่า
ผ่านทางพิเศษที่มีอยู่เดิมทั้งช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (Easy 
Pass) และช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบเงินสด เพ่ือประโยชน์สูงสุด
แก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษ 

1.2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาแบบจำลองสภาพการจราจรระดับจุลภาคของการ
ระบายการจราจรบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษจตุโชติ 

2. เพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมของการจัดตำแหน่งช่องเก็บค่า
ผ่านทางพิเศษที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในปีปัจจุบัน 

3. เพื่อคาดการณ์ความเหมาะสมของการจัดตำแหน่งช่องเก็บ
ค่าผ่านทางพิเศษในอนาคต 

1.3. ขอบเขตการศึกษา 

การวิจัยนี้ศึกษาการพัฒนาแบบจำลองสภาพการจราจรระดับ
จุลภาคโดยใช้โปรแกรม AIMSUN เพื ่อจำลองสภาพการจราจร
บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษจตุโชติ ทางพิเศษฉลองรัช เพ่ือ
วิเคราะห์ความเหมาะสมของการจัดตำแหน่งช่องเก็บค่าผ่านทาง
พิเศษอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั ้น M-Flow แบบ 1 ช่องทาง ในด้าน
แถวคอยสูงสุดเฉลี ่ย ความล่าช้าเฉลี ่ย ระยะเวลารวมของการ
เดินทาง ระยะทางรวมของการเดินทาง อัตราการเผาผลาญเช้ือเพลิง 
และอัตราการปลดปล่อยมลพิษ 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

2.1. ระบบเก็บค่าผา่นทางพิเศษ 

ด ่านเก ็บค ่าผ ่านทาง (Toll Plaza) ค ือ พื ้นท ี ่สำหร ับเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการผ่านทางจากผู้ใช้ทางสำหรับถนนที่มีการควบคุม
ทางเข้า-ออกที่มีมาตรฐานการออกแบบชั้นทางพิเศษ  โดยในแต่ละ
ด่านเก็บค่าผ่านทางจะประกอบไปด้วยช่องเก็บค่าผ่านทาง (Toll 
Booth) เป็นพื้นที่สำหรับเก็บค่าผ่านทาง โดยประเภทของช่องเก็บ

ค่าผ่านทางแบ่งเป็น 2 รูปแบบตามลักษณะการชำระค่าผ่านทาง  
[1] คือ ระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด (Manual Toll Collection; 
MTC) เป็นระบบเก็บค่าผ่านทางโดยใช้พนักงานในการเก็บค่าผ่าน
ทางแบบเง ินสด  และระบบเก ็บค ่าผ ่านทางแบบอ ัตโนม ั ติ  
(Electronic Toll Collection; ETC) เป็นระบบเก็บค่าผ่านทางที่ใช้
อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์บริหารจัดการเก็บค่าผ่านทาง โดยมีอุปกรณ์ที่
ติดมากับรถยนต์สำหรับใช้เป็นตัวส่งข้อมูลกับด่านเก็บค่าผ่านทาง 
โดยที่บริเวณช่องเก็บค่าผ่านทางจะมีอุปกรณ์รับสัญญาณเพื่ออ่าน
ข้อมูลจากรถเพื่อตัดจำนวนเงิน โดยผู้ใช้ทางต้องเติมเงินเข้าไปใน
ระบบก่อนและผู้ใช้ทางจะไม่ต้องหยุดรถที่ช่องเก็บค่าผ่านทางระบบ
เก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี จนถึงปัจจุบันระบบเก็บค่าผ่านทาง
พิเศษอัตโนมัติแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้ 

 ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบมีไม้ก้ัน (Barrier Toll 
Collection System) เป็นระบบเก็บค่าผ่านทางที่มีการติดตั้งไม้ก้ัน 
(Barrier Gate) บริเวณช่องเก็บค่าผ่านทาง ซึ่งผู้ใช้ทางไม่ต้องหยุดรถ
ที่ช่องเก็บค่าผ่านทางแต่ยังคงต้องลดความเร็วขณะผ่านช่องเก็บค่า
ผ่านทางก่อนที่ไมก้ั้นเปิดเมื่อการชำระค่าผ่านทางสมบูรณ์ 

 ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบ Single Lane Free 
Flow (SLFF) เป็นระบบเก็บค่าผ่านทางที ่ไม่มีการติดตั ้งไม้ ก้ัน 
(Barrier Gate) บริเวณช่องเก็บค่าผ่านทางแบบ 1 ช่องทาง ทำให้
ผู้ใช้ทางไม่ต้องชะลอความเร็วขณะผ่านช่องเก็บค่าผ่านทางเพ่ือรอไม้
ก้ันเปิดเมื่อการชำระค่าผ่านทางสมบูรณ์ 

 ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบ Multi-Lane Free 
Flow (MLFF) เป็นระบบเก็บค่าผ่านทางที ่ติดตั ้งอุปกรณ์อิเลค- 
ทรอนิคส์ในการจัดเก็บค่าผ่านทางบนโครงเหล็กคร่อมช่องจราจร 
(Gantry) แบบหลายช่องทาง ทำให้ผู้ใช้ทางไม่ต้องชะลอความเร็ว
สามารถขับขี่ได้ตามความเร็วอิสระ 

ระบบเก็บค่าผ่านทางรูปแบบต่าง ๆ สามารถเปรียบเทียบอัตรา
การให้บริการ [2] ดังแสดงในตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1  อัตราการให้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางรูปแบบต่าง ๆ 

ระบบการเก็บค่าผ่านทาง 
อัตราการให้บริการสูงสุด  

(คันต่อชั่วโมง) 
ระบบเงินสด (MTC) 400 

ระบบ ETC (แบบมีไม้ก้ัน) 800 
Single Lane Free Flow (SLFF) 1,200 
Multi-Lane Free Flow (MLFF) 2,000 

2.1. การปรับเปลี่ยนระบบเก็บค่าผา่นทาง 

อ้างอิงจากรายงานศึกษาออกแบบและสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของกรมทางหลวงในด ้านเทคน ิคและกฎหมายสำหร ับการ
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ปรับเปลี่ยนระบบจัดเก็บค่าผ่านทางไปสู่รูปแบบ Multilane Free-
Flow (MLFF) [3] ได้ทำการศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
ตัดสินใจของผู้ใช้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการมีอยู่ของระบบ MTC 
ETC และ M-Flow โดยวิธีการ State Preference (SP) วิเคราะห์
การตัดสินใจเลือกวิธีการเดินทาง เพื ่อคาดการณ์ปริมาณการใช้
ระบบ M-Flow และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ระบบ M-
Flow ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงค่าผ่านทาง ประโยชน์จากเวลาผ่าน
ด่านฯ ที่ลดลง และการชำระค่าผ่านทางหลังใช้บริการ ร่วมกับ
ลักษณะและพฤติกรรมของผู้ใช้ทางที่อาจจะมีผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจ เช่น รายได้ เพศ อายุ ระยะทางการเดินทาง ความถี่ในการ
เดินทาง วัตถุประสงค์การเดินทาง เป็นต้น มีฟังก์ชั่นอรรถประโยชน์ 
(Utility Function) ดังแสดงในสมการที่ (1) และ )2( 

 U (Cash/ETC) = f*Toll_c + t*Time_c  (1) 
 U (M-Flow) = ASC + f*Toll_f + t*Time_f + a*After_f (2) 

โดยท่ี Toll_c = Changing of toll by cash 
 Toll_f = Changing of toll by M-Flow 
 Time_c = Changing of time by cash 
 Time_f = Changing of time by M-Flow 
 After_f = Dummy variable for payment after 
    using M-Flow 
 ASC = Alternative Specific Constant 
 f, t, a = Coefficients of parameters 

จากการสำรวจ SP สามารถคาดการณ์สัดส่วนการเลือกใช้ระบบ 
M-Flow จากกลุ ่มผู ้ ใช ้ระบบ MTC และ ETC พบว่า โดยเฉล่ีย
สัดส่วนผู้ใช้งานระบบ M-Flow มาจากกลุ่มผู้ใช้ระบบ MTC และ 
ETC ประมาณร้อยละ 38 – 81 ขึ้นอยู่กับการให้ความสำคัญกับ
ระยะเวลาการจ่ายเงินซึ่งหากสามารถจ่ายได้ทีหลังก็จะมีสัดส่วนที่
มากกว่าต้องจ่ายทันที แต่ทั้งนี้ความต่างของสัดส่วนผู้ใช้ M-Flow  
ที่จ่ายก่อนและหลังจะมีค่าลดลงหากต้องเผชิญกับเวลารถติดหน้า
ด่านฯ ที่เพ่ิมขึ้น 

2.2. การจำลองสภาพจราจร 

การจำลองสภาพจราจรเป็นการจำลองลักษณะสภาพการจราจร
ที่เกิดขึ้นจริงบนถนนหนึ่งๆ หรือทำการประยุกต์จำลองสถานการณ์
ที่สมมุติขึ ้น ทำให้สามารถศึกษาผลกระทบต่อการจราจรเมื่อเกิด
อุบัติการณ์ต่างๆ ที่ไม่สามารถสมมุติให้เกิดขึ้นจริงได้ในภาคสนาม 
การจำลองสภาพจราจรระดับจุลภาค (Microscopic) ใช้แบบจำลอง
การเคล ื ่ อนท ี ่ ตามก ันของยวดยาน  (Car-Following Model) 
แบบจำลองการเปลี่ยนช่องจราจร (Lane-Changing Model) และ
ระยะระหว่างรถที ่ยอมรับได้ (Gap Acceptance) เป็นหลักการ
พื้นฐานในการจำลองการเคลื่อนที่ของยวดยานแต่ละคัน โดยการขับ
ขี่ของยวดยานคันหน้าที่มีการเพ่ิมความเร็ว ลดความเร็ว และหยุดรถ

จะมีผลต่อการขับขี่ของยวดยานที่ขับตามมา ในปัจจุบันมีการพัฒนา
แบบจำลองสภาพจราจรระดับจุลภาคให้เลือกใช้งานอย่างแพร่หลาย 
ซึ่งแต่ละแบบจำลองมีสมรรถนะในการจำลองเหตุการณ์ได้แตกต่าง
ก ัน  ซ ึ ่ ง โปรแกรมท ี ่น ิยมใช ้งานก ัน  ได ้แก่ AIMSUN, VISSIM, 
CORSIM, PARAMICS และโปรแกรมอื่นๆ ซึ่งมีสมรรถนะในการใช้
งานที่แตกต่างกัน [4] การศึกษานี้เลือกใช้โปรแกรมจำลองสภาพ
จราจรระดับจุลภาค AIMSUN (Advanced Interactive Microscopic 
Simulator for Urban and Non-Urban Networks) ซึ่งเป็นโปรแกรม
สำหรับการจำลองสภาพการจราจรที่ถูกพัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997 
โดยได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ในการจำลองสภาพจราจร
ระดับกึ ่งจ ุลภาค (Mesoscopic simulator) และระดับจ ุลภาค 
(Microscopic simulator) การจำลองคนเด ินเท ้า (Pedestrian 
simulator) ที่มีพื้นฐานแบบจำลองความต้องการเดินทาง (Travel 
demand modelling) ที ่ครอบคลุมการเก ิดการเด ินทาง (Trip 
generation) การกระจายการเดินทาง (Trip distribution) และ
การเลือกรูปแบบการเดินทาง (Modal split) รวมไปถึงการวิเคราะห์
ข้อมูลจราจรต่างๆ ที ่มีการนำไปประยุกต์ใช้สำหรับการศึกษา
วิเคราะห์ทางด้านวิศวกรรมจราจร การจำลองสภาพการจราจร การ
วางแผนการขนส่ง และการศึกษาอพยพฉุกเฉิน นอกจากนี ้ยัง
สามารถใช้เพื่อประเมินแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน การ
วิเคราะห์เกี่ยวกับมลภาวะ และการวิเคราะห์สภาพจราจรติดขัดใน
พ้ืนที่เมือง [5] 

2.3. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

Diaz, C., Madrigal, J., Mappala, A., Palmiano, H., และ 
Sigua, R. [6] ทำการศึกษาเพื่อลดเวลาการให้บริการบริเวณด่าน
เก็บค่าผ่านทางโดยใช้ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ ณ เกาะลูซอน 
ประเทศฟิลิปปินส์ พบว่าการจัดสรรช่องเก็บค่าผ่านทางสำหรับ
ระบบ Manual และ E-Pass ให้สอดคล้องกับปริมาณและสัดส่วน
ของการใช้งาน E-Pass จะช่วยเพิ่มความสามารถในการให้บริการ
ของด่านเก็บค่าผ่านทางและลดความล่าช้าให้น้อยที่สุด ซึ่งหากผู้
ให้บริการทางพิเศษสามารถจูงใจให้เกิดการใช้งาน E-Pass เพิ่มมาก
ขึ้น ก็จะสามารถปรับสัดส่วนของด่านเก็บค่าผ่านทางระบบ E-Pass 
เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ส่งผลให้เกิดการลดความล่าช้าเฉลี่ยของระบบ 
ทั้งนี ้ มีข้อสังเกตว่าการเปลี ่ยนแปลงอัตราค่าบริการก็ส่งผลต่อ
ผลลัพธ์ของการศึกษาด้วยเช่นกัน 

Poon, N. และ Dia, H. [7] ทำการประเมินประสิทธิภาพของ
การเก็บค่าผ่านทางบริเวณสะพานเกตเวย์ เมืองบริสเบน รัฐควีนส
แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ที่มีปริมาณจราจรใกล้เต็มความจุ จึงทำ
การประเมินเพื่อปรับปรุงความจุของรูปแบบด่านเก็บค่าผ่านทางใน
ปัจจุบัน โดยการพัฒนาแบบจำลองสภาพจราจรระดับจุลภาค 
AIMSUN เพื ่อประเมินประสิทธิภาพของการเก็บค่าผ่านทางใน
สถานการณ์ต่างๆ จากความล่าช้าและเวลาในการเดินทาง รวมถึง
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วิเคราะห์ผลกระทบของการใช้ระบบการเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ 
พบว่า การใช้ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติจะช่วยให้ประสิทธิภาพ
โดยรวมของระบบดีขึ ้น โดยการปรับเปลี ่ยนจากระบบปกติเป็น
ระบบอัตโนมัติจำนวน 4 ช่องจราจร สามารถรองรับปริมาณจราจรที่
คาดการณ์ในปี 2011 ได้ทั้งหมด 

ธีรพจน์ ศิริไพโรจน์, เอกชัย สุมาลี และ สุวิชาณ สุระบาล [8] 
ได้ทำการวิเคราะห์แนวทางพัฒนาระบบการเก็บค่าผ่านทางโดยใช้
แบบจำลองการจราจรเสมือนจริงวิเคราะห์สภาพจราจรบนทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย 7 และสาย 9 ผลการวิเคราะห์ด้าน
การจราจร ณ ด่านลาดกระบัง พบว่าหากสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บค่าผ่านทางโดยเปลี ่ยนไปเป็นแบบ Multi-lane free 
flow จะสามารถรักษาระดับการให้บริการท่ีระดับ B จนถึง ปี พ.ศ.
2567 ซึ่งที่ระดับการให้บริการดังกล่าวจะมีความล่าช้าในการเดิน
ทางผ่านด่านฯ 16 วินาที ความยาวแถวคอยเฉลี่ย 12 เมตร และผล
การวิเคราะห์ด้านการจราจร ณ ด่านทับช้าง พบว่าใน ปี พ.ศ. 2567 
หากมีผู้ใช้ระบบเก็บค่าผ่านทางแบบ ETC เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 50 จะ
ส่งผลให้ระดับการให้บริการดีขึ้น คือ เปล่ียนจากระดับ F ในปัจจุบัน
ไปเป็นระดับ C ซึ่งถือว่ามีระดับการให้บริการอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับ
ได้ โดยจะมีความล่าช้าในการเดินทางผ่านด่านฯ 30 วินาที และ
ความยาวแถวคอยเฉลี่ย 100 เมตร 

3. วิธีการดำเนินการวจิัย 

3.1. พ้ืนที่ศึกษา 

การศึกษานี้พิจารณาเลือกบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษจตุโชติ 
ทางพิเศษฉลองรัช เนื ่องจากเป็นจุดเชื ่อมต่อการเดินทางระหว่าง 
ทางพิเศษฉลองรัช และทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข  9 ของ
กรมทางหลวง ซึ่งเป็นด่านฯ ที่มีปริมาณจราจรหนาแน่นในช่วงเวลา
เร่งด่วนเช้า มีช่องเก็บค่าผ่านทาง 6 ช่องทาง แบ่งเป็นช่องทาง MTC 
4 ช่องทาง และช่องทาง ETC 2 ช่องทาง รายละเอียดพื้นที่ศึกษา 
แสดงดังรูปที่ 1  

โดยเลือกใช้ข ้อมูลปริมาณจราจรเฉลี ่ยวันทำการในเดือน
กันยายน 2563 รวบรวมข้อมูลปริมาณจราจรรายช่องทางและ
สัดส่วนประเภทรถ ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า 6.00 – 9.00 น. เป็นข้อมูล
ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการจัดตำแหน่งช่องเก็บค่าผ่าน
ทางพิเศษบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษจตุโชติ และปรับเทียบ
ความถูกต้องของแบบจำลองสภาพจราจร  

 
รูปที่ 1 พ้ืนที่ศึกษาด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษจตุโชติ 

3.2. การพัฒนาแบบจำลองสภาพจราจรระดับจุลภาค 

การศึกษานี้ทำการพัฒนาแบบจำลองสภาพจราจรระดับจุลภาค
ด้วยโปรแกรม AIMSUN 8.1.4 เพ่ือวิเคราะห์ความเหมาะสมของการ
จัดตำแหน่งช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติแบบไม่มีไม้ก้ัน  
(M-Flow) ในด้านแถวคอยสูงสุดเฉลี่ย (Queue) ความล่าช้าเฉล่ีย 
(Delay Time) ระยะเวลารวมของการเดินทาง (VHT) ระยะทางรวม
ของการเดินทาง (VKT) อัตราการเผาผลาญเชื้อเพลิง (Fuel) และ
อัตราการปลดปล่อยมลพิษ (PM Emission) โดยรายละเอียดขั้นตอน
การพัฒนาแบบจำลองสภาพจราจรระดับจุลภาค ประกอบด้วย 

 การนำเข้าแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณด่านเก็บค่าผ่าน
ทางพิเศษจตุโชติ ทางพิเศษฉลองรัช จาก Google Earth 

 สร้างแบบจำลองสภาพจราจรที่มีลักษณะกายภาพ ได้แก่ 
ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ให้
ใกล้เคียงกับสภาพในปัจจุบัน 

 กำหนดตัวแปรข้อมูลสภาพจราจรต่าง ๆ ที่สำคัญสำหรับการ
พัฒนาแบบจำลองสภาพจราจร เช่น ปริมาณจราจร สัดส่วน
ประเภทรถ การกำหนดจุดต้นทาง-ปลายทาง และมาตรการ
ควบคุมการจราจร 

 ทำการปรับเท ียบแบบจำลองโดยใช ้เกณฑ์สำหรับการ
ปรับเทียบแบบจำลองของ Design Manual for Roads and 
Bridges (DMRB) [9] 

3.3. การกำหนดสถานการณ์ 

กำหนดแนวทางการจัดตำแหน่งช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
ช่องทาง MTC, ETC และ M-Flow กำหนดรูปแบบสถานการณ์ ดังนี้ 
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 สภาพจราจรปัจจุบัน (Base case)  

ตำแหน่งช่องทาง (ซ้าย ---> ขวา) 
M1 M2 M3 E4 M5 E6 

 การจัดตำแหน่งช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษในปีปัจจุบัน (Y0) 
วิเคราะห์การจัดตำแหน่งในกรณีเพิ่มจำนวนช่องทาง M-Flow  

1, 2, 3 และ 4 ช่องทาง ตามลำดับ 

ลำดับการ
วิเคราะห์ 

ตำแหน่งช่องทาง (ซ้าย ---> ขวา) 

1M-Flow_Y0 M1 M2 M3 E4 E5 M-Flow6 
2M-Flow_Y0 M1 M2 M3 E4 M-Flow5 M-Flow6 
3M-Flow_Y0 M1 M2 E3 M-Flow4 M-Flow5 M-Flow6 
4M-Flow_Y0 M1 E2 M-Flow3 M-Flow4 M-Flow5 M-Flow6 

 การจัดตำแหน่งช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษในอนาคต 
วิเคราะห์การจัดตำแหน่งช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษช่องทาง MTC, 

ETC และ M-Flow ในกรณีมีช่องทาง M-Flow 2, 3 และ 4 ช่องทาง 
ในอนาคตอีก 3, 5, 7 และ 10 ปีข้างหน้า ตามลำดับ  

โดยคาดการณ์ปริมาณจราจรในอนาคต [10] จากอัตราการ
เพิ ่มขึ ้นของปริมาณจราจรต่อปีของทางพิเศษฉลองรัช ในช่วงปี 
2560 – 2562 เพิ ่มขึ ้นเฉลี ่ยร้อยละ 4.3 อัตราการเพิ ่มขึ ้นของ
สัดส่วนผู้ใช้ระบบอัตโนมัติ (ETC) ต่อปี เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 4 และ
[3] คาดการณ์สัดส่วนการเลือกใช้ระบบ M-Flow มาจากกลุ่มผู้ใช้
ระบบ MTC ร้อยละ 44 และมาจากกลุ่มผู้ใช้ระบบ ETC ร้อยละ 49  

4. ผลการศึกษา 

4.1. สภาพจราจรในพ้ืนที่ศึกษา 

สภาพจราจรบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษจตุโชติ ทางพิเศษ
ฉลองรัช เป็นความต้องการเดินทางเพื่อมุ่งหน้าเข้าเมืองมีการจราจร
หนาแน่นในช่วงเร่งด่วนเช้าตั ้งแต่เวลา 6.00 – 9.00 น. โดยมี
การจราจรหนาแน่นที่สุดในช่วงเวลา 6.00 – 7.00 น. เป็นจำนวน
3,641 คัน/ชม. โดยคิดเป็นสัดส่วนผู้ใช้ระบบ MTC ร้อยละ 56.22 
และผู้ใช้ระบบ ETC ร้อยละ 43.78 แสดงดังรูปที่ 2  

 

รูปที่ 2 ปริมาณจราจรเฉลี่ยรายช่องทาง (คัน/ชม.) 

4.2. การปรับเทียบแบบจำลองสภาพจราจร 

การสร้างแบบจำลองสภาพจราจรแบบจุลภาคสำหรับสภาพ
จราจรปัจจุบัน (Base case) จำเป็นต้องดำเนินการปรับเทียบ
แบบจำลองให้มีความเสมือนกับสภาพจราจรจริงมากที่สุด โดยใช้
เกณฑ์สำหรับการปรับเทียบแบบจำลองของ Design Manual for 
Roads and Bridges (DMRB) จากการคำนวณค่า GEH [9] ดัง
สมการที่ (3)  

 
CM

CM
GEH






2
2

 
(3) 

เมื่อ M = ปริมาณจราจรจากการประมาณของแบบจำลอง 
 C = ปริมาณจราจรจากการสำรวจจริง 

โดยค่า GEH ที่มีค่าน้อยกว่า 5 จะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ซึ่งการ
ปรับเทียบปริมาณจราจรเฉลี่ยรายช่องทางเป็นการปรับค่า Delay 
Time ในตัวควบคุม Metering รวมทั้งความเร็วของรถที่เข้าสู่ช่อง
เก็บค่าผ่านทาง เพื่อให้ปริมาณจราจรที่ผ่านด่านฯ มีค่าใกล้เคียงกับ
ความเป็นจริงและอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ แสดงดังตารางที่ 2  

ตารางท่ี 2 การปรับเทียบปริมาณจราจรเฉล่ียรายช่องทาง 

ช่องทาง 
ปริมาณจราจรเฉล่ีย (คันต่อชั่วโมง) 

GEH (<5) 
จากสภาพจราจรจริง จากแบบจำลอง 

MTC1 499 462 1.69 
MTC2 509 473 1.62 
MTC3 538 484 2.39 
ETC4 775 698 2.84 
MTC5 501 488 0.58 
ETC6 819 797 0.77 

พบว่า ปริมาณจราจรเฉลี่ยทั้ง 6 ช่องทางมีค่า GEH น้อยกว่า 5 
สามารถอธิบายได้ว่าแบบจำลองที ่พัฒนาขึ ้นมีความน่าเชื ่อถือ 
สามารถประยุกต์ใช้เป็นตัวแทนของสภาพจราจรจริงได้ 

4.3. การจัดตำแหน่งช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษในปี
ปัจจุบัน (Y0) 

ผลลัพธ์ที ่ได้จากการพัฒนาแบบจำลองในกรณีสภาพจราจร
ปัจจุบัน (Base case) และกรณีเพ่ิมจำนวนช่องทาง 1M-Flow, 2M-
Flow, 3M-Flow และ 4M-Flow รูปแบบสถานการณ์ตามหัวข้อ 
3.3 แสดงดังรูปที ่ 3 และตารางที ่ 3 โดยมีข้อมูลนำเข้าสัดส่วน
ผู้ใช้งานระบบ M-Flow ดังแสดงในตารางท่ี 4 กรณีปีปัจจุบัน (Y0)  
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รูปที่ 3 แบบจำลองกรณีช่องทาง M-Flow 2 ช่องทางในปีปัจจุบัน 
(2M-Flow_Y0) 

ตารางท่ี 3  ผลจากแบบจำลองในปีปัจจุบัน (Y0) 

Parameters Base 1M-Flow 2M-Flow 3M-Flow 4M-Flow 
Delay Time  249.27 133.90 53.96 243.22 221.03 
Queue  135 486 10 152 703 
Fuel 255.71 101.98 119.21 247.34 149.59 
PM Emission 153.33 60.18 53.74 117.29 59.46 
VHT  102.48 61.31 38.14 96.64 76.61 
VKT  1230.80 1135.54 1298.83 1201.93 1040.30 

พบว่า สภาพจราจรในปีปัจจุบันควรจัดตำแหน่งช่องเก็บค่าผ่าน
ทางพิเศษช่องทาง M-Flow จำนวน 2 ช่องทาง เนื่องจากมีสภาพ
การจราจรหน้าด่านฯ คล่องตัวมากที่สุด มีความล่าช้าเฉลี่ย 53.96 
วินาที/กม. และแถวคอยสูงสุดเฉลี่ย 10 คัน ซึ่งลดลงสูงสุด แสดงดัง
รูปที่ 4 รวมถึงระยะเวลารวมของการเดินทาง ระยะทางรวมของการ
เดินทาง อัตราการเผาผลาญเชื้อเพลิง และอัตราการปลดปล่อย
มลพิษ มีแนวโน้มดีขึ้นทั้งหมด 

 

รูปที่ 4 การเปรียบเทียบความล่าช้าเฉลี่ยและแถวคอยสูงสุดเฉลี่ย 

4.4. การจัดตำแหน่งช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษในอนาคต 

การนำเข้าปริมาณจราจรคาดการณ์ในอนาคต แสดงดังตารางที่ 4 
ผลลัพธ์ที่ได้จากการพัฒนาแบบจำลองในกรณีเพิ่มจำนวนช่องทาง 
2M-Flow, 3M-Flow และ 4M-Flow ในอนาคตอีก 3, 5, 7 และ 10 
ปีข้างหน้า แสดงดังรูปที่ 5 และตารางที่ 5, 6 และ 7  

ตารางท่ี 4  ข้อมูลนำเข้าปริมาณจราจรคาดการณ์ในอนาคต 

ปี 
ปริมาณจราจร  

(คัน/ชม.) 
สัดส่วนการใช้ 

%MTC %ETC %M-Flow 
Y0 3,641 32 22 46 
Y3 4,131 26 16 58 
Y5 4,494 22 12 66 
Y7 4,889 18 8 74 
Y10 5,547 12 2 86 

 

 
 

 

รูปที่ 5 แบบจำลองกรณีช่องทาง M-Flow 3 ช่องทางใน 10 ปี
ข้างหน้า (3M-Flow_Y10) 

ตารางท่ี 5  ผลจากแบบจำลองกรณี 2M-Flow ในอนาคต 

Parameters Y3 Y5 Y7 Y10 
Delay Time  65.19 76.25 105.62 106.43 
Queue  80 654 1371 2637 
Fuel 165.18 179.64 172.23 157.56 
PM Emission 77.63 89.62 85.29 79.24 
VHT  51.393 53.66 50.648 46.737 
VKT  1454.93 1388.05 1291.08 1113.8 
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ตารางท่ี 6  ผลจากแบบจำลองกรณี 3M-Flow ในอนาคต 

Parameters Y3 Y5 Y7 Y10 
Delay Time  150.24 59.98 84.08 99.82 
Queue  163 10 190 1401 
Fuel 245.71 175.07 309.84 290.09 
PM Emission 115.56 71.25 186.61 187.65 
VHT  76.48 49.30 65.97 66.30 
VKT  1386.51 1584.8 1679.04 1508.57 

 

ตารางท่ี 7  ผลจากแบบจำลองกรณี 4M-Flow ในอนาคต 

Parameters Y3 Y5 Y7 Y10 
Delay Time  165.6 142.98 128.34 160.10 
Queue  601 507 390 469 
Fuel 147.57 159.35 187.90 389.45 
PM Emission 49.72 51.42 63.55 207.39 
VHT  73.15 74.92 80.41 112.39 
VKT  1249.53 1415.52 1596.64 1804.93 

 

นำค่าที่ได้จากตารางที่ 5, 6 และ 7 มาแสดงในรูปแบบกราฟเส้น 
เพื่อเปรียบเทียบแนวโน้มแถวคอยสูงสุดเฉลี่ยและความล่าช้าเฉล่ีย
ตามสัดส่วนผู ้ใช ้ระบบ M-Flow และจำนวนช่องทาง M-Flow 
ภายหลังเปิดใช้ช่องทาง M-Flow จำนวน 2 ช่องทางในปีปัจจุบัน 
กับปริมาณจราจรและสัดส่วนผู้ใช้ระบบ M-Flow ที่เพิ่มขึ้นแต่ละปี
ในอนาคต แสดงดังรูปที่ 6 และ 7 

 
 

รูปที่ 6 การเปรียบเทียบแถวคอยสูงสุดเฉลี่ยตามสัดส่วนผู้ใช้ระบบ 
M-Flow และจำนวนช่องทาง M-Flow 

 
รูปที่ 7 การเปรียบเทียบความล่าช้าเฉลี่ยตามสัดส่วนผู้ใช้ระบบ 

M-Flow และจำนวนช่องทาง M-Flow 

ควรปรับเปลี ่ยนการจัดตำแหน่งช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
ช่องทาง M-Flow เพิ ่มอ ีก 1 ช่องทางเป็นจำนวน 3 ช่องทาง 
ภายหลังจากปีที่ 3 หรือที่สัดส่วนผู้ใช้ระบบ M-Flow ประมาณร้อย
ละ 59 เป็นต้นไปเนื่องจากสภาพการจราจรหน้าด่านฯ จะเริ ่มมี 
ความคล่องตัวลดลง เมื่อเพิ่มช่องทาง M-Flow เป็นจำนวน 3 ช่องทาง 
สภาพการจราจรหน้าด่านฯ จะมีความคล่องตัวมากขึ้นโดยเฉพาะ 
ปีที่ 5 มีแถวคอยสูงสุดเฉลี่ย 10 คัน และความล่าช้าเฉลี่ย 59.98 
วินาที/กม. ซึ่งมีค่าต่ำสุด 

ภายหลังเปิดใช้ช่องทาง M-Flow จำนวน 3 ช่องทาง ควร
ปรับเปลี ่ยนเพิ ่มช่องทาง M-Flow อีก 1 ช่องทางเป็นจำนวน 4 
ช่องทาง ภายหลังจากปีที ่ 7 หรือที่สัดส่วนผู ้ใช้ระบบ M-Flow 
ประมาณร้อยละ 76 เป็นต้นไปเนื่องจากปริมาณจราจรและสัดส่วน
ผู้ใช้ระบบ M-Flow ที่เพิ่มขึ้นแต่ละปีทำให้สภาพการจราจรหน้าด่านฯ 
คล่องตัวลดลง มีแถวคอยสูงสุดเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น เมื่อเพิ่มช่องทาง  
M-Flow เป็นจำนวน 4 ช่องทาง สภาพการจราจรหน้าด่านฯ จะมี
ความคล่องตัวมากขึ้นโดยเฉพาะปีที่ 10 มีแถวคอยสูงสุดเฉลี่ย 469 
คัน ซึ่งมีค่าต่ำสุด และมีความล่าช้าเฉลี่ย 160 วินาที/กม. ซึ่งพบว่า
แถวคอยสูงสุดเฉลี่ยและความล่าช้าเฉลี่ยมีค่าค่อนข้างสูง อาจเกิด
จากปริมาณจราจรที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีจนทำให้อัตราการเข้าใช้
บริการใกล้เคียงกับอัตราการให้บริการของทั้งด่านฯ  

5. สรุปผลการศึกษา 

การวิเคราะห์ความเหมาะสมของการจัดตำแหน่งช่องเก็บค่า
ผ่านทางพิเศษอัตโนมัติแบบไม่มีไม้ก้ัน (M-Flow) บริเวณด่านเก็บค่า
ผ่านทางพิเศษจตุโชติ ทางพิเศษฉลองรัช ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในปี
ปัจจุบัน และคาดการณ์ความเหมาะสมของการจัดตำแหน่งช่องเก็บ
ค่าผ่านทางพิเศษในอนาคตอีก 3, 5, 7 และ 10 ปีข้างหน้า ด้วยการ
ประยุกต์ใช้แบบจำลองสภาพจราจรระดับจุลภาค สรุปได้ว่า สภาพ
จราจรในปีปัจจุบันควรจัดตำแหน่งช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษช่องทาง 
M-Flow จำนวน 2 ช่องทาง เนื่องจากมีสภาพการจราจรหน้าด่านฯ 
คล่องตัวมากที่สุด ทั้งในด้านแถวคอยสูงสุดเฉลี่ย ความล่าช้าเฉลี่ย 
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ระยะเวลารวมของการเดินทาง ระยะทางรวมของการเดินทาง อัตรา
การเผาผลาญเชื้อเพลิง และอัตราการปลดปล่อยมลพิษ เมื่อปรมิาณ
จราจรและสัดส่วนผู้ใช้ระบบ M-Flow เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ควรมีการ
ปรับเปลี ่ยนเพิ ่มช่องทาง M-Flow อีก 1 ช่องทางเป็นจำนวน 3 
ช่องทาง ภายหลังจากปีที ่ 3 หรือที ่สัดส่วนผู ้ใช้ระบบ M-Flow 
ประมาณร้อยละ 59 เป็นต้นไป และเพิ่มช่องทาง M-Flow อีก 1 
ช่องทางเป็นจำนวน 4 ช่องทาง ภายหลังจากปีที่ 7 หรือที่สัดส่วน
ผู้ใช้ระบบ M-Flow ประมาณร้อยละ 76 เป็นต้นไป จะช่วยให้สภาพ
การจราจรหน้าด่านฯ จะมีความคล่องตัวมากขึ้น โดยภายหลังจากปี
ที ่ 10 แถวคอยสูงสุดเฉลี ่ยและความล่าช้าเฉลี ่ยจะมีค่าสูงขึ้น 
เนื่องจากปริมาณจราจรที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีจนทำให้อัตราการ
เข้าใช้บริการใกล้เคียงกับอัตราการให้บริการของทั้งด่านฯ ดังนั้น 
ควรมีการเตรียมมาตรการเพื่อรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มมากขึ้นใน
แต่ละปีไม่ให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด เช่น การพัฒนาระบบเก็บ
ค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบ Multi-Lane Free Flow (MLFF) ที ่มี
อัตราการให้บริการสูงสุดได้ต่อไป 

6. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณพนักงานและลูกจ้างการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
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การศึกษาความเรว็ในการใช้ทางข้ามถนนของผู้เดินเท้าในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศกึษา ถนน 4 ช่องจราจร 
INVESTIGATING OF PEDESTRIAN CROSSING SPEED IN BANGKOK: A CASE STUDY OF 4-LANE ROADWAY 
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บทคัดย่อ 

ผู้เดินเท้าเป็นส่วนประกอบสำคัญประการหนึ่งในระบบจราจร โดยทั่วไปสามารถพบเห็นผู้เดินเท้าได้เป็นจำนวนมากในพื้นที่เขตเมือง ถึงแม้ใน
ภาพรวมจำนวนผู้เดินเท้าจะมีไม่มากเมื่อเทียบกับผู้ใช้ถนนกลุ่มอ่ืนๆ แต่ผู้เดินเท้าจัดเป็นกลุ่มผู้ใช้ถนนท่ีมีความเส่ียงสูง อุบัติเหตุที่เกิดแก่ผู้เดินเท้ามัก
ก่อให้เกิดความเสียหายและอันตรายรุนแรง ดังนั้นการจัดให้มีทางข้ามถนนที่เหมาะสมจะช่วยลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุและความรุนแรงของ
อุบัติเหตุอันอาจเกิดแก่ผู้เดินเท้าได้ บทความน้ีทำการศึกษาความเร็วในการข้ามถนนของผู้เดินเท้าซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาในการออกแบบ
ทางข้ามถนน โดยพ้ืนที่ศึกษาประกอบด้วยทางข้ามแบบทางม้าลายบนถนนขนาด 4 ช่องจราจร จำนวน 4 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็นทาง
ข้ามที่ตั้งอยู่บริเวณทางแยก 2 แห่ง และอยู่ระหว่างช่วงถนน 2 แห่ง เป็นทางข้ามที่มีสัญญาณไฟคนข้าม 2 แห่ง และไม่มีสัญญาณไฟคนข้าม 2 แห่ง 
ทำการเก็บข้อมูลผู้เดินเท้าที่ใช้ทางข้ามถนนทั้งในและนอกช่วงชั่วโมงเร่งด่วนโดยใช้การบันทึกวีดีโอจำนวน 848 ตัวอย่าง ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
หาความเร็วในการข้ามถนนของกลุ่มตัวอย่างโดยจำแนกตามลักษณะของทางข้าม ลักษณะของผู้ข้าม และพฤติกรรมการข้าม ผลการศึกษาพบว่า
ความเร็วที่ 15 เปอร์เซ็นต์ไทล์ ความเร็วเฉลี่ยและความเร็วที่ 85 เปอร์เซ็นต์ไทล์ในการใช้ทางข้ามของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 1.11, 1.37 และ 1.61 
เมตร/วินาที ตามลำดับ นอกจากนี้การทดสอบทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% บ่งชี้ว่าตำแหน่งของทางข้าม เพศ ช่วงอายุของผู้ข้าม การข้ามคน
เดียวหรือเป็นกลุ่ม และการข้ามโดยเคารพหรือฝ่าฝืนสัญญาณไฟ มีผลทำให้ความเร็วในการใช้ทางข้ามแตกต่างกัน 
คำสำคัญ: คนเดินเท้า, ทางข้ามถนน, ความเร็วในการขา้มถนน, ทางม้าลาย, พฤติกรรมของผู้เดินเท้า 

Abstract 

Pedestrian is one of the important elements in the traffic system. Despite, the number of pedestrian is small compared 
to other road users in overall. Pedestrian is classified as a high-risk and vulnerable road user. The traffic accidents occurred to 
pedestrians is often devastating and severe. Therefore, providing appropriate pedestrian crossing facilities could lessen the 
number of accidents and the severity of accidents that might occur to pedestrian in traffic collisions. This study aims to 
investigate the pedestrians crossing speed, which is one of the key factors in the pedestrian crossing facility design process. 
The study sites of this study consisted of four zebra crosswalks on 4-lane road in Bangkok, two of them are crosswalks at 
intersections and the others located at mid-block of road segments, two of them are signalized pedestrian crosswalks and 
the others are unsignalized pedestrian crosswalks. The totally of 848 pedestrian crossings were recorded using a video camera 
in the morning peak (7:00-8:00 am) and off-peak periods (10:00-11:00 am). The samples were analyzed to determine the 
pedestrian crossing speeds which were categorized according to the crosswalk characteristics, pedestrian characteristics, and 
the crossing behaviors. Results of the study showed that the 15 percentile, mean, and 85 percentile crossing speed of the 
sampling were 1.11, 1.37 and 1.61 m/s, respectively. In addition, a statistical test at 95% confidence level indicated that 
different crossing positions, sex and age of pedestrians, crossing alone or group crossing, and crossing during green or red 
pedestrian light resulted in different crossing speed. 
Keywords: Pedestrian, Pedestrian facilities, Pedestrian crossing speed, Crosswalks, Pedestrian behavior 

 
1. ที่มาและความสำคัญ 

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับผู้เดินเท้าเป็นปัญหาสำคัญประการหนึ่งที่
ทั่วโลกให้ความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนาซึ่ง
มักจะมีเมืองขนาดใหญ่ ความหนาแน่นประชากรสูง และมีการ
ขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ผู้ขับขี่ยานพาหนะ ผู้เดิน

เท้า และผู้ใช้ถนนอื่นๆ ยังขาดวินัยจราจร [1] นอกจากนี้อุบัติเหตุที่
เกิดแก่ผู ้เดินเท้ายังมักก่อให้เกิดการบาดเจ็บและความเสียหาย
รุนแรง เนื่องจากผู้เดินเท้าเป็นกลุ่มผู้ใช้ถนนที่เปราะบาง มีอุปกรณ์
ป้องกันหรือเพิ่มความปลอดภัยขณะใช้ทางน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับ
ผู้ใช้ถนนอ่ืน [2] 
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การทราบถึงความเร็วและปัจจัยที่มีผลต่อความเร็วในการใช้ทาง
ข้าม รวมทั้งพฤติกรรมของผู้เดินเท้าเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจ 
และมีการศึกษาอย่างแพร่หลาย เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวสามารถ
นำมาใช้ในการวางแผน ออกแบบ และปรับปรุงทางข้ามให้มี
ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงขึ้นได้ ผลการศึกษาที่ผ่านมา
พบว่าปัจจัยทั่วไปท่ีมีผลต่อพฤติกรรมและความเร็วในการใช้ทางข้าม 
คือ [3] ลักษณะทางกายภาพ ตำแหน่งและสภาพแวดล้อมของทาง
ข้าม ลักษณะของผู้ข้าม รวมทั ้งพฤติกรรมการข้าม และพบว่า
พฤติกรรมและความเร็วในการใช้ทางข้ามยังมีความแตกต่างกันตาม
ภูมิภาค สภาพสังคมและวัฒนธรรมอีกด้วย เช่น [4] พบว่า ความเร็ว
เฉลี ่ยและความเร็วที ่ 15 เปอร์เซ็นต์ไทล์ในการใช้ทางข้ามที่อยู่
บริเวณช่วงถนนบนถนนขนาด 2-6 ช่องจราจร ในประเทศอินเดีย 
อยู่ระหว่าง 1.12 -1.43 เมตร/วินาที และ 0.85-1.02 เมตร/วินาที 
ตามลำดับ การศึกษาโดย [5] พบว่าความเร็วเฉลี่ยในการใช้ทางข้าม
บริเวณแยกในประเทศกรีซ มีความเร็วเฉลี่ย 1.27 เมตร/วินาที โดย
ผู้ข้ามเพศชายและหญิงใชค้วามเร็วเฉลี่ย 1.31 ละ 1.25 เมตร/วินาที 
ตามลำดับ การศึกษาโดย [6] พบว่าความเร็วเฉลี่ยในการใช้ทางข้าม
เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรสำหรับคนเดินเท้า 
โดยเพศชายมีความเร็วในการข้ามก่อนและหลังการติดตั้งสัญญาณ
ไฟจราจรเท่ากับ 1.37 และ 1.12 เมตร/วินาที ตามลำดับส่วนเพศ
หญิงมีความเร็วในการข้าม 1.10 และ 0.97 เมตร/วินาที ตามลำดับ 
[2] พบว่าความเร็วเฉลี่ยและที่ 15 เปอร์เซ็นต์ไทล์ของการใช้ทาง
ข้ามบริเวณทางแยกสัญญาณไฟในอินเดียมีค่าระหว่าง 1.215-1.439 
และ 1.000-1.167 เมตร/วินาที ตามลำดับ และ [1] พบว่าความเร็ว
ในการข้ามถนนรวดเดียวโดยไม่มีการหยุดและข้ามที่ต้องหยุดพัก
ระหว่างการข้ามแตกต่างกัน โดยการข้ามรวดเดียวมีความเร็วเฉลี่ย
และความเร็วที่ 15 เปอร์เซ็นต์ไทล์เท่ากับ 1.50 และ 1.16 เมตร/
วินาที ตามลำดับ ส่วนการข้ามที่ต้องหยุดพักมีความเร็วเฉลี่ยและ
ความเร็วที่ 15 เปอร์เซ็นต์ไทล์เท่ากับ 1.23 และ 0.97 เมตร/วินาที 
ตามลำดับ 

ปัจจุบันประเทศไทยมีทางข้ามที่ใช้งานอยู่เป็นจำนวนมาก โดยมี
รูปแบบที่หลากหลาย เช่น ทางข้ามบนถนนที่มีจำนวนช่องจราจร
แตกต่างกัน ทางข้ามที่มีและไม่มีเกาะกลาง เป็นต้น อีกทั้งอยู ่ใน
บริเวณและพื้นที่ที่แตกต่าง เช่น อยู่ที่ทางแยก อยู่ระหว่างช่วงถนน 
อยู่ในเขตเมือง อยู่นอกเขตเมือง เป็นต้น นอกจากนี้ยังประกอบด้วย
ทางข้ามแบบที่มีและไม่มีสัญญาณไฟสำหรับคนข้าม ปัจจัยต่างๆ 
ข้างต้นส่งผลเกิดให้พฤติกรรมการข้ามและความเร็วในการใช้ทาง
ข้ามของผู้เดินเท้าแตกต่างกัน การทราบถึงพฤติกรรมการใช้งานทาง
ข้ามภายใต้บริบทที่หลากหลาย ย่อมจะส่งผลให้สามารถบริหาร
จัดการทางข้ามได้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ดังนั้นที่
ผ่านมาจึงมีการศึกษาที่ให้ความสนใจประเด็นเกี่ยวกับการใช้ทาง
ข้ามในประเทศไทยหลายชิ้น เช่น การศึกษาพฤติกรรมการใช้ทาง

ข้ามแบบปุ่มกดของผู้เดินเท้า [7-9] การศึกษาผลกระทบของเครื่อง
นับเวลาถอยหลังที่มีต่อพฤติกรรมของคนเดินเท้า [10] เป็นต้น 

บทความนี้ทำการศึกษาความเร็วในการใช้ทางข้ามของผู้เดิน 
เท้า บนถนนขนาด 4 ช่องจราจร โดยปัจจัยที่พิจารณาในการศึกษา 
ประกอบด้วยลักษณะของทางข้าม ได้แก่ ตำแหน่งที่ตั้งของทางข้าม 
การมีและไม่มีสัญญาณไฟคนข้าม ลักษณะของผู้ข้าม ได้แก่ เพศ ช่วง
อายุ  การมีสัมภาระ และลักษณะการข้าม ได้แก่ ทำการข้ามคน
เดียวหรือเป็นกลุ่ม มีการฝ่าฝืนสัญญาณไฟคนข้ามหรือไม่ การข้าม
ด้วยความเร็วสม่ำเสมอหรือมีการชะลอความเร็วขณะข้าม โดยผล
จากการศึกษาจะสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
ทางข้ามให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้นได้ในอนาคต 

2. วิธีการศึกษา  

2.1. พ้ืนที่ศกึษา  

การศึกษานี้ทำการเก็บข้อมูลการใช้ทางข้ามของผู้เดินเท้าในเขต
กรุงเทพมหานครด้วยการบันทึกวีดีโอเทปในวันธรรมดา เพื่อศึกษา
พฤติกรรมและความเร็วในการใช้ทางข้ามของผู้เดินเท้า ทั้งในช่วง
เวลาเร่งด่วน (07:00-08:00 น.) และนอกช่วงเวลาเร่งด่วน (10:00-
11:00 น.)  โดยทำการเก็บข้อมูลในช่วงเดือนกันยายน 2562 บริเวณ
ทางข้ามประเภททางม้าลายบนถนนขนาด 4 ช่องจราจร จำนวน 4 
แห่ง (รายละเอียดของแต่ละทางข้ามแสดงดังตารางที่ 1 และรูปที่ 1-
4) ประกอบด้วย  

1) ทางข้ามบริเวณถนนสารสิน ซึ่งเป็นทางข้ามที่อยู่บริเวณ
ทางแยก และมีสัญญาณไฟคนข้าม โดยทางข้ามดังกล่าว
อยู่บริเวณแยกราชดำริ เป็นพ้ืนที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจ อยู่
ติดแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียว ล้อมรอบด้วยโรงพยาบาล 
สถานศกึษา อาคารสูง และสวนสาธารณะ 

2) ทางข้ามบริเวณถนนรางน้ำ ซึ่งเป็นทางข้ามที่อยู่บริเวณ
ทางแยกโดยไม่มีสัญญาณไฟคนข้าม โดยทางข้ามดังกล่าว
อยู่บริเวณแยกรางน้ำ ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจ อยู่ติดแนว
รถไฟฟ้าสายสีเขียว บริเวณสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 
ล้อมรอบด้วยร้านค้า หน่วยงานราชการ โรงแรม อาคาร
สูงและที่พักอาศัยแบบคอนโดมีเนียม  

3) ทางข้ามบริเวณถนนโชคชัย 4 ซึ่งเป็นทางข้ามที่อยู่บริเวณ
ช่วงถนนและมีสัญญาณไฟคนข้าม ทางข้ามดังกล่าวอยู่
ใกล้ปากซอยโชคชัย 4 ซอย 23  พื้นที่โดยรอบเป็นอาคาร
ร้านค้าลักษณะอาคารพาณิชย์ และที่พักอาศัยซึ่งมีความ
สูงประมาณ 2-4 ชั้น 

4) ทางข้ามบริเวณถนนสุคนธสวัสด์ิ ซึ่งเป็นทางข้ามที่อยู่
บริเวณช่วงถนนโดยไม่มีสัญญาณไฟคนข้าม ทางข้าม
ดังกล่าวอยู่ใกล้ปากซอยสุคนธสวัสดิ์ 16 พื้นที่โดยรอบ
เป็นอาคารร้านค้า อาคารพาณิชย์ และที่พักอาศัย ไม่
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หนาแน่นมากนัก ซึ่งมีความสูงประมาณ 1-2 ชั้น 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลทางข้ามที่ทำการศึกษา 

ทางข้าม ตำแหน่ง
ทางข้าม 

ความยาวทาง
ข้าม  (ม.) 

สัญญาณไฟ
คนข้าม 
(วินาที) 

สารสิน แยก 20.20 33 
รางน้ำ แยก 13.45 - 

โชคชัย 4 ช่วงถนน 12.19 15 
สุคนธ
สวัสด์ิ 

ช่วงถนน 14.46 - 

 

 
รูปที่ 1  ทางข้ามบริเวณถนนสารสิน 

 
รูปที่ 2  ทางข้ามบริเวณถนนรางน้ำ 

 
รูปที่ 3  ทางข้ามบริเวณถนนโชคชัย 4 

 
รูปที่ 4  ทางข้ามบริเวณถนนสุคนธสวัสด์ิ 

2.2. การเก็บข้อมูล 

ในการเก็บข้อมูลใช้การบันทึกวีดีโอ โดยทำการติดตั้งอุปกรณ์
บันทึกวีดีโอจำนวน 2 เครื่อง ไว้ที่แต่ละด้านของทางข้าม เพื่อบันทึก
พฤติกรรมของผู้ข้ามทั้ง 2 ทิศทาง ดังรูปที่ 5  

โดยข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็นต้องบันทึกหลังจากถอดวีดีโอเทป 
ประกอบด้วย หมายเลขผู้ข้าม ทิศทางการข้าม เวลาที่เริ่มข้ามถนน 
เวลาที่ข้ามถนนเสร็จเรียบร้อย เพศ ช่วงอายุ การมีสัมภาระ การข้าม
คนเดียวหรือเป็นกลุ่ม การเคารพหรือฝ่าฝืนสัญญาณไฟ  การข้าม
ครั้งเดียวด้วยความเร็วสม่ำเสมอหรือมีการหยุดชะลอขณะข้าม เมื่อ
ทำการบันทึกข้อมูลเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว ความเร็วในการข้ามของผู้
ข้ามแต่ละคนจะสามารถคำนวณได้จากระยะเวลาที่ใช้ในการเดิน
ข้าม (นับตั้งแต่เริ่มเดินลงบนพื้นถนนจนกระทั่งก้าวขึ้นจากพื้นถนน) 
หารด้วยความยาวของทางข้าม ดังสมการท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5  วิธีการเก็บข้อมูล 

 

 

VDO 

VDO 

ทางข้าม (ทางม้าลาย) 

ทิศทางจราจร 

ทิศทางจราจร 

 
Lc : ความยาวทางข้าม 
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𝑆  (1) 
 
โดยท่ี 
𝑆   คือ ความเร็วในการข้ามของผู้ข้าม (เมตร/วินาที) 
𝑡   คือ เวลาที่ใช้ในการเดินข้ามทางข้าม (วินาที) 
𝐿  คือ ความยาวของทางข้าม (เมตร) 

2.3. ปัจจัยและตัวแปรที่พิจารณา 

การวิเคราะห์ความเร็วในการข้ามทางข้าม จะทำการคำนวณค่า
ความเร็วเฉลี่ย ความเร็วที่ 15 และ 85 เปอร์เซ็นต์ไทล์ ของการข้าม
ในกรณีต่างๆ โดยแบ่งปัจจัยที่พิจารณาเป็น 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 

1) ลักษณะของทางข้าม : ประกอบด้วย 
- ทางข้ามที ่อยู ่บริเวณแยกและทางข้ามที ่อยู ่ภาย

ในช่วงถนน 
- ทางข้ามที่มีและไม่มีสัญญาณไฟคนข้าม 

2) ลักษณะของผู้ข้าม ประกอบด้วย 
- เพศของผู้ข้าม แบ่งเป็น เพศชายและหญิง 
- ช่วงอายุของผู้ข้าม แบ่งเป็น 0-20, 21-60, 60 ปีขึ้น

ไป 
- การมีและไม่มีสัมภาระขนาดใหญ่ขณะข้าม 

3) พฤติกรรมการข้าม ประกอบด้วย 
- การข้ามคนเดียวหรือเป็นกลุ่ม 
- การข้ามโดยเคารพหรือฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร 
- การข้ามครั้งเดียวด้วยความเร็วสม่ำเสมอหรือมีการ

หยุดชะลอขณะข้าม 

3. ผลการศึกษา  

ค่าความเร็วเฉลี ่ย ความเร็วที ่ 15 และ 85 เปอร์เซ็นต์ไทล์ 
รวมทั้งค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในกรณีต่างๆ จะแสดงรายละเอียดใน
หัวข้อ 3.1 - 3.3 โดยหัวข้อ 3.1 แสดงความเร็วในการข้ามจำแนก
ตามลักษณะของทางข้าม หัวข้อ 3.2 แสดงความเร็วในการข้าม
จำแนกตามลักษณะผู้ข้ามและพฤติกรรมการข้าม หัวข้อ 3.3 เป็น
การวิเคราะห์ความเร็วของแต่ละทางข้ามโดยจำแนกตามลักษณะผู้
ข้ามและพฤติกรรมการข้าม ส่วนหัวข้อ 3.4 เป็นการเปรียบเทียบ
ความเร็วในการข้ามตามปัจจัยต่างๆ โดยใช้การทดสอบสมมุติฐาน
แบบ 2 ด้าน (two-tail test) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95 %  

3.1.  ความเร็วในการใช้ทางข้ามจำแนกตามลักษณะของ
ทางข้าม 

จากการสำรวจทางข้ามทั้ง 4 พื้นที่ ซึ่งประกอบด้วยทางข้ามที่
อยู ่บริเวณแยก บริเวณช่วงถนน มีและไม่มีสัญญาณไฟคนข้าม 
รายละเอียดดังตารางที่ 1 พบผู้ใช้ทางข้ามทั้งหมดจำนวน 848 คน มี
ความเร็วเฉลี่ยในการข้าม ความเร็วที่ 15 และ 85 เปอร์เซ็นต์ไทล์ 

แตกต่างกันตามลักษณะของทางข้าม รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 
2 เมื่อพิจารณาภาพรวมพบว่าความเร็วเฉลี่ยในการข้ามทั้งหมดคือ 
1.37 เมตร/วินาที ใกล้เค ียงกับการศึกษาที ่ผ ่านมา [11] ที ่ได้
ความเร็วเฉลี่ยในการข้ามคือ 1.31 เมตร/วินาที ความเร็วเฉลี่ยที่ 15 
เปอร์เซ็นต์ไทล์ เท่ากับ 1.11 เมตร/วินาที ซึ่งตรงกับการศึกษา [12] 
ที่แนะนำว่าค่าความเร็วเฉลี่ยที่ 15 เปอร์เซ็นต์ไทล์ เท่ากับ 1.11 
เมตร/วินาที และพบความเร็วเฉลี่ยที่ 85 เปอร์เซ็นต์ไทล์ เท่ากับ 
1.61 เมตร/วินาที 

เมื่อพิจารณารายละเอียดจะเห็นได้ว่าทางข้ามบริเวณถนนสาร
สินมีจำนวนผู้ข้ามมากที่สุด จำนวน 382 คน ทางข้ามที่มีจำนวนผู้
ข้ามน้อยที่สุด คือ ทางข้ามบริเวณถนนโชคชัย 4 จำนวน 51 คน 
และทางข้ามที่ผู ้ข้ามใช้ความเร็วสูงที ่สุด คือ บริเวณถนนรางน้ำ 
ความเร็วในการข้าม 1.43 เมตร/วินาที ทางข้ามที่ผู้ข้ามใช้ความเร็ว
ต่ำที่สุด คือ บริเวณถนนสุคนธสวัสด์ิ โดยผู้ข้ามใช้ความเร็วในการ
ข้าม 1.17 เมตร/วินาที ทั้งนี้อาจเนื่องจากทางข้ามบริเวณถนนสุคนธ
สวัสดิ์เป็นทางข้ามที่ไม่มีสัญญาณไฟคนข้าม อีกทั้งยังอยู่บริเวณภาย
ในช่วงถนน รถที่สัญจรใช้ความเร็วค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับบริเวณ
แยก ผู้ข้ามจึงต้องข้ามอย่างระมัดระวังและอาจเกิดจังหวะยืนรอ
คอยเพื่อหลบหลีกการจราจรในขณะข้าม โดยผลการวิเคราะห์แยก
ตามพื้นที่และการทดสอบสมมุติฐานต่างๆ จะแสดงในหัวข้อ 3.3 
และ 3.4 ตามลำดับ 

ตารางท่ี 2  ความเร็วในการใช้ทางข้ามแต่ละพ้ืนที่ 

ถนน 
ผู้ข้าม 
(คน) 

ความเร็ว
เฉลี่ย 
(m/s) 

S.D. 15th 
Percentile 

85th 
Percentile 

สารสิน 382 1.36 0.37 1.14 1.53 

รางน้ำ 353 1.43 0.36 1.13 1.67 

โชคชัย 4 51 1.30 0.34 0.93 1.62 

สุคนธสวัสด์ิ 62 1.17 0.35 0.86 1.44 

ค่าเฉลี่ย 212 1.37 0.35 1.11 1.61 

3.2. ความเร็วในการใช้ทางข้ามจำแนกตามกลุ่มคน
ประเภทต่างๆ 

ตารางที่ 3 แสดงความเร็วเฉลี่ยในการใช้ทางข้าม ความเร็วที่ 
15 และ 85 เปอร์เซ็นต์ไทล์ รวมทั้งส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดย
ประกอบด้วยความเร็วในการข้ามของ ผู้ข้ามเพศชายและหญิง ผู้ข้าม
ที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน ผู้ข้ามที่มีและไม่มีสัมภาระ การข้ามคนเดียว
หรือเป็นกลุ่ม การข้ามแบบเคารพและฝ่าฝืนสัญญาณไฟคนข้าม 
รวมทั้งการข้ามด้วยความเร็วสม่ำเสมอหรือต้องมีการหยุดชะลอ
ระหว่างการข้าม โดยผลการวิเคราะห์แยกตามพ้ืนที่และการทดสอบ
สมมุติฐานต่างๆ ในประเด็นข้างต้นจะแสดงในส่วนถัดไป 
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ตารางท่ี 3 ความเร็วในการใช้ทางข้ามของกลุ่มคนประเภทต่าง ๆ 

รายละเอียด* 
ผู้ข้าม 
(คน) 

ความเร็ว
เฉลี่ย 
(m/s) 

S.D. 15th 
Percentile 

85th 
Percentile 

(1) ชาย 362 1.42 0.18 1.15 1.65 
หญิง 486 1.33 0.1 1.09 1.58 

(2) 
0-20 38 1.63 0.23 1.20 2.02 
21-60 738 1.38 0.13 1.13 1.60 
60+ 72 1.15 0.08 0.84 1.40 

(3) มี 22 1.31 0.08 1.12 1.47 
ไม่มี 826 1.37 0.14 1.11 1.61 

(4) คนเดียว 455 1.42 0.19 1.10 1.69 
กลุ่ม 393 1.32 0.07 1.12 1.50 

(5) ไม่มี 682 1.44 0.13 1.18 1.65 
มี 166 1.10 0.07 0.86 1.33 

(6) ใช่ 375 1.39 0.12 1.17 1.55 
ไม่ 58 1.11 0.17 0.69 1.48 

หมายเหตุ (1) เพศ, (2) อายุ (ปี), (3) สัมภาระ, (4) จำนวนผู้ร่วมเดินทาง, (5) การ
หยุดขณะข้าม, (6) เคารพสัญญาณไฟ 

3.3.  ความเร็วในการใช้ทางข้ามจำแนกตามพ้ืนที่ 

3.3.1. ถนนสารสิน 

ทางข้ามบนถนนสารสินเป็นทางข้ามแบบมีสัญญาณไฟคนข้าม 
ต้ังอยู่บริเวณทางแยกสัญญาณไฟ โดยมีรอบสัญญาณไฟเขียวสำหรับ
คนข้าม 33 วินาทีต่อรอบ มีความยาวทางข้ามเท่ากับ 20.02 เมตร  

ตารางท่ี 4 ความเร็วในการใช้ทางข้ามบนถนนสารสิน 

รายละเอียด* 
ผู้ข้าม 
(คน) 

ความเร็ว
เฉลี่ย 
(m/s) 

S.D. 15th 
Percentile 

85th 
Percentile 

(1) ชาย 164 1.42 0.44 1.16 1.58 
หญิง 218 1.32 0.29 1.13 1.50 

(2) 
0-20 7 1.90 0.67 1.31 2.67 
21-60 356 1.37 0.35 1.16 1.53 
60+ 19 1.04 0.32 0.69 1.33 

(3) มี 1 1.23 0.00 1.23 1.23 
ไม่มี 381 1.36 0.37 1.14 1.53 

(4) คนเดียว 123 1.45 0.50 1.14 1.68 
กลุ่ม 259 1.32 0.27 1.14 1.45 

(5) ไม่มี 363 1.39 0.35 1.17 1.54 
มี 19 0.79 0.27 0.51 1.05 

(6) ใช่ 361 1.39 0.35 1.17 1.54 
ไม่ 21 0.86 0.34 0.51 1.27 

หมายเหตุ (1) เพศ, (2) อายุ (ปี), (3) สัมภาระ, (4) จำนวนผู้ร่วมเดินทาง, (5) การ
หยุดขณะข้าม, (6) เคารพสัญญาณไฟ 

ข้อมูลการใช้ทางข้ามทางบนถนนสารสิน แสดงดังตารางที่ 4 
พบว่าเพศชายและเพศหญิงมีความเร็วในการข้ามเฉลี่ยเท่ากับ 1.42  
และ 1.32 เมตร/วินาที ตามลำดับ ผู้ใช้ทางข้ามส่วนใหญ่มีอายุอยู่

ในช่วงวัยทำงาน (21-60 ปี) มีความเร็วในการข้ามเฉล่ีย 1.37 เมตร/
วินาที ผู้ข้ามที่เดินทางคนเดียวใช้ความเร็วในการข้ามเฉลี่ย 1.45 
เมตร/วินาที ผู้ข้ามที่เดินทางเป็นกลุ่มใช้ความเร็วในการข้ามเฉลี่ย 
1.32 เมตร/วินาที การข้ามรวดเดียวโดยความเร็วอิสระไม่มีการหยุด
ชะลอมีความเร็วเฉลี่ย 1.39 เมตร/วินาที การข้ามที่มีการหยุดชะลอ
ระหว่างการเดินข้ามมีความเร็วเฉลี่ย 0.79 เมตร/วินาที และพบผู้
ข้ามที่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ 21 คน ใช้ความเร็วในการข้ามเฉลี่ย 0.86 
เมตร/วินาที ทั้งนี้เนื่องจากผู้ข้ามที่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟต้องระวังรถที่
เคล่ือนผ่านขณะข้าม 

3.3.2. ถนนรางน้ำ 

ทางข้ามบนถนนรางน้ำเป็นทางข้ามแบบไม่มีสัญญาณไฟคนขา้ม 
ตั ้งอยู ่บนบริเวณทางแยกสัญญาณไฟ โดยมีความยาวทางข้าม 
เท่ากับ 13.45 เมตร 

ข้อมูลการใช้ทางข้ามทางบนถนนรางน้ำ แสดงดังตารางที่ 5 
พบว่าเพศชายและเพศหญิงมีความเร็วในการข้ามเฉลี่ยเท่ากับ 1.48  
และ 1.39 เมตร/วินาที ตามลำดับ ผู้ใช้ทางข้ามส่วนใหญ่มีอายุอยู่
ในช่วง 21-60 ปี มีความเร็วในการข้ามเฉลี่ย 1.44 เมตร/วินาที ผู้
ข้ามที่เดินทางคนเดียวใช้ความเร็วในการข้ามเฉลี่ย 1.48 เมตร/
วินาที ผู้ข้ามที่เดินทางเป็นกลุ่มใช้ความเร็วในการข้ามเฉลี่ย 1.32 
เมตร/วินาที การข้ามรวดเดียวโดยไม่หยุดมีความเร็วเฉลี่ย 1.54 
เมตร/วินาที การข้ามที่มีการหยุดระหว่างการเดินข้ามมีความเร็ว
เฉล่ีย 1.21 เมตร/วินาที  

ตารางท่ี 5 ความเร็วในการใช้ทางข้ามบนถนนรางน้ำ 

รายละเอียด* 
ผู้ข้าม 
(คน) 

ความเร็ว
เฉลี่ย 
(m/s) 

S.D. 15th 
Percentile 

85th 
Percentile 

(1) ชาย 152 1.48 0.42 1.18 1.69 
หญิง 201 1.39 0.30 1.11 1.64 

(2) 
0-20 27 1.52 0.36 1.17 1.85 
21-60 290 1.44 0.37 1.15 1.67 
60+ 36 1.25 0.19 1.08 1.41 

(3) มี 21 1.32 0.29 1.12 1.48 
ไม่มี 332 1.44 0.37 1.13 1.67 

(4) คนเดียว 243 1.48 0.40 1.15 1.72 
กลุ่ม 110 1.32 0.22 1.09 1.54 

(5) ไม่มี 237 1.54 0.38 1.26 1.75 
มี 116 1.21 0.18 1.03 1.38 

หมายเหตุ (1) เพศ, (2) อายุ (ปี), (3) สัมภาระ, (4) จำนวนผู้ร่วมเดินทาง, (5) การ
หยุดขณะข้าม 

3.3.3. ถนนโชคชัย 4 

พื้นที่ศึกษาบนถนนโชคชัย 4 เป็นทางข้ามที่มีสัญญาณไฟคน
ข้ามแบบปุ่มกด ตั้งอยู่บนบริเวณช่วงกึ่งกลางของถนนโชคชัย 4 โดย
มีรอบสัญญาณไฟเขียว 15 วินาทีต่อรอบ มีความกว้างของถนน 
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เท่ากับ 12.185 เมตร 
ข้อมูลการใช้ทางข้ามทางบนถนนโชคชัย 4  แสดงดังตารางที่ 6 

พบว่าเพศชายและเพศหญิงมีความเร็วในการข้ามเฉลี่ยเท่ากัน คือ 
1.30  เมตร/วินาที ผู้ใช้ทางข้ามส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 21-60 ปี 
มีความเร็วในการข้ามเฉลี่ย 1.33 เมตร/วินาที ผู้ข้ามที่เดินทางคน
เดียวและเดินทางเป็นกลุ่มใช้ความเร็วในการข้ามเฉลี่ยเท่ากัน คือ 
1.30 เมตร/วินาที การข้ามรวดเดียวโดยไม่หยุดมีความเร็วเฉลี่ย 
1.34 เมตร/วินาที การข้ามที ่มีการหยุดระหว่างการเดินข้ามมี
ความเร็วเฉลี่ย 1.01 เมตร/วินาที และพบผู้ข้ามที่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ
จำนวนมากถึง 37 คน ใช้ความเร็วในการข้ามเฉลี่ย 1.26 เมตร/
วินาที 

ตารางท่ี 6 ความเร็วในการใช้ทางข้ามบนถนนโชคชัย 4 

รายละเอียด* 
ผู้ข้าม 
(คน) 

ความเร็ว
เฉลี่ย 
(m/s) 

S.D. 15th 
Percentile 

85th 
Percentile 

(1) ชาย 17 1.30 0.24 1.06 1.46 
หญิง 34 1.30 0.37 0.92 1.66 

(2) 
0-20 3 1.68 0.08 1.62 1.75 
21-60 42 1.33 0.32 1.06 1.60 
60+ 6 0.93 0.17 0.83 1.01 

(3) มี 0 0.00 0.00 0.00 0.00 
ไม่มี 51 1.30 0.34 0.93 1.62 

(4) คนเดียว 42 1.30 0.36 0.92 1.62 
กลุ่ม 9 1.30 0.22 1.07 1.57 

(5) ไม่มี 45 1.34 0.32 0.99 1.64 
มี 6 1.01 0.29 0.71 1.26 

(6) ใช่ 14 1.42 0.21 1.26 1.63 
ไม่ 37 1.26 0.36 0.87 1.58 

หมายเหตุ (1) เพศ, (2) อายุ (ปี), (3) สัมภาระ, (4) จำนวนผู้ร่วมเดินทาง, 
(5) การหยุดขณะข้าม, (6) เคารพสัญญาณไฟ 

3.3.4. ถนนสุคนธสวัสด์ิ 

พื้นที่ศึกษาบนถนนสุคนธสวัสดิ์เป็นทางข้ามแบบไม่มีสัญญาณ
ไฟคนข้าม ตั้งอยู่ภายในช่วงถนนสุคนธสวัสด์ิ โดยมีความกว้างของ
ถนน เท่ากับ 14.46 เมตร 

ข้อมูลการใช้ทางข้ามทางบนถนนสุคนธสวัสด์ิ แสดงดังตารางท่ี 
7 พบว่าเพศชายและเพศหญิงมีความเร็วในการข้ามเฉลี่ยเท่ากับ 
1.26  และ 1.09 เมตร/วินาที ตามลำดับ ผู้ใช้ทางข้ามส่วนใหญ่มี
อายุอยู่ในช่วง 21-60 ปี มีความเร็วในการข้ามเฉลี่ย 1.13 เมตร/
วินาที ผู้ข้ามที่เดินทางคนเดียวใช้ความเร็วในการข้ามเฉลี่ย 1.15 
เมตร/วินาที ผู้ข้ามที่เดินทางเป็นกลุ่มใช้ความเร็วในการข้ามเฉล่ีย 
1.24 เมตร/วินาที การข้ามรวดเดียวโดยไม่หยุดมีความเร็วเฉลี่ย 
1.37 เมตร/วินาที การข้ามที ่ม ีการหยุดระหว่างการเดินข้ามมี
ความเร็วเฉลี่ย 0.87 เมตร/วินาที  

ตารางท่ี 7 ความเร็วในการใช้ทางข้ามบนถนนสุคนธสวัสด์ิ 

รายละเอียด* 
ผู้ข้าม 
(คน) 

ความเร็ว
เฉลี่ย 
(m/s) 

S.D. 15th 
Percentile 

85th 
Percentile 

(1) ชาย 29 1.26 0.39 0.96 1.48 
หญิง 33 1.09 0.28 0.86 1.35 

(2) 
0-20 1 2.65 0.00 2.65 2.65 
21-60 51 1.13 0.29 0.86 1.42 
60+ 10 1.23 0.28 0.92 1.46 

(3) มี 0 0.00 0.00 0.00 0.00 
ไม่มี 62 1.17 0.35 0.86 1.44 

(4) คนเดียว 47 1.15 0.37 0.85 1.41 
กลุ่ม 15 1.24 0.24 0.95 1.48 

(5) ไม่มี 37 1.37 0.26 1.20 1.49 
มี 25 0.87 0.22 0.69 1.07 

หมายเหตุ (1) เพศ, (2) อายุ (ปี), (3) สัมภาระ, (4) จำนวนผู้ร่วมเดินทาง, (5) การ
หยุดขณะข้าม 

3.4. การทดสอบสมมุตฐิาน 

ผลการทดสอบสมมุติฐานต่างๆ ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 
95% แสดงดังตารางที่ 8  

ตารางท่ี 8 ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

รายละเอียด 
จำนวน 
(คน) 

ความเร็ว
เฉลี่ย (m/s) 

(S.D.)2 
t or f 
test 

sig 

(1) 
แยก 735 1.39 0.13 

4.65 0.000* 
ช่วงถนน 113 1.23 0.12 

(2) 
มี 433 1.36 0.13 

1.40 0.080 
ไม่ม ี 415 1.39 0.14 

(3) 
ชาย 362 1.42 0.18 

3.34 0.000* 
หญิง 486 1.33 0.10 

(4) 
0-20 38 1.63 0.23 

23.14 0.000* 21-60 738 1.38 0.13 
60+ 72 1.15 0.08 

(5) 
มี 22 1.31 0.08 

0.96 0.174 
ไม่ม ี 826 1.37 0.14 

(6) 
คนเดียว 455 1.42 0.19 

4.12 0.000* 
กลุ่ม 393 1.32 0.07 

(7) 
ใช่ 375 1.39 0.12 

4.96 0.000* 
ไม ่ 58 1.11 0.17 

(8) 
ไม่ม ี 682 1.44 0.13 

13.53 0.000* 
มี 166 1.10 0.07 

(1) ตำแหน่งทางข้าม, (2) สัญญาณไฟคนข้าม, (3) เพศ, (4) อายุ. (5) สมัภาระ. (6) 
จำนวนผู้ร่วมเดินทาง, (7) เคารพสญัญาณไฟ, (8) การหยุดขณะข้าม 
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3.4.1. เปรียบเทียบทางข้ามที่อยู่บริเวณแยกและ
ภายในช่วงถนน 

ในการศึกษานี้ทางข้ามที่อยู่บริเวณแยก ได้แก่ ทางข้ามที่ถนน
รางน้ำและถนนสารสิน ส่วนทางข้ามที่อยู่ภายในช่วงถนน ได้แก่ ทาง
ข้ามที่ถนนโชคชัย 4 และถนนสุคนธสวัสด์ิ 

จากตารางท่ี 8 เห็นได้ว ่าผู้ใช้ทางข้ามที ่อยู ่บริเวณแยก มี
ความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 1.39 เมตร/วินาที ส่วนผู้ใช้ทางข้ามที่อยู่ภาย
ในช่วงถนน มีความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 1.23 เมตร/วินาที เมื่อเปรียบเทียบ
ความเร็วในการข้าม พบว่าความเร็วในการใช้ทางข้ามที่อยู่บริเวณ
แยกและอยู่ภายในช่วงถนน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับความเช่ือมั้น 95% 

ทั้งนี้การที่ผู้ใช้ทางข้ามที่อยู่บริเวณแยก มีความเร็วในการเดิน
ข้ามสูงกว่า อาจเนื ่องจากพฤติกรรมจราจรที ่ต ้องมีการชะลอ
ความเร็วขณะเปลี่ยนช่องจราจรหรือทำการเลี้ยวเข้า-ออกทางแยก
ดังนั้นผู้ข้ามบริเวณนี้จึงมีความมั่นใจในการข้าม สามารถใช้ความเร็ว
ในการข้ามได้สูงกว่าทางข้ามที่อยู่ภายในช่วงถนนที่เป็นทางตรงและ
ผู้ขับขี่ยานพาหนะมักจะใช้ความเร็วในการขับขี่สูง 

3.4.2. เปรียบเทียบทางข้ามที่มีและไม่มีสัญญาณไฟคน
ข้าม 

ในการศึกษานี้ทางข้ามที่มีสัญญาณไฟคนข้าม ได้แก่ ทางข้ามที่
ถนนโชคชัย 4 และถนนสารสิน ทางข้ามที่ไม่มีสัญญาณไฟคนข้าม 
ได้แก่ ทางข้ามที่ถนนสุคนธสวัสด์ิและถนนรางน้ำ 

จากตารางท่ี 8 เห็นได้ว่าผู้ใช้ทางข้ามที่มีสัญญาณไฟคนข้าม มี
ความเร็วเฉลี ่ยอยู ่ที่ 1.36 เมตร/วินาที ส่วนผู ้ใช้ทางข้ามที ่ไม่มี
สัญญาณไฟคนข้าม มีความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 1.39 เมตร/วินาที เมื่อ
เปรียบเทียบความเร็วในการข้าม พบว่าความเร็วในการใช้ทางข้ามที่
มีและไม่มีสัญญาณไฟคนข้าม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับความเช่ือมั้น 95% 

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างทางข้ามที่อยู่
บริเวณแยกเหมือนกันต่างกันเพียงมีและไม่มีสัญญาณไฟคนข้าม ดัง
แสดงในตารางที่ 9 พบว่าความเร็วในการใช้ทางข้ามแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญ โดยทางข้ามที่มีสัญญาณไฟ (ถนนสารสิน) มี
ความเร็วการข้าม 1.36 เมตร/วินาที แตกต่างจากทางข้ามที่ไม่มี
สัญญาณไฟ (ถนนรางน้ำ) มีความเร็วการข้าม 1.43 เมตร/วินาที 
โดยมีข้อสังเกตคือทางข้ามบริเวณถนนสารสินซึ่งมีสัญญาณไฟมี
ความเร็วในการข้ามต่ำกว่าทางข้ามบริเวณถนนรางน้ำที ่ไม ่มี
สัญญาณไฟ ทั้งนี้ผลดังกล่าวอาจเนื่องจากการที่บริเวณถนนสารสินมี
สัดส่วนผู้ข้ามที่ข้ามแบบเป็นกลุ่มจำนวนมากเมื่อเทียบกับถนนราง
น้ำ ทำให้ความเร็วในการข้ามที่ถนนสารสินลดลงเนื่องจากอิทธิพล
ของการข้ามแบบกลุ่ม ทั้งนี้ประเด็นดังกล่าวควรมีการศึกษาเพิ่มเติม
ต่อไป 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างทางข้ามที่อยู่ระหว่างช่วงถนน
เหมือนกันต่างกันเพียงมีและไม่มีสัญญาณไฟคนข้ามพบว่าความเร็ว
ในการใช้ทางข้ามแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ โดยทางข้ามที ่มี
สัญญาณไฟ (ถนนโชคชัย 4) มีความเร็วการข้าม 1.30 เมตร/วินาที 
แตกต่างจากทางข้ามที ่ไม่มีส ัญญาณไฟ (ถนนสุคนธสวัสดิ ์) มี
ความเร็วการข้าม 1.17 เมตร/วินาที สังเกตได้ว ่าทางข้ามที ่มี
สัญญาณไฟมีความเร็วในการข้ามสูงกว่าทางข้ามที่ไม่มีสัญญาณไฟ 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาในส่วนถัดไปที่แสดงให้เห็นว่าการมี
ส ัญญาณไฟจะช ่วยลดความข ัดแย ้งในการข ้ามที ่จะเก ิดจาก
ยานพาหนะทำให้ผู้ข้ามสามารถข้ามได้ด้วยความเร็วที่สูงกว่า  

ตารางท่ี 9 การทดสอบสมมุติฐานเทียบระหว่างทางแยกท่ีมีและไม่มี
สัญญาณไฟ 

รายละเอียด 
จำนวน 
(คน) 

ความเร็ว
เฉลี่ย (m/s) 

(S.D.)2 
t or f 
test 

sig 

(1) 
มีไฟ 382 1.36 0.136 

-2.485 0.013* 
ไม่มีไฟ 353 1.43 0.136 

(2) 
มีไฟ 51 1.30 0.115 

2.010 0.047* 
ไม่มีไฟ 62 1.17 0.122 

(1) ทางข้ามทีอ่ยู่ตรงแยก ,(2) ทางข้ามที่อยู่ในช่วงถนน  

3.4.3. เปรียบเทียบความเร็วในการข้ามของผู้ที่มีเพศ
ต่างกัน 

เพศของผู้ข้ามแบ่งออกเป็น เพศชายและเพศหญิง จากการ
สำรวจข้อมูลเพศของผู้ข้ามทางทั้ง 4 พื้นที่ศึกษา และนำข้อมูลที่
ได้มาทำการเปรียบเทียบทางสถิติ ทำให้ทราบผลดังนี้ 

จากข้อมูลในตารางที่ 8 จะเห็นได้ว่าผู้ใช้ทางข้ามเพศชายมี
จำนวน 362 คน มีความเร็วในการข้ามเฉล่ีย 1.42 เมตร/วินาที และ
ผู้ใช้ทางข้ามเพศหญิงมีจำนวน 486 คน มีความเร็วในการข้ามเฉล่ีย 
1.33 เมตร/วินาที พบว่าความเร็วในการใช้ทางข้ามของเพศชายและ
เพศหญิง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 
95% ทั้งนี้เนื่องจากเพศชายและเพศหญิงมีลักษณะทางกายภาพ
และสรีระที่แตกต่างกัน ทั้งในด้านความสูง สมรรถนะร่างกายรวมถึง
พฤติกรรมต่างๆ  

3.4.4. เปรียบเทียบความเร็วในการข้ามของผู้ที่มีอายุ
ต่างกัน 

ช่วงอายุของผู้ข้ามแบ่งออกเป็น 3 ช่วงอายุ ดังนี้ ผู้ข้ามที่อายุ 0-
20 ปี ผู้ข้ามที่อายุ 21-60 ปี ผู้ข้ามที่อายุ 60 ปีขึ้นไป จากการสำรวจ
ความเร็วในการใช้ทางข้ามบริเวณพื้นที่ศึกษาจำนวน 4 แห่ง และนำ
ข้อมูลที่ได้มาทำการเปรียบเทียบทางสถิติ ทำให้ทราบผลดังนี้ 

จากข้อมูลในตารางท่ี 8 จะเห็นได้ว่าผู้ข้ามที่มีอายุระหว่าง 0-20 
ปีมีจำนวน 38 คน ใช้ความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 1.63 เมตร/วินาที ผู้ข้ามที่
มีอายุระหว่าง 21-60 ปี มีจำนวน 738 คน ใช้ความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 
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1.38 เมตร/วินาที และผู้ข้ามที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีจำนวน 72 คน 
ใช้ความเร็วเฉลี ่ยอยู ่ที่ 1.15 เมตร/วินาที เมื ่อนำความเร็วมา
เปรียบเทียบกันพบว่าความเร็วของผู้ข้ามที่มีช่วงอายุต่างกันแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 

โดยเห็นได้ว่าผู้ข้ามที่มีอายุน้อยมีความเร็วในการข้ามสูง และ
กลุ่มผู้ข้ามมีอายุมากจะมีความเร็วในการข้ามต่ำ ทั้งนี้เนื่องด้วยความ
ถดถอยของสมรรถนะร่างกายตามอายุที่เพ่ิมขึ้น  

3.4.5. เปรียบเทียบความเร็วในการข้ามของผู้ที่มีและ
ไม่มีสัมภาระ 

ในการศึกษานี้พิจารณาสัมภาระของผู้ข้ามที่มีขนาดใหญ่ เช่น 
กระเป๋าเดินทาง หรือถุงห้ิวขนาดใหญ่ เปน็ต้น ดังนั้นผลการศึกษาจึง
แบ่งตามกลุ่มผู ้ข้ามออกเป็น ผู้ข้ามที่มีสัมภาระและผู้ข้ามที่ไม่มี
สัมภาระ  

จากข้อมูลในตารางท่ี 8 จะเห็นได้ว่าผู้ข้ามที่มีสัมภาระ มีจำนวน 
22 คน ใช้ความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 1.31 เมตร/วินาที และผู้ข้ามที่ไม่มี
สัมภาระ มีจำนวน 826 คน ใช้ความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 1.37 เมตร/วินาที 
เมื่อนำความเร็วมาเปรียบเทียบและทดสอบทางสถิติ พบว่าความเร็ว
ของผู้ข้ามที่มีสัมภาระและผู้ข้ามที่ไม่มีสัมภาระ ไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 

3.4.6. เปรียบเทียบความเร็วในการข้ามของการข้ามคน
เดียวและเป็นกลุ่ม 

ส่วนนี้พิจารณาศึกษาความเร็วในการข้ามโดยแบง่เป็น ความเร็ว
ของผู้ข้ามที่เดินทางคนเดียวและผู้ข้ามที่เดินทางเป็นกลุ่ม จากการ
สำรวจข้อมูลผู้ใช้ทางข้ามทั้ง 4 แห่ง ได้ผลดังต่อไปน้ี 

จากข้อมูลในตารางท่ี 8 จะเห็นได้ว่าผู้ข้ามที่เดินทางคนเดียว มี
จำนวน 455 คน ใช้ความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 1.42 เมตร/วินาที ผู้ข้ามที่
เดินทางเป็นกลุ่ม มีจำนวน 393 คน ใช้ความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 1.32 
เมตร/วินาที  เมื่อนำความเร็วมาเปรียบเทียบและทดสอบทางสถิติ 
พบว่าความเร็วของผู้ข้ามที่เดินทางคนเดียวและเดินทางเป็นกลุ่ม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 

ทั้งนี้เนื ่องจากการเดินข้ามคนเดียวทำให้สามารถเดินข้ามได้
อย่างอิสระไม่ถูกรบกวนจากคนรอบข้าง สามารถใช้ความเร็วในการ
เดินข้ามได้มากกว่าการเดินข้ามเป็นกลุ่ม ที่ความเร็วในการเดินถูก
รบกวนจากคนรอบข้าง ส่งผลให้ความเร็วในการข้ามต่ำลง โดยผลท่ี
ได้สอดคล้องกับการศึกษาท่ีผ่านมาของ [11, 13] ที่กล่าวว่าการข้าม
ถนนหรือทางข้ามแบบเป็นกลุ่มจะมีความเร็วน้อยกว่าการข้ามคน
เดียว 

3.4.7. เปรียบเทียบความเร็วในการข้ามระหว่างการ
ข้ามที่เคารพสัญญาณไฟและฝ่าฝืนสัญญาณไฟ 

การข้ามตามรอบสัญญาณไฟและฝ่าฝืนสัญญาณไฟคนข้าม จะ
พิจารณาเฉพาะทางแยกที่มีสัญญาณไฟคนข้ามเท่านั้น ซึ่งได้แก่ ทาง
แยกที่ถนนสารสิน และ โชคชัย 4  ผลการศึกษาและทดสอบทาง
สถิติ มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

จากข้อมูลในตารางที่ 8 จะเห็นได้ว่าผู ้ข้ามที ่ข้ามเมื ่อได้รับ
สัญญาณไฟเขียว มีจำนวน 375 คน ใช้ความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 1.39 
เมตร/วินาที ส่วนผู้ข้ามที่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟคนข้าม มีจำนวน 58 คน 
ใช้ความเร็วเฉลี ่ยอยู ่ที่ 1.11 เมตร/วินาที เมื ่อนำความเร็วมา
เปรียบเทียบและทดสอบทางสถิติ พบว่าความเร็วของผู้ข้ามที่เคารพ
สัญญาณไฟและฝ่าฝืนสัญญาณไฟแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 

ทั้งนี้การข้ามที่เคารพสัญญาณไฟมีความเร็วในการใช้ทางข้ามสูง
เนื ่องจากผู ้ข้ามมีความมั ่นใจในความปลอดภัยระหว่างการข้าม
เพราะยานพาหนะจะต้องหยุดให้แก่ผู้ข้าม ในทางกลับกันการข้ามที่
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ ผู ้ข้ามต้องระวังยานพาหนะบนท้องถนนด้วย
ตนเอง ทำให้การข้ามเป็นไปอย่างลำบาก ผู้ข้ามจึงใช้ความเร็วในการ
ข ้ามต ่ำเน ื ่องจากจะต้องหย ุดเด ินหร ือชะลอความเร ็วให ้แก่
ยานพาหนะ และเพ่ือให้แน่ใจว่าปลอดภัยก่อนทำการข้าม 

3.4.8. เปรียบเทียบความเร็วในการข้ามระหว่างการ
เดินโดยมีและไม่มีการหยุดระหว่างทาง 

ลักษณะการข้ามในหัวข้อนี้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ การข้ามแบบใช้
ความเร็วอิสระสม่ำเสมอตลอดการข้ามในครั้งเดียวและการข้ามที่
ต้องมีการหยุด ชะลอ หรือใช้ความเร็วในการข้ามไม่สม่ำเสมอ เช่น 
การที่ผู ้ข้ามหยุดชะงักบริเวณส่วนใดส่วนหนึ่งของถนน เพื่อรอให้
ยานพาหนะผ่านไปก่อน เป็นต้น จากการสำรวจข้อมูลทั้ง 4 พื้นที่
ศึกษา ได้ผลดังต่อไปน้ี 

จากข้อมูลในตารางที่ 8 จะเห็นได้ว่าผู้ข้ามที่สามารถใช้ความเร็ว
ในการข้ามเท่ากันตลอดการข้ามในครั้งเดียว มีจำนวน 682 คน ใช้
ความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 1.44 เมตร/วินาที ส่วนผู้ข้ามที่ต้องมีการหยุด 
ชะลอ หรือใช้ความเร็วในการข้ามไม่สม่ำเสมอ มีจำนวน 166 คน ใช้
ความเร ็วเฉล ี ่ยอย ู ่ที่ 1.10 เมตร/ว ินาที เม ื ่อนำความเร ็วมา
เปรียบเทียบและทดสอบทางสถิติ พบว่าความเร็วของผู้ข้ามที่เดิน
โดยมีและไม่ม ีการหยุดชะลอระหว่างทางแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 

จากการสังเกตในสนามพบว่าการที่ผู ้ข้ามสามารถข้ามโดยใช้
ความเร็วในการข้ามสม่ำเสมอตลอดการข้าม เป็นเพราะบนถนนไม่มี
ยานพาหนะ ผู้ขับขี ่ยานพาหนะจอดหรือหยุดรถให้ผู ้ข้าม หรือมี
ยานพาหนะน้อยมาก ทำให้ผู้ข้ามเดินโดยใช้ความเร็วอิสระอย่าง
สม่ำเสมอ ส่วนการข้ามที่ต้องมีการหยุด ชะลอ หรือใช้ความเร็วใน
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การข้ามไม่สม่ำเสมอ มักจะเกิดจากการใช้ทางข้ามในขณะที ่มี
การจราจรหนาแน่น ผู้ขับขี่ยานพาหนะไม่หยุดให้ข้าม ผู้ข้ามฝ่าฝืน
สัญญาณไฟคนข้าม ทำให้การเดินข้ามต้องหยุดชะงัก หรือต้องชะลอ
ความเร็วในการข้าม  

4. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

4.1. สรุปผลการศึกษา 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเร็วในการใช้ทางขา้ม
ถนนของคนเดินเท้าที่มีลักษณะต่างๆ กัน โดยพิจารณาเฉพาะทาง
ข้ามบนถนนขนาด 4 ช่องจราจร ในเขตกรุงเทพมหานคร พื้นที่
ศึกษาประกอบด้วยทางข้ามจำนวน 4 แห่ง เป็นทางข้ามที่ตั ้งอยู่
บริเวณทางแยก 2 แห่ง และอยู่ระหว่างช่วงถนน 2 แห่ง เป็นทาง
ข้ามที่มีสัญญาณไฟคนข้าม 2 แห่งและไม่มีสัญญาณไฟคนข้าม 2 
แห่ง การศึกษาพบผู้เดินทางที่สำรวจได้ในพื้นที่ศึกษาจำนวน 848 
คน ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังต่อไปน้ี  

ความเร็วเฉลี่ยในการใช้ทางข้ามของผู้เดินเท้า เท่ากับ 1.37 
เมตร/วินาที ความเร็วเฉลี ่ยที่ 15 เปอร์เซ็นต์ไทล์ เท่ากับ 1.11 
เมตร/วินาที และความเร็วเฉลี่ยที่ 85 เปอร์เซ็นต์ไทล์ คือ 1.61 
เมตร/วินาที 

เมื่อพิจารณาตามลักษณะของทางข้ามพบว่าความเร็วในการใช้
ทางข้ามที่อยู่บริเวณแยกและภายในช่วงถนนแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญ โดยทางข้ามที ่อยู ่บริเวณแยกผู ้ข้ามใช้ความเร็วเฉล่ีย
เท่ากับ 1.39 เมตร/วินาที ส่วนทางข้ามที่อยู่บริเวณช่วงถนนผู้ข้ามใช้
ความเร็วเฉลี่ยเท่ากับ 1.23 เมตร/วินาที 

เมื่อพิจารณาตามลักษณะของผู้ข้ามพบว่า ผู้ข้ามที่มีเพศต่างกัน
มีความเร็วในการใช้ทางข้ามแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ โดยเพศ
ชายมีความเร็วเฉลี่ยในการใช้ทางข้าม 1.42 เมตร/วินาที เพศหญิงมี
ความเร็วเฉลี ่ย 1.33 เมตร/วินาที ผู ้ข ้ามที ่มีช่วงอายุต่างกันมี
ความเร็วในการใช้ทางข้ามแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ โดยผู้ที่มีอายุ
ต่ำกว่า 20 ปี มีความเร็วเฉลี่ยในการใช้ทางข้าม 1.63 เมตร/วินาที ผู้
ที่มีอายุระหว่าง 21-60 ปี มีความเร็วเฉลี่ย 1.38 เมตร/วินาที และผู้
ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี มีความเร็วเฉลี่ย 1.15 เมตร/วินาที และการ
ข้ามที่มีจำนวนผู้ร่วมทางแตกต่างกันมีความเร็วในการใช้ทางข้าม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ โดยการข้ามคนเดียวมีความเร็วเฉล่ียใน 
1.42 เมตร/วินาที ส่วนการข้ามเป็นกลุ ่มมีความเร็วเฉลี ่ย 1.32 
เมตร/วินาที 

เมื่อพิจารณาตามพฤติกรรมการข้าม พบว่า ความเร็วในการใช้
ทางข้ามโดยมีและไม่มีสัมภาระไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ข้าม
ที่มีสัมภาระใช้ความเร็วเฉลี่ยเท่ากับ 1.31 เมตร/วินาที ส่วนผู้ข้ามที่
ไม่มีสัมภาระใช้ความเร็วเฉลี่ยเท่ากับ 1.37 เมตร/วินาที ความเร็วใน
การใช้ทางข้ามโดยปฏิบัติตามและฝ่าฝืนสัญญาณไฟคนข้ามแตกตา่ง
กันอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ที่ข้ามตามสัญญาณไฟมีความเร็วเฉลี่ยเท่ากับ 

1.39 เมตร/วินาที ส่วนผู้ที่ข้ามโดยฝ่าฝืนสัญญาณไฟมีความเร็วเฉล่ีย
เท่ากับ 1.11 เมตร/วินาที ความเร็วในการข้ามเม่ือข้ามด้วยความเร็ว
อิสระสม่ำเสมอตลอดการข้ามในครั้งเดียวและการข้ามที่ต้องมีการ
หยุด ชะลอ หรือใช้ความเร็วในการข้ามไม่สม่ำเสมอแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำคัญ ผู้ข้ามด้วยความเร็วอิสระสม่ำเสมอตลอดการข้ามในคร้ัง
เดียวมีความเร็วเฉลี่ยเท่ากับ 1.44 เมตร/วินาที ส่วนผู้ข้ามที่ต้องมี
การหยุด ชะลอ หรือใช้ความเร็วในการข้ามไม่สม่ำเสมอ มีความเร็ว
เฉล่ียเท่ากับ 1.10 เมตร/วินาที 

4.2. ข้อเสนอแนะ 

ผลจากการศึกษานี ้ สามารถนำไปเป็นข้อมูลประกอบเพ่ือ
ออกแบบปรับปรุงทางข้ามประเภททางม้าลายให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นได้ เนื่องจากโดยทั่วไปการพิจารณาออกแบบความกว้างของ
ทางม้าลายและความยาวรอบสัญญาณไฟคนข้าม จะต้องพิจารณา
ให้สอดคล้องกับพื ้นที่ ปริมาณจราจร ความยาวที ่ต้องเดินข้าม 
ปริมาณผู้ข้ามและลักษณะและความเร็วของผู้เดินเท้าในพื้นที่นั้นๆ 
เพื่อให้ได้ทางข้ามที่ปลอดภัยและระยะเวลาไฟเขียวของคนเดินข้าม
ที่เหมาะสม โดย HCM 2010 [14] แนะนำให้ใช้ค่าความเร็วที่ 15 
เปอร์เซ็นต์ไทล์ เท่ากับ 1.2 เมตร/วินาที ในการคำนวณความยาว
สัญญาณไฟสำหรับคนเดินข้ามถนน อย่างไรก็ตามจากการศึกษานี้
พบว่าความเร็วที่ 15 เปอร์เซ็นต์ไทล์ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเทา่กับ 
1.11 เมตร/วินาที และหากพิจารณาในรายละเอียดจะเห็นได้ว่า
ความเร็วที่ 15 เปอร์เซ็นต์ไทล์ ความเร็วเฉลี่ย และความเร็วที่ 85 
เปอร์เซ ็นต์ไทล์ มีความแตกต่างกันตามลักษณะของทางข้าม 
ลักษณะของผู ้ข ้าม และพฤติกรรมการข้าม ดังนั ้นเพื ่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดจึงควรมีการพิจารณาประเด็นเหล่านี้ในการออกแบบ
ทางข้ามให้เหมาะสมกับแต่ละพ้ืนที่ต่อไป 

นอกจากนี้เพื่อให้สามารถเข้าใจพฤติกรรมการใช้ทางข้ามของผู้
เดินเท้าได้ครอบคลุมมากยิ ่งขึ ้น การศึกษาในอนาคตควรมีการ
พิจารณาทางข้ามรูปแบบอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เช่น ทางข้ามบนถนน 2 ช่อง
จราจร บนถนน 6 ช่องจราจร  หรือทางข้ามที่มีเกาะกลาง เป็นต้น 
นอกจากนี้ควรมีการพิจารณาทางข้ามในพื้นที่ศึกษาหลายๆ แห่ง 
เนื ่องจากถึงแม้จะเป็นทางข้ามที ่มีลักษณะคล้ายกัน แต่ปัจจัย
แวดล้อมที่ต่างกัน เช่น ปริมาณผู้ข้าม หรือสภาพจราจรโดยรอบ 
อาจทำให้เกิดพฤติกรรมที่ต่างกันได้  
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การศึกษาพฤติกรรมและความเร็วของยานพาหนะเม่ือขับขี่ผ่านสันชะลอความเร็ว 
INVESTIGATING OF THE BEHAVIOR AND SPEED OF VEHICLES ACROSS SPEED HUMPS AND BUMPS 
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บทคัดย่อ 

การใช้สันชะลอความเร็วเป็นหนึ่งในมาตรการสยบการจราจรเพื่อเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีปริมาณจราจรไม่คับคั่ง
มากนัก วัตถุประสงค์หลักของการใช้สันชะลอความเร็ว คือ เพื่อชะลอความเร็วของยานพาหนะและช่วยลดปริมาณการจราจรในบริเวณพื้นที่ติดต้ัง 
การใช้สันชะลอความเร็วอย่างเหมาะสมจะช่วยลดอุบัติเหตุและความรุนแรงของอุบัติเหตุได้อย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามสันชะลอความเร็วจัดเป็น
อุปสรรคที่ติดตั ้งอยู ่บนผิวจราจร การใช้งานสันชะลอความเร็วอย่างไม่เหมาะสมอาจเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจราจรได้ งานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ความเร็วในช่วงก่อนและหลังสันชะลอความเร็วของยานพาหนะประเภทต่างๆ โดยทำการเก็บ
ข้อมูลด้วยการบันทึกวีดีโอสภาพจราจรบริเวณท่ีมีการติดต้ังสันชะลอความเร็วรูปแบบต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร จากน้ันนำเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลความเร็วของยานพาหนะประเภทต่างๆ ก่อนและหลังตำแหน่งที่ติดต้ังสันชะลอความเร็ว รวมท้ังใช้สถิติเพ่ือทดสอบระดับนัยสำคัญ ผลที่ได้จาก
การศึกษานี้สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้และติดตั้งสันชะลอความเร็วอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ใช้ถนนต่อไป 
คำสำคัญ: สันชะลอความเร็ว, เนินชะลอความเร็ว, ลูกระนาด, ความปลอดภัย, การสยบการจราจร 

Abstract 

Using of the speed hump and speed bump is one of the most common traffic calming measures in the local areas or 
roadways with low traffic volume. The main purposes of using them are to decrease the vehicle speed and lessen the traffic 
volume around the area of installation to create the safer traffic environment. Previous studies pointed out that the properly 
deployment of these calming devices can significantly reduce the number and severity of the road traffic accident. However, 
speed hump and speed bump could be considered as obstacles installed on the road surface, the inappropriate usages of 
these devices could generate more traffic accidents. This research aims to investigate the driving behaviors and speed profiles 
of various types of vehicle before, during and after crossing speed humps and bumps. The real traffic activities at 4 study sites 
in the outskirts area of Bangkok were collected by using VDO recording, and then analyzed to find the speed profiles and 
driving behaviors of various types of vehicle when crossing speed humps and bumps. The statistical methods were also 
applied to test the degree of significance of the outcomes. Finally, the driving behaviors of various vehicles within traffic calming 
zone from the results can be used as a basis for decision-making in the selection and installation of the appropriate speed hump 
and bump to ensure the maximum safety for road users in the future. 
Keywords: Speed hump, Speed bump, Safety, Traffic Calming 

 
1. บทนำ 

การสยบการจราจร (traffic calming) เป็นหนึ่งในแนวทางการ
เพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนให้แก่ผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางอื่นๆ การ
สยบการจราจรสามารถกระทำได้โดยการผสมผสานระหว่างการใช้
อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ เพื่อลดความเร็วและอันตรายจากการ
ขับขี่ยานพาหนะให้น้อยลง ร่วมกับการโน้มน้าวให้ผู้ขับขี่ขับรถอย่าง
ระมัดระวังเพื่อยกระดับความปลอดภัยบนถนนให้สูงขึ้น [1, 2] จาก
การทบทวนผลศึกษาที่ผ่านมาในหลายๆ ประเทศ [3, 4] พบว่าการ
ใช้สันชะลอความเร็วเพื่อสยบการจราจรอย่างเหมาะสมสามารถช่วย

ชะลอความเร็วและลดมลพิษทางเสียงที่เกิดจากยานพาหนะได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้เมื่อทำการวิเคราะห์สถิติอุบัติเหตุและ
ผู้บาดเจ็บ [5] พบว่าการติดตั้งสันชะลอความเร็วช่วยลดจำนวน
อุบัติเหตุรุนแรงและผู้บาดเจ็บได้ถึงกว่าร้อยละ 60 นับเป็นวิธีการ
สยบการจราจรที่ประหย ัดงบประมาณในการลงท ุนแต่ให้
ประสิทธิภาพสูง  

จากข ้อด ีของส ันชะลอความเร ็วทำให้ม ีการใช ้งานอย่าง
แพร่หลายโดยทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ โดยสำหรับประเทศที่
พัฒนาแล้วสันชะลอความเร็วจะได้รับการออกแบบและติดตั้งให้



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

TRL-05-2 

เป็นไปตามมาตรฐานที่ผ่านการศึกษาวิจัยและทดสอบอย่างเข้มข้น 
[6] อย่างไรก็ตามการใช้งานสันชะลอความเร็วในประเทศที่กำลัง
พัฒนามักจะไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจน [7-8] ถึงแม้ในบางประเทศจะมี
มาตรฐานเฉพาะสำหรับสันชะลอความเร็ว แต่ยังสามารถพบเห็น
การติดตั้งสันชะลอความเร็วที่มีรูปแบบ ความกว้าง และความสูง
ต่างๆ ที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานได้ทั่วไป นอกจากนี ้สันชะลอ
ความเร็วยังจัดเป็นอุปสรรคสำหรับการจราจรประเภทหนึ่ง การ
ติดตั้งและเลือกใช้งานที่ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึง
ประสงค์ได้ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทราบและเข้าใจ
พฤติกรรมการชะลอความเร็วของยานพาหนะเมื่อผ่านสันชะลอ
ความเร็วรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สามารถเลือกใช้สันชะลอความเร็วได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุด 

บทความนี้ทำการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ความเร็ว
ในช่วงก่อนและหลังสันชะลอความเร็วของยานพาหนะประเภทต่างๆ 
โดยทำการเก็บข้อมูลด้วยการบันทึกวีดีโอสภาพจราจรบริเวณที่มี
การติดตั้งสันชะลอความเร็วที่มีขนาดแตกต่างกัน 4 แห่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร และทำการนำเสนอผลการวิเคราะห์ในประเด็น
ต่างๆ โดยเนื้อหาในส่วนถัดไปของบทความประกอบด้วย มาตรฐาน
เกี่ยวกับสันชะลอความเร็วและการศึกษาพฤติกรรมยานพาหนะเม่ือ
ผ่านสันชะลอความเร็วในประเทศไทย วิธีการศึกษา ผลและการ
ว ิ เคราะห ์ผลการศ ึกษา  และการสร ุปผลการศ ึกษารวมท้ัง
ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาวิจัยในอนาคต  

2.  มาตรฐานและการศึกษาพฤติกรรมยานพาหนะเมื่อผ่านสัน
ชะลอความเร็วในประเทศไทย 

2.1. มาตรฐานการก่อสร้างสันชะลอความเร็ว 

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง [9] ได้
กำหนด มาตรฐานการก่อสร้างสันชะลอความเร็ว มยผ. 2301-56 
โดยเนื้อหาในมาตรฐานครอบคลุมสันชะลอความเร็วที่มีใช้อยู่ใน
ประเทศไทย ได้แก่ ลูกระนาด (speed bump) และเนินชะลอ
ความเร็ว (speed hump) และมีการให้รายละเอียดการใช้สันชะลอ
ความเร็วเพ่ือให้เหมาะสมกับพ้ืนที่และการจราจร ดังต่อไปน้ี 

2.1.1 ลูกระนาด 

ลูกระนาด มีลักษณะเป็นส่วนยกที่ก่อสร้างเพิ่มเติมจากพื้นถนน 
โดยมีระยะฐานกว้างตั ้งแต่ 30 ถึง 90 เซนติเมตร ความสูงไม่เกิน 
7.5  เซนติเมตร เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับยานพาหนะ
ที่สัญจรผ่าน ลูกระนาดโดยส่วนใหญ่ถูกก่อสร้างในบริเวณพื้นที่จอด
รถหรือบนถนนส่วนบุคคล ความเร็วของยานพาหนะ ณ จุดที่สัญจร
ผ่านลูกระนาดอยู่ที่ประมาณ 8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือน้อยกว่า 

2.1.2 เนินชะลอความเร็ว 

เนินชะลอความเร็ว มีลักษณะเป็นส่วนยกที่ก่อสร้างเพ่ิมเติมจาก

พื้นถนนโดยมีระยะฐานกว้างมากกว่า 90 เซนติเมตร ทั้งนี้เนินชะลอ
ความเร็วมีได้หลายรูปแบบ ส่วนใหญ่ถูกก่อสร้างในบริเวณพื้นที่
ชุมชนและเขตที่พักอาศัย ความเร็วของยานพาหนะ ณ จุดที่สัญจร
ผ่านเนินชะลอความเร็วอยู่ที่ประมาณ 24 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือ
น้อยกว่า ในมาตรฐาน มยผ.2301-56 กำหนดเนินชะลอความเร็วไว้ 
2 รูปแบบ ตามมาตรฐานสากล ได้แก่  

(1) เน ินชะลอความเร ็วแบบโค ้งพาราโบล่า (parabolic 
speed hump) ซึ่งมีลักษณะเป็นเสี ้ยวโค้งพาราโบล่ามี
ฐานกว้าง 3.7 เมตร โดยประมาณ และมีความสูง 7.6 
เซนติเมตร โดยประมาณ  

(2) เนินชะลอความเร็วแบบผิวบนแบนราบ (flat-topped 
speed hump) มีความสูงไม่เกิน 7.5 เซนติเมตร และมี
ทางลาดขึ้นและลาดลงที่มีความชันตั้งแต่ 1:12 ถึง 1:15 
โดยความยาวของผิวราบด้านบนในทิศทางที่ยานพาหนะ
สัญจรผ่านมีระยะไม่น้อยกว่า 2 เมตร และสามารถใช้เป็น
ทางคนเดินข้ามได้ 

2.2. การศึกษาพฤติกรรมยานพาหนะเม่ือผา่นสันชะลอ
ความเร็วในประเทศไทย 

ในประเทศไทยมีผู้ให้ความสนใจและทำการศึกษาพฤติกรรม
ของยานพาหนะเมื่อผ่านสันชะลอความเร็วในประเด็นต่างๆ หลาย
ประเด็น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี  

ซุลกีฟลี [10] ทำการศึกษาเนินชะลอความเร็วที่ติดตั้งบนถนน
สายประธานและรองประธาน ในเขตเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
จำนวน 3 แห่ง ซึ่งมีความกว้างตั้งแต่ 4-6 เมตร สูง 10 เซนติเมตร
พบว่าความเร็วเฉลี่ยที่ตำแหน่งเนินชะลอความเร็ว มีค่าระหว่าง 13-
16 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ความเร็วที่ 85 เปอร์เซ็นต์ไทล์อยู่ระหว่าง 
17-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยหากพิจารณาแยกตามประเภทรถ 
พบว่ากลุ่มรถจักรยานยนต์จะมีความเร็วที่ 85 เปอร์เซ็นต์ไทล์ สูง
กว่ากลุ ่มรถประเภทอื ่นๆ โดยมีค่าระหว่าง 21-23 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง ในขณะที่รถยนต์นั่ง 4 ล้อ มีค่าระหว่าง 15-20 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง 

ทัศวรรณ และคณะ [11] ทำการศึกษาความเร็วของรถยนต์นั่ง
ส่วนบุคคลเม่ือขับขี่ผ่านเนินชะลอความเร็ว ในเขตมหาวิทยาลัย โดย
แบ่งเป็นเนินบนถนนสายหลัก 1 แห่ง มีความกว้าง 10.5 เมตร สูง 
7.5 เซนติเมตร และเนินบนถนนสายรอง 2 แห่ง กว้าง 0.8 เมตร สูง 
5 เซนติเมตร  และ กว้าง 1.5 เมตร สูง 7.5 เซนติเมตร ผลการศึกษา
พบว่าความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์ส่วนบุคคลขณะผ่านเนินขนาดใหญ่
บนถนนสายหลักมีค่าเท่ากับ 26.47 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ความเร็วที่ 
85 เปอร์เซ็นต์ไทล์ เท่ากับ 35.47 กิโลเมตรต่อชั ่วโมง สูงกว่า
ความเร็วเฉลี่ยบนเนินขนาดเล็กกว่าที่อยู่บนถนนสายรอง (ระหว่าง 
10.81-14.06 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) และความเร็วที่ 85 เปอร์เซ็นต์
ไทล์ (ระหว่าง 18.04-19.51 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) อย่างมีนัยสำคัญ 
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Satiennam et al. [6] ทำการศึกษาอิทธิพลของลูกระนาดและ
เนินชะลอความเร็วที ่มีต่อรถจักรยานยนต์ โดยทำการศึกษาลูก
ระนาดจำนวน 3 แห่ง ความกว้างระหว่าง 0.35-1.5 เมตร สูง 5-7 
เซนติเมตร และเนินชะลอความเร็วจำนวน 3 แห่ง ความกว้าง
ระหว่าง 5.3-10.3 เมตร สูง 13-18 เซนติเมตร โดยพ้ืนที่ศึกษาอยู่ใน
เขตมหาวิทยาลัย ผลการศึกษาพบว่าความเร็วรถจักรยานยนต์ที่
ตำแหน่งลูกระนาดมีค่าระหว่าง 15-18 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ลดลง
จากความเร็วช่วงก่อนถึงลูกระนาดร้อยละ 43-47 ในขณะที่ความเร็ว
รถจักรยานยนต์ที่เนินชะลอความเร็วมีค่าระหว่าง 29-31 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง ลดลงจากความเร็วช่วงก่อนถึงเนินชะลอความเร็วร้อยละ 
13-39 

พรศิริ และคณะ [12] ทำการศึกษาประสิทธิภาพในการควบคุม
ความเร็วของรถจักรยานยนต์ด้วยเนินชะลอความเร็ว โดยแบ่งกลุ่ม
เนินที่ศึกษาเป็น 3 กลุ่ม คือ ลูกระนาด เนินชะลอความเร็วขนาด
กว้างน้อยกว่า 1 เมตร และขนาดกว้างกว่า  1 เมตร พื้นที่ศึกษาอยู่
ในเขตมหาวิทยาลัย รวม 20 ตำแหน่ง ผลการศึกษาพบว่าในกลุ่ม
ยางชะลอความเร็ว พบว่าผู ้ข ับขี ่สามารถสัญจรผ่านยางชะลอ
ความเร็ว ด้วยความเร็วเฉลี ่ย 11-16 กิโลเมตรต่อชั ่วโมง และ
ความเร็วที่ 85 เปอร์เซ็นไทล์ เท่ากับ 15-22 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ใน
กลุ่มเนินที่มีขนาดของความกว้างน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 เมตร พบว่า
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สามารถสัญจรผ่านเนินกระแทกด้วยความเร็ว
เฉลี่ย 12-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และความเร็วที่ 85 เปอร์เซ็นไทล์ 
เท่ากับ 14-19 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในกลุ่มเนินที่ขนาดมากกว่าหรือ
เท่ากับ 1 เมตรพบว่า ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ข้ามเนินด้วยความเร็ว
เฉลี่ย 12-34 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และความเร็วที่ 85 เปอร์เซ็นไทล์ 
เท่ากับ 13-41 กิโลเมตรต่อชั่วโมง นอกจากนี้ยังได้นำเสนอสมการ
สำหรับทำนายความเร็วเฉลี่ยและความเร็วที่ 85 เปอร์เซ็นต์ไทล์ 
ของรถจักรยานยนต์ขณะผ่านสันชะลอความเร็ว 

จากรายละเอียดการศึกษาเกี ่ยวกับสันชะลอความเร็วใน
ประเทศไทยดังข้างต้น เห็นได้ว่าสันชะลอความเร็วที่มีการใช้งาน
ภายในประเทศมีขนาดไม่คงที่ มีความแตกต่างกันทั้งในด้านความ
กว้างและความสูงของสัน อีกทั้งบางแห่งมีการติดตั้งบนถนนสาย
ประธานซึ่งอาจขัดแย้งกับข้อแนะนำตามมาตรฐานการใช้งาน [9] ที่
แนะนำให้ใช้ในบริเวณเขตชุมชน พื้นที่พักอาศัย หรือพื้นที่เฉพาะ 
นอกจากนี ้พ ื ้นท ี ่ศ ึกษาที ่ผ ่านมาส่วนใหญ่ย ังจำก ัดอยู ่ ในเขต
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้อาจเนื่องด้วยประเด็นด้านความปลอดภัย หรือ
ข้อจำกัดในการเก็บข้อมูล อีกทั้งพื้นที่ศึกษาทั้งหมดดังข้างต้น อยู่
นอกเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้นในการศึกษานี้ผู ้วิจัยจึงพิจารณา
เลือกพื้นที่ศึกษาให้กระจายอยู่ในพื้นที่ที ่หลากหลาย เพื่อให้มีผล
การศึกษาและข้อมูลที่ครอบคลุมพื้นที่ที่ยังไม่มีรายงานผลการศึกษา
ในอดีต ตั้งแต่พ้ืนที่ที่อยู่ภายในหมู่บ้าน ภายในมหาวิทยาลัย ภายใน
นิคมอุตสาหกรรม และภายในซอยซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ความเร็วของยานพาหนะเมื่อผ่านสัน
ชะลอความเร็วแบบต่างๆ 

3. วิธีการศึกษา  

การศึกษาพฤติกรรมการขับขี ่และการชะลอความเร็วของ
ยานพาหนะประเภทต่างๆ เมื่อขับขี่ผ่านสันชะลอความเร็ว ใช้การ
บันทึกวีดีโอสภาพจราจรในพื้นที่จริงที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ชะลอ
ความเร็ว โดยแบ่งประเภทสันชะลอความเร็วออกเป็น 2 ชนิด ตาม
มาตรฐาน มยผ.2301-56 [9] ได้แก่ ลูกระนาดชะลอความเร็ว 
(speed bump) และเนินชะลอความเร็ว (speed hump) โดยมี
รายละเอียดของพื้นที่ศึกษา วิธีการเก็บข้อมูล และสภาพจราจรของ
พ้ืนที่ศึกษาดังต่อไปน้ี 

3.1. พ้ืนที่ศึกษา 

พื้นที่ที่ทำการศึกษาเป็นที่ราบมีความชันของถนนต่ำ จำนวน 4 
พื้นที่ ประกอบด้วยพื้นที่ที่มีการติดตั้งลูกระนาดจำนวน 1 แห่ง และ
เนินชะลอความเร็วแบบสันโค้งพาราโบลา จำนวน 3 แห่ง โดยมี
รายละเอียดดังนี้  

(1) ถนนภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นถนนผิว
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 2 ช่องจราจร ถนนมีความกว้าง 
8.12 เมตร ความชันเท่ากับร้อยละ 0.050 มีการติดตั้งลูก
ระนาด ขนาดกว้าง 0.35 เมตร สูง 5.0 ซม.  

(2) ถนนภายในหมู่บ้าน เคซี กรีนวิว ซอยมิตรไมตรี 10/1 
เขตหนองจอก เป็นถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 2 
ช่องจราจร ถนนมีความกว้าง 11.95 เมตร ความชัน
เท่ากับร้อยละ 0.112 มีการติดตั้งเนินชะลอความเร็วสัน
โค้งแบบพาราโบล่า ขนาดกว้าง 1.10 เมตร สูง 5.00 ซม.  

(3) บริเวณภายในซอยรามอินทรา 23 เป็นถนนที่มีผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตขนาด 2 ช่องจราจร ถนนมีความกว้าง 
6.00 เมตร ความชันเท่ากับร้อยละ 0.058 มีการติดต้ัง
เนินชะลอความเร็วสันโค้งแบบพาราโบล่า ขนาดกว้าง 
2.90 เมตร สูง 11.30 ซม.  

(4) ถนนภายในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เป็นถนนผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาด 2 ช่องจราจร ถนนมีความ
กว้าง 8.80 เมตร ความชันเท่ากับร้อยละ 0.022 มีการ
ติดตั้งเนินชะลอความเร็วสันโค้งแบบพาราโบล่า ขนาด
กว้าง 3.10 เมตร สูง 15.70 ซม.  

พิจารณาเก็บข้อมูลจราจรบริเวณพื้นที่ศึกษาแต่ละแห่งในวัน
ทำงาน (จันทร์-ศุกร์) นอกช่วงเวลาเร่งด่วนเพ่ือให้รถที่สัญจรสามารถ
ขับขี่ได้ด้วยความเร็วอิสระ โดยเก็บข้อมูลการจราจรทั้งสองทิศทาง
เป็นเวลา 1 ชั่วโมง สภาพของพื้นที่ศึกษาแต่ละแห่งแสดงดังรูปที่ 1-
4 รายละเอียดของพ้ืนที่ศึกษาแสดงดังตารางที่ 1  
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รูปที่ 1  ลูกระนาดภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

 
รูปที่ 2  เนินชะลอความเร็วภายในหมู่บ้าน เคซี กรีนวิว 

 
รูปที่ 3  เนินชะลอความเร็วภายในซอยรามอินทรา 23 

 

รูปที่ 4  เนินชะลอความเร็วภายในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 

 

 

ตารางท่ี 1 รายละเอียดของพ้ืนที่ศึกษาและขนาดสันชะลอความเร็ว 

พ้ืนที่ศึกษา* (1) (2) (3) (4) 

ประเภทผิวทาง ค.ส.ล. 
ค.
ส.ล. 

แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต 

แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต 

ความกวา้งถนน 
(ม.) 

8.12 11.95 6.00 8.80 

ความยาวสัน (ม.) 7.08 11.80 5.92 8.70 
ความกวา้งสัน (ม.) 0.35 1.10 2.90 3.10 
ความสูงสัน (ซม.) 5.00 5.00 11.30 15.70 
ความชันถนน (%) 0.050 0.122 0.058 0.022 

* พ้ืนที่ศึกษา (1) ม.เทคโนโลยีมหานคร, (2)  หมู่บ้านเคซี กรีนวิว, (3) ซอยรามอินทรา 23, 
และ (4) นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 

3.2. วิธีการเก็บและถอดข้อมูล 

การเก็บข้อมูลพฤติกรรมการชะลอความเร็วและความเร็วของ
ยานพาหนะเมื่อขับขี่ผ่านสันชะลอความเร็ว ใช้การบันทึกวีดีโอใน
สถานที่จริง โดยในพื้นที่ศึกษาได้ทำการติดตั้งเสาจราจรที่ตำแหน่ง
ระยะทาง 45 35 25 15 และ 5 เมตร ก่อนและหลังส ันชะลอ
ความเร็ว เพื่อใช้ในการแสดงตำแหน่งและสะดวกในการถอดข้อมูล
พฤติกรรมจราจรจากวีดีโอ  

การบันทึกวีดีโอ ใช้กล้องวีดีโอจำนวน 3 เครื่อง โดยเครื่องแรก
ใช้บันทึกพฤติกรรมในช่วง 45-15 เมตร ก่อนถึงเนินชะลอความเร็ว 
เครื่องที่ 2 ใช้บันทึกพฤติกรรมในช่วง 15 เมตร ก่อนและหลังสัน
ชะลอความเร็ว ส่วนเคร่ืองที่ 3 ใช้สำหรับบนัทึกพฤติกรรมในช่วง 15 
ถึง 45 เมตร หลังสันชะลอความเร็ว โดยรายละเอียดของการเตรียม
พ้ืนที่ศึกษาและการติดต้ังวีดีโอแสดงดังรูปที่ 5 

ในการคำนวณความเร ็วของยานพาหนะจะพิจารณาจาก
ระยะทางส่วนด้วยความแตกต่างของเวลา เช่น ความเร็วของ
ยานพาหนะที่ระยะทาง 40 เมตรก่อนถึงสันชะลอความเร็วสามารถ
คำนวณได้จาก ระยะทางระหว่างเสาจราจรที่ 45 และ 35 เมตร 
ก่อนถึงสันชะลอความเร็ว  (ระยะทาง 10 เมตร)  หารด้วยความ
แตกต่างของเวลาที่บันทึกได้ ณ เสาจราจรดังกล่าว  

ในกระบวนการถอดข้อมูลจะพิจารณาใช้เฉพาะข้อมูลจราจร
ของยานพาหนะที่ขับขี่ด้วยความเร็วอิสระเท่านั้น ไม่พิจารณาการขับ
ขี่ที่ถูกรบกวนโดยปัจจัยภายนอก เช่น การขับตามรถคันอื่นๆ การมี
คนเดินเท้าข้ามถนนตัดหน้า เป็นต้น 
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รูปที่ 5  ตำแหน่งติดต้ังเสาจราจรและการบันทึกวีดีโอ 

3.3. ข้อมูลจราจรเบ้ืองต้นของพ้ืนที่ศึกษา 

ข้อมูลปริมาณจราจรรายชั่วโมงที่สำรวจได้นอกช่วงเวลาเร่งด่วน
ในพื้นที่แต่ละแห่ง แสดงดังตารางที่ 2 โดยในการศึกษานี้จำแนก
ประเภทยานพาหนะออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ รถยนต์ส่วนบุคคล 
รถบรรทุกขนาดเล็ก (6 ล้อ) รถบรรทุกขนาดใหญ่ (ต้ังแต่ 10 ล้อเป็น
ต้นไป) และรถจักรยานยนต์ โดยตัวเลขในตารางแสดงจำนวนรถท่ี
ขับขี่ผ่านสันชะลอความเร็วภายในเวลา 1 ชั่วโมง ที่ทำการสำรวจ
ส่วนตัวเลขที ่อยู ่ในเครื ่องหมายวงเล็บแสดงจำนวนรถที ่ว ิ ่งด้วย
ความเร็วอิสระไม่ถูกรบกวนจากปัจจัยภายนอกอื่นๆ และสามารถ
นำมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการขับขี่ได้ต่อไป 

ตารางท่ี 2 ปริมาณจราจรรายช่ัวโมงนอกช่วงเวลาเร่งด่วนที่สำรวจ
ได้ในพ้ืนที่ศึกษา 

พื้นที่* 
รถยนต์

ส่วนบุคคล 
บรรทุก 
6 ล้อ 

บรรทุก
10 ล้อ 
ข้ึนไป 

จักร 
ยานยนต ์

รวม 

(1) 95(78) - - 68(24) 163(102) 
(2) 88(60) - - 67(45) 155(105) 
(3) 170(66)     119(39) 289(105) 
(4) 70(42) 60(45) 24(15) 70(34) 224(136) 
รวม 423(246) 60(45) 24(15) 324(142) 831(448) 

* พื้นที่ศึกษา, (1) ม.เทคโนโลยีมหานคร, (2)  หมู่บ้านเคซี กรีนวิว, (3) ซอยรามอินทรา 
23, และ (4) นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 

4. ผลการและการวิเคราะห์ผลการศึกษา 

การกระจายความเร็วของยานพาหนะประเภทต่างๆ ที่ตำแหน่ง 
40 เมตร ก่อนถึงจนกระทั ่งผ่านสันชะลอความเร็วรูปแบบต่างๆ 
แสดงดังรูปที่ 6 ความเร็วเฉลี่ย ความเร็วสูงสุด ต่ำสุด และที่ 85 
เปอร์เซนต์ไทล์ แสดงดังตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความเร็ว
เฉลี่ยของยานพาหนะประเภทต่างๆ ที่ตำแหน่งสันชะลอความเร็วที่
ระดับความเช่ือมัน 95% แสดงดังตารางที่ 4 

 
ก) ลูกระนาดกว้าง 0.35 เมตร สูง 5.0 เซนติเมตร 

 
ข) เนินชะลอความเร็ว กว้าง 1.10 เมตร สูง 5.0 เซนติเมตร 

 
ค) เนินชะลอความเร็ว กว้าง 2.90 เมตร สูง 11.3 เซนติเมตร 

 
ง) เนินชะลอความเร็ว กว้าง 3.10 เมตร สูง 15.7 เซนติเมตร 

รูปที่ 6 ความเร็วเฉล่ียของยานพาหนะเม่ือผ่านสันชะลอความเร็ว 
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ตารางท่ี 3 ความเร็วรถประเภทต่างๆ ที่ผ่านสันชะลอความเร็ว 

พื้น
ที่* 

รถ** 
ระยะ
จากสัน 
(เมตร) 

ความเร็ว (กิโลเมตร/ชั่วโมง) 

ต่ำสุด สูงสุด เฉลี่ย 
85 

เปอร์เซ็นต์
ไทล์ 

1 

PC 
-40 8.37 54.00 30.24 37.44 
0 5.12 49.09 17.54 23.64 

 (%) 38.86 9.09 42.01 36.86 

MC 
-40 13.50 45.00 28.89 36.00 
0 7.50 30.00 13.57 19.13 

 (%) 44.44 33.33 53.01 46.88 

2 

PC 
-40 20.00 60.00 40.72 49.09 
0 6.75 30.00 18.13 25.12 

 (%) 66.25 50.00 55.48 48.84 

MC 
-40 25.12 83.08 42.19 56.84 
0 9.73 45.00 21.86 31.86 

 (%) 61.26 45.83 48.20 43.95 

3 

PC 
-40 20.00 51.43 35.14 43.20 
0 11.25 25.71 16.67 20.73 

 (%) 43.75 50.00 52.56 52.01 

MC 
-40 22.50 51.43 38.09 49.09 
0 12.00 30.00 20.01 25.71 

 (%) 46.67 41.67 47.46 47.62 

4 

PC 
-40 22.50 54.00 34.47 43.10 
0 9.31 32.73 16.19 20.33 

 (%) 58.62 39.39 53.03 52.84 

MC -40 20.00 55.70 35.15 45.00 
0 12.27 30.00 19.85 25.71 

  (%) 38.64 46.14 43.55 42.86 
 -40 14.21 63.53 31.31 42.30 

6W 0 11.13 30.00 15.91 18.98 
  (%) 21.65 52.78 49.18 55.13 
 -40 15.43 34.84 25.14 31.49 

10+W 0 9.31 18.00 14.45 16.77 
  (%) 39.66 48.33 42.52 46.73 

* พ้ืนที่ศึกษา, (1) ม.เทคโนโลยีมหานคร, (2)  หมู่บ้านเคซี กรีนวิว, (3) ซอยรามอินทรา 23, 
และ (4) นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 

** PC หมายถึงรถยนต์ส่วนบุคคล, MC หมายถึงรถจักรยานยนต์, 6W หมายถึงรถ 6 ล้อ, 
10+W หมายถึงรถที่มีตั้งแต่ 10 ล้อ เป็นต้นไป 

ตารางท่ี 4 การเปรียบเทียบความเร็วของยานพาหนะประเภทต่างๆ 
ณ สันชะลอความเร็ว ที่ระดับความเช่ือมัน 95% 

พื้นที่ รถ n ความเร็วเฉลี่ย 
(กม./ชม.) 

t sig 

1 MC 24 13.573 -2.883 0.006** 
PC 78 17.535 

2 MC 45 21.858 2.659 0.009** 
PC 60 18.129 

3 MC 39 20.013 4.047 0.000** 
PC 66 16.672 

4 MC 34 19.846 3.325 0.001** 
PC 43 16.194 

4.1. การใช้ความเร็วเม่ือผ่านลูกระนาด  

รูปที่ 6.ก) แสดงความเร็วของรถจักรยานยนต์และรถยนต์ส่วน
บุคคลเมื่อผ่านลูกระนาด พบว่าที่ระยะ 40 เมตร ก่อนถึงลูกระนาด
รถจักรยานยนต์และรถยนต์มีความเร็วเฉลี่ย 28.89 กม./ชม. และ 
30.24 กม./ชม. ตามลำดับ ใกล้เคียงกับการศึกษา [6] ที่พบความเร็ว
ของรถจักรยานยนต์และรถยนต์ส่วนบุคคลที่ตำแหน่ง 40 เมตร ก่อน
ถึงลูกระนาดมีค่าประมาณ 30 กม./ชม. 

ที่ตำแหน่งลูกระนาด รถจักรยานยนต์และรถยนต์มีความเร็ว
เฉลี่ย 13.57 กม./ชม. และ 17.54 กม./ชม. ตามลำดับ ลดลงจาก
ช่วงก่อนถึงลูกระนาด ร้อยละ 42.01 และ 53.01 ตามลำดับ เมื่อ
เทียบกับผลการศึกษาที ่ผ่านมาโดย [12] ซึ ่งได้ค่าความเร็วของ
จักรยานยนต์ที่ลูกระนาด เท่ากับ 12-16 กม./ชม. พบว่าค่าความเร็ว
ที่ได้มีค่าใกล้เคียงกัน  เมื ่อเทียบกับผลการศึกษาโดย [6] พบว่า
ความเร็วที่ตำแหน่งลูกระนาดมีค่าสูงกว่าผลการศึกษาน้ีคร้ังเล็กน้อย 
โดยพบว่าความเร็วของจักรยานยนต์เท่ากับ 16-18 กม./ชม. ในขณะ
ที่รถยนต์ส่วนบุคคลมีความเร็ว 19 กม./ชม. และพบว่าต่างจากที่
ระบุไว้ตาม มยผ.2301-56 [9] ที่ระบุว่าความของยานพาหนะ ณ 
ตำแหน่งลูกระนาดอยู่ที่ประมาณ 8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือน้อย
กว่า 

ข้อสังเกตที่น่าสนใจ 2 ประการ ของการใช้ลูกระนาดในพื้นที่นี้ 
คือ ประการแรก ระยะทางที่ได้รับผลจากลูกระนาด ซึ่งสามารถ
พิจารณาได้จากระยะทางที่รถมีการปรับลดความเร็วลงจากความเร็ว
อิสระ มีระยะทางประมาณ 20 เมตร ก่อนและหลังลูกระนาด 
อย่างไรก็ตามจะสามารถสังเกตได้ว่าความเร็วอิสระของรถในพื้นที่นี้
ม ีค่าค่อนข้างน้อยกว่าพื ้นที ่อื ่นๆ ที ่ทำการศึกษา คือมีค่าอยู ่ที่
ประมาณ 30 กม./ชม. ประการที ่สอง คือ ที่ตำแหน่งลูกระนาด
รถจักรยานยนต์มีการใช้ความเร็วเฉลี่ยต่ำกว่ารถยนต์ส่วนบุคคล
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื ่อมั ่น 95% ดังแสดงใน
ตารางท ี ่  4 ซ ึ ่ งแตกต่างจากการใช ้ เน ินชะลอความเร ็ ว  ที่
รถจักรยานยนต์มีการใช้ความเร็วสูงกว่ารถยนต์ส่วนบุคคล ดังจะ
แสดงรายละเอียดในหัวข้อถัดไป 

4.2. การใช้ความเร็วเม่ือผ่านเนินชะลอความเร็ว  

รูปที่ 6.ข)-6.ง) แสดงความเร็วของรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ส่วนบุคคลเมื่อผ่านเนินชะลอความเร็ว พบว่าที่ระยะ 40 เมตร ก่อน
ถึงเนินชะลอความเร็วจักรยานยนต์และรถยนต์มีความเร็วเฉลี่ย 
35.15-42.19 กม ./ชม . และ 34.47-40.72 กม ./ชม . ตามลำดับ 
ใกล้เคียงกับผลการศึกษาโดย [6] ที่พบความเร็วของรถจักรยานยนต์
และรถยนต์ส่วนบุคคลที ่ตำแหน่ง 40 เมตร ก่อนถึงเนินชะลอ
ความเร็วมีค ่าประมาณ 27-40 กม./ชม. และ 30-42 กม./ชม . 
ตามลำดับ เมื่อพิจารณาพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจากเนินชะลอความเร็ว 
จากระยะทางที่รถมีการปรับลดความเร็วลงจากความเร็วอิสระพบว่า
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เนินชะลอความเร็วทั้ง  3 แห่ง มีระยะทางที่ได้รับอิทธิพลมากกว่า
การใช้ลูกระนาดและอาจมากกว่า 40 เมตร ซึ่งเป็นขอบเขตของ
การศึกษานี้  

ที่ตำแหน่งเนินชะลอความเร็ว พบว่ารถจักรยานยนต์มีการใช้
ความเร็วสูงกว่ารถยนต์ส่วนบุคคลอย่างมีนัยสำคัญ ดังตารางที่ 4 
โดยรถจักรยานยนต์ใช้ความเร็วเฉลี่ย 19.85-21.86 กม./ชม. รถยนต์
ใช้ความเร็วเฉลี่ย 16.19-18.13 กม./ชม. และสามารถสังเกตได้ว่า
เนินชะลอความเร็วทำให้รถยนต์ส่วนบุคคลชะลอความเร็วในอัตราท่ี
สูงกว่ารถจักรยานยนต์ โดยเมื่อเทียบการเปลี่ยนแปลงความเร็วจาก
ช่วงก่อนถึงเนินกับที ่ตำแหน่งเนินชะลอความเร็วพบว่าการลด
ความเร็วของรถจักรยานยนต์และรถยนต์ส่วนบุคคลมีค่าเท่ากับ ร้อย
ละ 43.55-48.20 และ 52.56-55.48 ตามลำดับ  

นอกจากรถจักรยานยนต์และรถยนต์ส่วนบุคคลแล้วการศึกษานี้
ยังพบรถบรรทุก 6 ล้อ และรถบรรทุกที่มีขนาดตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป 
ในพื้นที่ศึกษานิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง โดยผลการศึกษาพบว่า
ที่ระยะ 40 เมตร ก่อนถึงเนินชะลอความเร็ว รถบรรทุก 6 ล้อ และ
รถบรรทุกที่มีขนาดตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป มีการใช้ความเร็วเท่ากับ 
31.31 และ 25.14 กม./ชม. ตามลำดับ ส่วนที่ตำแหน่งเนินชะลอ
ความเร็วรถบรรทุก 6 ล้อ และรถบรรทุกที่มีขนาดตั้งแต่ 10 ล้อขึ้น
ไป มีการใช้ความเร็วเท่ากับ 15.91 และ 14.45 กม./ชม. คิดเป็น
ความเร ็วท ี ่ลดลงร ้อยละ 49.18 และ 42.52 ตามลำดับ  โดย
ความเร็วที่ของรถบรรทุกสำรวจพบมีค่าต่ำกว่ารถจักรยานยนต์และ
รถยนต์ส่วนบุคคลที่สำรวจได้ในพื้นที่เดียวกันทั้งในบริเวณก่อนถึง
และที่เนินชะลอความเร็ว 

4.3. การใช้ความเร็วของรถจักรยานยนต์ทีข่ับขี่คนเดียวกับ
มีผู้ซ้อนท้าย 

เนื่องจากราคาที่ไม่สูงมากนักและความคล่องตัวในการเดินทาง 
ทำให้มีการใช้งานรถจักรยานยนต์อย่างแพร่หลายในประเทศไทย 
โดยสามารถพบเห็นการใช้จักรยานยนต์ได้ทั้งแบบมีผู้โดยสารเพียง
คนเดียวและมีผู้ซ้อนท้าย โดยเฉพาะในเขตเมืองที่มีการให้บริการ
รถจักรยานยนต์รับจ้างทั้งในรูปแบบของการขนส่งผู ้โดยสารและ
ขนส่งสินค้าต่างๆ ดังนั้นส่วนนี้จึงทำการเปรียบเทียบความเร็วเฉล่ีย
ของจักรยานยนต์ที่ขับขี่คนเดียวและกรณีที่มีผู้ซ้อนท้าย เมื่อขับขี่
ผ่านสันชะลอความเร็วรูปแบบต่างๆ โดยทำการทดสอบทางสถิติที่
ระดับความเช่ือมั่น 95% ผลการทดสอบแสดงดังตารางที่ 5   

จากตารางที ่ 5 พบว่าเม ื ่อใช ้ล ูกระนาดเป็นอุปกรณ์สยบ
การจราจร รถจักรยานยนต์ที่ขับขี่คนเดียวมีการใช้ความเร็วเฉล่ีย
เท่ากับ 14.39 กม./ชม. ในขณะที่รถจักรยานยนต์ที่มีผู้ซ้อนท้ายมี
ความเร็วเฉลี่ย 10.48 กม./ชม. แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ส่วนการใช้เนินชะลอความเร็วทั้ง 3 แห่ง 
พบว่ารถจักรยานยนต์ที่ขับขี่คนเดียวมีการใช้ความเร็วเฉลี่ยระหว่าง 
19.79-22.88 กม./ชม. ในขณะที่รถจักรยานยนต์ที ่มีผู ้ซ้อนท้ายมี

ความเร ็วเฉลี ่ย 18.32-20.06 กม ./ชม . ไม ่แตกต่างก ันอย ่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95%  

จากผลสรุปเบื้องต้นนี้เห็นได้ว่าการใช้ลูกระนาดสามารถลด
ความเร็วของรถจักรยานยนต์ได้มากกว่าการใช้เนินชะลอความเร็ว 
อีกทั้งการใช้ลูกระนาดจะยิ่งมีผลในการลดความเร็วหากรถที่สัญจร
ผ่านเป็นจักรยานยนต์ที่มีผู้ซ้อนท้าย ดังนั้นจึงสามารถใช้เป็นข้อมูล
และแนวทางในการประยุกต์ใช้เพื่อสยบการจราจรให้เหมาะสมกับ
พ้ืนที่แต่ละแห่งได้ต่อไป 

ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบความเร็วจักรยานยนต์ที่ขับขี่คนเดียวกับมีผู้
ซ้อนท้าย ที่ระดับความเช่ือมัน 95% 

พื้นที่ รถ* n ความเร็วเฉลี่ย 
(กม./ชม.) 

t sig 

1 MC1 19 14.39 2.320 0.033** 
MC2+ 5 10.48 

2 MC1 33 22.88 2.004 0.052 
MC2+ 12 19.04 

3 MC1 29 20.48 1.508 0.146 
MC2+ 11 18.32 

4 MC1 27 19.79 -0.106 0.918 
MC2+ 7 20.06 

MC1 หมายถึง รถจักรยานยนต์ที่ขับขี่คนเดียว, MC2+ หมายถึง รถจักรยานยนต์ที่มี
ผู้ซ้อนท้าย 

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

5.1.  สรุปผลการศึกษา 

บทความนี้ทำการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ความเร็ว
ในช่วงก่อนและหลังสันชะลอความเร็วของยานพาหนะประเภทต่างๆ 
โดยประกอบด้วยพื้นที่ศึกษา 4 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้ 

การใช้ลูกระนาดขนาดกว้าง 0.35 เมตร สูง 5.0 เซนติเมตร 
สยบการจราจร สามารถควบคุมให้รถจักรยานยนต์และรถยนต์มี
ความเร็วเฉลี่ย 13.57 กม./ชม. และ 17.54 กม./ชม.  ลดลงจากช่วง
ก่อนถึงล ูกระนาด ร้อยละ 42.01 และ 53.01 ตามลำดับ โดย
ระยะทางที ่ได้รับอิทธิพลจากลูกระนาดทำให้เริ ่มเกิดการชะลอ
ความเร็ว มีระยะทางประมาณ 20 เมตร ก่อนและหลังลูกระนาด  

ที่ตำแหน่งลูกระนาด รถจักรยานยนต์มีการใช้ความเร็วเฉลี่ยต่ำ
กว่ารถยนต์ส่วนบุคคลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 
95%  นอกจากนี้พบว่าที่ตำแหน่งลูกระนาดรถจักรยานยนต์ที่ขับขี่
คนเดียวมีการใช้ความเร็วเฉลี่ยเท่ากับ 14.39 กม./ชม. ในขณะที่
รถจักรยานยนต์ที ่มีผู ้ซ้อนท้ายมีความเร็วเฉลี ่ย 10.48 กม./ชม. 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 

การใช้เนินชะลอความเร็วที่มีขนาดความกว้างตั้งแต่ 1.10-3.10 
เมตร สูง 5.0-15.1 เซนติเมตร เพื่อสยบการจราจร สามารถควบคุม
ให้ รถจักรยานยนต์ใช้ความเร็วเฉลี่ย 19.85-21.86 กม./ชม. สูงกว่า
ความเร ็วรถยนต์ซ ึ ่ งใช ้ความเร ็วเฉล ี ่ย 16.19-18.13 กม ./ชม . 
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แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ดับความเช่ือมั่น 95%  
ความเร็วเฉลี่ยของรถบรรทุกขนาด  6 ล้อ และขนาดใหญ่กว่า  

10 ล้อ เมื่อผ่านเนินชะลอความเร็วขนาดกว้าง 3.1 เมตร สูง 15.7 
เซนติเมตร เท่ากับ 15.91 และ 14.45 กม./ชม. คิดเป็นความเร็วที่
ลดลงจากช่วงก่อนถึงเนินร้อยละ 49.18 และ 42.52 ตามลำดับ  

นอกจากความเร็วเฉลี่ยที่บริเวณก่อนถึงสันชะลอความเร็ว และ
ที่ตำแหน่งสันชะลอความเร็วแล้ว การศึกษานี้ยังได้ให้ค่าความเร็ว
สูงสุด ต่ำสุด และที่ 85 เปอร์เซ็นต์ไทล์ รวมทั้งมีการแสดงภาพการ
กระจายความเร็วของยานพาหนะประเภทต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางใน
การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากการศึกษาเพ่ือการสยบการจราจรต่อไป 

5.2. ข้อเสนอแนะ 

เพื่อให้เกิดข้อมูลและความเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้สัน
ชะลอความเร็วเพื่อสยบการจราจรมากยิ่งขึ ้น ข้อแนะนำสำหรับ
การศึกษาต่อไปในอนาคต คือ ควรมีการศึกษาให้ครอบคลุมขนาด
ของสันจราจรต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างขนาดของสันและความเร็วเฉลี่ยที่ใช้งาน ครอบคลุมพื้นที่
ต่างๆ ให้มากขึ้น ทั้งในแง่ของความชัน ความกว้างของถนน จำนวน
ช่องจราจร พ้ืนผิวถนนแบบต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี ้ควรมีการ
พิจารณาสภาพการใช้งานในกรณีที่ทัศนวิสัยไม่ปกติ เช่น ในที่มืด 
หรือสภาวะถนนเปียก เพ่ือให้สามารถสะท้อนพฤติกรรมตา่งๆ ที่อาจ
เกิดขึ ้น อันจะส่งผลให้สามารถใช้สันชะลอความเร็วได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและก่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด 

6.  เอกสารอ้างอิง 

[1] Lockwood I.M. (1997). ITE traffic calming definition. 
ITE Journal (Institute of Transportation Engineers), 
67(7), 22–24. 

[2] Gulden J., De La Garza J. (2016). Traffic calming. In 
Traffic Engineering Handbook, 501–540.  

[3] Bachok K.S.R., Hamsa A.A.K., Mohamed M.Z., Ibrahim 
M. (2017). A theoretical overview of road hump 
effects on traffic noise in improving residential well-
being, Transportation Research Procedia, 25, 3383-
3397. 

[4] Mustafa N.A., Hamsa K., Azeez A. (2018). A review of 
literature on the effects of road hump on traffic 

speed and traffic noise in institutional area. 
Proceedings of 13th Malaysian Universities Transport 
Research Forum Conference, October 3-4, Universiti 
Malaya, Malaysia. 

[5] Jateikiene, L., Andriejauskas, T., Lingyte, I.,  Jasiniene, 
V. (2016). Impact assessment of speed calming 
measures on road safety. Transportation Research 
Procedia, 14, 4228–4236.  

[6] Satiennam, W., Satiennam, T., Urapa, P., Phacharoen, 
T. (2014). Effects of speed bumps and humps on 
motorcycle speed profiles. Advanced Materials 
Research, 931–932, 536–540.  

[7] Bachok K. S. R., Hamsa, A. A. K., Mohamed, M. Z., 
Ibrahim, M. (2016). A theoretical overview of road 
hump effects on traffic speed in residential 
environments. Planning Malaysia, 4(Special Issue 4), 
343–352. 

[8] Gedik A., Bilgin E., Lav A.H., Artan R. (2019) An 
investigation into the effect of parabolic speed hump 
profiles on ride comfort and driving safety under 
variable vehicle speeds: A campus experience. 
Sustainable Cities and Society. 45, 413-421. 

[9] มยผ. 2301 - 56 (2562). มาตรฐานการก่อสร้างสันชะลอ
ความเร็ว. กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย  

[10] ซุลกีฟลี มามะ (2551). การประเมินประสิทธิผลของเนินราบ
ชะลอความเร็วในเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. วิทยานิพนธ์ 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

[11]  Phacharoen T., Steinem T., Steinem W. (2012).  The 
Study of Passenger Car Speed when Passing the 
Speed Bump and Speed Hump. Proceedings of 5th  
ATRANS symposium student chapter session, August 
24-25, Bangkok, Thailand. 

[12] พรศิริ อุระภา, จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์, สหลาภ หอมวุฒิ
วงศ์, วิชุดา เสถียรนาม (2014). ประสิทธิภาพในการควบคุม
ความเร็วของรถจักรยานยนต์ด้วยเนินชะลอความเร็ว. KKU 
ENGINEERING JOURNAL, 41(3), 313-320. 
 

 



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

TRL-06-1 

การใชแ้อปพลิเคชันเรยีกรถเพื่อโดยสารรูปแบบรถยนต์ในกลุ่มประชากรคนกรุงเทพมหานคร 
ADOPTION OF RIDE-HAILING APPLICATIONS IN BANGKOK 

วัฒนา เล้าสินวัฒนา1,*, ดร. ภาธินันท์ ไทยทัตกุล2, และ รศ.ดร.ศักด์ิสิทธิ์ เฉลิมพงศ1์,2 

1 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, คณะวิศวกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร 
2 สถาบันการขนส่ง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย 
*Corresponding author address: 6170268121@student.chula.ac.th 

บทคัดย่อ 

การเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วของสังคมเมือง จำนวนประชากรและความต้องการในการเดินทางเพ่ิมสูงขึ้น การเข้ามาของแอปพลิเคชันเรียกรถเพ่ือ
โดยสาร (Ride-hailing applications: RHA) เข้ามาเป็นตัวเลือกในการเดินทางของผู้คนในปัจจุบัน เนื่องจากมีความสะดวก ง่ายต่อการใช้งาน และมี
ความน่าเชื่อถือ ทำให้องค์ความรู้ที่เก่ียวกับรูปแบบการเดินทางประเภทน้ีเป็นส่ิงสำคัญในการพัฒนาระบบขนส่งเพ่ือรองรับการเติบโตของสังคมเมือง
ในประเทศไทยในอนาคต งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถเพื่อโดยสารในรูปแบบรถยนต์ 
วัตถุประสงค์ของการเดินทางด้วยบริการนี้ และรูปการเดินทางอ่ืนที่ถูกแทนท่ีโดยแอปพลิเคชันเรียกรถเพ่ือโดยสาร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างของประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยใช้แบบสอบถาม และทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้บริการแอป
พลิเคชันเรียกรถเพื่อโดยสารกับปัจจัยด้านคุณลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ และปัจจัยด้านทัศนคติ โดยใช้แบบจำลองการถดถอยโลจิสติกทวิ 
(Binary logistic regression) จากผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่อายุน้อย รายได้สูง และผู้ที่ใช้สมาร์ทโฟนมาอย่างยาวนาน เป็นปัจจัยที่มี
นัยสำคัญทางสถิติที่ทำให้กลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มที่จะใช้แอปพลิเคชันเรียกรถเพื่อโดยสาร จากผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้ใช้บริการแอป
พลิเคชันเรียกรถเป็นกลุ่มเดียวกับผู้ใช้บริการแท็กซี่ ซึ่งแอปพลิเคชันเรียกรถเพื่อโดยสารมีแนวโน้มในการถูกนำมาใช้ทดแทนแท็กซี่ ดังนั้นการกำกับ
ดูแลจึงมีความจำเป็นในการรักษาความเท่าเทียมในการแข่งขัน 
คำสำคัญ: แอปพลิเคชันเรียกรถเพ่ือโดยสาร, การเดินทางในเมือง, การเดินทางส่วนบุคคล 

Abstract 

As the rapid growth of urbanization, the population and travel demand have increased rapidly. Urban mobility such as 
ride-hailing applications (RHAs) has become a popular travel mode in Bangkok. Knowledge of these services, therefore, 
becomes more important to sustainably develop an urban mobility system. In this paper, the factors affecting the adoption 
of ride-hailing services were investigated by observing the use of RHAs through the questionnaire survey in Bangkok. Binary 
logistic regression was used to analyze the influence of socio-demographic variables, socio-economic variables, and attitudes 
towards RHAs adoption. Our findings showed that RHAs users are young adults, high-income, and using a smartphone for a 
long time. RHAs were mostly used for personal business and meeting friends. These findings could imply that RHAs users are 
the same pool of demand for taxis. In other words, RHAs were likely to substitute taxis. Therefore, RHAs regulations are 
required in order to keep the fair competition between RHAs and taxis. 
Keywords: Ride-hailing applications, Ride-sourcing services, Urban mobility, Individual mobility 

 
1. บทนำ 

การเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ได้เข้ามามีบทบาทใน
ชีวิตของผู้คนมากยิ่งขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การบริหารจัดการทรัพยากร และตอบสนองความต้องการของ
มนุษย์ที่มีอย่างไม่สิ้นสุด เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาททางสังคม
หลากหลายด้าน อาทิ การส่ือสาร การตลาด สิ่งบันเทิง รวมไปถึง
การเดินทางในชีวิตประจำวัน แต่การใช้เทคโนโลยีต้องอาศัยองค์
ความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ หากการประยุกต์ใช้ขาด
ปัจจัยเหล่านี้ อาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นโทษมากกว่าคุณประโยชน์ 

ในด้านการขนส่ง การเข้ามามีบทบาทของแอปพลิเคชันสำหรับ
เรียกรถเพื่อโดยสาร (Ride-hailing applications, RHAs) ได้เข้ามา
เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในการเดินทาง เนื ่องจากมีความง่ายและ
สะดวกในการใช้งาน ซึ ่งเริ ่มต้นในปี 2009 ได้มีการก่อตั ้งการ
ให้บริการเรียกรถยนต์ลีมูซีนเพื่อเดินทาง ผ่านทางแอปพลิเคชันบน
โทรศัพท์มือถือ ณ เมืองซานฟรานซิสโก ในชื่อ UberCab [1] และ
ได้พัฒนารูปแบบการให้บริการมาเป็นการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและ
แท็กซี่ เกิดการแข่งขันในตลาดจากให้ผู้บริการรายอื่น นำไปสู่การ
ขยายการให้บริการที่ทำให้การบริการแอปพลิเคชันสำหรับเรียกรถ
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เพ่ือโดยสารเป็นที่รู้จักในหลายประเทศท่ัวโลก 
แอปพลิเคชันสำหรับเรียกรถเพื่อโดยสารได้รับความนิยมอย่าง

แพร่หลายในสังคมเมืองยุคปัจจุบัน เนื ่องจากเป็นรูปแบบการ
เดินทางที่สะดวก รวดเร็ว [2] และยังมีประสิทธิภาพมากกว่าแท็กซี่
ทั่วไป [3] อย่างไรก็ดี การให้บริการรถยนต์ผ่านทางแอปพลิเคชัน 
กลับถูกห้ามในบางพ้ืนที่ หรืออนุญาตให้เปิดบริการแต่มีข้อจำกัดบาง
ประการ อาทิ การอนุญาตเฉพาะแท็กซี ่ท ี ่ถ ูกจดทะเบียนตาม
กฎหมายเท่านั้น ที่สามารถให้บริการผ่านแอปพลิเคชันได้ในประเทศ
ญี่ปุ่น [4] หรือในประเทศบราซิลที่มีกฎหมายห้ามการให้นำรถยนต์
ส่วนบุคคลทำการให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน [5] ทางด้านประเทศ
ไทย ยังคงเป็นประเทศที่รอการปรับแก้กฎหมาย เนื่องจากยังคงมี
การถกเถ ียงก ันท ั ้ งในด ้านผลกระทบ ความเหมาะสม  และ
ผลประโยชน์ของภาครัฐ [6] ทำให้องค์ความรู้เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน
สำหรับเรียกรถเพื่อโดยสารในประเทศไทย มีความสำคัญต่อการ
แก้ไขปัญหา และวางแผนกำกับดูแลให้เหมาะสมในอนาคต 

การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อระบุคุณลักษณะของผู้ใช้บริการ
แอปพลิเคชันเพื ่อเรียกรถยนต์ จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างการตัดสินใจใช้หรือไม่ใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถเพ่ือ
โดยสารในรูปแบบรถยนต์กับตัวแปรคุณลักษณะทางสังคมเศรษฐกิจ
และทัศนคติ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและการถดถอยโลจิสติคทวิใน
การวิเคราะห์ โดยบทท่ี 2 จะกล่าวถึงการศึกษาที่ผ่านมาในอดีต ของ
การใช้แอปพลิเคชันเรียกรถในพ้ืนที่ต่าง ๆ ซึ่งจะมุ่งเน้นไปท่ีเนื้อหาท่ี
เกี ่ยวกับปัจจัยในการตัดสินใจใช้บริการ ในบทที่ 3 จะเกี ่ยวกับ
ขอบเขตของการศึกษา การเก็บข้อมูล รวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูล 
ซึ่งผลของการศึกษาจากข้อมูลที่ได้ จะถูกกล่าวในบทที่ 4 และทำ
การสรุปผลในบทท่ี 5 

2. ทบทวนวรรณกรรม  

2.1. แอปพลิเคชันเรียกรถเพ่ือโดยสาร 

แอปพลิเคชันเรียกรถเพ่ือโดยสาร (Ride-hailing applications, 
RHAs) คือแพลตฟอร์มที่ใช้ในการเรียกรถเพื่อการโดยสารผ่านทาง
แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน [7] ซึ่งผู้ขับขี่ไม่จำเป็นต้องมีจุดหมาย
ในการเดินทางที่ใกล้เคียงกับผู้โดยสาร และเป็นการให้บริการเพ่ือค่า
โดยสารได ้ ซ ึ ่ งแตกต ่างจากการร ่วมเด ินทาง (Ride-sharing, 
Carpooling) ที่เป็นการร่วมเดินทางระหว่างผู ้ที ่มีจุดเริ ่มต้นและ
จุดหมายใกล้เคียงกันเพื่อลดค่าใช้จ่ายหรือลดเวลาในการเดินทาง 
[7], [8] โดยในปัจจุบัน  RHAs ครอบคลุมถึงการให้บริการเรียกรถที่
จดทะเบ ียนเป ็นรถโดยสารสาธารณะ (เช ่น รถแท ็กซ ี ่ หรือ 
มอเตอร์ไซค์รับจ้างสาธารณะ) หรือเป็นรถส่วนบุคคลก็ได้ ขึ้นอยู่กับ
ข้อบังคับและกฎหมายของแต่ละประเทศ 

การเข้ามามีบทบาทของแอปพลิเคชันเรียกรถเพื่อโดยสารใน
สังคม ส่งผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบต่อระบบคมนาคม

โดยรวมของของแต่ละพื้นที่แตกต่างกันออกไป อาทิ การเรียกรถ
ผ่านแอปพลิเคชันช่วยเพ่ิมการใช้งานระบบขนส่งสาธารณะที่มากขึ้น 
[11] ผู้เดินทางตัดสินใจใช้บริการการเรียกรถแทนที่การขับขี่ด้วยคน
เองขณะมึนเมา [12] และอาจส่งผลดีในระยะยาวต่อความหนาแน่น
บนท้องถนน เนื ่องจากผู้เดินทางบางกลุ ่มมีแนวโน้มที ่จะเลิกใช้
รถยนต์ส่วนบุคคลหรือเลิกถือครองรถยนต์ส่วนบุคคล และเปล่ียนมา
ใช้บริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันแทน [2], [7], [13] แต่หากผู้
เดินทางเปลี่ยนแปลงการเดินทางจากการโดยสารรถขนส่งมวลชน 
เช่น รถเมล์ รถไฟฟ้า มาเป็นการใช้บริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชัน 
[14], [15] อาจส่งผลเสียต่องความหนาแน่นบนท้องถนนและจำนวน
ผ ู ้ โดยสารบนระบบขนส ่งมวลชนลดน ้อยลง  ซ ึ ่ งอาจทำให้
ประสิทธิภาพของระบบขนส่งสาธารณะลดลง ทำให้เกิดผลกระทบ
เชิงลงต่อระบบคมนาคม 

2.2. แอปพลิเคชันเรียกรถเพ่ือโดยสารในประเทศไทย 

แรกเริ ่มในปี 2556 ประเทศไทยได้เริ ่มมีการให้บริการเรียก
แท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน ภายใต้ชื่อ Easy Taxi ซึ่ง
เป็นบริษัทสัญชาติบราซิล โดยเป็นการส่งข้อมูลการเดินทางเข้าสู่
ระบบ แล้วทำการค้นหาแท็กซี่ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเพื่อทำการ
เดินทาง ในปีเดียวกันนั้น ได้มีบริษัท Grab เข้ามาแข่งขันในตลาด
แอปพลิเคชันเรียกรถเพื่อโดยสาร แต่ยังคงเป็นแค่การเรียกเฉพาะ
แท็กซี่ที่ได้มีการลงทะเบียนไว้เช่นเดียวกันกับ Easy Taxi ซึ่งในปีถัด
มา Grab ได้ทำการขยายฐานการให้บริการโดยการให้บุคคลทั่วไป
สามารถลงทะเบียนเพื่อใช้รถยนต์ส่วนตัวในการให้บริการแอปพลิเค
ชันเรียกรถเพื ่อโดยสารภายใต้ชื ่อ GrabCar ที ่ได้รับความนิยม
เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากทั้งด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ต่อมาในปี 2559 
บริษัท Easy Tax ได้ทำการถอนตัวออกจากตลาดในประเทศไทย
อย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ดี ยังคงมีบริษัทอีกหลายบริษัท ได้เข้า
มาร่วมแข่งขันในตลาดการให้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถเพ่ือ
โดยสารอย่างต่อเนื่อง อาทิ Uber ซึ่งต่อมาได้ทีการรวมบริษัทกับ 
Grab ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้ชื่อของ Grab, LINETAXI, 
GET ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น Gojek และ Bolt เป็นต้น[6] ซึ่งใน
บางบริษัท ได้มีการให้บริการการเดินทางอีกหลายรูปแบบ ทั้งการ
จัดส่งอาหาร การจัดส่งพัสดุและเอกสาร รวมไปถึงบริการขับรถส่ง
ผู้โดยสารด้วยรถของผู้โดยสารเอง 

สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน การให้บริการเรียกรถ
ส่วนบุคคลยังคงไม่ได้รับอนุญาตให้บริการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
[6] เนื ่องจากยังมีข้อเรียกร้องในแง่ของความไม่เท่าเทียมในการ
แข่งขันของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในตลาดการให้บริการรถโดยสาร
สาธารณะ อาทิ แท็กซี ่ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง และผู ้ให้บริการรถ
สาธารณะอ่ืน ๆ [10] ซึ่งยังคงหาข้อสรุปไม่ได้ 
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2.3. ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มผู้ใช้งาน 

จากการศึกษาพฤติกรรมและลักษณะการใช้บริการแอปพลิเค
ชันเรียกรถเพ่ือโดยสารในต่างประเทศ ผลการศึกษาเก่ียวกับลักษณะ
ทางสังคมของกลุ ่มผู ้ใช้งานในประเทศตะวันตกมีลักษณะที ่จะ
คล้ายคลึงกัน โดยกลุ่มผู้ใช้บริการมีแนวโน้มที่จะอายุน้อย มีระดับ
การศึกษาที่สูง มีรายได้ในระดับปานกลางถึงสูง และอาศัยอยู่ในตัว
เมือง [2], [7], [13], [14], [15] อย่างไรก็ดีมีการศึกษาที่มีผลแตกต่าง
ออกไป จากผลการศึกษาในประเทศจีน พบว่ากลุ่มผู้ใช้บริการเป็น
กลุ่มประชากรที่มีการศึกษาไม่สูงมาก [16] การศึกษาของประเทศ
อินโดนีเซีย พบว่า ผู้ที่มีการศึกษาที่สูงมีแนวโน้มที่จะใช้บริการเรียก
มอเตอร์ไซค์ผ่านแอปพลิเคชันน้อยลง [11] บางการศึกษาพบว่า เพศ
ชายมีแนวโน้มที่จะใช้บริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันมากกว่าเพศ
หญิง [2] รวมไปถึงการศึกษาที ่ เก ี ่ยวข ้องก ับท ัศนคติในด้าน
สิ่งแวดล้อม และการยอมรับเทคโนโลยี ซึ่งพบว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชัน โดยผู้เดินทางท่ีมี
ความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและคุ้นชินกับการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย
ในการเดินทาง มีแนวโน้มจะเลือกใช้บริการเรียกรถผ่านแอปพลิเค
ชันมากกว่า [13], [17]  

ทางด้านลักษณะทางเศรษฐกิจ ผู้ที ่อาศัยอยู่ในเขตตัวเมืองมี
แนวโน้มที่จะใช้บริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันมากกว่าผู้ที่อาศัย
อยู ่ชานเมือง [7], [17] ด้านจำนวนยานพาหนะในครัวเรือน พบ
ความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันตามแต่ละการศึกษา โดยที่กลุ่มคนที่มี
ยานพาหนะเป็นของตนเองน้อย มีแนวโน้มที่จะใช้แอปพลิเคชันเรียก
รถมากยิ่งขึ้น [2] แต่ในบางการศึกษา กลับไม่พบความสัมพันธ์ใน
การใช้บริการกับจำนวนยานพาหนะที่ครอบครอง [7], [15] และ
กลุ ่มผู ้ที ่เดินทางด้วยแท็กซี ่บ่อยครั้ง มีแนวโน้มที ่จะตัดสินใจใช้
บริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันมากขึ้น [13] รวมไปถึงผู้ที่เดินทาง
ระยะไกลบ่อยครั้งหรือเดินทางด้วยเครื่องบิน จะมีแนวโน้มในการใช้
ไปในทิศทางเดียวกัน [13], [17] 

จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น การศึกษานี้ต้องการที่จะ
ทดสอบสมมติฐานว่า เพศชายมีแนวโน้มที่จะใช้บริการเรียกรถผ่าน
แอปพลิเคชันมากกว่าเพศหญิง (H1) ผู้เดินทางที่มีอายุน้อย มีรายได้
ที่สูง มีการศึกษาที่สูง มีแนวโน้มที่จะใช้บริการนี้มากกว่า (H2, H3, 
H4) ผู้เดินทางท่ีมีความถี่ในการเดินทางด้วยยานพาหนะส่วนบุคคลที่
ต่ำ และมีประสบการณ์การเดินทางด้วยแท็กซี่ที่บ่อย มีแนวโน้มที่จะ
ใช้บริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชัน (H5, H6) ความคุ้นชินกับการใช้
แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน และการมีทัศนคติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
บนท้องถนนในเชิงบวก ส่งผลให้มีแนวโน้มที ่จะทำให้ผู ้เดินทาง
เลือกใช้แอปพลิเคชันเรียกรถเพ่ือโดยสารมากย่ิงขึ้น (H7, H8) 

3. ขอบเขตและการดำเนินงานวิจัย 

3.1. ขอบเขตและกลุ่มตัวอย่าง 

ขอบเขตของการศึกษานี้เป็นการศึกษาคุณลักษณะของกลุ่ม
ผู้ใช้แอปพลิเคชันเพื่อเรียกรถยนต์เท่านั้น ซึ่งเป็นการศึกษาภาพรวม
ของการใช้แอปพลิเคชันเรียกรถเพื ่อโดยสารที ่ไม่ได้เจาะจงผู ้ให้
บริการรายใด โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มประชากรที่เข้ามาอาศัย
อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2019 เนื่องจาก
ต้องการศึกษาพฤติกรรมการเดินทางจากประชากรในพื ้นที่ ซึ่ง
รวมทั ้งกลุ ่มประชากรที ่มีและไม่มีชื ่อในทะเบียนบ้านของพื ้นที่
กรุงเทพมหานคร และมีอายุระหว่าง 18 - 75 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีความสามารถในการเดินทางได้ด้วยตนเอง 

โดยคำนวนขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากวิธีการของ Hensher 
[18] เนื่องจากกลุ่มประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจำนวนที่แน่
ชัด ใช้สัดส่วนของกลุ่มผู้ใช้งานแอปพลิเคชันเรียกรถจากการสำรวจ
เบื้องต้น 30% ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.1 และความคลาดเคลื่อน
ของกลุ ่มตัวอย่างที ่ยอมรับได้ 10% จะได้จำนวนกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 384 ตัวอย่าง ซึ่งจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลมาอย่างน้อย 
400 ตัวอย่าง โดยใช้วิธี Quota sampling ในการเก็บข้อมูล ซึ่งแบ่ง
สัดส่วนตามสัดส่วนช่วงอายุของประชากรที ่อาศัยอยู ่ในพื ้นที่
กรุงเทพมหานคร [19] 

3.2. การเก็บข้อมูล 

การเก็บข้อมูลแบบสอบถามของการศึกษานี้เริ่มต้นเมื่อวันที่ 
11 กันยายน 2020 ถึงวันที ่ 23 ธันวาคม 2020 มีการเก็บ 2 วิธี 
ได้แก่ การลงพื้นที่สัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถาม และการส่ง URL 
หรือสแกน QR Code เพื่อทำแบบสอบถามรูปแบบออนไลน์ โดย
การลงพื้นที่ ได้เลือกพื้นที่ที ่มีการเดินทางของผู้คนที่หลากหลาย 
อาทิ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ห้าแยกลาดพร้าว ตลาดนัดจตุจักร สวน
ลุมพินี และแยกสาทร-นราธิวาส เป็นต้น ทั้งนี้ยังมีการติดต่อและส่ง
แบบสอบถามออนไลน์ผ่านทางโซเชียลมีเดีย เพื่อลดโอกาสในการ
ใกล้ชิดกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากช่วงระยะเวลาในการเก็บข้อมูลอยู่
ในช่วงการระบาดของ COVID-19 

โดยคำถามในแบบสอบถามจะถูกแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป เป็นการถามเกี่ยวกับลักษณะทางสังคมทั่วไป
ของกลุ่มตัวอย่าง, ส่วนที่ 2 การเดินทางท่ัวไป และประสบการณ์การ
ใช้แอปพลิเคชันเรียกรถเพ่ือโดยสาร ซึ่งเป็นการถามถึงความถ่ีในการ
เดินทางในรูปแบบการเดินทางต่าง ๆ และประสบการณ์การใช้แอป
พลิเคชันเรียกรถยนต์ ในช่วง ธันวาคม 2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2563 
ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่การเดินทางของประชาชนส่วนมากยังไม่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 เพราะเป็นช่วงก่อนมี
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การประกาศล็อคดาวน์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร [20], [21], ส่วนที่ 
3 พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันเรียกรถเพ่ือโดยสารในช่วง ธันวาคม 
2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2563, ส่วนที่ 4 การใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน 
และความคุ้นเคยเกี่ยวกับเทคโนโลยี เป็นถามเกี่ยวกับความถี่ในการ
ใช้แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนด้านต่าง ๆ, และส่วนที่ 5 ทัศนคติ
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมบนท้องถนน ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
และทัศนคติเกี่ยวกับการซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล โดยเก็บข้อมูลแบบ 
5-point Likert-type scale 

3.3. การวิเคราะห ์

การศึกษานี้มุ่งเน้นในการวิเคราะห์ปัจจัยในด้านต่าง ๆ ที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจใช้หรือไม่ใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถยนต์เพ่ือ
โดยสาร ซึ่งนำข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถามมาวิเคราะห์ด้วยสถิติ
เชิงพรรณนา การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติคทวิ (Binary Logistic 
Regression) ร ่วมก ับการว ิ เคราะห ์องค ์ประกอบเช ิงสำรวจ
(Exploratory Factor Analysis) โดยการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทาง
สถิติ R ซึ่งตัวแปรต้นจะมีทั ้งข้อมูลเชิงคุณภาพ อาทิ เพศ ระดับ
การศึกษา ช่วงรายได้เฉลี ่ย และอาชีพ เป็นต้น และข้อมูลเชิง
ปริมาณ อาทิ อายุ จำนวนสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยู่ร่วมกัน 
และจำนวนยานพาหนะในครัวเรือน เป็นต้น โดยในส่วนของข้อมูล
ทัศนคติด้านต่าง ๆ จะใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ 
(Exploratory Factor Analysis) [22] ซึ่งใช้แพ็กเกจ “psych” ใน
โปรแกรม R เพื่อรวมคำถามที่ได้จากการสำรวจนำมาสกัดออกมา
เป็นตัวแปรที่ใช้อธิบายทัศนติด้านต่าง ๆ ก่อนจะนำไปวิเคราะห์ใน
วิธีการข้างต้น ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ R [23] 

4. ผลการศึกษา 

4.1. สถิติพรรณนา (DESCRIPTIVE STATISTICS) 

จากการเก ็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามทั ้งการลงพื ้นที่
สัมภาษณ์และการทำแบบสอบถามออนไลน์ ทำให้ได้ข้อมูลทั้งหมด 
491 ตัวอย่าง มีข้อมูลที่ตรงตามกลุ่มเป้าหมายจำนวน 483 ตัวอย่าง 
โดยข้อมูลที่ถูกตัดไปเนื่องจากเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้อาศัยอยู่ใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลลักษณะทางสังคม
ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยมีกลุ่มตัวอย่างส่วนมาก (54.45%) มีอายุ
น้อย ซึ่งอยู่ในช่วงระหว่าง 18 – 39 ปี มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี (54.45%) และมีรายได้ในระดับปานกลาง ช่วง 15,001 
ถึง 30,000 บาทต่อเดือน (47.20%) 

 
 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลลักษณะทางสังคมของกลุ่มตัวอย่าง (483 ตัวอย่าง) 
 

จำนวน % สัดส่วนผู้ใช้งาน
แอปฯ (%) 

จำนวนตัวอยา่ง 483 100 36.85 
เพศ    
ชาย 243 50.31 41.15 
หญิง 240 49.69 32.50 
อาย ุ    
18 - 29 ปี 104 21.53 70.19 
30 - 39 ปี 159 32.92 55.97 
40 - 49 ปี 73 15.11 16.44 
50 - 59 ปี 61 12.63 6.56 
60 - 75 ปี 86 17.81 0.00 
ระดับการศึกษา    
ไม่เคยเรยีน 5 1.04 0.00 
ก่อนประถมศึกษาและ
ประถมศึกษา 

60 12.42 0.00 

มัธยมศึกษาตอนต้นและตอน
ปลาย 

79 16.36 6.33 

อาชีวศึกษาและอนุปรญิญา 40 8.28 20.00 
ปริญญาตร ี 263 54.45 54.75 
ปริญญาโทและสูงกว่า 35 7.25 60.00 
การศึกษาอื่น ๆ 1 0.21 0.00 
รายได้ส่วนบุคคล    
ต่ำกว่า 5,000 บาท/เดือน 39 8.07 7.69 
5,001 – 10,000 บาท/เดือน 66 13.66 13.64 
10,001 – 15,000 บาท/เดือน 86 17.81 18.60 
15,001 – 30,000 บาท/เดือน 228 47.20 52.19 
30,001 – 50,000 บาท/เดือน 44 9.11 59.09 
มากกว่า 50,000 บาท/เดือน 10 2.07 50.00 
อาชีพ    
ข้าราชการ 24 4.97 12.50 
พนักงานบริษัทเอกชน 152 31.47 48.03 
นักเรียน นักศึกษา 30 6.21 63.33 
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 100 20.70 25.00 
ฟรีแลนซ์ ลูกจ้าง 118 24.43 43.22 
ว่างงาน และกำลังหางาน 26 5.38 23.08 
เกษียณงาน 33 6.83 3.03 
สถานภาพสมรส    
โสด 255 52.80 56.08 
สมรส 178 36.85 19.66 
หม้าย 25 5.18 0.00 
หย่าร้าง 25 5.18 0.00 

จากข้อมูลทั้งหมด 483 ตัวอย่าง พบว่ามีเพียง 178 ตัวอย่างที่
เคยใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถเพื่อโดยสารรูปแบบรถยนต์ ซึ่ง
จากสัดส่วนของการสำรวจเบื้องต้นที่กลุ่มผู้ใช้งานมีประมาณ 30% 
และข้อมูลจากการศึกษานี ้เท่ากับ 36.85% ถือว่ามีจำนวนที ่ไม่
ต่างกันมากนัก โดยไม่พบการใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถในกลุ่ม



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

TRL-06-5 

ที่มีอายุ 65 ถึง 75 ปี หรือมีการศึกษาต่ำกว่าระดับมัธยม รวมไปถึง
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นหม้ายหรือหย่าร้างกับคู่ครอง 

4.2. การวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชิงสำรวจ
(EXPLORATORY FACTOR ANALYSIS) 

การว ิ เคราะห ์องค ์ประกอบเช ิงสำรวจน ั ้น  เป ็นการหา
องค์ประกอบที่ใช้อธิบายข้อคำถามด้านการใช้เทคโนโลยี ทัศนคติ
ด้านสิ่งแวดล้อมบนท้องถนน ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และ
ทัศนคติเกี่ยวกับการซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล และลดจำนวนตัวแปรท่ี
จะนำไปใช้ในการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติคทวิ โดยทำการนำตัว
แปรข ้อคำถามท ั ้ งหมด  18 ข ้อมาทำการสก ัดออกมา เ ป็น
องค์ประกอบได้ 4 กลุ่ม โดยใช้ค่า Eigen-values ที่มากกว่า 1 [24] 
อย่างไรก็ดี ข้อคำถามที่เกี ่ยวข้องกับทัศนคติความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมทั้งหมด ได้แก่ ‘คุณคิดว่าปัญหามลพิษบนท้องถนน เป็น
เรื่องที่ไม่ควรถูกมองข้าม’, ‘คุณคิดว่าคุณควรช่วยลดปัญหามลพิษ
บนท้องถนน’ และ ‘คุณคิดว ่าการลดมลพิษบนท้องถนนที ่มี
ประสิทธิภาพ ต้องเริ่มจากตัวคุณก่อน’ และทัศนคติเกี่ยวกับการซื้อ
รถยนต์ส่วนบุคคล ได้แก่ ‘การมีรถยนต์ส่วนตัว ทำให้คุณรู้สึกโดด
เด่นกว่าผู ้อื ่น’ ซึ ่งมีค่า Factor loading น้อยกว่า 0.4 ได้ถูกตัด
ออกไป [25] อีกทั้งข้อคำถามเก่ียวกับทัศนคติเก่ียวกับการซื้อรถยนต์
ส่วนบุคคล 2 ข้อที่เหลือ ได้แก่ ‘การมีรถยนต์ส่วนตัว ทำให้ชีวิตมี
อิสระมากขึ้น’ และ ‘คุณรู้สึกดี เมื่อมีรถยนต์ส่วนตัว’ ก็ได้ถูกตัด

ออกไปเช ่นก ัน เน ื ่องจากมีค ่า KMO ต่ำกว ่า 0.6 [26] ในการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจครั้งที่  2 ได้ทำการวิเคราะห์ด้วย
จำนวนตัวแปรข้อคำถามที ่เหลือ คือ 12 ข้อ สามารถแบ่งกลุ่ม
องค์ประกอบออกมาได้ 3 ตัวแปร ได้แก่ ความถี่ในการใช้งานสมาร์ท
โฟนเพื่อช่วยเหลือในการเดินทาง (5 ข้อคำถาม), ความถี่ในการใช้
งานสมาร์ทโฟนทั่วไป (4 ข้อคำถาม) และทัศนคติต่อสิ่งแวดล้อมบน
ท้องถนน (3 ข้อคำถาม) โดยใช้ค่า Eigen-values ที่มากกว่า 1 และ
สามารถอธ ิบายความแปรปรวนของกลุ ่มต ัวแปรรวม (Total 
variance explained) ได้  75.57% (ตารางที่ 2)  ใช้วิธี Oblimin 
ในการหม ุนแกน  เน ื ่องจากต ัวแปรท ี ่นำมาว ิ เคราะห ์อาจมี
ความสัมพันธ์กัน จึงใช้วิธีหมุนแกน Oblimin ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีหมุน
แกนแบบ Oblique ที่รองรับสมมติฐานดังกล่าว ในการวิเคราะห์
ความเหมาะสมและความสัมพันธ์กันของกลุ่มตัวแปร (KMO and 
Bartlett’s test of Sphericity) น ี ้ ไ ด ้ ค ่ า  Kaiser-Meyer-Olkin 
(KMO) เท่ากับ 0.83 ซึ่งมีความเหมาะสม และ Bartlett’s test (χ2 
= 6907.13, p < 0.00) มีนัยสําคัญทางสถิติ ในการวิเคราะห์
องค์ประกอบนี้ไม่พบค่า Factor loading ในตัวแปรข้อคำถามใดต่ำ
กว่า 0.4 และจากการตรวจสอบความน่าเชื่อถือจากค่า Cronbach’s 
alpha พบว่ามีค่าระหว่าง 0.90 ถึง 0.95 โดยมากกว่า 0.7 [27] ซึ่ง
ถือว่ามีความน่าเชื่อถือสำหรับทั้ง 3 องค์ประกอบ 

 

ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis) (483 ตัวอย่าง) 

 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (EFA) (483 ตัวอยา่ง) 

 Factor loadings Eigen-values Explained variance Cronbach’s alpha 
ความคุ้นเคยในการใช้งานสมาร์ทโฟนเพื่อช่วยเหลือในการเดินทาง  5.70 43.30 0.95 
E-Commerce (เช่น ซ้ือของออนไลน์, สั่งอาหารออนไลน์) 0.54    
การนำทางโดย GPS (GPS Navigation) 0.91    
หาเส้นทาง 0.94    
ค้นหาสถานที ่ 0.86    
ตรวจสอบการจราจรเพือ่วางแผนการเดินทาง 0.85    
     
ความคุ้นเคยในการใช้งานสมาร์ทโฟนทั่วไป  1.61 18.61 0.92 
ด้านการสือ่สาร (เช่น ไลน์, วีดีโอคอล, อีเมล์) 1.00    
ด้านสันทนาการและความบันเทิง (เช่น เฟซบุ๊ค, เล่นเกม, Youtube) 1.00    
แอปพลเิคชันอำนวยความสะดวกทั่วไป (เช่น เครื่องมือค้นหา ) 0.76    
ธนาคาร/การเงิน/การชำระเงิน (E-banking) 0.62    
     
ทัศนคติต่อสิ่งแวดล้อมบนท้องถนน  1.18 13.66 0.90 
จำนวนรถยนต์บนทอ้งถนนที่มากขึ้น ทำให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อมทีม่ากขึ้น 0.90    
จำนวนรถยนต์บนทอ้งถนนที่มากขึ้น ทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรท่ีมากข้ึน 0.92    
มลพิษบนทอ้งถนน ส่งผลเสยีต่อการดำเนินชีวิตของคณุ 0.79    
     
 KMO = 0.83, χ2 = 6907.13, p < 0.00 
 Total variance explained = 75.57% 
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4.3. การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติคทว ิ
(BINARY LOGISTIC REGRESSION) 

ตารางที่ 3 เป็นการแสดงแบบจำลองที่ได้จากการวิเคราะห์การ
ถดถอยโลจิสติคทวิ ระหว่างกลุ่มผู้ใช้งานและกลุ่มผู้ไม่เคยใช้งาน
แอปพลิเคชันเรียกรถเพื่อโดยสารรูปแบบรถยนต์ โดยเป็นการนำตัว
แปรต่าง ๆ ที่ได้จากการเก็บข้อมูล มาทำการวิเคราะห์ร่วมกับตัว
แปรองค์ประกอบด้านการใช้เทคโนโลยีและทัศนคติ เพื่ออธิบายตัว
แปรที่ส่งผลต่อการใช้งาน โดยตัวแปรตามมีค่าเท่ากับ 1 สำหรับกลุ่ม
ผู้ที ่ใช้งาน และ 0 สำหรับผู้ไม่เคยใช้งาน รวมไปถึงแสดง Odds 
Ratio เพ่ือเปรียบเทียบโอกาสการใช้งานแอปพลิเคชันเรียกรถ 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกทวิของการใช้งาน
แอปพลิเคชันเรียกรถยนต์ (483 ตัวอย่าง) 

 
Estimates (P-
values) 

OR 

Intercept -9.82 (0.00)***  
เพศ [Reference = ชาย]   
หญิง 0.38 (0.51) 1.46 
อายุ (ปี) -0.22 (0.00)**** 0.80 
ระดับการศึกษา [Reference = ปริญญาตรีและสูงกว่า] 
อาชีวะ -2.24 (0.02)** 0.11 
มัธยมปลายและต่ำกว่า -6.51 (0.00)**** 0.00 
รายได้ส่วนบุคคล [Reference = ต่ำกว่า 15,001 บาท/เดือน] 
15,001 – 30,000 บาท/เดือน 1.78 (0.09)* 5.94 
มากกว่า 30,000 บาท/เดือน 4.03 (0.00)*** 56.37 
อาชีพ [Reference = ข้าราชการ พนักงานบรษัิทเอกชน] 
นักเรียน นักศึกษา 1.54 (0.26) 4.65 
ฟรีแลนซ์ ลูกจ้าง 0.39 (0.49) 1.48 
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 2.66 (0.02)** 14.36 
ว่างงาน และกำลังหางาน 2.53 (0.20) 12.53 
เกษียณงาน 1.55 (0.53) 4.71 
สมาชิกในครอบครัว (คน) 0.59 (0.06)* 1.80 
รถยนต์ในครัวเรือน (คนั) -0.99 (0.02)** 0.37 
ท่ีพักอาศัย [Reference = บ้านเด่ียว] 
ทาวน์โฮม / ทาวน์เฮ้าส ์ -1.24 (0.18) 0.29 
ตึกแถว 1.23 (0.29) 3.43 
อพาร์ทเมนท์ / คอนโดมิเนียม 1.36 (0.14) 3.89 
ระยะทางจากท่ีพักอาศัย 
ถึงสถานีรถไฟฟ้า [Reference = น้อยกว่า 500 เมตร] 
500 เมตร – 1 กิโลเมตร -1.22 (0.48) 0.29 
1 - 2 กิโลเมตร -1.62 (0.37) 0.20 
2 - 5 กิโลเมตร -1.37 (0.45) 0.25 
มากกว่า 5 กิโลเมตร 0.41 (0.82) 1.51 

 
Estimates (P-
values) 

OR 

ถึงป้ายรถเมล์ [Reference = น้อยกว่า 500 เมตร] 
500 เมตร – 1 กิโลเมตร 1.26 (0.32) 3.53 
1 - 2 กิโลเมตร 5.18 (0.00)**** 177.53 
2 - 5 กิโลเมตร 3.92 (0.01)** 50.56 
มากกว่า 5 กิโลเมตร 3.79 (0.10) 44.14 
ถึงจุดเรียกแท็กซี่ [Reference = น้อยกว่า 500 เมตร] 
500 เมตร – 1 กิโลเมตร -4.18 (0.00)**** 0.02 
1 - 2 กิโลเมตร -6.04 (0.00)**** 0.00 
2 - 5 กิโลเมตร -6.18 (0.00)**** 0.00 
มากกว่า 5 กิโลเมตร -13.18 (0.99) 0.00 
ความถ่ีในการเดินทางด้วย 
รถยนต์ส่วนตัว [Reference = ไม่เคยใช้] 
น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน -0.97 (0.40) 0.38 
1 - 3 ครั้งต่อเดือน 4.05 (0.01)** 57.66 
4 - 12 ครั้งต่อเดือน -1.36 (0.35) 0.26 
มากกว่า 12 ครั้งต่อเดือน 0.97 (0.37) 2.63 
มอเตอร์ไซค์ส่วนตัว [Reference = ไม่เคยใช้] 
น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน 3.65 (0.00)*** 38.38 
1 - 3 ครั้งต่อเดือน 2.27 (0.04)** 9.73 
4 - 12 ครั้งต่อเดือน 2.04 (0.16) 7.70 
มากกว่า 12 ครั้งต่อเดือน 3.94 (0.00)**** 51.19 
รถเมล์ [Reference = ไม่เคยใช้]   
น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน -0.7 (0.32) 0.50 
1 - 3 ครั้งต่อเดือน -2.12 (0.03)** 0.12 
4 - 12 ครั้งต่อเดือน -2.47 (0.07)* 0.08 
มากกว่า 12 ครั้งต่อเดือน -1.36 (0.39) 0.26 
รถไฟฟ้า [Reference = ไม่เคยใช้] 
น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน 0.38 (0.76) 1.46 
1 - 3 ครั้งต่อเดือน -0.5 (0.70) 0.61 
4 - 12 ครั้งต่อเดือน 4.64 (0.01)*** 104.00 
มากกว่า 12 ครั้งต่อเดือน 3.69 (0.02)** 40.13 
รถตู้ / มินิบัส [Reference = ไม่เคยใช้] 
น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน -0.96 (0.25) 0.38 
1 - 3 ครั้งต่อเดือน -1.37 (0.41) 0.25 
4 - 12 ครั้งต่อเดือน -2.53 (0.15) 0.08 
มากกว่า 12 ครั้งต่อเดือน 2.91 (0.95) 18.42 
แท็กซี่ [Reference = ไม่เคยใช้] 
น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน 3.09 (0.00)*** 21.91 
1 - 3 ครั้งต่อเดือน 4.55 (0.00)**** 94.73 
4 - 12 ครั้งต่อเดือน 6.66 (0.00)**** 777.74 
มากกว่า 12 ครั้งต่อเดือน 3.52 (0.14) 33.92 
เครื่องบิน [Reference = ไม่เคยใช้]   
น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน 1.53 (0.04)** 4.60 
1 - 3 ครั้งต่อเดือน -0.6 (0.73) 0.55 

หมายเหตุ:  EFA = การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis) 
 KMO = การตรวจสอบความเหมาะสมของกลุ่มตัวอยา่ง (Kaiser-Meyer-Olkin) 
  χ2 = การตรวจสอบเมตริกสหสัมพันธ์ของประชากร (Barlett’s test of sphericity) 
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Estimates (P-
values) 

OR 

ระยะเวลาตั้งแตเ่ริ่มใช้สมาร์ทโฟน
จนถึงปัจจุบัน (ปี) 

0.99 (0.00)**** 2.69 

การใช้เทคโนโลยีและทัศนคติส่วนบุคคล (Factor Scores) 
ความคุ้นเคยในการใช้งานสมาร์ท
โฟนทัว่ไป 

-2.36 (0.02)** 0.09 

ความคุ้นเคยในการใช้งานสมาร์ท
โฟนเพื่อช่วยเหลอืในการเดินทาง 

-0.89 (0.14) 0.41 

ทัศนคติต่อสิ่งแวดล้อมบนท้องถนน -0.24 (0.33) 0.79 
ความคุ้นเคยในการใช้งานสมาร์ท
โฟนทัว่ไป : ความคุ้นเคยในการใช้
งานสมาร์ทโฟนเพื่อช่วยเหลือในการ
เดินทาง 

2.17 (0.01)** 8.79 

Model Loglikelihood -86.08 (df = 60) 
AIC [BIC] 292.17 [542.97] 
McFadden's pseudo-R2 0.54 
หมายเหตุ: P-values **** = 0.001, *** = 0.01, ** = 0.05, * = 0.10 

จากการวิเคราะห์ พบว่า ตัวแปรด้านอายุและการศึกษาส่งผล
ต่อการใช้แอปพลิเคชันเพื่อเรียกรถยนต์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
โดยพบว่าผู้ใช้แอปพลิเคชันเป็นผู้ที ่มีอายุน้อย มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป และมีรายได้ปานกลางถึงสูง ซึ่งเป็นผลที่มีทิศทาง
เดียวกันกับการศึกษาอ่ืน ๆ ในต่างประเทศ [2], [7], [13], [14], [15] 
ทำให้สามารถยอมรับสมมติฐาน H2 H3 และ H4 ได้ อย่างไรก็ดีตัว
แปรเพศไม่ส่งผลต่อการใช้แอปพลิเคชันเรียกรถอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ จึงไม่พบหลักฐานที่ยืนยันสมมติฐาน H1 ที่กล่าวว่าเพศชายมี
แนวโน้มที่จะใช้บริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันมากกว่าเพศหญิงใน
การศึกษานี้ ต่างจากการศึกษาของ Rayle และคณะ [2] ที่พบว่า
เพศชายมีแนวโน้มใช้บริการมากกว่าเพศหญิง และการมีจำนวน
รถยนต์ในครัวเรือนที่มากขึ้นส่งผลให้มีแนวโน้มในการใช้บริการที่
น้อยลง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Rayle และคณะ [2] ที่พบว่า
ผู ้ท ี ่ใช ้บริการจะมียานพาหนะเป็นของตนเองน้อย นอกจากน้ี 
การศึกษานี้ยังพบว่าผู้ที่มีอาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว มีแนวโน้มที่จะ
ใช้บริการมากกว่าอาชีพที่ทำงานประจำ (ข้าราชการหรือพนักงาน
บริษัทเอกชน) จากผลการวิเคราะห์ข้างต้น ผู้ที่มีอายุน้อยและผู้มี
รายได้สูงมีแนวโน้มที่จะใช้แอปพลิเคชันเรียกรถเพื่อโดยสารอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งอาชีพนักเรียน นักศึกษา เป็นผู้ที่มีอายุน้อย
และส่วนใหญ่มีรายได้น้อย (76.7%) และ 2 ใน 3 ของนักเรียน 
นักศึกษา เป็นผู้ใช้งานแอปพลิเคชันเรียกรถเพื่อโดยสาร ซึ่งขัดแย้ง
กับผลการวิเคราะห์ตัวแปรรายได้ จึงสะท้อนออกมาทางผลวิเคราะห์ 
ที่ทำให้ค่าสัมประสิทธิ ์ของตัวแปรอาชีพนักเรียน นักศึกษา ไม่มี
นัยสำคัญทางสถิติในแบบจำลอง 

ในด้านที ่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม ไม่พบความสัมพันธ์
ระหว่างที่พักอาศัยรูปแบบต่าง ๆ กับการใช้แอปพลิเคชันเรียกรถ
เพื ่อโดยสาร แต่พบความสัมพันธ์ระหว่างการใช้บริการนี ้ กับ

ระยะทางจากที่พักอาศัยถึงระบบขนส่งสาธารณะบางประเภท โดย
พบว่า ผู้ที่อาศัยอยู่ห่างจากป้ายรถเมล์ 1 ถึง 5 กิโลเมตร มีแนวโน้ม
ที่จะใช้แอปพลิเคชันเรียกรถมากกว่าผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้กับป้ายรถเมล์ 
(น้อยกว่า 500 เมตร) อาจเป็นไปได้ว่าหากกลุ่มตัวอย่างสามารถ
เข้าถึงรถเมล์ได้ง่าย จะเลือกใช้รถเมล์ในการเดินทางมากกว่าที่จะ
เลือกใช้แอปพลิเคชันเรียกรถเพื่อโดยสาร แต่ผู้ที่มีจุดเรียกแท็กซี่อยู่
ใกล้ที่พักอาศัย (น้อยกว่า 500 เมตร) มีแนวโน้มที่จะใช้บริการนี้
มากกว่าผู้ที ่มีที่พักอาศัยห่างจากจุดเรียกแท็กซี่ (500 เมตร ถึง 5 
กิโลเมตร) แต่การศึกษานี้ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางจาก
ที่พักอาศัยถึงสถานีรถไฟฟ้ากับการใช้บริการเรียกรถผ่านแอปพลิเค
ชัน 

ในด้านการเดินทางทั่วไป กลุ่มตัวอย่างที่เดินทางด้วยรถยนต์ (1 
ถึง 3 ครั้งต่อเดือน) มอเตอร์ไซค์ส่วนบุคคล (น้อยกว่า 1 ครั้งต่อ
เดือน ถึง 3 ครั้งต่อเดือน และมากกว่า 12 ครั้งต่อเดือน) มีแนวโน้ม
ที่จะใช้บริการมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยเดินทางด้วยรถยนต์และ
มอเตอร์ไซค์ส่วนบุคคลเลย ซึ่งทำให้ปฏิเสธสมมติฐาน H5 ที่กล่าวว่า
ผู้เดินทางที่มีความถี่ในการเดินทางด้วยยานพาหนะส่วนบุคคลที่ต่ำ 
มีแนวโน้มที่จะใช้บริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชัน กลุ่มตัวอย่างที่
เดินทางด้วยรถไฟฟ้าที่บ่อย (4 ถึง 12 ครั้งต่อเดือนหรือมากกว่า) มี
แนวโน้มที่จะใช้บริการนี้มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยเดินทางด้วย
รถไฟฟ้าเลย และยังพบว่ากลุ่มผู้ใช้งานแอปพลิเคชันเรียกรถเพ่ือ
โดยสาร อยู่ในกลุ่มผู้ที่เคยใช้แท็กซี่มาก่อน (น้อยกว่า 1 คร้ังต่อเดือน 
ถึง 12 ครั้งต่อเดือน) เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่เคยใช้แท็กซี่มาก่อน ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐาน H6 อีกทั้งยังพบว่า ผู้ที่มีประสบการณ์การ
เดินทางด้วยเครื่องบิน จะมีแนวโน้มในการใช้แอปพลิเคชันเรียกรถ
มากกว่าผู้ที่ไม่เคยเดินทางด้วยเครื่องบินมาก่อน ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Alemi และคณะ [17] แต่กลุ่มตัวอย่างที่เดินทางด้วย
รถเมล์ (1 ถึง 12 ครั้งต่อเดือน) กับมีแนวโน้มที่จะใช้แอปพลิเคชัน
เรียกรถเพื่อโดยสารน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่เคยเดินทางด้วยรถเมล์เลย ซึ่ง
กลุ ่มที ่ เด ินทางด้วยรถเมล์ส ่วนใหญ่เป ็นกลุ ่มที ่ม ีรายได้น ้อย 
(64.12%) แนวโน้มการใช้แอปพลิเคชันเรียกรถของคนกลุ่มนี้จึงน้อย 
สอดคล้องกับผลของรายได้ 

ในตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการใช้สมาร์ทโฟน และทัศนคติ พบว่า 
ยิ ่งผู ้ที่มีประสบการณ์การใช้สมาร์ทโฟนนาน มีแนวโน้มที ่จะใช้
บริการแอปพลิเคชันเรียกรถมากขึ้น ถึงแม้ว่าจากผลการศึกษาจะ
พบว่าผู้ที่มีความคุ้นเคยในการใช้สมาร์ทโฟนในฟังก์ชันการใช้งาน
ทั่วไปจะมีแนวโน้มในการใช้แอปพลิเคชันเพื่อเรียกรถน้อย แต่หาก
เป็นผู้ที่มีความคุ้นเคยในการใช้แอปพลิเคชันเพื่อช่วยเหลือในการ
เดินทางร่วมด้วยจะมีแนวโน้มการใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อเรียกรถ
มากยิ่งขึ้น ซึ่งสังเกตได้จากผลของอิทธิพลร่วมระหว่างสองตัวแปร
ดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Alemi และคณะ [13] ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐาน H7 ที่คาดไว้ นอกจากนี้ การศึกษานี้ไม่พบ
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ความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจใช้บริการนี้ก ับทัศนคติต่อ
ส่ิงแวดล้อมบนท้องถนน (ปฏิเสธสมมติฐาน H8) 

5. สรุป 

การศึกษานี้ เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการ
ตัดสินใจใช้หรือไม่ใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถเพื่อโดยสารใน
รูปแบบรถยนต์ ซึ่งถือเป็นรูปแบบการให้บริการการเดินทางที่มีการ
เติบโตขึ้นอย่างสูงในยุคปัจจุบัน เป็นตัวเลือกในการเดินทางสำหรับผู้
เดินทางที่ต้องการความสะดวกและรวดเร็ว โดยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการทำแบบสอบถาม ในกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีการให้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถ
เพื่อโดยสารอย่างกว้างขวาง โดยทำการใช้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและ
สังคมมาทำการวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลการใช้งานสมาร์ทโฟนและ
ทัศนคติด้านส่ิงแวดล้อมบนท้องถนน 

จากการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกทวิ ระหว่างกลุ่มผู้ใช้งาน
กับกลุ่มที่ไม่เคยใช้งานแอปพลิเคชันเรียกรถเพื่อโดยสารรูปแบบ
รถยนต์ พบว่า กลุ่มผู้ใช้งานเป็นผู้ที ่มีอายุน้อย มีการศึกษาสูง มี
รายได้ปานกลางถึงสูง เป็นผู้ที ่มีความยืดหยุ่นในเวลาการทำงาน 
(ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว)  มีจำนวนรถยนต์ส่วนบุคคลในครัวเรือนน้อย 
และอาศัยอยู่ใกล้ถนนใหญ่ ถึงแม้จะสามารถเข้าถึงแท็กซี่ได้ง่ายก็
ตาม เมื่อวิเคราะห์ตัวแปรด้านพฤติกรรมการเดินทางพบว่า กลุ่ม
ผู ้ใช้งานแอปพลิเคชันเรียกรถเพื ่อโดยสารเป็นผู ้ที ่เดินทางด้วย
รถไฟฟ้าหรือเดินทางด้วยแท็กซี่บ่อย แต่เดินทางด้วยรถเมล์น้อย
หรือไม่เคยเดินทางด้วยรถเมล์เลย ด้านการใช้สมาร์ทโฟนและ
ทัศนคติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมบนท้องถนน พบว่า ระยะเวลาตั้งแตเ่ร่ิม
ใช้สมาร์ทโฟนของกลุ่มตัวอย่าง เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
แอปพลิเคชันเรียกรถเพ่ือโดยสารอย่างมาก และผู้ที่มีความคุ้นเคยใน
การใช้สมาร์ทโฟนในฟังก์ชันการใช้งานทั่วไปจะมีแนวโน้มในการใช้
แอปพลิเคชันเพื่อเรียกรถน้อย แต่หากเป็นผู้ที่มีความคุ้นเคยในการ
ใช้แอปพลิเคชันเพื่อช่วยเหลือในการเดินทางร่วมด้วยจะมีแนวโน้ม
การใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อเรียกรถมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี ไม่พบ
ความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจใช้บริการนี ้ก ับทัศนคติต่อ
ส่ิงแวดล้อมบนท้องถนน 

งานวิจัยนี ้สามารถนำไปศึกษาเพิ ่มเติมในด้านของลักษณะ
ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันเรียกรถเพ่ือโดยสารในประเทศไทย หรือใช้เป็น
ข้อมูลในออกแบบนโยบายด้านการขนส่งในตัวเมือง อาทิ จาก
การศึกษาที่พบว่า ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันเรียกรถ เป็นกลุ่มที่มีรถยนต์
ในครัวเรือนน้อย ซึ ่งในอนาคต นโยบายการส่งเสริมหรือพัฒนา
รูปแบบการเดินทางนี้อาจช่วยในการลดการซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล
ของประชาชน กระทั่งลดปัญหาความหนาแน่นบนท้องถนนได้ดี
ยิ ่งขึ ้น หรือการออกแบบนโยบายในการร่วมมือกับระบบขนส่ง
สาธารณะ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชน
ของผู้ที่เข้าถึงระบบขนส่งมวลชนได้ยาก งานวิจัยนี้มีวิเคราะห์เพียง

การใช้หรือไม่ใช้งานแอปพลิเคชันเรียกรถเพ่ือโดยสารของคนท่ีอาศัย
อยู ่ในกรุงเทพมหานคร ซึ ่งสามารถอธิบายกลุ ่มผู ้ใช้งานได้เป็น
ภาพรวมเท่านั้น โดยการศึกษาในอนาคต จะเป็นการศึกษาลึกลงไป
ในระดับความถี่ในการใช้งานของกลุ่มตัวอย่าง รวมไปถึงศึกษาปัจจัย
เพิ่มเติมที่ส่งผลต่อการใช้งานบริการนี้ เพื่อที่จะเข้าใจพฤติกรรมการ
เดินทางในสังคมเมืองของประชากรในประเทศไทยมากย่ิงขึ้น 

6. กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี ้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากทุนอุดหนุน
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การศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้ทางในการเบี่ยงการจราจรบนทางยกระดับต่อรถฉุกเฉินไฟวับวาบ เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย 
STUDY OF LANE CHANGE BEHAVIOR OF TOLLWAY USERS TO STOP VEHICLE 

เอกรินทร์ เหลืองวิลัย1,* และ วิทวงศ์ กาญจนชมภ2ู  
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บทคัดย่อ 

เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่กีดขวางการจราจรบนทางยกระดับดอนเมือง ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ จะแจ้งหน่วยกู้ภัย ชุดปฏิบัติการพิเศษ และงาน
จัดการจราจร เพื่อเข้าแก้ไขเหตุให้สามารถเปิดการจราจรให้เร็วที่สุด การปฏิบัติงานบนทางยกระดับฯ แม้จะมีการวางกรวยยางและเปิดไฟวับวาบ
ตลอดเวลา แต่เจ้าหน้าที่ก็มีความเสี่ยงที่จะถูกชนซ้ำ กลายเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อน ซึ่งเป็นอันตรายทั้งต่อเจ้าหน้าที่และผู้ใช้ทาง เพื่อเป็นการยกระดับ
ความปลอดภัย จึงมีความประสงค์จะศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้ทางยกระดับฯ ในการตอบสนองต่อป้ายไฟวับวาบหลังรถฉุกเฉินประเภทต่างๆ และ
โดยการเบี่ยงรถหลบรถฉุกเฉินในระยะที่เพียงพอหรือไม่ และหากติดตั้งจำนวนไฟวับวาบเพิ่มขึ้นบนรถ การตอบสนองและระยะเบี่ยงหลบจะเพิ่มขึ้น
หรือไม่ เพื่อเป็นแนวทางเพิ่มความปลอดภัยต่อไป การวิจัยได้ตรวจวัดระยะเบี่ยงของผู้ใช้ทางโดยสังเกตการณ์จากกล้อง CCTV ที่ติดตั้งบนทาง
ยกระดับฯ พบว่า กรณีรถทั่วไปขัดข้องจอดกีดขวางซึ่งไม่มีไฟวับวาบ ผู้ใช้ทางจะเบี่ยงหลบท่ีระยะ 124 เมตร สำหรับรถฉุกเฉินที่มีสัญญาณไฟวับวาบ 
จะมีระยะเบี่ยงเพิ่มขึ้นเป็น 131-165 เมตร ระยะเบี่ยงนี้ สอดคล้องกับความเร็วช่วง 80-90 กม./ชม. เท่านั้น ซึ่งจะไม่เพียงพอกับความเร็วที่ผู้ใชท้าง
ทั่วไปใช้บนทางยกระดับฯ การเพิ่มจำนวนไฟวับวาบได้ผลดี แต่ไม่สะดวก ที่ได้ผลดีคือการแจ้งเตือนล่วงหน้าด้วยป้าย Matrix Sign และป้าย 
Variable Message Sign เพิ่มระยะเบี่ยงได้ถึง 256 เมตร ใช้เป็นแนวทางเพื่อยกระดับความปลอดภัยต่อผู้ใช้ทางและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการ
ช่วยเหลือเหตุต่อไป  
คำสำคัญ: อุบัติเหตุ, อุบัติเหตุซ้ำซ้อน, ระยะหยุดรถปลอดภัย, การแจ้งเตือนล่วงหน้า 

Abstract 

Don Muang Tollway (DMT) which is elevated toll road provides state of the art traffic management: traffic management 
teams and rescue unit in the case of incidents response. Traffic operation center is a command center for the operations. 
During the operations, traffic closure devices such as traffic cones are provided. Rescue vehicles are equipped with strobe 
lights and siren. The operation strobe lights are running all the time during the operation. However, secondary accident can 
be happened all the time. In order to make preventive countermeasure and increase safer operation, lane changing behavior 
distance has been studied in this research. Whether the distance is long enough for the corresponded approaching speed. 
Results showed that without strobe light, lane changing behavior distance is about 124 meters. The distance is increased to 
165 meters with the proper lights. However, this lane change distance is still not enough for stopping sight distance at current 
the approaching speed. So, advance warning sign should be made to overcome the circumstances such as matrix signs, VMSs 
before the scene. The distance is increased to 256 meters with those signs. 
Keywords: Accident, Secondary accident, Stopping sight distance, Advance warning sign 

 
1. บทนำและสภาพปัญหา 

โครงการทางสัมปทานยกระดับดินแดง-อนุสรณ์สถาน หรือที่
เรียกว่า ทางยกระดับดอนเมือง ตั้งอยู่เหนือถนนวิภาวดีรังสิต กม.
6+383 ถึง 26+597 มีระยะทาง 20.2 กม. เป็นทางยกระดับขนาด 
3 ช่องจราจรต่อทิศทางดังรูปที่ 1 มีปริมาณจราจรเฉลี่ย 93,857 
เที่ยวต่อวัน (ปี 2563) 

ปี 2563 ที่ผ่านมามีอุบัติเหตุจำนวน 86 ครั้ง เหตุ 3 อันดับแรก
ได้แก่ ชนท้าย 40% ยางแตก 24% และ เสียหลัก 12% ดังรูปที่ 2 

เฉลี่ย 0.23 ครั้ง/วัน ต่ำที่สุดตั้งแต่เปิดใช้ทางยกระดับฯ มาตั้งแต่ปี 
2537 เมื ่อพิจารณากรณีทางพิเศษ ปี 2563 (กทพ., 2020) มี
อุบัติเหตุ 808 ครั้ง เป็นเหตุชนท้าย 36.5% ใกล้เคียงกับสัดส่วนบน
ทางยกระดับฯ แต่บนทางพิเศษมีกรณียางแตกเพียง 7.3% เมื่อ
เทียบกับทางยกระดับฯ แล้ว มียางแตกถึง 24% ยางแตกเป็นสาเหตุ
หลักที่รถขัดข้องบนทางยกระดับฯ 
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รูปที่ 1  ทางยกระดับดอนเมือง 

 
รูปที่ 2  สัดส่วนอุบัติเหตุบนทางยกระดับปี 2563 

ทางยกระดับฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานกู้ภัย กู้ภัยเฉพาะกิจ งานรถ
ยก/รถชานเลื่อน และงานจัดการจราจร ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ
เป็นแม่ข่ายในการประสานงานในการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ที่
เก ิดขึ ้นบนทางยกระดับฯ ต้องเข้าถ ึงจุดเกิดเหตุให้ได้ภายใน
ระยะเวลา 12 นาที และหากมีการกีดขวาง 1 ช่องจราจร และ 2 
ช่องจราจรขึ้นไป ต้องแก้ไขให้สามารถเปิดการจราจรได้ ภายใน
ระยะเวลา 60 นาที และ 90 นาที ตามลำดับ  

การจอดรถปิดกั้นช่องจราจรเพื่อปฏิบัติงานบนทางยกระดับฯ 
แม้บนทางจะมีโคมไฟมีความส่องสว่างได้มาตรฐาน รถฉุกเฉินที่ใช้
ติดตั ้งไฟวับวาบ ป้ายไฟลูกศร ติดแถบสะท้อนแสงได้รับอนุญาต
อย่างถูกต้องจากกรมการขนส่งทางบก ขณะปฏิบัติงานมีการวาง
กรวยยางและเปิดไฟวับวาบตลอดเวลา แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะถูกชน
ซ้ำ กลายเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อน ซึ่งเป็นอันตรายทั้งต่อเจ้าหน้าที่และ
ผู้ใช้ทาง ดังรูปที่ 3 

ในการพิจารณามาตรการป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนขณะการ
ปฏิบัติงาน ได้พิจารณาตามหลัก 3E ในส่วนของ E-Education และ 
E-Enforcement นั้น การปฏิบัติมีรถฉุกเฉินและอุปกรณ์จราจรที่
เป็นมาตรฐาน เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมตามมาตรฐานวิชาชีพ จึง
ต้องมาพิจารณาในหลัก E-Engineering ทางมีความสว่างเป็นไปตาม
มาตรฐานแล้ว แต่ก็ต้องหามาตรการอื่นๆ เพิ่มเติม ให้เหมาะสมกับ
พฤติกรรมการขับขี่ในสภาพแวดล้อมบนทางยกระดับฯ 

 
รูปที่ 3  อุบัติเหตุซ้ำซ้อนขณะกู้ภัย 

จึงมีความประสงค์จะศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้ทางยกระดับฯ ใน
การตอบสนองต่อป้ายไฟวับวาบหลังรถฉุกเฉินประเภทต่างๆ ว่าผู้ใช้
ทางมีการตอบสนองต่อป้ายไฟวับวาบโดยการเบี่ยงรถหลบรถฉุกเฉิน
ในระยะที่เพียงพอหรือไม่ และหากติดตั้งจำนวนไฟวับวาบเพิ่มขึ้น
บนรถ การตอบสนองและระยะเบี่ยงหลบจะเพิ่มขึ้นหรือไม่ เพื่อเป็น
แนวทางเพ่ิมความปลอดภัยต่อไป 

2. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนทาง 

ทางยกระดับดอนเมืองเป็นทางหลวงพิเศษแบบ Free way ที่
ควบคุมการเข้า-ออก ไม่มีจุดตัด/กลับรถในระดับเดียวกัน ผู้ใช้ทางจึง
สามารถทำความเร็วได้โดยไม่ต้องกังวลเรื ่องของการตัดกระแส
การจราจร แต่เมื่อมีเหตุกีดขวางช่องจราจรในกรณีรถเสีย ของตก
หล่น หรือ อุบัติเหตุ ซึ่งผู้ใช้ทางต้องหลบหลีกให้ได้ทัน ปัจจัยที่จะ
หลีกให้ได้คือ ต้องมองเห็นเหตุได้ในระยะไกลที่เพียงพอต่อการหยุด
รถหรือเบี่ยงหลบ 

2.1. ระยะมองเห็นในการหยุดรถ 

ระยะมองเห็นในการหยุดรถ (Stopping Sight Distance, SSD)
หมายถึงระยะทางที ่ ผู้ใช้ทางใช้ในการหยุดรถเมื ่อเห็นอุปสรรค
ข้างหน้า ซึ่งได้จากผลรวมของระยะทางที่เกิดช่วงระยะเวลาการ
ตอบสนองของผ ู ้ ข ั บข ี ่  (Perception-Brake Reaction)  และ
ระยะทางใช้ในการเปลี ่ยนความเร็วจากที ่ว ิ ่งอยู ่ เป ็นการหยุด 
(Braking Distance) โดยใช้สมการที่ (1)  

𝑆𝑆𝐷 0.278𝑉𝑡 0.039
𝑉
𝑎

 (1) 

โ ด ย ท ี ่  t=Break Reaction Time=2.5 ว ิ น า ที  แ ล ะ 
a=Deceleration Rate=3.4 m/s2 ( Smith, 2 0 0 6 )  จ ึ ง ไ ด้
ความสัมพันธ์ความเร็ว และระยะมองเห็นในการหยุดรถ  ดังรูปที่ 4 
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รูปที่ 4  Stopping Sigh Distance 

ความเร็ว ณ 85 เปอร์เซ็นไทล์ ที่เคยสำรวจไว้บนทางยกระดบัฯ 
อยู่ระหว่าง 95-112 กม./ชม. ค่าเฉลี่ย 103 กม./ชม. (สถาบันการ
ขนส่ง, 2016) ดังนั้น ระยะหยุด หรือ ระยะเบี่ยงที่ต้องการคืออย่าง
น้อย 185 ม. 

2.2. ไฟวับวาบและไซเรน 

ในการปฏิบัติงานบนทางยกระดับ จะใช้รถฉุกเฉินสีเข ียว 
(Safety green) ติดแถบสะท้อนแสง ไฟฉุกเฉิน ป้ายไฟลูกศร และ
ไซเรน เพื่อให้สามารถสังเกตุเห็นได้ในระยะที่ไกลขึ้น เป็นรถฉุกเฉิน
ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฏหมาย การใช้สัญญาณวับวาบและ
เสียงไซเรน มีผลต่อพฤติกรรมการขับขี่หลีกรถฉุกเฉินอย่างสมบูรณ์ 
(Apiratwarakul, 2018) ในการศึกษาไฟเตือน/ไฟกระพริบเครื่อง
กั้นทางรถไฟ พบว่า การเปลี่ยนสี/ขนาดหรืออัตราการกระพริบของ
ดวงไฟ ส่งผลน้อยมากต่อการตอบสนองของผู ้ขับขี่ แต่การเพ่ิม
จำนวนดวงไฟกระพริบให้มากขึ้น ส่งผลดี เนื่องจากเพิ่มการมองเห็น
ได้ดีขึ้น (Yeh, 2008) ดังนั้น ในการศึกษานี้จึงต้องการพิสูจน์ว่า หาก
ติดตั้งไฟวับวาบให้มากกว่าเดิมในรถฉุกเฉิน จะส่งผลดีต่อระยะการ
เบี่ยงการจราจรของผู้ใช้ทางด้วยหรือไม่ 

นอกเหนือจากการเพ่ิมไฟวับวาบ หากเพ่ิมจำนวนรถฉุกเฉินจาก 
2 คันเป็น 3 คันจะส่งผลดีหรือไม่นั้น มีงานวิจัยที่แสดงว่า การเพ่ิม
รถคันที่ 3 ไม่ได้ส่งผลดีเพิ่มขึ้น แต่การเปลี่ยนรถคันที่ 2 ให้เป็นรถ
ตำรวจได้ผลดีกว่า (Blackman, 2020) ในการปฏิบัติงานบนทาง
ยกระดับฯ ปกติจะใช้รถฉุกเฉิน 2 คัน และไม่ได้ใช้บริการรถตำรวจ 

3. การศึกษาระยะเบ่ียงต่อรถประเภทต่างๆ 

3.1. ประเภทของรถฉุกเฉิน 

รถฉุกเฉินที่ใช้ปฏิบัติงานบนทางยกระดับมีหลายขนาด เรียง
ตามลำดับขนาดจากเล็กไปใหญ่ ได้แก่ รถกระบะกู้ภัย รถกระบะ
จราจรติดป้าย VMS รถยกเล็ก รถชานเล่ือน รถดูดกวาด และ รถยก
ใหญ่ ซึ่งรถทุกประเภทติดตั้งไฟวับวาบบนหลังคาทั้งหมด รถมีขนาด
และความสูงต่างกัน จึงต้องการศึกษา ระยะห่างที่ผู้ใช้ทางมองเห็น
และเบี่ยงหลบ แบ่งได้เป็น 3 กรณีดังนี้ 

กรณีที่ 1 รถผู้ใช้ทางท่ัวไปท่ีไม่มีไฟวับวาบ 
กรณีที่ 2 รถฉุกเฉินแต่ละประเภท 
กรณีที่ 3 รถฉุกเฉินที่เพ่ิมไฟวับวาบมากกว่าเดิม 
แล้วตรวจวัดระยะทางท่ีผู้ใช้ทางเห็นและเบ่ียงหลบ  

3.2. การวัดระยะทางทีร่ถเบี่ยงช่องจราจร 

การวัดระยะเบี่ยงนี้ วัดจากสถานการณ์ที ่เกิดขึ้นจริงบนทาง
ยกระดับฯ ในปี 2563 ช่วงเวลาระหว่าง 4.00-24.00 น. ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาที่มีปริมาณจราจรและมีเหตุกีดขวางการจราจรต่างๆ อาทิ 
รถเสีย รถชน ส่วนช่วงกลางคืนรอบดึกมีปริมาณจราจรเบาบาง จีง
ไม่ค่อยมีกรณีรถจอดกีดขวางบนทางให้ศึกษา 

การวัดระยะเบี่ยง ทางเลือกนับมาเฉพาะในช่วงที่การจราจร
คล่องตัว หลีกเลี่ยงช่วงการจราจรหนาแน่นหรือติดขัดซึ่งมีผลต่อ
ระยะมองเห็นในการหยุดรถ ในปี 2563 นี ้ การจราจรบนทาง
ยกระดับฯ คล่องตัวตลอดท้ังวัน 

เมื่อรถขัดข้อง เกิดอุบัติเหตุ หรือ ชนท้ายกัน ผู้ใช้ทางจะจอดใน
ช่องทางซ้าย มีบ้างที่จอดช่องทางขวา แต่จะไม่จอดในช่องกลาง 
การศึกษานี้เป็นข้อมูลในกรณีที ่มีรถยนต์ผู ้ใช้ทางขัดข้องบริเวณ
ช่องทางท้ังซ้ายและขวา  

การวัดระยะจากจุดที่มีรถจอดกีดขวาง ไปถึงตำแหน่งรถผู้ใช้
ทางท่ีเบี่ยงหลบแต่ละคัน ไม่สามารถวัดได้โดยตรง การวัดระยะจึงใช้
การสังเกตการณ์ผ่านกล้อง CCTV ดังรูปที่ 5 ที่แสดงภาพที่ศูนย์
ควบคุมการปฏิบัติการ ระยะทางใช้การเทียบเคียงจากตำแหน่งเสา
ไฟฟ้าส่องสว่างที่ติดตั ้งบนเกาะกลาง เสาไฟมีระยะห่างทุกๆ 40 
เมตรตลอดทางยกระดับฯ เจ้าหน้าที่จะนับช่วงเสาไฟ จากจุดที่รถ
จอดจอด จนถึงจุดที่รถผู้ใช้ทางเร่ิมเบี่ยง ดังนั้น ความละเอียดในการ
วัดคือ 40 เมตร 

 
รูปที่ 5  การประมาณการระยะทางจากภาพ CCTV 

3.3. การเพ่ิมไฟวับวาบ 

รถกระบะจราจรมี 2 ประเภท คือรุ่นปกติไว้สำหรับเคลื่อนย้าย
อุปกรณ์จราจร อาทิ กรวยยาง ไฟวับวาบ อีกรุ ่นหนึ่งคือกระบะ
จราจรที่ติดตั้ง ป้ายไฟ VMS ตัวป้ายไฟมีระบบ Hydraulic ยกขึ้นสูง
เหนือหลังคาขณะใช้งานดังรูปที ่ 6 จึงใช้เป็นรถปิดท้ายพื ้นที่
ปฏิบัติงาน 
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รูปที่ 6  รถกระบะป้ายไฟ 

ในการนี้ จึงได้ติดตั้งไฟวับวาบ ในรถชนิดนี้อีก 4 ดวง ติดเหนือ
ป้าย VMS 2 ดวงเพื่อให้ได้ความสูง และติดขอบกระบะอีก 2 ดวง
เพื่อให้ได้ความกว้างดังรูปที่ 7 เป็นการติดตั้งเพื ่อทดลองว่า ไฟ
วับวาบที่เพ่ิมขึ้น จะมีผลต่อระยะเบี่ยงของผู้ใช้ทาง หรือไม่ 
 

 
รูปที่ 7  การติดไฟวับวาบเพ่ิมเติม 

4. ผลการศึกษา 

4.1. ผลการทดสอบระยะเบ่ียง 

ผลการเก็บข้อมูลจากเหตุกีดขวางการจราจร ทั้งเหตุรถเสีย รถ
ชน ของตกหล่น ในสถานการณ์จริง จำนวนทดสอบรวม 268 คร้ัง มี
การกระจายข้อมูลตามช่วงเวลาดังรูปที่ 8  

 
รูปที่ 8  จำนวนข้อมูลจำแนกตามช่วงเวลา 

ข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ช่วงเวลา 10.00-12.00 น. , 15.00-17.00 น. 
และ 18.00-19.00 น. ชั่วโมงเร่งด่วนเช้ามีเฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคล 
มีจำนวนเหตุน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณจราจร แต่จำนวนเหตุเพิ่มขึ้น

ในช่วงสายเมื ่อถึงเวลาอนุญาตรถบรรทุก ช่วงบ่ายจำนวนเหตุ
สอดคล้องกับปริมาณจราจร  

เมื ่อมีเหตุแต่ละครั ้งจะใช้รถฉุกเฉินไม่เหมือนกัน ขึ ้นกับ
สถานการณ์ ข้อมูลที่ต้องการศึกษาคือพฤติกรรมที่ผู้ใช้ทางเบี่ยงหลบ
ต่อรถฉุกเฉินประเภทต่างๆ ผลการทดสอบแสดงดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1  ระยะเบี่ยงกับรถประเภทต่างๆ 

ประเภท 
จำนวน
ทดสอบ 

ระยะเบี่ยง, 
ม. SD., ม. 

รถทั่วไป 20 124 28 
รถกระบะ VMS 15 143 32 
รถกระบะ VMS + ไฟ  49 165 38 
รถกระบะกู้ภัย 71 148 36 
รถยกเล็ก (4 ล้อ) 48 148 27 
รถยกใหญ่ (6 ล้อ) 12 147 25 
รถชานเล่ือน (6 ล้อ) 11 131 25 
รถดูดกวาด (6 ล้อ)  42 256 42 

 
รูปที่ 9  รถยกเล็ก 

 
รูปที่ 10  รถชานเล่ือน 6 ล้อเต้ีย 

ผลการทดลองพบว่า หากรถทั่วไปจอดขวางอยู่ รถคันอื่นๆ จะ
เบี่ยงหลบที่ระยะ เพียง 124 เมตร ใกล้เคียงกับรถชานเลื่อนดังรูปที่ 
10 ถึงแม้จะมีไฟวับวาบบนหลังคา แต่รถชานเลื่อนเป็น 6 ล้อเต้ีย 
ขณะบรรทุกรถก็จะบังไฟวับวาบที ่อยู ่บนหลังคา ระยะเบี ่ยงจึง
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ใกล้เคียงกัน 
รถกระบะVMS รถกระบะกู้ภัย รถยกเล็กดังรูปที่ 9 รถยกใหญ่

ดังรูปที่ 11 ทั้งหมดมีไฟวับวาบบนหลังคา มีป้ายไฟลูกศร แต่มีระยะ
เบี่ยงไม่ได้แตกต่างกันอย่างเป็นนัยสำคัญ คือประมาณ 143-148 
เมตร 

 
รูปที่ 11  รถยกใหญ่ 

แต่รถกระบะ VMS ที่เพิ่มไฟวับวาบขึ้นอีก 4 ดวง กลับทำระยะ
เบี่ยงได้ดีขึ้นจนเห็นความแตกต่างที่ 165 เมตร หรือ เพิ่มขึ้นอีก 22 
เมตร จุดนี้แสดงว่า ปริมาณไฟวับวาบ มีความสำคัญกว่าขนาดของ
รถ อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติ ไฟวับวาบที่ติดตั้งเพิ่มเติมจำนวน 4 
ดวง แม้จะได้ผลดี แต่เกะกะการปฏิบัติงาน อีกทั้งใช้เพื่อการทดลอง
ทดสอบเท่านั้น เมื่อทดลองแล้วเสร็จ จึงได้ถอดออก 

ผลการทดลองน้ีจึงแสดงให้เห็นว่า ที่ระยะไกล (มากกว่า 100 
เมตรขึ้นไป) จำนวนสัญญาณไฟวับวาบส่งผลมีผลต่อพฤติการการ
มองเห็นเพ่ือเบี่ยงการจราจรของผู้ใช้ทางมากกว่าขนาด 

แต่ที่ใด้ผลดีที่สุดคือ รถดูดกวาด ดังรูปที่ 12  ร ถ ดู ด
กวาดมีขนาดใกล้เคียงกับรถชานเลื่อน แต่มีระยะเบี่ยงสูงถึง 265 
เมตร ซึ่งเป็นผลดีมาก จึงต้องกลับมาพิจารณาว่า เหตุใดรถดูดกวาด
จึงมีระยะเบี่ยงที่ดีกว่ารถประเภทอื่นๆ ทั้งที่มีขนาดใกล้เคียงกัน มี
ป้ายไฟคล้ายๆ กัน 

 
รูปที่ 12  รถดูดกวาด 

จุดดีข้อแรกคือ รถดูดกวาดมีป้ายไฟลูกศรขนาดใหญ่ติดท้ายรถ 
เนื่องจากมีพื้นที่ให้ติดมากกว่ารถประเภทอื่น และมีข้อสรุปที่ชัดเจน

แล้วว่า ยิ่งไฟใหญ่ ยิ่งไฟสูง ยิ่งส่งผลดี 
สิ ่งที ่แตกต่างของรถดูดกวาดคือ ลักษณะการทำงาน รถดูด

กวาดจะทำงานเฉพาะช่วงกลางวัน วิ่งติดกำแพงเกาะกลางด้านขวา 
และ กำแพงกันตกด้านซ้าย ด้วยความเร็วประมาณ 10 กม./ชม. 
ความเร็วระดับนี้ มิได้ต่างจากรถท่ีจอดอยู่ แต่รถดูดกวาด มีรอบการ
ทำงานเป็นกิจวัตรประจำวัน ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการจะเปิดป้าย
ไฟแบบ Matrix (Matrix Sign, MS) ดังรูปที่ 13  Matrix 
Sign ติดตั้งบริเวณเกาะกลางทุกๆ 1 กม. เพื่อแจ้งช่องทางปิด และ 
เตือนให้ลดความเร็ว เป็นระยะทางล่วงหน้ากว่า 4 กม. รวมถึงการ
แจ้งข้อมูลบนป้าย Variable Message Sign ทำให้ผู ้ใช้ทางทราบ
ล่วงหน้าว ่าม ีการดูดกวาด ให้เตร ียมตัวเพื ่อเปลี ่ยนช่องทาง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ไม่คาดคิดว่าจะมีการปิดช่องการจราจร 
(MUTCD, 2009) ซึ่งแสดงถึงประสิทธิผลที่ชัดแจ้งแล้ว 

 
รูปที่ 13  Matrix Sign 

4.2. มาตรการเพ่ิมความปลอดภัย 

ผลการทดลองพฤติกรรมผู้ใช้ทางยกระดับฯ ในรูปของระยะ
เบี่ยงต่อรถฉุกเฉินแต่ละประเภท เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะ
มองเห็นในการหยุดรถท่ีต้องการ ผลเป็นดังรูปที่ 14 

 

 
รูปที่ 14  Stopping Sight Distance สำหรับรถต่างๆ 

พฤติกรรมผู้ขับขี่ทั่วไป จะเบี่ยงหลบที่ระยะ 124-165 เมตร ซึ่ง
จะสอดคล้องกับความเร็วช่วง 80-90 กม./ชม. เท่านั้น ไม่เพียงพอ
กับความเร็วที่ผู้ใช้ทางท่ัวไปใช้ที่ 100 กม./ชม. มี 2 มาตรการในการ
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แก้ไข ได้แก่ 
มาตรการที่ 1 จำกัดความเร็วที่ 80 กม./ชม. บนทางยกระดับฯ 

มีการติดต้ังป้ายจำกัดความเร็ว และมีระบบ Over Speed Warning 
Sign ซึ่งจะขึ้นข้อความเตือนเมื่อผู ้ใช้ทาง ใช้ความเร็วเกินกว่าที่
กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามกฏกระทรวงคมนาคม ลงวันที่ 4 มีนาคม 
2564 เรื่อง การกำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวง
แผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่กำหนด (กฏกระทรวง, 2021) ได้
กำหนดให้รถทั่วไปใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 120 กม./ชม. และในช่อง
ขวาสุดต้องใช้ความเร็วไม่ต่ำกว่า 100 กม./ชม. ด้วยเหตุนี้ การจำกัด
ความเร็วเห็นว่า จะไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิผล 

มาตการที่ 2 การแจ้งเตือนล่วงหน้า (Advance Warning Sign) 
ด้วยป้าย Matrix Sign รวมถึงป้าย Variable Message Sign วิธีนี้ให้
ประสิทธิผลอย่างชัดแจ้ง และให้ผลดีไม่แต่เฉพาะกับรถดูดกวาด แต่
จะให้ผลดีกับรถทุกประเภทที่ต้องหยุดหรือจอดบนทางยกระดับฯ 
ป้าย Matrix Sign เป็นอุปกรณ์ควบคุมการจราจรพื้นฐาน ที่มีติดต้ัง
บนทางยกระดับฯ อยู ่แล้ว แต่เหตุรถจอดจะไม่สามารถทราบ
ตำแหน่งและเวลาล่วงหน้าได้เหมือนกับรถดูดกวาด ดังนั ้น ศูนย์
ควบคุมการปฏิบัติการจำเป็นจะต้องหูไวตาไว มีมุมกล้อง CCTV ที่
ครอบคลุม และอาจจำเป ็นต ้องใช ้ เทคโนโลย ีด ้าน Artificial 
Intelligent (AI) ท ี ่ ช ่ วยตรวจจ ับอ ุบ ั ต ิ การณ ์แบบอ ัต โนม ั ติ  
(Automatic Incident Detection) โดยเฉพาะอย่างย ิ ่ง รถจอด 
หรือของชิ้นใหญ่ตกหล่น มาช่วยสนับสนุนอีกทางหนึ่ง การกำหนด
ระยะเวลาให้เจ้าหน้าที่ต้องเข้าถึงจุดเกิดเหตุให้ได้ตามที่กำหนด 
รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสม เมื่อ
เกิดเหตุขัดข้องฉุกเฉินบนทางยกระดับฯ อาทิ การรณรงค์ “รถเสีย 
ชิดซ้าย รอในรถ โทร 1233” ดังรูปที่ 15 ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ 
จะทราบเหตุได้รวดเร็วและมีความปลอดภัยมากกว่า ทั้งหมดนี้ก็จะ
เป็นการสร้างความปลอดภัยตามหลัก 3E สำหรับผู้ใช้ทาง  

 
รูปที่ 15  การรณรงค์เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อน 

5. สรุป 

การศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้ทางบนทางยกระดับดอนเมือง ต่อการ
เบี่ยงการจราจรเพื่อหลบ รถจอด หรือ รถฉุกเฉินประเภทดต่างๆ ที่

จอดปฏิบัติงานบนทางด้วยการสังเกตุการณ์จากกล้อง CCTV พบว่า 
กรณีทีมีรถทั่วไปที่ไม่มีไฟวับวาบจอดกีดขวาง ผู้ใช้ทางจะเบี่ยงหลบ
ที่ระยะ 124 เมตร สำหรับรถฉุกเฉินที่มีไฟวับวาบ จะมีระยะเบี่ยง
เพิ่มขึ้นเป็น 131-165 เมตร จะสอดคล้องกับความเร็วช่วง 80-90 
กม./ชม. เท่านั้น ไม่เพียงพอกับความเร็วที่ผู้ใช้ทางทั่วไปใช้ การเพ่ิม
จำนวนไฟวับวาบได้ผลดี แต่ไม่สะดวก ที่ได้ผลดีคือการแจ้งเตือน
ล่วงหน้าด้วยป้าย Matrix Sign และป้าย Variable Message Sign 
เพิ่มระยะเบี่ยงได้ถึง 256 เมตร ใช้เป็นแนวทางเพื่อยกระดับความ
ปลอดภัยต่อผู้ใช้ทางและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการช่วยเหลือเหตุ
ต่อไป 
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การอธิบายความพยายามเดินทางด้วยจักรยานโดยใช้แบบจำลอง Goal Directed Behavior ผ่านคุณลักษณะของเพศ  
และการมีรถยนต์ในครอบครองของผู้เดินทางในพ้ืนท่ีเขตเมือง จังหวัดชลบุร ี

Explaining the Trying to Travel by Bicycling Using the Model of Goal Directed Behavior on Traveler’s Gender and 
Car Ownership Characteristics in Chonburi Urban Areas  

จัตุรงค์ อินทะนู1 และ สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน2์,* 
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*Corresponding author address: suramesp@eng.buu.ac.th 

บทคัดย่อ 

บทความนี้นำเสนอการอธิบายความพยายามเดินทางด้วยจักรยานของผู้เดินทางในพื้นที่เขตเมือง จังหวัดชลบุรี โดยตัวอย่างจำนวน 750 
ตัวอย่าง ได้จากการสุ่มแบบไม่เจาะจง (Random sampling) จากผู้เดินทางในเขตเมืองชลบุรี ศรีราชา และบางละมุง หลังการคัดกรองข้อมูล ข้อมูล
ของตัวอย่างที่สมบูรณ์จำนวน 597 ชุด ถูกนำมาวิเคราะห์ด้วยวิธีแบบจำลองสมการเชิงโครงสร้างเพื่อตรวจสอบและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรที่ส่งอิทธิพลต่อความพยายามที่จะเดินทางด้วยจักรยานตามทฤษฎี The Model of Goal Directed Behavior โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบตาม
ตัวแปรเพศ (ชาย และหญิง) และการมีรถยนต์ในครอบครอง (ไม่มี และมีรถยนต์ในครอบครอง) ผลการวเิคราะห์ พบว่า พฤติกรรมการใช้จักรยานใน
อดีต เป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อความพยายามเดินทางด้วยจักรยานในปัจจุบันของกลุ่มตัวอย่าง ทั้งแบบมีอิทธิพลต่อ
กระบวนการคิดอย่างมีขั้นตอนเชิงเหตุผล และแบบมีอิทธิพลโดยตรงต่อตัวแปรความพยายามโดยไม่ผ่านกระบวนการคิดอย่างมีขั้นตอนเชิงเหตุผล 
ทั้งการวิเคราะห์เปรียบเทียบตามตัวแปรเพศ และตัวแปรการมีรถยนต์ในครอบครองของกลุ่มตัวอย่าง นอกจากนี้ ยังพบว่าบรรทัดฐานสังคม 
ความรู้สึกเชิงบวกและลบท่ีมีต่อการใช้จักรยาน และทัศนคติ มีอิทธิพลต่อความต้องการใช้จักรยานของกลุ่มตัวอย่างอย่างมีนัยสำคัญ 
คำสำคัญ: The Model of Goal Directed Behavior, พฤติกรรมการเดินทาง, แบบจำลองสมการเชิงโครงสร้าง, จักรยาน, จังหวัดชลบุรี 

Abstract 

This article presents the explaining the effort to travel by bicycle of travelers in Chonburi urban areas. The 750 numbers 
of samples were selected by random sampling technique from the focused groups in Mueang Chonburi, Sriracha, and 
Banglamung districts. After data cleaning processes, 597 data sets were analyzed by Structural Equation Modeling technique 
for exploring and explaining the relations among relevant variables in the Model of Goal Directed Behavior toward the effort 
to travel by bicycle. The models were considered by gender and car ownership groups for comparing the results in each 
group. The results found that past bicycle usage behavior role as the important factor affecting the trying to travel by bicycle 
significantly for both indirect or rational process and direct process. Furthermore, the results also reveal the significant effects 
of social norm, positive and negative anticipated emotion, and attitudes on the desire of using bicycle. 
Keywords: The Model of Goal Directed Behavior, Travel Behavior, Structural Equation Model, Bicycle, Chonburi 

 
1. ความเป็นมาของปญัหา 

จังหวัดชลบุรีเป็นศูนย์รวมที่ตั ้งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของ
ประเทศและเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสมัยใหม่ของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งยังเป็นพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor: EEC) ส่งผลให้ปัจจุบันจังหวัดชลบุรี
มีปริมาณการเดินทางในพื้นที่เป็นจำนวนมาก และเกิดปัญหาต่าง ๆ 
ของระบบเมืองตามมา อาทิ การจราจรติดขัด อุบัติเหตุจราจร ความ
ไม่เพียงพอของพื ้นที ่จอดรถ ฯลฯ การพัฒนาทางเลือกในการ
เดินทางให้กับชุมชนเมืองที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวด้วยการศึกษา

รูปแบบการเดินทางทางเลือกที่สามารถใช้งานได้ง่าย มีราคาไม่แพง
จนเกินไป และสามารถใช้ในการเข้าถึงแหล่งกิจกรรมของชุมชนใน
ชีวิตประจำวันและเข้าสู่สถานีระบบขนส่งรูปแบบหลักที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตได้อย่างสะดวก จึงเป็นสิ่งจำเป็นในกรณีที่ต้องการออกแบบ
การเข้าถึงแหล่งกิจกรรมและสถานีระบบขนส่งในระดับบุคคล 
(Individual scale) ที ่ เน ้นความคล่องต ัวและเป ็นส ่วนต ัวเ พ่ือ
ตอบสนองการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New normal lifestyle) หลังจาก
ผ่านช่วงวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยการเดินทางท่ี
เป็นทางเลือกและตรงกับแนวคิดดังกล่าว ได้แก่ จักรยาน ซึ่งถือได้ว่า
เป็นยานพาหนะท่ีสะอาด ไร้มลพิษ และได้รับการยอมรับจากทั่วโลก
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ว่าเป็นยานพาหนะส่วนบุคคลที่ใช้การได้ดีที่สุด [1] การส่งเสริมให้
จักรยานเป็นรูปแบบการเดินทางทางเลือก รวมถึงการพัฒนาวิธีการ
ดำเนินการที่จะทำให้การใช้จักรยานได้รับการสนับสนุนจากคนใน
ชุมชน และใช้เป็นแนวทางในการวางแผนให้การใช้จักรยานได้รับ
การยอมรับมากขึ้นและนำไปสู่ความตั้งใจที่จะใช้จักรยานของคนใน
ชุมชนอย่างจริงจัง จึงเป็นประเด็นสำคัญที่ส่งผลต่อความเป็นไปได้ที่
นำไปสู่ความสำเร็จในทางปฏิบัติ 

อย่างไรก็ดี สำหรับประเทศไทย พบว่าจำนวนการใช้จักรยาน
เพื่อการเดินทางในชีวิตประจำวันมีเป็นจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับ
จำนวนประชากรของประเทศ [2] แม้ในอดีต การใช้จักรยานอาจ
เปน็รูปแบบการเดินทางหนึ่งที่เคยได้รับความนิยม [1] แต่ปัจจุบันได้
ลดน้อยลงโดยการเข้ามาแทนที ่ของรถยนต์และจักรยานยนต์ 
เนื่องจากค่านิยมของคนไทยที่ถือว่ารถยนต์เป็นยานพาหนะของผู้ที่มี
ฐานะดี แต่จักรยานเป็นยานพาหนะของกลุ่มคนรายได้น้อย [1] ทำ
ให้การใช้จักรยานถูกมองข้ามไป หลายคร้ังที่มีการใช้จักรยานเพ่ือลด
ปัญหาจราจรและปัญหาสิ่งแวดล้อมในเมืองที่มีความหนาแน่นและ
ใช้เป็นทางเลือกหนึ่งเพื่อการเดินทางระยะใกล้ จนกระทั่งมีกลุ่มผู้
ริเร่ิม เช่น โครงการจักรยานวันอาทิตย์ ซึ่งดำเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 
2539 [1] แต่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมอย่างจริงจัง ทั้งที่
จ ักรยานเป็นยานพาหนะที ่สะอาดและปลอดภัยไร้มลพิษ เป็น
รูปแบบการเดินทางท่ีประหยัด และส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้เดินทาง 
[1] แต่จากข้อเท็จจริง การใช้จักรยานกลับไม่ได้รับการยอมรับและ
ใช้งานอย่างจริงจังในชีวิตประจำวัน  

จากการศึกษาที่ผ่านมา มีงานวิจัยที่กล่าวถึงเหตุปัจจัยด้าน
กายภาพที่ส่งผลต่อการใช้จักรยาน โดย Litman (2012) [3] กล่าว
ว่า ปัจจัยที่นำไปสู่การใช้รูปแบบการเดินทางที่ปราศจากเครื่องยนต์ 
คือ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา ส่ิงอำนวยความสะดวก (Facilities) 
สภาพถนน (Road condition) ระยะทางต่อเที ่ยว และการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ฯลฯ Winters et al. (2011) [4] กล่าวว่า เส้นทาง
จักรยานที่มีทิวทัศน์สวยงาม และมีช่องทางจักรยานแยกออกจาก
กระแสจราจรบนท้องถนน รวมถึงสภาพของเส้นทาง เป็นสิ่งจูงใจให้
เกิดการใช้จักรยานได้ และอุษณีย์ ระหา (2553) [5] กล่าวว่า ปัจจัย
ด้านอุปสรรคของทางเท้า ปัจจัยอุปสรรคบนถนน การสร้างโครงข่าย
เส ้นทางเฉพาะรถจักรยานให ้ต ่อเน ื ่อง เป ็นป ัจจ ัยที่ม ีผลต่อ
ความสำเร็จในการส่งเสริมการใช้จักรยาน ฯลฯ 

ในส่วนของงานศึกษาที่อธิบายทัศนคติของผู้เดินทางที่มีต่อการ
ใช้จักรยาน Stinson and Bhat (2005) [6] กล่าวว่า ปัจจัยที่มีผล
ต่อการใช้จักรยานในการเดินทาง คือ แรงจูงใจ ได้แก่ ความกังวล
ด้านสุขภาพ ความเพลิดเพลินสนุกสนาน ปัญหาสิ ่งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับการใช้รถยนต์ ความสะดวก/รวดเร็ว หลีกเลี่ยงการขับ
รถในสภาพที่แออัด เป็นต้น และจากการศึกษาของ Li et al. (2013) 
[7] กล่าวว่า ผู้ที่ใช้จักรยาน เป็นผู้ที่ตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม ความ

ปรารถนาทางด้านเศรษฐกิจที่ดี การรับรู้ต่อการปั่นจักรยาน และ
ความเต็มใจที่จะใช้จักรยาน สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์ และจัตุรงค์ อิน
ทะนู (2561) [8] กล่าวว่า ปัจจัยที ่เกี ่ยวข้องกับทัศนคติ ได้แก่ 
บรรทัดฐานส่วนบุคคล ความตระหนักถังผลที่ตามมา และการใช้
เหตุผลของความรับผิดชอบ บรรทัดฐานเชิงสังคม ทั้งอิทธิพลจาก
บุคคลในครองครัวและสังคม และความรู้สึกเชิงบวกที่มีต่อการใช้
จักรยาน มีอิทธิพลต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อความปรารถนาที่จะใช้
จักรยาน ฯลฯ 

จากที่กล่าวข้างต้น พบว่า ปัจจัยทางกายภาพอาจเป็นส่วนหนึ่ง
ที่อำนวยความสะดวกและส่งผลต่อการใช้จักรยาน ขณะที่การศึกษา
ทัศนคติที ่มีต่อการใช้จักรยาน ส่วนใหญ่เป็นการตรวจสอบโดย
แบบสอบถามทั่วไป ไม่ได้พยายามอธิบายโดยใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับการปรับพฤติกรรมโดยตรง ด้วยเหตุนี้ บทความนี้จึงนำเสนอผล
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้จักรยาน เพื่อศึกษา
และตรวจสอบปัจจัยที่อธิบายความพยายามเดินทางด้วยจักรยาน
โดยใช้ทฤษฎีแบบจำลอง Goal Directed Behavior เป็นกรอบ
แนวค ิด (Conceptual framework) ในการอธ ิบายป ัจจ ัยท ี ่ ส่ง
อิทธิพลต่อความพยายามเดินทางด้วยจักรยานของผู้เดินทางในเขต
เมือง จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอศรีราชา 
และอำเภอบางละมุง โดยผลการศึกษานี้ ทำให้เข้าใจคุณลักษณะ
ของผู้เดินทางที่จัดอยู่ในกลุ่มมีแนวโน้มจะเป็นผู้ใช้จักรยานได้ใน
อนาคต นอกจากนี้ยังทราบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้เดินทางที่นำไปสู่
การปรับพฤติกรรมไปใช้จักรยาน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
แบบจำลองสมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Model) 
ได้จำแนกแบบจำลองเป็นกลุ่มตามคุณลักษณะทางเพศ และการมี
รถยนต์ไว้ในครอบครองของกลุ ่มตัวอย่าง ดังจะได้นำเสนอใน
รายละเอียดต่อไป 

2. ทฤษฎีแบบจำลอง GOAL DIRECTED BEHAVIOR 

Model of Goal Directed Behavior (MGB) เป็นทฤษฎีที่ถูก
พัฒนาเพิ่มเติมจาก The Theory of Planed Behavior (TPB) [9, 
10] โดยในขั ้นต้น Bagozzi, Baumgartner, and Pieters (1998) 
[11] ได้นำเสนอแนวคิดของ Goal-directed Emotions ที่นำปัจจัย
ที ่เกี ่ยวกับความรู ้สึกหรืออารมณ์ทางบวก (Positive emotions) 
อาทิ ความพอใจ ความยินดี ความสุข เป็นต้น และอารมณ์เชิงลบ 
(Negative emotions) อาทิ ความกังวล ความเศร้า ความรู้สึกผิด 
เป็นต้น มาใช้เป็นตัวแปรในการอธิบายการแสดงพฤติกรรมของ
บ ุคคล จากน ั ้น  Perugini and Bagozzi (2001) [12] ได ้พ ัฒนา
แบบจำลองดังกล ่าวและนำเสนอเป ็นทฤษฎี Model of Goal 
Directed Behavior (MGB) โดยขจัดข้อจำกัดของ TPB ในเร่ืองของ
การอธิบายความเชื ่อมโยงระหว่างความตั ้งใจแสดงพฤติกรรม 
(Behavioral intention) และพฤติกรรมที ่ เก ิดข ึ ้นจร ิง (Actual 
behavior) และความไม ่สมเหต ุสมผลของต ั วแปรท ัศนค ติ  



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

TRL-08-3 

(Attitudes) และบรรทัดฐานของสังคม (Social norm) ในการ
อธ ิ บ ายความต ั ้ ง ใ จแสดงพฤต ิ ก รรม  [13,14] โดย  MGB มี
องค์ประกอบของปัจจัยและตัวแปร รวมถึงรูปแบบของการส่ง
อิทธิพลระหว่างปัจจัย ดังแสดงดังรูปที่ 1 

 

 
รูปที่ 1 Model of Goal Directed Behavior 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Perugini and Bagozzi (2001) 
[12] 

จากรูปที ่ 1 สมมติฐานตามทฤษฎี MGB กล่าวว่า บุคคลจะ
แสดงออกถึงความพยายามมุ่งมั่นที่จะแสดงพฤติกรรม (Trying) ก็
ต่อเมื่อมีความตั้งใจหรือเจตนาที่จะแสดงพฤติกรรมนั้น (Intention) 
ซึ่งเกิดจากความปรารถนาที่จะแสดงพฤติกรรม (Desire) นั้นนั่นเอง 
โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อความปรารถนาที่จะแสดงพฤติกรรม 
ได้แก่ ทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรม (Attitudes) คือการประเมินของ
บุคคลที ่มีต่อภาพรวมของพฤติกรรมใดๆ ซึ ่งเกิดจากความเช่ือ
เกี ่ยวกับผลที ่น่าจะตามมาจากพฤติกรรม (Behavioral beliefs) 
และการประเมินหรือตัดสินผลที่ตามมานั้นไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือ
ลบ ถ้าผลการประเมินของบุคคลต่อผลที่ตามมาเป็นบวก บุคคลนั้นก็
จะมีทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมนั้น ในทางตรงข้ามถ้าผลการประเมิน
เป็นลบ บุคคลนั้นก็จะมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อพฤติกรรมดังกล่าว 

บรรทัดฐานของบุคคลเกี่ยวกับพฤติกรรม (Subjective norm) 
คือการรับรู้ของบุคคลเกี่ยวกับความคาดหวัง หรือความต้องการของ
สังคมที่มีต่อบุคคลนั้น ในการที่จะกระทำหรือไม่กระทำพฤติกรรม
ใดๆ ซึ ่งเกิดจากความเชื ่อของบุคคลต่อความต้องการของสังคม 
(Normative beliefs) โดยเฉพาะอย่างยิ ่งคนใกล้ชิดกับบุคคลนั้น 
อาทิ คนในครอบครัว เป็นต้น ที ่ต้องการจะให้บุคคลนั ้นแสดง
พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง และการประเมินหรือตัดสินความเช่ือ
นั้นไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือลบ 

การรับร ู ้ ถ ึ งการควบค ุมตนเองในการแสดงพฤต ิกรรม 
(Perceived behavioral control) คือความรู ้สึกยากหรือง่ายใน
การแสดงพฤติกรรมใดๆ ซึ่งเกิดจากความเช่ือของบุคคลที่มีต่อปัจจัย
ที ่อาจส่งเสริมหรือขัดขวางการแสดงพฤติกรรมนั ้น (Control 
beliefs) และการรับรู้ถึงกำลังของปัจจัยดังกล่าวที่มีต่อความเชื่อมั่น
ที ่จะทำให้บุคคลสามารถแสดงพฤติกรรมได้หรือไม่ [9,15] ตาม
ทฤษฎี MGB การรับรู้ถึงการควบคุมตนเองในการแสดงพฤติกรรม

ใดๆ ยังส่งอิทธิพลโดยตรงต่อ ความตั ้งใจหรือเจตนาที ่จะแสดง
พฤต ิกรรม (Intention) และความพยายามม ุ ่ งม ั ่นท ี ่จะแสดง
พฤติกรรม (Trying) ด้วย 

ปัจจัยที่เพ่ิมเติมจากทฤษฎี TPB ได้แก่ ความรู้สึกเชิงบวกที่มีต่อ
พฤติกรรม (Positive anticipate emotion) คือความรู ้ส ึกหรือ
อารมณ์ด้านบวกที่เกิดขึ้นกับบุคคลซึ่งเป็นผลที่ตามมาจากการแสดง
พฤติกรรมใดๆ ดังนั้นถ้าบุคคลมีประสบการณ์ที่เกิดความรู้สึกหรือ
อารมณ์เชิงบวกจากการแสดงพฤติกรรมใด ความรู้สึกหรืออารมณ์
เชิงบวกนั้นก็จะเป็นแรงจูงใจให้บุคคลเกิดความปรารถนา (Desire) 
ที่จะแสดงพฤติกรรมดังกล่าวมากขึ้น ในทางตรงข้าม ความรู้สึกเชิง
ลบท ี ่ ม ี ต ่ อ พฤต ิ ก ร ร ม  (Negative anticipate emotion) คื อ
ความรู้สึกหรืออารมณ์ด้านลบที่เกิดขึ้นกับบุคคลซึ่งเป็นผลที่ตามมา
จากการแสดงพฤติกรรมใดๆ ดังนั้นถ้าบุคคลมีประสบการณ์ที่เกิด
ความรู้สึกหรืออารมณ์เชิงลบจากการแสดงพฤติกรรมใด ความรู้สึก
หรืออารมณ์เชิงลบนั้นจะทำให้บุคคลหลีกเลี่ยงที่จะแสดงพฤติกรรม
ดังกล่าวเป็นผลตามมา 

นอกจากนี้ความแตกต่างจากทฤษฎี TPB อีกประการหนึ่งคือ 
ทฤษฎี MGB ได้ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ในอดีตหรือการ
แสดงพฤติกรรมในอดีต (Past behavior) เนื่องจากเมื่อพฤติกรรม
ใดๆ ได้ถูกปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจนเป็นกิจวัตรแล้ว พฤติกรรม
ดังกล่าวจะถูกพัฒนาเป็นความเคยชิน โดย Verplanken and Aarts 
(1999) [16] ได้ให้คำจำกัดความของพฤติกรรมเคยชิน โดยกล่าวว่า
พฤติกรรมเคยชิน (Habitual behavior) คือการแสดงออกเพ่ือ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าด้วยแนวทางเดิมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อย่างใด
อย่างหนึ่งตามที่ต้องการบ่อยครั้ง จนกลายเป็นการตอบสนองต่อ
สถานการณ์นั้นอย่างอัตโนมัติเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเดิม โดย
นิยามแล้วพฤติกรรมใดจะถูกจัดเป็นพฤติกรรมเคยชินหรือไม่นั้น จะ
พิจารณาจากการแสดงออกของพฤติกรรมนั้นว่าเป็นแบบอัตโนมัติ
หรือไม่ ทั้งนี้การจำแนกพฤติกรรมใดว่าเป็นแบบอัตโนมัติหรือไม่นั้น 
สามารถพิจารณาได้จากคุณสมบัติ 4 ประการ ได้แก่ การแสดงออก
ถ ึงความต ั ้ งใจ (Intentionality) ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรม (Controllability) การตระหนักถึงสิ ่งที ่แสดงออกมา 
(Awareness) และผลสัมฤทธิ์ของการแสดงพฤติกรรม (Efficiency) 
[17] 

3. พ้ืนที่ศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย 

การศึกษาครั้งนี้ได้กำหนดกรอบพื้นที่ในการศึกษาเป็นจังหวัด
ชลบุรี โดยพิจารณาพื ้นที ่เมืองที ่เป็นศูนย์กลางกิจกรรมและมี
ลักษณะเป็นชุมชนเมือง และใช้ความหนาแน่นของประชากรต่อ
พื ้นที่ เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก โดยจากข้อมูลของ 
สำนักงานสถิติแห่งชาติจังหวัดชลบุรี พบว่า พื้นที่อำเภอเมืองชลบุรี 
มีความหนาแน่นมากที ่สุด 1,464 คน/ตร.กม. รองลงมา ได้แก่ 
อำเภอบางละมุง มีความหนาแน่น 643 คน/ตร.กม. และอำเภอศรี
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ราชา มีความหนาแน่น 512 คน/ตร.กม. [18] เมื่อพิจารณาร่วมกับ
ความสำคัญของเมือง และความเป็นศ ูนย์กลางกิจกรรมของ
ประชาชนในพ้ืนที่ จึงเลือก 3 พ้ืนที่ข้างต้น เป็นพ้ืนที่ศึกษา 

สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ผู้เดินทางในพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรี 
อำเภอศรีราชา และอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี กลุ่มเป้าหมายน้ี
จะถูกเลือกแบบไม่เจาะจง (Random sampling) โดยใช้หลักการ
ทางสถิติในการกำหนดขนาดตัวอย่างที่ต้องการ ที่ระดับความเช่ือมั่น 
ร้อยละ 95 และความคลาดเคล่ือนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ ร้อยละ 5 โดย
จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี [18] พบว่า 
อำเภอเมืองชลบุรี มีประชากร จำนวน 335,063 คน อำเภอศรีราชา 
มีประชากร จำนวน 315,629 คน และอำเภอบางละมุง มีประชากร 
จำนวน 301,607 คน รวมทั้ง 3 พื้นที่ มีประชากร 952,299 คน 
จากการคำนวณจำนวนตัวอย่างเมื ่อประชากรมากกว่า 900,000 
จำนวนตัวอย่างจะมุ่งเข้าสู่จำนวน 400 ตัวอย่าง [19] อย่างไรก็ดีใน
การสำรวจข้อมูลจริง ได้ทำการสำรวจข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 
750 ตัวอย่าง เพื่อสำรองไว้ในกรณีที่อาจเกิดความไม่สมบูรณ์ของ
ข้อมูล ซึ่งเป็นความคลาดเคล่ือนอันเกิดจากบุคคล (Human errors) 
ที่สามารถเกิดขึ้นได้ระหว่างการสัมภาษณ์ข้อมูลจริง โดยจากการ
สำรวจข้อมูลในพื้นที่ศึกษา สรุปจำนวนข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในแต่ละ
พ้ืนที่ได้ ดังแสดงในตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 จำนวนตัวอย่างจากการสำรวจข้อมูล 

พ้ืนที่ศึกษา จำนวนตัวอย่าง (ชุด) 
อำเภอเมืองชลบุรี 250 
อำเภอศรีราชา 250 
อำเภอบางละมุง 250 

รวม 750 

4. ตัวแปรและความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรในแบบจำลอง 

คำถามที่ใช้ตรวจสอบข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย ถูกกำหนดตาม
ตัวแปรวัดค่าได้ในแต่ละกลุ ่มของปัจจัยแฝงตามกรอบทฤษฎี
แบบจำลอง Goal Directed Behavior โดยมีปัจจัยแฝงที่เกี่ยวข้อง 
ตัวแปรวัดค่าได้ และประเด็นคำถามที่ใช้ ซึ่งต้องการตรวจสอบจาก
กลุ่มตัวอย่าง ดังแสดงในตารางท่ี 2  

ตารางท่ี 2  ตัวแปรและประเด็นที่พิจารณา 

กลุ่มปัจจัย  ปัจจัยแฝง ตัวแปรวัด
ค่าได้ 

คำอธิบาย 

ทัศนคติ
เก่ียวกับการใช้
จักรยานใน
ชีวิตประจำวัน 

ความ
ตระหนักถึง
ปัญหาระดับ
สังคม (D1) 

D1.1 ความตระหนักปัญหา
การใช้พลังงานระดับ
สังคม 

D1.2 ความตระหนักถึงปัญหา
สิ่งแวดลอ้มระดับสังคม 

กลุ่มปัจจัย  ปัจจัยแฝง ตัวแปรวัด
ค่าได้ 

คำอธิบาย 

(Attitude, 
ATT) 

D1.3 ความตระหนักถึงปัญหา
อุบัติเหตุจราจรระดับ
สังคม 

ทัศนคติ
เก่ียวกับการใช้
จักรยานใน
ชีวิตประจำวัน 
(Attitude, 
ATT) (ต่อ) 

ความ
ตระหนักถึง
ปัญหาระดับ
บุคคล (D2) 

D2.1 ความตระหนักถึงปัญหา
การใช ้พล ังงานระดับ
บุคคล 

D2.2 ความตระหนักถึงปัญหา
สิ่งแวดล้อมระดับบุคคล 

D2.3 ความตระหนักถึงปัญหา
อุบัติเหตุจราจรระดับ
บุคคล 

ความ
รับผิดชอบ
ต่อสังคม 
(D3) 

D3.1 ตนเองมีส่วนรับผิดชอบ
ต่อปัญหา 

D3.2 ผู ้บร ิหารท้องถิ ่นและ
ชุมชนคือผู ้ร ับผิดชอบ
ต่อปัญหา 

D3.3 ท ุ ก ค น ใ น ช ุ ม ชนคื อ
ผู้รับผิดชอบต่อปัญหา 

ความ
ตระหนักถึง
ผลกระทบ
ต่อ
สิ่งแวดลอ้ม
(D4) 

D4.1 การให้ความสำคัญกับ
การประหยัดน้ำมัน 

D4.2 การให้ความสำคัญกับ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

D4.3 การให้ความสำคัญกับ
ความปลอดภัยอุบัติเหตุ
จราจรในชุมชน 

ความ
รับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม
(D6) 

D6.1 การใช้จักรยานช่วยลด
การใช้น้ำมันเช้ือเพลิง 

 D6.2 การใช้จักรยานช่วยลด
มลพิษทางอากาศ 

 D6.3 การใช้จักรยานช่วยลด
มลภาวะทางเสียง 

 D6.4 การใช้จักรยานช่วยลด
อุบัติเหตุจราจร 

 การยอมรับ
จักรยานใน
การเดินทาง
(D8) 

D8.1 ก า ร ใ ห ้ ก า ร ย อ ม รั บ
จักรยานในการเดินทาง 

 D8.2 ก า ร ย อม ร ั บ ก า ร ใ ช้
จักรยานถ้ามีการพัฒนา
และปรับปรุงชุมชนให้
ส่งเสริมการใช้จักรยาน 

บรรทัดฐาน
ของบุคคลใน
การใช้จักรยาน 
(Subjective 
Norm, SN) 

- D9.1 ถ้าบุคคลในครอบครัวใช้
จ ั ก ร ย า น  ก ็ จ ะ ใ ช้
จักรยานด้วยเช่นกัน 

D9.2 การได้รับการสนับสนุน
จากครอบครัว 

D9.3 ถ้าบุคคลใกล้ชิด อาทิ 
เ พ ื ่ อ น สน ิ ท  เ พ ื ่ อ น
ร ่ ว ม ง า น  ฯ ล ฯ  ใ ช้
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กลุ่มปัจจัย  ปัจจัยแฝง ตัวแปรวัด
ค่าได้ 

คำอธิบาย 

จ ั ก ร ย า น  ก ็ จ ะ ใ ช้
จักรยานด้วยเช่นกัน 

บรรทัดฐาน
ของบุคคลใน
การใช้จักรยาน 
(Subjective 
Norm, SN) 
(ต่อ) 

- D9.4 การได้รับการสนับสนุน
จากบุคคลใกล้ชิด อาทิ 
เพื่อนสนิท เพื่อน
ร่วมงาน ฯลฯ 

การรับรู้ถึง
ความยากง่าย
ในการใช้
จักรยาน 
(Perceived 
Behavioral 
Control, PBC) 

- D10.1 ความเข้าใจถึงความ
ยากลำบากในการ
เปลี่ยนไปใช้จักรยาน 

D10.2 ความเข้าใจถึงการใช้
ความพยายามอย่างมาก
ในการเปลี่ยนไปใช้
จักรยาน 

D10.3 ความเข้าใจถึงการปรับ
พฤติกรรมในการ
เปลี่ยนไปใช้จักรยาน 

ความรู้สึกเชิง
บวกที่มีต่อการ
ใช้จักรยานใน
ชีวิตประจำวัน 
(Positive 
Anticipated 
Emotions, 
PAE) 

- D11.1 ความรู้สึกมคีุณค่าถ้า
เปลี่ยนไปใช้จักรยาน 

D11.2 ความรู้สึกภาคภูมิใจถ้า
เปลี่ยนไปใช้จักรยาน 

D11.3 ความรู้สึกประสบ
ผลสำเร็จถ้าเปลี่ยนไปใช้
จักรยาน 

ความรู้สึกเชิง
ลบที่มีต่อการ
ใช้จักรยานใน
ชีวิตประจำวัน 
(Negative 
Anticipated 
Emotions, 
NAE) 

- D12.1 ความรู้สึกผิดพลาด ถ้า
ต้องเปลี่ยนไปใช้
จักรยาน 

D12.2 ความรู้สึกผิดหวัง ถ้า
ต้องเปลี่ยนไปใช้
จักรยาน 

D12.3 ความรู้สึกอับอายและ
ล้มเหลว ถ้าต้อง
เปลี่ยนไปใช้จักรยาน 

ความปรารถนา
ที่จะใช้จักรยาน
ใน
ชีวิตประจำวัน 
(Desire, DES) 

- D13.1 ความคิดเห็นในการปรบั
พฤติกรรมไปใช้จักรยาน
ในชีวิตประจำวันแทน
การใช้จักรยานยนต์และ
รถยนต์ส่วนบุคคล 

D13.2 ระดับความต้องการที่
จะเปลี่ยนไปใช้จักรยาน
ในชีวิตประจำวัน 

พฤติกรรมใน
อดีตในการใช้
จักรยานในการ
เดินทาง (Past 
Behavior, 
PSB) 

- D14 ความถ่ีของการใช้
จักรยานในช่วง 6 เดือน
ที่ผ่านมา  

กลุ่มปัจจัย  ปัจจัยแฝง ตัวแปรวัด
ค่าได้ 

คำอธิบาย 

ความต้ังใจ/
เจตนาท่ีจะใช้
จักรยาน 
(Intention, 
INT) 

- D15.1 ความต้ังใจที่จะ
เปลี่ยนไปใช้จักรยานใน
อนาคต 

D15.2 แนวโน้มที่จะใช้จักรยาน
เมื่อปรับปรุงแก้ไข
อุปสรรคทีม่ีต่อการใช้
จักรยานแลว้ 

ความพยายาม
ในการใช้
จักรยานใน
ชีวิตประจำวัน 
(Trying, TRY) 

- D16.2 ความต้ังใจที่จะใช้
จักรยานในการเดินทาง 
(ความถ่ี) 

 
จากทฤษฎี MGB และตัวแปรวัดค่าได้และกลุ่มปัจจัย ดังแสดง

ในตารางที่ 2 สามารถกำหนดโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปร ดังแสดงในรูปที่ 2 

 

รูปที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามทฤษฏีแบบจำลอง 
Goal Directed Behavior 

5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

5.1. ภาพรวมของกลุ่มตัวอย่าง 

จากข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ จำนวน 750 ตัวอย่าง เมื่อผ่าน
ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล
ได้ทำการคัดเลือกชุดข้อมูลที่สมบูรณ์สามารถนำไปวิเคราะห์ข้อมูล
ได้ทั้งสิ้น 597 ชุด โดยในเบื้องต้น ได้ทำการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive statistics) เพื่อตรวจสอบภาพรวมของกลุ่ม
ตัวอย่าง ดังแสดงในตารางที ่ 3 และข้อมูลการเดินทางของกลุ่ม
ตัวอย่าง ดังแสดงในตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 3 ภาพรวมของกลุ่มตัวอย่าง 
จำนวนข้อมูล 597 จำนวน ร้อยละ 
เพศ ชาย 262 43.9 
 หญิง 335 56.1 
ระดับการศึกษา ต่ำกว่าปริญญาตรี 316 52.9 
 ปริญญาตรี 241 40.4 
 ปริญญาโท 36 6.0 
 ปริญญาเอก 4 0.7 
ประเภทท่ีอยู่อาศัย บ้านเด่ียว 171 28.7 
 ทาวน์เฮาส์ 108 18.1 
 ตึกแถว 38 6.4 
 อพาร์ตเมนท์ 230 38.6 
 คอนโดมิเนียม 29 4.7 
 อ่ืน ๆ 21 3.5 
อายุเฉล่ีย (ปี) 32.8 (S.D. = 8.5) 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน (บาท) 19,735  (S.D. = 9,428) 
จำนวนยานพาหนะในครองครองเฉล่ีย (คัน/ครัวเรือน) 
 จักรยาน 0.43 (S.D.= 0.72) 
 จักรยานยนต์ 0.90 (S.D.= 0.50) 
 รถยนต์ส่วนบุคคล 0.74 (S.D.= 0.82) 

หมายเหตุ: Standard Deviation (SD) คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ตารางท่ี 4  ข้อมูลการเดินทางของกลุ่มตัวอย่าง 

จำนวนข้อมูล = 597 ข้อมูล  จำนวน ร้อยละ 
วัตถุประสงค์หลัก
ของการเดินทาง 

ทำงาน 489 82.0 
ซ้ือของ 57 9.6 
เรียนหนังสือ 11 1.8 
สันทนาการ 35 5.8 
กิจกรรมทางสังคม 3 0.5 
ธุระส่วนตัว 2 0.3 

จุดต้นทาง บ้าน/ที่พัก 576 96.4 
 อื่นๆ 21 3.6 
จุดปลายทาง บ้าน/ที่พัก 32 5.3 
 อื่นๆ 565 94.7 
รูปแบบการเดินทาง จักรยานยนต ์ 332 55.6 
 รถยนต์ 251 42.1 
 จักรยาน 9 1.5 
 รถประจำทาง 2 0.3 
 เดิน 3 0.5 
เวลาเฉลี่ยที่ในการเดินทางต่อเที่ยว (นาท)ี  24.2 (SD = 11.46) 
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่ในการเดินทางต่อเที่ยว (บาท) 29.63 (SD = 44.77) 

หมายเหตุ: Standard Deviation (SD) คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

5.2. การวิเคราะห์แบบจำลองสมการเชิงโครงสร้าง 

ข้อมูลทั้ง 597 ชุด ถูกใช้เพื่อการวิเคราะห์ด้วยวิธีแบบจำลอง
สมการเชิงโครงสร้างเพ่ือตรวจสอบอิทธิพลของตัวแปรวัดค่าได้ในแต่

ละกลุ่มตัวแปรแฝง และอิทธิพลของแต่ละกลุ่มตัวแปรแฝง ที่มีต่อ
ความปรารถนา (Desire) ความตั้งใจหรือเจตนา (Intention) และ
ความพยายาม (Trying) ที่จะใช้จักรยานของกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจาก
การวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองสมการเชิงโครงสร้าง มีคุณสมบัติเด่นที่
สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่มีจำนวนมากและมี
ความสัมพันธ์ที ่ซับซ้อนที ่ส่งผลต่อตัวแปรตามในลักษณะที่เป็น
สมการหลายสมการอยู่ในแบบจำลองเดียวกันได้พร้อมกันในการ
วิเคราะห์คร้ังเดียว การวิเคราะห์ด้วยวิธีนี้จึงมีประสิทธิภาพสูงในการ
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร [20,21] ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์
หลักของการนำเสนอผลการวิเคราะห์ในบทความนี้ที่ไม่ได้มุ่งเน้นใน
การวิเคราะห์เพื่อการทำนายหรือคาดการณ์ตัวแปรตาม ด้วยเหตุนี้ 
ในขั้นตอนการวิเคราะห์ จึงไม่ได้แบ่งข้อมูลไว้สำหรับการตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือภายนอก (External validation) ซึ่งในกรณีที่เป็น
การพัฒนาแบบจำลองที่ใช้สำหรับการทำนายหรือคาดการณ์ตัวแปร
ตาม การตรวจสอบความน่าเช ื ่อถ ือภายนอก หรือ External  
validation เป็นขั้นตอนที่จำเป็นต้องดำเนินการเพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องและแม่นยำในการทำนายของแบบจำลอง [22] 

ก่อนทำการวิเคราะห์ด้วยวิธีแบบจำลองสมการเชิงโครงสร้าง 
ตัวแปรที ่ม ีต ัวแปรวัดค่าได้เป ็นองค์ประกอบ จะต้องผ่านการ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือในการวัดค่าองค์ประกอบเหล่านั้นก่อนว่า
มีความเหมาะสมเพียงพอหรือไม่ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์หาค่า 
Cronbach’s  ของกลุ่มตัวแปรองค์ประกอบเหล่านั้น โดยกลุ่มตัว
แปรที ่ให้ค ่า Cronbach’s   ตั ้งแต่ 0.65 ขึ ้นไปถือว่ามีความ
น่าเชื่อถือในการวัดค่าสูง เป็นตัวแทนที่ดีของตัวแปรแฝงนั้น ๆ และ
มีความเหมาะสมเพียงพอสำหรับใช้ตรวจสอบทัศนคติ [23]  

สำหรับบทความนี้ ได้ทำการแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 กลุ่ม
คุณลักษณะ ได้แก่ การวิเคราะห์จำแนกตามเพศ และการมีรถยนต์
ในครอบครองของกลุ่มตัวอย่าง โดยมีสมมติฐานว่า ความแตกต่าง
ทางเพศของกลุ่มตัวอย่าง น่าจะส่งผลต่อทัศนคติและความพยายาม
ปรับพฤติกรรมเพื่อเดินทางโดยใช้จักรยาน เช่นเดียวกันกับการมี
รถยนต์ในครอบครองของกลุ ่มตัวอย่าง โดยผลการวิเคราะห์ค่า 
Cronbach’s   ของตัวแปรที่มีองค์ประกอบเป็นตัวแปรย่อยของ
กลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่ม ดังแสดงในตารางท่ี 5 
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ตารางท่ี 5  ผลการวิเคราะห์ค่า Cronbach’s   ของตัวแปรใน
แบบจำลองสมการเชิงโครงสร้าง 

กลุ่ม
ปัจจัย 

ปัจจัยแฝง Cronbach’s  
เพศ การมีรถยนต์ใน

ครอบครอง 
ชาย 

(N=262) 
หญิง 

(N=335) 
ไม่มี 

(N=217) 
มี 

(N=380) 
ทัศนคต ิ ความตระหนัก

ถึงปัญหาระดับ
สังคม 

0.803 0.868 0.836 0.856 

ความตระหนัก
ถึงปัญหาระดับ
บุคคล 

0.934 0.935 0.945 0.930 

ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

0.749 0.802 0.770 0.779 

ความตระหนัก
ถึงผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

0.928 0.915 0.926 0.914 

ความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม 

0.905 0.931 0.937 0.911 

การยอมรับ
จักรยานในการ
เดินทาง 

0.801 0.792 0.854 0.767 

บรรทัดฐานบุคคล 0.971 0.968 0.964 0.974 
ความรู้สึกเชิงบวก 0.973 0.970 0.967 0.974 
ความรู้สึกเชิงลบ 0.952 0.933 0.955 0.933 
การรับรู้ถึงความยากง่าย 0.948 0.948 0.950 0.946 
ความปรารถนาที่จะใช้
จักรยาน 

0.835 0.859 -0.859 -0.843 

 
จากตารางท่ี 5 อาจกล่าวได้ว่า กลุ่มตัวแปรแฝงท่ีมีตัวแปรวัดค่า

ได้เป็นองค์ประกอบ มีความน่าเชื่อถือของการวัดค่าอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้และมีความเหมาะสมเพียงพอสำหรับการวิเคราะห์ใน
ขั้นตอนต่อไป 

ก่อนการวิเคราะห์แบบจำลองสมการเชิงโครงสร้าง ได้ทำการ
ว ิ เคราะห ์องค ์ประกอบของกล ุ ่ มป ัจจ ัยด ้ วยว ิ ธ ี  Principal 
Component Analysis (PCA) เพื่อให้ทราบค่าอิทธิพลของตัวแปร
ที่เป็นองค์ประกอบในแต่ละกลุ่มปัจจัย และเพื่อลดจำนวนตัวแปรที่
จะนำไปวิเคราะห์แบบจำลองสมการเชิงโครงสร้าง โดยผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบของแต่ละกลุ่มปัจจัยในแต่ละแบบจำลอง  
ดังแสดงในตารางที่ 6 จากนั้น กลุ่มปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์
องค์ประกอบ จะถูกนำไปวิเคราะห์แบบจำลองสมการเชิงโครงสร้าง 
ดังแสดงผลการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 6  อิทธิพลของตัวแปรองค์ประกอบในแต่ละกลุ่มปัจจัยโดย
การวิเคราะห์องค์ประกอบ 

กลุ่ม
ปัจจัย 

ปัจจัย
แฝง 

ตัวแปร
วัดค่า
ได้ 

ค่าอทิธิพลของตัวแปรองค์ประกอบ 
จำแนกตามเพศ จำแนกตามการมี

รถยนต์ใน
ครอบครอง 

เพศ
ชาย 

เพศ
หญิง 

ไม่ม ี มี 

ATT D1 D1.1 0.812 0.851 0.838 0.840 
  D1.2 0.925 0.930 0.927 0.929 
  D1.3 0.815 0.896 0.850 0.882 
 D2 D2.1 0.925 0.928 0.936 0.923 
  D2.2 0.963 0.955 0.966 0.954 
  D2.3 0.939 0.940 0.949 0.936 
 D3 D3.1 0.497 0.653 0.527 0.608 
  D3.2 0.960 0.948 0.961 0.950 
  D3.3 0.917 0.910 0.932 0.902 
 D4 D4.1 0.952 0.922 0.936 0.930 
  D4.2 0.957 0.937 0.951 0.939 
  D4.3 0.897 0.915 0.917 0.903 
 D6 D6.1 0.973 0.951 0.965 0.957 
  D6.2 0.945 0.957 0.958 0.948 
  D6.3 0.958 0.966 0.967 0.959 
  D6.4 0.690 0.784 0.796 0.716 
 D8 D8.1 0.914 0.910 0.934 0.901 
  D8.2 0.914 0.910 0.934 0.901 

SN  D9.1 0.945 0.940 0.920 0.957 
  D9.2 0.964 0.962 0.960 0.966 
  D9.3 0.969 0.970 0.963 0.974 
  D9.4 0.962 0.951 0.958 0.956 

PBC  D10.1 0.936 0.948 0.955 0.934 
  D10.2 0.966 0.952 0.954 0.960 
  D10.3 0.955 0.955 0.951 0.957 

PAE  D11.1 0.977 0.975 0.970 0.979 
  D11.2 0.980 0.981 0.980 0.981 
  D11.3 0.966 0.960 0.955 0.966 

NAE  D12.1 0.957 0.945 0.953 0.899 
  D12.2 0.974 0.969 0.983 0.932 
  D12.3 0.934 0.903 0.940 0.817 

DES  D13.1 0.928 0.937 0.938 0.931 
  D13.2 0.925 0.937 0.938 0.931 

 

5.2.1. แบบจำลองสมการเชิงโครงสร้าง กรณีจำแนก
ตามเพศของกลุ่มตัวอย่าง 

ผลการวิเคราะห์ในกรณีจำแนกตามเพศของกลุ่มตัวอย่าง ได้
ค่าสถิติที ่ใช ้สำหรับตรวจสอบความเหมาะสมของแบบจำลอง
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ทางสถิติที่ยอมรับได้ ดังแสดงในตารางท่ี 7 
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ตารางท่ี 7  ค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบความเหมาะสมของแบบจำลอง 
กรณีจำแนกตามเพศของกลุ่มตัวอย่าง 

ค่าสถิติ เกณฑ์ทาง
สถิติ* 

ค่าทีไ่ด้จากการวิเคราะห์
แบบจำลอง 

เพศชาย เพศหญิง 
2  12.525** 18.133*** 

ρ > 0.05 0.405 0.079 
2/df < 3.0 1.044 1.648 
Goodness of fit index (GFI) > 0.90  0.991 0.990 
Adjusted goodness of fit 
index (AGFI)  

> 0.90  0.953 0.941 

Root mean square residual 
(RMR) 

< 0.10 0.028 0.025 

Comparative fit index (CFI) > 0.94  1.000 0.995 
Root mean square error of 
approximation (RMSEA) 

< 0.07 0.013 0.044 

หมายเหตุ 
* ที่มา: Kline (1998) [24]; Hu and Bentler (1999) [25] 
** df = 12, N = 262, *** df = 11, N = 335 
 

จากตารางที่ 7 พบว่า ค่าสถิติที่ใช้เป็นดัชนีชี้วัดความน่าเชื่อถือ
และความเหมาะสมของแบบจำลองที ่ได้จากการวิเคราะห์ ทั้ง
แบบจำลองสำหรับเพศชาย และแบบจำลองสำหรับเพศหญิง จัดอยู่
ในเกณฑ์ยอมรับได้ตามข้อกำหนดของการประมาณค่าพารามิเตอร์
ของแบบจำลอง [24,25]  โดยมีค่าอิทธิพลระหว่างตัวแปร ดังแสดง
ในตารางท่ี 8 และรูปที่ 3 และ 4 

 

ตารางท่ี 8 อ ิทธ ิพลระหว ่างป ัจจ ัยในแบบจำลองสมการเชิง
โครงสร้าง กรณีจำแนกตามเพศของกลุ่มตัวอย่าง 

ตัว
แปร 

อิทธิพลระหว่างตัวแปรในแบบจำลอง 
DES INT TRY 

เพศ 
ชาย 

เพศ
หญิง 

เพศ 
ชาย 

เพศ 
หญิง 

เพศ 
ชาย 

เพศ
หญิง 

ATT .373** .023     
SN .313** .409**     
PBC -.403** -.172** -.022 .005 .271** .231** 
PAE .338** .295**     
NAE .196* .125**     
PSB .171** .419** -.160** -.004 .556** .380** 
DES   .918** .847**   
INT     -.191** -.020 

หมายเหตุ : * มีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05, ** มีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 
 

 
รูปที่ 3  อิทธิพลระหว่างตัวแปรในแบบจำลองสมการเชิง

โครงสร้างสำหรับเพศชาย 

 
รูปที่ 4  อิทธิพลระหว่างตัวแปรในแบบจำลองสมการเชิง

โครงสร้างสำหรับเพศหญิง 

จากตารางที ่ 8 และร ูปท ี ่ 3 กรณีแบบจำลองสมการเชิง
โครงสร้างสำหรับเพศชาย พบว่า ทัศนคติ (ATT) บรรทัดฐานของ
บ ุคคล  (SN) ความร ู ้ ส ึ ก เช ิ งบวกท ี ่ ม ี ต ่อการใช ้ จ ั กรยานใน
ชีวิตประจำวัน (PAE)  ความรู้สึกเชิงลบที่มีต่อการใช้จักรยานใน
ชีวิตประจำวัน (NAE) มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อความปรารถนาที่
จะใช้จักรยาน (DES) โดยปัจจัยทัศนคติมีอิทธิพลมากที่สุด รองลงมา 
คือ ความรู้สึกเชิงบวก และบรรทัดฐานของบุคคล ตามลำดับ และ
พบว่าความปรารถนาท่ีจะใช้จักรยาน มีอิทธิพลต่อความต้ังใจที่จะใช้
จักรยานสูง โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.918 สำหรับผลการทดสอบ
แบบจำลองที่มีอิทธิพลต่อความพยายามที่จะใช้จักรยาน จะเห็นได้
ว่า พฤติกรรมในอดีต มีอิทธิพลต่อความพยายามมากที่สุด โดยมีค่า
เท่ากับ 0.556 

จากตารางที ่ 8 และร ูปท ี ่ 4 กรณีแบบจำลองสมการเชิง
โครงสร้างสำหรับเพศหญิง พบว่า บรรทัดฐานของบุคคล (SN) 
ความรู้สึกเชิงบวกที่มีต่อการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (PAE) 
ความรู้สึกเชิงลบที่มีต่อการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (NAE) มี
อิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อความปรารถนาที่จะใช้จักรยาน (DES) 
โดยปัจจัยบรรทัดฐานของบุคคลมีอิทธิพลมากที่สุด รองลงมา คือ 
ความรู ้สึกเชิงบวก และความรู ้สึกเชิงลบ ตามลำดับ และพบว่า
ความปรารถที่จะใช้จักรยาน มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะใช้จักรยาน
สูง โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.847 สำหรับผลการทดสอบแบบจำลอง
ที่มีอิทธิพลต่อความพยายามที่จะใช้จักรยาน จะเห็นได้ว่า พฤติกรรม
ในอดีต มีอิทธิพลต่อความพยายามมากที่สุด โดยมีค่าเท่ากับ 0.380 
และยังพบว่าการรับรู้ถึงความยากง่ายในการใช้จักรยาน (PBC) มี
อิทธิพลต่อความพยายามในการใช้จักรยานอย่างมีนัยสำคัญด้วย
เช่นเดียวกันทั้งในแบบจำลองสำหรับเพศชายและเพศหญิง 
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5.2.2. แบบจำลองสมการเชิงโครงสร้าง กรณีจำแนก
ตามการมีรถยนต์ในครอบครอง 

ผลการวิเคราะห์ในกรณีจำแนกตามการมีรถยนต์ในครอบครอง
ของกลุ่มตัวอย่าง ได้ค่าสถิติที่ใช้สำหรับตรวจสอบความเหมาะสม
ของแบบจำลองเปรียบเทียบกับเกณฑ์ทางสถิติที่ยอมรับได้ ดังแสดง
ในตารางท่ี 9 

ตารางท่ี 9  ค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบความเหมาะสมของแบบจำลอง 
กรณีจำแนกตามการมีรถยนต์ในครอบครองของกลุ่ม
ตัวอย่าง 

ค่าสถิติ เกณฑ์ทาง
สถิติ* 

ค่าทีไ่ด้จากการวิเคราะห์
แบบจำลอง 

ไม่มีรถยนต์ มีรถยนต์ 
2  20.880** 15.898*** 

ρ > .05 .052 .196 
2/df < 3.0 1.740 1.325 
Goodness of fit index (GFI) > 0.90  0.98. .992 
Adjusted goodness of fit 
index (AGFI)  

> 0.90  0.907 .958 

Root mean square residual 
(RMR) 

< 0.10 0.034 .022 

Comparative fit index (CFI) > 0.94  0.992 .998 
Root mean square error of 
approximation (RMSEA) 

< 0.07 0.059 .029 

หมายเหตุ 
* ที่มา: Kline (1998) [24]; Hu and Bentler (1999) [25] 
** df = 12, N = 217, *** df = 12, N = 380 

จากตารางที่ 9 พบว่า ค่าสถิติที่ใช้เป็นดัชนีชี้วัดความน่าเชื่อถือ
และความเหมาะสมของแบบจำลองที ่ได้จากการวิเคราะห์ ทั้ง
แบบจำลองสำหรับกลุ ่มคนที่ไม่มีรถยนต์ไว้ในครอบครอง และ
แบบจำลองสำหรับกลุ่มคนมีรถยนต์ไว้ในครอบครอง จัดอยู่ในเกณฑ์
ยอมรับได้ตามข้อกำหนดของการประมาณค่าพารามิเตอร์ของ
แบบจำลอง [24,25] โดยมีค่าอิทธิพลระหว่างตัวแปร ดังแสดงใน
ตารางท่ี 10 และรูปที่ 5 และ 6 

 
รูปที่ 5 อิทธิพลระหว่างตัวแปรในแบบจำลองสมการเชิง

โครงสร้างสำหรับกลุ่มไม่มีรถยนต์ 

 

รูปที่ 6 อิทธิพลระหว่างตัวแปรในแบบจำลองสมการเชิง
โครงสร้างสำหรับกลุ่มมีรถยนต์ 

ตารางที ่ 10 อิทธ ิพลระหว่างปัจจ ัยในแบบจำลองสมการเชิง
โครงสร้าง กรณีจำแนกตามการมีรถยนต์ในครอบครองของกลุ่ม
ตัวอย่าง 

ตัวแปร อิทธิพลระหว่างตัวแปรในแบบจำลอง 
DES INT TRY 

ไม่มีรถ มีรถ ไม่มีรถ มีรถ ไม่มีรถ มีรถ 
ATT .048 .236**     
SN .377** .392**     
PBC -.236** -.276** .021 -.017 .120* .291** 
PAE .297** .324**     
NAE .181** .144**     
PSB .400** .249** -.116 -.031 .486** .456** 
DES   .927** .882**   
INT     -.157* -.087 

หมายเหตุ : * มีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05, ** มีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 
 
จากตารางท่ี 10 และรูปที ่ 5 กรณีแบบจำลองสมการเชิง

โครงสร้างสำหรับกลุ ่มคนที ่ไม่มีรถยนต์ไว้ในครอบครอง พบว่า 
บรรทัดฐานของบุคคล (SN) ความรู้สึกเชิงบวกที่มีต่อการใช้จักรยาน
ในชีวิตประจำวัน (PAE) ความรู้สึกเชิงลบที่มีต่อการใช้จักรยานใน
ชีวิตประจำวัน (NAE) มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อความปรารถนาที่
จะใช้จักรยาน (DES) ส่วนปัจจัยการรับรู้ถึงความยากง่ายในการใช้
จักรยาน (PBC) มีอิทธิพลต่อความปรารถนาที่จะใช้จักรยานในทาง
ตรงกันข้าม โดยปัจจัยบรรทัดฐานของบุคคลมีอิทธิพลมากที ่สุด 
รองลงมา คือ ความรู้สึกเชิงบวก และการรับรู้ถึงความยากง่ายใน
การใช้จักรยาน ตามลำดับ และพบว่าความปรารถนาท่ีจะใช้จักรยาน 
มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะใช้จักรยานสูง โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 
0.927 สำหรับผลการทดสอบแบบจำลองที ่ม ีอ ิทธิพลต่อความ
พยายามที่จะใช้จักรยาน จะเห็นได้ว่า พฤติกรรมในอดีตมีอิทธิพลต่อ
ความพยายามมากที่สุด โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.486 

จากตารางที ่ 10 และรูปที ่ 6 กรณีแบบจำลองสมการเชิง
โครงสร้างสำหรับกลุ่มคนที่มีรถยนต์ไว้ในครอบครอง พบว่า ทัศนคติ 
(ATT) บรรทัดฐานของบุคคล (SN) ความรู้สึกเชิงบวกที่มีต่อการใช้
จักรยานในชีวิตประจำวัน (PAE) ความรู ้สึกเชิงลบที ่มีต่อการใช้
จักรยานในชีวิตประจำวัน (NAE) มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อความ
ปรารถนาที่จะใช้จักรยาน (DES) โดยบรรทัดฐานของบุคคลมีอิทธิพล
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มากที่สุด รองลงมา คือ ความรู้สึกเชิงบวก และทัศนคติ ตามลำดับ 
และพบว่าความปรารถนา มีอิทธิพลต่อความต้ังใจที่จะใช้จักรยานสูง 
โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.882 สำหรับผลการทดสอบแบบจำลองท่ีมี
อิทธิพลต่อความพยายามที่จะใช้จักรยาน จะเห็นได้ว่า พฤติกรรมใน
อดีต มีอิทธิพลต่อความพยายามมากที่สุด โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 
0.456 และพบว่าการรับรู้ถึงความยากง่ายในการใช้จักรยาน (PBC) 
มีอิทธิพลต่อความพยายามในการใช้จักรยานอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งใน
กรณีไม่มีและมีรถยนต์ในครอบครองของกลุ่มตัวอย่าง 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

6.1. การวิเคราะห์โดยจำแนกตามเพศ 

การวิเคราะห์โดยจำแนกกลุ่มตัวอย่างตามคุณลักษณะทางเพศ 
เป็นความพยายามที่จะวิเคราะห์เพื่อแสดงให้เห็นความเหมือนและ
ความแตกต่างกันในการตัดสินใจและปรับพฤติกรรม อันเน่ืองมาจาก
ความต่างกันของมนุษย์ในด้านลักษณะทางกายภาพของร่างกายและ
ความรู้สึกนึกคิดที่เป็นผลมาจากการกำหนดตามธรรมชาติ 

จากผลการวิเคราะห์ พบว่า กระบวนการคิดเชิงเหตุผลที่เริ่มต้น
จากความปรารถนา ความตั้งใจ (เจตนา) และความพยายามที่จะใช้
จักรยาน ไม่ส่งผลต่อการปรับพฤติกรรมไปใช้จักรยานของเพศหญิง 
โดยเพศหญิงจะใช้จักรยานอันเป็นผลจากอิทธิพลของพฤติกรรมใน
อดีต (PSB) และการรับรู้ถึงความยากง่ายในการใช้จักรยาน (PBC) 
ซึ่งเป็นกลุ่มตัวแปรแฝงที่บ่งบอกให้ทราบว่า ถึงแม้กลุ่มตัวอย่างเพศ
หญิงจะทราบว่าการเปลี่ยนไปใช้จักรยานในชีวิตประจำวันนั ้นมี
ความยากลำบาก แต่การปรับพฤติกรรมการเดินทางเปลี่ยนไปใช้
จักรยาน จะเกิดขึ้นได้ถ้าเป็นไปตามกระบวนการอัตโนมัติที่ไม่ผ่าน
กระบวนการค ิด เช ิ ง เหต ุผล  ซ ึ ่ งสอดคล ้องก ับแนวค ิดของ 
Verplanken and Aarts (1999) [16] และ Ouellette and Wood 
(1998) [26] 

ขณะที่เมื ่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ของเพศชาย การที ่จะ
เปลี ่ยนไปใช้จักรยานที่ผ่านกระบวนการคิดเชิงเหตุผล ส่งผลใน
ทางตรงข้ามกับความพยายามที่จะเปลี่ยนไปใช้จักรยานในอนาคต 
ซึ่งอาจเป็นเพราะคำนึงถึงความเป็นจริงแล้วพบว่าเป็นไปได้ยาก
ในทางปฏิบัติที่จะเปลี่ยนไปใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ขณะที่เพศ
หญิง ถ้าจะใช้จักรยานจะเป็นการใช้โดยไม่ผ่านกระบวนการคิดเชิง
เหตุผล ซึ่งสอดคล้องกับ Gärling (1994) [27] ที่กล่าวว่า การที่จะ
ควบคุมหรือยับยั้งเพ่ือเปล่ียนพฤติกรรมเคยชินนั้น สามารถทำได้โดย
การทำให้พฤติกรรมของบุคคลเป็นการแสดงออกที่ผ่านกระบวนการ
ตัดสินใจโดยใช้กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึ่งในทางตรงข้าม การ
แสดงพฤติกรรมโดยได้รับอิทธิพลจากพฤติกรรมในอดีตและเป็นไป
อย่างอัตโนมัติ ก็คือพฤติกรรมที่ไม่ผ่านกระบวนการคิดเชิงเหตุผล
นั่นเอง 

ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในปัจจุบันที่
พบว่า การใช้จักรยานของเพศชายและเพศหญิงในเขตเมืองจังหวัด
ชลบุรี เป็นการใช้เพ่ือการออกกำลังกาย และสันทนาการ ซึ่งเป็นการ
ใช้จักรยานเพื่อตอบสนองความพึงพอใจส่วนบุคคล และไม่ได้ผ่าน
กระบวนการคิดเชิงเหตุผลที่คำนึงถึงเหตุปัจจัยเชิงการใช้งาน หรือ
ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการลดมลพิษ ลดการใช้พลังงาน 
หรือด้านเศรษฐกิจ แต่อย่างใด 

ด้วยเหตุนี้ จากผลการวิจัยดังกล่าว การทำให้เกิดพลวัตของการ
ใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน อาจทำได้โดยการสร้างมวลหมู่วิกฤติ 
(Critical mass) [28] ของผู ้ใช ้จ ักรยาน โดยอาจเริ ่มจากการใช้
จักรยานในกิจกรรมเชิงสันทนาการ การท่องเที่ยว และกีฬา เพื่อทำ
ให้เกิดกลุ่มก้อนของการใช้จักรยาน และเกิดเป็นพฤติกรรมเคยชิน 
(Habitual behavior) จนนำไป สู่แนวโน ้มของการปร ับใช ้ ใน
ชีวิตประจำวันในอนาคต [29] ซึ่งผู้ใช้จักรยานจะไม่คำนึงถึงปัจจัย
เชิงเหตุผลและอุปสรรค แต่จะใช้เพราะความพึงพอใจและความชอบ
ส่วนตัวเป็นสำคัญ จนถึงจุดหนึ่งที่ในสังคมมีการใช้จักรยานเพิ่มขึ้น 
กระบวนการปรับพฤติกรรมโดยผ่านกระบวนการคิดเชิงเหตุผลที่เร่ิม
จากการพิจารณาประโยชน์ที่ได้ในด้านต่าง ๆ ต่อตนเองและสังคม 
และส่งผลต่อความปรารถนา เจตนา และความพยายามปรับไปใช้
จักรยาน ก็จะเป็นไปได้ในทางปฏิบัติตามบริบทดังกล่าว 

6.2. การวเิคราะห์โดยจำแนกตามการมีรถยนต์ใน
ครอบครอง 

การวิเคราะห์โดยจำแนกตามการมีรถยนต์ในครอบครอง เป็น
ความพยายามที่จะวิเคราะห์เพื่อแสดงให้เห็นความเหมือนและความ
แตกต่างกันในการตัดสินใจและการปรับพฤติกรรมอันเนื่องมาจาก
ความต่างกันของโอกาสและสถานะทางเศรษฐกิจของกลุ่มตัวอย่าง 
ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่เกิดจากการพัฒนาและสร้างขึ้นมาของบุคคล 
ไม่ได้เกิดจากการกำหนดของธรรมชาติ 

จากผลการวิเคราะห์ เจตนาในการปรับพฤติกรรมไปใช้จักรยาน
ในชีวิตประจำวันของผู้ที่ไม่มีรถยนต์ในครอบครอง ส่งผลในทางตรง
ข้ามกับความพยายามที่จะปรับพฤติกรรมไปใช้จักรยานในอนาคต 
ซึ่งหมายความว่า กระบวนการคิดเชิงเหตุผลของคนกลุ่มนี้ แม้ว่าจะ
ไม่มีรถยนต์ใช้งาน แต่เมื่อคำนึงถึงความเป็นจริงแล้วก็อาจพบว่า 
การเปลี่ยนไปใช้จักรยานเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก (พิจารณาได้จากตัวแปร 
PBC) ด้วยเหตุนี้ กระบวนการใช้จักรยานของคนกลุ่มนี้จะเป็นไป
ตามกระบวนการอัตโนมัติที ่ไม่คำนึงถึงเหตุผลอันเนื ่องมาจาก
อิทธิพลของประสบการณ์ในอดีต เช่นเดียวกับกลุ่มคนท มีรถยนต์ใน
ครอบครอง 

จากผลการวิเคราะห์ อาจกล่าวได้ว่า การใช้จักรยานของคนท่ีไม่
มีรถยนต์ในครอบครอง ถ้าผ่านกระบวนการคิดแบบมีเหตุผล อาจทำ
ให้เกิดผลกระทบในทางตรงข้าม นั่นคือการปฏิเสธที่จะใช้จักรยาน
ไปเลยเนื่องจากพบว่าในความเป็นจริง มีความเป็นไปได้ยากที่จะ
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เดินทางโดยใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (ถึงไม่มีรถยนต์ ถ้าจะ
เดินทางก็จะเลือกรูปแบบการเดินทางอื่นแทนการเลือกใช้จักรยาน) 
ขณะที่กลุ ่มคนที่มีรถยนต์ในครอบครอง กระบวนการคิดอย่างมี
เหตุผลไม่ส่งผลต่อการใช้จักรยานในอนาคตหรือการปรับพฤติกรรม
ไปใช้จักรยานในอนาคต 

ด้วยเหตุนี้ การใช้จักรยานของคนทั้งสองกลุ่มนี้จะเป็นไปได้โดย
ไม่ผ่านกระบวนการคิดเชิงเหตุผล นั่นคือ การใช้จักรยานเป็นไปเพ่ือ
ตอบสนองตามความพึงพอใจ ที่ตอบสนองด้านสันทนาการ การออก
กำลังกาย และการท่องเที่ยว ฯลฯ โดยไม่ได้ใช้ในการเดินทางที่เป็น
กิจกรรมหลักหรือกิจกรรมที่จักรยานต้องตอบสนองตามการใช้งาน
แบบการขนส่งรูปแบบหลัก 

6.3. ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 

จากผลการศึกษาที่จำแนกการวิเคราะห์ตามเพศ (เงื่อนไขทาง
ธรรมชาติ) และการมีรถยนต์ในครอบครอง (เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ) 
พบว ่า การจะทำให ้กล ุ ่มเป ้าหมายเปล ี ่ยนมาใช ้จ ักรยานใน
ชีวิตประจำวันนั้น ถ้าดำเนินการผ่านกระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรือ
ให้เกิดการคิด พิจารณาถึงประโยชน์ด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อตนเอง 
อาทิ ประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ มลพิษทางอากาศ อุบัติเหตุ 
ฯลฯ อาจจะเป็นการยากที ่จะทำให้เกิดการปรับพฤติกรรมไปใช้
จักรยานในชีวิตประจำวันของกลุ่มเป้าหมาย ความเป็นไปได้ในทาง
ปฏิบัติ คือการใช้กระบวนการทางสังคม การสร้างมวลหมู่วิกฤติ 
(Critical mass) ของการใช้จักรยานให้เกิดขึ ้น และในช่วงเริ่มต้น 
อาจต้องเป็นมวลหมู่ที่ใช้จักรยานเพื่อการสันทนาการ การออกกำลัง
กาย การพักผ่อน และท่องเที่ยว จึงจะทำให้เกิดพลวัตของการปรับ
พฤติกรรมมาใช้จักรยานได้ จนเม่ือเกิดพฤติกรรมต่อเน่ืองและเคยชิน 
จนสามารถปรับบริบทของการใช้จักรยานให้กลมกลืนกับการ
เดินทางในชีวิตประจำวันแล้ว การใช้งานเพ่ือกิจวัตรประจำวันต่าง ๆ 
ก็อาจเกิดขึ ้นได้ในขั้นต่อไป แต่ทั ้งนี ้จำเป็นต้องดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดกระบวนการสร้างประสบการณ์ในอดีต (Past 
behavior) จนเกิดเป ็นพฤติกรรมเคยชิน (Habitual behavior) 
และนำไปสู่กระบวนการปรับพฤติกรรมการเดินทางและส่งผลอย่าง
เป็นรูปธรรม [16, 26-29] 

7. กิตติกรรมประกาศ 

ผู ้วิจัยขอขอบคุณทีมงานวิจัย และผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้องให้การ
ดำเนินการวิจัยครั ้งนี ้สำเร็จลงได้ด้วยและ และขอขอบพระคุณ
ประชาชนในพื้นที่ศึกษา ประกอบด้วย เขตพื้นทีอำเภอเมืองชลบุรี 
อำเภอศรีราชา และอำเภอบางละมุง ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล
สำหรับทำวิจัยในคร้ังนี้เป็นอย่างดี 
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ผลกระทบของความยาวรอบสัญญาณไฟจราจรต่อความล่าช้า การใช้เชื้อเพลิง และการปล่อยมลพิษ กรณีศึกษาทางแยกวัดโคกนาว 
จังหวัดสงขลา 

IMPACTS OF SIGNAL CYCLE LENGTHS ON DELAY, FUEL CONSUMPTION, AND EMISSION: CASE STUDY OF KHOK 
NAO INTERSECTION, SONGKHLA PROVINCE 
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บทคัดย่อ 

ความยาวรอบสัญญาณไฟจราจรของทางแยกในเขตเมืองหลายพื้นที่ มักถูกกำหนดให้มีเวลานานซึ่งไม่สอดคล้องกับปริมาณการจราจรในแต่ละ
ช่วงเวลา ส่งผลต่อความล่าช้าในการเดินทาง การสิ้นเปลืองพลังงานเชื้อเพลิง และการปล่อยมลพิษ บทความนี้เสนอผลกระทบของความยาวรอบ
สัญญาณไฟจราจรที่ระยะเวลาต่าง ๆ ต่อความล่าช้าในการเดินทาง การสิ้นเปลืองพลังงานเชื้อเพลิง การปล่อยก๊าซ CO2 และมูลค่าความสูญเสียเชิง
เศรษฐศาสตร์โดยรวมจากผลกระทบข้างต้น โดยใช้ทางแยกวัดโคกนาว อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นกรณีศึกษา ในการศึกษาได้สำรวจข้อมูลกายภาพ
ของทางแยก ปริมาณการจราจรที่ผ่านทางแยกตลอด 24 ชั่วโมงในช่วง 1 สัปดาห์ และการควบคุมทางแยกด้วยสัญญาณไฟจราจรในช่วงเวลาต่าง ๆ 
ผลการศึกษา พบว่า ในช่วงไม่เร่งด่วนลักษณะกายภาพบริเวณทางแยกและการควบคุมการจราจรด้วยสัญญาณไฟจราจรปัจจุบันให้ค่าความล่าช้าที่
น้อยสุดเมื่อมีปริมาณจราจร 1,035 คันต่อชั่วโมงและกำหนดความยาวรอบสัญญาณไฟจราจรที่ 66 วินาที ส่วนช่วงเวลาเร่งด่วน หากลดความยาว
รอบสัญญาณไฟจราจรในช่วงเร่งด่วนเช้า เที่ยง และเย็น ที่ปัจจุบันกำหนดไว้มากกว่า 120 วินาที (170 172 และ192 วินาที ตามลำดับ) แต่หากลด
ความยาวรอบสัญญาณไฟจราจรให้เท่ากับ 120 วินาที (ค่าแนะนำ) จะลดมูลค่าความสูญเสียเชิงเศรษฐกิจโดยรวมได้ร้อยละ 28.52 29.32 และ 
36.42 ตามลำดับ ผลการศึกษานี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการกำหนดรอบสัญญาณไฟจราจรที่เหมาะสมให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต่อไป 
คำสำคัญ: รอบสัญญาณไฟจราจร, ความล่าช้าในการเดินทาง, การสิ ้นเปลืองพลังงานเชื ้อเพลิง, การปล่อยมลพิษ, มูลค่าความสูญเสียเชิง
เศรษฐศาสตร์  

Abstract 

Signal cycle length of the intersection in several urban areas has been set to be a long cycle time, which is inconsistent 
with the traffic volume in each period of the day. The long cycle length often leads to an increase in travel delay, fuel 
consumption and pollutant emissions. This paper presents the effects of different cycle lengths on travel delay, fuel 
consumption, CO2 emission, and the economic losses. The Khok Nao intersection, Hat Yai District, Songkhla Province was 
selected as a case study. In the study, road geometry of the intersection was surveyed. Traffic volumes passing the intersection 
24 hours for one week were collected. And the traffic signal control during different periods were investigated. The results 
showed that during off-peak periods the exiting geometry and the signal control at the intersection could handle the minimum 
delay at the traffic volume 1,035 vehicles per hour with the cycle length 66 seconds. During peak periods, if the cycle lengths 
were reduced from 1 7 0 , 1 7 2 , and 1 9 2  seconds during morning, noon, and evening periods, respectively, to 120 seconds 
(recommendation); the total economic losses would be significantly decreased by 28.52%, 29.32%, and 36.42%, respectively. 
The results of this study can be used as a guideline in setting the appropriate cycle length setting for the concerned authorities. 
Keywords: Cycle length, Travel delay, Fuel consumption, Emission, Economic loss 
 

1. บทนำ 

1.1. ที่มาและความสำคญั 

เมืองสำคัญในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย เช่น เชียงใหม่ 
ขอนแก่น ชลบุรี และหาดใหญ่ มีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ

และสังคมเป็นอย่างมาก ทำให้แนวโน้มการใช้รถส่วนบุคคลเพ่ิมขึ้น 
จากสถิติจำนวนรถจดทะเบียนภายในจังหวัดสงขลา ระหว่างปี พ.ศ. 
2559-2562 [1] พบว่า จำนวนรถจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 
4.26 ต่อปี โดยเฉพาะระหว่างปี พ.ศ. 2561-2562 จำนวนรถยนต์
ส่วนบุคคล (รถเก๋งและรถกระบะ) เพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 5.28 ต่อปี 



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

TRL-09-2 

ส่วนรถจักรยานยนต์ เพิ ่มขึ ้นร้อยละ 0.77 ต่อปี อย่างไรก็ตาม 
โครงสร้างพื้นฐานทางถนนและการจัดการจราจรที ่มีอยู่ในพื้นที่ 
โดยเฉพาะสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยกกลับไม่ได้มีการพัฒนา
ให้สอดคล้องกับปริมาณการใช้รถส่วนบุคคลที่เพิ ่มขึ ้น ส่งผลให้
เกิดผลกระทบทั ้งปัญหาการจราจรติดขัด การสูญเสียพลังงาน
เชื้อเพลิง และมลพิษทางอากาศ ตามมา 

เมื่อพิจารณาพื้นที่เมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีการเติบโต
ของเศรษฐกิจและสังคม ประกอบกับมีสถาบันการศึกษาและ
ศูนย์บริการทางการแพทย์ที่หลากหลายในหลายพ้ืนที่ของเมือง 

ย่านพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เป็นอีกหนึ่งพื้นที่
หลักของเมืองหาดใหญ่ ที่มีการให้บริการด้านการศึกษาและด้าน
สาธารณสุข โดยในส่วนของด้านการศึกษา ม.อ. มีนักศึกษาทั้งหมด 
17,372 คน [2] และบุคลากรกว่า 3,928 คน [3] สำหรับด้าน 
สาธารณสุขโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ที่ เป ็นศูนย์กลางทาง
การแพทย์ที่สำคัญของภาคใต้ มีบุคลากรทางการแพทย์กว่า 5,466 
คน [3] และมีผู้ป่วยนอกมาใช้บริการเป็นจำนวนประมาณ 2,842 
คนต่อวัน [4] ซึ่งผู้มาใช้บริการจากทั้งสองด้านข้างต้นจำนวนไม่น้อย 
มีการใช้รถส่วนบุคคลผ่านทางแยกวัดโคกนาว ทางแยกดังกล่าวมี
การติดตั้งสัญญาณไฟจราจรแบบคงที่ (Fixed time signal) แต่มี
ระยะเวลารอบสัญญาณไฟจราจรท่ีค่อนข้างนานโดยเฉพาะเวลา
เร่งด่วน ส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด ความล่าช้าในการ
เดินทาง การสิ้นเปลืองพลังงานเชื ้อเพลิง และมลพิษทางอากาศ 
ผลกระทบดังกล่าวอาจสร้างมูลค่าความสูญเสียเชิงเศรษฐศาสตร์
โดยรวมเป็นจำนวนมาก หากมีการจัดการความยาวของรอบ
สัญญาณไฟจราจรที่เหมาะสมอาจช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้ 

บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอการวิเคราะห์ผลกระทบ
ของความยาวรอบสัญญาณไฟจราจรที่ระยะเวลาต่าง ๆ ที่มีต่อความ
ล่าช้าในการเดินทาง การสิ้นเปลืองพลังงานเชื้อเพลิง การปล่อยก๊าซ 
CO2 และมูลค ่าความสูญเส ียเช ิงเศรษฐศาสตร ์โดยรวม โดย
ประยุกต์ใช้สูตรของ Webster [5] ในการวิเคราะห์รอบสัญญาณไฟ
จราจร ผลงานวิจัยนี ้สามารถใช้เป็นแนวทางในการกำหนดรอบ
สัญญาณไฟจราจรที่เหมาะสมให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต่อไป 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

2.1. ลักษณะทางแยก 

ทางแยกระดับเดียวกัน (At grade intersection) [6]-[7] เป็น
ทางแยกที่ถนนสองสายหรือมากกว่าเชื่อมหรือตัดกัน อาจก่อให้เกิด
อุบัติเหตุจากการตัดกันระหว่างกระแสจราจรที่เรียกว่า จุดขัดแย้ง 
(Conflict point) โดยแบ่งได้ 4 แบบ คือ จุดตัดผ่าน (Crossing) จุด
เข ้าร ่วม  (Merging) จ ุดแยกออก (Diverging) และจ ุดต ัดสลับ 
(Weaving) ทางแยกที่มีปริมาณการจราจรมาก อาจควบคุมด้วย
สัญญาณไฟจราจรเพ่ือลดจุดขัดแย้งและให้การจราจรคล่องตัว  

2.2. สัญญาณไฟจราจร 

สัญญาณไฟจราจร (Traffic signal) [6] คือ สัญญาณไฟเพื่อให้
ผู้ใช้ทางปฏิบัติตาม ซึ่งช่วยควบคุมยานพาหนะและคนเดินเท้าให้มี
ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย เช ่น สัญญาณไฟทางแยก 
สัญญาณไฟทางข้าม สัญญาณไฟควบคุมช่องเดินรถ เป็นต้น  

สัญญาณไฟจราจรสามารถจำแนกตามลักษณะการควบคุม
การจราจรได้ 2 ประเภท ดังนี้ 

1) สัญญาณไฟจราจรที่มีระยะเวลารอบสัญญาณไฟแบบคงที่ 
(Pre-time signal หร ือ  fixed time signal)  ส ัญญาณไฟจราจร
ประเภทน้ีได้กำหนดเวลาของสัญญาณไว้ล่วงหน้าจากการคำนวณ
ปริมาณจราจรและออกแบบให้มีรอบสัญญาณไฟจราจรที่เหมาะสม 

2) สัญญาณไฟจราจรที่มีระยะเวลารอบสัญญาณไฟจราจรแบบ
เปลี ่ยนแปลงตามปริมาณการจราจรที่เข ้าสู ่ทางแยก (Vehicle 
actuated signal) แบ่งเป็น 2 ประเภทย่อย คือ Semi-actuated 
และ Fully-actuated โดยสัญญาณไฟจราจรทั้งสองประเภทย่อยนี้
มีเครื่องตรวจนับปริมาณจราจรอัตโนมัติเพื่อส่งสัญญาณปรับเปลี่ยน
ระยะเวลาสัญญาณไฟจราจรตามปริมาณจราจรที่ตรวจนับได้ 

2.3. รอบสัญญาญไฟจราจร  

รอบสัญญาณไฟจราจร (Cycle length, C) หมายถึง ระยะเวลา
ใน 1 รอบ มีหน่วยเป็นวินาที โดยเริ่มนับจากสัญญาณไฟเขียว ไฟ
เหลือง และไฟแดง จนกลับมาที่ไฟเขียวอีกคร้ัง [6] 

2.4. จังหวะสัญญาณไฟจราจร 

จังหวะสัญญาณไฟจราจร (Signal phasing) คือ ช่วงเวลาย่อย
ในหนึ่งรอบสัญญาณไฟจราจร ที่กำหนดให้การจราจรทิศทางใด
ทิศทางหนึ่งหรือหลายทิศทางเคล่ือนที่ผ่านทางแยกเป็นลำดับ [6] 

2.5. อัตราการไหลอิ่มตัว 

อัตราการไหลอิ่มตัว (Saturation flow rate, S) คือ ปริมาณ
การจราจรสูงสุดที่สามารถผ่านทางแยกได้ในช่วงสัญญาณไฟเขียว มี
หน่วยคันต่อชั่วโมง หรือ Passenger Car Unit (PCU) ต่อชั่วโมง [6] 

2.6. การคำนวณออกแบบรอบสัญญาณไฟจราจร 

การคำนวณรอบสัญญาณไฟจราจรมีตัวแปรที่เก่ียวข้องดังนี้  

2.6.1. ระยะเวลาที่สูญเสียในแต่ละจังหวะไฟจราจร 

ระยะเวลาที ่สูญเสียใน 1 จังหวะสัญญาณไฟจราจรเกิดจาก
ยานพาหนะออกตัวช้าและการชะลอตัวก่อนหยุด [8] คำนวณได้ดังนี้ 

𝑌 𝑦 𝑎𝑟            (1) 
𝑙 𝑌 𝑒            (2) 
𝑡 𝑙 𝑙             (3) 
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โดยท่ี 
𝑌 คือ ระยะเวลาที่เร่ิมเปล่ียนเป็นไฟเหลือง           
                  จนเคลียร์รถออกจากทางแยก (วินาที) 
𝑦 คือ ระยะเวลาไฟเหลือง (วินาที) 
𝑎𝑟 คือ ระยะเวลาไฟแดงของทุกทิศทาง (วินาที) 
𝑒  คือ ระยะเวลาไฟเหลืองและไฟแดงทุกทิศทาง        
                  (วินาที) 
𝑙  คือ ระยะเวลาสูญเสียช่วงต้น (วินาที) 
𝑙  คือ ระยะเวลาสูญเสียช่วงปลาย (วินาที) 
𝑡  คือ ระยะเวลาสูญเสียทั้งหมด (วินาที) 

2.6.2. ระยะเวลาที่สูญเสียใน 1 รอบสัญญาณไฟจราจร 

ระยะเวลาที ่สูญเสียทั ้งหมดในรอบสัญญาณไฟจราจร เป็น
ผลรวมของระยะเวลาที่สูญเสียของแต่ละจังหวะไฟจราจรที่อยู่ใน 1 
รอบสัญญาณไฟจราจร คำนวณได้จากสมการที่ (4)  

𝐿 ∑ 𝑡           (4) 

โดยท่ี 
𝐿 คือ ระยะเวลาสูญเสียทั้งหมดใน 1 รอบสัญญาณ 
                   ไฟจราจร (วินาที) 
𝑡  คือ ระยะเวลาสูญเสียทั้งหมดของจังหวะไฟ 𝑖 
                   (วินาที) คำนวณได้จากสมการที่ (3) 
𝑛 คือ จำนวนจังหวะไฟท้ังหมดใน 1 รอบสัญญาณ 

2.6.3. อัตราการไหลอ่ิมตัว  

อัตราการไหลอิ่มตัว คือ ปริมาณการจราจรสูงสุดที่รถผ่านจาก
เส้นหยุดของทางแยกเม่ือได้สัญญาณไฟเขียว คำนวณได้ดังนี้  
1) กรณีอัตราการไหลอ่ิมตัวปกติ (Basic saturation flow, s) 
1.1) ช่องจราจรที่ใกล้ขอบทาง (Nearside lane) 

𝑠 1,940 100 𝑤 3.25           (5) 

โดยท่ี 𝑤 คือ ความกว้างของช่องจราจร (เมตร) 
1.2) ช่องจราจรที่ไม่ใกล้ขอบทาง (Non-nearside lane) 

𝑠 2,080 100 𝑤 3.25          (6) 

2) กรณีปรับเทียบช่องจราจรสำหรับเล้ียว (𝑠 ) 
2.1) ช่องจราจรที่ไม่มีกระแสจราจรฝ่ังตรงข้าม 

𝑠 .             (7) 

โดยท่ี 
 𝑟 คือ รัศมีมุมเล้ียว (เมตร) 

2.2) ช่องจราจรที่มีกระแสจราจรฝ่ังตรงข้าม 

𝑠 .             (8) 

3) กรณีปรับเทียบช่องจราจรที่มีทิศทางจราจรหลายรูปแบบ (𝑠 ) 
3.1) ช่องจราจรที่ไม่มีกระแสจราจรฝ่ังตรงข้าม 

𝑠
.

            (9) 

3.2) ช่องจราจรที่มีกระแสจราจรฝ่ังตรงข้าม 

𝑠
.

          (10) 

โดยท่ี 
𝑓 คือ สัดส่วนยานพาหนะท่ีเล้ียวต่อยานพาหนะ 
                  ทั้งหมดบนช่องจราจรที่พิจารณา 

2.6.4. สัดส่วนอัตราการไหลบนช่องจราจรวิกฤติ 

ช่องจราจรวิกฤติเป็นช่องจราจรที่สัดส่วนระหว่างอัตราการไหล
ออกแบบ 𝑞  และอัตราการไหลอิ่มตัว 𝑠  มีค่าสูงสุด โดยในแต่ละ
ช่องจราจร (𝑙) คำนวณค่าสัดส่วนดังกล่าว (𝑦 ) ได้จากสมการที่ (11) 

𝑦           (11) 

จากนั ้นพิจารณาค่าสูงสุด (𝑌 ) ของสัดส่วนที ่คำนวณได้จาก
สมการที่ (11) ของทุกช่องจราจรในจังหวะไฟ 𝑖 ตามสมการที่ (12) 

𝑌 𝑚𝑎𝑥 𝑦 ,          (12) 

สุดท้ายหาผลรวม (𝑌) ของค่าสัดส่วนสูงสุดจากทุกจังหวะไฟใน 
1 รอบสัญญาณไฟจราจรได้จากสมการที่ (13) 

𝑌 ∑ 𝑌           (13) 

2.6.5. รอบสัญญาณไฟจราจรที่เหมาะสม  

รอบสัญญาณไฟจราจรที่เหมาะสมควรรองรับ 3 กรณี [8] ดังนี้  
1) กรณีพิจารณาความล่าช้าที่น้อยที่สุด (𝐶 ) 

𝐶
.           (14) 

2) กรณีพิจารณาจากอัตราการไหลของการจราจร (𝐶 ) 

𝐶           (15) 

3) กรณีพิจารณาการไปใช้ในทางปฏิบัติ (𝐶 ) 

𝐶
.

.
          (16) 

สุดท้ายเลือกเวลาสัญญาณไฟจราจรที่มีค่ามากสุด (𝐶) จาก 

𝐶 max 𝐶 , 𝐶 , 𝐶          (17) 

2.6.6. ความล่าช้าจากสัญญาณไฟจราจร 

ความล่าช้าของยานพาหนะแต่ละคันบนแต่ละช่องจราจรในแต่
ละจังหวะไฟ คำนวณได้จากสมการที่ (18) [5] 
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𝑑 0.9         (18) 

โดยท่ี 
𝑑   คือ ความล่าช้าของยานพาหนะแต่ละคันบนช่อง 
                  จราจรในจังหวะไฟ 𝑖 (วินาที/คัน/ช่องจราจร) 
𝜆   คือ สัดส่วนระหว่างเวลาไฟเขียวประสิทธิภาพ (𝑔 )  
                  กับรอบสัญญาณไฟจราจร =  
𝑥   คือ อัตราของความอ่ิมตัวของกระแสจราจร  

𝑣  คือ อัตราการไหลของการจราจรบนแต่ละช่อง 
                  จราจรในจังหวะไฟ 𝑖 (คัน/ชั่วโมง/ช่องจราจร) 
ค่าเฉลี่ยความล่าช้าของรถทุกคันที่ผ่านทางแยก (𝐷) มีหน่วย

วินาทีต่อคัน คำนวณได้จากการถ่วงน้ำหนักความล่าช้าของรถแต่ละ
คัน (ผลจากสมการที ่ 18) ด้วยอัตราการไหลของการจราจร ดัง
สมการที่ (19) 

𝐷
∑

∑
          (19) 

2.7. ความสูญเสียพลังงานเชื้อเพลิง  

การสูญเสียพลังงานเชื้อเพลิงจากรถที่หยุดรอหรือเคลื่อนที่ด้วย
ความเร็วต่ำคำนวณได้จากสมการที่ (20) [ปรับปรุงจาก 10] 

มูลค่าสูญเสียเชื้อเพลิง 𝐶 𝐹𝐶 𝑄 𝐷   (20) 

โดยท่ี 
𝐶  คือ มูลค่าเฉลี่ยพลังงานเชื้อเพลิง (บาท/ลิตร) 
FC คือ อัตราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิง (ลิตร/นาที) 
𝑄  คือ จำนวนรถท่ีได้รับผลกระทบ (คัน/นาที) 
𝐷  คือ ความล่าช้าเฉลี่ย (นาที/คัน) จากสมการที่ (19) 
จากข้อมูลในอดีต [12] พบว่า อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของ

รถยนต์ทั่วไปขณะรถติดมีค่าประมาณ 1.5 ลิตรต่อชั ่วโมง ดังนั้น
บทความน้ีจึงกำหนดค่า FC  ไว้ที่ 0.025 ลิตรต่อนาที 

2.8. ความสูญเสียจากการปล่อยมลพิษทางอากาศ 

มลพิษจากยานพาหนะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การระเหยของ
เชื้อเพลิง และการเผาไหม้เชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ ซึ่งประกอบด้วย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน และกลุ่ม
ก๊าซที่ส่งผลต่อร่างกายมนุษย์ (NOX, VOC และPM10) [ที่มา10-13] 

มูลค่าความสูญเสียของมลพิษทางอากาศสามารถคำนวนได้จาก
สมการที่ (21) [ปรับปรุงจาก 10] 

มูลค่ามลพิษทางอากาศ 𝐶 𝐸𝐹 𝑄 𝐷      (21) 

โดยท่ี 
𝐶  คือ มูลค่าต่อหน่วยของมลพิษทางอากาศ (บาท/ตัน) 
EF คือ อัตราการปล่อยมลพิษทางอากาศ (ตัน/นาที) 
จากข้อมูลอัตราการปล่อยมลพิษของรถแต่ละประเภทขณะหยุด

น ิ ่ งในอด ีต [11] พบว ่า รถขนาดเล ็กท ี ่ ใช ้น ้ำม ันเบนซ ินม ีค่า 
21.17×10-9 ตันต่อชั่วโมง ส่วนรถขนาดใหญ่ที่ใช้น้ำมันดีเซลมีค่า 
46.36×10-9 ตันต่อชั่วโมง 

3. วิธีการดำเนินงานวจิัย 

การวิเคราะห์ผลกระทบของรอบสัญญาณไฟจราจรต่อความ
ล่าช้า การใช้เชื้อเพลิง และการปล่อยมลพิษ มีขั้นตอนดังรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1  ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย 

3.1. พ้ืนที่ศึกษา 

พ้ืนที่ศึกษาทางแยกสัญญาณไฟจราจรวัดโคกนาว (รูปที่ 2) เป็น
ทางสามแยกตัดกันระหว่างถนนกาญจนวนิชย์กับถนนธรรมนูญวิถี
ต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ มี
การควบคุมการจราจรด้วยระบบสัญญาณไฟจราจรแบบคงที่  

 
รูปที่ 2  พ้ืนที่ศึกษาและจังหวะสัญญาณไฟจราจร 

3.2. การสำรวจขอ้มูลภาคสนาม 

3.2.1. ลักษณะทางกายภาพ 

การสำรวจลักษณะทางกายภาพบริเวณทางแยกที่ศึกษา ได้แก่ 
1) องค์ประกอบของทางแยก 2) ความกว้างช่องจราจร/เกาะกลาง/
ไหล่ทาง 3) ความยาวของช่องรอเลี้ยว เป็นต้น ในภาพรวมพบว่า 
ถนนกาญจนวนิชย์ เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจรต่อทิศทาง กว้าง
เฉล่ีย 3.5 เมตร มีเกาะกลางกว้าง 3.3 เมตร และมีไหล่ทางกว้าง 1.7 
เมตร และมีช่องจราจรสำหรับเลี้ยวขวาไปยังถนนธรรมนูญวิถี กว้าง 
2.6 เมตร ผิวจราจรเป็นแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ส่วนถนนธรรมนูญ
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วิถีเป็นถนนขนาด 3 ช่องจราจรต่อทิศทาง กว้างช่องละ 3.5 เมตร 
บริเวณแยกมีเกาะคอนกรีตกว้าง 1 เมตร   

3.2.2. การสำรวจปริมาณจราจร 

การสำรวจข้อมูลปริมาณการจราจรในแต่ละทิศทาง (เลี้ยวซ้าย 
เลี ้ยวขวา ตรง และกลับรถ) ของยานพาหนะ (รถจักรยานยนต์ 
รถยนต์ และรถบรรทุก) ที่สัญจรผ่านทางแยก ตลอด 24 ชั่วโมง 
จำนวน 7 วัน ระหว่างวันที่ 2-9 สิงหาคม พ.ศ. 2563   

3.2.3. การสำรวจรอบสัญญาณไฟจราจร  

การสำรวจรอบสัญญาณไฟจราจรทั้งจังหวะสัญญาณไฟจราจร
ของแต่ละขาและรอบเวลาสัญญาณไฟจราจร ได้ดำเนินการช่วงวัน
และเวลาเดียวกับการสำรวจปริมาณจราจร พบว่า ปัจจุบันมีการ
ควบคุมสัญญาณไฟจราจร 3 จังหวะ (ดังรูปที่ 2) จากตัวอย่างในวัน
จันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:00-16:00 น. มีรอบ
สัญญาณไฟเท่ากับ 164 วนิาที 

3.3. การวิเคราะหผ์ลกระทบความยาวรอบสัญญาณไฟ 

ในบทความนี้ได้วิเคราะห์ผลกระทบของความยาวรอบสัญญาณ
ไฟจราจร จากรอบสัญญาณไฟปัจจุบันเปรียบเทียบกับการเพิ่มและ
ลดรอบสัญญาณไฟ 30 และ 60 วินาที โดยวิเคราะห์ผลกระทบต่อ
มูลค่าความสูญเสียใน 3 ด้าน ดังต่อไปน้ี 

3.3.1. มูลค่าความล่าช้าในการเดินทาง 

การวิเคราะห์มูลค่าความล่าช้าในการเดินทางของแต่ละรอบ
สัญญาณไฟจราจร จากสมการที่ (22) 

มูลค่าความล่าช้า = มูลค่าเวลา 𝑄 𝐷       (22) 

ในบทความนี้ พิจารณามูลค่าเวลา (ขั้นต่ำ) จากอัตราค่าแรงขั้น
ต่ำของจังหวัดสงขลาซึ ่งมีค่า 325 บาทต่อวัน [14] หรือคิดเป็น 
40.63 บาทต่อชั่วโมง (กำหนด 8 ชั่วโมงทำงาน)  

3.3.2. มูลค่าการส้ินเปลืองพลังงานเชื้อเพลิง 

มูลค่าการสิ้นเปลืองพลังงานเชื้อเพลิงคำนวณได้จากสมการท่ี 
(20) ในบทความนี้ได้พิจารณามูลค่าเฉลี่ยพลังงานเชื้อเพลิง (𝐶 ) 
จากราคาน้ำมัน E85 ซึ่งเป็นน้ำมันเบนซินที่มีราคาน้อยสุด โดยจาก
ข้อมูล [15] มีค่าเท่ากับ 21.49 บาทต่อลิตร 

3.3.3. มูลค่ามลพิษทางอากาศ 

มูลค่ามลพิษทางอากาศคำนวณ ได้จากสมการที่ (21) ใน
บทความนี้กำหนดมูลค่าต่อหน่วยมลพิษทางอากาศ (𝐶 ) เท่ากับ 
1,030.59 บาท/ตัน [11] ส่วนอัตราการปล่อยมลพิษทางอากาศ 
(𝐸𝐹) กำหนดให้รถจักรยานยนต์และรถยนต์เท่ากับ 21.17×10-9 
ตัน/ชั่วโมง ส่วนรถบรรทุกเท่ากับ 46.36×10-9 ตัน/ชั่วโมง 

สุดท้ายเมื่อรวมมูลค่าความสูญเสียทั้งสามส่วนเข้าด้วยกันจะได้
มูลค่าความสูญเสียเชิงเศรษฐศาสตร์โดยรวมของรอบสัญญาณไฟ 

4. ผลการวิจัย 

4.1. ผลการสำรวจข้อมูลปริมาณจราจร 

4.1.1. ปริมาณจราจรในภาพรวม 

ผลการสำรวจปริมาณจราจรที่ผ่านทางแยกรายชั่วโมง ตลอด 
24 ชั ่วโมง ระยะเวลา 1 สัปดาห์ แสดงดังรูปที่ 3 เมื ่อพิจารณา
ตัวอย่างในวันจันทร์ พบ ช่วงเวลาเร่งด่วน (เช้า เที่ยง และเย็น) ดัง
ร ูปท ี ่  4 และจากการสำรวจข ้อม ูลพบส ัดส่วนของรถยนต์  
รถจักรยานยนต์ และรถบรรทุก ร้อยละ 55 44 และ 1 ตามลำดับ  

 

รูปที่ 3  ปริมาณจราจรที ่ผ ่านทางแยก 24  ชั ่วโมง  ตลอด  1 
สัปดาห์ 

 
รูปที่ 4  ช่วงเวลาเร่งด่วนของตัวอย่างวันจันทร์ 

4.1.2. ความแตกต่างของปริมาณจราจร 

ในการหาอัตราการไหลเพ่ือการออกแบบรอบสัญญาณไฟจราจร
ของช่วงเวลาหนึ่ง มักใช้อัตราการไหลของชั่วโมงตัวแทน ในบทความ
นี้จึงได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปริมาณจราจรแต่ละช่วงเวลาใน
แต่ละวันและระหว่างวัน (ใน 7 วัน) เพ่ือจัดกลุ่มช่วงเวลาที่มีปริมาณ
จราจรแตกต่างกัน โดยใช้ T-test [16] โดยกำหนดระดับความ
เชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ของวันจันทร์ดังรูปที่ 5 
พบว่า ช่วงเวลาส่วนใหญ่มีปริมาณจราจรแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ 
ยกเว้นบางช่วง เช่น 00:00-02:00 น. กับ 02:00-05:00 น. และ 
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05:00-06:30 น. แตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญ ซึ่งหมายความว่า 
ช่วงเวลานี้สามารถนำปริมาณจราจรมาหาอัตราการไหลออกแบบ
ร่วมกันได้ ส่วนช่วงเวลาอ่ืนต้องพิจารณาแยกกัน 

 
หมายเหตุ * คือ แตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญที่ร้อยละ 95  

รูปที่ 5  ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของปริมาณ
จราจรในแต่ละช่วงเวลาของวันจันทร์ 

4.2. ผลการวิเคราะห์ผลกระทบของปริมาณจราจรและ
ความยาวรอบสัญญาณไฟจราจรต่อความล่าชา้ 

ข้อมูลปริมาณจราจรในแต่ละช่วงเวลาได้ถูกนำมาคำนวณหา
ความล่าช้ารวมของทางแยกตามความยาวรอบสัญญาณไฟจราจรท่ี
แตกต่างกันตั ้งแต่ 30 60 90 120 150 และ 180 วินาที โดย
ยกตัวอย่างของวันจันทร์ได้ผลดังรูปที่ 6 ซึ่งนอกจากแสดงผลความ
ล่าช้าและปริมาณจราจรที ่คำนวณได้แล้ว ยังแสดงเส้นแนวโน้ม
ความสัมพันธ์ในรูปแบบของสมการพาราโบล่า โดยแต่ละความยาว
รอบสัญญาณไฟจราจรให้สมการที่แตกต่างกัน แต่ทุกสมการให้ค่า 
R2 เท่ากับ 0.98 ซึ่งมีค่าสูงสามารถนำสมการไปใช้งานต่อได้ 

ในแต่ละสมการบ่งบอกว่า ความยาวรอบสัญญาณไฟที่กำหนด
ไว้ หากปริมาณจราจรเปลี่ยนไปจะส่งผลต่อความล่าช้ารวมอย่างไร 
จะเห็นว่า เมื่อปริมาณจราจรมีน้อย ความล่าช้ารวมจะมีค่าน้อย แต่
เมื่อปริมาณจราจรเพิ่มขึ้น ความล่าช้าจะเพิ่มขึ้นทวีคูณ ดังนั้นหาก
ต้องการทราบว่าความยาวรอบสัญญาณไฟที่กำหนดไว้เหมาะสมกับ
ปริมาณจราจรเท่าใด (ให้ค่าความล่าช้ารวมน้อยที่สุด) เพียงนำแต่ละ
สมการมาหาผลต่างอนุพันธ์และกำหนดให้เท่ากับ 0 จะได้ปริมาณ
จราจรที่เหมาะสมกับความยาวรอบสัญญาณไฟจราจร 

จากแนวทางข้างต้น เมื่อนำปริมาณจราจรที่เหมาะสมกับแต่ละ
ความยาวรอบสัญญาณไฟจราจร มาเขียนความสัมพันธ์ได้ดังรูปที่ 7 
โดยพบว่า กายภาพและการจัดการสัญญาณไฟจราจรของทางแยก
ในปัจจุบันจะมีความล่าช้ารวมน้อยที่สุด (จุดต่ำสุดของกราฟ) เมื่อ
ความยาวรอบสัญญาณไฟจราจรเท่ากับ 66 วินาที โดยสามารถ
รองรับปริมาณจราจรได้ประมาณ 1,035 คันต่อชั่วโมง 

 
รูปที่ 6  ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณจราจรกับความล่าช้ารวมที่

ความยาวรอบสัญญาณไฟจราจรต่าง ๆ 

 
รูปที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวรอบสัญญาณไฟจราจร

กับปริมาณจราจร 

4.3. ผลการวิเคราะห์มูลค่าความสูญเสียจากความยาว
รอบสัญญาณไฟจราจร 

ในบทความนี้นำเสนอผลการวิเคราะห์มูลค่าความสูญเสียที่เกิด
จากความยาวรอบสัญญาณไฟจราจรที่กำหนดในปัจจุบันเทียบกับที่
เหมาะสม (โดยท่ัวไป [17] แนะนำไว้ไม่ควรเกิน 120 วินาที) ในช่วง
เวลาเร่งด่วนเช้า เที ่ยง และเย็น ของตัวอย่างวันจันทร์ โดยช่วง
เร่งด่วนเช้า (07:30-08:30 น.) ปัจจุบันกำหนดไว้ 170 วินาที 
(ปริมาณจราจร 8,065 คันต่อชั่วโมง) ส่วนช่วงเร่งด่วนเที่ยง (10:15-
11:15 น.) ปัจจุบันกำหนดไว้ 172 วินาที (ปริมาณจราจร 8,908 คัน
ต่อชั่วโมง) และช่วงเร่งด่วนเย็น (16:45-17:45 น.) ปัจจุบันกำหนด
ไว้ 192 วินาที (ปริมาณจราจร 11,602 คันต่อชั่วโมง) ได้ผลดังนี้ 

4.3.1. มูลค่าความสูญเสียจากความล่าช้ารวม 

ผลการวิเคราะห์มูลค่าความสูญเสียจากความล่าช้ารวมดัง
ตารางที่ 1 พบว่า เมื่อลดความยาวรอบสัญญาณไฟจราจรปัจจุบัน
เป็น 150 วินาที (ค่าทดสอบ) และ 120 วินาที (ค่าแนะนำ) จะลด
มูลค่าความสูญเสียจากความล่าช้าในช่วงเช้าได้ร้อยละ 11.42 และ 
28.56 คล้ายกับช่วงเท่ียงร้อยละ 12.42 และ 29.35 ส่วนช่วงเย็นลด
ได้มากถึงร้อยละ 21.25 และ 36.42 ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 1 ผลวิเคราะห์มูลค่าความล่าช้าในการเดินทาง 

ช่วง 
เร่งด่วน 

มูลค่าจากความล่าช้า (บาท/ชม.) 
ปัจจุบัน 150 วินาที 120 วินาที 

เช้า 8,846 
-1,011 

(-11.42 %) 
-2,526  

(-28.56 %) 

เที่ยง 10,566 
-1,312 

(-12.42 %) 
-3,101  

(-29.35 %) 

เย็น 41,079 
-8,728 

(-21.25 %) 
-14,960  

(-36.42 %) 

4.3.2. ผลกระทบด้านการส้ินเปลืองพลังงานเชื้อเพลิง 

ผลการวิเคราะห์มูลค่าความสูญเสียจากการสิ้นเปลืองพลังงาน
เชื ้อเพลิงดังตารางที่ 2 พบว่า เมื ่อลดความยาวรอบสัญญาณไฟ
จราจรปัจจุบันเป็น 150 และ 120 วินาที จะลดความสูญเสียช่วงเช้า
ได้ร้อยละ 11.42 และ 28.56 คล้ายกับช่วงเที่ยงร้อยละ 12.42 และ 
29.35 ส่วนช่วงเย็นลดได้ถึงร้อยละ 21.25 และ 36.42 ตามลำดับ 

ตารางท่ี 2  ผลวิเคราะห์มูลค่าการส้ินเปลืองพลังงานเชื้อเพลิง 

ช่วง 
เร่งด่วน 

มูลค่าการใช้เชื้อเพลิง (บาท/ชม.) 
ปัจจุบัน 150 วินาที 120 วินาที 

เช้า 7,019 -802  
(-11.42 %) 

-2,004 
(-28.56 %) 

เที่ยง 8,383 -1,041 
(-12.42 %) 

-2,460 
(-29.35 %) 

เย็น 32,591 -6,924  
(-21.25 %) 

-11,869 
(-36.42 %) 

4.3.3. ผลกระทบด้านการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ 

ผลการว ิเคราะห์ม ูลค ่าความสูญเส ียจากการปล ่อยก ๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ดังตารางที่ 3 พบว่า เมื ่อลดความยาวรอบ
สัญญาณไฟจราจรปัจจุบันเป็น 150 และ 120 วินาที จะลดมูลค่า
ความสูญเสียในช่วงเช้าได้ร้อยละ 11.41 และ 28.52 คล้ายกับช่วง
เที่ยงร้อยละ 12.42 และ 29.36 ส่วนช่วงเย็นลดได้มากถึงร้อยละ 
21.22 และ 36.37 ตามลำดับ 

ตารางท่ี 3  ผลวิเคราะห์มูลค่ามลพิษทางอากาศ 

ช่วง 
เร่งด่วน 

มูลค่ามลพิษทางอากาศ (บาท/ชม.) 
ปัจจุบัน 150 วินาที 120 วินาที 

เช้า 320 -37  
(-11.41 %) 

-91  
(-28.52 %) 

เที่ยง 412 -51  
(-12.42 %) 

-121  
(-29.36 %) 

เย็น 1,734 -368  
(-21.22 %) 

-631  
(-36.37 %) 

4.3.4. ผลการวิเคราะห์มูลค่าความสูญเสียเชิง
เศรษฐศาสตร์ 

ผลการวิเคราะห์มูลค ่าความสูญเสียเช ิงเศรษฐศาสตร์ใน
ภาพรวม ดังตารางที่ 4 พบว่า เมื ่อลดความยาวรอบสัญญาณไฟ
จราจรปัจจุบันเป็น 150 และ 120 วินาที จะลดความสูญเสียช่วงเช้า
ได้ร้อยละ 11.42 และ 28.56 คล้ายกับช่วงเที่ยงร้อยละ 12.42 และ 
29.35 ส่วนช่วงเย็นลดได้ถึงร้อยละ 21.25 และ 36.42 ตามลำดับ 

ทั้งนี ้อาจมีข้อสังเกตในประเด็นค่าร้อยละความแตกต่างของ
ความสูญเสียในแต่ละช่วงเวลาของทั ้งสามผลกระทบข้างต้นกับ
ผลกระทบในภาพรวมที ่ ใกล้เค ียงก ัน เน ื ่องจากในการศึกษา
ประเมินผลกระทบจากจำนวนยานพาหนะที่ได้รับผลกระทบใน
ภาพรวม ซึ่งความสูญเสียทั้งสี ่ส่วนใช้ข้อมูลเดียวกัน จึงทำให้ค่า
ดังกล่าวให้ผลที่ใกล้เคียงกัน 

ตารางท่ี 4   ผลวิเคราะห์มูลค่าความสูญเสียเชิงเศรษฐศาสตร์ 

ช่วง 
เร่งด่วน 

มูลค่าความสูญเสียเชิงเศรษฐศาสตร์ (บาท/ชม.) 
ปัจจุบัน 150 วินาที 120 วินาที 

เช้า 16,185 -1,849  
(-11.42 %) 

-4,622  
(-28.56 %) 

เที่ยง 19,361 -2,404  
(-12.42 %) 

-5,682  
(-29.35 %) 

เย็น 75,404 -16,020  
(-21.25 %) 

-27,460  
(-36.42 %) 

5. สรุปผลการวิจัย 

บทความนี้นำเสนอผลกระทบของความยาวรอบสัญญาณไฟ
จราจรต่อความล่าช้า การใช้เชื้อเพลิง การปล่อยมลพิษทางอากาศ 
และความสูญเสียในภาพรวมของทางแยกกรณีวัดโคกนาว ผล
การศึกษาพบว่า ในช่วงไม่เร่งด่วน ลักษณะกายภาพและสัญญาณไฟ
จราจรปัจจุบันให้ค่าความล่าช้าที่น้อยสุดเมื่อมีปริมาณจราจร 1,035 
คันต่อชั่วโมง และความยาวรอบสัญญาณไฟจราจรเท่ากับ 66 วินาที 
ส่วนช่วงเวลาเร ่งด่วน ผลการคำนวณมูลค่าความสูญเสียของ
ผลกระทบเปรียบเทียบระหว่างความยาวรอบสัญญาณไฟจราจรที่
กำหนดในปัจจุบันกับค่าที่แนะนำ (120 วินาที) พบว่า มูลค่าความ
สูญเสียจากความล่าช้า การใช้เชื ้อเพลิง มลพิษทางอากาศ และ
มูลค่าความสูญเสียรวม ลดลงอย่างชัดเจน โดยมูลค่าความสูญเสีย
เชิงเศรษฐศาสตร์รวมของช่วงเร่งด่วนเช้า เที่ยง เย็น ลดลงร้อยละ 
28.56 29.35 และ 36.42 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ความยาวรอบ
สัญญาณไฟจราจรที่แนะนำ 120 วินาที อาจยังไม่ใช่ระยะเวลาท่ี
เหมาะสมท่ีสุดที่จะลดความสูญเสียเชิงเศรษฐศาสตร์ในภาพรวมของ
ทางแยกในช่วงเวลาเร่งด่วน ซึ่งจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม อีกทั้งควร
มีการศึกษาการใช้งานสัญญาณไฟจราจรแบบเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ปร ิมาณการจราจร  (Vehicle actuated signal) รวมท ั ้ งการ
พิจารณาผลกระทบของทางแยกที่ศึกษากับทางแยกบริเวณใกล้เคียง 
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บทคัดย่อ 

ในประเทศไทย คนเดินเท้าเป็นกลุ่มผู้ใช้ทางที่มีความเสี่ยงสูงต่อการถูกรถชนและเสียชีวิต โดยมีสัดส่วนการเสียชีวิตร้อยละ 7.6 ของผู้เสียชีวิต
ทั้งหมดจากอุบัติเหตุทางถนน บทความนี้นำเสนอประสิทธิผลของการปรับปรุงทางคนข้ามถนนจากแบบม้าลายเป็นแบบอัจฉริยะที่มีสัญญาณไฟ
จราจรแปรเปลี่ยนตามปริมาณจราจรและคนข้าม โดยมีกรณีศึกษาทางคนข้ามถนนกาญจนวณิชย์ (ทางหลวงหมายเลข 407) ซึ่งเป็นเส้นทางหลัก
เชื่อมเมืองสงขลา ในการศึกษาได้สำรวจข้อมูลลักษณะกายภาพ คุณลักษณะและปริมาณจราจร และความเร็วของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ขับ
ผ่านทางข้ามทั้งในวันทำงานและวันหยุด โดยเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการปรับปรุง ผลการศึกษา พบว่า การปรับปรุงทางข้ามด้วยการติดตั้งไฟ
กระพริบเตือนทางข้ามล่วงหน้า แถบลดความกว้างช่องจราจร และแถบม้าลายบนพ้ืนสีแดง โดยไม่เปิดใช้งานสัญญาณไฟจราจร (อยู่ระหว่างทดสอบ
ระบบ) ช่วยให้ผู้ใช้ทางสามารถสังเกตเห็นตำแหน่งทางข้ามถนนได้ชัดเจน และลดความเร็วของรถยนต์ทิศทางเข้าเมือง ร้อยละ 25.19 ทิศทางออก
เมือง ร้อยละ 12.82 ในวันทำงาน และทิศทางเข้าเมือง ร้อยละ 6.67 ในวันหยุด แต่ความเร็วของรถจักรยานยนต์ยังไม่ลดลงเท่าที่ควร โดยทิศทาง
เข้าเมืองลดลงร้อยละ 2.22 และทิศทางออกเมืองลดลงร้อยละ 4.35 ในวันหยุด อีกทั้งความเร็วของยานพาหนะทั้งสองประเภทหลังการปรับปรุงยังมี
ค่าสูงกว่าความเร็วปลอดภัยสำหรับคนข้ามถนน ประเด็นนี้ต้องศึกษาเพ่ิมเติมเมื่อมีการเปิดใช้งานสัญญาณไฟจราจร 
คำสำคัญ: คนเดินเท้า, ทางคนเดินข้ามอัจฉริยะ, ประสิทธิผล, ความเร็ว, ความปลอดภัยทางถนน 

Abstract 

In Thailand, pedestrian is a vulnerable road user group who has high risks to vehicle crashes and death. Pedestrian-related 
crashes account for 7.6% of all road fatalities. This paper presented the effectiveness of the improvement of pedestrian 
crossing from a typical zebra crossing to a smart pedestrian crossing in which pedestrian signal varies from vehicle traffic and 
pedestrians. The case study was a zebra crossing on Kanjanavanich Road (Highway No. 407), which is a major route connecting 
Songkhla city. In the study, road geometry, traffic volume and speed of passenger cars and motorcycles at pedestrian crossing 
were collected on both weekdays and weekends, before and after the improvement of pedestrian crossing. The results 
revealed that the installation of advanced warning flashing light, optical speed bar, and zebra crossing with red color, without 
traffic signal operation (during system testing), could increase the visibility of the crossing and reduce the speed of passenger 
cars, i.e., by 25.19% inbound and by 12.82% outbound on weekdays and by 6.67% inbound on weekends. However, the 
speed of motorcycles could reduce slightly, i.e., by 2.22% inbound and by 4.35% outbound on weekends. In addition, the 
speeds of both vehicle types after the improvement were higher than the safety speed for pedestrian crossing. This issue is 
needed for further study when the traffic signal is operated. 
Keywords: Pedestrian, Smart Pedestrian Crossing, Effectiveness, Speed, Road Safety. 

 
1. บทนำ 

คนเดินเท้าเป็นกลุ่มผู้ใช้ทางที่มีความเส่ียงสูงต่อการถูกรถชนและ
เสียชีวิต จากสถิติอุบัติเหตุรถชนบนถนนทั่วโลก พบว่า จำนวน
ผู้เสียชีวิตต่อปีมีมากกว่า 1.35 ล้านราย โดยมีสัดส่วนผู้เสียชีวิตที่เป็น
คนเดินเท้ากว่า 0.35 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 26 [1] 

ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนสูงเป็นอันดับที่ 9 ของ
โลก โดยพบสัดส่วนของคนเดินเท้าที่เสียชีวิตจากการถูกรถชน ร้อย

ละ 7.6 ของผู้เสียชีวิตทั้งหมดจากอุบัติเหตุรถชน [1] เมื่อพิจารณา
จำนวนคนเดินเท้าที่ประสบเหตุจากสถิติอุบัติเหตุรถชนระหว่างปี 
พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2562 [2] พบว่า ในปี พ.ศ. 2560 มีจำนวน 
2,737 ราย (คิดเป็นร้อยละ 3.09 ของผู้ประสบเหตุทั้งหมด) ส่วนปี 
พ.ศ. 2561 มีจำนวน 2,960 ราย (เพิ่มขึ้น 223 ราย คิดเป็นร้อยละ 
8.15 ของผู้ประสบเหตุทั้งหมด) และปี พ.ศ. 2562 มีจำนวน 3,088 
ราย (เพิ ่มขึ ้น 128 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.32 ของผู ้ประสบเหตุ
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ทั้งหมด) จะเห็นได้ว่า คนเดินเท้ามีแนวโน้มถูกรถชนเพ่ิมขึ้น  
ถนนในเขตเม ือง  (Urban zone)  และช ่ วง เปล ี ่ ยนแปลง 

(Transition Zone) ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยมักมีหลายช่อง
จราจรหรือมีขนาดช่องจราจรค่อนข้างกว้าง (มากกว่า 3.0 เมตร) มี
แนวโน้มที่ผู ้ขับขี่ยานพาหนะใช้ความเร็วสูงเกินที่กฎหมายกำหนด 
ประกอบกับถนนในช่วงดังกล่าวมักมีชุมชนและคนข้ามถนน ปัจจัย
ดังกล่าวนำไปสู่การเพิ่มโอกาสเกิดอุบัติเหตุรถชนคนข้ามถนนและ
ความรุนแรงให้กับคนข้ามถนนหากถูกรถชน ดังนั้น มาตรการควบคุม
ความเร็วจึงเป็นมาตรการแรกและเป็นมาตรการหลักในการลดการ
เสียชีวิตบนถนนในหลายประเทศทั ่วโลก หลายเมืองในประเทศ
สมาชิกของสหภาพยุโรปได้มีการออกมาตรการจำกัดความเร็วในเขต
เมืองและช่วงเปลี ่ยนแปลงท่ี 50 กิโลเมตรต่อชั ่วโมง และจำกัด
ความเร็วที่ 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเขตเมืองที่มีความหนาแน่นของ
คนเดินเท้า [1] การลดความเร็วในการขับขี ่เพียงร้อยละ 1-10 
สามารถลดการเสียชีวิตได้มากถึงสี ่เท่า นอกจากนี ้ การควบคุม
ความเร็วบนถนนสายหลักในเขตเมือง ยังส่งผลให้จำนวนผู้บาดเจ็บ
และเสียชีวิตต่อปี ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ [3] 

อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายบังคับให้รถยนต์ใช้
ความเร็วต่ำในเขตเมืองหรือบริเวณที่มีคนเดินเท้าหนาแน่น มีเพียง
กฎหมายจำกัดความเร็วของรถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ และ
รถกระบะขนาด 1 ตัน ที่สามารถใช้ความเร็วในเขตกรุงเทพฯ หรือ
เขตเทศบาลได้ไม่เกิน 80 กม./ชม. [4] ซึ่งความเร็วดังกล่าวยังสูงกว่า
ความเร็วที่ปลอดภัยกรณีมีคนเดินเท้า (30 กม./ชม.) [5] อย่างมาก 
ทั้งนี้ หากเป็นเขตชุมชนหรือพื้นที่เสี่ยงต่อการข้ามถนนจะมีการติดต้ัง
ป้ายเตือนเพ่ิมเติม เพ่ือให้ผู้ขับขี่เพ่ิมความระมัดระวังหรือลดความเร็ว 

จากสถานการณ์ความปลอดภัยของคนเดินเท้าและคนข้ามถนน
ข้างต้น แม้ยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนด้านการใช้ความเร็วต่ำในเขตเมือง 
แต่หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความ
ปลอดภัยให้กับคนข้ามถนน ทั ้งป้ายจำกัดความเร็ว เส้นชะลอ
ความเร็ว สัญญาณไฟจราจรสำหรับคนข้ามถนน และทางข้าม
อัจฉริยะ เพื่อลดความเสี่ยงและความรุนแรงของอุบัติเหตุรถชนคน
ข้ามถนน 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิผลของการติดต้ัง
ทางข้ามอัจฉริยะบนถนนกาญจนวณิชย์ บริเวณธนาคารกรุงเทพสาขา
สะพานติณสูลานนท์ ซึ ่งเป็นเส้นทางเข้าออกเมืองสงขลาของทั้ง
ยานพาหนะและผู้คน เป็นกรณีศึกษา ผลงานวิจัยนี้สามารถใช้เป็น
แนวทางในการเพิ่มความปลอดภัยของคนข้ามถนนและยานพาหนะ 
และพัฒนาทางข้ามอัจฉริยะในเขตเมืองที่มีลักษณะใกล้เคียงได้ต่อไป  

2. การทบทวนวรรณกรรม 

2.1. คนเดนิเทา้ 

ในประเทศไทย “คนเดินเท้า” หมายถึง คนเดินและให้รวมถึงผู้ใช้
เก ้าอ ี ้ล ้อสำหรับคนพิการหร ือรถสำหรับเด ็กด้วย [6] ส่วนใน
ต่างประเทศ [7] การออกแบบมาตรการเพ่ือความปลอดภัยและความ
สะดวกของคนเดินเท้า ยังครอบคลุมบุคคลที่เดินเท้าและบุคคลที่นั่ง
รถเข็นหรือเคลื่อนที่บนรองเท้าสเก็ต (Roller Skates) หรือพาหนะท่ี
ไม่ใช่จักรยานแต่ใช้แรงคนหรือเครื ่องยนต์ในการขับเคลื ่อนด้วย
ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 7 กม./ชม.  

2.2. อุบัติเหตุชนคนเดินเท้า 

ปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุชนคนเดินเท้า อาจจำแนกได้ 2 ด้าน
หลัก ประกอบด้วย 1) ด้านกายภาพของพื้นที่ เช่น การออกแบบทาง
เท้าและทางข้าม หรือทางแยกที่ไม่สอดคล้องกับการใช้งานของคน
เดินและคนข้ามถนน หรือการขาดการบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งานอยู่
เสมอ เป็นต้น และ 2) ด้านพฤติกรรม เช่น ความประมาทของคนเดิน
เท้าที่ไม่ข้ามถนนในจุดที่จัดไว้ ผู้ขับขี่ใช้ความเร็วสูง ไม่ชะลอ หรือ
หยุดให้คนข้ามถนน เป็นต้น [8]  

คนเดินเท้ามีความเสี่ยงต่อการถูกชนเมื่อข้ามถนนในเขตเมือง
โดยเฉพาะในพื ้นที ่ท ี ่ม ีก ิจกรรมบนถนนและริมถนนที ่สูง พบว่า 
อุบัติเหตุที่มีคนเดินเท้าเสียชีวิตกว่า 75% เกิดขึ้นบริเวณช่วงถนนที่
ไม่ใช่ทางแยก นอกจากนี้ ยังพบว่า อุบัติเหตุประมาณ 80% เกิดขึ้น
เมื่อคนเดินเท้าไม่ได้ข้ามถนนบริเวณทางม้าลายหรือเมื่อข้ามทางม้า
ลายท่ีไม่มีสัญญาณไฟจราจร [9]  

วันในสัปดาห์ยังเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความรุนแรงของอุบัติเหตุ
ชนคนเดินเท้า โดยพบว่า คนเดินเท้าที่ถูกชนจนเสียชีวิตในวันหยุดมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น 5.9% ส่วนวันธรรมดาเพิ่มขึ้น 5.3% และยังพบว่า
การเสียชีวิตของคนเดินเท้าส่วนใหญ่เกิดขึ้นในวันเสาร์ จำนวน 1,031 
ราย คิดเป็น 16.41% ของจำนวนคนเดินเท้าที่เสียชีวิตทั้งหมด [10] 

2.3. ความเร็วกับความปลอดภัยของคนเดนิเทา้ 

เมื่อพิจารณาความรุนแรงของคนข้ามถนนหากถูกชนที่ความเร็ว
แตกต ่ างก ัน  ด ั งแสดงในร ูปที่  1 (พ ิจารณาเส ้นกราฟกรณี  
Pedestrian/cyclist collision) พบว่า หากคนข้ามถนนถูกรถชนด้วย
ความเร็ว 30 กม./ชม. จะมีโอกาสเสียชีวิตประมาณ 10% แต่หากคน
ข้ามถนนถูกชนด้วยความเร็วที่มากกว่า 60 กม./ชม. จะเสี่ยงต่อการ
เสียชีวิตเกือบ 100% [5] และเมื่อพิจารณาความเร็วที ่ชนในช่วง
ระหว่าง 30 ถึง 40 กม./ชม. จะเห็นว่า ความเร็วของยานพาหนะท่ี
เพ่ิมขึ้นเพียง 10 กม/ชม. จะส่งผลอย่างมากต่อโอกาสเสียชีวิตของคน
เดินเท้าที ่ถูกรถชน ดังจะเห็นได้จากเส้นกราฟที่มีความชันอย่าง
ชัดเจน  
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รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วที่ชนกับโอกาสเสียชีวิต [5] 

2.4. ทางข้ามอัจฉริยะ 

ทางข้ามอัจฉริยะเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื ่อตรวจจับ
ปริมาณคนข้ามและยานพาหนะบริเวณทางข้ามให้กับระบบสัญญาณ
ไฟจราจรแบบเปลี ่ยนแปลงตามปริมาณจราจร [11] ขั ้นตอนการ
ทำงานของทางข้ามอัจฉริยะจะใช้กล้องตรวจจับบริเวณพื้นที่รอข้าม
ว่ามีคนยืนรออยู่หรือไม่ หากระยะเวลารอของคนข้ามเกินระยะเวลาท่ี
กำหนดไว้ ระบบจะตัดสัญญาณไฟเขียวสำหรับยวดยาน และให้
สัญญาณไฟสำหรับคนข้าม เมื่อสัญญาณไฟเปลี่ยนเป็น รูปคนเดิน 
(ตัวอย่างรูปที่ 2) ให้คนเดินข้ามที่กดปุ่มหรือยืนรอบริเวณทางเท้าเร่ิม
ข้ามถนนได้ แต่เมื่อสัญญาณไฟเปล่ียนเป็น รูปมือแบบกระพริบ ให้คน
ในพ้ืนที่ทางข้ามรีบข้ามถนน และห้ามเร่ิมข้ามถนนในช่วงดังกล่าว  

ระบบตรวจจับคนเดินข้ามถนนจะช่วยขยายเวลาสัญญาณไฟ
จราจรจนคนในพื้นที่ทางข้ามสามารถข้ามถนนจนหมด นอกจากนี้ 
อาจติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างอัจฉริยะที่สามารถเปิดปิดไฟบริเวณพื้นที่รอ
ข้ามและทางข้ามได้อัตโนมัติ (ตัวอย่างรูปที่ 3)  

 
รูปที่ 2 ตัวอย่างสัญลักษณ์ของสัญญาณไฟคนข้ามถนน [11] 

 
รูปที่ 3 ตัวอย่างทางข้ามอัจฉริยะที่มีเคร่ืองตรวจจับคนข้ามและ

ไฟฟ้าส่องสว่างอัตโนมัติ [12] 

3. วิธีการดำเนินงานวจิัย 

3.1. พ้ืนที่ศึกษา 

พ้ืนที่ศึกษา (รูปที่ 4ก) เดิมเป็นทางข้ามแบบม้าลายบนทางหลวง
หมายเลข 407 (ถนนกาญจนวณิชย์) ตอน 0102 ช่วงควนหิน-สงขลา 
กม. 24+700 ขนาด 4 ช่องจราจร ช่องจราจรละ 3.5 เมตร ไหล่ทาง
กว้าง 2.0 เมตร มีเกาะกลางแบบยก (กว้างประมาณ 3.3 เมตร) 
บริเวณสองข้างทางมีทางเท้ากว้างฝ่ังละ 2.0 เมตร ก่อนถึงทางม้าลาย 
มีไฟกระพริบติดต้ังเพ่ือเตือนผู้ขับขี่ว่ามีทางข้ามข้างหน้า 

ช่วงถนนที่ศึกษาเป็นย่านเปลี่ยนแปลง (Transition zone) ที่ใช้
สัญจรเข้า-ออกตัวเมืองสงขลา จึงมีปริมาณจราจรค่อนข้างสูงใน
ช่วงเวลาเร่งด่วน มีการใช้ความเร็ว และรถไม่หยุดให้คนข้ามทางม้า
ลาย ทำให้คนข้ามถนนมีความเส่ียงต่อการถูกชน 

หน่วยงานทางที่เกี่ยวข้องได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาความ
ไม่ปลอดภัยของคนข้ามถนน จึงมีโครงการปรับปรุงทางข้ามดังกล่าว 
[13] โดยได้ติดตั ้ง 1) กล้องและเซ็นเซอร์ตรวจจับยวดยานและคน
ข้าม พร้อมด้วยกล้องและเซ็นเซอร์ตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟ 2) 
สัญญาณไฟจราจรสำหรับยวดยานและคนข้าม (มีปุ่มกดทางข้าม) 3) 
ป้ายตำแหน่งทางข้ามแบบ LED บริเวณเกาะกลางและเสาแขวนสูง 4) 
ไฟ LED ส่องสว่างบริเวณทางข้าม 5) การทาพ้ืนสีแดงบริเวณทางข้าม
และตีเส้นลดขนาดช่องจราจรแบบ Optical speed bar (OSB) และ
แบบซิกแซก และ 6) ป้ายจำกัดความเร็ว ดังรูปที่ 4ข) อย่างไรก็ตาม 
ในช่วงที่จัดทำบทความนี้ สัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะยังไม่ถูกเปิดใช้
งาน เนื่องจากอยู่ระหว่างขั้นตอนการทดสอบระบบข้ันสุดท้าย 

ก) สภาพก่อนการปรับปรุงทางข้าม 

  

  
ข) สภาพหลังการปรับปรุงทางข้าม 

รูปที่ 4 สภาพพ้ืนที่ศึกษา 
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3.2. การสำรวจขอ้มูลภาคสนาม 

3.2.1. การสำรวจลักษณะทางกายภาพ  

ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ศึกษาได้ถูกสำรวจ (ดังรูปที่ 5) 
ประกอบด้วย 1) ลักษณะทางกายภาพของถนน ได้แก่ ความกว้าง
ช่องจราจร ความกว้างเกาะกลางถนน ความกว้างไหล่ทางทั้ง 2 ฝ่ัง 
และความกว้างทางเท้าทั้ง 2 ฝ่ัง 2) ลักษณะทางกายภาพของทางข้าม 
ได้แก่ ความกว้างและความยาวของทางข้าม 3) อุปกรณ์ความ
ปลอดภัยบริเวณทางข้าม ได้แก่ เส้นหยุดทางข้าม ป้ายตำแหน่งทาง
ข้าม ป้ายเตือนคนข้ามถนน ป้ายจำกัดความเร็ว ไฟฟ้าส่องสว่าง
บริเวณทางข้าม  

 
รูปที่ 5 การสำรวจข้อมูลกายภาพของพ้ืนที่ศึกษา 

3.2.2. การสำรวจปริมาณจราจร  

ข้อมูลปริมาณจราจรของรถจักรยานยนต์และรถยนต์ซึ ่งเป็น
ยานพาหนะหลักที่สัญจรผ่านเส้นทางนี้ ได้ถูกสำรวจทั้งทิศทางขาเข้า
เมืองและขาออกเมือง โดยเน้นศึกษาอัตราการไหลของการจราจรใน
ช่วงเวลาไม่เร่งด่วนของวันทำงานและวันหยุด เพื่อนำผลอัตราการ
ไหลที่ได้ไปวิเคราะห์ร่วมความเร็วต่อไป (กล่าวในหัวข้อย่อยถัดไป)  

ก่อนการปรับปรุงทางข้าม ได้สำรวจข้อมูลปริมาณจราจรในวัน
ทำงานเมื่อวันพุธที่ 15 และวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
ส่วนในวันหยุดสำรวจเมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 หลัง
ปรับปรุง ได้สำรวจข้อมูลในวันทำงานเมื่อวันอังคารที่ 19 มกราคม 
พ.ศ. 2564 และในวันหยุดเมื่อวันเสาร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2564  

ในการสำรวจข้อมูลปริมาณจราจรแต่ละครั้งได้ใช้อากาศยานไร้
คนขับ (Drone) เพื่อบันทึกภาพวีดิทัศน์ครอบคลุมพื้นที่ศึกษาในมุม
สูง โดยบันทึกแต่ละครั้งเป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง ข้อมูล
ปริมาณจราจรที ่ได ้ถ ูกนำไปปรับเป็นหน่วยรถยนต์ส ่วนบุคคล
เทียบเท่า (PCU) ตามดัชนีของกรมทางหลวง [14] 

3.2.3. การสำรวจความเร็วของยานพาหนะ 

ข้อมูลความเร็วของยานพาหนะทิศทางขาเข้าเมืองและขาออก
เมือง ได้ถูกสำรวจในช่วงเวลาเดียวกับการสำรวจปริมาณจราจรของ
รถจักรยานยนต์และรถยนต์ โดยใช้วิธีสำรวจความเร็วแบบเฉลี่ยช่วง

ถนน (Space Mean Speed) และเน้นศึกษาที่ช ่วงระยะทาง 25 
เมตร จากเส้นหยุดของทางม้าลาย (ดังรูปที่ 6) ซึ่งถือเป็นความเร็ว
ของยานพาหนะช่วงสุดท้ายก่อนถึงทางม้าลาย เพ่ือนำข้อมูลความเร็ว
ที่ได้ไปจัดทำกราฟความเร็ว (Speed profile) และหาความเร็วที่ 85 
เปอร์เซ็นไทล์ อีกทั้งนำข้อมูลที่ได้ไปจัดทำกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง
อัตราการไหลและความเร็ว เพื่อวิเคราะห์หาสมการแนวโน้มการใช้
ความเร็วและคาดการณ์ความเร็วการไหลอิสระ ซึ่งเป็นความเร็วสูงสุด
ที่ยานพาหนะมีแนวโน้มขับขี่ได้ตามลักษณะกายภาพของพื้นที่ศึกษา
ตลอดจนการว ิเคราะห์การเปลี ่ยนแปลงการใช ้ความเร ็วของ
รถจักรยานยนต์และรถยนต์ทั้งก่อนและหลังการปรับปรุงทางข้าม 

 
ก) ก่อนการปรับปรุงทางข้าม  

 
ข) หลังการปรับปรุงทางข้าม  

รูปที่ 6 ตำแหน่งสำรวจข้อมูลความเร็วของยานพาหนะ 

3.3. วิธีการประเมินประสิทธิผล 

ในบทความนี้ได้ประเมินประสิทธิผลของการปรับปรุงทางข้าม
ตามที่ได้อธิบายในหัวข้อที่ 3.1 โดยยังไม่มีการเปิดใช้งานสัญญาณไฟ
จราจรสำหรับคนข้ามและเคร่ืองตรวจวัดกระแสจราจรและคนข้าม  

ในการประเมินได้วิเคราะห์เปรียบเทียบความเร็วของยานพาหนะ
ก่อนและหลังการปรับปรุงทางข้าม ว่ามีความแตกต่างอย่างมี
นัยสำคัญหรือไม่ โดยคำนวณได้จากสมการที่ (1) [15] 

  𝒕 �̄�𝑩𝒆𝒇𝒐𝒓𝒆 �̄�𝑨𝒇𝒕𝒆𝒓

𝑺𝑫𝑩𝒆𝒇𝒐𝒓𝒆
𝟐

𝒏𝑩𝒆𝒇𝒐𝒓𝒆

𝑺𝑫𝑨𝒇𝒕𝒆𝒓
𝟐

𝒏𝑨𝒇𝒕𝒆𝒓

              (1) 

โดยท่ี 
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t  คือ ค่าสถิติจากการทดสอบแบบที (t-test) 
�̄�𝑩𝒆𝒇𝒐𝒓𝒆 คือ ค่าเฉลี ่ยของความเร็วยานพาหนะก่อน

ปรับปรุงทางข้าม (กม./ชม.) 
�̄�𝑨𝒇𝒕𝒆𝒓 คือ ค่าเฉลี ่ยของความเร็วยานพาหนะหลัง

ปรับปรุงทางข้าม (กม./ชม.) 
𝑺𝑫𝑩𝒆𝒇𝒐𝒓𝒆  ค ือ ค ่าเบ ี ่ยงเบนมาตรฐานของความเร็ว

ยานพาหนะก่อนปรับปรุงทางข้าม (กม./ชม.) 
𝑺𝑫𝑨𝒇𝒕𝒆𝒓 ค ือ ค ่าเบ ี ่ยงเบนมาตรฐานของความเร็ว

ยานพาหนะหลังปรับปรุงทางข้าม (กม./ชม.) 
𝒏𝑩𝒆𝒇𝒐𝒓𝒆   คือ จำนวนตัวอย่างความเร็วของยานพาหนะ

ก่อนการติดต้ัง (คัน) 
𝒏𝑨𝒇𝒕𝒆𝒓   คือ จำนวนตัวอย่างความเร็วของยานพาหนะ

หลังการติดต้ัง (คัน) 
จากสมการที่ (1) หาก t ที่คำนวณได้มีค่ามากกว่า ค่าสถิติวิกฤต 

(tc) แสดงว่า ข้อมูลความเร็วของยานพาหนะก่อนและหลังปรับปรุง
ทางข้าม แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ แต่หากมีค่าน้อยกว่า แสดงว่า
แตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญ 

4. ผลการศึกษา 

4.1. ผลการเปลี่ยนแปลงของความเร็วที่ 85 เปอร์เซ็นไทล์ 

ผลการวิเคราะห์ความเร็วที่ 85 เปอร์เซ็นไทล์ของรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ที่สัญจรผ่านช่วงถนนระยะทาง 25 เมตรก่อนถึงเส้น

หยุดทางข้าม ก่อนและหลังปรับปรุงทางข้าม แสดงดังตารางที่ 1 
พบว่า ในช่วงวันทำงาน ความเร็วที่ 85 เปอร์เซ็นไทล์ของรถยนต์มี
แนวโน้มลดลงทั้งสองทิศทางอย่างมีนัยสำคัญ โดยทิศทางเข้าเมือง
ลดลง 16 กม./ชม. (14.29%) และทิศทางออกเมืองลดลง 33 กม./
ชม. (25.78%) แต่ความเร็วที่ 85 เปอร์เซ็นไทล์ของรถจักรยานยนต์
กลับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทั้งสองทิศทาง โดยทิศทางเข้าเมืองเพ่ิม 
10 กม./ชม. (11.24%) และทิศออกเมืองเพ่ิม 6 กม./ชม. (6.74%)  

ในช่วงวันหยุด พบว่า ความเร็วที่ 85 เปอร์เซ็นไทล์ของรถยนต์มี
แนวโน้มลดลงทั้งสองทิศทางอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน โดยทิศทางเข้า
เมืองลดลง 15 กม./ชม. (13.64%) และทิศทางออกเมืองลดลง 8 
กม./ชม. (7.76%) สำหรับกรณีรถจักรยานยนต์ความเร็วที่ 85 เปอร์
เซ็นไทล์เพิ่มขึ้น 3 กม./ชม. (3.66%) เฉพาะทิศทางเข้าเมือง และ
กลับลดลง 12 กม./ชม. (12%) ในทิศทางขาออกเมือง 

จากผลการศึกษาข้างต้น กล่าวได้ว่า การปรับปรุงทางข้ามนี้
สามารถลดความเร็วของรถยนต์ทั้งสองทิศทางในช่วงวันทำงานและ
วันหยุดได้อย่างมีนัยสำคัญ แต่ความเร็วของรถจักรยานยนต์กลับ
เพิ่มขึ้น อาจเป็นไปได้ว่า มาตรการปรับปรุงทางข้ามส่งผลต่อการ
ชะลอความเร็วของรถยนต์ แต่ไม่ส่งผลต่อรถจักรยานยนต์มากนัก   

อย่างไรก็ตาม ปริมาณการจราจรก่อนและหลังการปรับปรุงอาจมี
ความแตกต่างกัน (ถึงแม้จะเลือกวันและเวลาในการสำรวจก่อนและ
หลังเหมือนกัน) ซึ่งอาจส่งต่อความเร็วที่ได้จากการสำรวจที่แตกต่าง
กัน ด้วยเหตุนี้ ในงานวิจัยได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการ
ไหลและความเร็วของการจราจร โดยแสดงผลในหัวข้อย่อยถัดไป 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ความเร็วที่ 85 เปอร์เซ็นไทล์ของยานพาหนะก่อนและหลังปรับปรุงทางข้าม  

วันของ
สัปดาห์ ทิศทาง ประเภท

ยานพาหนะ 

ความเร็วที่ 85 เปอร์เซ็นไทล์ ผลการทดสอบ t-test 
ก่อน 

(กม./ชม.) 
หลัง 

(กม./ชม.) 
ความแตกต่าง 

(กม./ชม.) ค่า t ค่า tc* ความแตกต่าง 

วันทำงาน 
ขาเข้าเมือง รถจักรยานยนต์ 79 89 + 10 (+ 11.24 %) 9.62 2.576 มีนัยสำคัญ 

รถยนต์ 112 96 - 16 (- 14.29 %) 16.16 2.576 มีนัยสำคัญ 

ขาออกเมือง รถจักรยานยนต์ 89 95 + 6 (+ 6.74 %) 4.58 2.576 มีนัยสำคัญ 
รถยนต์ 128 95 - 33 (- 25.78 %) 29.46 2.576 มีนัยสำคัญ 

วันหยุด 
ขาเข้าเมือง รถจักรยานยนต์ 82 85 + 3 (+ 3.66 %) 2.48 2.588 ไม่มีนัยสำคัญ 

รถยนต์ 110 95 - 15 (- 13.64 %) 13.27 2.576 มีนัยสำคัญ 

ขาออกเมือง รถจักรยานยนต์ 100 88 - 12 (- 12 %) 6.94 2.588 มีนัยสำคัญ 
รถยนต์ 103 95 - 8 (-7.76 %) 7.14 2.576 มีนัยสำคัญ 

หมายเหตุ * พิจารณาที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 โดยจำนวนตัวอย่างที่สำรวจได้บางวันไม่เท่ากัน จึงทำให้ค่า tc มีความแตกต่างกัน 

4.2. ผลการคาดการณ์ความเร็วการไหลอิสระและโอกาส
เสียชีวิตของคนข้ามถนน 

ข้อมูลความเร็วที่ 85 เปอร์เซ็นไทล์และอัตราการไหลของ 
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่สัญจรผ่านช่วงถนนระยะทาง 25 เมตร
ก่อนถึงทางข้ามในวันทำงานและวันหยุด ทั ้งก่อนและหลังการ
ปรับปรุงทางข้าม ได้ถูกนำมาพล็อตหาความสัมพันธ์เพื่อวิเคราะห์

เส้นแนวโน้มการใช้ความเร็วที่อัตราการไหลต่าง ๆ ได้ผลแสดงในรูป
ที่ 7 ถึงรูปที่ 10 ตามลำดับ โดยในแต่ละรูปจะเห็นว่า เส้นแนวโน้ม
การใช้ความเร็วของยานพาหนะแต่ละประเภทอยู่ในรูปแบบของ
สมการถดถอยเชิงเส้น (Linear regression) ซึ ่งเป็นการจำลอง
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลและความเร็วของการจราจร
ในช่วงที่ไม่มีการติดขัด (Uncongested regime) และมีอัตราการ
ไหลที่น้อย เพ่ือนำไปคาดการณ์ความเร็วการไหลอิสระ (ความเร็ว ณ 
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อัตราการไหลเท่ากับ 0) ของยานพาหนะแต่ละประเภทซึ ่งเป็น
เป้าหมายหนึ่งของงานวิจัยนี้ อีกทั้งผลจากการทดสอบสมการหลาย
รูปแบบกับข้อมูลที่สำรวจได้บ่งชี้ว่าสมการเชิงเส้นตรงให้ค่า R2 ที่ดี
ที่สุด อย่างไรก็ตาม แม้ R2 ในบางสมการอาจมีค่าน้อย เนื่องจาก
ข้อจำกัดของจำนวนข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ ซึ่งงานวิจัยในอนาคต
ควรพิจารณาประเด็นนี้เพิ่มเติม จากผลการคาดการณ์ความเร็วการ
ไหลอิสระในช่วงวันทำงาน (รูปที่ 7 และรูปที่ 8) พบว่า รถยนต์มี
แนวโน้มลดลงท้ังสองทิศทาง โดยทิศทางเข้าเมืองลดลง 34 กม./ชม. 
(25.19%) และทิศทางออกเมืองลดลง 15 กม./ชม. (12.82%) 
ในทางกลับกัน รถจักรยานยนต์กลับเพิ ่มขึ ้นทั้งสองทิศทาง โดย
ทิศทางเข้าเมืองเพิ่มขึ้น 10 กม./ชม. (10.64%) และทิศทางออก
เมืองเพ่ิมขึ้น 2 กม./ชม. (1.91%)   

ในช่วงวันหยุด (รูปที่ 9 และรูปที่ 10) พบว่า ความเร็วการไหล
อิสระของรถจักรยานยนต์และรถยนต์มีแนวโน้มลดลงทั้งสองทิศทาง 
สำหรับรถจักรยานยนต์ ในทิศทางเข้าเมืองลดลง 2 กม./ชม. 
(2.22%) และทิศทางออกเมืองลดลง 4 กม./ชม. (4.35%) กรณี
รถยนต์ในทิศทางเข้าเมืองลดลง 7 กม./ชม. (6.67%) ส่วนทิศ
ทางออกเมืองไม่มีการเปล่ียนแปลง  

เมื ่อนำผลความเร็วการไหลอิสระของรถทั ้งสองประเภทมา
คาดการณ์โอกาสการเสียชีวิตของคนข้ามถนนหากถูกรถแต่ละ

ประเภทชนด้วยความเร็วการไหลอิสระ ซึ่งเป็นความเร็วที่มีแนวโน้ม
สร้างความรุนแรงให้คนเดินเท้าที่ถูกชนได้สูงสุด ในการศึกษานี้ไดน้ำ
ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วที่ชนและโอกาสเสียชีวิต (รูปที่ 1) ซึ่ง
เป ็นผลการศึกษาของ Wramborg [5] มาประยุกต์ใช ้ ผลการ
คาดการณ์แสดงในตารางที่ 2 พบว่า ในช่วงวันทำงานและวันหยุด 
ความเร ็วการไหลอิสระของรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ทั้ง
สองทิศทาง ก่อนและหลังการปรับปรุงทางข้าม ยังมีค่ามีสูงกว่า
ความเร็วที่ปลอดภัยกรณีมีคนเดินเท้า (30 กม./ชม.) อยู่มาก จึงทำ
ให้ไม่สามารถลดโอกาสเสียชีวิตของคนข้ามถนนหากถูกชนได้ 

จากผลการศึกษาความเร็วทั้งสองส่วน กล่าวได้ว่า การปรับปรุง
ทางข้ามของพื ้นที ่ศึกษาสามารถลดความเร็วการไหลอิสระของ
รถยนต์ทั้งสองทิศทางในช่วงวันทำงานและวันหยุด และลดความเร็ว
การไหลอิสระรถจักรยานยนต์ทั้งสองทิศทางในช่วงวันทำงาน แต่ไม่
สามารถลดความเร็วในช่วงวันหยุดได้ อย่างไรก็ตาม รถยนต์ส่วน
ใหญ่ชะลอความเร็วก่อนผ่านทางข้ามอัจฉริยะซึ่งสอดคล้องกับการ
สังเกตในภาคสนามที่พบว่า ผู้ขับขี่มีระยะการมองเห็นแถบลดความ
กว้างของช่องจราจร (OSB) ในระยะ 200 เมตร จากทางข้าม ซึ่ง
สอดคล้องกับผลความเร็วที่ลดลงอย่างชัดเจน แต่อาจไม่ส่งผลให้
รถจักรยานยนต์ชะลอความเร็วเท่าที ่ควร เนื ่องจากมีระยะการ
มองเห็นที่เพียงพอและมีความคล่องตัวสูงในการขับผ่านช่องจราจร 

 
รูปที่ 7  ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลและความเร็วของยานพาหนะ ในวันทำงาน ทิศทางขาเข้าเมือง 

 
รูปที่ 8  ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลและความเร็วของยานพาหนะ ในวันทำงาน ทิศทางขาออกเมือง 



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

TRL-10-7 

 
รูปที่ 9  ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลและความเร็วของยานพาหนะ ในวันหยุด ทิศทางขาเข้าเมือง 

 
รูปที่ 10  ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลและความเร็วของยานพาหนะ ในวันหยุด ทิศทางขาออกเมือง 

ตารางท่ี 2   ผลการคาดการณ์ความเร็วการไหลอิสระและโอกาสเสียชีวิตของคนข้ามถนนหากถูกชน 

วันที่สำรวจ
ข้อมูล ทิศทาง ประเภท

ยานพาหนะ 
ความเร็วการไหลอิสระ โอกาสเสียชีวิตของคนข้ามถนน* 

ก่อน 
(กม./ชม.) 

หลัง 
(กม./ชม.) 

ผลต่าง 
(กม./ชม.) 

ก่อน 
(กม./ชม.) 

หลัง 
(กม./ชม.) 

ผลต่าง 
(%) 

วันทำงาน 
ขาเข้าเมือง รถจักรยานยนต์ 84 94 +10 (+10.64 %) 100% 100% 0% 

รถยนต์ 135 101 -34 (-25.19 %) 100% 100% 0% 

ขาออกเมือง รถจักรยานยนต์ 103 105 +2 (+1.91%) 100% 100% 0% 
รถยนต์ 117 102 -15 (-12.82%) 100% 100% 0% 

วันหยุด 
ขาเข้าเมือง รถจักรยานยนต์ 90 88 -2 (-2.22%) 100% 100% 0% 

รถยนต์ 105 98 -7 (-6.67%) 100% 100% 0% 

ขาออกเมือง รถจักรยานยนต์ 92 88 -4 (-4.35%) 100% 100% 0% 
รถยนต์ 99 99 0 (0) 100% 100% 0% 

หมายเหตุ * ประยุกต์ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสเสียชีวิตกับความเร็วที่คนข้ามถนนถูกชนจากการศึกษาของ Wramborg [5] 

5. สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาประสิทธิผลของการปรับปรุงทางข้ามถนนเป็น
ทางข้ามอัจฉริยะ กรณีศึกษาถนนกาญจนวณิชย์ บริเวณธนาคาร
กรุงเทพสาขาสะพานติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา โดยการติดต้ังป้าย
เตือนทางข้าม เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง ไฟกะพริบ แต่ยังไม่
เปิดใช้สัญญาณไฟจราจรสำหรับคนข้าม พบว่า การปรับปรุงดังกล่าว
ช่วยลดความเร็วที่ 85 เปอร์เซ็นไทล์ของรถยนต์ได้อย่างมีนัยสำคัญ
ทั้งสองทิศทาง ในวันทำงาน ลดลง 16 กม./ชม. (14.29%) และ 33
กม./ชม. (25.78%) ตามลำดับ ส่วนวันหยุด ลดลง 15 กม./ชม. 
(13.64%) และ 8 กม./ชม. (7.76%) ตามลำดับ ในทางกลับกัน 

ความเร็วของรถจักรยานยนต์กลับเพิ ่มขึ ้นอย่างมีนัยสำคัญทั้ง
สองทิศทางในวันทำงาน แต่ในวันหยุด ความเร็วลดลง 12 กม./ชม. 
(12%) เฉพาะทิศทางขาออกเมือง เมื่อพิจารณาผลของการปรับปรุง
ต่อความเร็วการไหลอิสระ พบว่า รถยนต์มีแนวโน้มของความเร็ว
การไหลอิสระลดลงทั้งสองทิศทาง โดยในวันทำงาน ลดลง 34 กม./
ชม. (25.19%) และ 15 กม./ชม. (12.82%) ตามลำดับ วันหยุด 
ลดลง 7 กม./ชม. (6.67%) ส่วนรถจักรยานยนต์ลดลงในช่วงวันหยุด
ทั้งสองทิศทาง โดยลดลง 2 กม./ชม. (2.22%) และ 4 กม./ชม. 
(4.35%) ตามลำดับ แต่ไม่ลดลงในช่วงวันทำงาน ทั้งนี้ ความเร็ว
ยานพาหนะทั ้งสองประเภท ในช่วงวันทำงานมีแนวโน้มสูงกว่า
วันหยุด อาจเป็นเพราะความเร่งรีบในการเดินทาง  
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การวิเคราะห์โอกาสเสียชีวิตของคนข้ามถนน หากถูกชนจากรถ
แต่ละประเภท พบว่า ยังคงมีโอกาสเสียชีวิตสูงมาก ดังนั้น เพื่อลด
โอกาสการเสียชีว ิตของคนข้ามถนน สามารถดำเนินการได้ 2 
แนวทาง ได้แก่ 1) ลดโอกาสการชนกันระหว่างยานพาหนะและคน
เดินข้าม โดยการแยกจังหวะการข้ามถนนของคนเดินข้ามกับ
ยานพาหนะท่ีแล่นผ่านด้วยสัญญาณไฟคนเดินข้าม และ 2) ลดความ
รุนแรงหากเกิดอุบัติเหตุการชน โดยจำกัดความเร็วในพื้นที่ที่มีการ
สัญจรของคนเดินเท้าสูง ให้อยู่ที่ความเร็ว 30-40 กม./ชม. เมื่อเทียบ
กับการศึกษาอื่น ๆ พบว่า มาตรการปรับปรุงทางข้ามของการศึกษา
นี้ลดความเร็วของรถยนต์ได้มากกว่า 30 กม./ชม. แต่ผลการศึกษา
ของต่างประเทศ [16] ลดเพียง 10 กม./ชม. อย่างไรก็ตาม ความเร็ว
หลังการปรับปรุงของการศึกษานี้ยังสูงกว่าความเร็วที่ปลอดภัย (30 
กม./ชม.) มาก ทำให้คนข้ามถนนยังมีความเส่ียงต่อการเสียชีวิตสูง 

อย่างไรก็ตาม มาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบันอาจไม่เพียงพอท่ีจะลด
โอกาสเสียชีวิตของคนข้ามถนนหากถูกชน ซึ่งต้องมีการประเมินผล
อีกครั้งหลังจากเปิดใช้งานสัญญาณไฟจราจร (อยู่ในขั้นตอนการวจัิย
ขั้นต่อไปของคณะผู้วิจัย) นอกจากนี้ ควรศึกษาเพิ่มเติมในประเด็น
พฤติกรรมและการปฏิบัติตามกฎจราจรของผู้ขับขี่ยานพาหนะและ
คนเดินเท้า เพื่อส่งเสริมให้ทางข้ามถนนแบบอัจฉริยะช่วยลดโอกาส
เกิดอุบัติเหตุการชนระหว่างยานพาหนะกับคนข้ามถนน 

6. กิตติกรรมประกาศ 

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านที่มีเกี่ยวข้องในงานวิจัยนี้และ
ขอขอบคุณกรมทางหลวงและแขวงทางหลวงสงขลาท่ีให้ความสำคัญ
กับการปรับปรุงทางข้ามกรณีศึกษานี้ให้มีความปลอดภัยมากขึ้น 
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การติดต้ังระบบบริหารจัดการช่องจราจรบนทางพิเศษแบบอัตโนมัติทางพิเศษฉลองรัช 
THE INSTALLATION OF AUTOMATIC LANE CONTROL SYSTEM ON CHALONG RAT EXPRESSWAY 

ฐิติพงศ์  สุขเสริม1,*, นันทวรรณ  พิทักษ์พานิช2 และ เทพฤทธิ์  รัตนปัญญากร3 
1 วิศวกร กองวิจัยและพัฒนา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

2 หัวหน้าแผนกทดสอบ ควบคุมคณุภาพ และพัฒนามาตรฐาน กองวิจัยและพัฒนา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
3 ผู้อำนวยการ กองวิจัยและพัฒนา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

*Corresponding author address: thitipong.so28@gmail.com 

บทคัดย่อ 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้วิเคราะห์หาแนวทางในการบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบนทางพิเศษฉลองรัชที่เกิดจากการติดขัด
สะสมจากถนนประดิษฐ์มนูธรรม (ทางลงเกษตร - นวมินทร์) พบว่าการจัดช่องจราจรด้วยเส้นทึบบริเวณทางลงสามารถบรรเทาปัญหาได้ดีที่สุดเมื่อ
เทียบกับมาตรการอื่น ๆ กทพ. จึงได้นำมาตรการดังกล่าวไปดำเนินการและทำการประเมินผลก่อนและหลังดำเนินมาตรการ (Before & After 
Analysis) พบว่ามาตรการการบรรเทาปัญหาด้วยเส้นทึบทำให้การจราจรบริเวณดังกล่าวคล่องตัวขึ้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด
บนทางพิเศษฉลองรัชในระยะแรกโดยการจัดช่องจราจรด้วยเส้นทึบนั ้น ยังมีผู ้ใช้ทางบางกลุ ่มฝ่าฝืนเครื ่องหมายบังคับใช้จราจร (เส้นทึบ)  
ทำให้ประสิทธิภาพในการบรรเทาปัญหาลดลงจากที่คาดการณ์ไว้ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างยั่งยืน มีประสิทธิภาพ และมีการบังคับใช้
กฎหมายเกิดขึ้น จึงได้มีแนวคิดในการดำเนินโครงการติดตั้งระบบบริหารจัดการช่องจราจรบนทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (Automatic Lane Control 
System) เพื่อให้ตำแหน่งดังกล่าวทำงานโดยอัตโนมัติและเป็นต้นแบบของการแก้ปัญหาจราจรโดยใช้เทคโนโลยีช่วยจัดการการจราจร โดยพบว่า
ภายหลังทดลองเปิดใช้ระบบดังกล่าวปริมาณจราจรช่องไหล่ทางลดลงร้อยละ 14 ณ บริเวณ กม.12+500 A และลดลงร้อยละ 6 ณ บริเวณ  
กม.14+150 A อีกทั้งช่วงระยะเวลาของการใช้ช่องไหล่ทางมีช่วงเวลาที่ลดลงในช่วงเร่งด่วนเย็น และความเร็วเฉลี่ยมีค่าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 19 ณ บริเวณ 
กม.12+500 A และมีค่าเพิ ่มขึ ้นร้อยละ 19 ณ บริเวณ กม.14+150 A  แสดงให้เห็นถึงการยอมรับการเปิดใช้งานป้ายจราจร (Traffic Sign)  
ผ่านป้ายแสดงข้อความแบบปรับเปลี่ยนได้ (Variable Message Sign : VMS) และป้ายเตือนช่องทาง (Matrix Sign : MS) ซึ่งสามารถช่วยแกป้ัญหา
ผู้ฝ่าฝืนใช้ช่องไหล่ทางและช่วยเพ่ิมความคล่องตัวของการจราจรบริเวณดังกล่าวได้  
คำสำคัญ: ระบบบริหารจัดการช่องจราจรแบบอัตโนมัติ, ตรวจจับแผ่นป้ายทะเบียน, ฝ่าฝืนเส้นทึบ, ควบคุมช่องจราจร 

Abstract 

Expressway Authority of Thailand ( EXAT)  has analyzed the traffic congestion on Chalong Rat Expressway caused by 
accumulated congestion from Pradit Manudharm Road (Kaset - Nawamin Exit Ramp) and the best solution is using solid lines 
on the exit ramp area. Therefore, EXAT has implemented the solution on Chalong Rat Expressway and has evaluated the 
result between before and after the implementation, indicating that the traffic on Chalong Rat Expressway is more flowing 
after the implementation. However, there are some solid line violations, because the solution might be less effective than 
expected. To create more sustainable solution, including efficiency and enforcement, It was found that from pilot test of the 
system, the shoulder traffic volume decreased by 14% at STA.12+500 A and decreased by 6% at STA.14+150 A. Also, the 
period of shoulder lane usage has reduced during the evening peak time, the average speed increase by 19%  
at STA.12+500 and increase by 19% at STA.14+150 A. It was demonstrated that the success of compliance from traffic sign via 
variable message sign and matrix sign. The system solves the problem of shoulder violation and improves traffic flow in the 
area. 
Keywords: Automatic Lane Control System, License Plate Recognition, Lane Change Violation, Lane Control 

 
1. บทนำ 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้วิเคราะห์หาแนวทาง
ในการบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบนทางพิเศษฉลองรัชที่เกิด
จากการติดขัดสะสมจากพื้นราบ พบว่าปัญหาการจราจรติดขัดใน

ชั่วโมงเร่งด่วนเย็นบนทางพิเศษฉลองรัชที่บริเวณทางลง ถ.เกษตร-
นวมินทร์ จากรถที ่ติดขัดสะสมจากพื้นราบทำให้รถไม่สามารถ
ระบายออกจากทางพิเศษได้ ดังแสดงในรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 สภาพจราจรทางพิเศษฉลองรัช บริเวณทางลงถนน

เกษตร – นวมินทร์ ช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น 

กทพ. จึงได้นำมาตรการบรรเทาปัญหาการติดขัดบริเวณทางลง
ด้วยเส้นทึบไปดำเนินการและทำการประเมินผลก่อนและหลังดำเนิน
มาตรการ (Before & After Analysis) พบว่ามาตรการการบรรเทา
ปัญหาด้วยเส้นทึบทำให้การจราจรบริเวณดังกล่าวคล่องตัวขึ้น 
อย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดทางพิเศษฉลองรัชใน
ระยะแรก โดยการจัดช่องจราจรด้วยเส้นทึบนั้น ยังมีผู้ใช้ทางบาง
กลุ ่มฝ ่าฝ ืนเคร ื ่องหมายบังค ับใช ้จราจรอยู่ (เส ้นท ึบ ) ทำให้
ประสิทธิภาพในการบรรเทาปัญหาลดลงจากที่คาดการณ์ไว้ ดังนั้น
เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างยั่งยืน อัตโนมัติ มีประสิทธิภาพ
และมีการบังคับใช้กฎหมายเกิดขึ ้นจึงได้มีแนวคิดในการดำเนิน
โครงการติดตั้งระบบบริหารจัดการช่องจราจรบนทางพิเศษแบบ
อัตโนมัติ (Automatic Lane Control System) เพื่อใช้ป้ายแสดง
ข้อความแบบปรับเปล่ียนได้ (Variable Message Sign : VMS) และ
ป้ายเต ือนช ่องทาง (Matrix Sign : MS) ในการบริหารจ ัดการ 
ช่องจราจรและทำงานแบบอัตโนมัติ เพื่อเป็นต้นแบบของการแก้ไข
ปัญหาจราจรโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการ ซึ่งจะช่วยให้ลด 
การทำงานของเจ้าหน้าที่จัดการจราจรที่คอยอำนวยความสะดวก
บริเวณน้ี โดยระบบสามารถทำงานอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  

2.1. การจัดการช่องจราจร 

2.1.1. ระบบจัดการช่องจราจร (LANE MANAGEMENT SYSTEM) 

[1] ระบบจัดการช่องจราจรใช้เพื่อการควบคุมลักษณะและการ
ใช้งานช่องจราจร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการจราจร 
โดยท่ัวไปการจัดการช่องจราจรจะทำการควบคุม ดังนี้ 

- ทิศทางการเดินรถของช่องจราจร 
- การอนุญาตให้เคลื่อนที่ภายในช่องจราจรหรือจากช่องจราจร

สู่ช่องจราจร 
- ประเภทของยานพาหนะที่อนุญาตหรือห้ามให้ใช้ช่องจราจร 
- การหยุดหรือจอดรถริมถนน 
วัตถุประสงค์ของระบบจัดการช่องจราจรมีลักษณะคล้ายคลึง

กับการจราจรโดยทั่วไป คือ เพื่อให้การจราจรเกิดความปลอดภัย

และมีประสิทธิภาพ 
ป ัญหาและสถานการณ ์ท ี ่ ต ้ อง ใช ้ ระบบจ ัดการจราจร 

ประกอบด้วย 
- การอำนวยการจราจรของถนนที ่ม ีชนิดของยานพาหนะ 

ความเร็ว ขนาด และระดับของเส่ียงที่แตกต่างกัน 
- เกิดการเปลียนแปลงของปริมาณจราจรอย่างมีนัยสำคัญในแต่

ละทิศทางในแต่ละช่วงเวลาของวัน 
- เมื่อมีเหตุจำเป็นต้องแยกทิศทางการจราจรออกจากทางแยก

ขนาดเล็ก 
- การขัดแย้งของการจราจรที่กำลังเคลื่อนที่กับยานพาหนะท่ี

จอดหยุดนิ่ง 
- การให้ความสำคัญกับระบบขนส่งสาธารณะหรือกลุ่มผู้ใช้ถนน

อ่ืนๆ 
ระบบการจัดการช่องจราจรเป็นวิธีการควบคุมการเคลื่อนตัว

ของยวดยานทั้งการเคลื ่อนตัวในช่องจราจรและการเปลี ่ยนช่อง
จราจร การจัดการสามารถดำเนินการได้ทั้งการอนุญาตในการให้ใช้/
หรือไม่ให้ใช้ช่องจราจร รวมถึงการกำหนดช่องทางจราจรเฉพาะ
ยวดยานบางประเภทขึ้นกับนโยบายในการจัดการจราจร เช่น (1) 
การกำหนดช่องจราจรโดยการเก็บค่าผ่านทาง (Road Pricing)  ซึ่ง
ได้แก่ ช่องจราจรที่ยวดยานสามารถใช้ได้เมื่อต้องจ่ายค่าผ่านทาง (2) 
การจัดช่องจราจรตามประเภทของยวดยาน (Vehicle Eligibility) 
เช่น ช่องจราจรสำหรับรถบัส หรือห้ามรถบรรทุกเข้าใช้งาน หรือช่อง
จราจรสำหรับยวดยานที่มีคนนั่งหลายคน เป็นต้น และ (3) การ
ควบคุมการเข้าใช้งาน (Access Control) เช่น ช่องทางด่วน ช่อง
สลับทิศทางการจราจร ซึ่งการจัดการระบบช่องจราจรนี้ สามารถ
ทำงานร่วมกับการจัดการจราจรรูปแบบอื่นๆ ได้อีกด้วย เช่น การใช้
ระบบการจัดการช่องจราจรร่วมกับเขตกำหนดความเร็ว การใช้
ส ัญญาณไฟจราจรท ี ่ทางเข ้าทางด ่วนหร ือท ี ่ เร ียกว ่า Ramp 
Metering การเปลี่ยนแปลงการจำกัดความเร็ว (Variable Speed 
Limit) เพื ่อให้การจัดการจราจรของทั้งระบบโครงข่ายเป็นไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดการระบบช่องจราจรประกอบด้วย
อุปกรณ์หลักๆ อยู่ 2 ส่วน คือ  

- ป้ายควบคุมช่องจราจร (Lane Control Signs) เป็นสัญลักษณ์
ที่ใช้ในการส่ือสารกับผู้ขับขี่เพ่ือให้สามารถขับขี่ได้อย่างถูกต้องตามที่
วิศวกรผู้ควบคุระบบจัดการช่องจราจรกำหนด  

- ระบบการจัดการช่องจราจร (Lane Use Management 
Control System) 

2.1.2. โครงการบริหารจัดการจราจร เพ่ือควบคุมการ
ใช้ช่องทาง บนทางหลวงหมายเลข 2 ช่วง 
สระบุรี - นครราชสีมา 

[2] สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง ได้ดำเนิน
โครงการบริหารจัดการจราจร เพ่ือควบคุมการใช้ช่องทาง บนทางหลวง
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หมายเลข 2 ช่วง สระบุรี - นครราชสีมา  
ซึ ่งมีวัตถุประสงค์ในการนำเทคโนโลยีทางด้าน Intelligent 

Transportation Systems มาใช ้ ในการจ ัดการควบค ุมการใช้
ช่องทาง ส่งเสริมมาตรการการบังคับใช้ทางด้านกฎหมาย โดยทำการ
แสดงผลความเร ็วและแจ ้ง เต ือนผ ู ้ข ับข ี ่ โดยแสดงภาพถ ่าย 
แบบอัตโนมัติบนป้ายเตือน เพื่อควบคุมยานพาหนะที่ใช้ความเร็ว 
เกินกำหนดและควบคุมยานพาหนะที่ใช้ช่องจราจรไม่เหมาะสม  
ในตำแหน่งที่ถูกคัดเลือกเป็นโครงการนำร่อง เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การเดินทางบนโครงข่ายในช่วงเวลาปกติและช่วงเทศกาล 

รูปแบบการทำงานทั้งส่วนของการเก็บข้อมูล การประมวลผล
ข้อมูล และแสดงผล ในส่วนของการเก็บข้อมูลจะถูกเก็บรวบรวม
ด้วยอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพจราจรแบบอัตโนมัติและกล้องวงจรปิด 
(CCTV) ที่ถูกติดตั้งในตำแหน่งเดียวกัน ซึ่งข้อมูลที่ได้จากอุปกรณ์
ตรวจวัดสภาพจราจรจะถูกนำเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อทำการ
ประมวลผล เช่น การเปรียบเทียบค่าความเร็วของยานพาหนะนั้น
กับค่าเง ื ่อนไขความเร็วกำหนดไว้ หากมีความเร็วเกินกำหนด  
ระบบจะสั่งการให้กล้องวงจรปิด (CCTV) เก็บรูปของยานพาหนะน้ัน 
การเปรียบเทียบประเภทยานพาหนะในแต่ละช่องจราจร หากตรวจ
พบรถบรรทุกในช่องทางที ่ไม่ถูกกำหนดไว้ ระบบจะสั ่งการให้ 
กล้องวงจรปิด (CCTV) เก็บรูปรถบรรทุกดังกล่าว แล้วนำไปแสดงผล
ขึ้นบนป้าย LED 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการจราจรเพื่อควบคุมการใช้ช่องทาง
บนทางหลวง 

- ระบบควบคุมยานพาหนะแบบอัตโนมัติ (Automatic Lane 
Control System) 

ควบคุมการใช้ช่องจราจรของรถบรรทุก รถโดยสาร และรถยนต์ 
4 ล้อเล็ก โดยแสดงสัญลักษณ์ของรถประเภทต่างๆ บนป้าย 
เหนือช่องจราจร และสามารถใช้ร่วมกับการจัดการรถสวนทาง 
(Reversible Lane) ได้โดยการให้ข้อมูลแนะนำบนป้ายให้ไปใช้ใน
ช่องจราจรพิเศษ 

- ระบบแสดงผลความเร็วแบบอัตโนมัติ (Automatic Speed 
and Warning Display System) 

แสดงผลการจำกัดความเร็วแบบอัตโนมัติบนป้ายเหนือช่องจราจร
ให้เหมาะสมกับประเภทยานพาหนะต่างๆ เพื่อแนะนำให้ผู้ขับขี่ใช้
ความเร็วที่เหมาะสม ถ้าหากผู้ขับขี่ใช้ความเร็วเกินกำหนด ระบบจะ
ทำการตรวจจับความเร็วยานพาหนะที่ใช้ความเร็วเกินกำหนด และ
บันทึกภาพยานพาหนะที ่ผิดเงื่อนไขการใช้ความเร็วเกินกว่าที่
กำหนด แล้วนำภาพที่ได้นี้ ไปแสดงผลบนป้ายเพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ขับ
ขี ่ให้ใช้ความเร็วลดลง นอกจากนี้ ระบบยังสามารถรองรับระบบ
ใบสั ่ง ร่วมกับระบบค่าปรับและใช้ในการปรับผู ้กระทำผิดที ่ใช้
ความเร็วเกินกำหนดได้ในอนาคต 

- ระบบการแจ ้ง เต ือนอุบ ัต ิการณ์  (Automatic Incident 

Detection Systems) 
อุปกรณ์ตรวจวัดสภาพจราจรที ่ต ิดตั ้งข ้างหน้าจะทำการ

ตรวจจับรถจอด (Stopped Vehicle) หรืออุบัติการณ์ที ่ทำให้รถ
หยุด  และตรวจจับฝนตกได้ เมื่อตรวจจับอุบัติการณ์ได้ ระบบจะทำ
การแจ้งเตือนผู้ขับขี่ให้ระวังอุบัติการณ์บนป้าย LED ในตำแหน่งที่
ติดตั ้งข้างหน้า ซึ ่งในการแจ้งเตือนจะต้องได้รับการอนุมัติจาก
เจ้าหน้าที่ก่อน 

ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการช่อง
จราจรในช่วงเวลาที่ทำการทดสอบพบว่า สถิติของผู้ที่ใช้ความเร็วรถ
เกินกำหนดและรถบรรทุกขับผิดช่องจราจรมีแนวโน้มลดลงอย่าง
เห็นได้ชัดหลังจากที่มีการเปิดใช้ระบบบริหารจัดการช่องจราจรได้ 
16 วัน ซึ่งจากการวิเคราะห์ร้อยละการใช้ความเร็วเกินกำหนดลดลง
ถึงร้อยละ 17.75  และการขับผิดช่องจราจรของรถบรรทุกลดลงถึง
ร้อยละ 24.44 ซึ่งผลจากการติดตั้งและทดสอบระบบนี้สามารถช่วย
แก้ปัญหาการใช้ความเร็วเกินกำหนดและรถบรรทุกที่ไม่ชิดซ้ายบน
เส้นทางหลวงได้ 

2.1.3. การตีเส้นทึบบริเวณทางลงฉลองรัช 

[3] โดยปี 2559 (เดือน ม.ค. - ก.ค. 2559) ทางพิเศษฉลองรัชมี
ปริมาณจราจร 211,111 เที่ยว/วัน โดยมี V/C Ratio เท่ากับ 0.78 
และมีปริมาณรถหนาแน่นในชั่วโมงเร่งด่วนเช้าในทิศทางขาเข้าเมือง 
และหนาแน่นในชั่วโมงเร่งด่วนเย็นในทิศทางขาออกเมือง ซึ่งจาก
ข้อมูลแผนที่เส้นสีแสดงความติดขัดพบว่ามีแถวคอยเริ่มจากทางลง 
ถ. เกษตร-นวมินทร์ ยาว 5.5 กม. ตั้งแต่เวลา 17.00 น. และเร่ิม
คลายตัวที่เวลา 20.00 น. ข้อมูลจากกล้อง CCTV พบว่าบริเวณทาง
ลง ถ.เกษตร-นวมินทร์ มีปัญหาการจราจรติด โดยช่องไหล่ทางและ
ช่องซ้ายมีรถติดขัดสะสมจากพื้นราบทำให้รถไม่สามารถระบายออก
จากทางพิเศษได้และส่งผลกระทบขึ้นมาบนทางพิเศษและรถในช่อง
กลางและช่องขวาสุดไม่สามารถระบายรถได้ดีเท่าที่ควร เนื่องจากรถ
ในช่องกลางส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมการเปลี่ยนช่องจราจรเพื ่อลง
บริเวณทางลง ถ. เกษตร-นวมินทร์ (ปาดหัวเกาะ) ทำให้รถช่องกลาง
ที่ไม่ต้องการลง ถ. เกษตร-นวมินทร์ เบี่ยงออกไปยังช่องขวาสุดเพ่ือ
หลีกเล่ียงรถดังกล่าว ทำให้ส่งผลกระทบถึงช่องขวาสุดอีกด้วย  

โดยผลจากแบบจำลองสภาพจราจรระดับจุลภาคพบว่า หากมี
การบังคับใช้เส้นทึบบริเวณทางลง ถ.เกษตร-นวมินทร์ จะสามารถ
บรรเทาปัญหาการจราจรได้ดีที่สุดเมื่อเทียบกับมาตรการต่าง ๆ โดย
ผลจากแบบจำลองพบว่าค่าความเร็วเฉลี่ยมีค่าเพ่ิมขึ้นเป็น 21 กม./ชม. 
คิดเป็นร้อยละ 62 และมีค่าความล่าช้าเฉลี่ยลดลงเหลือ 80 วินาที/กม. 
คิดเป็นร้อยละ 56 ซึ่งมีสาเหตุจากพฤติกรรมการเปลี่ยนช่องจราจร
บริเวณก่อนถึงทางลงทางพิเศษลดลง และจากการเปรียบเทียบผล
ก่อนและหลังดำเนินมาตรการ (Before & After Analysis) พบว่า
ความเร็วเฉลี่ยคล่องตัวขึ้นร้อยละ 30 และผู้ใช้ทางฝ่าฝืนเปลี่ยนช่อง
จราจรในพ้ืนที่ห้ามเปล่ียน (เส้นทึบ) ลดลงร้อยละ 24 (ตารางท่ี 1) 
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ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลังการดำเนินมาตรการการ
ตีเส้นทึบ 

พารามิเตอร์ 

ก่อน
ดำเนิน

มาตรการ 
คัน/ชม. 

หลัง
ดำเนิน

มาตรการ 
คัน/ชม. 

ร้อยละ
ความ

แตกต่าง 

การใช้ช่องไหล่ทาง 
หลังพ้ืนที่ติดขัด  

(คัน/ชม.) 

420  
(ร้อยละ 

8) 

94  
(ร้อยละ 

2) 
6% 

ความเร็วเฉลี่ยบริเวณ 
ที่มีการจัดช่องจราจร 
ด้วยเส้นทึบ (กม./ชม.) 

22.92 29.75 30% 

จำนวนการเปล่ียน 
ช่องจราจร 

ที่มีการจัดช่องจราจร 
ด้วยเส้นทึบ (คัน/ชม.)  

373 287 24% 

2.2. การจำกัดความเร็วแบบปรับเปลี่ยนได้ (variable 
Speed Limit : VSL) 

[4-5] การจำกัดความเร็วแบบปรับเปล่ียนได้ (Variable Speed 
Limit : VSL) ถ ูกนำมาใช ้ในสหราชอาณาจ ักรต ั ้ งแต ่ป ี 1960 
จุดประสงค์เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย ต่อมาในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา
อัลกอริทึมของ VSL บางส่วนได้รับการพัฒนาผ่านการทำแบบจำลอง
โดยมีการจุดประสงค์เพื ่อให้เกิดความปลอดภัยและเพิ ่มความ
คล่องตัวของการจราจร และในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา VSL ได้ถูกนำไปใช้
อย่างแพร่หลายในทวีปยุโรป โดยเฉพาะประเทศเยอรมนี เนเธอร์
แลด์ ฝรั ่งเศส และสวีเดน ในช่วงปีที ่ผ ่านหลายรัฐในประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้ดำเนินการทดสอบอัลกอริทึมของ VSL อย่างง่าย 
โดยเริ่มจากหน่วยงานทางหลวงของกรุงวอชิงตัน ดีซี ในปี 2009 ซึ่ง
มีวัตถุประสงค์คือเพื่อเพิ ่มความปลอดภัยและความคล่องตัวของ
การจราจร โดยเน้นที่ความปลอดภัยเป็นสำคัญ 

VSL อาจใช้บังคับหรือแนะนำในเขตทางท้องถิ่น โครงข่ายทาง
พิเศษ โซนการทำงาน หรือช ่วงที ่การจราจรเกิดคอขวดซ้ำๆ 
(Recurrent Bottleneck)  

VSL ที่แสดงผลบนป้ายข้อความแบบปรับเปลี่ยนได้ (Variable 
Message Sign : VMS) บริเวณข้างทางได้ถูกใช้เป็นมาตรการการ
ควบคุมการจราจรบนถนนชนิดมอเตอร์เวย์ซึ่งแพร่หลายในหลาย
ประเทศ ซึ่งนำไปสู่ผลประโยชน์ทางด้านความปลอดภัยจราจรที่
สำคัญ 

จากการศึกษาการนำ VSL ไปใช้ในหลาย ประเทศ และหลาย
สถานการณ์ พบว่าในช ่วงท ี ่การจราจรคอขวดแบบเก ิดซ ้ำๆ 
(Recurrent Bottleneck) หลังจากติดตั้งระบบ VSL ความเร็วเฉลี่ย
มีค่าสูงขึ้น ระยะเวลาในการเดินทางลดลง และมีความลื่นไหลของ
การเปลี ่ยนแปลงระหว่างช่วงความเร็ว Free-Flow Speed และ 
Stop-and-go Traffic และในบางพื้นที่พบว่าค่าความเร็วเฉลี่ยและ
ค่าการครอบครองผิวจราจรเพ่ิมสูงขึ้น 

อย่างไรก็ตามการใช้ระบบ VSL จะมีประสิทธิภาพหรือสามารถ
เพิ่มความปลอดภัยของถนนได้มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับอัตราการ
เคารพและปฏิบัติตามป้าย VSL ดังกล่าวด้วย  

3. ผลการศึกษา 

3.1. การติดตั้งระบบบริหารจัดการช่องจราจรบนทาง
พิเศษแบบอัตโนมัติ (Automatic Lane Control 
System)  

อย่างไรก็ตามการใช้เส้นทึบพร้อมป้ายแนะนำก็ยังมีผู ้ใช้ทาง
บางส่วนฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจร (ประมาณ 300 คัน/ชม.) กทพ. 
จึงได้มีแนวคิดการนำการบริหารจัดการช่องจราจรบนทางพิเศษแบบ
อัตโนมัติมาใช้บริเวณพื้นที่เส้นทึบ เพื่อให้ตำแหน่งดังกล่าวทำงานได้
อย่างสมบูรณ์และทำงานโดยอัตโนมัติ และเป็นต้นแบบของการ
แก้ปัญหาจราจรโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการ ซึ่งจะช่วยให้ลด
การทำงานของเจ้าหน้าที่จัดการจราจรที่จะต้องคอยมาอำนวยการ
จราจรบริเวณน้ี โดยระบบจะทำงานอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง  

บริเวณที่ดำเนินการติดตั้งระบบดังกล่าวติดตั้งบนทางพิเศษ
ฉลองรัช กม.12+500 A (หน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อีสท์
วิลล์) ถึง กม.14+150 A (ทางลงถนนเกษตร – นวมินทร์) โดยมี
ลักษณะทางกายภาพเป็นทางพิเศษขนาด 6 ช่องจราจร (2 ทิศทาง) 
โดยแต่ละช่องจราจรมีขนาดกว้าง 3.5 เมตร และมีช่องไหล่ทางกว้าง 
2 เมตร ดังแสดงในรูปที่ 2  
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รูปที่ 2 ลักษณะทางกายภาพของบริเวณที่ติดตั้งระบบบริหาร

จ ั ดการช ่ องจราจรบนทางพ ิ เศษแบบอ ัต โนม ั ติ  
(Automatic Lane Control System) 

3.2. อุปกรณ์และการทำงานของระบบบริหารจัดการ 
ช่องจราจรบนทางพิเศษแบบอัตโนมัติ  
(AUTOMATIC LANE CONTROL SYSTEM)  

อุปกรณ์หลักของระบบบริหารจัดการช่องจราจรบนทางพิเศษ
แบบอัตโนมัติ (Automatic Lane Control System) ประกอบด้วย
กล้องวงจรปิด, กล้องตรวจจับแผ่นป้ายทะเบียน, อุปกรณ์ตรวจวัด
สภาพจราจร และเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล โดยติดต้ัง
อยู่บนโครงเหล็กคร่อมช่องจราจร (Gantry) ตำแหน่ง กม.12+500 A, 
กม . 13+500 A, กม . 14+000 A และ  กม . 14+150 A ด ั งแสดง 
ในรูปที่ 3 และ 4 

  
รูปที่ 3 การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับและบันทึกภาพของระบบ

บริหารจัดการช่องจราจรบนทางพิเศษแบบอัตโนมัติ  
(Automatic Lane Control System) 

 
รูปที่ 4 การแสดงผลของระบบบริหารจัดการช่องจราจรบน 

ทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (Automatic Lane Control System) 

การทำงานของระบบบริหารจัดการช่องจราจรบนทางพิเศษ
แบบอัตโนมัติ (Automatic Lane Control System) ทางพิเศษฉลอง
รัช ประกอบด้วยระบบ 3 ระบบ ดังนี้ 

1. ระบบการควบคุมยานพาหนะแบบอัตโนมัติ  
- แสดงสถานการณ์ใช้งานของช่องจราจรรายช่องว่า 

มีการอนุญาตให้ใช้งานหรือไม่ 
- แสดงความเร็วที ่เหมาะสมตามสภาพจราจรโดย

อัตโนมัติ 
- แสดงความเร็วที ่ เหมาะสมหากเกิดอุบัต ิการณ์ 

โดยอัตโนมัติ 
2. ระบบตรวจจับความเร็ว เพื่อแสดงให้ผู้ใช้ทางทราบว่ามี

การขับขี่เร็วกว่าที่กำหนดผ่านป้าย VMS  
3. ระบบตรวจจับการเปลี่ยนช่องจราจรในพื้นที่ห้ามเปลี่ยน  

(เส้นทึบ) พร้อมอ่านป้ายทะเบียน 
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3.3. สภาพจราจรก่อนการดำเนินงานติดตั้ง 

การติดต ั ้งระบบบริหารจ ัดการช ่องจราจรบนทางพิ เศษ 
แบบอัตโนมัต ิ (Automatic Lane Control System) ทางพิเศษ
ฉลองรัช ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และได้
ติดตั้งป้ายแสดงข้อความแบบปรับเปลี่ยนได้ (Variable Message 
Sign : VMS) จำนวน 3 ป้าย และป้ายเตือนช่องทาง (Matrix Sign : 
MS) จำนวน 24 ป้าย แล้วเสร็จและเปิดทดลองใช้ในช่วงเดือน
มกราคม 2564 โดยทดลองเปิดป้ายแสดงผล ดังแสดงในรูปที่ 5 

 
รูปที่ 5 การแสดงผลของป้ายแสดงข้อความแบบปรับเปลี่ยนได้ 

( Variable Message Sign : VMS) และป ้ า ย เ ต ื อน
ช่องทาง (Matrix Sign : MS) ขณะดำเนินการทดสอบ 

ผู ้วิจัยได้เก็บข้อมูลสภาพจราจรของเดือนกุมภาพันธ์ 2563  
ซึ ่งเป็นช่วงเวลาก่อนการติดตั ้งและเปิดใช้ป้ายแสดงข้อความ 
แบบปรับเปลี ่ยนได้และป้ายเตือนช่องทางของการติดตั ้งระบบ
บริหารจัดการช่องจราจรบนทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (Automatic 
Lane Control System) ผ่านอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพจราจรเดิม 
ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ตำแหน่ง กม.12+500 A และ 
กม.14+150 A โดยได้เปรียบเทียบร้อยละของปริมาณจราจร 
ช่องจราจรไหล่ทางกับจำนวนปริมาณจราจรทั้งหมดในวันทำการ 
(วันจันทร์ถึงวันศุกร์) ดังแสดงในรูปที่ 6 และ 7 

 
รูปที่ 6 แผนภูมิแสดงสัดส่วนปริมาณจราจรช่องไหล่ทางและ

ปร ิมาณจราจรท ั ้ งหมด ตำแหน ่ง  กม .12+500 A  
เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563 

จากรูปที่ 6 พบว่าเริ่มมีการใช้ช่องไหล่ทางบริเวณ กม.12+500 A 
ต้ังแต่เวลา 15.00 น. ถึงเวลา 21.00 น. โดยมีสัดส่วนปริมาณจราจร
ช่องไหล่ทางเทียบกับปริมาณจราจรทั้งหมดในช่วงเวลาดังกล่าว 

ต่ำสุดที่ร้อยละ 1 และสูงสุดที่ร้อยละ 22 โดยช่วงเวลาที่มีสัดส่วน
ปริมาณจราจรช่องไหล่ทางสูงสุดคือเวลา 18.00 น. 

 
รูปที่ 7 แผนภูมิแสดงสัดส่วนปริมาณจราจรช่องไหล่ทางและ

ปร ิมาณจราจรท ั ้ งหมด ตำแหน ่ง  กม .14+150 A 
เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563 

 จากรูปที่ 7 พบว่าเร่ิมมีการใช้ช่องไหล่ทางบริเวณ กม.14+150 A 
ต้ังแต่เวลา 16.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. โดยมีสัดส่วนปริมาณจราจร
ช่องไหล่ทางเทียบกับปริมาณจราจรทั้งหมดในช่วงเวลาดังกล่าว 
ต่ำสุดที่ร้อยละ 1 และสูงสุดที่ร้อยละ 8 โดยช่วงเวลาที่มีสัดส่วน
ปริมาณจราจรช่องไหล่ทางสูงสุดคือเวลา 18.00 น. 

และได้เก็บข้อมูลค่าความเร็วเฉลี่ยรายช่องจราจรในวันทำการ 
(วันจันทร์ถึงวันศุกร์) ดังแสดงในรูป 8 และ 9 

 
รูปที่ 8 แผนภูมิแสดงความเร็วเฉลี ่ยรายช่องจราจรตำแหน่ง  

กม.12+500 A เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563 

จากรูปที ่ 8 พบว่าบริเวณ กม.12+500 A ความเร็วเฉลี่ย 
เร่ิมลดลงในเวลา 15.00 น. จนถึงเวลา 19.00 น. จากนั้นความเร็วเฉลี่ย
จึงเริ ่มเพิ ่มขึ ้น โดยช่วงเวลาตั้งแต่ 16.00 น. ถึงเวลา 19.00 น.  
เป็นช่วงเวลาที่มีความเร็วเฉลี่ยต่ำที่สุด ประมาณ 47 กม./ชม.  

 
รูปที่ 9 แผนภูมิแสดงความเร็วเฉลี ่ยรายช่องจราจรตำแหน่ง  

กม.14+150 A เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563 
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จากรูปที่ 9 พบว่าบริเวณ กม.14+150 A ความเร็วเฉล่ีย 
เร่ิมลดลงในเวลา 15.00 น. จนถึงเวลา 19.00 น. จากน้ันความเร็วเฉลี่ย
จึงเริ ่มเพิ ่มขึ ้น โดยช่วงเวลาตั ้งแต่ 16.00 น. ถึงเวลา 19.00 น.  
เป็นช่วงเวลาที่มีความเร็วเฉลี่ยต่ำที่สุด ประมาณ 67 กม./ชม.  

3.4. สภาพจราจรหลังการดำเนินงานติดตั้ง 

ต่อมาผู ้วิจัยได้เก็บข้อมูลสภาพจราจรของเดือนกุมภาพันธ์ 
2564 ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังการติดตั้งและเปิดใช้ป้ายแสดงข้อความ
แบบปรับเปลี ่ยนได้และป้ายเตือนช่องทางของการติดตั ้งระบบ
บริหารจัดการช่องจราจรบนทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (Automatic 
Lane Control System) ผ่านอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพจราจรเดิมของ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ตำแหน่ง กม.12+500 A และ  
กม.14+150 A โดยได้เปรียบเทียบร้อยละของปริมาณจราจร 
ช่องจราจรไหล่ทางกับจำนวนปริมาณจราจรทั้งหมดในวันทำการ 
(วันจันทร์ถึงวันศุกร์) ดังแสดงในรูปที่ 10 และ 11 

 
รูปที่ 10 แผนภูมิแสดงสัดส่วนปริมาณจราจรช่องไหล่ทางและ

ปร ิมาณจราจรท ั ้ งหมด ตำแหน ่ง  กม .12+500 A 
เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2564 

จากร ูปที่  10 พบว ่า เร ิ ่ มม ีการใช ้ช ่องไหล ่ทางบร ิ เวณ  
กม.12+500 A ตั ้งแต่เวลา 16.00 น. ถึงเวลา 21.00 น. โดยมี
สัดส่วนปริมาณจราจรช่องไหล่ทางเทียบกับปริมาณจราจรทั้งหมด 
ในช่วงเวลาดังกล่าว ต่ำสุดที ่ร ้อยละ 1 และสูงสุดที ่ร ้อยละ 8  
โดยช่วงเวลาที่มีสัดส่วนปริมาณจราจรช่องไหล่ทางสูงสุดคือเวลา 
18.00 น. 

 
รูปที่ 11 แผนภูมิแสดงสัดส่วนปริมาณจราจรช่องไหล่ทางและ

ปร ิมาณจราจรท ั ้ งหมด ตำแหน ่ง  กม .14+150 A 
เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2564 

 

จากร ูปที่  11 พบว ่า เร ิ ่ มม ีการใช ้ช ่องไหล ่ทางบร ิ เวณ  
กม.14+150 A ตั ้งแต่เวลา 17.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. โดยมี
สัดส่วนปริมาณจราจรช่องไหล่ทางเทียบกับปริมาณจราจรทั้งหมด 
ในช่วงเวลาดังกล่าว ต่ำสุดที ่ร ้อยละ 1 และสูงสุดที ่ร ้อยละ 2  
โดยช่วงเวลาที ่ม ีส ัดส่วนปริมาณจราจรช่องไหล่ทางสูงสุดคือ 
เวลา 18.00 น. 

และได้เก็บข้อมูลค่าความเร็วเฉลี่ยรายช่องจราจรในวันทำการ 
(วันจันทร์ถึงวันศุกร์) ดังแสดงในรูป 12 และ 13 

 
รูปที่ 12 แผนภ ู มิ แ สด งคว าม เ ร ็ ว เ ฉ ล ี ่ ย ร า ยช ่ อ ง จ ร าจ ร 

ตำแหน่ง กม.12+500 A เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2564 

จากรูปที่ 12 พบว่าบริเวณ กม.12+500 A ความเร ็วเฉลี่ย 
เร่ิมลดลงในเวลา 15.00 น. จนถึงเวลา 18.00 น. จากนั้นความเร็วเฉลี่ย
จึงเริ ่มเพิ ่มขึ ้น โดยช่วงเวลาตั ้งแต่ 17.00 น. ถึงเวลา 19.00 น.  
เป็นช่วงเวลาที่มีความเร็วเฉลี่ยต่ำที่สุด ประมาณ 56 กม./ชม.  

 
รูปที่ 13 แผนภ ู มิ แ สด งคว าม เ ร ็ ว เ ฉ ล ี ่ ย ร า ยช ่ อ ง จ ร าจ ร 

ตำแหน่ง กม.14+150 A เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2564 

จากรูปที่ 13 พบว่าบริเวณ กม.14+150 A ความเร็วเฉล่ีย 
เร่ิมลดลงในเวลา 15.00 น. จนถึงเวลา 18.00 น. จากนั้นความเร็วเฉลี่ย
จึงเริ ่มเพิ ่มขึ ้น โดยเวลา 17.00 น. ที ่ม ีความเร็วเฉลี ่ยต่ำที ่สุด 
ประมาณ 72 กม./ชม.  

4. วิเคราะหผ์ลการศึกษา 

4.1. สัดส่วนปริมาณจราจรช่องไหล่ทาง 

ผู้วิจัยได้ทำการเปรียบเทียบสัดส่วนปริมาณจราจรช่องไหล่ทาง
ก่อนและหลังการติดตั้งระบบริหารจัดการช่องจราจรบนทางพิเศษ
แบบอ ัตโนม ัต ิ  (Automatic Lane Control System) ด ังแสดง 
ในรูปที่ 14 และ 15 
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รูปที่ 14 แผนภูมิแสดงสัดส่วนปริมาณจราจรช่องไหล่ทางและ

ปร ิมาณจราจรท ั ้ งหมด ตำแหน ่ง  กม .12+500 A 
เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563 เปรียบเทียบ ปี 2564 

จากรูปที่ 14 พบว่าการใช้ช่องไหล่ทางบริเวณ กม.12+500 A 
โดยมีสัดส่วนปริมาณจราจรช่องไหล่ทางเทียบกับปริมาณจราจร
ทั้งหมดในช่วงเวลาดังกล่าวลดลงจากปี 2563 จากเดิมมีสัดส่วน
ปริมาณจราจรช่องไหล่ทางเทียบกับปริมาณจราจรทั้งหมดสูงสุดอยู่ที่
ร้อยละ 22 เป็นสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 8 ในปี 2564 ลดลงถึงร้อยละ 14  

 
รูปที่ 15 แผนภูมิแสดงสัดส่วนปริมาณจราจรช่องไหล่ทางและ

ปร ิมาณจราจรท ั ้ งหมด ตำแหน ่ง  กม .14+150 A 
เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563 เปรียบเทียบ ปี 2564 

จากรูปที่ 15 พบว่าการใช้ช่องไหล่ทางบริเวณ กม.14+150 A 
โดยมีสัดส่วนปริมาณจราจรช่องไหล่ทางเทียบกับปริมาณจราจร
ทั้งหมดในช่วงเวลาดังกล่าวลดลงจากปี 2563 จากเดิมมีสัดส่วน
ปริมาณจราจรช่องไหล่ทางเทียบกับปริมาณจราจรทั้งหมดสูงสุดอยู่ที่ 
8 เป็นสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 2 ในปี 2564 ลดลงสูงสุดถึงร้อยละ 6  

4.2. ความเร็วเฉลี่ย 

ผู้วิจัยได้ทำการเปรียบเทียบความเร็วเฉลี่ยทุกช่องจราจรยกเว้น
ช่องไหล่ทางเนื่องจากมีค่าความไม่แน่นอนของข้อมูลค่อนข้างสูง
ก่อนและหลังการติดตั้งระบบริหารจัดการช่องจราจรบนทางพิเศษ
แบบอัตโนมัติ (Automatic Lane Control System) ดังแสดงในรูป
ที่ 16 และ 17 

 
รูปที่ 16 แผนภ ู ม ิ แ สด งคว าม เ ร ็ ว เ ฉล ี ่ ย ร ายช ่ อ ง จ ร าจร 

ตำแหน่ง กม.12+500 A เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563 
เปรียบเทียบกับ ปี 2564 

จากรูปที่ 16 พบว่าความเร็วเฉลี่ยบริเวณ กม.12+500 A ในช่วง
ระยะเวลาเร ่งด ่วนเย ็นของป ี 2564 ม ีค ่าเพ ิ ่มจากป ี 2563  
จากเดิมมีความเร็วเฉลี ่ย 47 กม./ชม. เพิ ่มขึ้นเป็น 56 กม./ชม.  
คิดเป็นร้อยละ 19 

 
รูปที่ 17 แผนภ ู ม ิ แ สด งคว าม เ ร ็ ว เ ฉล ี ่ ย ร ายช ่ อ ง จ ร าจร  

ตำแหน่ง กม.14+150 A เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563 
เปรียบเทียบกับ ปี 2564 

จากรูปที่ 17 พบว่าความเร็วเฉลี่ยบริเวณ กม.14+150 A ในช่วง
ระยะเวลาเร ่งด ่วนเย ็นของปี  2564 ม ีค ่า เพ ิ ่มจากปี  2563  
จากเดิมมีความเร็วเฉลี่ย 67 กม./ชม. เพิ ่มขึ ้นเป็น 72 กม./ชม.  
คิดเป็นร้อยละ 7 

5. สรุป 

จากการดำเนินการทดลองเปิดใช้งานระบบบริหารจัดการ 
ช่องจราจรบนทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (Automatic Lane Control 
System) ทางพิเศษฉลองรัช พบว่าสัดส่วนปริมาณจราจรช่องไหล่ทาง
มีปริมาณที่ลดลง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการบังคับใช้เครื่องหมายจราจร
ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น จากเดิมที่ดำเนินการติดตั้งไว้บนพื้นทาง
เพียงอย่างเดียวโดยผ่านป้ายข้อความแบบปรับเปลี่ยนได้ (Variable 
Message Sign : VMS) และป้ายเตือนช่องทาง (Matrix Sign : MS) 
อีกทั้งช่วงเวลาของการใช้ช่องจราจรไหล่ทางมีระยะเวลาท่ีสั ้นลง 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าระบบดังกล่าวสามารถช่วยระบายการจราจรได้ดีขึ้น 
ประกอบกับค่าความเร็วเฉลี่ยของช่วงระยะเวลาเร่งด่วนเพ่ิมขึ้นจากเดิม 
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แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการบังคับใช้เครื่องหมายจราจร
และความเร็วผ่านระบบบริหารจัดการช่องจราจรบนทางพิเศษ 
แบบอ ั ต โนม ั ต ิ  ( Automatic Lane Control)  แต ่ เ น ื ่ อ ง ด ้ ว ย
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) อาจส่งผลให้ปริมาณจราจรไม่สะท้อนสภาพการจราจร
แบบปกติ โดยผู ้ว ิจัยจะดำเนินการเก็บข้อมูลเพื ่อเปรียบเทียบ 
เมื่อสภาพการจราจรกลับเป็นปกติอีกคร้ัง 

โดยเมื่อระบบบริหารจัดการช่องจราจรบนทางพิเศษแบบอัตโนมัติ 
(Automatic Lane Control) เสร็จสมบูรณ์จะสามารถปรับเปลี่ยน
เครื่องหมายจราจรและความเร็วตามสภาพจราจรและอุบัติการณ์  
ณ  ขณะน ั ้น  และสามารถตรวจจ ับยานพาหนะใช ้ความเ ร็ว 
เกินกำหนดและยานพาหนะเปลี่ยนช่องจราจรในพื้นที่ห้ามเปลี่ยน
เพื ่อใช ้สำหร ับเป ็นฐานข ้อม ูลในการออกใบสั ่งได ้ ในอนาคต  
และเมื่อประเมินผลก่อนและหลังการติดตั้งระบบบริหารจัดการช่อง
จราจรบนทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (Automatic Lane Control) 
แล้วเสร็จ กทพ. จะดำเนินการติดตั้งระบบดังกล่าวตลอดทั้งสายทาง
ของทางพิเศษฉลองรัช และสายทางอ่ืนๆ ในอนาคต 

6. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณพนักงานกองว ิจ ัยและพัฒนา การทางพิเศษ 
แห่งประเทศไทย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ให้คำปรึกษา
และเสียสละเวลาอันมีค่าให้การช่วยเหลือ เพื่อให้การศึกษาวิจัยนี้ 
ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
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การประเมินประสิทธิภาพของป้ายแจ้งเตือนความเร็วแบบพลังงานแสงอาทิตย์บนทางพิเศษบูรพาวิถี 
A PERFORMANCE EVALUATION OF SOLAR POWER RADAR SPEED SIGN ON BURAPHA WITHI EXPRESSWAY 

จิรวัฒน์ เพลิงศรีทอง1,*, ศิวัช ปัญญาชัยวัฒนากุล1, พรณรงค์ เล่ือนเพ็ชร2 และ เทพฤทธิ์ รัตนปัญญากร3 
1 วิศวกร กองวิจัยและพัฒนา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

2 วิศวกร กองวางแผนปฏิบัติการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
3 ผู้อำนวยการ กองวิจัยและพัฒนา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  
*Corresponding author address: Jirawat.exat@gmail.com 

บทคัดย่อ 

การศึกษานี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อประเมินประสิทธิภาพก่อนและหลังการติดตั ้งป้ายแจ้งเตือนความเร็วแบบพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณ  
กม. 14+600 I, 24+100 O และ 32+500 I บนทางพิเศษบูรพาวิถี ซึ่งได้รับการวิเคราะห์ระดับความเสี ่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ (Dangerous 
Factor) ว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการใช้ความเร็วภายในพื้นที่ศึกษามีความแตกต่างกันตามประเภทของ
ยานพาหนะและตำแหน่งที่ดำเนินการติดตั้ง อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 85 ของความเร็วเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการ
ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนความเร็วแบบพลังงานแสงอาทิตย์บนทางพิเศษบูรพาวิถี พบว่า ยานพาหนะส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดการใช้ความเร็วลงโดยเฉล่ีย
ประมาณร้อยละ 1.28 ถึงแม้ว่าแนวโน้มการใช้ความเร็วจะลดลงแต่เมื่อเปรียบเทียบกับขีดจำกัดความเร็ว ตาม พรบ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 
ตามท่ีกฎหมายกำหนด พบว่า การใช้ความเร็วของยานพาหนะยังมีค่ามากกว่าความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
จึงควรพิจารณาดำเนินการกำหนดขีดจำกัดของความเร็วที่เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงลักษณะทางกายภาพด้วยการนำมาตรการควบคุมความเร็ว
ต่างๆ ที่เหมาะสม อีกทั้งใช้มาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมายโดยการติดต้ังกล้องตรวจจับความเร็วแบบอัตโนมัติ ซึ่งจะสามารถควบคุมพฤติกรรมการ
ใช้ความเร็วของยานพาหนะและนำไปสู่การลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความเร็วบนทางพิเศษบูรพาวิถีได้ 
คำสำคัญ: อุบัติเหตุ, พฤติกรรมการใช้ความเร็ว, ขีดจำกัดความเร็ว, เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 85 ของความเร็ว, ทางพิเศษบูรพาวิถี 

Abstract 

This study aims to evaluate the performance of solar power radar speed sign before and after the installation at Km.14+600 
inbound, Km.24+100 outbound and Km.32+500 inbound which are considered as the high-risk accident locations on Burapha Withi 
Expressway. The result indicates that vehicle speed in the study areas varies by vehicle type and location. Considering the 
comparison of the 85th percentile speed between before and after the installation of the solar power radar speed sign, this study 
reveals that vehicle speed tends to reduce by approximately 1 .28 %. However, it is still above the speed limit. Therefore, 
Expressway Authority of Thailand, as an administration organization, should consider setting up the appropriate speed limit on 
expressway as well as improving physical appearance and appropriate speed control countermeasures. The contribution in this 
study will lead to the initiation of the countermeasure against the over speeding and reduce the accidents caused by vehicles 
exceeding the speed limit on the expressway. 
Keywords: Accident, Speed Behavior, Speed Limit, The 85th Percentile Speed, Burapha Withi Expressway 

 
1. บทนำ 

อุบัติเหตุทางถนนเป็นต้นเหตุสำคัญอย่างหนึ ่งที ่ส ่งผลต่อ 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ซึ่งสถิติจำนวนผู้เสียชีวิตและ
ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วโลกยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และ
ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั ่งยืน (SDGs) 
ภายในปี 2563 ในด้านความปลอดภัยทางถนนที ่มุ ่งลดจำนวน
ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนลงครึ่งหนึ่งภายใน 
ปี พ.ศ. 2573 สำหรับประเทศไทยจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยภาพรวมมีแนวโน้มลดลงอย่าง

ต่อเนื ่อง แต่ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่มีผู ้เสียชีวิตสูงที ่สุด
อันดับหนึ่งในเอเชียและในภูมิภาคอาเซียน โดยจากสถิติคดีอุบัติเหตุ
การจราจรทางบกของประเทศไทยในระบบสารสนเทศสถานีตำรวจ 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (CRIMES) สาเหตุหลักของอุบัติเหตุที่เกิด
จากบุคคลมาจากการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด โดยมี
สัดส่วนสูงถึงร้อยละ 49 [1] 

สำหรับสถานการณ์เกิดอุบัติเหตุบนทางพิเศษปี 2562 ของ 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย [2] ตามสถิติพบว่า ทางพิเศษที่มี
จำนวนคร้ังในการเกิดอุบัติเหตุสะสมต้ังแต่ปี 2558 ถึง 2562 จำนวน 



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

TRL-12-2 

3 อันดับแรก ได้แก่ ทางพิเศษศรีร ัช ทางพิเศษกาญจนาภิเษก  
(บางพลี-สุขสวัสดิ ์) และทางพิเศษบูรพาวิถี ตามลำดับ แต่หาก
พิจารณามูลค่าความเสียหายของทรัพย์สินบนทางพิเศษ พบว่า  
ทางพิเศษบูรพาวิถีมีมูลค่าความเสียหายมากที่สุด คิดเป็นมูลค่า
ประมาณ 1.46 ล้านบาท รองลงมาได้แก่ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร 
คิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ 0.86 ล้านบาท โดยสาเหตุของ
การเกิดอุบัติเหตุบนทางพิเศษ 3 ลำดับแรก ประกอบด้วย การขับรถ
เร็วเกินกำหนด ร้อยละ 37.08  การเปล่ียนช่องทางกะทันหันร้อยละ 
23.79 และยางแตกร้อยละ 7.21 ตามลำดับ ดังนั้นจึงทำการติดต้ัง
ป้ายแจ้งเตอืนความเร็วแบบพลังงานแสงอาทิตย์บนทางพิเศษบูรพาวิถี
เพื่อประเมินประสิทธิภาพของป้ายแจ้งเตือนความเร็วฯ และศึกษา
พฤติกรรมการใช้ความเร็วของยานพาหนะ เพื่อนำไปสู่มาตรการการ
ควบคุมที่เหมาะสมในการลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนทางพิเศษ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพก่อนและ
หลังการติดตั ้งป้ายแจ้งเตือนความเร็วแบบพลังงานแสงอาทิตย์ 
บริเวณ กม. 14+600 I, 24+100 O และ 32+500 I บนทางพิเศษ
บูรพาวิถี ซึ่งได้รับการวิเคราะห์ระดับความเส่ียงของการเกิดอุบัติเหตุ 
(Dangerous Factor) ว่าเป็นพื้นที่เสี ่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ด้วย
การ เปร ี ยบ เท ี ยบค ่ า เปอร ์ เ ซ ็ นต ์ ไทล ์ ของความ เ ร ็ วที่  85  
(85th percentile) ก่อนและหลังทำการต ิดต ั ้งป ้ายแจ ้งเต ือน
ความเร็วฯ และเปรียบเทียบกับขีดจำกัดความเร็วตามกฎหมาย 

2. การทบทวนเอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

2.1. การใช้ความเร็ว 

ลักษณะทางกายภาพของถนน สภาพอากาศ ประเภทของ
ยานพาหนะ และค่าขีดจำกัดความเร็ว มีผลต่อการเลือกใช้ความเร็ว
ในการขับขี ่ยานพาหนะ โดยปัจจัยที ่เกี ่ยวข้องกับการออกแบบ
ลักษณะทางกายภาพของถนนเป็นปัจจัยหลักที ่ใช้ในการกำหนด
ความเร็วในการขับขี่ [3] ซึ่งผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้
ความเร็วและขีดจำกัดความเร็วพบว่า ขีดจำกัดความเร็วในแต่ละ
พื้นที่มีผลต่อการใช้ความเร็วของยานพาหนะในกระแสจราจร ในการ
ลดขีดจำกัดความเร็วลงเพียงเล็กน้อย จะมีประสิทธิภาพในการ
จัดการมากกว่าการลดขีดจำกัดความเร็วที ่แตกต่างจากเดิมมาก  
โดยระบุว่า เมื ่อลดขีดจำกัดความเร็วลง 10 กม./ชม. สำหรับทาง
พิเศษ ค่าเฉลี่ยของความเร็วจะลดลงประมาณ 4.0-4.5 กม./ชม. [4]  

โดยท่ีขีดจำกัดความเร็วตามกฎหมายของประเทศไทยตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2522) และฉบับที่ 10 (พ.ศ.2524) ออก
ตามความใน พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 [5] มีการ
กำหนดขีดจำกัดความเร็วดังนี้ 

สำหรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร เขต
เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ให้ขับขี่ด้วยความเร็วไม่เกิน 80 กม./ชม. 
และสำหรับนอกเขตดังกล่าว ให้ขับขี่ด้วยความเร็วไม่เกิน 90 กม./ชม.  

สำหรับรถบรรทุกหรือรถบรรทุกคนโดยสาร ให้ข ับในเขต
กรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาลไม่เกิน 60 กม./ชม. 
หรือนอกเขตดังกล่าวให้ขับไม่เกิน 80 กม./ชม. และสำหรับรถยนตร์
อ่ืนนอกจากรถท่ีระบุขณะที่ลากจูงรถพ่วง ให้ขับในเขตกรุงเทพมหานคร 
เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ไม่เกิน 45 กม./ชม. หรือนอกเขต
ดังกล่าวให้ขับไม่เกิน 60 กม./ชม. 

2.2. การจัดการความเร็ว 

การจัดการความเร็วเป็นการจัดการปัญหาการใช้ความเร็วที่เป็น
สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและระดับความรุนแรงที่
เกิดขึ้น ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ความเร็ว เช่น พฤติกรรมของผู้ขับขี่ 
ลักษณะทางกายภาพของถนน สภาพอากาศ ประเภทของยานพาหนะ 
การบังคับใช้และขีดจำกัดความเร็วตามกฎหมาย 

ป้ายแจ้งเตือนความเร็วเป็นหนึ่งมาตรการในการจัดการความเร็ว
บนถนนเพื่อช่วยการชะลอความเร็วบนท้องถนน (Traffic Calming) 
ในต่างประเทศได้ม ีการศึกษาประสิทธิภาพของป้ายแจ้งเตือน
ความเร็ว ดังนี้ 

 Cruzado and Donnell [6] ได้ศึกษาประสิทธิภาพของป้าย
แจ้งเตือนความเร็ว dynamic speed display signs (DSDSs) ใน
รูปแบบท่ีเคลื่อนย้ายได้ โดยเน้นการศึกษาในพื้นที่ที่กําลังเข้าสู่เขต. 
เมือง (Transition Zones) ของรัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา ได้
การสำรวจความเร็วในบนถนนก่อนและหลังการติดตั้งป้าย DSDSs 
โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าความเร็วเฉล่ียและค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ของ
ความเร็วที่ 85 พบว่า ป้าย DSDSs มีประสิทธิภาพในการลดการใช้
ความเร็วของยานพาหนะลงโดยเฉลี่ย 10 กม./ชม. ในขณะที่ถูกติด
ต้ังอยู่ แต่เมื่อนำป้าย DSDSs การใช้ความเร็วของยานพาหนะกลับมา
เพ่ิมขึ้น 

Choulki Lee, et al. [7 ] ไ ด ้ ท ำ ก า รศ ึ กษ า เพ ื ่ อ ป ร ะ เ มิ น
ประสิทธิภาพป้ายแจ้งเตือนความเร็ว speed-monitoring displays 
(SMDs) ในระยะสั้น และระยะยาว ในเขตโรงเรียน โดยวิเคราะห์หา
ความเร ็ ว เฉล ี ่ ยและค ่า เปอร ์ เซ ็นต ์ ไทล ์ของความเร ็ วที่  85  
จากการศึกษาในระยะสั้น พบว่า ความเร็วของยานพาหนะเริ่มลดลง
เมื่อผู้ขับขี่สังเกตเห็นป้าย SMDs โดยความเร็วเฉลี่ยลดลงประมาณ 
8.2 กม./ชม. สำหรับผลการศึกษาในระยะยาวพบว่า ความเร็วเฉลี่ย
ลดลง 5.8 กม./ชม. และความความเร็วที่ลดลงมีนัยสำคัญทางสถิติ 
นอกจากนี้พบว่าหลังจากการติดต้ังป้าย SMDs ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ของ
ความเร็วที่ 85 ลดลงจาก 54.3 กม./ชม. เป็น 46.3 กม./ชม. สำหรับ
ระยะส้ัน และ 45.0 กม./ชม. สำหรับระยะยาว 

นอกจากนี้ยังมีมาตรสำหรับการจัดการความเร็วในด้านอ่ืนๆ เช่น 
การใช้มาตรการทางกายภาพ และการมาตรการด้านบังคับใช้
กฎหมาย (Enforcement) ที่จะช่วยจัดการปัญหาการใช้ความเร็วได้ 
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3. วิธีการศึกษา 

3.1. พ้ืนที่ศึกษา 

การเลือกพื้นที่ศึกษาครั้งนี้พิจารณาทางพิเศษบูรพาวิถีซึ่งเป็น
ทางพิเศษที ่เชื ่อมต่อพื ้นที ่ชานเมืองด้านตะวันออกเฉียงใต้ของ
กรุงเทพฯ กับจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและ
ท่าเรือน้ำลึกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และยังเชื่อมต่อกับสนามบิน
นานาชาติสุวรรณภูมิ มีระยะทางทั้งสิ้น 55 กิโลเมตร โดยมีลักษณะ
ทางกายภาพเป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องทางจราจร (3 ช่องทาง
จราจรต่อทิศทาง) แบ่งแยกทิศทางด้วยกำแพงคอนกรีตและมีไหล่
ทางด้านซ้าย ตามสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนทางพิเศษปีงบประมาณ 
2562 พบว่าทางพิเศษสายนี้เป็นทางพิเศษที่มีสถิติจำนวนการเกิด
อุบัติเหตุสะสมอยู่ใน 3 อันดับแรก โดยสาเหตุหลักการเกิดอุบัติเหตุ
อันดับแรกเกิดจากการใช้ความเร็วเกินกำหนด ทั้งนี้จึงได้กำหนด
พื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้จากผลการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของ
การเกิดอุบ ัต ิเหตุ (Dangerous Factor) พบว่า กม. 14+600 I  
(ขาเข้า) กม.24+100 O (ขาออก) และ กม.32+500 I (ขาเข้า) บน
ทางพิเศษบูรพาวิถีเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงเนื่องจาก 
มีค่าระดับความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุมากกว่า 1.0 จึงได้ทำการ
ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนความเร็วแบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อควบคุม
การใช้ความเร็ว ซึ ่งสายทางพิเศษและตำแหน่งติดตั ้งของป้าย 
แจ้งเตือนความเร็วแสดงดังรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1  สายทางพิเศษบูรพาวิถีและพ้ืนที่ศึกษา 

3.2. การเก็บข้อมูล 

ในการเก็บข้อมูลความเร็วของยานพาหนะแต่ละประเภทบน
พ้ืนที่ศึกษาโดยใช้อุปกรณ์ตรวจวัดสภาพจราจร (Sensor) ที่ติดต้ังอยู่
ในระบบป้ายแจ้งเตือนความเร็วแบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ถูกติด
ตั้งอยู่ที่ช่องทางจราจรขวาสุดของทางพิเศษบูรพาวิถีดังรูปที่2 ซึ่ง
ระบบป้ายแจ้งเตือนความเร็วฯ สามารถส่งข้อมูลมาบันทึกที่เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข ่าย (Server) ในการเก็บข้อมูลความเร็วของ
ยานพาหนะนั้นจะแบ่งประเภทของยานพาหนะออกเป็น 2 ประเภท 
คือ รถยนต์ 4 ล้อ และรถบรรทุกมากกว่า 4 ล้อ โดยระยะเวลาใน

การเก็บข้อมูลแบ่งเก็บเป็น 2 ช่วงคือ ก่อนติดตั ้งป้ายแจ้งเตือน
ความเร็ว จำนวน 7 วันตลอด 24 ชั ่วโมง และหลังติดตั ้งป้าย 
แจ้งเตือนความเร็ว จำนวน 7 วันตลอด 24 ชั่วโมง  

 
รูปที่ 2  ตำแหน่งติดตั ้งป้ายแจ้งเตือนความเร็วและตำแหน่ง

อุปกรณ์ตรวจวัดสภาพจราจร (Sensor) ที่ใช้เก็บข้อมูล 

3.3. การวิเคราะห์ขอ้มูลความเรว็ 

การวิเคราะห์ข้อมูลความเร็วของยานพาหนะจะพิจารณาใช้ค่า
เปอร์เซ็นต์ไทล์ของความเร็ว โดยใช้ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ของความเร็ว [8] ดังนี้ 

เปอร์เซ็นต์ไทล์ของความเร็วที ่ 50 (The 50th percentile 
speed) เป็นค่ามัธยฐาน (Median) ของความเร็วที่อธิบายให้ทราบว่า
ผู้ขับขี่ยานพาหนะในพ้ืนที่ศึกษาใช้ความเร็วเฉล่ียอยู่ที่ความเร็วใดของ
กระแสจราจร  

เปอร์เซ็นต์ไทล์ของความเร็วที ่ 85 (The 85th percentile 
speed) เป็นค่าที่อธิบายให้ทราบถึงขีดจำกัดบนของความเร็วที่ผู้ขับขี่
ยานพาหนะสามารถเดินทางด้วยความเร็วนั ้นอย่างปลอดภัย ใน
บางครั ้งค่าดังกล่าวมักถูกพิจารณาเป็นค่าความเร็วที ่ใช้ในการ
ออกแบบส่วนของถนน รวมถึงเป็นเครื่องมือในการกำหนดขีดจำกัด
ความเร็วที่เหมาะสมต่อสภาพกระแสจราจร [4]  

4. ผลการศึกษา 

การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ความเร็วของยานพาหนะโดย
พิจารณาใช้ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ของความเร็วเพื่อประเมินประสิทธิภาพ
ของป้ายแจ้งเตือนความเร็วฯ ผลการศึกษาในแต่ละพ้ืนที่ มีดังนี้ 

4.1. พ้ืนที่ กม. 14+600 I (ขาเข้า) 

4.1.1. ก่อนติดต้ังป้ายแจ้งเตือนความเร็วฯ 

พื้นที่ กม. 14+600 I (ขาเข้า) ค่าความเร็วเฉลี่ยของกระแส
จราจรก่อนติดตั้งป้ายแจ้งเตือนความเร็วฯ โดยการวิเคราะห์ด้วย
เปอร์เซ็นต์ไทล์ของความเร็วที่ 50 ของยานพาหนะแต่ละประเภท  
ผลการศึกษาพบว่า รถยนต์ส่วนบุคคลมีค่าความเร็วเฉลี ่ยอยู ่ที่ 
101.84 กม./ชม. และรถบรรทุกมากกว่า 4 ล้อ มีค่าความเร็วเฉล่ีย
อยู ่ที ่ 90.77 กม./ชม. สำหรับค่าความเร็วที ่ใช้ในการพิจารณา
ขีดจำกัดความเร็ว ก่อนติดตั ้งป้ายแจ้งเตือนความเร็วฯ ซึ ่งค่า
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เปอร์เซ็นต์ไทล์ของความเร็วที่ 85 ของยานพาหนะแต่ละประเภท  
ผลการศึกษาพบว่า รถยนต์ส่วนบุคคลมีค่าความเร็วขีดจำกัดบนอยู่ที่ 
113.65 กม./ชม. และรถบรรทุกมากกว่า 4 ล้อ มีค่าความเร็ว
ขีดจำกัดบนอยู่ที่ 99.24 กม./ชม. แสดงดังตารางที่ 1  

ตารางท่ี 1  ผลการวิเคราะห์ความเร็วของยานพาหนะ กม. 14+600I 
(ขาเข้า) ก่อนติดต้ังป้ายแจ้งเตือนความเร็วฯ 

ประเภทยานพาหนะ ความเร็วของยานพาหนะ (กม./ชม.) 
50th 

Percentile 
85th Percentile 

รถยนต์ส่วนบุคคล 101.84 113.65 
รถบรรทุกมากกว่า 4 

ล้อ 
90.77 99.24 

สำหรับการกระจายตัวข้อมูลความเร็วของยานพาหนะแต่ละ
ประเภทก่อนติดต้ังป้ายแจ้งเตือนความเร็วฯ แสดงดังรูปที่ 3 และ  4 

  
รูปที่ 3  การกระจายตัวและเปอร์เซ็นต์ไทล์ความเร็วของรถยนต์

ส่วนบุคคล กม. 14+600I (ขาเข้า) ก่อนติดต้ังป้ายฯ 

 
รูปที่ 4  การกระจายตัวและเปอร์เซ็นต์ไทล์ความเร็วของรถบรรทุก

มากกว่า 4 ล้อ กม. 14+600I (ขาเข้า) ก่อนติดต้ังป้ายฯ 

4.1.2. หลังติดต้ังป้ายแจ้งเตือนความเร็วฯ 

พื้นที่ กม. 14+600 I (ขาเข้า) ค่าความเร็วเฉลี่ยของกระแส
จราจรหลังติดตั ้งป้ายแจ้งเตือนความเร็วฯ โดยการวิเคราะห์ด้วย
เปอร์เซ็นต์ไทล์ของความเร็วที่ 50 ของยานพาหนะแต่ละประเภท  
ผลการศึกษาพบว่า รถยนต์ส่วนบุคคลมีค่าความเร็วเฉลี ่ยอยู ่ที่  
98.64 กม./ชม. และรถบรรทุกมากกว่า 4 ล้อ มีค่าความเร็วเฉลี่ยอยู่
ที่ 87.12 กม./ชม. สำหรับค่าความเร็วที่ใช้ในการพิจารณาขีดจำกัด

ความเร็ว หลังติดตั้งป้ายแจ้งเตือนความเร็วฯ ซึ่งค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์
ของความเร็วที ่ 85 ของยานพาหนะแต่ละประเภท ผลการศึกษา
พบว ่า  รถยนต ์ส ่ วนบ ุคคลม ีค ่ าความเร ็ วข ีดจำก ัดบนอย ู ่ที่   
111.12 กม./ชม. และรถบรรทุกมากกว่า 4 ล้อ มีค่าความเร็ว
ขีดจำกัดบนอยู่ที่ 96.84 กม./ชม. แสดงดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ความเร็วของยานพาหนะ กม. 14+600I 
(ขาเข้า) หลังติดต้ังป้ายแจ้งเตือนความเร็วฯ 

ประเภทยานพาหนะ 
ความเร็วของยานพาหนะ (กม./ชม.) 

50th 
Percentile 

85th Percentile 

รถยนต์ส่วนบุคคล 98.64 111.12 
รถบรรทุกมากกว่า 4 

ล้อ 
87.12 96.84 

สำหรับการกระจายตัวข้อมูลความเร็วของยานพาหนะแต่ละ
ประเภท หลังติดต้ังป้ายแจ้งเตือนความเร็วฯ แสดงดังรูปที่ 5 และ 6 

  

รูปที่ 5  การกระจายตัวและเปอร์เซ็นต์ไทล์ความเร็วของรถยนต์
ส่วนบุคคล กม. 14+600I (ขาเข้า) หลังติดต้ังป้ายฯ 

 
รูปที่ 6  การกระจายตัวและเปอร์เซ็นต์ไทล์ความเร็วของรถบรรทุก

มากกว่า 4 ล้อ กม. 14+600I (ขาเข้า) หลังติดต้ังป้ายฯ 

เมื่อเปรียบเทียบค่าความเร็วขีดจำกัดบนแต่ละประเภทก่อนและ
หลังติดตั ้งป้ายแจ้งเตือนความเร็วฯ ดังตารางที ่ 3 พบว่า รถยนต์ 
ส่วนบุคคล ค่าความเร็วขีดจำกัดบนลดลง 2.53 กม./ชม.คิดเป็นร้อยละ 
2.23 และรถบรรทุกมากกว่า 4 ล้อ ค่าความเร็วขีดจำกัดบนลดลง  
2.40 กม./ชม.คิดเป็นร้อยละ 2.42 แสดงให้เห็นว่า ป้ายแจ้งเตือน
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ความเร็วฯ กม. 14+600I (ขาเข้า) ทำให้แนวโน้มการใช้ความเร็ว
ขีดจำกัดบนของรถยนต์ส่วนบุคคลและรถบรรทุกมากกว่า 4 ล้อ ลดลง 

ตารางท่ี 3  การเปรียบเทียบความเร็วขีดจำกัดบนของยานพาหนะ 
กม. 14+600 I (ขาเข้า) ก่อนและหลังติดต้ังป้ายฯ 

ประเภท
ยานพาหนะ 

ความเร็วของยานพาหนะ (กม./ชม.) ร้อยละ
ความ

แตกต่าง 
85th Percentile 

ก่อน 
85th Percentile 

หลัง 
รถยนต์ 

ส่วนบุคคล 
113.65 111.12 -2.23 

รถบรรทุก
มากกว่า 4 ล้อ 

99.24 96.84 -2.42 

4.1.3. การเปรียบเทียบความเร็วของยานพาหนะกับ
ขีดจำกัดความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด 

หากเปร ียบเท ียบระหว ่างความเร ็วของยานพาหนะ กม . 
14+600I (ขาเข้า) หลังติดตั้งป้ายแจ้งเตือนความเร็วฯ กับขีดจำกัด
ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด โดยการพิจารณากราฟเปอร์เซ็นต์ไทล์
ของความเร็วและค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ของความเร็วที่ 85 ของแต่ละ
ยานพาหนะพบว่า ยานพาหนะทั้ง 2 ประเภท ได้แก่ รถยนต์ส่วน
บุคคล และรถบรรทุกมากกว่า 4 ล้อ ส่วนใหญ่มีแนวโน้มใช้ความเร็ว
มากกว่าขีดจำกัดความเร็วที่กฎหมายกำหนด ดังรูปที่ 7 

 
รูปที่ 7  การเปรียบเทียบระหว่างความเร็วของยานพาหนะหลัง

ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนความเร็วฯ กม. 14+600I (ขาเข้า) 
กับขีดจำกัดความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด 

4.2. พ้ืนที่ กม. 24+100 O (ขาออก) 

4.2.1. ก่อนติดต้ังป้ายแจ้งเตือนความเร็วฯ 

พ้ืนที่ กม. 24+100 O (ขาออก) ค่าความเร็วเฉลี่ยของกระแสจราจร
ก่อนติดตั้งป้ายแจ้งเตือนความเร็วฯ โดยการวิเคราะห์ด้วยเปอร์เซ็นต์
ไทล์ของความเร็วที่ 50 ของยานพาหนะแต่ละประเภท ผลการศึกษา
พบว่า รถยนต์ส่วนบุคคลมีค่าความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 108.00 กม./ชม. และ
รถบรรทุกมากกว่า 4 ล้อ มีค่าความเร็วเฉลี ่ยอยู ่ที่ 90.36 กม./ชม. 
สำหรับค่าความเร็วที่ใช้ในการพิจารณาขีดจำกัดความเร็วก่อนติดต้ังป้าย
แจ้งเตือนความเร็วฯ ซึ ่งค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ของความเร็วที่ 85 ของ

ยานพาหนะแต่ละประเภท ผลการศึกษาพบว่า รถยนต์ส่วนบุคคล 
มีค่าความเร็วขีดจำกัดบนอยู่ที่ 117.36 กม./ชม. และรถบรรทุกมากกว่า 
4 ล้อ มีค่าความเร็วขีดจำกัดบนอยู่ที่ 97.92 กม./ชม. แสดงดังตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4  ผลการวิเคราะห์ความเร็วของยานพาหนะ กม. 24+100 
O (ขาออก) ก่อนติดต้ังป้ายแจ้งเตือนความเร็วฯ 

ประเภทยานพาหนะ ความเร็วของยานพาหนะ (กม./ชม.) 
50th 

Percentile 
85th Percentile 

รถยนต์ส่วนบุคคล 108.00 117.36 
รถบรรทุกมากกว่า 4 

ล้อ 
90.36 97.92 

สำหรับการกระจายตัวข้อมูลความเร็วของยานพาหนะแต่ละ
ประเภทก่อนติดต้ังป้ายแจ้งเตือนความเร็วฯ แสดงดังรูปที่ 8 และ9 

 
รูปที่ 8  การกระจายตัวและเปอร์เซ็นต์ไทล์ความเร็วของรถยนต์ 

ส่วนบุคคล กม. 24+100O (ขาออก) ก่อนติดต้ังป้ายฯ 

 
รูปที่ 9  การกระจายตัวและเปอร์เซ็นต์ไทล์ความเร็วของรถบรรทุก

มากกว่า 4 ล้อ กม. 24+100 O (ขาออก) ก่อนติดต้ังป้ายฯ 

4.2.2. หลังติดต้ังป้ายแจ้งเตือนความเร็วฯ 

พ้ืนที่ กม. 24+100 O (ขาออก) ค่าความเร็วเฉลี่ยของกระแสจราจร
หลังติดต้ังป้ายแจ้งเตือนความเร็วฯ โดยการวิเคราะห์ด้วยเปอร์เซ็นต์ไทล์
ของความเร็วที่ 50 ของยานพาหนะแต่ละประเภท ผลการศึกษาพบว่า 
รถยนต์ส่วนบุคคลมีค่าความเร็วเฉลี ่ยอยู ่ที ่ 105.84 กม./ชม. และ
รถบรรทุกมากกว่า 4 ล้อ มีค่าความเร็วเฉล่ียอยู ่ที ่ 90.00 กม./ชม. 
สำหรับค่าความเร็วที่ใช้ในการพิจารณาขีดจำกัดความเร็ว หลังติดต้ัง
ป้ายแจ้งเตือนความเร็วฯ ซึ่งค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ของความเร็วที่ 85 ของ
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ยานพาหนะแต่ละประเภท ผลการศึกษาพบว่า รถยนต์ส่วนบุคคลมี 
ค่าความเร็วขีดจำกัดบนอยู่ที่ 115.92 กม./ชม. และรถบรรทุกมากกว่า  
4 ล้อ มีค่าความเร็วขีดจำกัดบนอยู่ที่ 97.92 กม./ชม. แสดงดังตารางที่ 5 

ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ความเร็วของยานพาหนะ กม.24+100 O 
(ขาออก) หลังติดต้ังป้ายแจ้งเตือนความเร็วฯ 

ประเภทยานพาหนะ 
ความเร็วของยานพาหนะ (กม./ชม.) 

50th 
Percentile 

85th Percentile 

รถยนต์ส่วนบุคคล 105.84 115.92 
รถบรรทุกมากกว่า 4 

ล้อ 
90.00 97.92 

สำหรับการกระจายตัวข้อมูลความเร็วของยานพาหนะแต่ละ
ประเภท หลังติดต้ังป้ายแจ้งเตือนความเร็วฯ แสดงดังรูปที่ 10 และ 11 

  

รูปที่ 10  การกระจายตัวและเปอร์เซ็นต์ไทล์ความเร็วของรถยนต์
ส่วนบุคคล กม. 24+100 O (ขาออก) หลังติดต้ังป้ายฯ 

 
รูปที่ 11  การกระจายตัวและเปอร์เซ็นต์ไทล์ความเร็วของรถบรรทุก

มากกว่า 4 ล้อ กม. 24+100 O (ขาออก) หลังติดต้ังป้ายฯ 

ตารางท่ี 6  การเปรียบเทียบความเร็วขีดจำกัดบนของยานพาหนะ 
กม. 24+100 O (ขาออก) ก่อนและหลังติดต้ังป้ายฯ 

ประเภท
ยานพาหนะ 

ความเร็วของยานพาหนะ (กม./ชม.) ร้อยละ
ความ

แตกต่าง 
85th Percentile 

ก่อน 
85th Percentile 

หลัง 
รถยนต์ 

ส่วนบุคคล 
117.36 115.92 -1.23 

รถบรรทุก
มากกว่า 4 ล้อ 

97.92 97.92 0.0 

เมื่อเปรียบเทียบค่าความเร็วขีดจำกัดบนแต่ละประเภทก่อนและ
หลังติดตั้งป้ายแจ้งเตือนความเร็วฯ ดังตารางที่ 6 พบว่า รถยนต์ 
ส่วนบุคคล ค่าความเร็วขีดจำกัดบนลดลง 1.44 กม./ชม.คิดเป็นร้อยละ 
1.23 และรถบรรทุกมากกว่า 4 ล้อ ค่าความเร ็วข ีดจำกัดบน 
ไม่เปลี ่ยนแปลง แสดงให้เห็นว่า ป้ายแจ้งเตือนความเร็วฯ กม. 
24+100 O (ขาออก) ทำให้แนวโน้มการใช้ความเร็วขีดจำกัดบนของ
รถยนต์ส่วนบุคคลลดลง แต่รถบรรทุกมากกว่า 4 ล้อ ไม่เปล่ียนแปลง 

4.2.3. การเปรียบเทียบความเร็วของยานพาหนะกับ
ขีดจำกัดความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด 

หากเปรียบเทียบระหว่างความเร็วของยานพาหนะ กม. 24+100 O 
(ขาออก) หลังติดตั้งป้ายแจ้งเตือนความเร็วฯ กับขีดจำกัดความเร็ว
ตามที่กฎหมายกำหนด โดยการพิจารณากราฟเปอร์เซ็นต์ไทล์ของ
ความเร็วและค่าเปอร์เซ ็นต์ไทล์ของความเร็วที ่ 85 ของแต่ละ
ยานพาหนะพบว่า ยานพาหนะทั ้ง 2 ประเภท ได ้แก ่ รถยนต์ 
ส่วนบุคคล และรถบรรทุกมากกว่า 4 ล้อ ส่วนใหญ่มีแนวโน้มใช้
ความเร็วมากกว่าขีดจำกัดความเร็วที่กฎหมายกำหนด ดังรูปที่ 12 

 

รูปที่ 12  การเปรียบเทียบระหว่างความเร็วของยานพาหนะหลัง
ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนความเร็วฯ กม. 24+100 O (ขาออก) 
กับขีดจำกัดความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด 
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4.3. พ้ืนที่ กม. 32+500 I (ขาเข้า) 

4.3.1. ก่อนติดต้ังป้ายแจ้งเตือนความเร็วฯ 

พื ้นที่ กม. 32+500 I (ขาเข้า) ค่าความเร็วเฉลี ่ยของกระแส
จราจรก่อนติดตั้งป้ายแจ้งเตือนความเร็วฯ โดยการวิเคราะห์ด้วย
เปอร์เซ็นต์ไทล์ของความเร็วที่ 50 ของยานพาหนะแต่ละประเภท  
ผลการศึกษาพบว่า รถยนต์ส่วนบุคคลมีค่าความเร็วเฉลี ่ยอยู ่ที่ 
110.52 กม./ชม. และรถบรรทุกมากกว่า 4 ล้อ มีค่าความเร็วเฉล่ีย
อยู ่ที่ 92.88 กม./ชม. สำหรับค่าความเร็วที่ใช้ในการพิจารณา
ขีดจำกัดความเร ็วก่อนติดตั ้งป ้ายแจ้งเต ือนความเร็วฯ ซึ ่งค่า
เปอร์เซ็นต์ไทล์ของความเร็วที่ 85 ของยานพาหนะแต่ละประเภท  
ผลการศึกษาพบว่า รถยนต์ส่วนบุคคลมีค่าความเร็วขีดจำกัดบนอยู่ที่ 
119.88 กม./ชม. และรถบรรทุกมากกว่า 4 ล้อ มีค ่าความเร็ว
ขีดจำกัดบนอยู่ที่ 99.00 กม./ชม. แสดงดังตารางที่ 7 

ตารางท่ี 7  ผลการวิเคราะห์ความเร็วของยานพาหนะ กม. 32+500 I 
(ขาเข้า) ก่อนติดต้ังป้ายแจ้งเตือนความเร็วฯ 

ประเภทยานพาหนะ ความเร็วของยานพาหนะ (กม./ชม.) 
50th 

Percentile 
85th Percentile 

รถยนต์ส่วนบุคคล 110.52 119.88 
รถบรรทุกมากกว่า 4 

ล้อ 
92.88 99.00 

สำหรับการกระจายตัวข้อมูลความเร็วของยานพาหนะแต่ละ
ประเภทก่อนติดต้ังป้ายแจ้งเตือนความเร็วฯ แสดงดังรูปที่ 13 และ 14 

 
รูปที่ 13 การกระจายตัวและเปอร์เซ็นต์ไทล์ความเร็วของรถยนต์

ส่วนบุคคล กม. 32+500 I (ขาเข้า) ก่อนติดต้ังป้ายฯ 

 

 
รูปที่ 14  การกระจายตัวและเปอร์เซ็นต์ไทล์ความเร็วของรถบรรทุก

มากกว่า 4 ล้อ กม. 32+500 I (ขาเข้า) ก่อนติดต้ังป้ายฯ 

4.3.2. หลังติดต้ังป้ายแจ้งเตือนความเร็วฯ 

พ้ืนที่ กม. 32+500 I (ขาเข้า) ค่าความเร็วเฉลี่ยของกระแสจราจรหลัง
ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนความเร็วฯ โดยการวิเคราะห์ด้วยเปอร์เซ็นต์ไทล์ของ
ความเร็วที่ 50 ของยานพาหนะแต่ละประเภท ผลการศึกษาพบว่า รถยนต์
ส่วนบุคคลมีค่าความเร็วเฉลี่ยอยู ่ที ่ 108.36 กม./ชม. และรถบรรทุก
มากกว่า 4 ล้อ มีค่าความเร็วเฉลี ่ยอยู ่ที ่ 91.80 กม./ชม. สำหรับค่า
ความเร็วที่ใช้ในการพิจารณาขีดจำกัดความเร็ว หลังติดตั้งป้ายแจ้งเตือน
ความเร็วฯ ซึ่งค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ของความเร็วที่ 85 ของยานพาหนะแต่ละ
ประเภท ผลการศึกษาพบว่า รถยนต์ส่วนบุคคลมีค่าความเร็วขีดจำกัดบน
อย ู ่ ท ี ่  117. 72  กม . /ชม .  และรถบรรท ุ กมากกว ่ า  4  ล้ อ  
มีค่าความเร็วขีดจำกัดบนอยู่ที่ 99.00 กม./ชม. แสดงดังตารางที่ 8 

ตารางท่ี 8 ผลการวิเคราะห์ความเร็วของยานพาหนะ กม.32+500 I 
(ขาเข้า) หลังติดต้ังป้ายแจ้งเตือนความเร็วฯ 

ประเภทยานพาหนะ 
ความเร็วของยานพาหนะ (กม./ชม.) 

50th 
Percentile 

85th Percentile 

รถยนต์ส่วนบุคคล 108.36 117.72 
รถบรรทุกมากกว่า 4 

ล้อ 
91.80 99.00 

สำหรับการกระจายตัวข้อมูลความเร็วของยานพาหนะแต่ละ
ประเภท หลังติดต้ังป้ายแจ้งเตือนความเร็วฯ แสดงดังรูปที่ 15 และ 16 

  
รูปที่ 15 การกระจายตัวและเปอร์เซ็นต์ไทล์ความเร็วของรถยนต์

ส่วนบุคคล กม. 32+500 I (ขาเข้า) หลังติดต้ังป้ายฯ 
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รูปที่ 16   การกระจายต ัวและเปอร ์เซ ็นต ์ไทล ์ความเร ็วของ

รถบรรทุกมากกว่า 4 ล้อ กม. 32+500 I (ขาเข้า) หลัง
ติดต้ังป้ายฯ 

ตารางท่ี 9  การเปรียบเทียบความเร็วขีดจำกัดบนของยานพาหนะ 
กม. 32+500 I (ขาเข้า) ก่อนและหลังติดต้ังป้ายฯ 

ประเภท
ยานพาหนะ 

ความเร็วของยานพาหนะ (กม./ชม.) ร้อยละ
ความ

แตกต่าง 
85th Percentile 

ก่อน 
85th Percentile 

หลัง 
รถยนต์ 

ส่วนบุคคล 
119.88 117.72 -1.80 

รถบรรทุก
มากกว่า 4 ล้อ 

99.00 99.00 0.00 

เมื่อเปรียบเทียบค่าความเร็วขีดจำกัดบนแต่ละประเภทก่อนและ
หลังติดตั ้งป้ายแจ้งเตือนความเร็วฯ ดังตารางที่ 9 พบว่า รถยนต์ 
ส่วนบุคคล ค่าความเร็วขีดจำกัดบนลดลง 2.16 กม./ชม.คิดเป็นร้อยละ 
1.80 และรถบรรทุกมากกว ่า 4 ล้อ ค่าความเร ็วข ีดจำก ัดบน 
ไม่เปลี ่ยนแปลง แสดงให้เห็นว่า ป้ายแจ้งเตือนความเร็วฯ กม. 
32+500 I (ขาเข้า) ทำให้แนวโน้มการใช้ความเร็วขีดจำกัดบนของ
รถยนต์ส่วนบุคคลลดลง แต่รถบรรทุกมากกว่า 4 ล้อ ไม่เปล่ียนแปลง 

4.3.3. การเปรียบเทียบความเร็วของยานพาหนะกับ
ขีดจำกัดความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด 

หากเปรียบเทียบระหว่างความเร็วของยานพาหนะ กม. 32+500 
I (ขาเข้า) หลังติดตั้งป้ายแจ้งเตือนความเร็วฯ กับขีดจำกัดความเร็ว
ตามที่กฎหมายกำหนด  โดยการพิจารณากราฟเปอร์เซ็นต์ไทล์ของ
ความเร็วและค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ของความเร็วที ่ 85 ของแต่ละ
ยานพาหนะพบว่า ยานพาหนะทั ้ง 2 ประเภท ได ้แก ่ รถยนต์ 
ส่วนบุคคล และรถบรรทุกมากกว่า 4 ล้อ ส่วนใหญ่มีแนวโน้มใช้
ความเร็วมากกว่าขีดจำกัดความเร็วที่กฎหมายกำหนด ดังรูปที่ 17 

 
รูปที่ 17  การเปร ียบเท ียบระหว ่างความเร ็วของยานพาหนะ 

หลังติดตั ้งป ้ายแจ้งเตือนความเร็วฯ กม. 32+200 I  
(ขาเข้า) กับขีดจำกัดความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด 

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาพฤติกรรมการใช ้ความเร ็วและการประเมิน
ประสิทธิภาพของป้ายแจ้งเตือนความเร็วฯ กม. 14+600 I (ขาเข้า) 
กม. 24+100 O (ขาออก) และกม. 32+500 I (ขาเข้า) บนทางพิเศษ
บูรพาวิถี ที่ได้รับการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ 
(Dangerous Factor) ว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง สรุปได้ว่า 
พฤติกรรมการใช้ความเร็วภายในพื้นที่ศึกษามีความแตกต่างกันตาม
ประเภทของยานพาหนะและตำแหน่งที่ดำเนินการติดตั้งป้ายแจ้งเตือน
ความเร็วแบบพลังงานแสงอาทิตย์ เมื่อพิจารณาค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 85 
ของความเร็วเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการติดตั้งป้ายแจ้ง
เตือนความเร็วฯ พบว่า รถยนต์ส่วนบุคคลมีแนวโน้มลดการใช้ความเร็ว
ลงโดยเฉลี่ยร้อยละ 1.75 และรถบรรทุกมากกว่า 4 ล้อ มีแนวโน้มลด
การใช้ความเร็วลงโดยเฉลี่ยร้อยละ 0.81 ดังนั้นยานพาหนะส่วนใหญ่มี
แนวโน้มลดการใช้ความเร็วลงโดยเฉลีย่ประมาณร้อยละ 1.28 ถึงแม้ว่า
แนวโน้มการใช้ความเร็วจะลดลงแต่เมื ่อเปรียบเทียบกับขีดจำกัด
ความเร็ว ตาม พรบ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ตามที่กฎหมายกำหนด 
พบว่า การใช้ความเร็วของรถยนต์ส่วนบุคคลและรถบรรทุกมากกว่า  
4 ล้อ ทั้ง 3 พื้นที ่ยังมีค่ามากกว่าความเร็วตามที ่กฎหมายกำหนด  
ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผลการศึกษาประสิทธิภาพป้ายแจ้ง
เตือนความเร็วบนทางหลวงของประเทศไทย [9] ที่พบว่า ผู้ขับขี่ยังคง
ใช้ความเร็วสูงเกินจากความเร็วที่กำหนด แม้ว่าจะมีค่าความเร็วที่ลดลง
อย่างมีนัยสำคัญหลังการติดตั้งป้ายแจ้งเตือนความเร็ว แสดงให้เห็นว่า 
การนำป้ายแจ้งเตือนความเร็วไปติดตั้งในพื้นที่อื่นๆ ที่มีความเสี่ยงของ
การเกิดอุบัติเหตุที่มาจากสาเหตุของการใช้ความเร็วเพื่อลดการใช้
ความเร็วของยานพาหนะลงได้ ทั้งนี้การใช้ความเร็วของยานพาหนะที่
ลดลงจะช่วยลดความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุได้อีกด้วย 

ดังนั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจึงควรพิจารณาดำเนินการ
กำหนดขีดจำกัดของความเร็วที่เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงลักษณะ
ทางกายภาพด้วยการนำมาตรการควบคุมความเร็วต่างๆ ที่เหมาะสม 
เช่น ข้อความเตือนบนผิวทาง เป็นต้น อีกทั้งใช้มาตรการด้านการ
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บังคับใช้กฎหมายโดยการติดตั ้งกล้องตรวจจับความเร็วแบบ
อัตโนมัติ ซึ ่งจะสามารถควบคุมพฤติกรรมการใช้ความเร็วของ
ยานพาหนะและนำไปสู่การลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุที ่เกิดจาก
ความเร็วบนทางพิเศษบูรพาวิถีได้ 

6. กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณพนักงานและลูกจ้างการทางพิเศษแห่งประเทศไทยทุกท่าน 

ที่ได้เอ้ือเฟ้ือข้อมูลและให้ความช่วยเหลือในการดำเนินการวิจัยคร้ังนี้ 
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การลดปัญหาจราจรติดขัดบนทางหลวงหมายเลข 3242 (ถนนเอกชัย) 
TRAFFIC MITIGATION ON THE NATIONAL HIGHWAY NUMBER 3242 (EKACHAI ROAD) 

นายณัฐพงศ์ โมราบุตร1,* และ รศ.ดร.วินัย รักสุนทร1 
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บทคัดย่อ 

ทางหลวงหมายเลข 3242 หรือ ถนนเอกชัย ปัจจุบันมีสภาพการจราจรที่หนาแน่น ส่งผลให้เกิดการจราจรติดขัดสะสมเป็นระยะทางยาว 1.70 
กิโลเมตร จากการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม พบสาเหตุหลัก 2 อย่าง ที่ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดดังกล่าว  ประกอบไปด้วย 
1) ปัญหาช่องจราจรไม่เพียงพอต่อการเดินทาง และ 2) ปัญหาการจัดการทางแยกด้วยสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยกบางบอน 3 ในการวิจัยนี้ ได้
ทำการวิเคราะห์และเปรียบเทียบแต่ละแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยแบบจำลองการจราจร พบว่า การจัดการทางแยกโดยการปรับปรุงสัญญาณไฟ
จราจรบริเวณทางแยกบางบอน 3 พร้อมกับการเพิ่มช่องจราจรบริเวณสะพานต่างระดับเอกชัย สามารถเพิ่มความเร็วเฉลี่ยของยวดยานได้ ร้อยละ 
3.92 และลดระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางได้  ร้อยละ 12.56 
คำสำคัญ: การแก้ปัญหาจราจร, ปัญหาจราจรติดขัด, แบบจำลองการจราจร 

Abstract 

The National Highway Number 3242 or Ekachai Road, currently, has high traffic volume. As a result, traffic congestion 
accumulated over a distance of 1.80 kilometers. Based on field studies, there are two major reasons causing such traffic 
congestion: 1) inadequate of travel lanes, and 2) improper traffic management at Bangbon 3 intersection. In this study, each 
solution was analyzed and compared using traffic simulation model. It was found that improving traffic signal at Bangbon 3 
intersection along with the addition of traffic lanes at Ekachai interchange increased average speed of vehicles and reduced 
travel time by 3.92 percent and 12.56 percent, respectively.  
Keywords: Traffic Mitigation, Traffic Congestion, Traffic Simulation Model 

 
1. บทนำ 

1.1. ที่มาและความสำคญัของปัญหา 
 

ปัจจุบันปัญหาการจราจรติดขัดในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล เป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยปัญหา
ดังกล่าวก่อให้เกิดความสูญเสียด้านเวลาในการเดินทาง เพิ่มต้นทุน
ในการขนส่งสินค้า เกิดการเผาผลาญเชื้อเพลิงโดยเปล่าประโยชน์
และก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศตามมา สาเหตุหลักเหล่านี้เป็นผล 
มาจาก ความต้องการเดินทางบนท้องถนนมีมากกว่าความจุของถนน 
การขยายตัวของเมืองแบบก้าวกระโดด การวางโครงข่ายของถนนไม่
สัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์ที ่ด ิน การไม่เคารพกฎหมาย และ   
ปัญหาการจัดการทางแยก เป็นต้น  

ถนนทางหลวงหมายเลข 3242 หรือ ถนนเอกชัย ถูกสร้างขึ้น
คร้ังแรกในปี พ.ศ. 2516 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออำนวยความสะดวก
ด้านการคมนาคมขนส่งระหว่างชุมชน จากอำเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร ถึง เขตจอมทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร    
ถนนเอกชัยนี้มีจุดตัดถนนสายสำคัญ จำนวน 4 สาย ได้แก่ ถนนทาง
หลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) ที่ กม. 21+520 ถนนทาง

หลวงหมายเลข 3901, 3902 และถนนกาญจนาภิเษก (ทางหลวง
พิเศษหมายเลข 9, วงแหวนรอบนอกด้านใต้) ที่ กม.19+225 และ
ถูกบูรณะขึ ้นเป็นครั ้งที ่ 2 ใน ปี พ.ศ. 2549 เนื ่องจากสภาพ
การจราจรที่หนาแน่นมากขึ ้น ปัจจุบันถนนเส้นนี ้ย ังคงมีสภาพ
การจราจรที่หนาแน่นดังเดิม เนื่องจากความต้องการเดินทางออกสู่
ภูมิภาคต่างๆ บริเวณ ถนนกาญจนาภิเษก มีปริมาณท่ีมาก ทำให้เกิด
การจราจรติดขัดสะสมเป็นระยะทาง 1.70 กิโลเมตร และจากข้อมูล
ปริมาณจราจรของ สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง 
(2563) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2563 พบว่า มีปริมาณจราจรเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 33.95 ปัจจุบันถนนเส้นนี ้ม ีปริมาณจราจรเฉลี ่ยอยู ่ที่ 
135,863 คันต่อวัน  

ดังนั้น ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจึงเกิดเป็นงานวิจัย
ฉบับนี ้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื ่อวิเคราะห์ถึงปัญหาและสาเหตุ      
ของการจราจรที ่ติดขัด และเพื ่อเป็นแนวทางในการแก้ป ัญหา
การจราจรที่ติดขัดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์ผ่านโปรแกรมจำลอง 
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1.2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาแบบจำลองสภาพการจราจรติดขัด บนทางหลวง
หมายเลข  3242 (ถนนเอกช ัย )  ระหว ่าง  กม .16+400 ถึง 
กม. 18+800 ด้านซ้ายทาง 

2. เพื่อประเมินแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด บนทาง
หลวงหมายเลข 3242 (ถนนเอกชัย) ระหว่าง กม.16+400 ถึง 
กม. 18+800 ด้านซ้ายทาง    

1.3. ขอบเขตการศึกษา 

การว ิจ ัยนี ้ดำเนินการบนทางหลวงหมายเลข 3242 หรือ     
ถนนเอกชัย ระหว่าง กม.16+400 ถึง กม.19+200 (ด้านซ้ายทาง) 
รวมระยะทางที่ทำการวิจัย 2.80 กิโลเมตร ตำแหน่งที่วิจัยแสดง   
ดังรูปที่ 1 โดยทำการเก็บข้อมูลวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 
เวลา 6.00 น. ถึง 18.00 น.  

 

 
รูปที่ 1  แสดงแผนท่ีขอบเขตพ้ืนที่วิจัย ระหว่าง กม.16+400 ถึง 

กม.19+200 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

2.1. ปัญหาด้านการจราจรและการขนส่ง 

จากรายงานของ บร ิษ ัท Uber ประเทศไทย โดย ศ ิร ิภา  
จึงสวัสด์ิ (2560) ผู้จัดการประจำประเทศไทย กล่าวว่า แนวโน้ม
ปัญหาการจราจรที ่ติดขัดในหลาย ๆ เมือง ในภูมิภาคอาเซียน
เลวร้ายลงทุกปี โดยกรุงเทพมหานครมีปัญหาการจราจที่ติดขัดมาก
ที ่ส ุดในภูม ิภาค ตามมาด้วย จาการ์ตา มะนิลา ฮานอย และ
กัวลาลัมเปอร์ กรุงเทพมหานครนอกจากเป็นเมืองที ่ม ีป ัญหา
การจราจรติดขัด ยังเป็นเมืองที่มีปัญหาที่จอดรถไม่เพียงพอเป็น
อันดับ 1 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย โดยเฉลี ่ยจะ
เสียเวลาถึง 72 นาทีต่อวันกับปัญหารถติด และอีก 24 นาที กับ
ปัญหาการหาที่จอดรถ หรือรวมกันกว่า 1 ชั่วโมงต่อวัน หรือ 24 วัน
ต่อปี ซึ่งส่งผลในแง่ของต้นทุนทางเศรษฐกิจ คือ รายได้ของคนที่ขับ
รถในกรุงเทพมหานครจะหายไปโดยเฉล่ีย 157,000 บาทต่อคนต่อปี 
และในภาพรวมจากการศึกษาของธนาคารเพื่อการพัฒนาอาเซียน 

(ABD) พบว่าต้นทุนทางเศรษฐกิจจะคิดเป็น 2.5 เปอร์เซ็นต์ ของ    
จีดีพีภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ในด้านสิ่งแวดล้อมพบว่าการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในอาเซียนกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ มาจากการเดินทาง 
เทียบกับค่าเฉลี่ยของโลกอยู่ที่ระดับเพียง 31 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งในหลาย
ประเทศในโลกตะวันตกยังถือว่ามากเกินไป 

2.2. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

วุฒิไกร ชัยปัญหา (2561) ได้ทำการศึกษาการประยุกต์ใช้
แบบจำลองสภาพการจราจรระดับจุลภาคในการประมาณค่าความจุ
ของทางหลวง 4 ช่องจราจร นอกเมือง (เกาะกลางถนนแบบยก) ซึ่ง
ได้พิจารณาปัจจัยที่มีผลกระทบซึ่งประกอบด้วย ทางเชื่อม จุดกลับ
รถ และยวดยานขนาดใหญ่ โดยประยุกต์ใช้แบบจำลองระดับจุลภาค
ซึ้งเป็นวิธีการที่ลดข้อจำกัดในการสำรวจข้อมูล โดยการจำลองนี้เป็น
การจำลองสถานการณ์และพฤติกรรมของผู้ขับขี่ โดยผลการทดลอง
พบว่า ความจุสูงสุดของสภาพในอุดมคติเท่ากับ 2,160 คัน/ชั่วโมง/
ช่องจราจร ในขณะที่ความจุของทางหลวงซึ่งเป็นตัวแทนในการ
สำรวจเท่ากับ 1,524 คัน/ชั่วโมง/ช่องจราจร ซึ่งมีค่าน้อยกว่าการ
คำนวณด้วยวิธี HCM 2010 ร้อยละ 23.5 โดยจุดกลับรถเป็นปัจจัย
ที่มีผลกระทบสูงสุดเนื่องจากรบกวนกระแสจราจรบนทางหลวงทั้ง
การตัดกระแสจราจรในทิศทางตรงข้ามและกีดขวางการสัญจรใน
ทิศทางเดียวกันเมื่อมีปริมาณจราจรรอกลับรถเพิ่มขึ้น โดยผู้วิจัยได้
ทำการพัฒนาแบบจำลองสำหรับประมาณค่าความจุในรูปแบบของ
สมการถดถอยพหุคูณเชิงเส้นที่ได้จากความสัมพันธ์ระหว่างความจุ
กับปัจจัยที่มีผลกระทบเพื่อเป็นแนวทางในการประมาณค่าความจุ
ของทางหลวงท่ีมีลักษณะทางกายภาพที่ใกล้เคียงกันสำหรับประเทศ
ไทยในอนาคต 

เรืออากาศตรี ชวิศ ทองเปี ่ยม (2561) ได้ศึกษาการจัดการ
จราจรบริเวณสี่ทางแยกบนถนนพหลโยธินและพื้นที่กองทัพอากาศ 
ดอนเมือง โดยได้สำรวจปริมาณจราจรและลักษณะทางกายภาพของ
พื ้นที ่ศึกษาเพื่อเสนอแนววิธีจัดการจราจรบนถนนพหลโยธินใน
ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น ปรับแก้ข้อมูลในโปรแกรมจำลอง ทั้งการ
ปรับลักษาณะทางกายภาพ การปรับปรุงจังหวะสัญญาณไฟจราจร
ทั้ง 4 ทางแยก ซึ่งพบว่า ทางแยกอากาศโยธินมีปัญหาการจราจร
สูงสุด สามารถลดเวลาในการเดินทาง ความล้าช่า และความยาว
ของแถวคอยได้ เฉลี่ยร้อยละ 10.38, 10.91 และ 42.39 ตามลำดับ 
ทางแยกกองบิน 6 ที่มีปัญหารองลงมา สามารถลดเวลาในการ
เดินทาง ความล้าช่า และความยาวของแถวคอยได้ เฉลี่ยร้อยละ 
16.29, 49.92 และ 42.66 ตามลำดับ ส่วนดัชนีเปรียบเทียบสภาพ
การจราจรบนถนนพหลโยธิน (ค่าเฉลี่ยทั้ง 4 แยก) ในอนาคตพบว่า 
ค่าความหนาแน่นลดลงจากเดิม เท่ากับ 32.52 คันต่อกิเลมตร คิด
เป็นร้อยละ 46.92 ค่าความเร็วของยวดยานเพิ่มขึ้นเท่ากับ 5.43 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 40.89 และค่าอัตราการไหลของ
การจราจรเพ่ิมขึ้นเท่ากับ 639 คันต่อชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 8.83 
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2.3. ปริมาณจราจร 

2.3.1. ปริมาณจราจร (Traffic Volumn)  

Highway Capacity Manual (2010) ได้อธิบาย จำนวนของ
ยวดยานที ่เคลื ่อนที ่ผ ่านจุดหนึ ่งหรือช่วงหนึ ่งของถนนภายใน
ช่วงเวลาหนึ ่ง ซึ ่งมีหน่วยเป็น คัน ต่อ เวลา เช่น คันต่อชั ่วโมง      
เป็นต้น ค่าของปริมาณอาจแยกได้ตามประเภทของยวดยาน เช่น 
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถประจำทาง รถบรรทุก หรือจักรยานยนต์ 
หรือเป็นค่ารวมของยวดยานทุกประเภท โดยจะขึ ้นอยู่กับความ
ละเอียดและขนาดของข้อมูลที่ต้องการ ซึ่งอธิบายได้ดังต่อไปน้ี 

1) ปริมาณจราจรในหนึ่งปี (Annual Traffic) หมายถึง จำนวน
ยานยวดยานที่ผ่านจุดนับในเวลา 1 ปี ซึ่งใช้เวลาในการเก็บข้อมูล
เป็นเวลานานและเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ การเก็บข้อมูลใน
ลักษณะนี้จึงต้องมีความสำคัญมาก เช่น การคาดคะเนของรายได้
ของด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมรถ เป็นต้น  

2) ปริมาณจราจรเฉลี ่ยต่อวันทั ้งปี (Annual Average Daily 
Traffic, AADT) หมายถึง ค่าเฉลี่ยปริมาณจราจรรายวันตลอดปี โดย
เฉลี่ยปริมาณจราจร 24 ชั่วโมง ณ ตำแหน่งหรือช่วงถนนที่กำหนด
ตลอดระยะเวลา 365 วัน มีหน่วยเป็น คันต่อวันต่อปี 

3) ปร ิ มาณจราจร เฉล ี ่ ยต ่ อส ั ปดา ห์  (Average Annual 
Weekday Traffic, AAWT) หมายถึง ค่าเฉลี ่ยปริมาณจราจรราย
สัปดาห์ตลอดปี โดยเป็นค่าเฉลี่ยปริมาณจราจรใน 24 ชั่วโมง ที่นับ
ได้ในวันที ่อยู ่ระหว่างสัปดาห์ (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์) ตลอด
ระยะเวลา 365 วัน มีหน่วยเป็น คันต่อสัปดาห์ต่อปี 

4) ปริมาณจราจรเฉลี ่ยต่อวัน Average Daily Traffic (ADT) 
หมายถึง ค่าเฉลี่ยปริมาณจราจรรายวัน โดยเป็นค่าเฉลี่ยของปริมาณ
จราจรใน 24 ชั ่วโมง ณ ตำแหน่งหรือช่วงถนนที ่กำหนดตลอด
ช่วงเวลาที่ทำการสำรวจข้อมูล มีหน่วยเป็น คันต่อวัน 

5) ปริมาณจราจรรายช ั ่วโมง (Hourly Volume) หมายถึง 
ปริมาณจราจรต่อชั ่วโมง (Hourly Volume, HV) ซึ ่งได้จากการ
สำรวจปริมาณจราจรในแต่ละช่วงเวลาที ่ต ้องการ เช ่น อาจ
ทำการศ ึกษาในช ่วงช ั ่วโมงเร ่งด ่วนในตอนเช ้าและตอนเย็น             
มีหน่วยเป็น คันต่อชั่วโมง 

2.3.2. ตัวประกอบชั่วโมงสูงสุด 

Highway Capacity Manual (2010) ได้อธิบายตัวประกอบ
ชั่วโมงสูงสุด (Peak hour factor, PHF) หมายถึง ค่าการกระจายตัว
ของปริมาณจราจรสูงสุดในชั่วโมงเร่งด่วน โดยทั่วไปค่าตัวประกอบ
ชั ่วโมงสูงสุดมักนำไปใช้ในการออกแบบสัญญาณไฟจราจร และ
สามารถนำไปวิเคราะห์ความสามารถในการรองรับปริมาณจราจร
ของถนนได้ ซึ่งค่าตัวประกอบสูงสุดที่ได้สูงสุด เท่ากับ 1 จะเกิดขึ้น
ในกรณีที่ปริมาณจราจรคงที่ในทุกช่วงเวลา ค่า PHF จะอยู่ระหว่าง 
0.7 สำหรับชาญเมือง กับ 0.98 สำหรับในเมืองที ่มีการจราจร

หนาแน่น เป็นต้น คำนวณได้ ดังสมการท่ี (1) 
 

                          𝑃𝐻𝐹                                 (1) 
 

โดยท่ี PHF คือ ตัวประกอบชั่วโมงสูงสุด 
 V คือ ปริมาณจราจรทั้งหมดรายช่ัวโมง 
 V15 คือ ปริมาณจราจรสูงสุดในช่วงเวลา 15 นาที 

2.3.3. ค่าเทียบเท่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล 

เป็นค่าที่เปรียบเทียบยวดยานชนิดต่าง ๆ ให้ออกมาในรูปแบบ
ของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลภายใต้สภาพถนนและสภาพการจราจร
หนึ่ง ๆ เช่น รถบรรทุกหรือยวดยานที่มีขนาดใหญ่มักเคลื่อนตัวใน
กระแสจราจรได้ช้ากว่ารถยนต์นั ่งส่วนบุคคล ซึ ่งก่อให้เกิดการ      
กีดขวางการจราจร ถึงแม้ว ่าการเคลื ่อนที ่ในกระแสจราจรจะ
ใกล้เคียงกับยวดยานส่วนบุคคล แต่ก็ยังใช้พื้นที่ถนนมากกว่า ข้อมูล
การเปรียบเทียบ ดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 แสดงหน่วยเทียบเท่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger 
Car Unit, PCU) 

ประเภทของยวดยาน หน่วย PCU 
รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน 1 
รถโดยสารขนาดเล็ก 1.5 
รถโดยสารขนาดกลาง 1.5 
รถโดยสารขนาดใหญ่ 2.1 
รถบรรทุก 4 ล้อ 1 
รถบรรทุก 6 ล้อ 2.1 
รถบรรทุก 10 ล้อ 2.5 
รถบรรทุกพ่วง 2.5 
รถบรรทุกกึ่งพ่วง 2.5 
รถจักรยานยนต์ 0.333 

หมายเหตุ : รายงานปร ิมาณการเด ินทางบนทางหลวง          
กรมทางหลวง (2559) 

2.3.4. ความเร็วและเวลาในการเดินทาง (Speed and 
Travel Time) 

Highway Capacity Manual (2010) อธิบาย ความเร็วที่ใช้ใน
การเคลื่อนที่ของยวดยาน ผ่านตัวแปร 2 ตัวแปร ประกอบไปด้วย 
Space Mean Speed, SMS ซึ ่งหมายถึง ค่าเฉลี ่ยความเร็วของ
ยวดยานทั้งหมดที่ครอบครองช่วงถนนที่พิจารณาในช่วงเวลาที่
กำหนด ด ังสมการท ี ่  (2) และ Time Mean Speed, TMS ซึ่ ง
หมายถึง ค่าเฉลี่ยความเร็วของยวดยานทั้วหมดที่วิ่งผ่านตำแหน่ง
ใดๆ บนถนนหรือช่องจราจรในช่วงเวลาที่กำหนด ดังสมการท่ี (3) 

      Space Mean Speed, SMS  ∑         (2) 

       Time Mean Speed, TMS  
∑

        (3) 
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โดยท่ี SMS ค ือ  ค ่า เฉล ี ่ ยความเร ็ วของยวดยานท ั ้ งหมดที่
ครอบครองในช่วงถนนที่พิจารณา หน่วย กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
 TSM คือ ค่าเฉลี่ยความเร็วของยวดยานทั้งหมดที่วิ ่งผ่าน
ตำแหน่งใดๆในช่วงเวลาที่กำหนด หน่วย กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
 d คือ ระยะทาง หน่วย กิโลเมตร 
 t คือ เวลา หน่วย ชั่วโมง 
 n คือ จำนวนของยวดยาน หน่วย คัน 

อย่างไรก็ตามค่า Time Mean Speed ที่ได้จากการคำนวณ  
จะมีค่ามากกว่าค่า Space Mean Speed เสมอ   

2.3.5. เวลาในการเดินทาง (Travel Time) 

Highway Capacity Manual (2010) อธิบาย เวลาทั ้งหมดท่ี
ยวดยานใช้ในการเดินทางในช่วงถนนหรือระยะทางที่กำหนด ขณะที่
รถวิ่ง เวลารถวิ่ง (Running Time) คือ เวลาทั้งหมดเฉพาะช่วงที่รถ
วิ่งที่ใช้ในการเดินทางในช่วงถนนหรือระยะทางที่กำหนด โดยความ
แตกต่างกันระหว่างเวลาทั้งสองประเภทนี้ คือ กรณีเวลาที่รถว่ิง    
จะไม ่นำความล่าช ้าท ี ่ เก ิดจากการหยุดรถ (Stopped delay)        
มาพิจารณาเป็นเวลาที่ใช้ในการเดินทาง ขณะที่เวลาในการเดินทาง 
จะนำความล่าช้าดังกล่าวมาพิจารณาร่วมด้วย ดังนั้น ความเร็วใน
การเดินทางเฉลี่ย จะอ้างอิงกับเวลาที่ใช้ในการเดินทางเฉลี่ย และ
ความเร็วรถว่ิงเฉลี่ยจะอ้างอิงกับเวลารถว่ิงเฉลี่ย  

1) เวลาเฉล ี ่ยในการเด ินทาง (Average Travel Time) คือ     
ค่าผลรวมเวลาในการเดินทางของยวดยานแต่ละคันหารด้วยจำนวน
ยวดยาน 

2) ความล ่าช ้าในการเด ินทาง  (Travel Time Delay) คือ    
เวลาทั้งหมดที่สูญเสียไปในการเดินทางโดยยวดยาน ที่อยู่นอกเหนือ
การควบคุมของผู้ขับขี่ โดยคำนวณได้จากความแตกต่างระหว่าง
เวลาในการเดินทางที่เกิดขึ้นจริงกับเวลาในการเดินทางในสภาพ
กระแสการจราจรที่ไม่แออัด หน่วย วินาทีต่อคัน   

3) ความล่าช้าเฉลี ่ยในการเดินทาง (Average Travel Time 
Delay) คือ ค่าผลรวมของความล่าช้าในการเดินทางของยวดยานแต่
ละคันหารด้วยจำนวนยวดยานในช่วงถนนหรือระยะทางที่กำหนด 
หน่วย วินาที 

4) การไหลแบบคอขวด (Bottleneck) คือ ช่วงของถนนที ่มี
ลักษณะการบีบอัดความจุปริมาณจราจรซึ่งมักเกิดจากช่วงของถนน
ที่มีการลดจำนวนช่องจราจรลง เช่น บริเวณที่เป็นอุโมงค์ หรือ 
สะพาน   

2.4. โปรแกรมจำลอง 

Eleni Karioti (2017) ได้ทำการศึกษาผลกระทบด้านการจราจร
และสิ ่งแวดล้อมบนถนนวงแหวนด้านในของเมืองเทสซาโลนิกิ 
ประเทศกรีซ โดยใช้โปรแกรมจำลองระดับจุลภาค AIMSUN จำลอง
การเคลื่อนที่ของยวดยานแต่ละคันและทำการสุ่มตัวเลือกในการ

จำลองเหตุการณ์ เพ่ือจำลองการเคล่ือนที่ของยวดยานแต่ละคันและ
เลือกรูแปบบการจำลองเหตการณ์ในช่วงเวลาที ่กำหนด โดย
ทำการศึกษาบนถนนวงแหวนด้านในเป็นระยะทางยาว 14 กิโลเมตร 
ปริมาณจราจรที ่ถ ูกใช้ในแบบจำลองนี ้ได้มาจากการเก็บข้อมูล
ภาคสนามในวันธรรมดาโดยใช้เลเซอร์ในการตรวจนับ ข้อมูลที่ได้ยัง
สมารถนำไปประยุกต์ใช้ในแบบจำลองระดับมหาภาคซึ่งนำไปใช้กับ
เมืองใหญ่ ๆ ได้ เมื่อนำข้อมูลปริมาณจราจรที่ได้ไปใส่ในโปรแกรม
จำลองที่เรียกว่า AIMSUN ได้กำหนดเหตุการณ์ขึ้นมาจำนวน 12 
เหตการณ์ ตัวชี้วัดที่ได้จากการประเมินผลประกอบไปด้วย ความ
หนาแน่นของปริมาณจราจร ความเร็วของยวดยานที่ใช้ในการ
เดินทาง ความสิ้นเปลืองน้ำมัน เป็นต้น ผลการศึกษาที่ได้แสดงให้
เห็นว่าความเร็วและความล่าช้าของสภาพการจราจรจะได้รับ
ผลกระทบอย่างรุนแรงเมื่อมีเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น เช่น 
อุบัติเหตุบริเวณทางร่วมทางแยก ซึ่งส่งผลให้เกิดความล่าช้าและการ
ส้ินเปลืองน้ำมันขึ้นในขณะท่ีรอเพ่ือไปต่อ  

อย่างไรก็ตาม การนำข้อมูลที่ได้จากภาคสนามมาปรับใช้ใน
แบบจำลองจะต้องมีการปรับแก้ค่า เพื ่อให้สภาพการจราจรใน
แบบจำลองมีความใกล้เค ียงกับสภาพความเป็นจริงมากที ่สุด 
Hourdakis, Michalopoulos และ Kottommannil (2003) กล่าว
ว่า ความน่าเชื่อถือของแบบจำลองใดๆ ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ที่ใกล้เคียง
กับความเป็นจริงมากที่สุด ซึ่งได้จากการทดลองซ้ำ ค่าที่นิยมนำมาใช้
ในมักเป็นค่าที่วัดได้ เช่น ปริมาณจราจร ความเร็วยวดยาน เวลาใน
การเดินทาง เป็นต้น ผ่านกระบวนการทางสถิติของ Geoffrey E. 
Havers (GEH) ดังสมการท่ี (4) 

 

                            GEH                           (4) 
โดยท่ี M คือ ปริมาณจราจรที่ได้จากแบบจำลอง  
 C คือ ปริมาณจราจรที่ได้จากจากการสำรวจ 

 

ค่า GEH เป็นตัวชี้วัดความสอดคล้องระหว่างปริมาณจราจรที่ได้
จากแบบจำลองและจากการสำรวจข้อมูลภาคสนามใน 1 ชั่วโมง   
ให้มีสภาพใกล้เคียงกันมากที่สุด ค่า GEH ที่ได้สรุปได้ ดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2  แสดงความหมายของค่า GEH ที่ได้จากการประมวลผล 

GEH ความหมาย 
GEH < 5 ปริมาณจราจรจากแบบจำลอง มี

ความสอดคล้องกับปริมาณจราจร
จากภาคสนาม  ถ ือ เป ็นข ้อม ูลที่
ยอมรับได้ 

5 < GEH < 10 ปร ิมาณจราจรจากแบบจำลอง   
ม ีความคลาดเคล ื ่อนก ับปร ิมาณ
จราจรจากภาคสนาม ดังน ั ้นต ้อง
ปรับเทียบข้อมูลใหม่อีกครั้ง 
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GEH ความหมาย 
GEH > 10 ปริมาณจราจรจากแบบจำลองไม่

สอดคล ้องก ับปร ิมาณจราจรจาก
ภาคสนาม  

3. วิธีการดำเนินการวจิัย 

3.1. พ้ืนที่วิจัย 

การวิจัยนี้ได้วิจัยถึงความเหมาะสมในการแก้ปัญหาการจราจร
ติดขัดบนถนนเอกชัย  โดยเลือกวิจัยช่วงที่มีปัญหาการจราจรติดขัด
มากที่สุด คือช่วงระหว่าง กม.16+400 ถึง กม.19+200 ดังรูปที่ 2 
เป็นกรณีศึกษา เนื ่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นเส้นทางที ่ออกสู่    
ถนนกาญจนาภิเษก ซึ่งมีลักษณะเป็นคอขวด ดังรูปที่ 3 และมักเกิด
ปัญหาการจราจรติดขัดตลอดทั้งวันในวันธรรมดา (7.00 - 18.00 น.) 
ถึงแม้ว่าจะมีการควบคุมสัญญาณไฟจราจรโดยตรงจากเจ้าหน้าที่
ตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลบางบอน บริเวณแยกบางบอน 3 เพ่ือ
ชะลอปริมาณจราจร แต่ปัญหาดังกล่าวยังไม่ทุเลาลงไป อีกทั้ง
ข้อจำกัดด้านพื้นที่ โดยลักษณะทางกายภาพของพื้นได้มีการขยาย
ช่องจราจรเต็มพื้นที่เขตทางหลวงทำให้ไม่สามารถขยายจำนวนช่อง
จราจรเพ่ิมได้  

 
รูปที่ 2  แสดงแผนท่ีปัญหาจราจรติดขัดบนถนนเอกชัย ระหว่าง 

กม.16+400 ถึง กม.19+200 
 

 
รูปที่ 3  แสดงตำแหน่งคอขวดบรถนนเอกชัย  

บริเวณ กม.18+800 ด้านขาออก 

3.2. การสำรวจปริมาณจราจร 

ในการสำรวจปริมาณจราจร ผู ้ว ิจัยได้ทำการสำรวจข้อมูล       
ที่จำเป็นต่อการพัฒนาแบบจำลองสภาพการจราจร ซึ่งประกอบไป
ด้วย 1) ปริมาณจราจรบนถนนเอกชัย 2) จังหวะสัญญาณไฟจราจร 
บริเวณ แยกบางบอน 3 3)ลักษณะทางกายภาพของถนนเอกชัย    
4) ความเร็วเฉลี่ยในการเดินทาง 5) เวลาที่ใช้ในการเดินทาง ซึ่งได้รับ
ความอน ุเคราะห ์ข ้อม ูลจากสำน ักงานเขตบางบอน จ ังหวัด
กรุงเทพมหานคร และจากการลงสำรวจพื้นที่เก็บข้อมูลภาพสนาม
เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้ครอบคลุมที่สุด 

3.3.  การพัฒนาแบบจำลอง 

ผู้วิจัยได้ทำการคัดเลือกแบบจำลองการจราจรโดยใช้โปรแกรม 
AIMSUN ในการวิเคราะห์แก้ปัญหาการจราจรบริเวณพื้นที ่ว ิจัย  
เพื ่อประเมินผลกระทบด้านการจราจรจากการกำหนดมาตรการ
ต่างๆ เช่น ความเร็วเฉลี่ยในการเดินทาง (Speed) และเวลาเฉล่ียใน
การเดินทาง (Travel Time) โดยกระบวนการพัฒนาแบบจำลอง
สภาพการจราจรระดับจุลภาค ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

- การนำเข้าภาพถ่ายทางอากาศบริเวณถนนเอกชัย ระหว่าง 
กม .16+400 ถ ึ ง  กม .19+200 รวมแยกบางบอน  3            
จาก Google Earth ดังรูปที่ 4 

- การสร้างแบบจำลองให้มีลักษณะทางกายภาพเสมือนกับ
สภาพความเป็นจริงให้มากที่สุด ดังรูปที่ 5 

- การกำหนดตัวแปรสภาพจราจรต่างๆ ที่สำคัญต่อการพัฒนา
แบบจำลอง เช่น ข้อมูลปริมาณจราจร ประเภทของยวดยาน 
กำหนดจุด Centroid และกำหนดความต้องการเดินทางผ่าน
ระบบจัดการ Matrix ดังรูปที่ 6 

- ทำการปรับเทียบข้อมูลแบบจำลองโดยผ่านกระบวนการทาง
สถิติของ Geoffrey E. Havers (GEH)  

 

 
รูปที่ 4  แสดงการนำเข้าภาพถ่ายจาก Google Earth 
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รูปที่ 5  แสดงการสร้างโครงข่ายในแบบจำลอง 

 
รูปที่ 6  แสดงการนำเข้าข้อมูลปริมาณจราจร 

3.4. การกำหนดรูปแบบสถาณการณ์ 

ในงานว ิจ ัยนี้ ผู ้ว ิจ ัยได ้กำหนดแนวทางการแก้ไขป ัญหา
การจราจรผ่านแบบจำลอง AIMSUN ไว้ 3 รูปแบบ ประกอบไปด้วย  

3.4.1. รูปแบบท่ี 1 

แบบจำลองลักษณะทางกายภาพแบบเดิม ดังร ูปที ่ 7 แต่
ปรับปรุงรอบสัญญาณไฟจราจร บริเวณ แยกบางบอน 3 โดยใช้
ข้อมูลปริมาณจราจรในปัจจุบัน 

 

 
 

รูปที่ 7  แสดงลักษณะทางกายภาพ ที่กม.19+200 แบบเดิม 

3.4.2. รูปแบบท่ี 2 

แบบจำลองลักษณะทางกายภาพแบบใหม่ ดังรูปที ่ 8 โดย
ปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของถนนบริเวณ กม.19+200 พร้อม
ปรับปรุงรอบสัญญาณไฟจราจร บริเวณ แยกบางบอน 3 

 
รูปที่ 8  แสดงลักษณะทางกายภาพ ที่กม.19+200 แบบใหม่ 

3.4.3. รูปแบบท่ี 3 

แบบจำลองลักษณะทางกายภาพแบบใหม่ โดยปรับปรุงลักษณะ
ทางกายภาพของถนนบริเวณ กม.19+200 พร้อมปรับปรุงรอบ
สัญญาณไฟจราจร บริเวณ แยกบางบอน 3 และเพิ่มปริมาณจราจร 
ร้อยละ 10 เพื ่อเปรียบเทียบค่าเฉลี ่ยรวมของความหนาแน่น 
(Density) ความเร็วของยวดยาน (Speed) และอัตราการไหลของ
การจราจร (Flow) บนถนนเอกชัย 

4. ผลการวิจัย 

4.1. ปริมาณจราจร 

4.1.1. ปริมาณจราจร บริเวณ กม.18+600 ด้านขาออก 

จากการสำรวจและเก็บข้อมูลปริมาณจราจรภาคสนามบน  
ถนนเอกชัย บริเวณ กม.18+600 ด้านขาออก พบว่า มีปริมาณ
การจราจรอยู่ที่ 42,638 คันต่อวัน โดยแบ่งสัดส่วน ปริมาณจราจร
ได้เป็น รถยนต์ขนาด 4 ล้อ จำนวน 38,031 คันต่อวัน รถบรรทุก
ขนาด 6 ล้อ จำนวน 974 คันต่อวัน รถบรรทุกขนาด 10 ล้อขึ้นไป 
จำนวน 1,025 คันต่อวัน แปลงปริมาณจราจรเป็นหน่วย PCU ได้
จำนวน 42,683 คันต่อวัน ดังตารางที่ 3 และจากข้อมูลปริมาณ
จราจรทั ้งวัน พบว่า ช่วงที ่มีปริมาณจราจรสูงสุด คือ ช่วงเวลา     
7.30 – 8.30 น. (ช่วงเวลาเร่งด่วน) ซึ่งมีปริมาณจราจรสูงถึง 2,602 
คันต่อชั ่วโมง ดังตารางที่ 4 ประกอบกับช่วงเวลาดังกล่าวเป็น
ช่วงเวลาที ่ม ักพบปัญหาการจราจรติดขัด เป็นระยะทาง 1.7 
กิโลเมตร โดยเร่ิมจากบริเวณจุดคอขวดก่อนออกถนนกาญจนาภิเษก 
ที่ กม.18+800  
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ตารางท่ี 3  ปริมาณจราจรโดยจำแนกชนิดของยวดยาน ขาออกถนน
กาญจนาภิเษก 

ข้อมูลปรมิาณจราจร วนัพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 
รายการ ขาออก 

รถยนต์
ขนาด 
4 ล้อ 

รถบรรทุก
ขนาด 
6 ล้อ 

รถบรรทุก
ขนาด 
10 ล้อ 
ข้ึนไป 

รวมปริมาณ 
จราจร 
หน่วย 
PCU 

 

ปริมาณ
จราจร 
คัน/วัน 

38,031 974 1,025 42,683 

ตารางท่ี 4  ปริมาณจราจรในช่วงเวลาที่นำมาวิเคราห์โดยจำแนก
ชนิดของยวดยาน ขาออกถนนกาญจนาภิเษก 

ข้อมูลปริมาณจราจรช่ัวโมงเร่งด่วน วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 
ช่วงเวลา ขาออก 

รถยนต์
ขนาด 
4 ล้อ 

รถบรรทุก
ขนาด 
6 ล้อ 

รถบรรทุก
ขนาด 
10 ล้อ 
ข้ึนไป 

รวมปริมาณ 
จราจร 
หน่วย 
PCU 

7.30 – 7.45 648 7 3 671 
7.45 – 8.00 611 4 2 625 
8.00 – 8.15 661 8 0 678 
8.15 – 8.30 623 5 5 646 

รวม 2,602 

4.1.2. ปริมาณจราจร บริเวณ แยกบางบอน 3 

จากการสำรวจปริมาณจราจรบริเวณแยกบางบอน 3 พบว่า 
ปริมาณความต้องการเดินทางจาก สมุทรสาคร ไป ถนนกาญจนา
ภิเษก มีจำนวน 2,278 คันต่อชั่วโมง สมุทรสาคร ไป บางบอน 3 มี
จำนวน 901 คันต่อชั่วโมง แถวคอยยาว 315 เมตร ถนนกาญจนา
ภิเษก ไป สมุทรสาคร มีจำนวน 4,861 คันต่อชั่วโมง ถนนกาญจนา
ภิเษก ไป บางบอน 3 มีจำนวน 421 คันต่อชั่วโมง แถวคอยยาว 125 
เมตร บางบอน 3 ไป ถนนกาญจนาภิเษก มีจำนวน 472 คันต่อ
ชั่วโมง บางบอน 3 ไป สมุทรสาคร มีจำนวน 794 คันต่อชั ่วโมง 
แถวคอยยาว 580 เมตร ซึ่งข้อมูลทั้งหมดแสดงดังรูปที่ 9 ซึ่งแสดง
พร้อมกับรอบสัญญาณไฟจราจรที่ได้จากการสำรวจภาคสนาม 

 

รูปที่ 9  แสดงเฟสสัญญาณไฟจราจรและปริมาณจราจร บริเวณ
แยกบางบอน 3 

4.2. การปรับเทียบแบบจำลอง 

ในการสร ้างแบบจำลอง จะต ้องม ีการปร ับแก ้ข ้อม ูลใน
แบบจำลองให้สองคล้องกับสภาพความเป็นจริงให้มากที่สุด การ
ปรับแก้แบบจำลองนี้ผู ้วิจัยดำเนินการผ่าน กระบวนการทางสถิติ 
Geoffrey E. Havers (GEH) ซึ่งค่าที่ได้จะเป็นที่ยอมรับเมื่อค่า GEH 
ต่ำกว่า 5 ซึ่งแสดงสภาพการจราจรในปัจจุบัน ดังรูปที่ (10) และ
แสดงการปรับเทียบแบบจำลอง ผ่านความยาวของช่วงชะลอตัว
สูงสุด ระหว่าง กม.16+800 – กม.18+800 และ ความยาวช่วง
ชะลอตัวสูงสุด บริเวณ แยกบางบอน 3 ดังตารางที่ 5 ประกอบกับ 
ความเร็วเฉลี่ยในการเดินทาง และเวลาในการเดินทาง ดังตารางที่ 6 
และตารางที่ 7 ตามลำดับ เมื่อดำเนินการปรับแก้ข้อมูลแล้วเสร็จ 
ผู ้ว ิจัยจะได้ดำเนินการทดลองรูปแบบสถานการณ์ เพื ่อหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด ต่อไป  

 

รูปที่ 10  แสดงปริมาณจราจรในแบบจำลอง 
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ตารางท่ี 5  การปรับเทียบความยาวช่วงชะลอตัวสูงสุด 

บริเวณ ความยาวชะลอตัวสูงสดุ (เมตร) GEH 
< 5 จากสภาพ

ความเป็น
จริง 

จาก
แบบจำลอง 

กม.16+800 – กม.18+800 1,760 1,710 1.20 
แถวคอยฝั่งสมทุรสาคร 315 285 2.57 

แถวคอยฝั่งกาญจนาภิเษก 125 115 0.91 
แถวคอยฝั่งบางบอน 3 580 590 0.41 

ตารางท่ี 6  การปรับเทียบความเร็วเฉลี่ยในการเดินทาง 

บริเวณ ความเร็วเฉลี่ยในการเดินทาง 
(กิโลเมตรต่อช่ัวโมง) 

GEH 
< 5 

จากสภาพ
ความเป็นจริง 

จาก
แบบจำลอง 

18+600 11.04 10.72 0.10 
ฝั่งสมทุรสาคร 46.65 45.89 0.11 

ฝั่งกาญจนาภิเษก 48.83 47.45 0.20 
ฝั่งบางบอน 3 44.50 36.5 1.33 

ตารางท่ี 7  การปรับเทียบเวลาเฉล่ียในการเดินทาง 

บริเวณ เวลาเฉลีย่ในการเดินทาง 
(กิโลเมตรต่อช่ัวโมง) 

GEH 
< 5 

จากสภาพ
ความเป็นจริง 

จาก
แบบจำลอง 

18+800 15.45 17.33 0.46 

4.3. แบบจำลองรูปแบบที่ 1 

ผลวิจัยแบบจำลองรูปแบบที่ 1 การปรับปรุงรอบสัญญาณไฟ
จราจร บริเวณ แยกบางบอน 3 ข้อมูลรอบสัญญาณไฟจราจร โดยใช้
ข้อมูลปริมาณจราจรในปัจจุบัน ดังรูปที ่ 11 พบว่า ความยาว
แถวคอยบนถนนเอกชัย ลดลงจาก 1,710 เมตร เป็น 1,500 
กิโลเมตร ความยาวแถวคอยบริเวณฝั่งสมุทรสาคร เพิ่มขึ้นจาก 285 
เมตร เป็น 330 เมตร ความยาวแถวคอยบริเวณฝั่งถนนกาญจนา
ภิเษก เพิ่มขึ้นจาก 115 เมตร เป็น 130 เมตร ความยาวแถวคอย
บริเวณฝั่งบางบอน 3 ลดลงจาก 590 เป็น 120 เมตร ความล้าช้าใน
การเดินทางรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.67 ความเร็วเฉลี่ยของยวดยาน
ลดลงร้อยละ 8.75 และเวลาในการเดินทางเพิ่มขึ ้นร้อยละ 5.08 
ข้อมูลดังตารางที่ 8 

 
รูปที่ 11  แสดงการพัฒนารูปบบจำลองแบบท่ี 1  

 ตารางท่ี 8  ผลจากแบบจำลอง รูปแบบท่ี 1 

บริเวณ ก่อน
ปรับปรุง 
(เมตร) 

หลัง
ปรับปรุง 
(เมตร) 

แตกต่าง 
ร้อยละ 

แถวคอย 
กม.16+800 – กม.18+800 

1,710 1,500 -6.54 

แถวคอยฝั่งสมทุรสาคร 285 330 +7.31 
แถวคอยฝั่งกาญจนาภิเษก 115 130 +6.12 
แถวคอยฝั่งบางบอน 3 590 120 -66.20 
ความล่าช้า 76.46 83.95 +4.67 
ความเร็วเฉลี่ย  35.15 29.49 -8.75 
เวลาในการเดินทาง 163.57 181.07 -5.08 

4.4. แบบจำลองรูปแบบที่ 2 

ผลวิจัยแบบจำลองรูปแบบที ่ 2 การปรับปรุงลักษณะทาง
กายภาพของถนนบริเวณ กม.19+200 พร้อมปรับปรุงรอบสัญญาณ
ไฟจราจร บริเวณ แยกบางบอน 3 ดังรูปที่ 12 พบว่า ความยาว
แถวคอยบนถนนเอกชัย ลดลงจาก 1,710 เมตร เป็น ไม่มีแถวคอย 
ความยาวแถวคอยบริเวณฝั่งสมุทรสาคร ลดลงจาก 285 เมตร เป็น 
200 เมตร ความยาวแถวคอยบริเวณฝั่งถนนกาญจนาภิเษก ลดลง
จาก 115 เมตร เป็น 105 เมตร ความยาวแถวคอยบริเวณฝั่งบาง
บอน 3 ลดลงจาก 560 เป็น 120 เมตร ความล้าช้าในการเดินทาง
รวมลดลง ร้อยละ 23.02 ความเร็วเฉลี่ยของยวดยานเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 
3.92 และเวลาในการเด ินทางลดลง  ร ้อยละ  12.56 ข ้อมูล               
ดังตารางที่ 9 

 
รูปที่ 12  แสดงการพัฒนารูปบบจำลองแบบท่ี 2  
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ตารางท่ี 9  ผลจากแบบจำลอง รูปแบบท่ี 2 

บริเวณ ก่อน
ปรับปรุง 
(เมตร) 

หลัง
ปรับปรุง 
(เมตร) 

แตกต่าง 
ร้อยละ 

แถวคอย 
กม.16+800 – กม.18+800 

1,710 0 -100.0 

แถวคอยฝั่งสมทุรสาคร 285 200 -17.53 
แถวคอยฝั่งกาญจนาภิเษก 115 105 -4.55 
แถวคอยฝั่งบางบอน 3 590 120 -66.20 
ความล่าช้า 76.46 47.84 -23.02 
ความเร็วเฉลี่ย  35.15 38.02 +3.92 
เวลาในการเดินทาง 163.57 127.06 -12.56 

4.5. แบบจำลองรูปแบบที่ 3 

ผลวิจัยแบบจำลองรูปแบบที่ 3 จากการเพิ ่มปริมาณจราจร  
ร้อยละ 10 เพื ่อเปรียบเทียบค่าเฉลี ่ยรวมของความหนาแน่น 
(Density) ความเร็วของยวดยาน (Speed) และอัตราการไหลของ
การจราจร (Flow) บนถนนเอกชัย พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมของความ
หนาแน่น (Density) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.56 ความเร็วของยวดยาน 
(Speed) ลดลง ร้อยละ 3.18 และอัตราการไหลของการจราจร 
(Flow) เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 1.6 ข้อมูลดังตารางที่ 10 

ตารางท่ี 10 ผลจากแบบจำลอง รูปแบบท่ี 3 

ทล.3242 
(ถนนเอกชัย) 

ความ
หนาแน่น 

(คัน/
กิโลเมตร) 

ความเร็ว
ยวดยาน 

(กิโลเมตร/
ช่ัวโมง) 

อัตรา 
การไหล 
(คัน/

กิโลเมตร) 
สภาพหลังจากปรับปรุง
ลักษณะทางกายภาพ 

33.36 38.08 10,803 
 

สภาพหลังจากปรับปรุง
ลักษณะทางกายภาพ และเพิ่ม

ปริมาณจราจร  
ร้อยละ 10 

38.82 35.73 11,154 

ความแตกต่าง (%) -7.56 +3.18 +1.60 
 

5. สรุปผลการวิจัย 

จากงานวิจ ัยการลดปัญหาการจราจรติดขัดบนทางหลวง
หมายเลข 3242 หรือ ถนนเอกชัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
แบบจำลองสภาพการจราจรติดขัดบนทางหลวงหมายเลข 3242 
ระหว่าง กม.16+400 ถึง กม.18+800 ด้านซ้ายทาง และเพ่ือ
ประเมินแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรติดข ัด บนทางหลวง
หมายเลข  3242 (ถนนเอกช ัย )  ระหว ่าง  กม .16+400 ถึง              
กม.18+800 ด้านซ้ายทาง ซึ่งได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านการ
พัฒนาแบบจำลองสภาพจราจรในระดับจุลภาค โดยใช้โปรแกรม
จำลอง  AIMSUN พบว ่า การพ ัฒนาแบบจำลองร ูปแบบที ่  2         
การปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของถนน โดยการเพิ่ม Ramp 

ทางออกบนหลวงหมายเลข 3242 บริเวณ ต่างระดับเอกชัย ที่    
กม.19+200 ลงบนทางคู่ขนานทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 พร้อม
กับการปรับปรุงรอบสัญญาณไฟจราจร บริเวณ แยกบางบอน 3        
ให้ผลการวิจ ัยดีท ี ่ส ุด โดยค่าความล่าช้าในการเดินทางลงลง        
ร้อยละ 23.02 ความเร็วเฉลี่ยในการเดินทาง เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.92   
เวลาในการเดินทาง ลดลง ร้อยละ 12.56 อีกทั ้งไม่พบแถวคอย      
บนถนนเอกชัย และจากการเปรียบเทียบค่าเฉลี ่ยรวมของความ
หนาแน่น ความเร็วของยวดยาน และอัตราการไหลของการจราจร 
โดยการเพ่ิมปริมาณจราจร ร้อยละ 10 พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมของความ
หนาแน่น เพิ ่มขึ ้น ร้อยละ 7.56 ความเร็วของยวดยาน ลดลง      
ร้อยละ 3.18 และอัตราการไหลของการจราจร เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 1.6  

6. กิตติกรรมประกาศ 

ข อ ข อ บพ ร ะ ค ุ ณ คณ า จ า ร ย ์ ส า ข า ว ิ ศ ว ก ร ร ม ข น ส่ ง                  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที ่ประสิทธิ์
ประสาทวิชาความรู้และช่วยเหลือแนะนำการใช้โปรแกรม AIMSUN 
และขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางบอน เจ้าหน้าที่
ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางบอน แขวงทางหลวงธนบุรี          ที่
เอ้ือเฟ้ือข้อมูลและให้ความช่วยเหลือในการดำเนินการวิจัยคร้ังนี้ 
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การประเมินประสิทธิภาพทางข้ามแบบอัจฉรยิะบนชว่งถนนด้วยแบบจำลองการจราจรระดับจุลภาค 
PERFORMANCE EVALUATION OF INTELLIGENT MIDBLOCK PEDESTRIAN CROSSING USING MICROSCOPIC TRAFFIC 

SIMULATION MODEL 
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บทคัดย่อ 

ทางข้ามถนนบนช่วงถนนเป็นจุดขัดแย้งระหว่างคนเดินเท้าและยานพาหนะซึ่งสร้างปัญหาการจราจรติดขัดและอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งทางข้ามถนนบนช่วงถนนในเขตเมือง ในปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีขนส่งอัจฉริยะมาประยุกต์ใช้ในการจัดการการจราจรและความ
ปลอดภัยบนโครงข่ายถนนอย่างมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทางข้ามถนนแบบอัจฉริยะ (Intelligent Pedestrian Crossing) เป็นทางข้าม
ถนนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแบบอัตโนมัติมาเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่คนเดินและผู้ขับขี่ โดยตรวจจับกระแสจราจรของ
ยานพาหนะที่แล่นเข้าสู่ทางข้ามและการเคลื่อนไหวของคนเดินที่กำลังข้ามถนน ควบคุมจังหวะสัญญาณไฟแก่คนข้ามและยานพาหนะ และปรับ
ระยะเวลาสัญญาณไฟคนข้ามให้สอดคล้องกับการใช้งานของคนเดินข้าม งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบจำลองการจราจรระดับจุลภาค  
PTV Vissim เพื่อประเมินประสิทธิภาพการทำงานของทางข้ามแบบอัจฉริยะ และวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพกับทางข้ามทางม้าลาย และ
ทางข้ามมีสัญญาณไฟแบบกดปุ่ม ผลการวิจัยพบว่า ทางข้ามถนนบนช่วงถนนในรูปแบบต่าง ๆ มีประสิทธิภาพการให้บริการในสภาพการจราจรของ
คนเดินข้ามและยานพาหนะที่แตกต่างกัน โดยแบบจำลองการจราจรของรูปแบบทางข้ามสามารถนำไปใช้พัฒนาเป็นเกณฑ์พิจารณารูปแบบทางข้าม
อัจฉริยะบนช่วงถนนที่เหมาะสมในสภาพพ้ืนที่และสภาพการจราจรต่าง ๆ บนโครงข่ายถนนในเขตเมืองได้ 
คำสำคัญ: ทางข้ามถนนแบบอัจฉริยะ, ทางข้ามบนช่วงถนน, แบบจำลองการจราจรระดับจุลภาค, เทคโนโลยีขนส่งอัจฉริยะ 

Abstract 

The midblock pedestrian crossing is the conflict between pedestrians and vehicles that create frequent traffic jams and 
accidents, especially the pedestrian crossing on the road in the city. Currently, an intelligent transportation system, is widely 
applied in traffic management and road network safety, both in Thailand and abroad. Intelligent Pedestrian Crossing is a 
pedestrian crossing that uses automated technology to provide pedestrians and drivers convenience and safety. It detects the 
traffic flow of vehicles entering the crossing and the movement of pedestrians crossing the road, controls the timing of the 
traffic light on pedestrians and vehicles, and adjusts the pedestrian traffic light's timing following the usage of the pedestrian 
crossing. This research aimed to create a PTV Vissim microscopic traffic simulation to assess the performance of intelligent 
pedestrian crossing and compare their performance against zebra crossing, and fixed time signal crossings. The study results 
find that various midblock pedestrian crossing types had different service efficiency in pedestrians and vehicles traffic 
conditions. The pedestrian crossing traffic model can develop a criterion for determining intelligent pedestrian midblock 
crossing patterns on road sections suitable for various local and urban traffic conditions on urban road networks. 
Keywords: Intelligent Pedestrian Crossing, Midblock Crossing, Microscopic Traffic Simulation, Intelligent Transportation System 

 
1. บทนำ 

ในปัจจุบันการเดินข้ามถนนในเขตเมืองเป็นเรื ่องที ่ควรให้
ความสำคัญอย่างมากเพราะทางข้ามนี้เป็นจุดตัดของคนเดินเท้าและ
รถยนต์ ทำให้บริเวณทางข้ามถนนมักเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุและมี
ปัญหาการจราจรติดขัดอยู่บ่อยคร้ัง นับเป็นปัญหาที่สำคัญปัญหา
หนึ่งของประเทศไทย ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคม

เป็นอย่างมาก อันเนื่องมาจากรูปแบบการควบคุมทางข้ามถนนบน
ช่วงถนนยังไม่เหมาะสม โดยเฉพาะคนเดินเท้าจัดเป็นกลุ่มที่มีความ
เส่ียงมากที่สุด หากประสบอุบัติเหตุจะมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าผู้ขับ
ขี ่และผู ้โดยสาร พบว่าช่วง ปี พ.ศ.2557 ถึง พ.ศ.2561 จำนวน
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับคนเดินเท้าจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ แสดงดัง
รูปที่ 1 และอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการเดินทางโดยไม่จำเป็น
ถึงแม้ว่าสะพานลอยคนเดินข้าม จะจัดเป็นรูปแบบทางข้ามที่มีความ
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ปลอดภัยมากที่สุด แต่อาจเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางของผู้สูงอายุ
และผู้พิการ อีกทั้งการกำหนดตำแหน่งของสะพานลอยคนเดินข้าม
ในจุดที่ไม่เหมาะสม อาจประสบปัญหาไม่ได้รับความยินยอม 

 
รูปที่ 1 จำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับคนเดินเท้าในประเทศ

ไทย ปี พ.ศ. 2557-2561 [11] 

จากเจ้าของพื้นที่และมีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสูง ทำให้ต้องมี
การขยับตำแหน่งออกไป ส่งผลให้เพื่อเปิดใช้งานแล้ว มีประชาชน
บางส่วนไม่ใช้สะพานลอย ทำให้มีความจำเป็นในการปรับปรุง
ก่อสร้างทางข้ามถนนให้ทันสมัย ปลอดภัย รองรับผู้ใช้งาน และมี
ความเหมาะสมมากยิ่งขึ ้น อีกทั้งยังมีทางข้ามแบบอัจฉริยะเป็น
รูปแบบใหม่ที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายในต่างประเทศ และยังไม่มีเกณฑ์
ที่ปรับใช้ได้ในไทย ทั้งมีข้อดีคือปรับสัญญาณคนเดินเท้าให้ยืดหยุ่น
ขึ้นเม่ือมีการตรวจจับว่ายังมีคนเดินเท้าอยู่บนทางข้ามหรือไม่ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพการทำงาน
ของทางข้ามแบบอัจฉริยะ โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพ
กับทางข้ามในรูปแบบต่างๆ และสามารถนำไปใช้พัฒนาเป็นเกณฑ์
พิจารณารูปแบบทางข้ามอัจฉริยะบนช่วงถนนที่เหมาะสมในสภาพ
พื้นที่และสภาพการจราจรต่าง ๆ บนโครงข่ายถนนในเขตเมืองได้ 
โดยการสร้างแบบจำลองการจราจรระดับจุลภาค PTV Vissim 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวในพื้นที่เขตเมืองต่อทั้งคนเดินเท้า
และรถยนต์ 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

2.1. ทางข้าม 

ทางข้าม หมายถึง พ้ืนที่ทำไว้สำหรับคนเดินทางข้ามทาง โดยทำ
เครื่องหมายเป็นเส้นหรือแนว หรือตอกหมุดไว้บนทาง ตามความใน
พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 โดยทางข้ามถือว่าเป็น
โครงสร้างพื้นฐานที่มีประโยชน์และสำคัญต่อคนเดินเท้า ที่ช่วยสร้าง
ความสะดวกสบาย ทั้งยังทำให้คนเหล่านี้ข้ามถนนได้อย่างปลอดภัย
อีกด้วย ในบทความนี้จะสนใจทางข้ามในระดับเดียวกัน (At-Grade 
Pedestrian Crossing) ท ี ่ เ ป ็ นร ู ปแบบทางข ้ ามบนช ่ ว งถนน 
(Midblock Pedestrian Crossing) โดยสามารถจำแนกทางข้ามได้
เป็น 2 ลักษณะ คือ ทางข้ามแบบใช้สัญญาณไฟจราจร และทางข้าม
แบบไม่ใช้สัญญาณไฟจราจร [1] 

2.1.1. ทางข้ามแบบไม่มีสัญญาณไฟจราจร 

ทางข้ามแบบไม่ใช้สัญญาณไฟจราจร เป็นสิ ่งอำนวยความ
สะดวกเพ่ือความปลอดภัยของคนเดินเท้าขั้นพ้ืนฐานต้ังแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน โดยใช้สีทาทำเป็นเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง เพื่อระบุ
ตำแหน่งทางข้ามให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถมองเห็น และหยุดให้คน
เดินข้ามได้อย่างปลอดภัย โดยทางข้ามลักษณะนี้จะเหมาะสมกับ
พ้ืนที่ในเขตชุมชน หรือบริเวณถนนท่ีมีปริมาณจราจรที่น้อย [2] โดย
มีรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 

 ทางข้ามทางม้าลาย (Zebra crossing) : ทางข้ามที ่มี
รูปแบบในการพัฒนาทางข้ามระดับพื้นฐานที่มีการใช้งาน
ทั่วโลก ใช้ควบคุมให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วลง และพร้อมที่จะ
หยุดรถได้ทัน เมื่อมีคนเดินข้ามถนน ณ ทางข้ามนั้น โดย
ไม่ล้ำเข้าไปในเส้นหยุดหรือเส้นให้ทาง 

2.1.2. ทางข้ามแบบมีสัญญาณไฟจราจร 

ทางข้ามแบบใช้สัญญาณไฟจราจร เป็นทางข้ามที ่มีการนำ
สัญญาณไฟจราจรมาติดตั้งเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้มากขึ้น โดย
ส่วนใหญ่เป็นการนำรูปแบบทางข้ามพื้นฐานข้างต้นมาพัฒนาติดต้ัง
สัญญาณไฟจราจรคนข้ามเพิ่มเติม ซึ่งจะเหมาะสมกับบริเวณที่มี
ปริมาณคนข้ามเป็นจำนวนมากหรือมีปริมาณจราจรหนาแน่นและใช้
ความเร็วสูง [3] โดยมีรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 

• ทางข้ามมีสัญญาณไฟแบบกดปุ่ม (Fixed time signal) : 
ทางข้ามที่มีการติดตั้งสัญญาณไฟสำหรับคนเดินเท้า โดยจะ
ติดตั้งปุ่มกดสำหรับคนเดินข้ามทั้ง 2 ฝั่ง โดยการทำงานของ
สัญญาณไฟจะเริ่มต้นขึ้นจากการที่คนเดินเท้าเริ่มกดปุ่มที่
บริเวณเสาสัญญาณและจะมีการทำงานสัมพันธ์กับสัญญาณ
ไฟจราจรสำหรับรถยนต์ 

• ทางข ้ ามถนนแบบอ ัจฉร ิ ยะ  (Intelligent pedestrian 
crossing) : ทางข้ามที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแบบอัตโนมัติ
มาเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่คนเดิน
และผู้ขับขี่ โดยตรวจจับกระแสจราจรของยานพาหนะท่ี
แล่นเข้าสู่ทางข้ามและการเคลื่อนไหวของคนเดินที่กำลัง
ข ้ามถนน ควบค ุมจ ังหวะส ัญญาณไฟแก ่คนข ้ามและ
ยานพาหนะ และปรับระยะเวลาสัญญาณไฟคนข้ามให้
สอดคล้องกับการใช้งานของคนเดินข้าม 

2.2. เกณฑ์การตัดสินใจติดตั้งทางข้าม 

เกณฑ์การพิจารณาเพ่ือติดต้ังทางข้ามบริเวณช่วงถนนสำหรับใน
กรณีของการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางข้ามนั้น MUTCD 
(Manual of Uniform Traffic Control Device) ได้มีการนำเสนอ
แนวทางในการพิจารณาไว้ กล่าวคือ จะพิจารณาจากจำนวนคนเดิน
ข้ามทั ้งหมดต่อชั ่วโมง (Total of all pedestrians crossing per 
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hour) และจำนวนยานพาหนะทั้งสองทิศทางต่อชั่วโมง (Total of 
both approaches vehicle per hours) โดยใช้กราฟแสดงดังรูปที่ 
2 เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา [4]  

 
รูปที่ 2 เกณฑ์ในการพิจารณาติดต้ังทางข้ามแบบสัญญาณไฟ [4] 

โดยเมื ่อนำจำนวนคนเดินข้ามและปริมาณยานพาหนะท้ัง
สองทิศทาง มาพล็อตลงในกราฟดังกล่าวแล้วพบว่าจุดพล็อตอยู่
เหนือเส้นโค้ง หมายความว่า ควรพิจารณาการติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจรสำหรับคนเดินข้าม  

2.3. แบบจำลองการจราจรระดับจุลภาค 

แบบจำลองสภาพการจราจรระดับจุลภาค หมายถึง การจำลอง
พฤติกรรมการเคลื่อนที่ แบบรายคันในแต่ละประเภทบนโครงข่าย
ถนน โดยกำหนดตามพฤติกรรมของผู้ขับขี่ และประสิทธิภาพของรถ
แต่ละประเภท สามารถทำงานได้โดยการต้ังค่ารูปแบบโครงข่ายถนน 
ใส่ข ้อมูลของยานพาหนะเสมือนจริง กำหนดแนวเส้นทางการ
เคลื่อนที่ผ่านโครงข่ายถนน จากนั้นทำการสรุปวิเคราะห์ผล เพื่อวัด
ประสิทธิภาพตามที่วางแผนไว้ โดยใช้โปรแกรมท่ีสร้างขึ้นมาเพ่ือช่วย
จําลองสภาพการจราจรของรูปแบบการเดินทางประเภทต่างๆ ใน
สถานการณ์ต่างๆ และช่วยประเมินประสิทธิภาพการจราจรในเชิง
เวลาและพ้ืนที่ ในสถานการณ์นั้นๆ ได้ [5] 

แบบจำลองการจราจรระด ับจ ุลภาคของคนเด ินเท้าเป็น
แบบจำลองที่สามารถจำลองสถานท่ี และพฤติกรรมของคนเดินเท้า
ได้อย่างสมจริง เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ได้ในการทำงานด้านการจราจร
และการขนส่งได้ โดยเฉพาะด้านการวางแผนและพัฒนาสถานที่ที่มี
ปริมาณผู้ใช้สถานที่หรือปริมาณคนเดินจำนวนมาก นอกจากนี้การ
สร้างแบบจำลองที ่มีความสอดคล้องกับพื ้นที่จริงจะส่งผลทำให้
แบบจำลองสามารถนำมาใช้เป ็นเคร ื ่องม ือสำหร ับว ิเคราะห์
การจราจรของคนเดินเท้าในสถานการณ์ต่างๆ ได้ 

2.3.1. โปรแกรม PTV VISSIM 

PTV Vissim เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจำลองระบบการจราจร
ระดับจุลภาคที่มีความยืดหยุ่นสุง ใช้สำหรับจำลองสภาพการจราจร
ของยานพาหนะในเมือง และการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ 

เพื่อที่จะนำแบบจำลองที่ได้มาวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการจราจร
ติดขัดได้ โดยโปรแกรม Vissim สามารถออกแบบโครงข่ายถนนที่มี
ความซับซ้อนและหนาแน่นได้ ทั้งยังสามารถนำเสนอแบบจำลองได้
ในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ การวิเคราะห์ผลจากโปรแกรมสามารถ
นำมาเปรียบเทียบกันได้ในรูปแบบของตารางข้อมูลและกราฟ [6] 

2.3.2. โปรแกรม PTV VISWALK 

PTV Viswalk เป็นซอฟแวร์หนึ่งที่ใช้ในการจำลองการจราจร
ระดับจุลภาคที่ใช้สำหรับจำลองสภาพการจราจรของคนเดินเท้า โดย
โปรแกรมสามารถพัฒนาแบบจำลองให้โครงข่ายการจราจร และ
พฤติกรรมต่างๆ ของคนเดินเท้าสอดคล้องกับพื้นที่จริงได้ โดยอาศัย
ข้อมูลนำเข้าที่ตรงกับสภาพพื้นที่จริง โดยโปรแกรมสามารถแสดง
ผลกการวิเคราะห์ออกมาได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางคน
เดินเท้าแบบไดนามิกไปยังปลายทางที่สั้นที่สุดและเร็วที่สุด อีกทั้ง
แผนที่ที ่แสดงการกระจายตัวของความหนาแน่น (Density Heat 
Map) และกราฟความสัมพันธ์ต่างๆ ดังนั้นโปรแกรม PTV Viswalk 
จึงถือเป็นเครื ่องมือที่มีความเหมาะสมสำหรับใช้ในการประเมิน
ประสิทธิภาพการจราจรของคนเดินเท้า [6] 

2.4. หลักเกณฑ์การปรบัเทียบแบบจำลอง 

การปรับเทียบแบบจำลองเป็นหนึ ่งในขั ้นตอนหลัก ในการ
พัฒนาแบบจําลองการจราจรระดับจุลภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ให้ผลที ่ได ้จากการวิเคราะห์ถ ูกต ้องและสอดคล้องกับสภาพ
การจราจรในพื ้นที ่จร ิงมากที ่ส ุด ตัวแปรส่วนใหญ่ที ่ผ ู ้พ ัฒนา
แบบจําลองมักใช้ในการปรับเทียบ เช่น ปริมาณจราจร ความเร็ว
ความยาวแถวคอย ความล่าช้า ระยะเวลาการเดินทาง เป็นต้น โดย 
ได้เสนอเกณฑ์เพื่อใช้ในการปรับเทียบแบบจำลองท่ีจะใช้ค่าทางสถิติ
ที่มีชื่อว่า Geoffrey E. Havers หรือ GEH เพื่อเปรียบเทียบปริมาณ
จราจร และเวลาในการเดินทางที่ได้จากพื้นที่จริงใน 1 ชั่วโมง โดยมี
หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบ ดังแสดงในสมการที่ (1) 

𝐺𝐸𝐻  
𝑆𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒𝑑 𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑

0.5 𝑆𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒𝑑 𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑
 (1) 

โดย 𝑆𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒𝑑    = ค่าที่ได้จากแบบจำลอง 
𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑     = ค่าที่จากการสำรวจ 

1. ค่า GEH < 5.0 หมายถึง ผลจากการตรวจสอบข้อมูลปริมาณ
การจราจรที่ได้จากแบบจำลองมีความสอดคล้องเป็นอย่างมากกับ
ผลการสำรวจภาคสนาม 

2. ค่า 5 < GEH < 10 หมายถึง ผลจากการตรวจสอบข้อมูลปริมาณ
การจราจรที่ได้จากแบบจำลองมีความสอดคล้องดีกับผลการ
สำรวจภาคสนาม แต่มีความจำเป็นต้องทำการตรวจสอบใหม่ 

3. ค่า GEH > 10 หมายถึง ผลจากการตรวจสอบข้อมูลปริมาณ
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การจราจรที่ได้จากแบบจำลอง ไม่มีความสอดคล้องกับผลการ
สำรวจภาคสนาม 

2.5. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

มีงานวิจัยจำนวนมากที่ได้ทำแบบจำลองสภาพการจราจรใน
ระดับจุลภาคที่สามารถใช้ได้จริงสำหรับทางข้ามบริเวณช่วงถนน 
Merrill [7] ในปี 2005 ได้บอกว่าการข้ามถนนบริเวณช่วงถนนมี
ผลกระทบต่อระดับให้บริการและความปลอดภัยของยานพาหนะ
เป็นอย่างมากโดยใช้โปรแกรม VISSIM เนื ่องจากมีความสามารถ
สร้างแบบจำลองที่ยานพาหนะมีปฏิสัมพันธ์กับคนเดินเท้า โดยการ
เก็บข้อมูลจากพื้นที่จริง และนำข้อมูลปรับเป็นสัดส่วนโดยใช้การ
แจกแจงเรขาคณิต (Geometric distribution) เพื่อประเมินสัดส่วน
ของผู้ขับขี่ที่ยอมให้คนเดินเท้าข้ามทางม้าลาย ในส่วนของระยะเวลา
การเดินทาง และความยาวแถวคอยก็ถ ูกนำมาปรับเทียบและ
ตรวจสอบความถูกต้อง จนได้ผลลัพธ์เป็นความล่าช้าและระดับ
ให้บริการ อีกทั้ง Mohammad [8] ในปี 2013 ได้ทำการประเมิน
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของทางข้ามบริเวณช่วงถนนในเขตเมอืงที่
ถูกพัฒนาตามมาตรฐาน Highway Capacity Manual (HCM) แต่มี
คนเดินข้ามเป็นจำนวนมากโดยใช้โปรแกรม VISSIM ทำให้ทราบถึง
ความล่าช้า และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณดังกล่าวที่แตกต่าง
ของแต่ละสถานการณ์ นำไปสู่การพิจารณาปรับใช้งานในพื้นที่จริง 
จากนั ้น Xiao-Z. G & Noyce, D. A. [9] ในปี 2009 ได้มีการหา
ประสิทธิภาพของทางข้ามรูปแบบสัญญาณไฟแต่ละประเภทบริเวณ
ช่วงถนน ได้แก่ PA , PUFFIN, PELICAN และ HAWK เปรียบเทียบ
กับ FLC (Fuzzy logic control) พบว่า ระบบ FLC ไม่เพียงควบคุม
จังหวะสัญญาณอย่างมีประสิทธิภาพแต่ยังให้ประสิทธิภาพเท่าเทยีม
หรือดีกว่า PUFFIN ที ่มีข้อดีด้านความปลอดภัยและมีตรรกะที่
ตรงไปตรงมาและตัวเลขของพารามิเตอร์เก็บข้อมูลจากพื้นที่จริงได้ 
แต่พบว่าประสิทธิภาพการทำงานของ FLC มีความยืดหยุ่นตาม
สถานการณ์ได้ดี ทำให้ความพึงพอใจอย่างครอบคลุมในแง่ของความ
ปลอดภัยในการเดินเท้าที ่เพิ ่มขึ ้น ลดโอกาสในการชนท้าย ลด
ระยะเวลาในการรอข้าม และลดต้นทุนทางสังคมจากความล่าช้า
และการชนระหว่างยานพาหนะกับคนเดินเท้าที่บริเวณช่วงถนน 
และธนา [10] ในปี 2563 ได้ทำการศึกษาพฤติกรรมของคนเดินเท้า
บริเวณทางข้ามที่มีสัญญาณไฟสำหรับคนเดินเท้า เพื่อเป็นส่วนช่วย
ในการออกแบบเวลาที่เหมาะสมของสัญญาณไฟ โดยการเก็บข้อมูล
ความเร็ว และพฤติกรรมการเดินของกลุ่มคนเดินเท้า พบว่าเพศชาย
มีความเร็วในการเดินมากกว่าเพศหญิง มีค่าอยู่ระหว่าง 1.30–1.55 
m/s และการประยุกต์ใช้แบบจำลองเสมือนจริงของยานพาหนะ
ร่วมกับคนเดินเท้า 

3. ขั้นตอนการดำเนนิการวิจัย 

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั ้งไว้ให้ถูกต้อง บทความนี้ได้
ลำดับวิธีการดำเนินการวิจัยแสดงดังรูปที่ 3 

 
รูปที่ 3 ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย 

3.1. การกำหนดขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา 

บทความนี้มุ่งเน้นในการศึกษาทางข้ามบริเวณช่วงถนน โดยใช้
การสร้างแบบจำลองการจราจรของทางข้ามแต่ละรูปแบบในเขต
เมือง โดยมีพ้ืนที่ที่ทำการศึกษาคือทางข้ามบริเวณประตูทางเข้าหลัก
ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พิกัด 18 ํ47’20’’ N และ 
98 ํ58’30’’ E โดยมีเส้นทางถนนเป็นทางมุ่งเข้าออกเมืองเชียงใหม่ 
(ทิศตะวันตก-ตะวันออก) และเส้นทางของทางข้ามคนเดินเท้าเป็น
จุดเดินข้ามถนนเข้าออกโรงพยาบาล (ทิศเหนือ-ใต้)  แสดงดังรูปที่ 4 

รูปที่ 4 ทางข้ามบริเวณประตูทางเข้าหลักของโรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่ 
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3.2. การสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยนี้ จะใช้การเก็บข้อมูลจาก
พ้ืนที่จริงบริเวณทางข้ามแสดงดังรูปที่ 5 โดยแบ่งการสำรวจออกเป็น 
2 ลักษณะ ดังนี้ 

3.2.1. การสำรวจข้อมูลลักษณะทางกายภาพ 

• ลักษณะทางกายภาพถนน  
การสำรวจลักษณะทางกายภาพถนนจะพิจารณาความกว้าง

ของช่องจราจร และไหล่ทางทั้ง 2 ฝั่ง โดยพบว่าถนนมีความกว้าง 
3.9 เมตร (ขาเข้าเมือง) และ 2.9 เมตร (ขาออกเมือง) มีไหล่ทาง
กว้าง 2.1 เมตร 

• ลักษณะทางกายภาพทางข้าม  
การสำรวจลักษณะทางกายภาพของทางข้ามจะพิจารณาความ

กว้างและความยาวของทางข้าม รวมไปถึงระยะห่างจากทางข้ามที่
อยู่ใกล้ที่สุดก่อนและหลัง และระยะห่างจากทางแยกก่อนและหลัง 
โดยพบว่าทางข้ามมีความกว้าง 5.9 เมตร ความยาว 15.6 เมตร มี
ระยะห่างจากทางข้ามที่อยู่ใกล้ที่สุด 450 เมตร และระยะห่างจาก
ทางแยก 720 เมตร 

• สัญญาณไฟทางข้าม 
การสำรวจสัญญาณไฟทางข้ามจะพิจารณาระยะเวลาสัญญาณ

ไฟของยานพาหนะและคนข้าม โดยพบว่าทางข้ามมีสัญญาณไฟแบบ
กดปุ่ม (Fixed time signal) ที่เมือกดใช้งานจะต้องรอสัญญาณไฟ
แดง 25 วินาที หลังจากนั้นจะได้รับสัญญาณไฟเขียว 15 วินาที ไฟ
เหลือง 3 วินาที และไฟแดงทุกด้าน 2 วินาที 

 
รูปที่ 5 การเก็บข้อมูลลักษณะทางกายภาพของทางข้าม 

3.2.2. สำรวจข้อมูลการจราจร 

• ความเร็วของยานพาหนะ 
ความเร็วของยานพาหนะจะใช้ปืนตรวจจับความเร็วในการวัด

ความเร็ว โดยทราบว่ามีความเร็วเฉลี่ยที่ 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
• ความเร็วคนเดินข้าม 

การวัดความเร็วของคนเดินข้ามจะวัดจากการสังเกตภาพวิดีโอ
ที่ทำการบันทึกการเดินของคนข้าม โดยเริ่มจับเวลาตั้งแต่เริ่มข้าม
จนถึงข้ามแล้วเสร็จ ทราบว่ามีความเร็วในการเดินเท้าเฉลี่ยที่ 1.53 
เมตรต่อวินาที (หรือ 5.51 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) 

• สัดส่วนชองยานพาหนะ 
การหาสัดส่วนของยานพาหนะจะหาได้จากการนับจำนวน

ยานพาหนะในช่วงที่มีปริมาณการจราจรสูงสุด และนำมาวิเคราะห์
สัดส่วนระหว่างรถยนต์, รถมอเตอร์ไซค์, รถบรรทุก และรถโดยสาร 
พบว่าอัตราส่วนรถบรรทุกมีสัดส่วนที่น้อยมากเนื่องจากพื้นที่ศึกษา
เป็นบริเวณเขตเมือง อีกทั้งรถโดยสารยังไม่พร้อมให้บริการเนื่องจาก
อยู่ระหว่างพิจารณาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด 
ดังนั้นจึงทำการกำหนดค่าสัดส่วนเพียงรถยนต์ต่อมอเตอร์ไซค์อยู่ที่ 
47 : 53 ในช่วงเวลาเร่งด่วน 

• ระยะเวลาระหว่างยานพาหนะ 
การสำรวจต้องกำหนดตำแหน่งอ้างอิงในการพิจารณาช่วงห่าง

ของเวลาระหว ่างยานพาหนะหล ังจากน ั ้นเร ิ ่มจ ับเวลาเ ม่ือ
ยานพาหนะขับขี่มาถึงตำแหน่งอ้างอิงที่กำหนด และหยุดเวลาเม่ือ
ยานพาหนะคันถัดไปขับมาถึงตำแหน่งอ้างอิงที ่กำหนด ถ้ามีการ
ตัดสินใจข้ามทางข้ามในช่วงห่างของเวลาที่สำรวจถือว่าช่วงห่างของ
เวลานั้นคนข้ามยอมรับได้ (Accepted Gap) แต่ถ้าไม่มีการตัดสินใจ
ข้ามถือว่าไม่มีการยอมรับช่วงห่างของเวลานั้น (Rejected Gap) 
โดยค่าช่วงห่างของเวลาระหว่างยานพาหนะเฉลี่ยที่ 5 วินาที ที่คน
ข้ามจะตัดสินใจข้ามถนน 

3.3. การปรับเทียบแบบจำลอง 

การปรับเทียบแบบจำลอง (Calibration) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เปรียบเทียบและตรวจสอบความถูกต้องว่าผลที่ได้จากแบบจำลองมี
ความใกล้เคียงกับภาคสนาม เกิดจากการวิเคราะห์การปรับเทียบ
แบบจำลอง โดยนำข้อมูลผลการสร้างแบบจำลองเปรียบเทียบกับผล
ที่ได้จากการสำรวจจริงว่าผลที ่วิเคราะห์ได้จากการแบบจำลอง
เสมือนจริงสอดคล้องกับผลการสำรวจหรือไม่ โดยจะเปรียบเทียบ
โดยใช้ค่า GEH เนื ่องจากเป็นค่าที ่เหมาะสมจากการสำรวจและ
แบบจำลองในเวลา 1 ชั่วโมง แสดงดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 การตรวจสอบความถูกต้องโดยใช้ค่าทางสถิติ GEH 

ทิศทาง Vehicle per hour GEH GEH 
< 5 Traffic Model Traffic count 

EB 1999 1980 0.01 ผ่าน 
WB 1787 1756 0.02 ผ่าน 
SB 181 182 0.01 ผ่าน 
NB 153 155 0.01 ผ่าน 
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3.4. การพัฒนาแบบจำลองการจราจร 

การพัฒนาแบบจำลองการจราจรคนเดินเท้าพื ้นฐานของ
รูปแบบทางข้ามบนช่วงถนนในเขตเมือง โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการ
สำรวจและผ่านการวิเคราะห์แล้ว จากนั้นใช้โปรแกรม PTV Vissim 
และ Viswalk เพื ่อประเมินประสิทธิภาพการทำงานของทางข้าม
แบบอัจฉริยะ และวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพในรูปแบบต่าง 
ๆ แสดงดังรูปที่ 6 โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

รูปที่ 6 ตัวอย่างการสร้างแบบจำลองการจราจรระดับจุลภาค 

3.4.1. การพัฒนาแบบจำลองพ้ืนฐาน 

การพัฒนาแบบจำลองเริ่มต้นจากการสร้างโครงข่ายถนน โดย
การใช้ข้อมูลลักษณะทางกายภาพของถนน และข้อมูลการจราจร
ของรถที่ผ่านทางแยกที่ได้จากการสำรวจปรับเทียบ (Calibration) 
ลงไปในแบบจำลอง ปรับพฤติกรรมการขับขี่ของจักรยานยนต์ซึ่งใน
สภาพจริงจักรยานยนต์จะแทรกตัวเข้าไปยังพื ้นที ่ที ่มีช่องว่างที่
ปลอดภัย (Lateral clearance) อีกทั้งความเร็วก่อนเข้าสู่ทางแยกที่  
20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ที่มีความใกล้เคียงกับสภาพพ้ืนที่จริงมากที่สุด 

3.4.2. การพัฒนาแบบจำลองทางเลือก 

ในการพัฒนาแบบจำลองทางเลือก ได้มีการกำหนดรูปแบบ
ทางข้ามบริเวณช่วงถนนในการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพ 
ออกเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้ 
(1) ทางข้ามทางม้าลาย (Zebra crossing) เป็นทางแยกไม ่มี

สัญญาณไฟ ที่คนเดินข้ามต้องตัดสินใจเดินข้ามเมื่อมีช่องว่างที่
ยอมรับได้ (Gap acceptance of pedestrian) โดยบริเวณ
ถนน 4 ช่องจราจรไม่มีเกาะกลางเฉลี่ยอยู่ที่ 4 วินาที และเมือ
คนเดินเท้าอยู่บนทางแยก รถจะต้องให้สิทธิ์คนเดินเท้าก่อน 
แสดงดังรูปที่ 7 

รูปที่ 7 แบบจำลองทางข้ามรูปแบบทางม้าลายใน Vissim 

(2) ทางข้ามมีสัญญาณไฟแบบกดปุ่ม (Fixed time signal) เป็น
ทางแยกสัญญาณไฟที่จะเร่ิมทำงานเมือมีคนกดปุ่มรอข้าม โดย
ผู้วิจัยได้ทำการสร้างโครงสร้างการควบคุมโดยใช้โปรแกรม 
VISVAP Flowchart Editor ซึ่งเป็นส่วนขยายของโปรแกรม 
Vissim โดยใช ้ภาษาคอมพ ิว เตอร ์ท ี ่ เ ร ี ยกว ่ า  Vehicle 
Actuated Programing (VAP) แสดงดังรูปที่ 8 ซึ่งกำหนดว่า
สัญญาณไฟจะเริ่มทำงานเมื่อมีคนอยู่บริเวณเครื่องตรวจจับ 
(Detector) เสมือนว่ามีคนกดปุ่มเพื่อรอข้ามจากนั้นคนข้าม
จะต้องรอสัญญาณไฟให้เดิน 30 วินาที จากนั้นจะได้สัญญาณ
ไฟคนข้าม 15 วินาที ตามการเก็บข้อมูลจากพื้นที่จริงลงใน
โปรแกรม Vissim แสดงดังรูปที่ 9 

 

รูปที่ 8 โครงสร้างการควบคุมภายในโปรแกรม VISVAP 
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รูปที่ 9 แบบจำลองทางข้ามรูปแบบมีสัญญาณไฟแบบกดปุ่ม 

(3) ทา งข ้ า มถนนแบบอ ั จ ฉ ร ิ ย ะ  ( Intelligent pedestrian 
crossing) เป็นทางแยกสัญญาณไฟที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
แบบอัตโนมัติตรวจจับกระแสจราจรของยานพาหนะที่แล่นเข้า
สู ่ทางข้าม ควบคุมจังหวะสัญญาณไฟ และปรับระยะเวลา
สัญญาณไฟคนข้ามให้สอดคล้องกับการใช้งานของคนเดินข้าม 
โดยผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรม VISVAP Flowchart Editor แสดง
ดังรูปที่ 10 [10] ซึ่งกำหนดว่าระบบจะเริ่มทำงานหลังจากคน
เดินเท้ากดปุ่มระบบจะทำการตรวจว่ามีคนอยู่บนพื้นที่รอข้าม
และเกินเวลาไฟเขียวขั้นต่ำของยานพาหนะ (Gmin) จากนั้นทำ
การตรวจจับยานพาหนะว่ามีความเร็วต่ำกว่า 50 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง และมีช่องว่างระหว่างยานพาหนะเกิน 3.5 วินาทีจะให้
สัญญาณไฟคนข้าม หรือมีระยะเวลารอคอยที ่จะข้ามเกิน
ระยะเวลาสูงสุด 25 วินาที ก็จะมีการให้สัญญาณไฟคนข้าม
เป็นเวลา 7 วินาที และจะมีการตรวจจับว่ายังมีคนเดินบนทาง
ข้ามหรือไม่ หากยังมีระบบจะทำการเพิ่มระยะเวลาสัญญาณ
ไฟให้คนเดินข้ามจนเสร็จ สูงสุด 12 วินาที และให้สัญญาณ
หยุดรอ แสดงดังรูปที่ 11 

รูปที่ 10 โครงสร้างการควบคุมภายในโปรแกรม VISVAP 

 

 

รูปที่ 11 ค่าที่กำหนดบนแบบจำลองทางข้ามรูปแบบทางม้า
ลายใน Vissim 

3.4.3. การกำหนดปริมาณจราจร 

ก่อนที่จะประสิทธิภาพการให้บริการในสภาพการจราจรของ
คนเดินข้ามและยานพาหนะที่แตกต่างกัน โดยแบบจำลองการจราจร
ของรูปแบบทางข้าม โดยมีปริมาณจราจรบนถนนทั้งสองทิศทาง 
1000, 2000, 3000, 4000 และ 5000 คันต่อชั่วโมง ปริมาณคนเดิน
ข้ามทั้งหมด 100, 200, 300, 400 และ 500 คนต่อชั่วโมง จากน้ัน
ทำการออกแบบสถานการณ์ด้วยกันทั้งหมด 100 สถานการณ์ โดย
สร้างเป็น เมทริกซ์ขนาด 5X5  

3.5. การประเมินประสทิธิภาพ 

วิเคราะห์ประเมินของรูปแบบทางข้ามในสภาพจราจรต่าง ๆ 
เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบประสิทธิ์ภาพและนำไปพัฒนาเป็นเกณฑ์
พิจารณารูปแบบทางข้ามอัจฉริยะบนช่วงถนนที่เหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนที่ถนน 4 ช่องจราจรไม่มีเกาะกลางในสภาพการจราจรต่าง ๆ บน
โครงข่ายถนนในเขตเมืองได้ โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดด้านระยะเวลา
และความล่าชา้ในการเดินทางของทั้งยานพาหนะและคนเดินเท้า 
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4. ผลการศึกษา 

ผลจากการประเมินประสิทธิภาพด้านการเคลื่อนตัวในการ
เดินทางของรูปแบบทางข้ามแต่ละประเภท ในสภาพการจราจรต่าง 
ๆ บริเวณช่วงถนน 4 ช่องจราจร โดยวิเคราะห์ออกมาในรูปแบบ
ความล่าช้า (Delay) ในการเคลื่อนตัวผ่านทางข้ามของยานพาหนะ 
แสดงดังรูปที่ 12 และคนเดินเท้าแสดงดังรูปที่ 13 ชี้ให้เห็นว่าแต่ละ
รูปแบบทางข้ามมีความล่าช้าเฉลี่ยที่แตกต่างกัน โดยเมื่อมีปริมาณ
คนลดลงก็จะมีความล่าช้าในการเดินทางผ่านทางข้ามที่ลดลงไปด้วย 
โดยส่ิงนี้จะแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างความล่าช้าเฉล่ียของ

ยานพาหนะกับปริมาณยานพาหนะและคนเดินเท้ามีความสัมพันธ์
เชิงเส้นตรง จะเห็นความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเมื่อหลังจากมี
ปริมาณจราจรมากกว่า 3000 คันต่อชั ่วโมง ความล่าช้าของ
ยานพาหนะในรูปแบบทางข้ามทางม้าลายจะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 
ในส่วนความล้าช้าของคนเดินเท้า จะพบว่ายิ่งมีจำนวนยานพาหนะ
จำนวนมากขึ้นยิ่งส่งผลต่อความยากในการเดินข้ามมากขึ้น ทำให้
เกิดความล่าช้าที่มากขึ้นตามไปด้วย ในทางกลับกัน เมื่อมีประมาณ
ยานพาหนะที่น้อย ก็ทำให้มีช่องว่างระหว่างยานพาหนะที่มากขึ้น 
จึงทำให้คนข้ามถนนได้ง่าย ส่งผลให้เกิดความล่าช้าที่ต่ำ  

 

 
รูปที่ 12 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยของความล่าช้าของยานพาหนะในสภาพการจราจรต่าง ๆ 

 
รูปที่ 13 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยของความล่าช้าของคนเดินเท้าในสภาพการจราจรต่าง ๆ 
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จากนั้นนำประสิทธิภาพการจราจรในรูปแบบความล่าช้าเฉลี่ย
ของยานพาหนะที่ได้ไปใช้พัฒนาเป็นเกณฑ์พิจารณารูปแบบทางข้าม
อัจฉริยะบนช่วงถนนที่เหมาะสมในสภาพพื้นที่และสภาพการจราจร
ต่าง ๆ บนโครงข่ายถนนในเขตเมือง โดยสร้างเกณฑ์ของ 3 รูปแบบ
ทางข้าม ได้แก่ (1) ทางข้ามทางม้าลาย  (2) ทางข้ามมีสัญญาณไฟ
แบบกดปุ่ม และ (3) ทางข้ามถนนแบบอัจฉริยะ โดยปัจจัยสำคัญที่
นำมาพิจารณาในการคัดเลือกรูปแบบทางข้าม คือ ความล่าช้าที่น้อย
ที่สุดของยานพาหนะที่เกิดขึ้นในสภาพการจราจรต่าง ๆ จากนั้นจะ
กำหนดรูปแบบของทางข้ามซึ ่งสอดคล้องกับปริมาณจราจรของ
ยานพาหนะและคนเดินเท้า โดยการกำหนดปริมาณจราจรจากน้อย
ไปหามาก คือ ต่ำมาก, ต่ำ, ปานกลาง, สูง และ สูงมาก แสดงดัง
ตารางท่ี 2  

ตารางท่ี 2 เกณฑ์พิจารณารูปแบบทางข้ามที่เหมาะสม บนโครงข่าย
ถนน 4 ช่องจราจรในเขตเมือง ในสภาพการจราจรต่าง ๆ 

 ปริมาณจราจรบนถนนทั้งสองทิศทาง 
     

 

 
Z Z Z Z I 

 
Z Z Z Z/I I 

 
Z Z Z/I I I 

 
Z Z F/I F/I F/I 

 
Z Z/F F F F 

หมายเหตุ:  Z ทางม้าลาย, F สัญญาณไฟชนิดปุ่มกด, I สัญญาณไฟ
แบบอัจฉริยะ และเครื่องหมายทับ ( / ) ใช้ในความหมายว่า “หรือ” โดยมี
การกำหนดรูปภาพที่แสดงปริมาณจราจรในสถานการณ์ต่าง ๆ ดังนี้  

     : ปริมาณยานพาหนะต่ำมาก (0-1000 คัน/ชม) 
     : ปริมาณยานพาหนะต่ำ (1001-2000 คัน/ชม) 
     : ปริมาณยานพาหนะปานกลาง (2001-3000 คัน/ชม) 
     : ปริมาณยานพาหนะสูง (3001-4000 คัน/ชม) 
     : ปริมาณยานพาหนะสูงมาก (4001-5000 คัน/ชม) 
     : ปริมาณคนเดินเท้าต่ำมาก (0-100 คน/ชม) 
     : ปริมาณคนเดินเท้าต่ำ (101-200 คน/ชม) 
     : ปริมาณคนเดินเท้าปานกลาง (201-300 คน/ชม) 
     : ปริมาณคนเดินเท้าสูง (301-400 คน/ชม) 
     : ปริมาณคนเดินเท้าสูงมาก (401-500 คน/ชม) 

 

ตัวอักษร Z ในพื้นที่สีน้ำเงิน เป็นกรณีที่เหมาะสมกับการใช้งาน
ทางข้ามแบบทางม้าลาย (Zebra crossing) โดยยังไม่จำเป็นต้อง
ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกด้านการให้สัญญาณไฟแต่อย่างใด 
ตัวอักษร F ในพื้นที่สีแดง เป็นพื้นที่ที่ควรมีการติดตั้งสัญญาณไฟ
ชนิดปุ่มกดแบบเวลาคงท่ี (Fixed time signal) และตัวอักษร I ใน
พื้นที่สีเขียวเป็นพื้นที่ที ่ควรมีการติดตั้งสัญญาณไฟแบบอัจฉริยะ 
(Intelligent pedestrian crossing) และจากการวิเคราะห์เพิ่มเติม
ทำให้ทราบอีกว่าเมื่อปริมาณคนเดินเท้าน้อยกว่า 50 คนต่อชั่วโมง 
แสดงว่ายังไม่ควรติดตั้งสัญญาณไฟทั้ง 2 รูปแบบ (ควรใช้รูปแบบ
ทางข้ามทางม้าลาย) 

5. สรุป 

งานวิจัยนี้พัฒนาระบบรูปแบบทางข้ามบนช่วงถนน 4 ช่อง
จราจรในเขตเมือง โดยใช้แบบจำลองสภาพการจราจรระดับจุลภาค
ผ่านโปรแกรม VISSIM สร ้างระบบการทำงานผ่านส ่วนขยาย 
VISVAP รวมทั้งใช้แบบจำลองแสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
เชิงปริมาณระหว่างทางข้าม 3 รูปแบบ ได้แก่ (1) ทางข้ามทางม้า
ลาย  (2) ทางข้ามมีสัญญาณไฟแบบกดปุ่ม และ (3) ทางข้ามถนน
แบบอัจฉริยะ ในสภาพการจราจรเด ียวกัน โดยใช้ด ัชนีช ี ้วัด
ประสิทธิภาพเป็นความล่าช้าเฉลี่ยของการเดินทางของยานพาหนะ
และคนเดินเท้า เพื่อนำไปใช้พัฒนาเป็นเกณฑ์พิจารณารูปแบบทาง
ข้ามอัจฉริยะบนช่วงถนนที ่เหมาะสมในสภาพพื ้นที ่และสภาพ
การจราจรต่าง ๆ บนโครงข่ายถนนในเขตเมือง 

ผลการประเมินประสิทธิภาพจากความล่าช้าในการเดินทาง
เฉลี่ยที่เกิดขึ้นจากยานพาหนะและคนเดินเท้า ชี้ให้เห็นว่า ทางข้าม
แบบทางม้าลายมีความเหมาะสมเมื ่อมีปริมาณการจราจรท้ัง
ยานพาหนะและคนเดินเท้าที่ต่ำถึงปานกลาง เนื่องจากคนข้ามถนน
สามารถหาจังหวะข้ามเองได้ จึงทำให้เกิดความล่าช้าที่ต่ำซึ่งใช้เวลา
ในการรอข้ามถนนเป็นเวลาไม่นาน แต่กลับกันเมื่อมีประมาณจราจร
ที่มากขึ้น คนเดินเท้าจะหาจังหวะในการข้ามถนนได้ยากมากขึ้น ก็
จะทำให้เกิดความล่าช้าที่สูงซึ่งใช้เวลาในการรอข้ามมาก ยิ่งไปกว่า
นั้นทำให้พื้นที่ทางข้ามมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น ดังนั้น
จึงต้องมีการติดต้ังสัญญาณไฟให้จังหวะการเดินข้ามแก่คนเดินเท้าซึ่ง
เป็นที่ยอมรับทางวิศวกรรมจราจรในการลดความเสี่ยงในการเกิด
อุบัติเหตุ โดยผลจากการประเมินการติดตั้งสัญญาณไฟแบบปุ่มกด
นั้นสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในช่วงที่มีปริมาณจราจรที่สูงของ
ทั ้งยานพาหนะและคนเดินเท้าปานกลางถึงสูง เนื ่องจากเมื ่อมี
ปริมาณคนเดินเท้าต่ำ สัญญาณไฟแบบคงที่อาจมีขวางการไหลของ
กระแสจราจรอย่างไม่จำเป็น ยานพาหนะต้องหยุดแม้ไม่มีคนอยู่บน
ทางข้ามแล้วก็ตาม และทางข้ามแบบอัจฉริยะเป็นอีกหนึงทางข้าม
รูปแบบสัญญาณไฟที่มีใช้อย่างแพร่หลายในต่างประเทศที่มีความ
ยืดหยุ่นในการให้สัญญาณไฟคนเดินเท้า โดยจากการประเมินพบว่า
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เหมาะสมกับช่วงที่มีปริมาณรถสูงและคนเดินเท้าต่ำถึงปานกลาง
ค่อนไปทางสูง ซึ ่งสามารถช่วยเหลือคนเดินเท้าในการข้ามถนน
ในช่วงที่มีปริมาณการจราจรสูง  

ในส่วนเกณฑ์พิจารณารูปแบบทางข้ามยังไม่ถูกนำเสนอใน
รูปแบบท่ีชัดเจน เนื่องจากมีการประเมินผลของแต่ละสภาพจารจรท่ี
ยังไม่ละเอียดจึงมองไม่เห็นเส้นเกณฑ์ของแต่ละรูปแบบทางข้าม อีก
ท ั ้ งนอกจากต ัวช ี ้ ว ัดประส ิทธ ิภาพอาจม ีการประเม ินด ้ าน
เศรษฐศาสตร์ ความคุ้มค่าในการใช้งาน ความสามารถในการลง
อุบัติเหตุ หรือความสามารถในการเข้าถึงใช้งานทางข้าม โดยเฉพาะ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อให้เห็นถึงประโยชน์ที่สามารถเห็นภาพได้
ชัดเจน หากมีการพัฒนาการควบคุมสัญญาณไฟจราจรอย่างที่มีการ
เสนอขึ้นจริง สภาพเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลงไปใน
รูปแบบใด 
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บทคัดย่อ 

หนึ่งในการเปล่ียนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นหลังจากการก่อสร้างทางต่างระดับในเมืองเชียงใหม่ คือ การเปล่ียนแปลงมูลค่าที่ดิน ซึ่งมีผลกระทบจาก
ปัจจัยในด้านต่าง ๆ ของท่ีดินรายแปลง ได้แก่ ปัจจัยทางด้านกายภาพ ปัจจัยทางด้านตำแหน่งที่ต้ัง และปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อม ในการศึกษานี้
ได้ใช้แบบจำลอง Hedonic Price รูปแบบสมการถดถอยเชิงเส้นตรง (Linear Regression) เพื่อวิเคราะห์ราคาที่ดิน โดยข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
ประกอบไปด้วยข้อมูลที่ดินรายแปลงบริเวณทางต่างระดับในเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นข้อมูลราคาประเมินที่ดิน จากกรมธนารักษ์ที่ใช้ระหว่าง พ.ศ. 
2559 ถึง พ.ศ. 2562 พบว่าราคาที่ดินที่ใกล้ทางต่างระดับมีราคาประเมินสูง เนื่องจากการประเมินราคาที่ดินของทางกรมธนารักษ์อ้างอิงตามราคา
มูลค่าถนน ซึ่งทางต่างระดับส่วนใหญ่ก่อสร้างตามถนนสายสำคัญ ส่งผลให้ราคาประเมินที่ดินมีราคาสูงตาม จากการประมาณค่าพารามิเตอร์ของ
แบบจำลองด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square) และการใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ (Spatial Analysis Technique) พบว่า
ราคาประเมินที่ดินภายในรัศมี 1 กิโลเมตร จากทางลอดจะมีราคาลดลง 52.08 บาทต่อตารางวา ในขณะที่ทางยกระดับจะมีราคาลดลง 13.69 บาท
ต่อตารางวา ทุก ๆ ระยะทาง 1 เมตรที่ไกลออกไปจากทางแยก นอกจากนี้ยังพบว่าระยะห่างจากตำแหน่งที่ดินถึงสถานที่สำคัญต่าง ๆ มีผลต่อราคา
ที่ดินมากที่สุด คือ ถนน สถานที่ราชการ โรงพยาบาล ระบบขนส่งสาธารณะ สถานศึกษาและห้างสรรพสินค้า ตามลำดับ  
คำสำคัญ: แบบจำลอง Hedonic Price, เทคนิคการวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่, ทางต่างระดับ, ราคาประเมินที่ดิน 

Abstract 

One of the major changes that occurred after grade separation construction in Chiang Mai is the change in land value. It 
affects several factors of each individual land, including physical factors, location, and neighborhood factors. In this study, the 
Hedonic Price and the Linear Regression model were used to analyze land value. The data included land appraisal prices 
between 2016 and 2019 around the grade separations in Chiang Mai, from the Treasury Department. It was found that the 
land near grade separation has a high appraisal price. Because the evaluated land of the Treasury Department is based on 
the value of roadway. Most grade separations were constructed on main highways, result in tremendously rise on land 
appraisal price. The estimation of the Ordinary Least Square method and Spatial Analysis Technique show the land appraisal 
prices around underpass decrease 52.08 Baht per square Wah and the land appraisal prices around overpass decrease 13.69 
Baht per square Wah for an additional meter away from the grade separations. In addition, the results show distance from the 
individual land location to important places, which has the greatest effect on land appraisal prices, consisted of Road, 
Government office, Hospital, Public transport, Educational institution, and Shopping mall, respectively. 
Keywords: Hedonic Price Model, Spatial Analysis Technique, Grade separation, Land appraisal price 

 
1. บทนำ 

1.1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

ในปัจจุบันพื้นที่ในเขตเมืองมีการขยายตัวทั้งทางด้านประชากร
และเศรษฐกิจ ทำให้เริ่มมีปัญหาด้านการจราจรติดขัดเพิ่มมากขึ้น 
โดยตำแหน่งที่เกิดการติดขัดของจราจรคงหลีกหนีไม่พ้นจุดตัดกัน
ของเส้นทางต้ังแต่ 2 เส้นทางขึ้นไปหรือที่เรียกว่า ทางแยก 

โดยทางแยกเกิดจากการตัดกันของถนนไม่ว่าจะเป็น ถนนสาย

ประธาน ถนนสายหลัก ถนนสายรอง หรือถนนสายย่อย ซึ่งเป็น
โครงข่ายที่ใช้ในการสัญจรไปมาของผู้คนเพื่อไปประกอบกิจกรรม
ต่าง ๆ ดังนั ้น ทางแยกจึงเป็นบริเวณที่มีปริมาณจราจรค่อนข้าง
หนาแน่นโดยทั ่วไปแล้วการแก้ไขปัญหาทางแยกใช้การติดต้ัง
สัญญาณไฟจราจร การก่อสร้างวงเวียน การจัดช่องจราจรใหม่หรือมี
การนำเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมาช่วยในการระบายปริมาณจราจร 
การแก้ไขปัญหาที่กล่าวมาทั้งหมดอาจยังไม่สามารถแก้ไขปัญหา
จราจรติดขัดได้อย่างถาวร โดยเฉพาะทางแยกที่ตัดกันของถนนสาย
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ประธานกับสายประธานที่มีปริมาณจราจรสูงและต้องการความ
คล่องตัวในการเดินทางมาก ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาของทางแยก
ระดับพื้นราบ (At Grade Intersection) ไม่สามารถนำมาใช้ได้ จึง
ต้องมีแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการก่อสร้างทางแยกต่าง
ระด ั บ  ( Grade Separation) ซ ึ ่ ง ประกอบไปด ้ วย  ทางข ้ าม 
(Overpass) และทางลอด (Underpass) เมื่อระบบถนนนั้น ๆ ได้
ออกแบบเป็นทางแยกต่างระดับแล้วผลที่ได้ตามมา คือ ลดจุดขัดแย้ง
บริเวณทางแยก เพิ่มประสิทธิภาพของระดับการให้บริการ ความจุ
รวมไปถึงความปลอดภัยบริเวณทางแยก 

อีกทั้งมีการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจวิศวกรรม
และผลกระทบสิ ่ งแวดล ้อมของโครงการ โดยการว ิ เคราะห์
เปรียบเทียบระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับกับมูลค่าการลงทุนรวมและ
ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานของโครงการ ซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์
ผลประโยชน์ของโครงการประกอบด้วยผลประโยชน์ทางตรง 
(Direct Benefits) ว ิเคราะห์ด ้วยว ิธี Cost-Benefit Analysis ใน
ปัจจุบันได้มีการนำประโยชน์ทางอ้อม (Indirect Benefits) มา
วิเคราะห์ร่วมกับผลประโยชน์ทางตรง โดยผลประโยชน์ทางอ้อมของ
โครงการก่อสร้างเส้นทางศึกษาได้จาก [1] 1) การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจที ่ เก ิดขึ ้น 2) การเปลี ่ยนแปลงมูลค ่าที ่ด ิน 3) การ
เปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และ 4) การเปล่ียนแปลงคุณภาพ
อากาศ 

การเปลี่ยนแปลงหลักที่สำคัญที่เกิดขึ้นหลังจากมีการก่อสร้าง
ทางแยกต่างระดับในพ้ืนที่หรือในท้องถิ่น คือ การเปล่ียนแปลงมูลค่า
ท ี ่ด ินบร ิ เวณทางแยกท ี ่ม ีการก ่อสร ้างส ืบเน ื ่องมาจากการ
เปล่ียนแปลงของกิจกรรมบริเวณพ้ืนที่ใกล้ทางแยก 

จากความสำคัญดังกล่าวทางผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษา
และจัดทำแนวทางการคาดการณ์ผลประโยชน์ทางอ้อมจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ดิน โดยทำการพัฒนาแบบจำลองในกลุ่มของ
เศรษฐมิติ (Econometrics) จากการทบทวนงานวิจัยที่ทำการศึกษา
เกี ่ยวกับแบบจำลองการคาดการณ์มูลค่าที่ดินทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  

ได้มุ่งเน้นไปที่แบบจำลอง Hedonic Price ที่ใช้ในการพัฒนา
แบบจำลองเพื่อคาดการณ์มูลค่าที่ดินอย่างแพร่หลาย รวมถึงอาจ
นำไปประยุกต์ใช้เพ่ือการประกอบการตัดสินใจในการวิเคราะห์ความ
เหมาะสมของโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับได้ในอนาคต 

1.2. ขอบเขตของการศกึษา 

การศึกษานี้กำหนดพื้นที่ในบริเวณทางแยกต่างระดับบนถนน
ทางหลวงหมายเลข 11 (ถนนเส้นซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ - ลำปาง) 
ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ทางลอดแยกข่วงสิงห์ ทางข้าม
แยกดอนจั่น ทางผู้ทำการศึกษาจะใช้ข้อมูลที่ดินในบริเวณทางแยก
ต่างระดับ โดยข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลประเภทภาพตัดขวาง (Cross 
Section Data) ซึ ่งประกอบไปด้วยข้อมูลทางกายภาพ ข้อมูล

ตำแหน่งที่ตั้ง และราคาประเมินที่ดิน ข้อมูลราคาประเมินที่ดินที่ใช้
ในการศึกษา คือ ราคาประเมินมูลค่าที่ดินรายแปลงของกรมธนา
รักษ์ รอบบัญชี 2559 – 2562 [2] และสร้างแบบจำลองจากข้อมูลที่
มีอยู่ 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

2.1. นิยามสะพานข้ามทางแยกและทางลอดทางแยก  

เป็นรูปแบบทางแยกรูปแบบหนึ่งที ่เป็นทางต่างระดับ ไม่มี
ช่องทางเชื ่อม (Grade Separation Without Ramps) เพ่ือให้รถ
สามารถผ่านทางแยกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และ รักษา
ปริมาณรถที่ผ่านได้ตามต้องการ โดยใช้วิธีแยกระดับช่องทางจราจร 
ทิศทางใดทิศทางหนึ่ง หรือ หลายทิศทาง ให้ต่างระดับกันในลักษณะ
ยกข้ามหรือลอดใต้เพียงอย่างเดียวโดยไม่มีการเชื่อมเข้าหากัน ทาง
แยกประเภทนี้จะพิจารณาออกแบบเมื่อปริมาณจราจรที่ต้องการ
เลี ้ยวที่บริเวณทางแยกมีไม่มากเพียงพอที่จะคุ้มค่ากับการลงทุน
ออกแบบก่อสร้างทางลาดเชื่อม (Ramp) เช่น ในลักษณะของทาง
หลวงพิเศษหรือทางหลวงสายหลักตัดกับทางหลวงท้องถิ่นหรือสาย
ทางท่ีเล็กกว่ามาก เพ่ือลดจํานวนจุดขัดแย้งบริเวณทางแยก สามารถ
แบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ [3] คือ 

1) ทางแยกต่างระดับแบบยกข้าม หรือสะพานลอยข้ามทางแยก 
(Overpass) 

2) ทางแยกต่างระดับแบบทางลอด (Underpass) ดังรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 ตัวอย่างแสดงรูปทางข้ามและทางลอดทางแยก [3] 

2.2. ลักษณะของข้อมูลราคาที่ดินในประเทศไทย 

ในประเทศไทยมีการซื้อขายที่ดิน จะมี “ราคาประเมินที่ดิน” 
ด้วยกัน 3 ประเภท ได้แก่ 1. ราคาประเมินที่ดินของภาคราชการ 
หรือ ราคาประเมิน 2. ราคาประเมินที่ดินของภาคเอกชน และ 3. 
ราคาตลาด [4] 

โดยในงานวิจัยนี้ทางผู้วิจัยได้นำราคาประเมินมาใช้เป็นข้อมูลใน
การศึกษาโดยทางกรมธนารักษ์ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลราคาประเมิน
ที่ดินทั้งจากหน้าเว็บของกรมธนารักษ์ และเว็บไซต์ของกรมที่ดิน 
โดยข้อมูลเป็นข้อมูลขนาดของพื้นที่แปลงที่ดิน ตำแหน่งแปลงที่ดิน 
และราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์ คือ ราคาที ่ดิน (ราคา
ประเมิน) รายแปลง ปัจจุบันกรมธนารักษ์ได้มีการเผยแพร่ข้อมูล
ราคาประเมินทั้งจากหน้าเว็บของกรม และผ่านเว็บไซต์ของกรมที่ดิน 
โดยข้อมูลเป็นข้อมูลขนาดของพื้นที่แปลงที่ดิน ตำแหน่งแปลงที่ดิน 
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และราคาประเมินแปลงที ่ดินของกรมธนารักษ์ดังรูปที่ 4 แสดง
คุณลักษณะของแปลงที่ดินจากฐานข้อมูลราคาที่ดิน (ราคาประเมิน) 
ปัจจุบันในการประกาศราคาประเมินราคาที่ดินของกรมธนารักษน์ั้น
ได้มีการปรับลดรอบการประเมินมูลค่าที่ดินจากรอบละ 4 ปี เหลือ
เพียง 2 ปี มีผลต้ังแต่ต้นปี 2561 ที่ผ่านมา 

 
รูปที่ 2 ตัวอย่างคุณลักษณะของแปลงท่ีดิน (ราคาประเมินราย

แปลง) จากเว็บไซต์ของกรมที่ดิน [5] 

2.3. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ในส่วนนี ้ทางผู ้วิจัยได้ทำการศึกษางานวิจัยที ่เกี ่ยวข้องกับ
การศึกษาในครั้งนี้ เพื่อนำมาเป็นแนวทางและกำหนดหลักการที่ใช้
ในการดำเนินการวิจัยนี้ โดยงานวิจัยในอดีตมีความหลากหลายทาง
จุดประสงค์และพ้ืนที่ที่ใช้ในการวิเคราะห์แบ่งเป็นการประมาณราคา
จากลักษณะต่าง ๆ ทางกายภาพของที ่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ 
[6,7,8] และการประเมินผลกระทบจากโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง
ต่อราคาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ เช่น ถนน สถานีรถไฟฟ้า สถานี
รถประจำทาง เป็นต้น [1,9,10,11] โดยวิธีการท่ีใช้ในการวิเคราะห์มี
หลากหลายวิธีแต่วิธีที่นิยมใช้กันมากที่สุด คือ แบบจำลอง Hedonic 
Price เป็นการประมาณหาราคาแฝงของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์
จากปัจจัยต่าง ๆ โดยใช้วิธีการถดถอยเชิงเส้นและวิธีการวิเคราะห์
การถดถอยเชิงพ ื ้นท ี ่ เป ็นการยึดหลัก ทุกสิ ่งท ุกอย ่างล ้วนมี
ความสัมพันธ์กัน แต่สิ่งที่อยู่ใกล้กันย่อมมีความสัมพันธ์กันมากกว่า
ส่ิงที่อยู่ไกลกัน [12] 

ปัจจัยที่มีนำมาใช้ในการประเมินผลกระทบต่อราคาที่ดินและ
อสังหาริมทรัพย์แบ่งเป็น 4 ด้านหลัก ได้แก่ ปัจจัยด้านคุณลักษณะ
ทางกายภาพ ปัจจัยด้านตำแหน่งที่ตั ้ง ปัจจัยด้านระยะเวลาและ
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 

ปัจจัยคุณลักษณะทางกายภาพ ประกอบไปด้วย ขนาดพื้นที่, 
ร ูปแบบการใช ้ประโยชน ์ที่ ด ิน , ร ูปแบบทางกายภาพของ
คอนโดมิเนียม เช่น จำนวนช้ันคอนโดมิเนียม ที่จอดรถ ลิฟต์โดยสาร 
สระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย เป็นต้น [1,7,8,9,10,11] ปัจจัยด้าน
ตำแหน่งที่ตั ้ง ประกอบไปด้วย ระยะห่างถึงถนน สถานีรถไฟฟ้า 
สถานีรถไฟ สถานีรถโดยสารประจำทาง [1,6,7,8,9,10,11] ปัจจัย
ด้านระยะเวลา ประกอบไปด้วย ข้อมูลช่วงยาว (Panel Data) คือ 
ข้อมูลที่เก็บจากหน่วยตัวอย่างเดิมในช่วงเวลาต่าง ๆ [6,9] ข้อมูล

ภาคตัดขวาง (Cross sectional Data) คือ ข้อมูลที่แตกต่างกัน ณ 
เวลาใดเวลาหนึ ่ง [1,7,8,10,11] และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 
ประกอบไปด้วย ระยะห่างถึงศูนย์กลางเมือง สถานที ่ราชการ 
สถานท่ีบริการและพาณิชยกรรม สถานศึกษา [1,6,10,11] 

ผลลัพธ์ที่ได้พบว่า โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งส่งผลกระทบต่อ
ราคาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างมากโดยกล่าวได้ว่า ที่ดิน
หรืออสังหาริมทรัพย์มีราคาลดลงตามระยะทางที่ไกลออกไปจาก
ถนนและระบบการขนส่งสาธารณะ  

3. วิธีการดำเนินงานวจิัย 

3.1. แนวคิดแบบจำลอง HEDONIC PRICE 

แบบจำลอง Hedonic Price เป็นวิธีการทางเศรษฐศาสตร์ที่
วิเคราะห์อุปสงค์หรือราคาจากความพึงพอใจของผู้บริโภคที่เปิดเผย 
(Reveal Preference) โดยหลักการพื้นฐานคือการหาความสัมพันธ์
ของราคาสินทรัพย์กับคุณลักษณะของสินทรัพย์นั้นวิธีการนี้ยังนิยม
ใช้ในการศึกษาตลาดอสังหาริมทรัพย์รวมไปถึงราคาที ่ดิน โดย
นำมาใช้ในการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณที่อยู่อาศัย (เช่น 
ความหนาแน่นของการจราจร ทำเลที่ตั้ง) ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้มี
อิทธิพลต่อราคาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ กล่าวคือ วิธีการของ 
Hedonic Regression เ ป ็ น ก า ร ใ ช ้ ร า ค า ที่ ดิ น ห ร ื อ ร า ค า
อสังหาริมทรัพย์เป็นตัวแทนเพื่อประเมินมูลค่าคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ต่าง ๆ รูปแบบทั ่วไปของสมการ Hedonic Regression อยู ่ใน
รูปแบบของฟังก์ชั่นภายใต้ตัวแปรอิสระ ดังแสดงในสมการที่ 1 [10] 

𝑃 𝑓 𝑥 ; 𝛽  𝜇  

เมื่อ 𝑃  คือ ราคาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ 
𝑥  คือ ค่าตัวแปรอิสระที่ต้องการประเมินของที่ดินใน

กลุ่มต่าง ๆ 
𝛽 คือ ค่าสัมประสิทธ์ของตัวแปรอิสระ 
𝜇  คือ ค่าความคลาดเคล่ือน 

(1) 

3.2. แบบจำลองที่ใช้ในการศึกษา 

ในการศึกษาผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ ต่อราคาประเมินที่ดิน
รายแปลงในบริเวณทางแยกต่างระดับในครั้งนี้จะวิเคราะห์โดยใช้
แบบจำลอง Hedonic Price โดยข้อมูลของราคาประเมินที่ดินราย
แปลงที่ใช้ มาจากกรมธนารักษ์ (ราคาต่อตารางวา) แบ่งปัจจัยที่
นำมาพิจารณาเป็น 3 กลุ ่มหลัก ประกอบไปด้วย ลักษณะทาง
กายภาพ, ตำแหน่งที่ตั้งและสภาพแวดล้อมของที่ดินรายแปลง โดย
กำหนดให้แบบจำลองท่ีใช้ในการศึกษามีสมการดังต่อไปน้ี 

𝑃  𝛽 𝛽 𝑋 𝜇  

เมื่อ 𝑃  คือ ราคาประมาณที่ดิน 𝑖 (บาทต่อตารางวา) 
𝑋  คือ ลักษณะของตัวแปรที่ 𝑗  ที่ใช้ในการ

(2) 
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วิเคราะห์ราคาของท่ีดิน 𝑖 
𝛽  คือ ค่าคงท่ี 
𝛽 คือ สัมประสิทธิ์ของลักษณะตัวแปรที่ 𝑗 
𝜇  คือ ค่าความคลาดเคล่ือนของราคาต่อพ้ืนที่ของ

ที่ดิน 𝑖 
การวิเคราะห์แบบจำลองด้วยวิธีกำลังสองน้อยที ่สุด (OLS) 

จะต้องได้รับการตรวจสอบสมมติฐานต่าง ๆ ของข้อมูลให้สอดคล้อง
กับข้อกำหนด เพื่อให้ผลการวิเคราะห์มีความถูกต้อง โดยสมมติฐาน
หนึ่งที ่ต้องทำการตรวจสอบ คือ ค่าความคลาดเคลื่อนของราคา
ประเมินที่ดินแต่ละหน่วยต้องมีความเป็นอิสระต่อกันแต่ในความเป็น
จริงแล้วราคาประเมินที่ดินที่ติดกันมักมีความสัมพันธ์กัน ดังนั้นใน
การศึกษาคร้ังนี้ได้นำวิธีการวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่มาประยุกต์ใช้ร่วมด้วย
เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

3.3. แบบจำลองความสมัพันธ์เศรษฐมิติเชิงพ้ืนที่ 

แบบจำลองความส ัมพ ันธ ์ เศรษฐม ิต ิ เช ิ งพ ื ้นท ี ่  (Spatial 
Econometric Model) คือ แบบจำลองวิเคราะห์การถดถอยซึ่ง
คำนึงถึงอิทธิพลทางภูมิศาสตร์ (Spatial Effects) มีแนวคิดพื้นฐาน
ของ Spatial Econometrics [14] เกิดจาก ความไม่เป็นอิสระต่อ
กันเชิงพื้นที่ (Spatial Dependence) และความแตกต่างเชิงพื้นที่ที่
แฝงอยู่ในข้อมูล (Spatial Heterogeneity) นอกจากนั้นยังคำนึงถึง
ความส ัมพ ันธ ์ เช ิงพ ื ้นท ี ่น ั ้น  ๆ  ก ับพ ื ้นท ี ่ ใกล ้ เค ียง  (Spatial 
Autocorrelation) อีกด้วย [15] 

ในการศึกษาผลกระทบเชิงพื้นที่ต่อราคาประเมินที่ดินเมื่อทำ
การสร้างแบบจำลองเชิงพ้ืนที่ เพ่ือประมาณค่าของพารามิเตอร์ ต้อง
อาศัยหลักการของ Spatial Weight Matrix [16] เป็นเครื่องมือที่ใช้
ในการวิเคราะห์เชิงพื ้นที ่ที ่อยู ่ในรูปแบบของเมทริกซ์ (Matrix) 
เรียกว่าเมทริกซ์ 𝑊 มีการกำหนดค่าถ่วงน้ำหนักตามความสัมพันธ์
ของพื้นที่บริเวณต่าง ๆ ในรูปของตัวแปร 𝑤  ซึ่งสามารถสร้างได้
หลายวิธีขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูล [17] 

ตัวอย่างเมทริกซ์ 𝑊 ที่มีขนาด 𝑛 𝑛 กำหนดค่า 𝑤  แทน
ความสัมพันธ์ของพื ้นที่ i และพื ้นที่ 𝑗 ลงในเมทริกซ์ ดังสมการ
ต่อไปน้ี 

𝑾  

𝒘𝟏𝟏
𝒘𝟐𝟏

𝒘𝟏𝟐
𝒘𝟐𝟐

⋯
𝒘𝟏𝒏
𝒘𝟐𝒏

⋮ ⋱ ⋮
𝒘𝒏𝟏 𝒘𝒏𝟐 ⋯ 𝒘𝒏𝒏

 
(3) 

3.3.1. แบบจำลอง SPATIAL LAG 

แบบจำลอง Spatial Lag เป็นแบบจำลองที่รวมเอาอิทธิพลเชิง
ที ่ต ั ้งที ่ เก ิดจากความไม่เป ็นอิสระต่อกันในเชิงพื ้นที่ (Spatial 
Dependence) โดยสามารถเขียนสมการได้ดังนี้ 

𝑷𝒊  𝜷𝟎 𝝆𝑾𝑷𝒊 𝜷𝒋𝑿𝒋𝒊

𝒌

𝒋 𝟏
𝜺𝒊 (4) 

โดยท่ี 𝜌 คือ พารามิเตอร์แสดงความสัมพันธ์เชิงที่ต้ัง, 
𝑊 คือ เมทริกซ์น้ำหนักเชิงพื้นที่ มีขนาด 𝑛 𝑛 โดย
กำหนดให้ที่ดินที่ติดกันมีค่าเท่ากับ 1 และที่ดินที่ไม่ติดกัน
มีค่าเท่ากับ 0, 𝛽 คือ ค่าพารามิเตอร์ของตัวแปรอื่น ๆ 
และ 𝜀 คือ ค่าความคลาดเคล่ือน 

3.3.2. แบบจำลอง SPATIAL ERROR 

แบบจำลอง Spatial Error เป็นแบบจำลองที่ขึ ้นอยู่
กับความแตกต่างแฝงในข้อมูล (Spatial Heterogeneity) 
กล่าวคือ เป็นแบบจำลองที่รวมเอาความคลาดเคลื่อนที่
เกิดจากความแตกต่างเชิงที ่ต ั ้งไว้ในแบบจำลอง โดย
สามารถเขียนสมการได้ดังนี้ 

𝑷𝒊  𝜷𝒋𝑿𝒋𝒊

𝒌

𝒋 𝟏
𝜺𝒊 ;  𝜺𝒊  𝝀𝑾𝜺 𝒖𝒊 

โดยที่ 𝜆 คือ พารามิเตอร์ของความคลาดเคลื่อนเชิง
พื้นที่ (Spatial Error Parameter), 𝛽 คือค่าพารามิเตอร์
ของตัวแปรอื่น ๆ , 𝜀 คือค่าความคลาดเคลื่อน และ 𝑢 
คือความคลาดเคล่ือน 

3.4. การทดสอบSPATIAL 
AUTOCORRELATION 

การคำนวณค่า Moran’s I Statistic เป็นวิธีการที่ใช้
ในการทดสอบ Spatial Autocorrelation ทิ ่น ิยมมาก
ที่สุด โดยสามารถเขียนสมการได้ดังนี้ [17] 

(5) 

𝑰
𝒏
𝑺𝟎

𝒛 𝒘𝒔𝒛
𝒛 𝒛

 (6) 

โดยกำหนดให้ 𝑧 𝑥 �̅� และ 𝑤  คือ เมทริกซ์ 𝑤 ที่
ทำการถ่วงน้ำหนักแบบ Standardized ตามแถวแล้ว  

ค่า Moran’s I สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดการมี ความสัมพันธ์เชิง
พ้ืนที่ (Spatial Autocorrelation) โดยค่าของ Moran’s I อยู่ในช่วง
ระหว่าง 0 ถึง 1 เมื่อตัวแปรมีความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ค่า Moran’s I 
จะมีค่าสูง หากตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ค่า Moran’s I จะมี
ค่าต่ำหรือเข้าใกล้ศูนย์ 

 

4. ข้อมูลที่ใช้ในการศกึษา 

ข้อมูลราคาประเมินที่ดินที่นำมาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้รับจาก 
สำนักงานธนารักษ์พ้ืนที่เชียงใหม่ ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีรวบรวมและทำ
การประเมินราคาที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่ ประเภทของข้อมูลชุดนี้ 
คือ ข้อมูลภาคตัดขวาง (Cross Sectional Data) กำหนดใช้ในรอบ
บัญชีราคาประเมินที่ดิน พ.ศ.2559 – 2562 โดยมีการเลือกที่ดิน
บริเวณทางต่างระดับที่จะนำมาวิเคราะห์ในแบบจำลอง 2 แห่ง คือ 
ทางลอดข่วงสิงห์ และทางข้ามดอนจั ่น ข้อมูลที ่ใช้ในการศึกษา
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ประกอบไปด้วยปัจจัย 3 กลุ่มหลัก กลุ่มแรก คือ ปัจจัยทางด้าน
ลักษณะทางกายภาพของที ่ดิน กลุ ่มที ่สอง คือ ปัจจัยทางด้าน
ตำแหน่งที ่ต ั ้งของที ่ด ิน และกลุ ่มสุดท้าย คือ ปัจจัยทางด้าน
สภาพแวดล้อม โดยตัวแปรทางกายภาพ ประกอบไปด้วย ราคา
ประเมินของที่ดิน ขนาดพื้นที่ ราคาถนนที่ใกล้เคียง ระยะลึกของ
แปลงที ่ดิน และชนิดของถนนที่ใกล้กับที ่ดินนั ้น ๆ ส่วนตัวแปร
ทางด้านตำแหน่งที่ตั้งของที่ดิน เป็นการวัดระยะทางจากตำแหน่ง

ที่ดินไปยังสถานที่สำคัญต่าง ๆ ที่ใกล้ที่สุด ประกอบด้วย 3 ตัวแปร 
ได้แก่ ทางแยกต่างระดับ, ระบบขนส่งสาธารณะที่ใกล้ที่สุด, ถนนที่
ใกล้ที่สุด สุดท้ายด้านสภาพแวดล้อมของที่ดินประกอบไปด้วย 4 ตัว
แปร ได้แก่ ระยะจากตำแหน่งที่ดินถึงโรงพยาบาล, สถานศึกษา, 
สถานท่ีราชการ, ตลาดและห้างสรรพสินค้าที่ใกล้ที่สุด 

4.1. ผลการวิเคราะห์สถิติเบื้องต้น 

ตารางท่ี 1 สรุปค่าสถิติข้อมูลที่ดินของทางลอดแยกข่วงสิงห์ 

ข้อมูล ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ตัวแปรทางกายภาพของท่ีดิน         

ราคาประเมิน (บาทต่อตารางวา) [Land_Value] 7,150.00 145,000.00 49,121.57 35,860.51 
ขนาดพ้ืนที่ (ตารางเมตร) [Land_Area] 400.00 98,004.00 803.61 2,674.70 
ราคาถนนท่ีใกล้เคียง (บาทต่อตารางวา) [Street_Value] 0.00 145,000.00 47,382.82 35,132.71 
ระยะลึกของแปลงท่ีดิน (เมตร) [Depth_Dist]  0.00 541.00 25.58 22.93 
ชนิดถนนที่ใกล้เคียง (ถนนหลัก=1, ถนนอ่ืน ๆ =0) [No_Road] 0.00 1.00 0.26 0.44 

ตัวแปรทางด้านตำแหน่งที่ต้ังของท่ีดิน         
ระยะทางถึงทางลอดข่วงสิงห์ (เมตร) [Near_KS] 42.99 999.89 591.14 262.12 
ระยะทางถึงสถานีรถโดยสารประจำทาง (เมตร) [Near_Bus2] 413.00 2,322.83 1,418.54 408.30 
ระยะทางถึงถนนที่ใกล้ที่สุด (เมตร) [Near_Road] 4.00 447.83 103.25 97.82 

ตัวแปรทางด้านสภาพแวดล้อมของท่ีดิน         
ระยะทางถึงสถานศึกษาที่ใกล้ที่สุด (เมตร) [Near_Edu] 27.00 907.00 399.99 171.98 
ระยะทางถึงสถานที่ราชการท่ีใกล้ที่สุด (เมตร) [Near_Gov] 59.99 1,769.49 913.15 370.63 
ระยะทางถึงตลาดและห้างสรรพสินค้าที่ใกล้ที่สุด (เมตร) [Near_Mar] 25.00 1,040.56 545.58 214.32 
ระยะทางถึงโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด (เมตร) [Near_Hos] 10.00 1,157.00 487.01 205.26 

ตารางท่ี 2 สรุปค่าสถิติข้อมูลที่ดินของทางข้ามแยกดอนจ่ัน 

ข้อมูล ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ตัวแปรทางกายภาพของท่ีดิน         

ราคาประเมิน (บาทต่อตารางวา) [Land_Value] 3,000.00 60,000.00 14,680.83 28,408.76 
ขนาดพ้ืนที่ (ตารางเมตร) [Land_Area] 400.00 35,602.00 1,029.42 2,138.01 
ราคาถนนท่ีใกล้เคียง (บาทต่อตารางวา) [Street_Value] 0.00 60,000.00 28,121.94 15,256.07 
ระยะลึกของแปลงท่ีดิน (เมตร) [Depth_Dist] 0.00 265.00 25.32 24.75 
ชนิดถนนที่ใกล้เคียง (ถนนหลัก=1, ถนนอ่ืนๆ =0) [No_Road] 0.00 1.00 0.42 0.49 

ตัวแปรทางด้านตำแหน่งที่ต้ังของท่ีดิน         
ระยะทางถึงทางข้ามแยกดอนจ่ัน (เมตร) [Near_DC] 29.57 999.91 699.58 218.59 
ระยะทางถึงสถานีรถไฟเชียงใหม่ (เมตร) [Near_Train] 1,491.19 3,488.25 2,512.21 535.96 
ระยะทางถึงถนนที่ใกล้ที่สุด (เมตร) [Near_Road] 0.20 633.22 117.24 97.37 

ตัวแปรทางด้านสภาพแวดล้อมของท่ีดิน         
ระยะทางถึงสถานศึกษาที่ใกล้ที่สุด (เมตร) [Near_Edu] 22.32 1,350.75 432.59 241.81 
ระยะทางถึงสถานที่ราชการท่ีใกล้ที่สุด (เมตร) [Near_Gov] 37.91 1,084.52 632.75 243.33 
ระยะทางถึงตลาดและห้างสรรพสินค้าที่ใกล้ที่สุด (เมตร) [Near_Mar] 28.28 1,080.16 537.34 233.42 
ระยะทางถึงโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด (เมตร) [Near_Hos] 1,683.03 3,429.98 2,418.46 481.20 

  

5. การวิเคราะห์ข้อมูลและแบบจำลอง 

5.1. เมทริกซ์ถ่วงน้ำหนกัเชิงพ้ืนที่ (SPATIAL WEIGHT 
MATRIX) 

ในการศึกษาผลกระทบของปัจจัยต่าง ๆ ต่อราคาประมาณที่ดิน
ในครั้งนี้ มีการใช้วิธีถ่วงน้ำหนักเชิงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์แบบจำลอง
การถดถอยเชิงพ้ืนที่ คือ การหาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ของข้อมูลโดย
กล่าวได้ว่าที่ดินที่อยู่ใกล้กันมากที่สุด ส่วนใหญ่แล้วจะมีลักษณะ
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ใกล้เคียงกันมากที่สุด ในการศึกษาครั้งนี ้ได้เลือกใช้เมทริกซ์ถ่วง
น้ำหนักเชิงพื้นที่โดยวิธีพื ้นที ่ติดกัน (Contiguity Method) แบบ 
Queen Contiguity ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมกับการศึกษาในคร้ังนี้ เร่ิม
จากพื้นที่ของที่ดินที่มีขอบเขตหรือส่วนใดส่วนหนึ่งติดกันจะถูก
กำหนดน้ำหนักเท่ากับ 1 และพื้นที่ของที่ดินที่ไม่มีขอบเขตติดกันจะ
ถูกกำหนดน้ำหนักเท่ากับ 0  

โดยค่า Moran’s I ของชุดข้อมูลราคาที่ดินบริเวณทางลอดแยก
ข่วงสิงห์ มีค่าเท่ากับ 0.815 และทางข้ามแยกดอนจั่น มีค่าเท่ากับ 
0.858 ซึ่งมีค่าสูงทั้งคู่ทำให้สามารถสรุปได้ว่าการศึกษาในครั้งนี้มี
อิทธิพลเชิงพ้ืนที่เข้ามาเก่ียวข้องด้วย  

5.2. การประมาณค่าของตัวแปรในแบบจำลอง 

ตารางท่ี 3 และ 4  แสดงผลของการประมาณค่าตัวแปรจาก
สมการถดถอยเชิงเส้นแบบ OLS และจากแบบจำลองเชิงพื้นที่ของ
ทางลอดแยกข่วงสิงห์และทางข้ามแยกดอนจั ่น ตามลำดับ ใน
การศึกษาผลกระทบของปัจจัยต่าง ๆ ต่อราคาประเมินที่ดินราย
แปลง ในคอลัมน์ที่ 1 คือ ตัวแปรปัจจัยต่าง ๆ ที่ใช้ในการทดสอบ
คอลัมน์ที่ 2 คือ ค่าพารามิเตอร์ที ่ได้จากการประมาณแบบ OLS 
คอลัมน์ที่ 3 และ 4 คือ ค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากการประมาณด้วย
แบบจำลองเช ิงพ ื ้นท่ี ประกอบด้วย Spatial Lag Model และ 
Spatial Error Model ตามลำด ับ  การทดสอบในคร ั ้ งน ี ้ ได ้ ใช้
โปรแกรม GeoDa สำหรับการประมาณหาค่าพารามิเตอร์ของแต่ละ
ตัวแปร ทั้งในรูปแบบจำลอง OLS และแบบจำลองเชิงพ้ืนที่ 

ตารางท่ี 3 ค่าพารามิเตอร์และค่าการทดสอบสมมติฐานของตัวแปรที่ดินบริเวณทางลอดแยกข่วงสิงห์ 

  OLS Spatial Lag Spatial Error 
  Estimate t value Estimate t value Estimate t value 
ค่าคงท่ี 72,503.50* 25.46 24,059.90* 12.99 73,593.80* 13.83 
ลักษณะทางกายภาพ 
พ้ืนที่ -0.22 -0.87 -0.14 -0.90 -0.06 -0.46 
ระยะลึก 5.44 0.18 22.10 1.23 32.13 1.90 
ชนิดถนนที่ใกล้เคียง 15,040.60* 11.65 4,023.12* 5.18 93.36 0.06 
ลักษณะตำแหน่งที่ต้ัง 
ระยะทางถึงทางลอดข่วงสิงห์  -33.98* -10.06 -11.34* -5.54 -52.08* -7.97 
ระยะทางถึงสถานีรถโดยสารประจำทาง 4.41* 2.66 1.99* 2.01 10.16* 3.12 
ระยะทางถึงถนน -162.46* -20.50 -56.90* -11.34 -182.56* -13.94 
ลักษณะสภาพแวดล้อม 
ระยะทางถึงสถานศึกษา -14.68* -2.29 -4.48 -1.48 -14.56 -1.49 
ระยะทางถึงสถานที่ราชการ 1.36 0.79 0.25 0.24 7.60* 2.17 
ระยะทางถึงตลาดและห้างสรรพสินค้า 1.42 0.39 -1.99 -0.92 -3.91 -0.54 
ระยะทางถึงโรงพยาบาล 16.54* 4.09 6.07* 2.51 34.98* 4.62 
R-Squared 0.312           
Adjust R-Squared 0.310       
Lambda     0.769   
Rho   0.709     
F-Statistic 148.823       
Log Likelihood   -37,303.90  -37,107.44   
AIC   74,631.90  74,236.90   
BIC   74,705.10  74,304.00   
* sig<0.05 
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ตารางท่ี 4 ค่าพารามิเตอร์และค่าการทดสอบสมมติฐานของตัวแปรที่ดินบริเวณทางข้ามแยกดอนจ่ัน 

  OLS Spatial Lag Spatial Error 
  Estimate t value Estimate t value Estimate t value 
ค่าคงท่ี 12,404.6* 3.98 4,116.04* 2.13 14,295.7* 2.84 
ลักษณะทางกายภาพ 
พ้ืนที่ -0.89* -6.52 -0.54* -6.37 -0.54* -6.54 
ระยะลึก 11.66 0.99 17.82* 2.46 20.63* 2.81 
ชนิดถนนที่ใกล้เคียง 5,572.29* 10.05 2,376.35* 6.81 5,429.93* 7.15 
ลักษณะตำแหน่งที่ต้ัง 
ระยะทางถึงทางข้ามดอนจ่ัน -21.07* -8.41 -5.79* -3.71 -13.69* -3.22 
ระยะทางถึงสถานีรถไฟเชียงใหม่ 5.82* 4.84 2.17* 2.91 9.28* 4.51 
ระยะทางถึงถนน -25.40* -8.03 -11.54* -5.82 -38.46* -8.10 
ลักษณะสภาพแวดล้อม 
ระยะทางถึงสถานศึกษา 8.75* 5.19 3.30* 3.16 6.85* 2.54 
ระยะทางถึงสถานที่ราชการ 50.42* 17.05 17.94* 9.37 44.17* 9.16 
ระยะทางถึงตลาดและห้างสรรพสินค้า -7.88* -3.98 -3.44* -2.80 -5.41 -1.67 
ระยะทางถึงโรงพยาบาล -5.62* -3.13 -2.19* -1.97 -10.29* -3.45 
R-Squared 0.39           
Adjust R-Squared 0.39       
Lambda     0.72   
Rho   0.65     
F-Statistic 149.79       
Log Likelihood   -24,856.90  -24,740.17   
AIC   49,737.80  49,502.30   
BIC     49,807.20   49,565.90   
* sig<0.05 

การประมาณค่าพารามิเตอร์สมการ Hedonic ดังแสดงใน
ตารางท่ี 5 และ 6 ซึ่งค่าพารามิเตอร์ของตัวแปรทั้งสองตารางที่มี
ระดับนัยสำคัญ 0.05 มีเครื ่องหมายมีทิศทางไปในทางเดียวกัน 
สำหรับตัวชี้วัดความแนบสนิทของแบบจำลอง (Goodness Of Fit) 
พบว่าแบบจำลอง OLS ของทางลอดแยกข่วงสิงห์และทางข้ามแยก
ดอนจั ่นมีค ่า R-Squared เท่ากับ 0.312 และ 0.387 ตามลำดับ 
ส่วนแบบจำลองเชิงพื้นที่ Spatial Lag และ Spatial Error ของทาง
ลอดแยกข่วงสิงห์และทางข้ามแยกดอนจั่นมีค่า Log Likelihood, 
AIC และ BIC ที่ใกล้เคียงกัน สามารถสรุปได้ว่าแบบจำลองทั้ง 3 
ประเภทนี ้มีความแนบสนิทค่อนข้างดี โดยความเหมาะสมของ
แบบจำลองเชิงพื้นที่พิจารณาค่า Log Likelihood สูง ค่า AIC และ 
BIC ต่ำ สามารถสรุปได้ว่า แบบจำลอง Spatial Error ของทั้งทาง
ลอดแยกข่วงสิงห์และทางข้ามแยกดอนจั ่น มีความเหมาะสม
มากกว่า แบบจำลอง Spatial Lag   

6. สรุปผลการศึกษา 

งานวิจัยนี ้นำเสนอผลการศึกษาผลกระทบจากปัจจัยทาง
ลักษณะต่าง ๆ ของท่ีดินบริเวณทางแยกต่างระดับบนถนนทางหลวง
หมายเลข 11 ต่อราคาประเมินที่ดิน เพ่ือศึกษาถึงผลกระทบของทาง
แยกต่างระดับที่มีต่อราคาประเมินที่ดินรายแปลง โดยใช้แบบจำลอง
ถดถอยเชิงเส ้นและเช ิงพื ้นที ่ ในการว ิเคราะห์และประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ของตัวแปรปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบ จากผลลัพธ์
ที่ได้จากการประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยแบบจำลอง OLS, Spatial 
Lag และ Spatial Error พบว่าค่าพารามิเตอร์ของตัวแปรของปัจจัย 
ในแบบจำลองท้ัง 3 ประเภท โดยส่วนใหญ่มีทิศทางของเคร่ืองหมาย
ไปในทางเดียวกันทั้งในลักษณะทางกายภาพ, ลักษณะตำแหน่งที่ต้ัง 
และลักษณะสภาพแวดล้อม จากการประมาณค่าพารามิเตอร์ที่ได้ใน
การศึกษาครั้งนี้คือ ราคาประเมินที่ดินบริเวณทางลอดแยกข่วงสิงห์
จะลดลง 33.98, 11.34 และ52.08 บาทต่อตารางวา สำหรับทุก ๆ 
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ระยะห่าง 1 เมตรที่เพิ่มขึ้นจากทางแยกต่างระดับออกไป และราคา
ประเมินที่ดินบริเวณทางข้ามแยกดอนจ่ันจะลดลง 21.07, 5.79 และ
13.69 บาทต่อตารางวา สำหรับทุก ๆ ระยะห่าง 1 เมตรที่เพิ่มขึ้น
จากทางแยกต่างระดับออกไป สำหรับการวิเคราะห์ด้วยแบบจำลอง 
OLS, Spatial Lag และ Spatial Error ตามลำดับ เนื ่องจากการ
วิเคราะห์การศึกษาในคร้ังนี้คำนึงถึงอิทธิพลเชิงพื้นที่เข้ามาเกี่ยวข้อง 
จึงทำให้แบบจำลองเชิงพื ้นที ่ Spatial Lag และ Spatial Error มี
ความเหมาะสมกับการวิเคราะห์ในครั้งนี้ โดยแบบจำลอง Spatial 
Error มีค่าความแนบสนิทของแบบจำลองมากกว่า Spatial Lag ทั้ง
ของทางลอดแยกข่วงสิงห์และทางข้ามแยกดอนจั่น จึงสามารถสรุป
ได้ว่าการประมาณราคาประเมินที่ดินบริเวณทางลอดแยกข่วงสิงห์จะ
ลดลง 52.08 บาทต่อตารางวา และการประมาณราคาประเมินที่ดิน
บริเวณทางขา้มดอนจ่ันจะลดลง 13.69 บาทต่อตารางวา สำหรับทุก 
ๆ ระยะห่าง 1 เมตรที ่เพิ ่มขึ ้นจากทางแยกต่างระดับตามลำดับ 
นอกจากนี้ยังมีตัวแปรที่น่าสนใจที่มีอิทธิพลต่อราคาประเมินที่ดิน 
พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลเชิงบวกกับทางลอดแยกข่วงสิงห์ ได้แก่ 
ระยะทางถึงโรงพยาบาล ระยะทางถึงสถานีรถโดยสารประจำทาง 
และสถานที่ราชการ ตามลำดับ ส่วนทางข้ามแยกดอนจั่น ได้แก่ 
ชนิดของถนนที่ใกล้เคียง ระยะทางถึงสถานที่ราชการ ระยะลึกของ
แปลงที ่ดิน ระยะทางถึงสถานีรถไฟเชียงใหม่ และสถานศึกษา 
ตามลำดับ ตัวแปรที่มีอิทธิพลเชิงลบกับทางลอดแยกข่วงสิงห์ ได้แก่ 
ระยะทางถึงถนน ส่วนทางข้ามแยกดอนจั่น ได้แก่ ระยะทางถึงถนน 
โรงพยาบาล และขนาดพ้ืนที่ ตามลำดับ 

จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่าตำแหน่งทำเลที่ตั้งของที่ดินมี
อิทธิพลต่อราคาประเมินที่ดินรายแปลง โดยเฉพาะทางแยกต่าง
ระดับ ข้อมูลหรือระเบียบวิธีการทดลองของการศึกษานี้สามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อไปในอนาคตได้ เพื่อให้ทราบถึง
ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ต่อราคาที่ดิน เช่น การขยายตัวของ
โครงสร้างพื้นฐานหรือรูปแบบการใช้ประโยชน์ที ่ดิน เป็นต้น ซึ่ง
นำไปสู ่องค์ความรู ้ที ่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลมากมาย เช่น นัก
วางแผน นักวิจัย รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการ
วางแผนนโยบายหรือการวิเคราะห์ผลประโยชน์ทางอ้อมเกี่ยวกับ
โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โดยในการศึกษาครั้งนี ้ไม่ได้
พิจารณาถึงแปรที่สำคัญอย่างตัวแปรเชิงเวลา และผลกระทบของ
ปัจจัยต่าง ๆ ต่อราคาประเมินที่ดินประเภทอ่ืน ๆ เนื่องจากข้อจำกัด
ในการจัดเก็บข้อมูลราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์ รวมไปถึง
เมื่อนำราคาตลาดมาใช้แทนราคาประเมิน ซึ่งหากมีตัวแปรเหล่านี้
อาจทำให้การประมาณค่าพารามิเตอร์ของแบบจำลองนี ้มีความ
ถูกต้องมากยิ่งขึ้น 

7. กิตติกรรมประกาศ 

ผู้เขียนขอขอบพระคุณสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่สำหรับ
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โครงการศึกษานี้ 

8. การอ้างอิง 

[1] กรมทางหลวง. (2562). โครงการศึกษาแนวทางการวิเคราะห์
ผลประโยชน์ทางอ้อมจากการพัฒนาทางหลวง. 
กรุงเทพมหานคร: บริษัท เซนี ่ เอนจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท์ 
จำกัด. 

[2] กรมธนารักษ์. (11 กุมภาพันธ์ 2562). สรุปราคาประเมินทุน
ทรัพย์ที่ดิน. เข้าถึงได้จาก www.treasury.com: 
https://www.treasury.go.th/th/summary-of-land-
valuation/ 

[3] กรมทางหลวง, สำนักก่อสร้างสะพาน. (2556). คู่มือปฏิบัติงาน
ก่อสร้างทางลอด (Work instruction for underpass 
construction). กรุงเทพมหานคร: สำนักก่อสร้างสะพาน. 

[4] DDproperty. (2561, พฤษภาคม 16). ราคาประเมินที่ดิน 
เร่ืองต้องรู้ก่อนซื้อขายบ้าน. Retrieved from 
www.ddproperty.com: http://www.ddproperty.com/
คู่มือซื้อขาย/เตรียมตัวก่อนขาย/รู้จักราคาประเมินที่ดิน-ก่อน
ซื้อขายบ้าน-8638 

[5] กรมท่ีดิน. (2559). ระบบค้นหารูแปลงท่ีดิน. เข้าถึงได้จาก 
www.dolwms.dol.go.th: 
http://dolwms.dol.go.th/tvwebp/ 

[6] Widlak, M., Waszczuk, J., & Olszewski, K. (2015). 
Spatial and hedonic analysis of house price dynamics 
in Warsaw. Warsaw: Economic Insitute. 

[7] นุสรพร นัสบุสย์. (2560). การประยุกต์ใช้แบบจำลองราคาเพ่ือ
การต้ังราคาที่เหมาะสมในการพัฒนาโครงการอาคารชุดพัก
อาศัยระดับหรูหราในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

[8] บุหลัน กันทะวิไล, และ จิราคม สิริศรีสกุลชัย. (2560). การ
ประเมินมูลค่าที่ราชพัสดุโดยวิธี Hedonic Pricing Method 
กรณีศึกษาแปลงท่ีดิน เลขท่ีชม.1723 ตําบลดอนแก้ว อําเภอ
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

[9] Al-Mumaiz, M., & Harry, E. (2016). Modeling the 
Impacts of Road Construction on Lands Values. 
ResearchGate. UK. 

[10] Anantsuksomsri, S., & Tontisirin, N. (2013). The 
Impacts of Mass Transit Improvements on Residential 
Land Development Values: Evidence from the 



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

TRL-15-9 

Bangkok Metropolitan Region. Urban Policy and 
Research, 195-216. 

[11] นิธิกร เชื้อเจ็ดตน, และ ศักด์ิสิทธิ์ เฉลิมพงศ์. (2019). 
ผลกระทบของการเข้าถึงระบบขนส่งและปัจจัยเชิงพ้ืนที่ต่อ
ราคาคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. 
Journal of Transportation and Logistics, 91-113. 

[12] Tobler, W. R. (1970). A computer movie simulating 
urban growth in the Detroit region. Economic 
Geography, 234-240. 

[13] Baranzini, A., Ramirez, J., Schaerer, C., & Thalmann, P. 
(2008). Hedonic Methods in Housing Markets: Pricing 

Environmental Amenities and Segregation. Springer 
Science & Business Media. 

[14] Anselin, L. (1988). Spatial Econometrics: Methods and 
Models. Boston: Kluwer Academic. 

[15] Anselin, L. (1999). Spatial Econometrics. Bruton: 
Center School of Social Sciences,University of Texas 
at Dallas. 

[16] Anselin, L. (2007). Maximum Likelihood Estimation. 
Spatial Regression.  

[17] Mauricio, S. (2017). Introduction to Spatial 
Econometric. Chile: Universidad Catolica del Norte. 

 



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

TRL-16-1 

การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบการใช้บริการจัดส่งอาหารตามต้องการแบบออนไลน ์ 
ก่อนและหลังการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนา 2019 

COMPARATIVE ANALYSIS OF ONLINE ON-DEMAND FOOD DELIVERY SERVICE USAGE  
PRE- AND POST-COVID-19 PANDEMIC 
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บทคัดย่อ 

ความต้องการบริการจัดส่งอาหารขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพียงในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีสารสนเทศนับเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วย
ส่งเสริมให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนจากการเดินทางไปรับประทานอาหารที่ร้านไปสู่การสั่งอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งธุรกรรมทั้งหมดใน
กระบวนการส่ังอาหารสามารถดำเนินการได้โดยสะดวกด้วยแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์แบบเคล่ือนที่ นอกจากนี้ด้วยความต่ืนตัวและใส่ใจในสุขภาพท่ี
เพ่ิมสูงขึ้นจากวิกฤติการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดจนมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมและการจำกัดการเดินทาง ยิ่งมีส่วนผลักดันให้
ปริมาณและความถี่ในการใช้บริการจัดส่งอาหารตามต้องการแบบออนไลน์เพิ่มสูงยิ่งขึ้น งานวิจัยนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการเดินทาง
และการสั่งอาหารแบบออนไลน์ของผู้ที่ต้องการรับประทานอาหารภายในเขตเมือง ที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากผลกระทบของการระบาดใหญ่ โดย
อาศัยแบบสอบถามความพึงพอใจแบบระบุไว้ก่อนเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีความคุ้นเคยกับ
แอปพลิเคชันส่ังอาหาร ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสำรวจของพฤติกรรมในกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการระบาด พบว่า ความต้องการใช้บริการจัดส่ง
อาหารแบบออนไลน์มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมอย่างชัดเจน อีกทั้งยังทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจที่จะเดินทางหรือจะใช้
บริการจัดส่งอาหาร อย่างไรก็ตามผลการศึกษาได้ชี้ให้เห็นอีกว่า พฤติกรรมดังกล่าวไม่ได้คงอยู่อย่างถาวร เพราะแม้ว่าผู้บริโภคยังคงใช้งานแอปพลิเค
ชันจัดส่งอาหารอยู่ แต่ความถี่ของการใช้ลดต่ำลงกว่าช่วงขณะที่เร่ิมมีการแพร่ระบาด 
คำสำคัญ: บริการจัดส่งอาหาร, การระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนา 2019, การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสำรวจ, แบบสอบถามความพึงพอใจแบบระบุไว้ก่อน
, อุปสงค์การขนส่งสินค้า 

Abstract 

Food delivery service demand has rapidly been on the rise over the past few years. Thanks to advanced information and 
communication technologies, consumers’ habitual travel behaviour has been changed from dining out in-person at a 
restaurant to digitally ordering their favourite cuisines from a variety of the restaurants to be delivered to their home. Instead 
of conventionally placing orders by phone, the entire food ordering process of order placement, payment and delivery can 
effortlessly be made through mobile application platforms. Moreover, amid greater public health concerns regarding the 
ongoing COVID-19 pandemic, self-preventive measures such as social distancing and travel restrictions have been encouraged 
worldwide, thus leading to more frequent and extensive uses of the online on-demand food delivery services. Against this 
background, this research aims to investigate how and to what extent travel behaviours of the urban diners have temporarily 
and/or permanently changed during the COVID-19 pandemic, in relation to their online food ordering behaviours. A stated 
preference questionnaire survey was carried out mainly among Chiang Mai University students who are familiar with food 
delivery applications. The results of the exploratory data analysis comparing their behaviours between the pre- and post-
pandemic show, as expected, a drastic shift in demand for online food delivery services. Factors influencing their behavioural 
decision on ordering food online or travelling out to a restaurant during the pandemic are identified. However, these changes 
are unlikely to persist afterward. The results further indicate that, although the diners will continue to use the food delivery 
applications, the prevalence and frequency of the uses will be lower than during the pandemic. 
Keywords: Food delivery services, COVID-19 pandemic, Exploratory data analysis, Stated preference questionnaire, Freight 
transport demand 
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1. บทนำ 

ปัญหาการระบาดใหญ่ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ที่เกิดขึ้นในปี 
2019 ส่งผลกระทบอย่างมากไม่ว่าเป็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม  
การคมนาคม ส่ิงแวดล้อม และอ่ืน ๆ อีกมากมาย ซึ่งปัญหาเหล่านี้ได้
เกิดขึ ้นทั ่วโลก ไม่เว้นแต่ประเทศไทย จากสถานการณ์ดังกล่าว  
ทำให ้ร ูปแบบการเด ินทางรวมถ ึงพฤต ิกรรมของผ ู ้บร ิ โภคท่ี
เปลี ่ยนแปลงไป โดยเห็นได้ชัดจากการเว้นระยะห่างทางสังคม 
(Social Distancing) และการลดการใช้ระบบขนส่งสาธารณะหันมา
ใช้ยานพาหนะส่วนบุคคลเพิ่มมากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อของ
โรคโควิด-19 ทำให้ผู้คนหันมาอยู่บ้านหรือแม้กระทั่งการส่งเสริมการ
ทำงานที ่บ ้าน (Work From Home) ซึ ่งในช ่วงการล ็อกดาวน์ 
(Lockdown) ทำให้ไม่สามารถรับประทานอาหารที่ร้านอาหารได้ 
และอีกหนึ่งทางเลือกของผู้บริโภคคือการใช้บริการจัดส่งอาหารตาม
ต้องการแบบออนไลน์ โดยผ่านทางแอปพลิเคชัน  

งานวิจัยนี้มีเป้าหมายเพ่ือให้ทราบถึงพฤติกรรมการเดินทางและ
การสั ่งอาหารแบบออนไลน์ของผู ้ที ่ต ้องการรับประทานอาหาร
ภายในเขตเมือง ที่เปลี ่ยนแปลงไปเนื ่องจากผลกระทบของการ
ระบาดใหญ่ โดยอาศัยแบบสอบถามความพึงพอใจแบบระบุไว้ก่อน
เป ็นเคร ื ่องม ือท ี ่ ใช ้ ในการเก ็บรวบรวมข ้อม ูลจากน ักศ ึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีความคุ้นเคยกับแอปพลิเคชันส่ังอาหาร 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยเก่ียวข้อง  

2.1. การระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนา 2019 

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เริ่มต้นที่ประเทศ
จีน ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ต่อมาได้พบผู้ป่วยยืนยันในหลาย
ประเทศทั่วโลก วันที่ 11 มีนาคม 2563 องคก์ารอนามัยโลกประกาศ
โรค COVID-19 เป็นระดับการระบาดใหญ่ (Pandemic) ที่มีจำนวน
ผู้ป่วย และผู้เสียชีวิตเพ่ิมขึ้นเป็นจำนวนมาก อย่างรวดเร็ว [1] 

 
รูปที่ 1 สถาณการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19  

วันที่ 20 มีนาคม2564 

จากการแพร่ระบาดของโรถคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อ
พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงผู้บริโภคไทย โดยพบไลฟ์สไตล์ที่ลดลง 
ได้แก่ หลีกเลี่ยงการไปซื้อของจากร้าน Offline ลดการท่องเที่ยว  
ลดการเข้าสังคม / พบปะผู้คน และหันไปมีกิจกรรมบน Social 
Media มากขึ้น ไม่ไปดูหนังที่โรงภาพยนตร์ ลดการไปรับประทาน

อาหารนอกบ้าน ลดการซื้อสินค้าหรู ลดการซื้อเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
ในทางตรงกันข้ามพบรูปแบบพฤติกรรมที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ คนไทยซื้อ
ของในช่องทาง Online มากขึ้น ใช้บริการ Online Streaming มาก
ขึ้นใชบ้ริการ Food Delivery มากขึ้น[2] 

จากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนั้นส่งผลต่อเนื่องมายังด้านเศรษฐกิจ 
โดยธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ จาก Demand ผู้บริโภคลดลง หรือ
หายไป เช่น อสังหาริมทรัพย์ ท่องเที่ยว สินค้าหรู เครื่องใช้ไฟฟ้า 
ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ เป็นผลมาจากการใช้ พระราชกำหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และมาตรการภาครัฐต่างๆ 
เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ ธุรกิจที่ได้
ประโยชน์จากสถานการณ์ COVID-19 เช่น อีคอมเมิร์ซ ส่งอาหาร 
ประกัน ความบันเทิงภายในบ้าน ผลิตภัณฑ์เกี ่ยวกับสุขภาพ  
โลจิสติกส์ [2] 

2.2. บริการจัดส่งอาหาร 

บริการจัดส่งอาหาร (Food delivery services) ซึ่งในงานวิจัย
นี้คือการจัดส่งอาหารโดยผ่านแอปพลิเคชัน คือการบริการรับส่ง
อาหารผ่านแอปพลิเคชัน โดยผู ้ใช้บริการทำการส่งข้อมูลความ
ต้องการผ่านแอปพลิเคชัน โดยทางแอปพลิเคชันจะแจ้งไปยัง
ร้านอาหารเพื่อดำเนินการจัดเตรียมอาหารหลังจากนั้นพนักงานไป
รับอาหารจากร้านอาหาร ตามที่ผู้ขอรับบริการแจ้งไว้ แล้วนำมาส่ง
ให้กับผู้ขอรับบริการตามสถานที่ที่ได้แจ้งไว้ [3] เป็นการจัดส่งอาหาร
ตามความต้องการ (On-demand food delivery ;ODFD) คือการ
ซื ้อและจัดส่งอาหารที ่ปรุงสดใหม่จากร้านอาหารไปยังบ้านของ
ผู้ใช้บริการโดยใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เป็นธุรกิจที่แปลกใหม่ที่มีการ
เติบโตอย่างต่อเนื ่อง ที่สร้างขึ ้นโดยแพลตฟอร์มทั ้งในส่วนของ
ร้านอาหาร ผู้ขับขี่ และผู้ใช้บริการเข้าด้วยกัน [4] 

2.3. แบบสอบถามความพึงพอใจแบบระบุไว้ก่อน 

แบบสอบถามความพึงพอใจแบบระบุไว ้ก่อนหรือ Stated 
Preference Questionnaire ถ ู กพ ัฒนาข ึ ้ น ม า เพ ื ่ อ ป ร ั บแ ก้
ข ้อบกพร ่องของ  Reveal Preference (RP) Technique ท ี ่ เป็น
ว ิธ ีการสำรวจท ี ่ส ังเกตการเป ิดเผยพฤต ิกรรมท ี ่ เก ิดข ึ ้นจริง
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆ ซึ่งเป็นวิธีการที่สามารถทำได้ยากและมี
ค่าใช้จ่ายสูงแตกต่างจากแบบสอบถามความพึงพอใจแบบระบุไว้
ก่อนที่เป็นการสำรวจแบบสอบถามโดยการสร้างสถานการณ์ที่สมมติ
ขึ้นมา เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบคำถามได้โดยไม่จำเป็นต้อง
สร้างสถานการณ์นั ้นข ึ ้นมาจริงๆ ทั ้งยังประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การศึกษางานวิจ ัย มีความยืดหยุ ่นกว่า และเป็นวิธ ีที ่น ิยมใช้
โดยท่ัวไป [5] 
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2.4. อุปสงค์การขนส่งสนิค้า 

2.4.1. ทฤษฎีอุปสงคข์องการขนส่ง  

อุปสงค์การขนส่งสินค้า (Freight transport demand) คือ 
ปริมาณสินค้าที่ต้องการใช้บริการการขนส่ง ณ ระดับราคาค่าขนส่ง
ต่างๆโดยกำหนดให้ปัจจัยอ่ืนๆ คงที่ [6] 

โดยสามารถสรุปการเปลี่ยนแปลงในอุปสงค์การขนส่ง แบ่งได้
เป็น 2 แบบ คือ 

1) การเปลี่ยนแปลงปริมาณความต้องการขนส่ง เมื่อราคาค่า
ขนส่งเปล่ียนแปลงไป 

2) การเปลี่ยนแปลงปัจจัยอื่นๆ เช่น การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของ
รายได้ผู้ผลิต ลักษณะของการขนส่ง ความนิยมของผู้ใช้บริการ ความ
เจริญทางเศรษฐกิจและโครงสร้างสาธารณูปโภคท่ีเก่ียวข้อง อัตราค่า
โดยสารเปรียบเทียบ กำหนดเวลาขนส่งสินค้า 

2.4.2. หลักการในการเลือกใช้บริษัทจัดส่งสินค้า 

หลักการในการเลือกใช้บริษัทจัดส่งสินค้า [7] มีดังนี้ 
1) ข้อมูลของบริษัท  
2) การเจรจาต่อรอง  
3) คุณภาพการให้บริการ  
4) ความรวดเร็ว  
5) ความตรงต่อเวลา  
6) วิธีการรับคืนสินค้า  
7) ระบบการติดตาม  
8) การรับประกัน  
9) เทคโนโลยี 

2.4.3. ปัจจัยที่ทำให้อุปสงค์ของการขนส่งสินค้า
เปล่ียนแปลง 

Wang, Han, Su, & Zhang [8] ได ้ทำการว ิ เคราะห ์ข ้อมูล
เศรษฐกิจหรือการเติบโตของ GDP ในแต่ละภูมิภาคของประเทศจีน 
พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการขนส่งสินค้ากับการพัฒนา
เศรษฐกิจมีแนวโน้มไปในทางเดียวกันคือ เมื่อการเติบโตของ GDP มี
ค่าเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ความต้องการขนส่งสินค้าเพิ่มสูงขึ้น ในทาง
กลับกันหากGDP มีค่าลดลง จะส่งผลให้ความต้องการขนส่งสินค้า
เพ่ิมลดลงด้วยเช่นกัน  

Hammer, Poliak, Jaskiewicz, & Ríha [ 9] ไ ด ้ อ ธ ิ บ า ย ว่ า
ช่วงเวลา, วันและฤดูการที่เปลี่ยนแปลงส่งผลต่อของความต้องการ
ในการขนส่งในการขนส่งสินค้า  

2.5. ปัจจัยที่มีอิทธิพลตอ่ผู้บริโภคในการตดัสินใจใช้
บริการแอปพลิเคชนัจัดส่งอาหาร 

การตัดสินใจเลือกใช้แอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์เดลิเวอร่ี 

(Delivery) ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ โดย
พบว่าสาเหตุที่ทำให้เลือกใช้บริการเดลิเวอรี่เป็นเพราะว่า สามารถ
ตอบสนองความต้องการได้ และอาจเป็นผลมาจากมาจากการ
เดินทางออกไปรับประทานอาหารในแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ทั้ง
จากราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นมาก รวมไปถึงการจราจรที่ติดขัดในเขต
เมือง ทั้งนี้การใช้แอปพลิชันใดๆ ล้วนทำให้สะดวกสบายทั้งสิ้น โดย
ผู้บริโภคจะเลือกใช้แอปพลิชันใด จะพิจารณาจากโปรโมชั่นของแต่
ละผู้ให้บริการ อาทิเช่น ฟรีค่าจัดส่ง ยิ่งสั่งมากยิ่งได้รับส่วนลดที่เพ่ิม
มากขึ้น ขณะที่ค่าธรรมเนียมในการใช้งานของแต่ละแอปพลิเคชันที่
แตกต่างกันมีผลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการแอปพลิเคชันที่คิด
ราคาถูกกว่า [10] ดังนั้นการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชันมีปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องทั้งปัจจัยด้านส่วนบุคคล และปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ (7Ps) [11] ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน
ของแพลตฟอร์มที่ให้บริการจัดส่งอาหารตามความต้องการประกอบ
ไปด้วย การกำหนดค่าบริการจัดส่งอาหารตามระยะทาง ความ
รวดเร็วในการจัดส่ง และการประเมินการให้บริการหลังการจัดส่ง 
[12] ทั้งนี้ยังขึ้นกับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อระบบสั่งอาหาร
ออนไลน์และร้านอาหาร ไม่ว ่าจะเป็น ปัจจัยด้านอาหาร เช่น 
คุณภาพของอาหาร ความหลากหลายของอาหาร และปริมาณ
อาหาร ข้อเสนอพิเศษส่วนลดโปรโมชั ่นของอาหาร ปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อม เช่น บรรยากาศของร้านอาหาร ปัจจัยด้านสุขอนามัย 
เช่น ความสะอาดของร้านอาหาร ปัจจัยด้านการขนส่ง เช่น การ
จัดส่งที่รวดเร็ว ปัจจัยด้านความสะดวก เช่น ระบบมีความปลอดภัย
ทางธุรกรรมการเงิน การตอบกลับของเจ้าหน้าที่กรณีเกิดปัญหา 
[13] ประหยัดเวลา ไม่ต้องเดินทางไปที ่ร ้านอาหารและรอใน
ร้านอาหาร สามารถติดตามคำสั่งซื้อได้ง่าย ผู้ใช้สามารถให้คะแนน
รายการอาหารได้ เพื ่อให้พนักงานของร้านจะได้รับแจ้งปรับปรุง
คุณภาพ [14]   

จากสถิติพบว่าในช่วงที่มีการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) 
การสั ่งอาหารออนไลน์ ถูกเร่งการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยผู ้คน
ส่วนมากให้เหตุผลว่าไม่อยากจะเดินทาง ไม่อยากเสียเวลาไปนั่งต่อ
คิว และแอปสั่งอาหารมีโปรโมชั่นหรือโค้ดส่วนลด ช่วงเวลาที่คนส่ัง
อาหารมากที่สุดคือ มื้อกลางวันและรับประทานที่บ้านกับที่ทำงาน 
โดยมีการสำรวจค่าอาหารในการสั่งแต่ละครั้งเทียบกับช่วงอายุ ซึ่ง 
Gen Y และ Gen Z มีการสั่งอาหารออนไลน์มากที่สุด [15] ซึ่งใน
งานวิจัยนี้ทำการศึกษาการใช้บริการจัดส่งอาหารตามความต้องการ
ของนักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรูปแบบการให้บริการจัดส่ง
อาหารแบบผ่านแอปพลิชันซึ่งเป็นที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ยกตัวอย่าง
แอปพลิเคชัน Grab food, Foodpanda, Lineman, 7-Delivery 
และอ่ืนๆ ที่ให้บริการในจังหวัดเชียงใหม่ 

การระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้เศรษฐกิจของโลก
หดต ัวลง  3.2% เท ียบจากสถานการณ ์ปกติ นอกจากน ั ้นยัง
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คาดการณ์ว่าหากมีการบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์เป็นเวลา 2 
เดือน จะทำให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบมากที ่สุดในบรรดา
ประเทศสมาชิกอาเซียน จากการที่นักท่องเที่ยวคาดว่าจะลดลง 
60% จากปีที่แล้ว ทั้งยังมีการขาดตอนของห่วงโซ่การผลิตทั้งในและ
ต่างประเทศ ทำให้การเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปีนี ้อาจหดตัว 
5.4% จากกรณีที ่ไม่มีโรคระบาดในปี 2563นี้ ธุรกิจร้านอาหาร 
ธุรกิจสายการบิน และธุรกิจโรงแรมจะอยู่ในภาวะที่ยากลำบาก [16] 

ผลกระทบดังกล่าวส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป 
ผู้คนเล่ียงไปร้านออฟไลน์หันไปซื้อของออนไลน์แทน มีการใช้บริการ 
Food Delivery มากขึ้น 44% และ 59 % ลดการไปรับประทาน
อาหารนอกบ้าน [3] พบว่า การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 มีผล
ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทาง โดยการสำรวจในชิคาโก 
จากแบบสอบถามความพึงพอใจแบบระบุไว้ก่อน-การวัดความพึง
พอใจแบบเปิดเผย (stated preference-revealed preference, 
SP-RP) แบบสำรวจประกอบด้วยชุดคำถามที่ครอบคลุมเกี ่ยวกับ
บุคคล พฤติกรรมการเดินทางนิสัยและการรับรู้ก่อนและระหว่างการ
แพร่ระบาดตลอดจนความคาดหวังเกี่ยวกับอนาคต โดยพบความถี่
ในการสั่งสินค้าหรืออาหารออนไลน์ที่มากขึ้นกว่าเดิม [17] ความถี่
ของการเดินทางมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญก่อนและ
ระหว่างการระบาด การเดินทางส่วนใหญ่เกิดขึ้นเพ่ือซื้อของในช่วงที่
มีการระบาด มีการสั่งซื้อออนไลน์เพิ่มมากขึ้น มีการเปลี่ยนแปลง
การเดินทางจากระบบขนส่งสาธารณะเป็นการยานพาหนะส่วนตัว 
ผู้คนให้ความสำคัญกับความกังวลที่ของการแพร่ระบาดใหญ่ของโค
วิด-19 [18] 

ตารางท่ี 1 สรุปผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของการจัดส่งอาหาร
ออนไลน์ที่มีต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระหว่างการ
ระบาดใหญ่โควิด-19 [19] 

 
*คาร์บอนฟุตพริ ้นท์ (Carbon Footprint) คือปริมาณการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ออกมาตั้งแต่การหาวัตถุดิบ 
การผลิต การขนส่งจนถึงมือผู้บริโภค จนถึงการย่อยสลาย (MAE 
FAH LUANG FOUNDATION UNDER ROYAL PATRONAGE) 

2.6. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงสำรวจ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสำรวจ (Exploratory Data Analysis 
หรือ EDA) คือกระบวนการที ่ใช้ในการตรวจสอบ สำรวจข้อมูล
เบื้องต้น เพื่อนำมาใช้ตั้งสมมติฐานในสิ่งที่ต้องการหรือสนใจ นำมา
เปรียบเทียบให้ได้ว่า อยากจะเปรียบเทียบตัวเลขอะไร เปรียบเทียบ
แล้วจะได้อะไรที่ควรจะถูกนำมาเปรียบเทียบ ก่อนนำไปทดสอบ
สมมติฐาน วิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด หรือสร้างแบบจำลองทาง
สถ ิ ติ  (Statistical Modeling) ในข ั ้นตอนต ่อไป  กระบวนการ 
Exploratory Data Analysis หรือ EDA มีดังนี้ 

2.6.1. DATA TRANSFORMATION 

ในขั้นตอนนี้เป็นการนำข้อมูลดิบมาแปลง โดยต้องผ่านการ
เตรียมข้อมูล หรือ Data Cleansing ให้พร้อมก่อน โดยขั้นตอนการ
ทำความสะอาดข้อมูลนี้ถือเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้เวลามาก และสำคัญ
ที่สุด เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์หรือสร้างแบบจำลองทางสถิติต่อได้
ง่าย  

2.6.2. DATA ANALYSIS 

เมื่อเราเตรียมข้อมูลพร้อมแล้ว เราต้องวิเคราะห์เพ่ือหา Insight 
มาต่อยอด ไม่ว่าจะเป็น ความสัมพันธ์ต่างๆ ของตัวแปร Patterns  

ที่ปรากฏ การคำนวณค่าสถิติต่างๆ โดยสามารถวิเคราะห์ข้อมูล
ได้หลายวิธี ผ่านโปรแกรมพื ้นฐานอย่าง Microsoft Excel หรือ 
Google Sheets 

2.6.3. DATA VISUALIZATION 

เมื่อเราวิเคราะห์ข้อมูลออกมาได้ สิ่งสำคัญที่สุดคือการสื่อสาร
เพื ่อให้ผู ้อ ื ่นเห็นข้อมูลเป็นภาพเดียวกัน ซึ ่งก็ค ือการทำ Data 
Visualization เป็นการนำข้อมูลที ่ได้มา มาใช้ในการสร้างกราฟ 
หรือ Chart ต่างๆ เพื่อให้เข้าใจข้อมูลเชิงลึก (insights) ได้ง่ายขึ้น 
จากการแปลงข้อมูลให้เป็นภาพ สามารถมองภาพรวมแล้วเข้าใจได้
ทันที 

ประโยชน์ของการทำ EDA ช่วยทำให้สร้างความรู้ความเข้าใจ
พื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูลนั ้นๆ ทั้งยังตรวจสอบสมมติฐานเบื้องต้น 
ตรวจความผิดพลาดของชุดข้อมูลได้ ทำให้เห็นข้อมูลที ่ผิดปกติ 
(Outlier) หรือค่าที ่โดดออกมาจากค่าปกติ เพื ่อป้องกันความ
ผิดพลาดตอนนำข้อมูลไปวิเคราะห์คำนวณสามารถเข้าใจข้อมูล 
มองเห็น Trends, Patterns หรือ Insights ต่างๆ เพื่อนำไป Take 
Action หรือต่อยอดได้เร็วขึ้น [20] 

3. การดำเนินการศึกษา 

3.1. ขั้นตอนการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ  

การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบการใช้บริการจัดส่งอาหารตาม
ต้องการแบบออนไลน์ ก่อนและหลังการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโร
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นา 2019 เริ ่มจากระบุปัญหาและวัตถุประสงค์ของงานวิจัยใน
การศึกษาและกำหนดขอบเขตการศึกษา จากนั้นทบทวนการศึกษา
และผลงานวิจัยที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาคัดเลือกปัจจัยที่เกี่ยวข้องใน
งานวิจัยครั ้งนี้ โดยปัจจัยที่ถูกคัดเลือกจะนำมาใช้เพื ่อออกแบบ
แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกคือ ข้อมูลส่วน
บุคคล ส่วนที่ 2 คือ ตัวเลือกการส่ังอาหารผ่านแอปพลิเคชันในแต่ละ
สถานการณ์ และในส่วนสุดท้ายคือ  ข้อมูลการใช้บริการจัดส่ง
อาหารตามต้องการผ่านแอปพลิเคชัน เมื่อทำการสำรวจแล้วจะเข้าสู่
กระบวนการตรวจสอบสำรวจข้อมูลเบื้องต้น (Exploratory Data 
Analysis หรือ EDA) และในขั้นตอนสุดท้ายทำการนำเสนอข้อมูล
โดย Data Visualization ผ่านโปรแกรม Power BI ขั ้นตอนการ
วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบการใช้บริการจัดส่งอาหารตามต้องการ
แบบออนไลน์ 

3.2. การคัดเลอืกปัจจัย 

ทำการคัดเลือกปัจจัยจากการทบทวนงานวิจัย มาใช้ในการ
จำลองสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งก็คือการสร้างสถานการณ์
สมมติ หากผู้ตอบแบบสอบถามพบเจอสถานการณ์เหล่านั้น จะต้อง
ทำการตัดสินใจใช้บริการจัดส่งอาหารตามต้องการผ่านแอปพลิเคชัน 
ประกอบไปด้วยปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ รายได้ ยานพาหนะ
ส่วนตัว ปัจจัยที่ทำให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการแอปพลิเคชันนั ้นใน
จัดส่งอาหาร เช่น ระยะทาง จัดส่งได้ตรงตามสถานที ่ท ี ่ระบุไว้ 
ระยะเวลาการจัดส่งที่รวดเร็วตรงเวลา ค่าบริการจัดส่ง และปัจจัยที่
ผู้บริโภคเลือกร้านอาหารในแอปพลิเคชันนั้นๆ เช่น ความหลากหลาย 
คุณภาพอาหาร/ความสดใหม่ ราคาอาหาร รสชาติ เป็นต้น จากปัจจัย
ข้างต้นจะถูกคัดเลือกเพื่อนำมาใช้ในการสร้างสถานการณ์สมมติใน
แบบสอบถาม เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากสถานการณ์ต่างๆ มาวิเคราะห์
ต่อไป 

3.3. การจัดทำแบบสอบถามเพ่ือการวิเคราะห์เชิง
เปรียบเทียบ  

จากการทบทวนงานวิจัย ผู้วิจัยได้รวบรวมปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้แอปพลิเคชันจัดส่งอาหารที่เหมาะสม นำไปจัดทำ
เป็นแบบสอบถามเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้ทำการตอบในแต่ละ
ปัจจัยโดยมีระดับการให้คะแนนความสำคัญที่แตกต่างกัน และมี
สถานการณ์ที่สมมติขึ้นหรือเรียกว่า แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบระบุไว้ก่อน (Stated preference questionnaire) โดยแบ่ง
ช่วงเวลาเป็นทั้งหมด 3 ช่วง ได้แก่ 1) ก่อนการระบาดใหญ่ของ 
Covid-19 (ก่อน ธ.ค. 2562) 2) ช่วง Lockdown การระบาดใหญ่
ของ Covid-19 3) ระหว่างการระบาดใหญ่ของ Covid-19 (หลัง 
ม.ค. 2563 เป็นต้นมา) เมื่อทำการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
เรียบร้อยแล้ว นำข้อมูลเหล่านั้นมาเข้าสู่กระบวนการ Exploratory 
Data Analysis หรือ EDA คือกระบวนการตรวจสอบ สำรวจข้อมูล

เบื้องต้น เพ่ือต้ังสมมติฐานให้ได้ว่า ต้องการปรียบเทียบตัวเลขใดและ
ทำการเปรียบเทียบไปเพื่อหาสิ่งใด และควรใช้ตัวแปรใดบ้างมา
เปรียบเทียบ ก่อนนำไปทดสอบสมมติฐาน วิเคราะห์ข้อมูลอย่าง
ละเอียด หรือสร้างแบบจำลองทางสถิติ (Statistical Modeling) 
ต่อไป [21] โดยขั้นตอนสุดท้ายผู้วิจัยได้นำข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์
มาเปรียบเทียบประสิทธิภาพที่ได้ จากนั้นผู้วิจัยเสนอแนะรูปแบบ
ปัจจัยต่างๆ ทำการแสดงผล Data Visualization โดยการสร้าง
กราฟ หรือ Chart ต่างๆ เพื่อให้เข้าใจข้อมูลเชิงลึกได้ง่ายขึ้น โดย
ผ่านโปรแกรม Power BI พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการศึกษาของ
งานวิจัย เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันของผู้บริโภคในช่วง
ระหว่างการระบาดใหญ่ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในอนาคต 

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื ่อผ่านขั ้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล จะได้ข้อมูลที ่สามารถ
มองเห็นภาพรวมจากการสำรวจแบบสอบถามมาได้ดังรูปที่ 2 ซึ่งใน
การสำรวจนี้พบว่า นักศึกษาส่วนมากมีรายได้อยู่ในช่วง 5,000 – 
10,000 บาท  54.69% และม ียานพานะท ี ่ครอบครองเป็น
รถจักรยานยนต์ 66.41 %, รถจักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนบุคคล 
17.19%, และจักรยาน 9.38% ตามลำดับ ลักษณะที่พักอาศัยเป็น 
หอพักนอกมหาวิทยาลัย 50.78%, หอพักในมหาวิทยาลัย 30.47%, 
บ้านพักอาศัย 16.41% และอ่ืนๆ 2.34% 

 

รูปที่ 2 กราฟแสดงข้อมูลการสำรวจข้อมูลส่วนบุคคล 

ในแบบสอบถามรูปแบบการเดินทาง โดยให้เลือกตอบ 3 อันดับ 
จากรูปแบบการเดินทางที ่ใช้มากที่สุด ในช่วงระยะเวลา 3 ช่วง 
พบว่า ก่อนการระบาดใหญ่ของ Covid-19 นั้น มีการใช้ยานพาหนะ
ทั้งส่วนบุคคล และขนส่งสาธารณะ และเมื่อเข้าสู่ช่วง Lockdown 
การระบาดใหญ่ของ Covid-19 ผู้คนส่วนมากนั้นหลีกเลี่ยงการใช้
ขนส่งสาธารณะลงหันมาใช้ยานพาหนะส่วนบุคคลแทน และระหว่าง
การระบาดใหญ่ของ Covid-19 ผู้คนที่ใช้ยานพาหนะส่วนบุคคลเร่ิม
มีการหันมาใช้ขนส่งสาธารณะมากขึ้นแต่ก็ยังคงน้อยกว่าก่อนการ
ระบาดใหญ่ของ Covid-19 ดังรูปที่ 3 ซึ่งสอดคล้องในรูปที่ 4 แสดง
ให้เห็นถึงความกังวลต่อการแพร่ระบาดในระดับมาก มีใส่หน้ากาก
อนามัยและการหลีกเล่ียงพ้ืนที่เส่ียงซึ่งขนส่งสาธารณะเป็นพ้ืนที่หนึ่ง
ที่มีผู้คนเดินทางแออัดเส่ียงต่อการติดเชื้อ Covid-19 
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หมายเหตุ : A คือ ก่อนการระบาดใหญ่ของ Covid-19, B คือ ช่วง Lockdown การระบาดใหญ่ของ Covid-19 และC คือ ระหว่างการระบาด

ใหญ่ของ Covid-19  

รูปที่ 3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเดินทางและช่วงเวลาในการระบาดใหญ่ของ Covid-19

 
รูปที่ 4 ระดับความสำคัญเก่ียวกับ Covid-19 

 
จากการแพร่ระบาดนี ้ทำให้ผู ้ที ่ม ีความกังวลมากเมื ่อมีการ

ประกาศ Lockdown การระบาดใหญ่ของ Covid-19 มีการเลือกใช้
แอปพลิเคชันจากผู้ที่ไม่เคยใช้หันมาใช้และผู้ที่ใช้อยู่แล้วมีความถี่ใน
การใช้แอปพลิเคชันจัดส่งอาหารเพิ่มมากขึ้น และหลังเหตุการณ์ 
Lockdown ผู้คนหันมาใช้มากกว่าช่วงก่อนเหตุการณ์ Lockdown 
และผู้ใช้แอปพลิเคชันที่มีความถี่ในการใช้มากจะมีความกังวลต่อโรค
ในระดับมากถึงปานกลางดังแสดงในรูปที่ 5 และจากสถานการณ์ทั้ง 
10 สถานการณ์โดยมีปัจจัยในการเลือกตอบ 5 ปัจจัยได้แก่ สภาพ
อากาศ ค่าบริการจัดส่ง โปรโมชั่น ระยะเวลาในการจัดส่งรวมเวลา
ทำอาหาร และการรอค ิวหน้าร ้านหากรับประทานอาหารที่

ร้านอาหาร พบว่าก่อนการระบาดใหญ่ของ Covid-19 (ก่อน ธ.ค. 
2562) มีความถี่ในการใช้น้อยที่สุด และในช่วงระหว่างการระบาด
ใหญ่ของ Covid-19 (หลัง ม.ค. 2563 เป็นต้นมา) มีความถี่ในการใช้
มากกว่าก่อนการระบาด แต่ช่วง Lockdown การระบาดใหญ่ของ 
Covid-19 มีการใช้แอปพลิเคชันมากที ่สุด โดยหากมีโปรโมชั่น 
สภาพอากาศฝนตก/ร้อนมาก ค่าบริการจัดส่งไม่เกิน 15 บาท 
ระยะเวลาในการจัดส่งรวมเวลาทำอาหาร ไม่เกิน 30 นาที การรอ
คิวหน้าร้านหากรับประทานอาหารที่ร้านอาหารมากกว่า 15 นาที 
จะทำให้คนหันมาใช้แอปพลิเคชันมากขึ้น ดังรูปที่ 6 
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รูปที่ 5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความกังวลและการใช้แอปพลิเคชัน 

 

รูปที่ 6 กราฟแสดงความถี่การใช้แอปพลิเคชันจัดส่งอาหารในแต่ละสถานการณ์ 

 

5. สรุปผลการดำเนนิการศึกษา 

จากการดำเนินการศึกษาการใช้แอปพลิเคชันจัดส่งอาหารใน
กลุ่มผู้ใช้ที่เป็นนักศึกษาพบว่า จากเดิมมีการใช้แอปพลิเคชันจัดส่ง
อาหารอยู่บ้างแล้ว แต่เมื่อเกิดการระบาดใหญ่ของโรคไวรัสโคโรนา 
2019 ทำให้เร่งการเติบโตของการใช้แอปพลิชันจัดส่งอาหารรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น เนื่องจากการห้ามรับประทานอาหารที่ร้านอาหารในช่วงล็อก
ดาวน์(Lockdown) และการหลีกเลียงพื ้นที ่สาธารณะที ่ม ีผ ู ้คน
จำนวนมาก โดยเป็นผลมากจากมาตรการการเว้นระยะห่างทาง

ส ังคม  (Social Distancing) มาตรการทำงานที ่บ ้านพ ักอาศัย  
(Work Form Home) ทำให้ผ ู ้บร ิโภคไม่ต ้องการเดินทางไปยัง
ร้านอาหาร ทั้งยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอาทิเช่น ต้องการความ
สะดวกสบาย ความรวดเร็วไม่เสียเวลาในการต่อคิวที่ร้านอาหาร 
โปรโมชั่นส่วนลดอาหารที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคเลือกใช้แอปพลิเค
ชันแบรนด์นั้นๆ  

อย่างไรก็ตามผลการศึกษาได้ชี้ให้เห็นอีกว่า พฤติกรรมดังกล่าว
ไม่ได้คงอยู่อย่างถาวร เพราะแม้ว่าผู้บริโภคยังคงใช้งานแอปพลิเคชัน
จัดส่งอาหารอยู่ แต่ความถี่ของการใช้ลดลงกว่าช่วงขณะที่เริ่มมีการ
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แพร่ระบาดหรือในช่วงล็อกดาวน์(Lockdown) แต่ยังคงสูงกว่าก่อน
การระบาดใหญ่ของ Covid-19 พฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนไปจาก
ก่อนที ่จะมีโควิดนั ้น อาจเป็นเพราะผู ้บริโภคได้ทดลองใช้งาน 
แอปพลิเคชัน ทำให้มีความเคยชินหรือยังมีความกังวลต่อการระบาด
ใหญ่ของ Covid-19อยู่ ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องทำการศึกษากันต่อไป
ในอนาคต 

ข้อเสนอแนะ งานวิจัยในอนาคต ควรจัดทำการสำรวจในด้าน
สิ่งแวดล้อม แนวทางในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ในการจัดส่งอาหารที่
ก ่อให ้เก ิดคาร ์บอนฟุตพร ิ ้นท์ (Carbon Footprint) น้อยที ่ สุด  
เพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจจัดส่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน 
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การวางแผนพัสดุคงคลังท่ีทดแทนกันได้ 
INVENTORY PLANNING FOR SUBSTITUTABLE MATERIALS. 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ศึกษารูปแบบการใช้พัสดุชิ้นส่วนยานยนต์ที่ทดแทนกันได้ พัสดุตะก่ัวถ่วงล้อรถยนต์ โดยการกำหนดรูปแบบการใช้พัสดุของมูลค่าพัสดุ
จากทางเลือกที่ทำให้ต้นทุนการใช้ต่อครั้งถูกที่สุดเพื่อกำหนดนโยบายการสั่งซื้อพัสดุ ด้วยนโยบายการสั่งซื้อคงที่แบบกำหนดรูปแบบการใช้พัสดุ 
นโยบายการสั่งซื้อคงที่แบบไม่กำหนดรูปแบบการใช้พัสดุ นโยบายการสั่งซื้อไม่คงที่แบบกำหนดรูปแบบการใช้พัสดุ และนโยบายการสั่งซื้อไม่คงที่
แบบไม่กำหนดรูปแบบการใช้พัสดุ เพื่อแก้ปัญหาพัสดุคงคลังสูงเกินกว่าปริมาณความต้องการพัสดุอันเนื่องมาจากระบบแสดงปริมาณความต้องการ
พัสดุกับปริมาณความต้องการพัสดุที่แท้จริงไม่สอดคล้องกัน โดยกำหนดตัวชี้วัดดังนี้ ระดับพัสดุคงคลังส้ินงวด ระดับการเติมเต็มพัสดุ และต้นทุนรวม
ของพัสดุ ผลการศึกษาพบว่า นโยบายการสั่งซื้อคงที่แบบกำหนดรูปแบบการใช้พัสดุ มูลค่าพัสดุคงคลังลดลง 13.99% ระดับการเติมเต็มพัสดุที่ 
89.5% และต้นทุนรวมลดลง 5.5% นโยบายการสั่งซื้อคงที่แบบไม่กำหนดรูปแบบการใช้พัสดุ มูลค่าพัสดุคงคลังลดลง 15.40% ระดับการเติมเต็ม
พัสดุที่ 91.5% และต้นทุนรวมลดลง 9.1% นโยบายการสั่งซื้อไม่คงที่แบบกำหนดรูปแบบการใช้พัสดุ มูลค่าพัสดุคงคลังลดลง 12.49% ระดับการเติม
เต็มพัสดุที่ 96% และต้นทุนรวมลดลง 10.5% และนโยบายการสั่งซื้อไม่คงที่แบบไม่กำหนดรูปแบบการใช้พัสดุ มูลค่าพัสดุคงคลังลดลง 10.92% 
ระดับการเติมเต็มพัสดุที่ 94.6% และต้นทุนรวมลดลง 8.5% ดังนั้นนโยบายการสั่งซื้อไม่คงที่แบบกำหนดรูปแบบการใช้พัสดุสามารถตอบสนองไดดี้
ที่สุด 
คำสำคัญ: ชิ้นส่วนยานยนต์, พัสดุคงคลัง, พัสดุทดแทนกันได้ 

Abstract 

This research studies the utilization pattern of the alternative material used for automobile, Lead Wheel Weights, by 
determining the utilization pattern of the alternative material that yields the lowest unit cost per each usage in order to 
determine the order policy. The methods include the Fixed-order Policy with the determined material utilization pattern, the 
Fixed-order Policy with non-determined material utilization pattern to mitigate the excess of inventory. Such problem is a 
result from the inconsistency between the system requirement of inventory and the actual requirement of inventory. The 
non-fixed order Policy with determined material utilization pattern and the non-fixed order Policy with non-determined 
material utilization pattern. The indicators include the Ending Inventory, Fill Rate and Total Cost of Inventory. The research 
has indicated that the Fixed-order Policy with the determined material utilization pattern yields 13.99% reduction of inventory 
holding cost with the fill rate of 89.5% and 5.5% reduction of the total cost. The Fixed-order Policy with non-determined 
material utilization pattern yields 15.40% reduction of inventory holding cost with the rate of 91.5% and 9.1% reduction of 
the total cost. The non-fixed order policy with the determined pattern of material utilization yields 12.49% reduction of 
inventory holding cost with the fill rate of 96% and 10.05% reduction of total cost. And, the non-fixed order policy with non-
determined material utilization pattern yields 10.92% reduction of inventory holding cost with the fill rate of 94.6% and 8.5% 
reduction of total cost. Therefore; the non-fixed order policy with the determined material utilization pattern can best meet 
the objectives. 
Keywords: Inventory, Planning, Substitutable material. 

 
1. บทนำ 

กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ ประกอบด้วย
ชิ ้นส่วนการผลิตจำนวนประมาณ 30,000 ชิ ้นต่อคัน เริ ่มตั ้งแต่

โครงสร้างตัวถังรถ (Body Structure) การพ่นสีตัวถัง (Body Paint) 
และการประกอบตกแต่ง (Assembly) ที่มา: บริษัทโตโยต้า ไดฮัทสุ 
เอ็นจิเนียริ ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ ่ง จำกัด   ในกระบวนการ
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ประกอบนั้นมีทั้งชิ้นส่วนที่สามารถกำหนดจำนวนชิ้นการใช้ต่อคันได้ 
เช่น เครื่องยนต์ 1 เครื่องต่อคัน ล้อรถยนต์ 5 ล้อ (รวมล้ออะไหล่) 
ต่อคัน เป็นต้น และชิ้นส่วนที่ไม่สามารถกำหนดจำนวนชิ้นการใช้ต่อ
คัน เช่น ตะกั่วถ่วงล้อรถยนต์ ขึ้นอยู่กับน้ำหนักล้อรถยนต์ล้อนั้น ๆ 
ที่ทำการถ่วงน้ำหนักเพื่อให้ได้ค่าน้ำหนักที่เป็นไปตามมาตรฐานและ
ความปลอดภัย โดยมีค่าน้ำหนักรวมที่ใช้สำหรับถ่วงน้ำหนักไดตั้้งแต่ 
5 กรัม ถึง 90 กรัม ดังนั้นพัสดุคงคลังไม่สามารถกำหนดจำนวนการ
ใช้ต่อคันได้ของพัสดุตะกั่วถ่วงล้อรถยนต์ที่มีขนาดและน้ำหนักให้
สามารถเลือกใช้ได้ ทั้งชนิดแปะ ชนิดตอกขนาดสั้นและขนาดยาว 
น้ำหนักตั้งแต่ 5 กรัม ถึง 60 กรัม จำนวน 26 รายการ ส่งผลให้
บริษ ัทกรณีศ ึกษาซึ ่งเป ็นบริษ ัทผลิตและจำหน่ายรถยนต์ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ โดยนำเข้าพัสดุตะกั่วถ่วงล้อจาก
ต่างประเทศ มีพัสดุคงคลังสูงถึง 56 ล้านบาท แต่มีปริมาณการใช้
พัสดุจริงที่ 1.2 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2561 ตามรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1  ปริมาณพัสดุคงคลังต่อปริมาณการใช้ ปี 2561 ที่มา: 

บริษัทกรณีศึกษา 

ปริมาณพัสดุคงคลังที่ไม่สอดคล้องต่อปริมาณการใช้เกิดจาก
ระบบการควบคุมปริมาณการใช้ที่แสดงความต้องการพัสดุผ่าน Bill 
of Material : BOM  ได้กำหนดการใช้ทุกรายการจำนวน 1 ชิ้นต่อ
ล้อ แต่การใช้งานจริงใช้ไม่เกิน 3 ชิ้นต่อล้อเท่านั ้นขึ ้นอยู ่กับค่า
น้ำหนักรวมที่ทำการถ่วงน้ำหนักล้อให้เป็นไปตามมาตรฐานและ
ความปลอดภัย ทำให้การใช้พัสดุจริงกับพัสดุในระบบไม่ตรงกัน 
ส่งผลต่อการบริหารจัดการพัสดุคงคลังที่จำนวนพัสดุคงคลังในระบบ
มีน้อยกว่าจำนวนพัสดุคงคลังจริง จึงกระทบต่อระบบออกคำสั่งซื้อ
พัสดุเพื ่อเติมเต็มจากปริมาณพัสดุคงคลังคงเหลือในระบบ โดย
ปัจจุบันทางบริษัทได้ยกเลิกระบบควบคุมปริมาณการใช้ด้วยการ
แสดงความต้องการผ่าน Bill of Material : BOM แล้ว แต่ยังไม่
สามารถกำหนดจำนวนการใช้ที่แท้จริงจากแผนการผลิตที่ได้รับมา
จากฝ่ายขาย ทำให้เก ิดการพยากรณ์ความต้องการชิ ้นส ่วนที่
ผิดพลาด ยังคงมีปริมาณพัสดุคงคลังเกินประมาณความต้องการใช้ 
โดยมีมูลค่าพัสดุคงคลังเฉลี่ยที่ 27 ล้านบาทต่อปีในปี 2561 ซึ่งการมี
พัสดุคงคลังสูงทำให้เกิดต้นทุนที่สูงขึ้นตามไปด้วย  

ดังนั ้นงานวิจัยนี ้จึงนำเสนอ รูปแบบการใช้พัสดุสำหรับถ่วง
น้ำหนักของค่าน้ำหนักรวมที่ต้องการให้มีต้นทุนที่ต่ำที่สุดตามเง่ือนไข
การใช้พัสดุที ่กำหนด โดยการประยุกต์ใช้ IP Optimal Solution 
ด้วยโปรแกรม Excel Solver สำหรับการกำหนดข้อจำกัดในการ

เลือกใช้พัสดุเพื ่อนำไปสู่การพยากรณ์ความต้องการใช้พัสดุตาม
แผนการผลิตที่ได้รับจากฝ่ายขาย และกำหนดเป็นนโยบายการเติม
เต็มพัสดุคงคลัง (Inventory Replenishment) โดยมีวัตถุประสงค์
ในการนำเสนอวิธีการบริหารพัสดุที่ทดแทนกันได้เพื่อการตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า และมีต้นทุนการจัดการพัสดุที ่ต่ำที ่สุด 
ประกอบด้วย ต้นทุนการสั่งซื้อ (Ordering Cost) ต้นทุนการจัดเก็บ 
(Holding Cost) และต้นทุนค่าร้างพัสดุ (Shortage Cost) โดยการ
สร้างแบบจำลองเพื่อลดต้นทุนการบริหารพัสดุภายใต้เงื่อนไขการ
ให้บริการที่ลูกค้ากำหนด 

2. ทฤษฎีและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

Bitran and Dasu [1] นำเสนอวิธีการ Optimal Solution โดย
การเปรียบเทียบสินค้าทดแทนกันได้ในแต่ละชนิดกับต้นทุนรวมของ
สินค้าชนิดนั้น ๆ โดยพิจารณาจาก 3 เงื ่อนไขดังนี้ คือ 1. Set-up 
Cost 2. Inventory Holding Cost และ  3. Substitution Cost 
เพ่ือหาต้นทุนที่ต่ำที่สุด 

ธิดา ฉานแสงทอง [2] ได้ศึกษาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม
ของสินค้าที่ทดแทนกันได้ ดังนั้นงานวิจัยนี้นำเสนอรูปแบบการใช้
พัสดุจากการกำหนดทางเลือกที ่ทำให้ต้นทุนต่ำที ่สุดเพื ่อนำไป
กำหนดนโยบายพัสดุคงคลัง (Inventory Policy) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อนำเสนอวิธีการบริหารพัสดุที่ทดแทนกันได้เพ่ือการตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าที่ระดับการให้บริการ 95% และมีต้นทุนการ
จัดการที่ต่ำที่สุด ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนการส่ังซื้อ (Ordering Cost) 
ต ้นท ุนการจ ัดเก ็บ (Holding Cost) และต ้นท ุนการร ้างพ ัสดุ 
(Shortage Cost) โดยการสร้างแบบจำลองการสั่งซื้อ ซึ่งมีตัวชี้วัด
ดังนี้ คือ ระดับพัสดุคงคลังสิ้นงวด ระดับการเติมเต็มพัสดุที่ 95% 
และต้นทุนรวมที่ลดลง 

ปวีณา เชาวลิตวงศ์ [3] ได้กล่าวถึงการบริหารพัสดุคงคลังและ
การสร้างแบบจำลองการสั่งซื้อไว้ในหนังสือ การกำหนดนโยบาย
พัสดุคงคลัง ได้แก่ แบบจำลองการสั่งซื้อคงที่ (Economic Order 
Quantity: EOQ) และแบบจำลองการสั่งซื้อไม่คงที่ (Order up-to 
Level: OUL) และ Samak-Kulkarni and Rajhans. [4] ได้ศ ึกษา
แบบจำลองพัสดุคงคลังที่มีต้นทุนรวมต่ำที่สุดเช่นเดียวกัน 

ศิริวัฒน์ รุ่งมณีรัตน์ [5] อ้างว่าการตัดสินใจในเบื้องต้นเกี่ยวกับ
วัสดุคงคลังมีอยู่ด้วยกัน 2 ประการคือ ควรจะสั่งซื้อเท่าไร และควร
จะสั่งซื้อเมื่อใด โดยที่ตัวแบบการสั่งซื้อวัตถุดิบชนิดเดียวในหลาย
ช ่ วง เวลา  (Single Item with Multiple Periods) ด ้ วยว ิ ธ ี การ
โปรแกรมเชิงเส้นแบบผสมจำนวนเต็ม (Mixed Integer Linear 
Programming) โดยมีการกำหนดให้เวลานำมีค ่าเป ็นศ ูนย์ ซึ่ง
สามารถดูความสัมพันธ์ได้ดังสมการ 

ฟังก์ชันวัตถุประสงค์ 

𝑀𝑖𝑛 𝐶𝑜𝑠𝑡  ∑ 𝑠 𝑦 𝑝 𝑥 ℎ 𝐼     (1) 
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ภายใต้เงื่อนไข 

𝐼 𝑥 𝐼 𝑑  (2) 

𝑥 , 𝐼 0  (3) 

𝑦 1 𝑖𝑓 𝑥 0  (4) 

𝑦 0 𝑖𝑓 𝑥 0  (5) 

ความหมายของพารามิเตอร์ของแบบจำลองการตัดสินใจมีดังนี้ 
  t   = ช่วงเวลา; t = 1, 2, ….., T 
  T  = ช่วงเวลาทั้งหมด 
  𝑠  = ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อต่อคร้ัง 
  𝑝  = ราคาต่อหน่วยของวัตถุดิบ  
  ℎ  = ค่าใช้จ่ายในการถือครองวัตถุดิบ 
  𝑦  = ค่าแสดงการสั่งซื ้อโดยมีค่า 1 เมื ่อมี

การส่ังซื้อและมีค่า 0 เมื่อไม่มีการส่ังซื้อ 
  𝑥  = ปริมาณการส่ังซื้อในช่วงเวลาที่ t 

  𝐼   = วัตถุดิบคงคลังปลายงวดเวลาที่ t 

3. วิธีการดำเนินการวจิัย 

ขอบเขตและข้อจำกัดของการวิจัย 
3.1. ศึกษารูปแบบการใช้พัสดุตะกั่วถ่วงล้อรถยนต์ จำนวน 26 

รายการ ดังนี้ 

ตารางท่ี 1  รายการพัสดุที่ทำการศึกษา 

ลำดับ รหัส 
น้ำหนัก 
(กรัม) 

ราคาต่อชิ้น 
จำนวนช้ิน 
ต่อกล่อง 

ราคาต่อกล่อง 
(บาท) 

1 A1 5 4 1,200 4,800 
2 A2 10 6 800 4,800 
3 A3 15 8 600 4,800 
4 A4 20 9 400 3,600 
5 A5 25 10 200 2,000 
6 A6 30 11 200 2,200 
7 A7 35 13 200 2,600 
8 A8 40 16 200 3,200 
9 A9 45 18 200 3,600 
10 A10 50 20 100 2,000 
11 A11 55 21 100 2,100 
12 A12 60 23 100 2,300 
13 B1 5 3 700 2,100 
14 B2 10 6 600 3,600 
15 B3 15 7 400 2,800 
16 B4 20 10 300 3,000 
17 B5 25 11 250 2,750 

ลำดับ รหัส 
น้ำหนัก 
(กรัม) 

ราคาต่อชิ้น 
จำนวนช้ิน 
ต่อกล่อง 

ราคาต่อกล่อง 
(บาท) 

18 B6 30 12 200 2,400 
19 B7 35 13 150 1,950 
20 C1 5 4 700 2,800 
21 C2 10 8 600 4,800 
22 C3 15 9 400 3,600 
23 C4 20 10 300 3,000 
24 C5 25 11 250 2,750 
25 C6 30 12 200 2,400 
26 C7 35 13 150 1,950 

 
3.2 ศึกษาข้อกำหนดการใช้พัสดุตะก่ัวถ่วงล้อแต่ละประเภท แต่

ละค่าน้ำหนัก เพื ่อนำไปกำหนดรูปแบบการใช้ให้เป ็นไปตาม
มาตรฐานและความปลอดภัย โดยมีลักษณะการใช้งานตะกั่วถ่วงล้อ
รถยนต์ที ่ขึ ้นอยู ่กับค่าน้ำหนักรวมสำหรับถ่วงล้อรถยนต์ของค่า
น้ำหนักที่ขาดหายไป โดยมีค่าน้ำหนักที่ 5 กรัม 10 กรัม 15 กรัม 20 
กรัม 25 กรัม 30 กรัม 35 กรัม 40 กรัม 45 กรัม 50 กรัม 55 กรัม 
60 กรัม 65 กรัม 70 กรัม 75 กรัม 80 กรัม 85 กรัม และ 90 กรัม 
รวม 18 ค่าน้ำหนักรวม และเงื่อนไขการเลือกใช้พัสดุดังนี้ ล้อแม็ก 
ประกอบด้วยพัสดุรหัส A และ B รวมไม่เกิน 3 ชิ้น และจะต้องมี
พัสดุรหัส B อย่างน้อย 1 ชิ้น ของแต่ละค่าน้ำหนักรวม เช่น การถ่วง
ล้อแม็กที่ค่าน้ำหนักรวม 15 กรัม มี 5 ทางเลือก (Configurations) 
ดังนี้ 

 ทางเลือกที่ 1 ใช้พัสดุ A1 จำนวน 1 ชิ้น และพัสดุ 
B2 จำนวน 2 ชิ้น รวม 3 ชิ้น 

 ทางเลือกที่ 2 ใช้พัสดุ A2 จำนวน 1 ชิ้น และพัสดุ 
B1 จำนวน 1 ชิ้น รวม 2 ชิ้น 

 ทางเลือกที่ 3 ใช้พัสดุ A1 จำนวน 2 ชิ้น และพัสดุ 
B1 จำนวน 1 ชิ้น รวม 3 ชิ้น  

 ทางเลือกที่ 4 ใช้พัสดุ A1 จำนวน 1 ชิ้น และพัสดุ 
B2 จำนวน 1 ชิ้น รวม 2 ชิ้น  

 ทางเลือกที่ 5 ใช้พัสดุ B3 จำนวน 1 ชิ้น 
จากเงื่อนไขการใช้พัสดุ สามารถกำหนดรูปแบบการใช้พัสดุของล้อ
แม็กสำหรับการถ่วงล้อทั ้ง 18 ค่าน้ำหนักรวมได้ 699 ทางเลือก 
(Configurations) 

ตารางท่ี 2  ทางเลือกแต่ละค่าน้ำหนักรวมสำหรับล้อแม็ก 

Total 
weight 

No. of 
Configuration 

Total 
weight 

No. of 
Configuration 

5 กรัม 1 50 กรัม 49 
10 กรัม 2 55 กรัม 53 
15 กรัม 5 60 กรัม 57 
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Total 
weight 

No. of 
Configuration 

Total 
weight 

No. of 
Configuration 

20 กรัม 8 65 กรัม 63 
25 กรัม 14 70 กรัม 67 
30 กรัม 21 75 กรัม 68 
35 กรัม 25 80 กรัม 67 
40 กรัม 34 85 กรัม 65 
45 กรัม 39 90 กรัม 61 

สำหรับล้อกระทะ ใช้พัสดุรหัส C ไม่เกิน 3 ชิ้น ของแต่ละค่าน้ำหนัก
รวม เช่น การถ่วงค่าน้ำหนักรวมที่ 15 กรัม มี 3 ทางเลือก ดังนี้ 

 ทางเลือกที่ 1 ใช้พัสดุ C1 จำนวน 3 ชิ้น 
 ทางเลือกที่ 2 ใช้พัสดุ C2 จำนวน 1 ชิ้น และพัสดุ C1 

จำนวน 1 ชิ้น รวม 2 ชิ้น 
 ทางเลือกที่ 3 ใช้พัสดุ C3 จำนวน 1 ชิ้น 

 จากเงื่อนไขการใช้พัสดุ สามารถกำหนดรูปแบบการใช้
พัสดุของล้อกระทะสำหรับการถ่วงล้อทั้ง 18 ค่าน้ำหนักรวมได้ 144 
ทางเลือก (Configurations) 

ตารางท่ี 3  ทางเลือกแต่ละค่าน้ำหนักรวมสำหรับล้อกระทะ 

Total weight 
No. of 

Configuration 
Total weight 

No. of 
Configuration 

5 กรัม 1 50 กรัม 10 
10 กรัม 2 55 กรัม 10 
15 กรัม 3 60 กรัม 10 
20 กรัม 4 65 กรัม 9 
25 กรัม 5 70 กรัม 9 
30 กรัม 7 75 กรัม 6 
35 กรัม 8 80 กรัม 5 
40 กรัม 9 85 กรัม 4 
45 กรัม 9 90 กรัม 3 
3.3 ศึกษาการส่ังซื้อพัสดุคงคลัง (Inventory Replenishment) 

โดยการเปรียบเทียบระหว่างขนาดการสั่งที่ประหยัด (Economy of 
Quantity) กำหนดจุดสั่งซื้อใหม่ (Reorder Point) และระดับสินค้า
คงคลังเป้าหมาย (Order up to Level: OUL)  

ขอบเขตด้านเวลา งานวิจัยครั้งนี้พิจารณาข้อมูลการใช้จริงใน
อดีต ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 
โดยแบ่งข้อมูลเป็น 2 ช่วงดังนี้ 

 1. ใช้ข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2561 ในการออกแบบแบบจำลอง 

 2. ใช้ข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2562 ในการทดสอบผล 

4. ขั้นตอนการวิจัย 

งานวิจัยฉบับนี้มีขั ้นตอนการดำเนินการวิจัย 2 ส่วน คือ การ
กำหนดรูปแบบการใช้พัสดุ ด้วยวิธีการ Optimization และการ
สร้างแบบจำลองการสั ่งซื ้อพัสดุ โดยใช้ทฤษฎีการสั ่งซ ื ้อคงท่ี 
(Economic Order Quantity: EOQ) และทฤษฎีการสั่งซื้อไม่คงที่ 
(Order up-to Level: OUL) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 
รูปที่ 2  แผนผังการดำเนินการวิจัย 

ดังนั้นนโยบายที่ดำเนินการศึกษาม ี4 นโยบาย ดังนี้ 

 1. นโยบายการสั่งซื ้อคงที่แบบกำหนดรูปแบบการใช้
พัสดุ (กล่าวแทนด้วย นโยบายที่ 1) 

 2. นโยบายการสั่งซื้อคงที่แบบไม่กำหนดรูปแบบการใช้
พัสดุ (กล่าวแทนด้วย นโยบายที่ 2) 

 3. นโยบายการสั่งซื้อไม่คงที่แบบกำหนดรูปแบบการใช้
พัสดุ (กล่าวแทนด้วย นโยบายที่ 3) 

 4. นโยบายการสั่งซื้อไม่คงที่แบบไม่กำหนดรูปแบบการ
ใช้พัสดุ (กล่าวแทนด้วย นโยบายที่ 4) 

4.1. การกำหนดรูปแบบการใช้พัสดุ 

 ดำเนินการศึกษาจากเงื ่อนไขการใช้พัสดุของแต่ละ
ประเภทล้อรถยนต์ คือ ล้อแม็ก และล้อกระทะ เพื่อหาทางเลือกที่
เหมาะสมที่สุด (Optimal Solution) สำหรับการใช้พัสดุของแต่ละ
ค่าน้ำหนักรวม 18 ค่าน้ำหนักรวม ที่ทำให้ต้นทุนค่าพัสดุถูกที่สุด ดัง
สมการต่อไปน้ี ต่อค่าน้ำหนักรวม 

 สมการ Objective Function ของพัสดุตะกั ่วถ่วงล้อ
รถยนต์ที่ใช้สำหรับล้อแม็ก ต่อค่าน้ำหนักรวม 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 𝐶𝑜𝑠𝑡  𝐴1𝑃 𝐴2𝑃 𝐴3𝑃
 𝐴4𝑃 𝐴5𝑃 𝐴6𝑃 𝐴7𝑃 𝐴8𝑃
𝐴9𝑃 𝐴10𝑃 𝐴11𝑃 𝐴12𝑃
𝐵1𝑃 𝐵2𝑃 𝐵3𝑃 𝐵4𝑃 𝐵5𝑃
𝐵6𝑃 𝐵7𝑃              (6) 
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Constrain 

𝐴1𝑊1 𝐴2𝑊 𝐴3𝑊3 𝐴4𝑊4 𝐴5𝑊5
𝐴6𝑊6 𝐴7𝑊7 𝐴8𝑊8 𝐴9𝑊9 𝐴10𝑊10
𝐴11𝑊11 𝐴12𝑊12 𝐵1𝑊1 𝐵2𝑊2
𝐵3𝑊3 𝐵4𝑊4 𝐵5𝑊5 𝐵6𝑊6 𝐵7𝑊7 
 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡             (7) 

𝐴1 𝐴2 𝐴3 𝐴4 𝐴5 𝐴6 𝐴7 𝐴8
𝐴9 𝐴10 𝐴11 𝐴12 𝐵1 𝐵2 𝐵3 𝐵4
𝐵5 𝐵6 𝐵7 3             (8) 

𝐵1 𝐵2 𝐵3 𝐵4 𝐵5 𝐵6 𝐵7 0          (9) 

กำหนดให้ 

 P = ราคาพัสดุ 

 A = รายการพัสดุตะก่ัวชนิดแปะ 

 B = รายการพัสดุตะก่ัวชนิดตอกขนาดส้ัน 

 W = น้ำหนักของตะก่ัวถ่วงล้อ 

จากสมการ Objective Function ของพัสด ุตะก ั ่วถ ่วงล้อ
สำหรับล้อแม็กข้างต้นจะได้ผลลัพธ์สำหรับรูปแบบการใช้พัสดุ ทั้ง 
18 ค่าน้ำหนักรวมที่มีต้นทุนต่ำที่สุดทั้งหมด 39 Configurations ซึ่ง
จะทำการปรับรูปแบบการใช้พัสดุของค่าน้ำหนักรวมท่ีมีต้นทุนต่ำสุด
มากกว่า 1 Configuration ให้กำหนดรูปแบบการใช้พัสดุของค่า
น้ำหนักรวมนั้นเพียง 1 Configuration โดยเลือกจากรายการพัสดุที่
ถูกเลือกใช้มากที่สุด สำหรับการนำไปสร้างแบบจำลองการสั่งซื้อ 
ดังนั้นรูปแบบการใช้พัสดุทั้งหมดจะมีเพียง 18 Configurations ซึ่ง
จะได้ผลลัพธ์การกำหนดรูปแบบการใช้พัสดุสำหรับล้อแม็กตาม
ตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4  รูปแบบการใช้พัสดุ แต่ละค่าน้ำหนักรวม สำหรับล้อแม็ก 

น้ำหนักรวม รายการพัสดุ 
ต่อชิ้น 

จำนวนช้ิน 
(รวม) 

ราคารวม 
(บาท) 

หมายเหตุ 

5 กรัม B1 
  

1 3 
 

10 กรัม B2 
  

1 6 
 

15 กรัม B3 
  

1 7 
 

20 กรัม B4 
  

1 10 * 
25 กรัม B5 

  
1 11 

 

30 กรัม B6 
  

1 12 
 

35 กรัม B7 
  

1 13 
 

40 กรัม A7 B1 
 

2 16 
 

45 กรัม A6 B3 
 

2 18 
 

50 กรัม A7 B3 
 

2 20 * 
55 กรัม A4 B7 

 
2 22 * 

60 กรัม A5 B7 
 

2 23 * 

น้ำหนักรวม รายการพัสดุ 
ต่อชิ้น 

จำนวนช้ิน 
(รวม) 

ราคารวม 
(บาท) 

หมายเหตุ 

65 กรัม A6 A6 B1 3 25 * 
70 กรัม A7 B7 

 
2 26 * 

75 กรัม A8 B7 
 

2 29 * 
80 กรัม A9 B7 

 
2 31 * 

85 กรัม A10 B7 
 

2 33 * 
90 กรัม A11 B7 

 
2 34 * 

หมายเหตุ * มีมากกว่า 1 ทางเลือกที่ให้ราคาต่ำสุดเท่ากัน 

สมการ Objective Function ของพัสดุตะกั ่วถ่วงล้อรถยนต์ที ่ใช้
สำหรับล้อกระทะ ต่อค่าน้ำหนักรวม 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 𝐶𝑜𝑠𝑡 𝐶1𝑃 𝐶2𝑃 𝐶3𝑃
𝐶4𝑃 𝐶5𝑃 𝐶6𝑃 𝐶7𝑃          (10) 

Constrain 

𝐶1𝑊1 𝐶2𝑊2 𝐶3𝑊3 𝐶4𝑊4 𝐶5𝑊5
𝐶6𝑊6 𝐶7𝑊7  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡       (11) 

𝐶1 𝐶2 𝐶3 𝐶4 𝐶5 𝐶6 𝐶7
 3                               (12) 

กำหนดให้ 

 P = ราคาพัสดุ 

 C = รายการพัสดุตะก่ัวชนิดตอกขนาดยาว 

 W = น้ำหนักของตะก่ัวถ่วงล้อ 

 จากสมการ Objective Function ของพัสดุตะกั่วถ่วง
ล้อสำหรับล้อกระทะข้างต้น ได้ผลลัพธ์สำหรับรูปแบบการใช้พัสดุทั้ง 
18 ค่าน้ำหนักรวมที่มีต้นทุนต่ำที่สุดทั้งหมด 32 Configurations ซึ่ง
จะทำการปรับรูปแบบการใช้พัสดุของค่าน้ำหนักรวมที่มีต้นทุนต่ำ
ที่สุดมากกว่า 1 Configuration ให้กำหนดรูปแบบการใช้พัสดุของ
ค่าน้ำหนักรวมนั้นเพียง 1 Configuration โดยเลือกจากรายการ
พัสดุที่ถูกเลือกใช้มากที่สุด สำหรับการนำไปสร้างแบบจำลองการ
ส ั ่ งซ ื ้ อ  ด ั งน ั ้ นร ูปแบบการใช ้พ ัสด ุท ั ้ งหมดจะม ี เพ ียง  18 
Configurations ซึ ่งจะได้ผลลัพธ์การกำหนดรูปแบบการใช้พัสดุ
สำหรับล้อกระทะตามตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 5  รูปแบบการใช้พัสดุ แต่ละค่าน้ำหนักรวม สำหรับล้อ
กระทะ 

น้ำหนักรวม 
รายการพัสดุ 

ต่อชิ้น 
จำนวนช้ิน 

(รวม) 
ราคารวม 
(บาท) 

หมายเหตุ 

5 กรัม C1   1 4  
10 กรัม C2   1 8 * 
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น้ำหนักรวม 
รายการพัสดุ 

ต่อชิ้น 
จำนวนช้ิน 

(รวม) 
ราคารวม 
(บาท) 

หมายเหตุ 

15 กรัม C3   1 9  
20 กรัม C4   1 10  
25 กรัม C5   1 11  
30 กรัม C6   1 12  
35 กรัม C7   1 13  
40 กรัม C1 C7  2 17  
45 กรัม C1 C1 C7 3 21  
50 กรัม C3 C7  2 22 * 
55 กรัม C5 C6  2 23 * 
60 กรัม C6 C6  2 24 * 
65 กรัม C6 C7  2 25  
70 กรัม C7 C7  2 26  
75 กรัม C1 C7 C7 3 30  
80 กรัม C4 C6 C6 3 34 * 
85 กรัม C5 C6 C6 3 35 * 
90 กรัม C5 C6 C7 3 36 * 

หมายเหตุ * มีมากกว่า 1 ทางเลือกที่ให้ราคาต่ำสุดเท่ากัน 

 จากการกำหนดรูปแบบการใช้พัสดุแต่ละค่าน้ำหนักรวมที่ได้ 
นำไปคำนวณหาปริมาณความต้องการพัสดุ โดยการเก็บข้อมูลการ
เกิดขึ้นของแต่ละค่าน้ำหนักรวมจากข้อมูลการถ่วงค่าน้ำหนักที่ใช้
จริงต่อล้อประจำปี พ.ศ. 2561 นำมาคิดเป็นสัดส่วนการเกิดขึ้นของ
แต่ละค่าน้ำหนักรวมทั้ง 18 ค่าน้ำหนัก ได้ผลลัพธ์ตามตารางที่ 6 
โดยคำนวณค่า Probability จากสมการ 

𝑓 𝑥
!

 ; 𝑥 0,1,2 … ;  𝑒 2.7182        (13) 

ตารางท่ี 6  สัดส่วนของโอกาสการเกิดแต่ละค่าน้ำหนักรวม 

น้ำหนักรวม
(กรัม) 

% 
ล้อแม็ก 

% 
ล้อกระทะ 

น้ำหนักรวม 
(กรัม) 

% 
ล้อแม็ก 

% 
ล้อกระทะ 

5 0.029 0.025 50 9.605 10.453 
10 0.320 0.091 55 8.788 10.000 
15 1.956 2.200 60 6.044 5.771 
20 5.138 6.159 65 3.906 3.669 
25 10.101 10.878 70 1.956 2.068 
30 10.133 10.756 75 0.810 0.648 
35 13.844 12.594 80 0.544 0.535 
40 14.524 11.849 85 0.460 0.502 
45 11.769 11.726 90 0.075 0.078 

ดังนั้นจากข้อมูลรูปแบบการใช้พัสดุที่ได้และโอกาสการเกิดแต่
ละค่าน้ำหนักรวม กับข้อมูลความต้องการล้อรถยนต์แต่ละประเภท

ประจำปี พ.ศ. 2561 ตามตารางที่ 7 เพ่ือนำไปคำนวณปริมาณความ
ต้องการพัสดุเฉล่ียต่อเดือน (μ) 

ตารางท่ี 7 ปริมาณความต้องการล้อรถยนต์ ปี พ.ศ. 2561 

เดือน ล้อรถทั้งหมด  
(ล้อ) 

ล้อแม็ก  
(ล้อ) 

ล้อกระทะ  
(ล้อ) 

มกราคม 74,380 49,091 25,289 
กุมภาพันธ์ 67,260 42,374 24,886 
มีนาคม 64,200 43,014 21,186 
เมษายน 47,915 30,186 17,729 

พฤษภาคม 74,545 50,691 23,854 
มิถุนายน 71,985 45,351 26,634 
กรกฎาคม 75,380 45,982 29,398 
สิงหาคม 56,185 34,835 21,350 
กันยายน 77,225 52,513 24,712 
ตุลาคม 85,210 54,383 30,827 

พฤศจิกายน 81,240 52,828 28,412 
ธันวาคม 71,990 47,748 24,242 
เฉล่ีย 70,626 45,749 24,876 

จากข้อมูลทั้ง 3 ส่วน คือ การกำหนดรูปแบบการใช้พัสดุ จาก
ตารางท่ี 4 และตารางที่ 5 ข้อมูลสัดส่วนการเกิดแต่ละค่าน้ำหนัก
รวม จากตารางท่ี 6 และปริมาณความต้องการล้อรถยนต์ จากตาราง
ที่ 7 คำนวณหาปริมาณความต้องการพัสดุต่อเดือน ด้วยวิธีการ
คำนวณดังนี้ ปริมาณความต้องการล้อแต่ละประเภท * สัดส่วนการ
เกิดแต่ละค่าน้ำหนักรวมของล้อแต่ละประเภท = จำนวนล้อของแต่
ละค่าน้ำหนักรวมแต่ละประเภท หลังจากนั้น นำจำนวนล้อของแต่
ละค่าน้ำหนักรวมแต่ละประเภทโดยใช้ฟังก์ชัน SUMPRODUCT กับ
แต่ละรายการพัสดุตามรูปแบบการใช้ที ่ได้ จะได้ผลลัพธ์ปริมาณ
ความต้องการพัสดุแต่ละรายการต่อเดือน เพื ่อนำมาหาค่าเฉล่ีย 
ปริมาณความต้องการพัสด ุเฉล ี ่ยต ่อเด ือน สำหร ับการสร ้าง
แบบจำลองการสั่งซื้อแบบกำหนดรูปแบบการใช้พัสดุ ได้ผลลัพธ์
ปริมาณความต้องการเฉลี่ย (μ) แต่ละรายการพัสดุ ตามตารางที่ 8 

ตารางท่ี 8 ปริมาณความต้องการพัสดุเฉล่ีย (μ) ปี พ.ศ. 2561 แบบ
กำหนดรูปแบบการใช้พัสดุ หน่วย : ชิ้น 

สำหรบัล้อแม็ก สำหรับล้อกระทะ 
รหัส μ รหัส μ รหัส μ 
A1 0 B1 8,447 C1 7,131 
A2 0 B2 147 C2 151 
A3 0 B3 10,675 C3 2,554 
A4 4,021 B4 2,351 C4 1,352 
A5 2,765 B5 4,622 C5 4,332 
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สำหรับล้อแม็ก สำหรับล้อกระทะ 
รหัส μ รหัส μ รหัส μ 
A6 8,960 B6 4,636 C6 7,828 
A7 11,935 B7 14,882 C7 11,133 
A8 371     
A9 249     
A10 211     
A11 35     
A12 0     

นอกจากปริมาณความต้องการพัสดุเฉลี่ยแบบกำหนดรูปแบบ
การใช้พัสดุแล้วนั้น จะต้องใช้ข้อมูลปริมาณการใช้พัสดุเฉลี่ยที่ใช้จริง
จากการไม่กำหนดรูปแบบการใช้พัสดุ โดยดำเนินการเก็บข้อมูลการ
ใช้พัสดุประจำปี พ.ศ. 2561 มาคำนวณหาค่าเฉลี่ยการใช้พัสดุแต่ละ
รายการ ได้ผลลัพธ์จากการเก็บข้อมูลตามตารางท่ี 9 

ตารางท่ี 9 ปริมาณความต้องการพัสดุเฉล่ีย (μ) ปี พ.ศ. 2561 แบบ
ไม่กำหนดรูปแบบการใช้พัสดุ หน่วย : ชิ้น 

สำหรับล้อแม็ก สำหรับล้อกระทะ 
รหัส μ รหัส μ รหัส μ 
A1 233 B1 638 C1 1,943 
A2 628 B2 6,592 C2 5,933 
A3 2,831 B3 4,738 C3 8,768 
A4 3,626 B4 7,832 C4 5,769 
A5 3,978 B5 6,943 C5 6,562 
A6 4,826 B6 4,463 C6 4,331 
A7 3,704 B7 3,993 C7 3,125 
A8 4,667     
A9 3,204     
A10 3,116     
A11 2,133     
A12 2,464     

4.2. การกำหนดนโยบายการส่ังซ้ือ 

1.นโยบายการสั่งซื้อคงท่ี (Economic Order Quantity: EOQ) 
กฤษฎา โอภาสพงศ์ [6] อธิบายว่า ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด คือ 
ปริมาณการสั่งซื ้อแต่ละครั้งจะสั่งในปริมาณหรือจำนวนที่ทำให้
ค่าใช้จ่ายรวมต่ำที่สุด ซึ่งค่าใช้จ่ายรวมประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ส่ังซื้อ (Ordering Cost) และค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้า (Holding 
Cost) 

𝐸𝑂𝑄          (14) 

กำหนดให้ 

 D = ปริมาณความต้องการพัสดุ (หน่วย/ปี) 

 K = ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ (บาท/คร้ัง) 

 H = ค่าใช้จ ่ายในการเก็บรักษาพัสดุคงคลัง (บาท/
หน่วย/ปี) 

 c = มูลค่าพัสดุ (บาท/หน่วย) 

 i = ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาพัสดุต่อปี 

จากสมการ EOQ ข้างต้น โดยใช้ปริมาณความต้องการพัสดุจาก
ตารางท่ี 6 และตารางที่ 7 ของแต่ละรายการพัสดุคูณ 12 เดือน 
เท่ากับปริมาณความต้องการพัสดุในแต่ละรายการพัสดุต่อปี โดยมี
ต้นทุนการส่ังซื้อที่ 787.88 บาทต่อคร้ัง ต้นทุนค่าพัสดุแต่ละรายการ
จากตารางท่ี 1 และมีต้นทุนการเก็บรักษาท่ี 20.28% ต่อปี แทนค่า
ดังสมการที่ (14) เนื่องจากการสั่งซื้อพัสดุต่อครั้งจะต้องสั่งซื้อเต็ม
ตามขนาดบรรจุภัณฑ์ จึงปรับค่า EOQ เดิมให้เต็มขนาดบรรจุภัณฑ์ 
ดังนั้นปริมาณการส่ังซื้อที่ประหยัด EOQ ใหม่ตามตารางที่ 10 

ตารางท่ี10  ปริมาณการส่ังซื้อที่ประหยัด (EOQ) ต่อคร้ัง แต่ละ
รายการพัสดุ หน่วย : ชิ้น 

รหัส 
EOQ เดิม 
นโยบายที่ 

1 

EOQ เดิม 
นโยบายที่ 2 

ขนาด
บรรจุ
ภัณฑ์ 

EOQ ใหม่
นโยบายที่ 

1 

EOQ ใหม่
นโยบายที่ 

2 
A1 0 2,327 1,200 0 2,400 
A2 0 3,124 800 0 3,200 
A3 0 5,743 600 0 6,000 
A4 6,454 6,129 400 6,800 6,400 
A5 5,077 6,090 200 5,200 6,200 
A6 8,715 6,396 200 8,800 6,400 
A7 9,252 5,154 200 9,400 5,200 
A8 1,470 5,215 200 1,600 5,400 
A9 1,136 4,074 200 1,200 4,200 
A10 992 3,811 100 1,000 3,900 
A11 394 3,077 100 400 3,100 
A12 0 3,160 100 0 3,200 
B1 16,203 4,453 700 16,800 4,900 
B2 1,511 10,121 600 1,800 10,200 
B3 11,924 7,944 400 12,000 8,000 
B4 4,682 8,546 300 4,800 8,700 
B5 6,565 8,046 250 6,750 8,250 
B6 6,269 6,150 200 6,400 6,200 
B7 12,417 6,431 150 12,450 6,450 
C1 14,887 7,770 700 15,400 8,400 
C2 1,323 8,315 600 1,800 8,400 
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รหัส 
EOQ เดิม 
นโยบายที่ 

1 

EOQ เดิม 
นโยบายที่ 2 

ขนาด
บรรจุ
ภัณฑ์ 

EOQ ใหม่
นโยบายที่ 

1 

EOQ ใหม่
นโยบายที่ 

2 
C3 5,144 9,530 400 5,200 9,600 
C4 3,742 7,731 300 3,900 7,800 
C5 6,355 7,821 250 6,500 8,000 
C6 9,005 6,698 200 9,200 6,800 
C7 10,739 5,689 150 10,800 5,700 

จากปริมาณการสั ่งซ ื ้อต่อครั ้งที ่ได้จากการคำนวณ EOQ  
จะต้องกำหนดจุดสั่งซื้อใหม่ (Reorder Point: ROP) เมื่อระดับพัสดุ
คงคลังลดลงถึงระดับหนึ่งจะต้องสั่งซื้อพัสดุเข้ามาเพื่อเติมเต็มพัสดุ
คงคลังในปริมาณการสั่งซื้อคงที่จากการคำนวณค่า EOQ โดยการ
คำนวณจุดสั่งซื้อใหม่ (Reorder Point: ROP) มีความสัมพันธ์แปร
ตาม 2 ตัวแปรดังนี้ อัตราความต้องการพัสดุ (μ) และระยะเวลานำ 
(Lead Time: L) และอาจกำหนดระดับพัสดุคงคลังสำรองเพื่อความ
ปลอดภัย (Safety Stock: SS) จากระดับการให้บริการที่กำหนดไว้ 
ดังนั้น สามารถคำนวณจุดส่ังซื้อใหม่ (Reorder Point: ROP) ได้จาก
สมการดังนี้ 

𝑅𝑂𝑃  𝜇𝐿  𝑠𝑠              (15) 

μ  = อัตราความต้องการเฉลี่ย (หน่วย/หน่วยเวลา) 

L  = ระยะเวลานำ (หน่วยเวลา) 

SS  = ปริมาณพัสดุคงคลังสำรอง (หน่วย) 

การกำหนดปริมาณความต้องการพัสดุคงคลังสำรอง SS สามารถหา
ได้จากสมการดังนี้ 

𝑆𝑆 𝑍𝜎√𝐿   (16) 
กำหนดให้ 

Z  = ค่า Safety Stock Factor (ระดับการให้บริการ 
95%, Z = 1.64) 

σ = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการพัสดุ 
L   = ระยะเวลานำ (หน่วยเวลา) 

จากสมการข้างต้น นำมาคำนวณจุดสั่งซื้อใหม่ของนโยบายการ
สั่งซื้อคงท่ี โดยนำปริมาณความต้องการเฉลี่ย (μ) จากตารางท่ี 8 
และตารางที่ 9 ระยะเวลานำท่ี 2 เดือน และกำหนดระดับการ
ให้บริการที่ 95% แทนค่าดังสมการที่ (15) และ (16) ดังนั้นผลการ
คำนวณ ปริมาณความต้องการพัสดุคงคลังสำรอง (Safety Stock: 
SS) จุดสั่งซื้อใหม่ของนโยบายการสั่งซื้อคงที่ทั้งสองรูปแบบการใช้
พัสดุได้ตามตารางที่ 11 

ตารางท่ี 11 ปริมาณพัสดุคงคลังสำรอง และจุดส่ังซื้อใหม่ แต่ละ
รายการพัสดุ สำหรับนโยบายการส่ังซื้อคงที่ หน่วย : ชิ้น 

รหัส 
σ SS ROP 

นโยบาย 
ที่ 1 

นโยบาย 
ที่ 2 

นโยบาย 
ที่ 1 

นโยบาย 
ที่ 2 

นโยบาย 
ที่ 1 

นโยบาย 
ที่ 2 

A1 0 570 0 1,322 0 1,787 
A2 0 704 0 1,633 0 2,889 
A3 0 2,178 0 5,052 0 10,712 
A4 644 1,281 1,493 2,972 9,535 10,223 
A5 443 970 1,027 2,249 6,557 10,204 
A6 1,435 1,397 3,327 3,240 21,247 12,891 
A7 1,911 1,782 4,432 4,133 28,302 11,540 
A8 59 1,922 137 4,457 879 13,790 
A9 40 1,778 92 4,124 590 10,532 
A10 34 2,786 78 6,462 500 12,693 
A11 5 1,979 13 4,590 83 8,856 
A12 0 2,257 0 5,235 0 10,162 
B1 1,352 698 3,136 1,619 20,030 2,895 
B2 24 2,692 55 6,243 349 19,426 
B3 1,709 5,026 3,964 11,656 25,314 21,130 
B4 377 4,381 873 10,161 5,575 25,825 
B5 740 2,384 1,716 5,530 10,960 19,415 
B6 742 2,390 1,722 5,543 10,994 14,468 
B7 2,382 1,945 5,525 4,511 35,289 12,496 
C1 1,726 1,149 4,002 2,664 18,263 6,549 
C2 36 2,598 84 6,026 384 17,891 
C3 618 4,157 1,434 9,642 6,542 27,177 
C4 327 2,415 759 5,600 3,462 17,138 
C5 1,048 2,160 2,431 5,011 11,094 18,133 
C6 1,894 1,113 4,392 2,581 20,048 11,242 
C7 2,694 1,077 6,249 2,497 28,514 8,746 

เมื่อทราบจุดสั่งซื้อใหม่แล้ว ดำเนินการสร้างแบบจำลองการ
สั่งซื้อ โดยวิธีการจำลองสถานการณ์เริ่มต้นจากปริมาณพัสดุคงคลัง
ต้นงวด (Beginning on hand) กับพัสดุรับเข้าภายในเดือน (Order 
Received) รวมกันเรียกว่า (Inventory Position) และในเดือนหาก
ออกคำสั่งซื้อไปก่อนหน้าแต่พัสดุอยู่ระหว่างการขนส่ง (On Order) 
จะนำมารวมก ับ  ( Inventory Position) เ ร ี ยกว ่ า  ( Inventory 
Position + On Order) ดังนั้นหากค่า (Inventory Position + On 
Order) มีค ่าน ้อยกว ่า ROP ของรายการพัสดุท ี ่กำหนดไว้ จะ
ดำเนินการออกคำส่ังซื้อในเดือนนี้ ตามปริมาณ Q ที่กำหนด 

 2. นโยบายการสั ่งซ ื ้อไม ่คงที่ (Order up-to Level) 
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ปวีณา เชาวลิตวงศ์ [3] ได้อธิบายนโยบายการสั่งซื้อไม่คงที่โดยใช้
แบบจำลองระดับคงคลังเป้าหมาย (Order-up-to Level Model: 
OUL) เป็นแบบจำลองที่มีการกำหนดคาบ (T) หรือระยะเวลาการ
เติมพัสดุคงคลังที่แน่นอน (Fixed time period) ดังนั ้น นโยบาย
พัสดุคงคลังของแบบจำลองนี้จะหาว่าควรเติมพัสดุคงคลังเท่าไร ที่
ทำให้ค่าใช้จ่ายในการเก็บพัสดุคงคลังน้อยที่สุด นอกจากนี้ได้กำหนด
ระดับการให้บริการ หรือ CSL และระยะเวลานำคงท่ี L จากรูปแบบ
การสั่งที่ถูกกำหนดให้มีการสั่งเป็นรอบคงที่ ดังนั้น ปริมาณพัสดุคง
คลังที่มีไว้ในแต่ละรอบการสั่งควรเพียงพอต่อความต้องการในแต่ละ
รอบการสั่ง โดยปริมาณความต้องการในแต่ละรอบการสั่งสามารถ
ประมาณได้จากค่าเฉลี่ยของความต้องการ ดังนั้น ปริมาณพัสดุที่ควร
มีในแต่ละรอบ คือ ปริมาณความต้องการเฉลี่ยบวกกับพัสดุคงคลัง
สำรองที ่สอดคล้องก ับระด ับ CSL ที ่กำหนดไว้ โดยมีสมการ
ความสัมพันธ์ดังนี้ 

𝑄 ∗  𝑂𝑈𝐿 –  𝐼𝑂𝐻    (17) 

กำหนดให้ 

Q*  = ปริมาณความต้องการ 

OUL  = ระดับคงคลังเป้าหมาย 

IOH  = ปริมาณพัสดุคงคลังคงเหลือ (IOH)  

การกำหนดระดับสินค้าคงคลังเป้าหมาย (OUL) ที่เหมาะสม
จะต้องให้ระดับสินค้าคงคลังที่เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละ
รอบการสั่งซื้อ และระดับการให้บริการที่กำหนด (Service Level) 
ได้กำหนดรอบการสั่งซื้อที่ทุก 1 เดือน ระยะเวลานำที่ 2 เดือน โดย
บริษัทได้ให้ระดับการให้บริการ (Service Level) ที่ 95% ดังนั้นจะ
ได้สมการของการกำหนดระดับพัสดุคงคลังเป้าหมาย (OUL) ดังนี้ 

𝑂𝑈𝐿  𝜇 𝑆𝑆           (18) 

                   𝜇 𝐿 𝑇 µ            (19) 

SS Zσ√L T         (20) 

กำหนดให้ 

OUL  = ระดับพัสดุคงคลังเป้าหมาย 

μ  = อัตราความต้องการเฉลี่ย (หน่วย/หน่วยเวลา) 

L = ระยะเวลานำ (หน่วยเวลา) 

T = รอบเวลาการส่ัง (หน่วยเวลา) 

SS     = ปริมาณพัสดุคงคลังสำรอง (หน่วย) 

Z     = ค่า Safety Stock factor 

σ   = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการพัสดุ 

จากสมการข้างต้น นำมาคำนวณจุดสั่งซื้อใหม่ของนโยบายการ
สั่งซื้อไม่คงที่ โดยนำปริมาณความต้องการเฉลี่ย (μ) จากตารางท่ี 8 
และตารางที่ 9 และใช้ข้อมูลค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) จากตารางที่ 
11 โดยมีรอบการสั่งซื้อที่ 1 ครั้งต่อเดือน ระยะเวลานำท่ี 2 เดือน 
และกำหนดระดับการให้บริการที่ 95% แทนค่าดังสมการที่ (18), 
(19) และ (20) ดังนั้นผลการคำนวณปริมาณความต้องการพัสดุคง
คลังสำรอง (Safety Stock: SS) จุดส่ังซื้อใหม่ของนโยบายการส่ังซื้อ
ไม่คงที่ทั้งสองรูปแบบการใช้พัสดุ แต่เนื่องจากการสั่งซื้อพัสดุต้อง
ส่ังซื้อเต็มขนาดบรรจุภัณฑ์ ดังนั้นได้ดำเนินการปรับค่าระดับพัสดุคง
คลังเป้าหมาย (OUL) ใหม่ ที่เต็มขนาดบรรจุภัณฑ์ด้วยตามตารางที่ 
12 

ตารางที่ 12  ปริมาณพัสดุคงคลังสำรอง และระดับพัสดุคงคลังเป้าหมาย 
แต่ละรายการพัสดุ นโยบายการสั่งซ้ือไม่คงที่ หน่วย : ชิ้น 

รหัส 
SS OUL เดิม OUL ใหม่ 

นโยบาย 
ที่ 3 

นโยบาย 
ที่ 4 

นโยบาย 
ที่ 3 

นโยบาย 
ที่ 4 

นโยบาย 
ที่ 3 

นโยบาย 
ที่ 4 

A1 0 1,619 0 2,316 0 2,400 
A2 0 2,000 0 3,884 0 4,000 
A3 0 6,187 0 14,678 0 15,000 
A4 1,829 3,639 13,892 14,516 14,000 14,800 
A5 1,257 2,754 9,552 14,688 9,600 14,800 
A6 4,075 3,968 30,955 18,445 31,000 18,600 
A7 5,428 5,062 41,233 16,172 41,400 16,200 
A8 168 5,458 1,281 19,458 1,400 19,600 
A9 113 5,051 860 14,662 1,000 14,800 
A10 96 7,914 729 17,261 800 17,300 
A11 16 5,621 121 12,020 200 12,100 
A12 0 6,411 0 13,802 0 13,900 
B1 3,841 1,983 29,182 3,897 29,400 4,200 
B2 67 7,646 508 27,421 600 27,600 
B3 4,855 14,275 36,880 28,487 37,200 28,800 
B4 1,069 12,445 8,122 35,941 8,400 36,000 
B5 2,102 6,772 15,968 27,600 16,000 27,750 
B6 2,109 6,789 16,017 20,176 16,200 20,200 
B7 6,767 5,525 51,413 17,502 51,450 17,550 
C1 4,901 3,263 26,292 9,091 26,600 9,100 
C2 103 7,381 553 25,178 600 25,200 
C3 1,756 11,809 9,418 38,111 9,600 38,400 
C4 929 6,859 4,984 24,165 5,100 24,300 
C5 2,977 6,137 15,972 25,820 16,000 26,000 
C6 5,379 3,161 28,863 16,153 29,000 16,200 
C7 7,653 3,058 41,051 12,431 41,100 12,450 
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เมื่อทราบระดับพัสดุคงคลังเป้าหมายแล้ว ดำเนินการสร้าง
แบบจำลองการสั่งซื ้อ โดยวิธีการจำลองสถานการณ์ เริ ่มต้นจาก
ปริมาณพัสดุคงคลังต้นงวด (Beginning on hand) และพัสดุรับเข้า
ภายในเดือน (Order Received) รวมกันจะเรียกว่า (Inventory 
Position) และในเดือนหากมีคำสั่งซื้อไปก่อนหน้าแล้วแต่พัสดุยังคง
อยู ่ระหว่างการขนส่ง (On Order) จะนำมารวมกับ (Inventory 
Position) ซึ ่งเรียกว่า (Inventory Position + On Order) ดังนั้น
หากค่า (Inventory Position + On Order) มีค่าน้อยกว่าปริมาณ
พัสดุคงคลังเป้าหมาย OUL ที่กำหนด จะพิจารณาคำสั่งซื้อปริมาณ
การสั่งซื้อจากสมการท่ี (16) คือ (Q*) = ระดับพัสดุคงคลังเป้าหมาย 
(OUL) – ปริมาณพัสดุคงคลังคงเหลือ (IOH) และ – ปริมาณพัสดุรอ
รับ (On Order) ดำเนินการคำนวณด้วยวิธี – ดังกล่าวเป็นรายเดอืน
ของทุกรายการพัสดุ 

5. ผลการวิจัย 

เปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้จากการสร้างแบบจำลองการสั่งซื้อ
ของแต่ละนโยบายที่นำเสนอโดยเปรียบเทียบระดับพัสดุคงคลังส้ิน
งวด Ending Inventory ระดับการเติมเต็มพัสดุ Fill Rate และ
ต้นทุนรวม Total Cost โดยใช้ข้อมูลการสร้างแบบจำลองตั ้งแต่ 
มกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2562  

 5.1 ระดับพัสดุคงคลังส้ินงวด Ending Inventory 

 จากการศึกษาระดับพัสดุคงคลังสิ้นงวดเฉลี่ยของปี พ.ศ. 
2562 ของนโยบายท่ีนำเสนอ สามารถสรุปได้ดังนี้ นโยบายที่ 1 ด้าน
ปริมาณพัสดุคงคลังสิ้นงวดเฉลี่ยลดลงท่ี 10.88% มูลค่าพัสดุคงคลัง
สิ้นงวดเฉลี่ยลดลงท่ี 13.99% นโยบายที่ 2 ด้านปริมาณพัสดุคงคลัง
สิ้นงวดเฉลี่ยลดลงท่ี 9.85% มูลค่าพัสดุคงคลังสิ้นงวดเฉลี่ยลดลงท่ี 
15.40% นโยบายที่ 3 ด้านปริมาณพัสดุคงคลังสิ้นงวดเฉลี่ยลดลงท่ี 
10.06% มูลค่าพัสดุคงคลังสิ ้นงวดเฉลี ่ยลดลงท่ี 12.49% และ 
นโยบายที่ 4 ด้านปริมาณพัสดุคงคลังสิ้นงวดเฉลี่ยลดลงท่ี 7.04% 
มูลค่าพัสดุคงคลังสิ้นงวดเฉลี่ยลดลงที่ 10.92% ทั้ง 4 นโยบายที่
นำเสนอ สามารถลดระดับพัสดุคงคลังส้ินงวดลงได้ และนโยบายท่ี 2 
สามารถลดระดับพัสดุคงคลังสิ้นงวดเฉลี่ยได้มากที่สุด ตามตารางที่ 
13 

ตารางท่ี 13 เปรียบเทียบระดับพัสดุคงคลังสิ้นงวดและมูลค่าพัสดคุง
คลังส้ินงวดเฉล่ีย 

นโยบาย 
Ending 

Inventory 
(Q.) 

% 
Improve 

 Ending 
Inventory 

(Amt.) 

% 
Improve 

ปัจจุบัน 2,354,757  15,652,540  

นโยบายที่ 1 2,098,511 10.88% 13,462,791 13.99% 
นโยบายที่ 2 2,122,732 9.85% 13,241,390 15.40% 

นโยบาย 
Ending 

Inventory 
(Q.) 

% 
Improve 

 Ending 
Inventory 

(Amt.) 

% 
Improve 

นโยบายที่ 3 2,117,765 10.06% 13,697,720  12.49% 
นโยบายที่ 4 2,173,532 7.70% 13,943,265 10.92% 

5.2 ระดับการเติมเต็มพัสดุคงคลัง Fill Rate 

 จากการศึกษาระดับการเติมเต็มพัสดุคงคลังโดยการ
สร้างแบบจำลองการสั่งซื้อพัสดุประจำปี พ.ศ. 2562 โดยนำข้อมูล
ปริมาณความต้องการใช้ล้อรถยนต์แต่ละประเภทประจำปี พ.ศ. 
2562 คำนวณหาปริมาณความต้องการในรูปแบบเดียวกันกับตาราง
ที่ 8 เพื ่อคำนวณหาปริมาณความต้องการพัสดุแบบกำหนดรูป
นโยบายที่ 3 สำหรับแบบไม่กำหนดรูปแบบการใช้พัสดุใช้ปริมาณ
ความต้องการพัสดุแบบปัจจุบัน ดังนั้นปริมาณความต้องการพัสดุปี 
พ.ศ. 2562 แบบกำหนดรูปแบบการใช้พัสดุ คือ 1,372,105 ชิ้น 
และปริมาณความต้องการพัสดุแบบปัจจุบัน คือ 1,461,355 ชิ้น 
การคำนวณระดับการเติมเต็มพัสดุคงคลัง Fill Rate คือ จำนวน
พัสดุที ่เพียงพอต่อความต้องการพัสดุ และระดับการให้บริการ 
Service Level คือจำนวนคร ั ้งท ี ่ เก ิดการร ้างพัสดุ (Shortage) 
งานวิจ ัยนี ้ เล ือกใช้ต ัวชี ้ว ัดที ่ระดับการเติมเต็มพัสดุ Fill Rate 
เนื่องจากพัสดุสามารถทดแทนกันได้ ดังนั้นหากรายการพัสดุใดไม่
เพียงพอสามารถใช้พัสดุรายการอ่ืนทดแทนได้โดยยังคงให้ค่าน้ำหนัก
รวมต่อการใช้เท่าเดิม ดังนั้นผลการศึกษา พบว่า ระดับการให้บริการ
และระดับการเติมเต็มพัสดุคงคลังรวมสำหรับนโยบายที่นำเสนอกับ
นโยบายปัจจุบัน ซึ่งได้กำหนดตัวชี้วัดของระดับการเติมเต็มพัสดุไว้ที่ 
95% ผลการเปรียบเทียบพบว่า นโยบายที่ 1 มีระดับการให้บริการ
ที่ 83.97% และมีระดับการเติมเต็มพัสดุที่ 89.57% ซึ่งต่ำกว่าที่
กำหนด นโยบายที่ 2 มีระดับการให้บริการที่ 86.22% และมีระดับ
การเติมเต็มพัสดุที่ 91.04% ซึ่งต่ำกว่าที่กำหนด นโยบายที่ 3 มี
ระดับการให้บริการที่ 92.63% และมีระดับการเติมเต็มพัสดุที่ 
95.96% ซึ่งสูงกว่าที่กำหนด และนโยบายท่ี 4 มีระดับการให้บริการ
ที่ 93.91% และมีระดับการเติมเต็มพัสดุที่ 94.61% ซึ่งต่ำกว่าที่
กำหนด ตามตารางที่ 14 

ตารางท่ี 14 เปรียบเทียบระดับการให้บริการและระดับการเติมเต็ม
พัสดุแต่ละนโยบายท่ีนำเสนอกับนโยบายปัจจุบัน 

นโยบาย ปัจจุบัน 
นโยบาย 

ที่ 1 
นโยบาย 

ที่ 2 
นโยบาย 

ที่ 3 
นโยบาย 

ที่ 4 
No. 

Order 
312 312 312 312 312 

No. 
shortage 

22 50 43 23 19 
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นโยบาย ปัจจุบัน 
นโยบาย 

ที่ 1 
นโยบาย 

ที่ 2 
นโยบาย 

ที่ 3 
นโยบาย 

ที่ 4 
% SL 92.95% 83.97% 86.22% 92.63% 93.91% 

Annual 
Demand 

1,461,355 1,372,105 1,416,355 1,372,105 1,416,355 

Shortage 67,200 143,087 126,918 55,428 76,309 
% Fill 
rate 

95.26% 89.57% 91.04% 95.96% 94.61% 

5.3 ต้นทุนรวม Total Cost 

 ผลการศึกษาด้านต้นทุนรวมของนโยบายที ่นำเสนอ 
ต้นทุนรวมประกอบด้วย ต้นทุนการสั่งซื้อ คิดเป็น 787.88 บาท ต่อ
ครั้ง ต้นทุนค่าจัดเก็บพัสดุคงคลังที่ 20.28% และต้นทุนค่าร้างพัสดุ
ที่ 2.5 เท่าของมูลค่าพัสดุต่อกล่อง เพ่ือดำเนินการส่ังซื้อพัสดุเร่งด่วน
สำหรับการผลิต นำไปสร้างแบบจำลองการสั่งซื้อของแต่ละนโยบาย
ที ่นำเสนอ จากปริมาณความต้องการประจำปี พ.ศ. 2562 ผล
การศึกษาพบว่า นโยบายที่ 1 มีต้นทุนการสั ่งซื ้อและต้นทุนค่า
จัดเก็บ และลดลงท่ี 49.43% และ 11.02% ตามลำดับ แต่มีต้นทุน
ค่าร้างพัสดุเพิ่มขึ้นสูงถึง 105.70% เมื่อพิจารณาต้นทุนรวมพบว่า 
ต้นทุนรวมลดลงท่ี 5.48% นโยบายที่ 2 มีต้นทุนการสั ่งซื ้อและ
ต้นทุนค่าจัดเก็บ และลดลงท่ี 18.18% และ 14.51% ตามลำดับ แต่
มีต้นทุนค่าร้างพัสดุเพิ่มขึ้นสูงถึง 97.59% เมื่อพิจารณาต้นทุนรวม
พบว่า ต้นทุนรวมลดลงที่ 9.07% นโยบายที่ 3 มีต้นทุนการสั่งซื้อ 
ต้นทุนค่าจัดเก็บ และต้นทุนค่าร้างพัสดุลดลงท่ี 24.57% 9.66% 
และ 16.44% ตามลำดับ เมื่อพิจารณาต้นทุนรวมพบว่า ต้นทุนรวม
ลดลงท่ี 10.05% นโยบายที่ 4 มีต้นทุนการสั ่งซื ้อและต้นทุนค่า
จัดเก็บลดลงที่ 3.41% และ 10.09% แต่มีต้นทุนค่าร้างพัสดุที่
เพิ่มขึ้น 21.34% เมื่อพิจารณาต้นทุนรวมพบว่าต้นทุนรวมลดลงที่ 
8.54% ตามตารางที่ 15 

ตารางท่ี 15 เปรียบเทียบต้นทุนของแต่ละนโยบายที่นำเสนอกับ
นโยบายปัจจุบัน หน่วย : บาท 

นโยบาย ปัจจุบัน 
นโยบาย 

ที่ 1 
นโยบาย 

ที่ 2 
นโยบาย 

ที่ 3 
นโยบาย 

ที่ 4 
Ordering 

Cost 
138,667 70,121 113,455 103,212 133,940 

% Improve  49.43% 18.18% 25.57% 3.41% 
Holding 

Cost 
36,042,401 32,070,956 30,813,315 32,560,378 32,404,164 

% Improve  11.02% 14.51% 9.66% 10.09% 
Shortage 

Cost 
1,849,500 3,804,375 3,654,500 1,545,500 2,244,250 

% Improve  -105.70% -97.59% 16.44% -21.34% 
Total Cost 38,030,568 35,945,452 34,581,269 34,209,090 34,782,354 
% Improve  5.48% 9.07% 10.05% 8.54% 

ดังนั้นเมื่อพิจารณาผลการศึกษาของแต่ละนโยบายแต่ละตัวชี้วัดที่
กำหนด พบว่า นโยบายการสั่งซื้อไม่คงที่แบบกำหนดรูปแบบการใช้
พัสดุ (นโยบายที่ 3) สามารถตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัยครั้งนี้ได้
ครบทุกตัวชี้วัดที่กำหนด คือ ระดับพัสดุคงคลังสิ้นงวดลดลง ระดับ
การเติมเต็มพัสดุ Fill Rate มากกว่า 95% และมีต้นทุนรวมต่ำที่สุด 

ตารางท่ี 16 เปรียบเทียบผลการศึกษาของแต่ละนโยบายแต่ละ
ตัวชี้วัดกับนโยบายปัจจุบัน 

นโยบาย 
Ending 

Inventory 
(Q.) 

Ending 
Inventory 

(Amt.) 

% Fill 
rate 

Total cost 

ปัจจุบัน 2,354,757 15,652,540 95.26% 38,030,568 
นโยบายที่ 1 2,098,512 13,241,390 89.57% 35,945,452 
นโยบายที่ 2 2,122,732 13,462,791 91.04% 34,581,269 
นโยบายที่ 3 2,117,765 13,943,265 95.96% 34,209,090 
นโยบายที่ 4 2,173,532 13,697,720 94.61% 34,782,353 

6. สรุปและวิจารณ์ผล 

การศึกษาการวางแผนพัสดุคงคลังที่ทดแทนกันได้ของพัสดุ
ตะกั่วถ่วงล้อรถยนต์ ที่ไม่สามารถกำหนดปริมาณการใช้พัสดุแต่ละ
รายการที่แน่นอนได้จากแผนการผลิต ซึ่งส่งผลให้เกิดมูลค่าพัสดุคง
คลังเฉลี่ยต่อปีสูงถึง 27 ล้านบาทต่อเดือน แต่มูลค่าการใช้เฉล่ียอยู่ที่ 
1.2 ล้านบาทต่อเดือน ทำให้ในปัจจุบันบริษัทกรณีศึกษาประสบ
ปัญหามีพัสดุคงคลังมากเกินความจำเป็น และต้องแบกรับต้นทุนค่า
จัดเก็บพัสดุที่สูง ดังนั้นบริษัทจึงจำเป็นต้องหาแนวทางในการบริหาร
จัดการ และผลการศึกษาพบว่าการกำหนดรูปแบบการใช้พัสดุ 
สามารถตอบสนองปริมาณความต้องการใช้พัสดุ โดยท่ีไม่ถือครอง
พัสดุในปริมาณที่มากเกินไปทำให้ส่งผลต่อต้นทุนการเก็บรักษาที่สูง
เกินความจำเป็น และยังคงรักษาระดับการเติมเต็มความต้องการ
พัสดุที่ 95% ตามที่บริษัทตั้งเป้าเอาไว้ โดยนโยบายดังกล่าวสามารถ
ลดต้นทุนการสั่งซื้อพัสดุลดลง 25.57% คิดเป็นมูลค่า 35,454.60 
บาท ลดต้นทุนค่าจัดเก็บลดลง 9.66% คิดเป็นมูลค่า 3,482,023.07 
บาท และลดต้นทุนค่าร ้างพัสดุลดลง 16.44% คิดเป็นมูลค่า 
304,000 บาท ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนรวมลงได้ 10.05% คิดเป็น
มูลค่า 3,821,477.67 บาท เมื่อเทียบกับนโยบายปัจจุบัน อีกทั้งมี
ระดับการเติมเต็ม 95.96% เพ่ิมจากนโยบายปัจจุบัน  

จากการนำเสนอแบบจำลองการกำหนดรูปแบบการใช้พัสดุ 
และการกำหนดนโยบายการส่ังซื้อพัสดุพบว่า  

 1. การกำหนดรูปแบบการใช้พัสดุจะส่งผลกระทบกับ
รายการพัสดุที่มีมูลค่าการใช้รวมต่อค่าน้ำหนักที่ใช้สำหรับการถ่วง
ล้อรถยนต์ ซึ่งได้แก่รายการพัสดุ A1 A2 A3 และ A12 จะทำให้
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รายการพัสดุดังกล่าวไม่เกิดปริมาณความต้องการใช้พัสดุ ส่งผลให้
ต้องถือครองพัสดุโดยปราศจากการถูกเลือกใช้ 

 2. การกำหนดรูปแบบการใช้พัสดุกับการไม่กำหนด
รูปแบบการใช้พัสดุส่งผลต่อปริมาณการใช้พัสดุแต่ละรายการและ
ปริมาณการใช้พัสดุรวม ซึ่งส่งผลโดยตรงกับการกำหนดนโยบายการ
สั่งซื้อ ดังนั้นจากการทดสอบพบว่าผลลัพธ์ที่ได้การกำหนดรูปแบบ
การใช้พัสดุมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพัสดุที่ดีกว่าทั ้งใน
ด้านระดับพัสดุคงคลังสิ้น-งวด ระดับการเติมเต็มพัสดุ และต้นทุน
รวม 

 3. การกำหนดนโยบายการส ั ่ งซ ื ้ อแบบไม ่คงท ี ่มี
ประสิทธิภาพมากกว่าการสั่งซื้อแบบคงที่ในด้านการเติมเต็มพัสดุ 
และด้านต้นทุนรวม  

7. การนำผลวิจัยไปปรับใช้และข้อเสนอแนะ 

1. สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการพัสดุประเภทอ่ืนเพ่ือ
ลดต้นทุนในการส่ังซื้อพัสดุคงคลังได้ 

2. ผลการศึกษาสามารถนำไปปรับให้เข้ากับบริบทของเงื่นไข
และปัญหาที่เกิดขึ้นในหน้างานได้อย่างเป็นรูปธรรม 

8. กิตติกรรมประกาศ 

ผู้วิจัยขอขอบคุณ รองศาสตรจารย์มาโนช โลหเตปานนท์ และ
คณะอาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
(สหสาขาวิชา) บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่
สนับสนุนการวิจัยและให้คำปรึกษาตลอดการวิจัย 
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การประเมินความปลอดภัยทางถนนด้วยระดับดาวของ IRAP สำหรบัโรงเรียนในเขตเมือง เขตชานเมือง  
และเขตชนบทในจังหวัดเชียงใหม่ 

ROAD SAFETY ASSESSMENT USING IRAP STAR RATINGS FOR SCHOOLS IN URBAN, SUBURBAN, AND RURAL AREAS  
IN CHIANG MAI PROVINCE 

ศุภกร มีลาภ1,2 และ นพดล กรประเสริฐ2,*  
1 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
*Corresponding author address: S0818612645@gmail.com 

บทคัดย่อ 

การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยยังอยู่ในอัตราที่สูง โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กนักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องแก้ไข
อย่างเร่งด่วน บริเวณพื้นที่หน้าโรงเรียนและถนนโดยรอบโรงเรียนนับเป็นจุดอันตรายต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของนักเรียนนักศึกษา ดังนั้นการ
ประเมินระดับความปลอดภัยทางถนนสำหรับโรงเรียนจึงมีความจำเป็นเพื่อเป็นการระบุพื้นที่เสี่ยงอันนำไปสู่การเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขที่
เหมาะสม งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้การประเมินความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล (iRAP) สำหรับโครงข่ายถนนโดยรอบโรงเรียน 
โดยเปรียบเทียบระดับความปลอดภัยของถนนของกลุ่มผู้ใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และคนเดินเท้า ของโรงเรียนในบริบทพื้นที่ต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่ม
โรงเรียนในเขตเมือง (Urban area) กลุ่มโรงเรียนในเขตชานเมือง (Suburban area) และกลุ่มโรงเรียนในเขตชนบท (Rural area)  โดยงานวิจัยได้
คัดเลือกโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ศึกษา จากผลการศึกษาประเมินระดับคะแนนความเสี่ยงและระดับคะแนนดาวตามมาตรฐานสากล 
(iRAP Star Rating) พบว่าปัจจัยทางสภาพจราจรและลักษณะกายภาพทางถนนส่งผลต่อระดับความปลอดภัยของโรงเรียนในแต่ละพื้นที่มีความ
แตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อให้ความปลอดภัยทางถนนในเขตโรงเรียนทุกกลุ่มพื้นที่มีระดับคะแนนดาว 3 ดาวขึ้นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
มาตรการจัดการและปรับปรุงแก้ไขความปลอดภัยทางถนนในเขตหน้าโรงเรียน จำเป็นต้องเสนอแนะให้เหมาะสมสอดคล้องกับปัจจัยเสี่ยงทางถนน
และสภาพการจราจรในแต่ละบริบทในเชิงพ้ืนที่ 
คำสำคัญ: iRAP, ความปลอดภัยทางถนน, ความปลอดภัยในเขตโรงเรียน 

Abstract 

In Thailand, road traffic fatalities are unacceptably high particularly in the student or teenage group. This is an important 
problem that must be solved urgently. Road segments in front of and surrounding the schools are often hazardous locations 
for students. Therefore, the assessment of road safety for schools is necessary to identify risk areas that can lead to proper 
road safety improvements. This research aimed to apply International Road Assessment Program (iRAP) Star Rating method to 
the road network around the schools (iRAP for Schools). The study assessed the road safety levels among different road user 
groups including drivers, motorcyclists, and pedestrians for the schools in three different areas: urban area, suburban area, 
and rural area. The study selected schools in Chiang Mai Province as case studies. The results of this study assessed the risk 
scores and star ratings according to International Road Assessment Program (iRAP Star Rating). The risk factors associated with 
the traffic conditions and road physical characteristics that affect the safety level of road network surrounding schools in each 
area were different. Therefore, to enhance road safety for schools with a rating of 3 stars or more according to the Sustainable 
Development Goals, various measures to improve road safety for schools in different areas must be properly selected based 
on contributing risk factors. 
Keywords: iRAP, Road safety, Road safety for school 
 

1. ที่มาและความสำคัญ 

รายงานความปลอดภัยทางถนนขององค์การอนามัยโลกปี พ.ศ.
2561 [1] เปิดเผยว่าอุบัต ิเหตุทางถนนส่วนใหญ่เป็นนักเรียน 

นักศึกษา ที่ช่วงอายุ 15-29 ปี ซึ่งเป็นผู้ใช้จักรยานยนต์และคนเดิน
เท้ามีเสียชีวิตรวมกันมากกว่าครึ ่งหนึ่งของจำนวนผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุจราจรทั่วโลกซึ่งกลุ่มนี ้เป็น “กลุ่มผู ้เปราะบางบนถนน
(Vulnerable Road Users : VRUs)” 
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 ในจังหวัดเชียงใหม่เองเป็นจังหวัดที่มีอุบัติเหตุทางถนนมากเป็น
อันดับ 2 ของประเทศรองจากจังหวัดกรุงเทพมหานคร จากรายงาน
การเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากฐานข้อมูลบริษัท กลางคุ ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ (จำกัด) [2] ในระยะเวลา 5 ปีระหว่างปี พ.ศ.
2559 ถึง 2563 จากสถิติพบว่ามีจำนวนอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด 
16,131 ครั้ง เสียชีวิต 336 คน โดยแบ่งเป็นช่วงอายุ 0-35 ปี มี
จำนวนอุบัติเหตุทั ้งสิ ้น 9,517 ครั้ง เทียบเป็น 59% ของจำนวน
อุบัติเหตุทั้งหมด จะเห็นได้ว่าอุบัติเหตุเป็นนักเรียน นักศึกษาและ
เยาวชนทั้งสิ ้น และอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดอุบัติเหตุทางถนนรอบ
โรงเรียนหรือสถานศึกษา 
 การขับขี่ในเขตเมืองและชนบทมีความแตกต่างกันในลักษณะ
สำคัญบางประการ ตัวอย่างเช่นถนนในเขตชนบทและในเมือง
แตกต่างกันโดยพื้นฐานในด้านความหนาแน่นของการจราจรจำนวน
รถบรรทุกขนาดใหญ่และจำนวนคนขี่จักรยานและ คนเดินเท้า ใช้
ถนนร่วมกัน ไม่น่าแปลกใจที่การเสียชีวิตของคนเดินเท้าและคนขี่
จักรยานเป็นที่แพร่หลายมากขึ้นในเขตเมืองในขณะที่การเสียชีวิต
ของผู้โดยสารและรถบรรทุกขนาดใหญ่เกิดขึ้นในอัตราที่สูงขึ้นใน
พ้ืนที่ชนบท   
 ดังนั ้นการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนรอบโรงเรียนมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุทางถนนและความสูญเสีย
ที ่ เก ิดก ับนักเร ียน คนเดินเท้ารอบโรงเร ียนและสถานศึกษา 
เนื ่องมาจากอุบัติเหตุทางถนน [3] จึงต้องมีมาตรฐานหรือแบบ
ประเมินที่ช่วยตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน ในงานวิจัยจึง
เลือกใช้ iRAP Star Rating เป็นมาตรฐานในการตรวจสอบที่อาศัย
หลักพื้นฐานด้านวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนน(Road Safety 
Engineering)   
 โดยการประเมินระดับความปลอดภัยด้วยการวิเคราะห์ระดับ
ดาวเป็นการใช้คุณสมบัติของโครงสร้างพื้นฐานและลักษณะทาง
กายภาพทางถนนด้วยการประเมินความปลอดภัยของถนนตาม
เกณฑ ์ของ  International Road Assessment Program (iRAP)  
ซึ ่งเป ็นหนึ ่งใน Road Safety System โดยจะตรวจสอบสภาพ
รายละเอียดต่อองค์ประกอบพ้ืนฐานของถนน ไม่ว่าจะเป็นส่ิงอำนวย
ความสะดวกความปลอดภัยสำหรับคนเดินเท้า อุปกรณ์ความ
ปลอดภัย ข้อมูลลักษณะทางกายภาพของถนน และข้อมูลการจราจร 
เป็นต้น  
 งานวิจัยนี้มุ ่งเน้นในการสำรวจลักษณะทางกายภาพทางถนน
สามารถนำไปประเมินความปลอดภัยของถนนด้วยวิธีวิเคราะห์ระดับ
ดาวในมิติที่ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่คนเดินเท้า, รถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์ เพื่อเป็นแนวทางการวางแผนและเสนอมาตรการ
เพิ่มความปลอดภัยให้เหมาะสมกับปัจจัยเส่ียงทางถนนและสภาพ
การจราจรในแต่ละพ้ืนที่ 

2. ทฤษฎี และงานวิจยัที่เก่ียวข้อง 

 ส่วนนี้จะกล่าวถึงทฤษฎีที ่นำมาใช้ในการศึกษาการประเมิน
ความปลอดภัยทางถนนด้วยระดับดาวของ iRAP สำหรับโรงเรียนใน
เขตเมือง เขตชานเมืองและเขตชนบทในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบ
ไปด้วย 

2.1. เขตโรงเรียนปลอดภัยทางถนน (SAFE SCHOOL 
ZONE) 

 คำว่า “Safe School Zone” จะเริ่มตั้งแต่ประตูหน้าโรงเรียน
ครอบคลุมทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นทางหลัก รอง โดยรอบโรงเรียนที่
มีการจราจรผ่าน อันเนื่องมาจากเด็กนักเรียนเดินเท้าพบเจอกับ
ความเสี่ยงจากรถที่สัญจรอยู่บนถนนรอบ ๆ เขตโรงเรียน (School 
Zone) [4] 

2.2. สถิติอุบัติเหตุรอบโรงเรียนและจำนวนนักเรียนใน
จังหวัดเชียงใหม่ในแต่ละพ้ืนที่ศึกษา 

 สถิติอุบัติเหตุรอบโรงเรียนในรัศมี 400 เมตร จากฐานข้อมูล
บริษัท กลางคุ ้มครองผู ้ประสบภัยจากรถ (จำกัด) และจำนวน
นักเรียน ฐานข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ) โดยจะแบ่งเป็นกลุ่มพ้ืนที่ศึกษาดังต่อไปน้ี 

• กลุ่มโรงเรียนในเขตเมืองในจังหวัดเชียงใหม่ 
เมื่อพิจารณาจำนวนโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเมืองในจังหวัดเชียงใหม่ 

โดยผู้วิจัยจะพิจารณาบริเวณรอบคูเมืองเชียงใหม่พบว่ามีโรงเรียน
ทั้งหมด 42 แห่ง ดังแสดงในตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 สถิติอุบัติเหตุรอบบริเวณโรงเรียนในเขตเมืองจังหวัด
เชียงใหม่ [2] 

 
• กลุ่มโรงเรียนในเขตชานเมืองในจังหวัดเชียงใหม่ 

 เมื่อพิจารณาจำนวนโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตชานเมืองในจังหวัด
เชียงใหม่ โดยผู้วิจัยจะพิจารณาโรงเรียนที่อยู่บริเวณบนทางหลวง
แผ่นดินเชื่อมระหว่างจังหวัด หมายเลขทางหลวง 108 และ 2001 
ในอำเภอหางดง พบว่ามีโรงเรียนทั้งหมด 17 แห่ง สาเหตุที่เลือก
โรงเรียนกรณีศึกษาของบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 และ 
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2001 เพราะว่าเป็นถนนที่มีสภาพการจราจรที ่สูง ความเร็วใน
การจราจรที่สูงและเป็นเส้นหลักที่ใช้สัญจรเลี่ยงเมือง ดังแสดงใน
ตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 สถิติอุบัติเหตุรอบบริเวณโรงเรียนในเขตชานเมือง อำเภอ
หางดง จังหวัดเชียงใหม่ [2] 

 
 

• กลุ่มโรงเรียนในเขตชนบทในจังหวัดเชียงใหม่ 
เมื ่อพิจารณาจำนวนโรงเรียนที่ตั ้งอยู ่ในเขตชนบทในจังหวัด

เชียงใหม่ โดยผู้วิจัยจะพิจารณาโรงเรียนที่อยู่ในเขตอำเภอพร้าว 
พบว่ามีโรงเรียนทั้งหมด 17 แห่ง สาเหตุที่เลือกโรงเรียนกรณีศึกษา
ของอำเภอพร้าวเนื่องจากโรงเรียนเหล่านี้ห่างจากตัวเมืองหลักเป็น
อย่างมากประมาณ 119 กิโลเมตร และมีสภาพการจราจร ส่ิงอำนวย
ความสะดวกสำหรับความปลอดภัยทางถนนและลักษณะทาง
กายภาพทางถนนแตกต่างจากโรงเรียนในเขตเมืองและชานเมือง 
ตามตารางที่ 3   

ตารางท่ี 3 สถิติอุบัติเหตุรอบบริเวณโรงเรียนในเขตชนบท ในอำเภอ
พร้าว จังหวัดเชียงใหม่ [2] 

 

2.3. การประเมินความปลอดภัยของถนนด้วยการ
วิเคราะห์ระดับดาว 

  การประเมินความปลอดภัยทางถนนประเมินได้จากระดับดาว 
(Star Ratings) ซึ่งแบ่งระดับดาวได้จากการประเมินค่าคะแนนดาว 
(Star Rating Score: SRS) ซึ่งจะพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ ของ
ถนนประกอบกับสภาพของการจราจรซึ่งจะสามารถหาผลรวมดัชนี
ความเสี่ยงในการบาดเจ็บสาหัสและการเสียชีวิตสำหรับผู้ใช้ถนน

ทุกๆ ประเภท โดยการหาค่าคะแนนดาว (Star Rating Score: SRS) 
จะประเมินทุกๆ ระยะทาง 100 เมตร [5] โดยใช้สมการที่ (1)   

𝑆𝑅𝑆  ∑𝐶𝑟𝑎𝑠ℎ 𝑇𝑦𝑝𝑒 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑠 (1) 
เมื่อ 

- SRS ค ื อ  ∑Crash Type Score = Likelihood x Severity                      
x Operating speed x External flow influence x Median 
Traversability 

- Likelihood คือโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุ โดยพิจารณาจากค่า
ความเส่ียงของปัจจัยทางถนนที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ 

- Severity คือความรุนแรงของอุบัติเหตุ โดยพิจารณาจากค่า
ความเสี ่ยง ของปัจจัยทางถนนที ่มีผลต่อความสูญเสียเมื ่อเกิด
อุบัติเหตุ 

- Operating speed คือความเร็วของการจราจร โดยพิจารณา
จากความ เส่ียงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเร็วของการจราจร 

- External flow คือปัจจัยภายนอกที ่เกี ่ยวข้องกันระหว่าง
ความเสี่ยง ของผู้ใช้ทางคนหนึ่งจะส่งผลต่อโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุ
ของผู้ใช้ทางคนอ่ืน  

- Median traversability คือการข้ามเกาะกลางถนน ซึ ่งจะ
ส่งผลต่อแนวโน้มที่ยานพาหนะเดินทางผิดทิศทางจราจร 

โดยผู้วิจัยประเมินความปลอดภัยของถนนด้วยวิธีวิเคราะห์
ระดับดาวในมิติที่ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่คนเดินเท้า, รถยนต์ 
และรถจักรยานยนต์ซึ่งระดับดาวจะบ่งบอกถึงความปลอดภัยซึ่งมี
ความหมายดังต่อไปน้ี 

• ถนนมีความปลอดภัย (4 ดาว หรือ5 ดาว) เป็นลักษณะ
ของถนนที่ปลอดภัยสูง และเส่ียงที่จะเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ที่ต่ำ  

• ถนนมีความปลอดภัยปานกลาง (3 ดาว) เป็นลักษณะ
ของถนนที่ปลอดภัยปานกลาง  ถนนที่สร้างและปรับปรุง
ใหม่ ควรมีระดับดาวขั้นต่ำที่ 3 ดาว 

• ถนนที ่ปลอดภัยน้อย (1 ดาว หรือ 2 ดาว) ถนนที ่มี
ลักษณะไม่ปลอดภัย และเสี่ยงที่จะมีอุบัติเหตุสูง ซึ่งต้อง
ปรับปรุงให้รวดเร็วที่สุด 

 ในการประเมินระดับดาวโดยใช้เกณฑ์ในการให้ระดับดาวของ
มาตรฐาน iRAP จะใช้ค่าคะแนนระดับดาว (Star Rating Score: 
SRS) [6] ในการประเมินตามประเภทของผู้ใช้ทางสามารถใช้เกณฑ์
การประเมินระดับดาวตามตารางที่ 4  
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ตารางท่ี 4 เกณฑ์ในการให้คะแนนระดับดาวตามประเภทของผู้ใช้
ทาง [6] 

  

3. ขั้นตอนการดำเนนิการวิจัย 

3.1. ขั้นตอนการวิจัย 

      เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ผู้วิจัยตั้งไว้ ผู้วิจัยได้กำหนดขั้นตอน
การดำเนินงานวิจัย สามารถแบ่งขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยเป็น 6  
ขั้นตอน ดังแสดงในรูปที่ 1 

 

 
รูปที่ 1 ขั้นตอนในการดำเนินงานวิจัย 

3.2. การคัดเลอืกโรงเรียนในกรณีศึกษา 

 จากฐานข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) พบว่านักจังหวัดเชียงใหม่มีโรงเรียนทั้งสิ้น 959 แห่ง โดย
แบ่งเป็นพ้ืนที่ดูแลทั้งหมด 7 เขตศึกษา ซึ่งในแต่ละเขตจะอยู่ในพ้ืนที่
สภาพจราจรและสิ่งอำนวยความสะดวกทางถนนที่ต่างกัน เพื่อที่จะ
สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาความปลอดภัยสำหรับ
เขตหน้าโรงเรียนในแต่ละพื ้นที่ต่อไป ซึ ่งผู ้ว ิจัยใช้เกณฑ์ในการ
คัดเลือกดังต่อไปน้ี 

• โรงเรียนที ่ม ีสถิติอุบ ัติเหตุสายหลัก รอง รอบบริเวณ
โรงเรียนสูงในรัศมี 400 เมตร จากตารางท่ี 1 ถึง 3 

• โรงเรียนที่อยู่พ้ืนที่ที่แตกต่างกัน ได้แก่ โรงเรียนในเขตเมือง 
ชานเมืองและชนบทของจังหวัดเชียงใหม่  

• จำนวนนักเรียนในโรงเรียน 

 จากเกณฑ์ข้างต้น ผู้วิจัยได้คัดเลือกโรงเรียนกรณีศึกษา 6 แห่ง  
โดยแบ่งกลุ่มตามเขตพ้ืนที่ที่แตกต่างกันประกอบไปด้วย  

• กลุ่มโรงเรียนในเขตเมือง ได้แก่ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์
วิทยาลัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

• กลุ่มโรงเรียนในเขตชานเมือง ได้แก่ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 

• กลุ่มโรงเรียนในเขตชนบท ได้แก่ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 

 
   โดยซึ ่งงานวิจัยนี ้ต้องการประเมินความปลอดภัยของถนน
บริเวณรอบโรงเรียนในพื้นที่ที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะถนนเส้นทาง
หลักที่นักเรียนใช้สัญจรเดินทางเพื่อเข้าสู่เขตโรงเรียนหรือบริเวณ
ทางเท้ารอบโรงเรียน โดยผู้วิจัยได้เลือกพื้นที่ศึกษาที่แตกต่างกัน 
เพราะปัจจัยทางสภาพจราจรและลักษณะกายภาพทางถนนที่
แตกต่างกันในแต่ละพื ้นที่ จึงควรต้องมีมาตรการจัดการความ
ปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขของถนนในเขตหน้าโรงเรียน จำเป็นต้อง
เสนอแนะให้เหมาะสมกับปัจจัยเสี่ยงทางถนนและสภาพการจราจร
ในแต่ละพ้ืนที่ 
 ต่อมาเป็นข้อมูลทั ่วไปที่ใช้ในการประเมินระดับดาวสำหรับ
โรงเรียนตัวอย่างทั้ง 6 โรงเรียน ได้แก่ รายละเอียดจำนวนนักเรียน 
และถนนสายหลักที่ใช้ในการเดินทาง ประเภทสถานศึกษา และ 
จำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในอดีตตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 ถึง พ.ศ.2563 
ดังตารางที่ 5  

ตารางท่ี 5 ข้อมูลทั่วไปท่ีใช้ในการประเมินระดับดาว 

 
 ต่อมาเป็นการสำรวจข้อมูลในพื้นที่บริเวณโรงเรียน พบว่าถนน
ส่วนใหญ่ในบริเวณรอบโรงเรียนกรณีศึกษา มีเส้นทางและลักษณะ
ทางถนนที่แตกต่างกันเช่น ถนนของโรงเรียนในเขตเมือง เป็นถนน
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เส้นใหญ่และเป็นถนนเส้นหลักที่ใช้สัญจรในบริเวณคูเมือง ต่อมาเป็น
ถนนของโรงเรียนในเขตชานเมืองซึ่งเป็นถนนท่ีเส้นใหญ่และยาวมาก 
เพราะเป็นถนนที่ใช้สัญจรในการเลี่ยงเมือง และสุดท้ายคือถนนของ
โรงเรียนในเขตชนบทเป็นถนนท่ีอยู่ระหว่างที่พักอาศัยของชุมชนกับ
โรงเรียน และเป็นถนนที่มีระยะทางไม่ยาวมากนักเป็นโดยถนนท่ี
ผู้วิจัยได้ดำเนินการ สำรวจทั้งหมด 22 สายทาง คิดเป็นระยะทาง
ประเมินรวม 8.820 กิโลเมตร สรุปได้ดังตารางที่ 6 

ตารางท่ี 6 ข้อมูลถนนที่ใช้ในการประเมินระดับดาว 

 
3.3. การเก็บสำรวจรวบรวมข้อมูลในการประเมินระดับ

ดาว 

การสำรวจและรวบรวมข้อมูลการในประเมินระดับดาวสำหรับ
การวิจัยคร้ังนี้ จะแบ่งการสำรวจข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

3.3.1. ข้อมูลลักษณะทางกายภาพของถนนโรงเรียนใน
แต่ละพ้ืนที่ 

ในการสำรวจข้อมูลลักษณะทางกายภาพของถนน ผู้วิจัยจะทำ
การสำรวจและถ่ายภาพโดยผู้วิจัยเอง เพ่ือเพ่ือใช้สำหรับการประเมิน
ข้อมูลทางกายภาพของถนนเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบที่ใช้ในการ
ประเมินถนนของ iRAP โดยจะมุ่งเน้นที่คุณลักษณะของถนน ซึ่ง
เก่ียวข้องกับโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุและความรุนแรงของอุบัติเหตุ 
ตามองค์ประกอบท่ีใช้ในการประเมินถนนที่ iRAP ได้กำหนดไว้ 

3.3.2. ส่ิงอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยบน
ท้องถนน 

    โดยจะทำการสำรวจ ป้าย เครื่องหมายจราจรและ เครื่องหมาย
นำทาง  แถบชะลอความเร็วบริเวณไหล่ทาง การเตือนในเขต
โรงเรียน เป็นต้น ที่ช่วยคนเดินเท้าในการข้ามถนนบริเวณโรงเรียน 

3.3.3.  ข้อมูลปริมาณการเดินทาง 

 การสำรวจข้อมูลการใช้ความเร็วในการขับขี่และข้อมูลปริมาณ
การเดินทางจะใช้เทคโนโลยี Google Traffic โดย Google Map ซึ่ง
เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการดูสภาพจราจรแบบทันที (Real-Time) ที่
ได้จากการดึงข้อมูลจากผู้ใช้งาน Google Map  

3.4. การเสนอมาตรการปรับปรุงความปลอดภัย 

 ขั้นตอนนี้จะเป็นการใช้ผลประเมินความปลอดภัยทางถนนที่ได้
จากการประเมินระดับดาวซึ่งแยกตามประเภทของผู้ใช้ทาง ได้แก่ 
ระดับดาวของคนเดินเท้า รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ซึ่งเมื่อทราบ
ถึงจุดที่อันตรายหรือเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้ทางก็จะสามารถ
เสนอแนวทางในการเพิ่มความปลอดภัยของถนนที่มีความเหมาะสม
กับถนนที่อยู ่ในพื้นที่ที ่แตกต่างกัน ก็จะสามารถช่วยป้องกันการ
เสียชีวิตและการบาดเจ็บสำหัสจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนกับ
นักเรียนและผู ้ใช้ทางรอบโรงเรียนหรือสถานศึกษาได้ต่อไปใน
อนาคต 

4. ผลการศึกษา 

หลังจากที่การนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมารวบรวม ประเมิน
และบันทึกข้อมูลค่าน้ำหนักของปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) ที่
กำหนดไวตามเกณฑ์ iRAP โดยรายละเอียดของปัจจัยความเสี ่ยง 
(Risk Factor) ที่ใช้ในวิเคราะห์คะแนนเสี ่ยงแล้ววิเคราะห์หาค่า
คะแนนความเสี่ยง (Star Rating Score :SRS) [7] สำหรับรถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ และคนเดินเท้า จากน้ันนำค่าคะแนนความเสี่ยงที่
ได้ไปวิเคราะห์หาค่าระดับดาว (Star Ratings) ซึ่งมีแสดงตัวอย่างค่า
คะแนนระดับดาวของถนนบริเวณหน้าโรงเรียนในแต่ละกลุ่มพื้นที่
ศึกษาดังตารางที่ 7 
 ตารางท่ี 7 แสดงตัวอย่างค่าคะแนนระดับดาว (Star Ratings) 
ของถนนที่อยู่หน้าของบริเวณโรงเรียนในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะเห็นได้ว่า
โรงเรียนในเขตเมืองและชานเมือง มีระดับดาวของรถยนต์และ
จักรยานยนต์เฉลี่ยที่ 3 ซึ่งมีความปลอดภัยอยู่ในระดับปานกลาง 
เนื่องจากบริเวณหน้าโรงเรียนในมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ
รถยนต์และจักรยานยนต์ที่ดี ลักษณะทางกายภาพของถนนที่ดีและ
มีการจำกัดความเร็วที ่หน้าบริเวณโรงเรียนอีกด้วย แต่สำหรับ
โรงเรียนในเขตชนบทนั้นมีค่าระดับดาวของรถยนต์และจักรยานยนต์
เฉลี่ยอยู่ที่ 2 ดาวมีความปลอดภัยอยู่ในระดับต่ำ เพราะลักษณะทาง
กายภาพทางถนนที่ไม่ดีมากนักเช่น สภาพอันตรายข้างทาง ชนิดของ
เกาะกลางเป็นต้น ท้ายที่สุดเป็นค่าระดับดาวของคนเดินเท้าของทุก
พื้นที่ศึกษา มีระดับดาวเฉลี่ยอยู่ที ่ 2 ดาว มีความปลอดภัยอยู่ใน
ระดับต่ำ ซึ่งความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในบริเวณทางข้าม โดย
ปัจจัยหลักมีผลต่อระดับความปลอดภัยทางถนน ได้แก่ จำนวนช่อง
จราจร, สิ ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนเดินข้ามถนน และ 
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ประเภทของทางเท้า ของทางเท้าในประเทศไทยยังต้องพัฒนาต่อไป
เพ่ือจะเพ่ิมความปลอดภัยของทางเท้าบริเวณโรงเรียนในอนาคต 

ตารางท่ี 7  ระดับดาวความปลอดภัยบริเวณถนนหน้าโรงเรียน 

 
จากการว ิเคราะห์ได ้ผลการว ิเคราะห์ค ่าระด ับดาว(Star 

Ratings) ของสายทางของถนนรอบบริเวณโรงเรียนในพื้นที่ต่าง ๆ 
ได้แก่ โรงเรียนในเขตเมือง โรงเรียนในเขตชานเมือง และโรงเรียนใน
เขตชนบท จะสามารถแสดงสัดส่วนของผลการจัดระดับดาวของ
ถนนที่สำรวจทั ้งหมดของแต่ละประเภทผู ้ใช้ทาง ได้แก่ รถยนต์ 
จักรยานยนต์ และคนเดินเท้า ดังตารางที่ 8 ถึงรูปที่ 10 และจะ
นำไปใช้ในการสรุปผลการวิเคราะห์ความปลอดภัยของโรงเรียนใน
พ้ืนที่ที่แตกต่างกัน  
ตารางท่ี 8 สัดส่วนของค่าระดับดาวของถนนรอบบริเวณโรงเรียน  

สำหรับคนเดินเท้าในแต่ละพ้ืนที่ศึกษา 

 

ตารางท่ี 9 สัดส่วนของค่าระดับดาวของถนนรอบบริเวณโรงเรียน
สำหรับรถยนต์ในแต่ละพ้ืนที่ศึกษา 

 

ตารางท่ี10  สัดส่วนของค่าระดับดาวของถนนรอบบริเวณโรงเรียน
สำหรับรถจักรยานยนต์ในแต่ละพ้ืนที่ศึกษา 

 
 จากการว ิเคราะห์ได ้ผลการว ิเคราะห์ค ่าระด ับดาว(Star 
Ratings) ของสายทางของถนนรอบบริเวณโรงเรียนในพื้นที่ต่าง ๆ 
จะสามารถทราบได้ถึงองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ ซึ ่งได้แก่ 
ประเภทของถนนตามลักษณะการใช้งานของถนน ,พารามิเตอร์ที่มี
ผลต่อระดับความปลอดภัยของถนน และผลการวิเคราะห์คะแนน
ความเสี่ยงในแต่ละรูปแบบการชนทำให้ทราบว่าคุณลักษณะทาง
กายภาพที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนซึ่งเป็นแนวทางในการ
เสนอมาตรการความปลอดภัยทางถนนตามลักษณะพื้นที่ของถนน
รอบบริเวณโรงเรียนได้ในอนาคต 

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

งานวิจัยนี ้ม ีว ัตถุประสงค์เพื ่อการสำรวจสภาพจราจรและ
ลักษณะทางกายภาพของถนนในเขตโรงเรียนในพื้นที่ที่แตกต่างกัน
ด้วยวิธีการวิเคราะห์ระดับดาวจำแนกตามกลุ่มผู้ใช้รถใช้ถนนได้แก่ 
ได้แก่คนเดินเท้า, รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ เพ่ือเป็นแนวทางการ
วางแผนและเสนอมาตรการเพิ ่มความปลอดภัยให้เหมาะสมกับ
ปัจจัยเส่ียงทางถนนและสภาพการจราจรในแต่ละพ้ืนที่ได้ดังนี้ 

5.1. สรุปผลการวเิคราะห์ความปลอดภัยของโรงเรียน
ใพ้ืนที๋ที่แตกต่างกัน 

 ผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยงและการประเมินระดับ
ดาวได้ประเด็นที่น่าสนใจดังต่อไปน้ี 
      1.โรงเรียนในเขตเมือง มีความเร็วบนถนนหน้าโรงเร ียน
ค่อนข้างจะต่ำเพราะในเขตคูเมืองมีการจำกัดความเร็วที่ 50 กม./
ชม. ค่าระดับดาวสำหรับสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์และจักรยานยนต์ใน
เขตเมืองเชียงใหม่ มีค่าระดับดาวเป็น 3 ดาวจึงทำให้ความเส่ียงที่จะ
เกิดอุบัติเหตุของผู ้ใช้ทางประเภทรถยนต์ที ่ต่ำ แต่ค่าระดับดาว
สำหรับสำหรับคนเดินเท้าและคนเดินข้ามของถนนโรงเรียนในเขต
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เมืองเชียงใหม่ มีค่าระดับดาวเป็น 2 ดาวมีความปลอดภัยในระดับที่
ต่ำซึ่งความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในบริเวณทางเท้าและทางข้าม 
โดยปัจจัยหลักที่มีผลต่อระดับความปลอดภัยทางถนน ได้แก่บริเวณ
ทางเท้าที่แคบ มีส่ิงกีดขวางบริเวณทางเดิน เป็นต้น 
 2.โรงเรียนในเขตชานเมือง มีความเร็วจราจรบนถนนหน้า
โรงเรียนค่อนข้างสูงที่มีการจำกัดความเร็วที่ 90 กม./ชม. เพราะเป็น
ถนนที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัด จึงส่งผลให้ระดับความปลอดภัยของ
รถยนต์ จักรยานยนต์ ระดับปานกลางอยู่ระดับ 3 ดาว แต่ก็มีส่ิง
อำนวยความปลอดภัยและการจัดการจราจรที่ดี ตัวอย่างเช่น การมี
สะพานลอย ทางม้าลาย ป้ายสัญญาณเตือน ซึ ่งสิ ่งอำนวยความ
สะดวกเหล่านี้จะช่วยลดความเสี่ยงของการชนระหว่างคนที่ต้องการ
เดินข้ามทางไม่ให้ปะทะกับยานพาหนะบนท้องถนนได้  
 3.โรงเรียนในเขตชนบท มีความเร็วในการจราจรที่ต่ำและมี
สภาพจราจรที ่ไม่สูงมากนัก อันเนื่องมาจากเป็นชุมชนในชนบท 
หมู่บ้าน ที่มีลักษณะทางกายภาพของถนนที่ไม่ดีมากนักจึงทำให้
ระดับดาวเฉลี่ยของทุกประเภทของผู้ใช้ทางอยู่ที่ระดับ 2 ดาว ซึ่งมี
ความเสี่ยงในการเสียหลักหลุดออกข้างทางและความเสี่ยงในการ
เกิดอุบัติเหตุในบริเวณทางแยกสูงโดยปัจจัยหลักที่มีผลต่อระดับ
ความปลอดภัยทางถนน ได้แก่ สภาพอันตรายข้างทางที่เป็นป่าหรือ
พื้นที่ต่างระดับ และมีทัศนวิสัยในการมองเห็นบริเวณข้างทางที่แย่ 
เพราะเป็นบริเวณป่าหรือมีต้นไม้บดบังในการมองเห็นและของ
ประเภทคนเดินเท้าเอง ก็ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินและ
การข้าม เช่น ทางม้าลาย ป้ายเตือนเขตโรงเรียน ป้ายเตือนชะลอ
ความเร็วตามกฎหมายท่ีกำหนด เป็นต้น  

5.2. ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในงานวิจัยมีประเด็นดังต่อไปน้ี 
 1.การประเมินความปลอดภัยของถนนโดยวิธีประเมินระดับดาว
ของ iRAP ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุทางถนน
และความสูญเสียอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางถนน [8] โดยอาศัย
หลักการมาตรการเชิงรุก (Proactive Measure) ที่วิเคราะห์และ
ป้องกันการเกิดอุบ ัติเหตุทางถนน โดยตรวจสอบปัญหาความ
บกพร่องด้านความปลอดภัยทางถนน (Safety Deficiency) แต่การ
ประเมินระดับดาวของ iRAP ยังคงมีข้อจำกัดที่อาจทำให้จำนวน
อุบัติเหตุไม่ลดลง ซึ่งได้แก่ ปัจจัยด้านคน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ยากต่อ
การณ์ในการวิเคราะห์ เป็นต้น 

2. ถนนรอบบริเวณโรงเรียนในแต่ละพื้นที่นั้นอยู่ภายใต้ความ
ดูแลขององค์กรที่แตกต่างกัน เช่น ถนนของโรงเรียนในเขตชนบทก็
อยู่ภายใต้การดูแลของกรมทางหลวงชนบท และถนนของโรงเรียน
ในเขตเมืองก็มีเทศบาลดูแล ดังนั้นเพื่อให้เกิดการเพิ่มระดับความ
ปลอดภัยได้ในบริเวณหน้าโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การแก้ไข
ปัญหาควรได้รับการร่วมมือจากทั้งจากทางองค์กร โรงเรียน และ
รัฐบาล ที่เกี ่ยวข้องในการติดตั้งสิ ่งอำนวยความปลอดภัย เพื ่อที่

สามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัย ทั้งนักเรียนละผู้เดินเท้ารอบ
บริเวณโรงเรียนต่อไปในอนาคต 

5.3. การประยุกต์ใช้มาตรการความปลอดภัยทางถนน 

      จากการศึกษาพารามิเตอร์ที่ส่งผลต่ออุบัติเหตุทางถนน ทำให้
ทราบว่าพารามิเตอร์ที่มีผลต่อระดับความปลอดภัยของถนนของผู้ใช้
ทางผู้วิจัยจึงได้นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาพารามิเตอร์เกี ่ยวกับ
ลักษณะทางกายภาพของถนนและมาตรการปรับปรุงความปลอดภัย
มาใช้ในการประยุกต์ใช้ โดยแบ่งตามประเภทของผู้ใช้ทางในแต่ละ
พ้ืนที่ ตามรูปที่ 2 

 
รูปที่ 2 มาตรการการปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนรอบ

บริเวณเขตโรงเรียนในแต่ละพ้ืนที่ 

ขอยกตัวอย่างปัญหาที ่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุในแต่ละ
โรงเรียนศึกษาและมาตรการปรับปรุงความปลอดภัยมาประยุกต์ใช้
ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าระดับดาวจะมีระดับเพิ่มขึ้นและค่าระดับความ
เส่ียงลดลง ก็จะทำให้โอกาสท่ีจะเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่ลดลง  

ตัวอย่างกรณีศึกษาที่ 1 ถนนราชวิถี เป็นทางเท้าบริเวณหน้า
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยที่มีการสัญจรของนักเรียนค่อนข้างสูง และ
มีทางเท้าที่ค่อนข้างแคบเนื่องจากเป็นถนนเมืองเก่า ซึ่งไม่สามารถ
เดินสวนกันได้ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบายของ
กลุ่มผู้เดินเท้า ควรจำกัดสิ่งกีดขวางทางเดินเท้า หรือย้ายสิ่งกีดขวาง
ไปยังบริเวณท่ีเหมาะสม ดังตารางที่ 11 

ตารางท่ี 11 การปรับปรุงทางเท้าหน้าโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
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 ตัวอย่างกรณีศึกษาที่ 2 ถนนทางหลวงหมายเลข ชม.2001 
ถนนหลักในการเดินทางไปยังโรงเรียนสันป่าสัก เป็นถนนที่เชื ่อม
ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดลำพูน โดยเป็นถนนที่มีความเร็ว
การจราจร แต่ไม่มีการจำกัดความเร็วบริเวณหน้าโรงเรียนเลย 
ป้องกันไม่ให้ข้ามทางในบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้น
มาตรการที ่ใช้คือการจำกัดความเร็วในการจราจร การสร้างส่ิง
อำนวยความสะดวก ได้แก่ ป้ายเตือนเขตโรงเรียน ทางม้าลาย การ
แบ่งเส้นจราจรอย่างชัดเจน และเส้นชะลอความเร็ว ดังตารางที่ 12 

ตารางท่ี 12 การปรับปรุงทางถนนหน้าโรงเรียนสันป่าสัก 

 
ตัวอย่างกรณีศึกษาที ่ 3 ถนนทางหลวงหมายเลข ชม.1001 

ถนนหลักในการเดินทางไปยังโรงเรียนพร้าววิทยาคม เป็นถนนที่อยู่
ในเขตชนบท ซึ่งมีปริมาณการจราจรไม่สูงมากนัก แต่ลักษณะทาง
กายภาพของถนนก็ไม่เอื ้ออำนวยต่อการจราจรของผู ้ใช้ทางทุก
ประเภท ดังนั้นมาตรการของถนนในชนบทจะเน้นเป็นการป้องกันผู้
ขับขี่ออกจากเส้นทาง ด้วยการติดต้ังราวกันอันตราย ดังตารางที่ 13 

ตารางท่ี 13 การปรับปรุงทางถนนหน้าโรงเรียนพร้าววิทยาคม 

 

6. กิตติกรรมประกาศ 

 คณะผู้วิจัย ขอขอบคุณศูนย์ความเป็นเลิศทางวิศวกรรมขนส่ง
และ เทคโนโลย ี โครงสร ้ า งพ ื ้ นฐาน  ( Excellence Center in 
Infrastructure Technology and Transportation Engineering 
– ExCITE) ที่กรุณาให้คำปรึกษาด้านวิชาการ รวมไปถึงขอขอบคุณ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับทุนวิจัยสนับสนุน
งานวิจัยนี้ และ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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THE STUDY OF LOCATION ASSIGNMENT FOR EMERGENCY MEDICAL SERVICES STATIONS ON THE HIGHWAY USING 

MAXIMAL COVERING LOCATION PROBLEM MODEL: CASE STUDY TAK PROVINCE 
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บทคัดย่อ 

จุดบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินมีความสำคัญอย่างยิ่ง เป็นการช่วยเหลือและเพ่ิมโอกาสในการรอดชีวิตของผู้ประสบอุบัติเหตุ ด้วยระยะเวลาการ
ตอบสนองในการเข้าถึงจุดเกิดเหตุที่มีความรวดเร็ว และมีตำแหน่งที่ต้ังจุดบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินที่มีความเหมาะสมในพ้ืนที่ งานวิจัยนี้นำเสนอ
ตำแหน่งจุดบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินโดยใช้วิธีการจัดสรรตำแหน่งที่สามารถครอบคลุมความต้องการของผู้ป่วยฉุกเฉินให้มากที่สุด (Maximal 
Covering Location Problem ;MCLP) จำนวนอุบัติเหตุ และระยะเวลาการตอบสนองของจุดบริการทางแพทย์ฉุกเฉินในการเข้าถึงจุดเกิดเหตุ ถูก
นำมาใช้เป็นข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์หาตำแหน่งที่ต้ังจุดบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินบนถนนทางหลวงท่ีเหมาะสมและครอบคลุมความต้องการในพ้ืนที่สูง
ที่สุด จากกรณีศึกษาจุดบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดตาก พบว่า จำนวนจุดบริการที่กรมทางหลวงมีการวางแผน อาจไม่เพียงพอต่อ
การเข้าถึงตำแหน่งที่เกิดอุบัติเหตุได้ตามมาตรฐานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ การเพิ่มหรือเพิ่มประสิทธิภาพจำนวนจุดบริการทาง
การแพทย์ฉุกเฉินมีความจำเป็นในการลดระยะเวลาในการเข้าช่วยเหลือ และบางกรณีควรพิจารณาตำแหน่งที่ต้ังที่สามารถดำเนินงานร่วมกันหากมีผู้
ประสบอุบัติเหตุจำนวนมาก 
คำสำคัญ: การจัดสรรตำแหน่งที่สามารถครอบคลุมความต้องการให้มากที่สุด, จุดบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน, ทางหลวง, 

Abstract 

Emergency Medical Service (EMS) plays a significant role in reducing the death and injury. The EMS can save patient's lives 
from accidents with limited response time to reach the case. This study is to locate emergency medical service stations by 
using the Maximal Covering Location Model (MCLP). The number of accidents and the response time of the emergency medical 
service to reach the incident site are used. From a case study of the Emergency Medical Service position in Tak province, we 
find that the number of service points that the Department of Highways has planned may not be sufficient to reach the 
standard criteria. Increasing the number of emergency medical services is very imperative. Moreover, the location of the service 
point that can be operated together should be considered if there are many accidents. 
Keywords: Maximal Covering Location Problem, Emergency Medical Service, Highway 

 
1. บทนำ 

ในปัจจุบันเหตุการณ์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
บนทางหลวงแผ่นดินในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจำนวนมาก 
เนื่องจากมีสาเหตุมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือเกิดจากการ
กระทำของมนุษย์  ที่ส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตและการบาดเจ็บต่อ
ประชาชน และส่งผลกระทบที่ส่งผลต่อความเสียหายต่อประเทศใน
หลายๆด้าน รวมไปถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนที่เป็นกลไกสำคัญ
ในระบบต่างๆ ในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ โดยปัจจุบัน
หลายจังหวัดในประเทศไทยมีแนวโน้มเกิดอุบัติเหตุและทวีความ
รุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจที่มี
การขนส่งเข้าออกระหว่างชายแดนจำนวนมาก โดยจังหวัดตากถือ
เป็นอีกหนึ่งที่ตั้งอยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก/ตะวันตก 

(East-West Economic Corridor : EWEC) ที ่สามารถเชื ่อมกับ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดเมียวดีของประเทศเมียนมาร์ 
ซึ ่งสภาพบริเวณชายแดนด้านแม่สอดมีการขนส่งผ่านเข้าออก
จำนวนมาก และจังหวัดตากยังมีทางหลวงแผ่นดินผ่านหลายเส้น 
เช่น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 สายกรุงเทพมหานคร-แม่สาย 
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 สายกลางสะพานมิตรภาพที่แม่
สอด ส่งผลให้ช่วงเทศกาลต่างๆ มีการจราจรที่หนาแน่นและอัตรา
การเกิดอุบัติเหตุที่สูง  ดังนั้นการบริหารจัดการระบบการให้บริการ
ด้านสาธารณสุขและด้านความปลอดภัยจึงเป็นกลยุทธ์สำคัญในการ
ป้องกันการสูญเสียที่เกิดขึ้น โดยคำนึงถึงความทั่วถึง เท่าเทียม และ
ครอบคลุมการได้รับการช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อ
เหตุการณ์ฉุกเฉิน เพ่ือป้องกันการสูญเสียที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที  

โดยระบบการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency 
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Medical Service หร ือ EMS) เป ็นส ่วนท ี ่สำค ัญในระบบการ
ให ้บร ิการทางสาธารณสุขในป ัจจ ุบ ัน โดยม ุ ่ งหว ังเพ ื ่อเ พ่ิม
ประสิทธิภาพและศักยภาพในการให้บริการดูแลประชาชนอย่างมี
คุณภาพ โดยเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นผู้ป่วยฉุกเฉินส่วนใหญ่มี
อาการเฉียบพลัน จะต้องได้รับการดูแลรักษาตั้งแต่จุดเกิดเหตุและ
ได้รับการช่วยเหลือทางการแพทย์เบื้องต้นเพื่อให้มีความปลอดภัย 
ดังนั ้น ระบบการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินจึงมีบทบาทท่ี
สำคัญต่อระบบการให้บริการด้านสาธารณสุข และมีการเฝ้าระวัง
ติดตามการเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอย่างใกล้ชิดและควรมีตำแหน่งจุด
บริการที่ครอบคลุมและสามารถเข้าถึงและดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอย่าง
ทันท่วงที จากการศึกษาที่ผ่านมาในการแก้ปัญหาการวางจุดบริการ
ทางการแพทย์ฉุกเฉินและจุดจอดพาหนะฉุกเฉิน ได้มีการนำเสนอ
การแก้ปัญหาโดยนำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพ่ือ
หาตำแหน่งจุดบริการที ่เหมาะสม นัทธ์ดนัย (2559) ได้พัฒนา
แบบจำลองการแก้ปัญหาเพื่อจัดสรรตำแหน่งจุดบริการทางแพทย์
ฉุกเฉินให้มีความเหมาะสมโดยคำนึงถึงอัตราในการรอดชีวิตที่สูงสุด
ในพื้นที่กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมา [1] พลอยพรรณ (2557) 
พัฒนาแบบจำลองแก้ปัญหาตำแหน่งจุดจอดรถปฏิบัติการฉุกเฉิน
เพื ่อให้สามารถครอบคลุมจำนวนผู ้ใช ้บร ิการมากที ่ส ุด โดย
กำหนดเวลาการตอบสนองมาตรฐานที่เหมาะสมกับระดับความ
รุนแรงของอาการผู้ป่วย [2]  แบบจำลองการแก้ปัญหาการจัดสรร
ตำแหน่งที่ครอบคลุมความต้องการสูงสุด Maximum Coverage  
Location Problem; MCLP ได้นำมาพัฒนาโดย วิศรุต ปองเสงี่ยม 
และ ชัยพร วงศ์พิศาล (2561) เพื่อเสนอการกำหนดตำแหน่งจุด
ช่วยเหลือฉุกเฉินบนทางหลวงเพื่อช่วยเหลือด้านการเดินทางและ
การแพทย์ฉุกเฉินโดยกรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม [3] และ ใน
ต่างประเทศได้มีการศึกษาและพัฒนาแบบจำลองที่ใช้สำหรับการ
วางจ ุดบร ิการทางการแพทย์ฉ ุกเฉ ิน Hossein Mojaddadi R 
(2019) ไ ด้พ ัฒนาแบบจำลอง  Coverage Location Problem 
จัดสรรตำแหน่งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินในพื้นที่เมืองโกตาดา
มันซาราในประเทศมาเลเซียที ่มีผลกระทบอุทกภัยน้ำท่วมขัง
บ่อยครั้ง [4] Ibrahim B (2017)  ได้พัฒนาแบบจำลอง Location 
Set Covering Problem (LSCP) นำระยะเวลาในการตอบสนองท่ี
แตกต่างกันคือ 10 และ 15 นาทีมาวิเคราะห์วางและกำหนดจุด
ให ้บร ิการทางการแพทย ์ฉ ุกเฉ ินท ี ่ เหมาะสม  [5] Modular 
Capacitated Maximal Covering Location Problem 
(MCMCLP) ได้ถูกนำมาพัฒนาโดย Yin และ Mu (2012) สำหรับ
จัดสรรตำแหน่งที ่ตั ้งที ่เหมาะสมของจุดจอดรถพยาบาล ซึ ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการเข้าถึงจุดเกิดเหตุ โดย
จะสามารถครอบคลุมพื ้นที ่บริการให้ได้มาก [6] ดังนั ้นการวาง
ตำแหน่งจุดบริการทางแพทย์ฉุกเฉินที่เหมาะสม โดยครอบคลุม
จำนวนผู้ที่ต้องการรับบริการมากที่สุด ถือเป็นการตัดสินใจเชิงกล

ยุทธ์ที่สำคัญ เนื่องจากสามารถช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ 
จุดเกิดเหตุได้ทันท่วงที  

งานวิจัยนี ้จึงได้เสนอการกำหนดจุดบริการช่วยเหลือและ
บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินบนทางหลวงในพื้นที่จังหวัดตากดัง
แสดงในรูปที่ 1  โดยใช้แบบจำลองการแก้ปัญหาการเลือกตำแหน่ง
ที ่ตั ้งจุดให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินที ่เหมาะสม (Covering 
Location Problem) โดยมีเป้าหมายเพื่อครอบคลุมจำนวนความ
ต้องการของผู้ป่วยฉุกเฉินและจำนวนอุบัติเหตุบนทางหลวงให้มาก
ที่สุดภายใต้ข้อจำกัดของระยะเวลาในการตอบสนองเข้าถึงตัวผู้ป่วย
และจุดเกิดเหตุ โดยใช้ระยะเวลาในการตอบสนองตามมาตรฐาน
ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตมี
เกณฑ์มาตรฐานไม่ควรเกิน 8 นาที และสำหรับผู ้ป ่วยฉุกเฉิน
เร่งด่วนอยู่ในช่วงเวลา 15 นาที และสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรง
ไม่ควรเกิน 2 ชั่วโมง โดยคำนึงถึงภูมิประเทศสิ่งแวดล้อมตามความ
เหมาะสมและในสถานการณ์จริงหน่วยปฏิบ ัต ิจะต้องเข ้าถึง
เหตุการณ์ฉุกเฉินให้เร็วที่สุดเพ่ือความปลอดภัยของผู้ป่วยฉุกเฉิน  

 
รูปที่ 1 แสดงพ้ืนที่ของจังหวัดตาก 

ที่มา : สำนักงานบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง 

2. กระบวนการและหลักการของระบบบริการทางแพทย์ฉุกเฉิน 

การเจ็บป่วยฉุกเฉินเป็นภาวะวิกฤตของชีวิต ถ้าไม่ได้รับการ
ช่วยเหลือรักษาอย่างทันท่วงที อาจจะทำให้เกิดการสูญเสียชีวิต
หรือเกิดความบกพร่องต่ออวัยวะสำคัญต่างๆของผู้ป่วย ดังนั้น การ
จัดการให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการปฏิบัติการฉุกเฉินที่ได้มาตรฐานจน
พ้นภาวะฉุกเฉินหรือได้รับการักษาอย่างทันท่วงทีทันท่วงที จึงเป็น
หลักสำคัญในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  

โดยภายในงานศึกษานี้จะยึดหลักมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธี
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ปฏิบัติเกี ่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ของสถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ [7] โดยจะมีหลักเกณฑ์และมาตรฐานเกี่ยวข้อง
ดังต่อไปน้ี 

2.1. ระบบการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินตาม
มาตรฐานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉนิแห่งชาติ  

กระบวนการหลักการในการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน 
ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนหลักได้แก่ 

เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน  (Detection) คือผู้แจ้งเหตุหรือผู ้พบ
เหตุการณ์ฉุกเฉิน แจ้งต่อหน่วยงานฉุกเฉินด้วยหมายเลข 1669 
พร้อมข้อมูลรายละเอียดต่างๆของเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

ศูนย์แจ้งเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Response time) หน่วยงานรับ
แจ้งเหตุการณ์ฉุกเฉินรับข้อมูลจากผู้แจ้งพร้อมจำแนกอาการและ
เหตุการณ์รายละเอียดต่างๆของผู้ป่วยขั้นต้น พร้อมมอบหมาย
หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเข้าสู่พื้นที่ โดยหน่วยปฏิบัติทางการแพทย์
ฉุกเฉินประกอบด้วย 3 ระดับ ระดับที่ 1 หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน
เบื้องต้น  ) First Responder; FR) เป็นอาสาสมัครที่ไม่ใช่บุคลากร
ทางการแพทย์ โดยผ่านการฝึกอบรมการช่วยเหลือผู ้ประสบ
เหต ุการณ ์ฉ ุกเฉ ิน ซ ึ ่ งหน ่วยปฏ ิบ ัต ิการฉ ุกเฉ ินเบ ื ้องต ้นมี
ความสามารถในการประเมินและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ระดับ
ที่ 2 หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินขั ้นต้น  ) Basic Life Support; BLS) 
ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินจำนวน 1 คน ซึ่งต้อง
เป็นเวชกรฉุกเฉินระดับต้น (Emergency Medical Technician-
Basic; EMT-B) คือบุคลากรที ่ได้รับการขึ ้นทะเบียนเป็นเวชกร
ฉุกเฉินระดับต้น โดยผ่านการอบรมหลักสูตรเวชกรฉุกเฉินระดับต้น
และระดับที่  3 หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินขั ้นสูง  ) Advance Life 
Support; ALS)  ประกอบไปด้วยบุคลาการที่มีความสามารถทาง
การแพทย์เฉพาะทาง เช่น แพทย์ พยาบาล หรือบุคลากรที่ผ่านการ
อบรมเรื่องการช่วยชีวิตขั้นสูงและมีความสำคัญต่อระบบบริการ
ทางแพทย์ฉุกเฉิน  

ศูนย์ร ับแจ้งเหตุและสั ่งการ มอบหมายหน้าที ่แก ่หน ่วย
ปฏิบัติการฉุกเฉิน (Response) หน่วยงานรับแจ้งเหตุส่งหน่วย
ปฏิบัติการฉุกเฉินเข้าจุดเกิดเหตุ พร้อมติดต่อสถานพยาบาล โดย
การเข้าสู่จุดเกิดเหตุจะคำนึงถึงระยะเวลาตอบสนองตามมาตรฐาน
ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยจำแนกระดับของผู้ป่วย
เป็น 3 ระดับดังต่อไปน้ี รหัสสีแดง หมายถึง  “ ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ ”
มีเกณฑ์มาตรฐานของระยะเวลาการตอบสนองในการเข้าถึงตัว
ผู้ป่วยไม่ควรเกิน  8 นาที รหัสสีเหลือง หมายถึง  “ ผู้ป่วยฉุกเฉิน
เร่งด่วน ”มีเกณฑ์มาตรฐานของระยะเวลาการตอบสนองในการ
เข้าถึงตัวผู้ป่วยไม่ควรเกิน 10 นาที รหัสสีเขียว หมายถึง  “ ผู้ป่วย
ฉุกเฉินไม่รุนแรง มีเกณฑ์มาตรฐานของระยะเวลาการตอบสนองใน
การเข้าถึงตัวผู้ป่วยไม่ควรเกิน 15 นาที หรือภายในไม่เกิน 2 ชั่วโมง 

ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเข้าถึงตัวผู้ป่วยฉุกเฉิน (On Scene Care) 

หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินจะประเมินสภาพผู ้ป่วยและจัดความ
ปลอดภัยสภาพแวดล้อมโดยรอบ และรักษาพยาบาลเบื้องต้นพร้อม
ลำเลียงผู้ป่วยสู่สถานพยาบาล 

หน่วยปฏิบัติการออกจากจุดเกิดเหตุ เพื่อลำเลียงขนย้ายและ
ดูแลผู ้ป ่วยฉุกเฉินระหว่างการนำส่งสถานพยาบาล (Care in 
transit) การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินระหว่างลำเลียงต้องระวังไม่ให้ผู้ป่วย
ฉุกเฉินเกิดการบาดเจ็บซ้ำ ผู้ลำเลียงควรผ่านการฝึกอบรมเทคนิค
วิธีการอย่างถูกวิธี และประเมินสภาพผู้ป่วยเป็นระยะๆ ในระหว่าง
การลำเลียงสู่สถานพยาบาล 

หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินนำส่งผู้ป่วยสู่สถานพยาบาล (Transfer 
to definitive care) การนำส่งโรงพยาบาลมีผลต่อผู ้ป่วยฉุกเฉิน
เป็นอย่างมาก ควรคำนึงถึงความพร้อมของโรงพยาบาลและเวลาใน
การนำส่ง เพ่ือให้ผู้ป่วยฉุกเฉินเข้ารับการรักษาให้รวดเร็วที่สุด 

2.2. ระยะเวลาในการวเิคราะห์ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน  

เพื่อให้สามารถทำการวิเคราะห์และสะท้อนถึงประสิทธิภาพใน
การให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน โดยนำระยะเวลาการตอบสนองเข้าถึง
จุดเกิดเหตุตามมาตรฐานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
นำมาเป็นปัจจัยหลักในการวิเคราะห์ เนื ่องจากมีสมมุติฐานที่
สามารถยืนยันได้ว ่า เมื ่อหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินสามารถใช้
ระยะเวลาในการเข้าถึงผู้ป่วยฉุกเฉินได้รวดเร็วจะส่งผลให้ผู้ป่วย
ฉุกเฉินมีโอกาสในการรอดชีวิตที่สูงขึ้น [9] ดังนั้นจึงนำระยะเวลา
การตอบสนองตามเกณฑ์มาตรฐานของระยะเวลาการตอบสนองใน
การเข้าถึงตัวผู้ป่วย (ผู้ป่วยวิกฤต) ไม่ควรเกิน 8 นาที และความเร็ว
ของพาหนะฉุกเฉินตาม (มาตรฐานการป้องกันและแก้ปัญหาการ
เกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาลและความคุ้มครองอุบัติเหตุทางถนน 
กรณีการเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข 
ป ีงบประมาณ  พ .ศ .2562) โดยความเร ็วมาตรฐานตามการ
กำหนดให้พาหนะฉุกเฉินมีความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
[10] 

3. แบบจำลองการแก้ปัญหา 

การศึกษานี้นำแบบจำลองการแก้ปัญหา Maximal Covering 
Location Problem (MCLP) เป็นการเลือกตำแหน่งที่ต้ังจุดบริการ
จากการกำหนดจำนวน P แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์ให้ครอบคลุม
จำนวนอุบัติเหตุสูงที่สุด ซึ่งจะพิจารณาจากผลคูณระหว่างจำนวน
อุบัติเหตุในพื้นที่ในความรับผิดชอบของจุดบริการทางการแพทย์
ฉุกเฉิน (wi) และระยะครอบคลุมจุดอุบัติเหตุจากจุดให้บริการทาง
การแพทย์ฉุกเฉิน (Yi) เพื่อแก้ปัญหาการวางตำแหน่งจุดบริการทาง
การแพทย์ฉุกเฉินที่สามารถครอบคลุมความต้องการของผู้ป่วย
ฉุกเฉินและจำนวนอุบัติเหตุให้มากที่สุด โดยคำนึงถึงระยะเวลาการ
ตอบสนองในการเข้าถึงจุดเกิดเหตุตามมาตรฐานของสถาบันทาง
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การแพทย์ฉ ุกเฉ ิน โดยรายละเอียดในแบบจำลอง Maximal 
Covering Location Problem (MCLP)  ดังต่อไปน้ี [8] 

Maximize     ∑ 𝒘𝒊𝒀𝒊𝒊∈𝑰    (1) 
S.t. 

𝒀𝒊 ∑ 𝒂𝒊𝒋𝒊∈𝒋  𝑿𝒋  𝟎       ∀𝒊∈ 𝑰  (2) 
∑  𝑿𝒋 𝒊 𝒋 𝑷     (3) 
𝒀𝒊 ∈ 𝟎, 𝟏                            ∀𝒊∈ 𝑰  (4) 
𝑿𝑱 ∈ 𝟎, 𝟏                           ∀𝒋∈ 𝑱 𝑨 (5) 
𝑿𝒂 𝟏                                ∀𝒂∈ 𝑨  (6) 

ดัชนี (Indexes) 
i =  จำนวนอุบัติเหตุที่ถูกครอบคลุม ณ ตำแหน่ง i โดยท่ี i=   
1,..,n 
j =  จุดให้บริการทางแพทย์ตำแหน่งที่ j โดยท่ี j= 1,…,n 

     a =  จุดบริการหลักโรงพยาบาลตำแหน่งที่ a โดยท่ี a = 1,…,n 
พารามิเตอร์ (Parameters)  

P  = จำนวนจุดให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินที่ถูกกำหนด 
wi = จำนวนอุบัติเหตุในพ้ืนที่ของแต่ละจุดให้บริการ j 
aij  = ระยะทางเข้าถึงจุดเกิดเหตุโดยคำนึงถึงความเร็วพาหนะ      
และระยะเวลาตอบสนองเข้าถึงจุดเกิดเหตุ 

ตัวแปรตัดสินใจ (Decision Variables) 
Xj =  จุดบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน {1 เมื ่อมีจุดบริการ
ช่วยเหลือฉุกเฉิน, 0 ไม่มีจุดบริการ} 
Yi =  จำนวนอุบ ัต ิ เหตุถ ูกครอบคล ุมโดยจ ุดบร ิการทาง

การแพทย์ฉ ุกเฉ ินโดย {1 ถูกครอบคลุม , 0 ไม ่ถูก
ครอบคลุม} 

จากแบบจำลองการขั้นต้น สมการวัตถุประสงค์ สมการที่ (1) 
การบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินที ่สามารถครอบคลุมจำนวน
อุบัติเหตุให้ได้มากที ่สุด สมการที่ (2) ผู ้ใช้บริการจะต้องได้รับ
บริการจากจุดบริการทางแพทย์ฉุกเฉินที่อยู่ในระยะทางที่กำหนด
อย่างน้อย 1 ตำแหน่ง  สมการที่ (3) เป็นข้อจำกัดในการเลือก
จำนวนตำแหน่งจุดบริการให้บริการให้เท่ากับแหล่งจุดบริการที่
กำหนด (P แห่ง) สมการที่ (4) และสมการที่ (5)  แสดงข้อจำกัดเชิง
ตัวแปรในการเลือกตำแหน่งที่ตั ้งแหละการจัดสรรบริการ และ
สมการที่ (6) แสดงข้อจำกัดจุดบริการที่เป็นโรงพยาบาลหลักหรือ
หน่วยปฏิบัติการระดับ ALS จะถูกเลือกเป็นจุดบริการอย่างแน่นอน 
เนื่องจากจุดบริการระดับ ALS สามารถดูแลและปฐมพยาบาลขั้น
สูงให้แก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน 

4. กรณีศึกษา 

ในการเก็บข้อมูลเพื ่อทำการวิเคราะห์จะพิจารณาจำนวน
อุบัติเหตุทั้งหมดในพื้นที่จังหวัดตาก โดยรวบรวมข้อมูลจำนวน
อุบัติเหตุมาจากกรมทางหลวง ระบบสารสนเทศอุบัติเหตุบนทาง
ห ล ว ง  ( Highway Accident Information Management 
System: HAIMS)  โดยนำจำนวนอุบัติเหตุบนทางหลวงทั้งหมด ใน
จังหวัดตากทั้งหมด 5 ปีย้อนหลังตั้งแต่ พ.ศ.2559-2563 เพื่อนำมา
วิเคราะห์วางแผนตำแหน่งจุดบริการทางแพทย์ฉ ุกเฉิน  โดย
ตำแหน่งจุดบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินนำข้อมูลมาจากสถาบัน
ทางการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ซึ่งระดับของหน่วยปฏิบัติการที่
นำมาพิจารณาทั้งหมด 3 ระดับ คือหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินระดับ 
ALS มีจำนวนทั้งหมด 10 จุด ซึ่งจุดบริการเป็นโรงพยาบาลหลัก
ทั้งหมด หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินระดับ BLS มีจำนวน 4 จุด และ
หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินระกับ FR จำนวน 32 จุด โดยจุดบริการ
ทางการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดตากทั้งหมด 46 จุดจะแสดง
รายละเอียดดังตารางที่ 1 และรูปที่ 3 แสดงตำแหน่งของจุดบริการ
ทางการแพทย์ในพื ้นที ่จ ังหวัดตาก โดยข้อมูลจุดบริการทาง
การแพทย์ฉ ุกเฉินทั ้งหมดนำข้อมูลมาจาก ระบบสารสนเทศ
ก า ร แพท ย ์ ฉ ุ ก เ ฉ ิ น  ( INFORMATION TECHNOLOGY FOR 
EMERGENCY MEDICAL SYSTEM; ITEMS)  

 
รูปที่ 3  ตำแหน่งจุดบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินในพ้ืนที่
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ตารางท่ี 1  จุดบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินในพ้ืนที่จังหวัดตาก 

ลำดับ จุดบริการ ระดับ ลำดับ จุดบริการ ระดับ 
1 ร.พ.สามเงา ALS 24 ร.พ.นครแม่สอด อินเตอร์ ALS 
2 มูลนิธิตากร่วมใจสงเคราะห์จุดสามเงา FR 25 มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ BLS 
3 อบต.วังหมัน  FR 26 สมาคมกู้ภัยนครแม่สอด FR 
4 อบต.ตากออก FR 27 ร.พ.แม่สอด ALS 
5 ร.พ.บ้านตาก ALS 28 อบต.ท่าสายลวด  FR 
6 อบต.สมอโคน  FR 29 เทศบาลตำบลแม่กุ  BLS 
7 อบต.โป่งแดง  FR 30 อบต.มหาวัน  FR 
8 เทศบาลตำบลไม้งาม  FR 31 อบต.รวมไทยพัฒนา  FR 
9 กู้ชีพ-กู้ภัย อบจ.ตาก FR 32 ร.พ.พบพระ ALS 
10 ร.พ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ALS 33 เทศบาลตำบลพบพระ  FR 
11 กู้ภัยตากร่วมใจสงเคราะห์ FR 34 อบต.คีรีราษฎร์  FR 
12 กู้ชีพ-กู้ภัย เทศบาลเมืองตาก FR 35 อบต.วาเล่ย์  FR 
13 อบต.วังประจบ  FR 36 อบต.พบพระ  FR 
14 ร.พ.วังเจ้า ALS 37 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง  FR 
15 เทศบาลตำบลวังเจ้า FR 38 เทศบาลตำบลแม่จะเรา  FR 
16 สมาคมหลวงปู่ไต้ฮงกงศูนย์วัฒนะ FR 39 ร.พ.แม่ระมาด ALS 
17 อบต.เชียงทอง  FR 40 มูลนิธิเพชรเกษมท่าสองยาง FR 
18 อบต.นาโบสถ์  FR 41 ร.พ.ท่าสองยาง ALS 
19 อบต.แม่ท้อ FR 42 อบต.แม่อุสุ FR 
20 อบต.ด่านแม่ละเมา  FR 43 ร.พ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ระเมิง BLS 
21 กู้ภัยตากร่วมใจสงเคราะห์จุดนครแม่สอด FR 44 ร.พ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่วะหลวง BLS 
22 สมาคมกู้ชีพกู้ภัยพระธาตุผาแดง FR 45 อบต.โมโกร  FR 
23 อบต.แม่ปะ  FR 46 ร.พ.อุ้มผาง ALS 

ที่มา : ระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (Information Technology for Emergency Medical System; items)

การจัดสรรตำแหน่งจุดบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินบนทาง
หลวง เพื่อให้ครอบคลุมจำนวนอุบัติเหตุมากที่สุดภายในระยะเวลา
ตอบสนองตามมาตรฐานไม่เกิน 8 นาที ด้วยความเร็วยานพาหนะ
ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั ่วโมง โดยนำตัวแบบแก้ปัญหาจัดสรร
ตำแหน่งที่เหมาะสมที่สามารถครอบคลุมความต้องการสูงที ่สุด 
Maximal Covering Location Problem (MCLP) โ ด ย
กระบวนการในการวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองต้องมีการนำเข้าข้อมูล
จำนวนอุบัติเหตุในพื้นที่บนทางหลวงและระยะทางเข้าถึงจุดเกิด
เหตุในความเร็วที่กำหนด นำข้อมูลมาประมวลผลโดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Excel  จากนั้นทำการทดลองเพื่อหาความสามารถใน
การครอบคลุมจำนวนอุบัติเหตุในพื้นที่ให้ได้มากที่สุด โดยทำการ
เปรียบเทียบเมื่อความเร็วของพาหนะฉุกเฉินมีความเร็วที่แตกต่าง
กัน ด้วยความเร็ว 60, 80, และ100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งยังคง
พิจารณาระยะเวลาการตอบสนองเข้าถึงจุดเกิดเหตุไม่เกิน 8 นาที   

การหาตำแหน่งที่เหมาะสมที่มีอยู่แล้วภายในพื้นที่จังหวัดตาก 

โดยคำนึงถึงตำแหน่งที่เหมาะสมและครอบคลุมจำนวนอุบัติเหตุ
ทั้งหมด ซึ่งพิจารณาตำแหน่งที่เหมาะสมและตำแหน่งควรพิจารณา
นำออก ร่วมไปถึงตำแหน่งที่ทับซ้อนกันที่มีระยะใกล้กันมากเกินไป 
โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการครอบคลุมที ่เพียงพอต่อ
จำนวนอุบัติเหตุทั้งหมด พบว่าจำนวนจุดบริการทางการแพทย์
ฉุกเฉินที่ครอบคลุมได้สูงที่สุด ภายในระยะทางในการเข้าถึงจุดเกิด
เหตุโดยใช้ระยะเวลาในการตอบสนองไม่เกิน 8 นาที โดยสามารถ
ครอบคลุมจุดเกิดอุบัติเหตุภายในรัศมี 10.67 กิโลเมตร ด้วย
ความเร็วพาหนะฉุกเฉินที่ 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามมาตรการของ
กระทรวงสาธารณสุข  จากการทดลองพบว่าจ ุดบริการทาง
การแพทย์ฉุกเฉินเท่ากับ 24 จุดดังแสดงในตารางที่ 3 แสดงรัศมี
ครอบคลุมจำนวนอุบัติเหตุในรูปที่ 4 ซึ่งมีจุดบริการทางการแพทย์
ฉุกเฉินหลักในระบบท้ังหมด 10 แห่ง คือโรงพยาบาลหลักในจังหวัด
ทั ้ง 10 แห่ง (ซึ ่งท ั ้งหมดเป็นหน่วยปฏิบ ัต ิการฉุกเฉ ินข ั ้นสูง 
(ADVANCE LIFE SUPPORT; ALS) ในการให้บริการดูแลผู ้ป ่วย
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ฉุกเฉินแบบมีประสิทธิภาพสูงที่สุด จุดบริการระดับรองลงมาเป็น
หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินขั้นต้น  ) Basic Life Support; BLS) จำนวน 
3 จ ุด และจ ุดบร ิการระด ับเบ ื ้องต ้น (First Responder; FR) 
ทั้งหมด 11 จุด  โดยจุดบริการทั้ง 24 จุดสามารถครอบคลุมจำนวน
อุบัติเหตุในพื้นที่ได้เทียบเท่ากับจุดบริการเดิมที่มีอยู่ในพื้นที่จังหวัด
ตากทั้งหมด 46 จุด  

ตารางท่ี 3  ผลการทดลองกำหนดจุดบริการทางแพทย์ฉุกเฉิน 

ลำดับ จุดบริการ ระดับ 

1 ร.พ. สามเงา ALS 

3 อบต.วังหมัน FR 

5 ร.พ.บ้านตาก ALS 

7 อบต.โป่งแดง FR 

10 ร.พ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ALS 

13 อบต.วังประจบ FR 

14 ร.พ.บาลวังเจ้า ALS 

17 อบต.เชียงทอง FR 

18 อบต.นาโบสถ์ FR 

19 อบต.แม่ท้อ FR 

20 อบต.ด่านแม่ละเมา FR 

24 ร.พ.นครแม่สอด อินเตอร์ ALS 

27 ร.พ.แม่สอด ALS 

29 เทศบาลตำบลแม่กุ BLS 

31 อบต.รวมไทยพัฒนา FR 

32 ร.พ.พบพระ ALS 

33 เทศบาลตำบลพบพระ FR 

39 ร.พ.แม่ระมาด ALS 

41 ร.พ.ท่าสองยาง ALS 

42 อบต.แม่อุสุ FR 

43 ร.พ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ระเมิง BLS 

44 ร.พ.ลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่วะหลวง BLS 

45 อบต.โมโกร FR 

46 ร.พ.อุ้มผาง ALS 

 
รูปที่ 4  แสดงรัศมีครอบคลุมจำนวนอุบัติเหตุในพ้ืนที่ 

จากผลการวิเคราะห์เพิ่มและลดความเร็วเพื่อเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของความเร็วพาหนะฉุกเฉินที่แตกต่างกัน ผลลัพธ์ที่ได้
เมื ่อความเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชั ่วโมงสามารครอบคลุมจำนวน
อุบัติเหตุสูงสุดเมื่อจำนวนจุดบริการเท่ากับ 28 จุด ที่ความเร็ว 80 
กิโลเมตรต่อชั่งโมงสามารถครอบคลุมจำนวนอุบัติเหตุสูงสุดเมื่อ
จำนวนจุดบริการเท่ากับ 24 จุด  และที่ความเร็ว 100 กิโลเมตรต่อ
ชั ่วโมงสามารถครอบคุลมจำนวนอุบัติเหตุสูงสุดเมื ่อจำนวนจุด
บริการเท่ากับ 20 จุด โดยจากการเปรียบเทียบความเร็วที่แตกต่าง
กันพบว่า ความเร็วของพาหนะฉุกเฉินที่เข้าถึงจุดเกิดเหตุส่งผลต่อ
จำนวนจุดบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินโดยตรง เนื่องจากความเร็ว
ของพาหนะฉุกเฉินจะส่งผลต่อระยะรัศมีในการครอบคลุมจำนวน
อุบัติเหตุให้เพิ่มขึ้นและส่งผลให้จำนวนจุดบริการทางการแพทย์มี
จำนวนลดลงดังแสดงในตารางที ่ 4 และแสดงในรูปที ่ 5 แสดง
ผลลัพธ์การวิเคราะห์เปรียบเทียบความเร็วของพาหนะฉุกเฉินที่
แตกต่างกัน โดยคำนึงระยะเวลาการตอบสนองเข้าถึงจุดเกิดเหตุไม่
เกิน 8 นาที   

ตารางท่ี 4  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความเร็วพาหนะฉุกเฉินที่
แตกต่างกันกับจำนวนจุดบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน 

จำนวนจุดบริการ 
(P) 

ความเร็ว  (กิโลเมตรต่อชั่วโมง) 

60 80 100 

16 93.84% 97.71% 99.51% 
18 96.54% 99.05% 99.93% 
20 98.61% 99.69% 100.00% 
22 99.48% 99.98%  
24 99.89% 100.00%  
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จำนวนจุดบริการ 
(P) 

ความเร็ว  (กิโลเมตรต่อชั่วโมง) 

60 80 100 
26 99.98%   
28 100.00%     

 
รูปที่ 5   แสดงผลลัพธ์การวิเคราะห์เปรียบเทียบความเร็วของ

พาหนะฉุกเฉินที่แตกต่างกัน โดยคำนึงระยะเวลาการ
ตอบสนองเข้าถึงจุดเกิดเหตุไม่เกิน 8 นาที   

5. สรุป 

งานวิจัยนี้ได้เสนอการกำหนดจุดบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน
บนทางหลวงในพื้นที่จังหวัดตาก โดยใช้แบบจำลองการแก้ปัญหา 
MAXIMAL COVERING LOCATION PROBLEM (MCLP) กำหนด
จุดบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน โดยมีเป้าหมายเพื่อครอบคลุม
จำนวนอุบัติเหตุให้มากที่สุดภายในระยะเวลาในการตอบสนอง
เข ้าถ ึ งจ ุดเก ิดเหตุภายใน  8 นาทีตามมาตรฐาน  เพ ื ่อ เ พ่ิม
ประสิทธิภาพและปรับปรุงจุดบริการทางการแพทย์บนทางหลวง 
จากผลการศึกษาสามารถนำเสนอแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการ
กำหนดตำแหน่งจุดบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินอย่างเหมาะสม
ทั้งหมด 24 จุด ซึ่งสามารถลดจุดบริการได้ 22 จุด จากจุดบริการ
เดิมที่มีอยู ่ในปัจจุบันทั้งหมด 46 จุด  โดยประสิทธิภาพของจุด
บริการจากการศึกษามีความสามารถครอบคลุมจำนวนอุบัติเหตุ
ทั้งหมดในพื้นที่เท่ากับความสามารถในการครอบคลุมจำนวนจุด
อุบัติเหตุของจุดบริการเดิมที ่มีอยู ่ในปัจจุบัน และเมื ่อจำนวน
อุบัติเหตุในพ้ืนที่มากขึ้นสามารถนำจุดบริการที่พิจารณานำออก 22 
จุด มาพิจารณาเพ่ิมจำนวนจุดเพ่ิมเติมกรณีสำรองในการรองรับการ
เกิดอุบัตเหตุที่เพ่ิมขึ้นในอนาคต 

ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบความเร็วพาหนะฉุกเฉินที่แตกต่าง
เมื่อความเร็วพาหนะฉุกเฉินเพิ่มขึ้นสามารถลดจำนวนจุดบริการ
ทางการแพทย์ฉุกเฉิน โดยความเร็ว 60, 80, และ 100 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง จำนวนจุดบริการที่ครอบคลุมสูงสุดเท่ากับ 20, 24 และ 28 

จุดตามลำดับ โดยจากผลการศึกษาที่ควรนำไปประยุกต์ใช้ควรใช้
ความเร็วพาหนะฉุกเฉินไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เนื่องจาก
งานวิจัย นภัสวรรณ (2559) ศึกษาข้อมูลออกปฏิบัติการของหน่วย
ปฏิบัติการจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินพบว่าความเร็วที่ใช้ในการ
ขับขี่ที่ส่งผลให้หน่วยปฏิบัติการเกิดอุบัติเหตุบ่อยคร้ังที่สุดอยู่ในช่วง
81-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง [11] โดยในการวิเคราะห์สามารถนำ
ความเร็วที่ต่ำกว่า 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง นำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่
อ่ืนๆ เชน่ ปรับใช้ความเร็วที่ 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในเขตเทศบาล
เมืองและเพิ่มจุดบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน เพื ่อให้เกิดความ
ปลอดภัยและเหมาะสมกับสภาพการจราจรมากขึ้น  

โดยการศึกษาในอนาคตเป็นการนำแบบจำลองดังกล่าวไป
วิเคราะห์เพิ่มจุดบริการและนำเสนอตำแหน่งจุดบริการเพิ่มเติมที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการครอบคลุมจำนวนอุบัติเหตุได้ทั้งหมด
ในพื้นที ่กรณีศึกษา และรวมไปถึงการวิเคราะห์จำนวนพาหนะ
ฉุกเฉินที ่ม ีอย่างจำกัดของแต่ละพื ้นที่ในการเข้าถึงพื ้นที ่ตาม
ระยะเวลาในการตอบสนองตามมาตรฐาน 

6. กิตติกรรมประกาศ 

ผู ้ เข ียนขอขอบพระค ุณบัณฑิตว ิทยาล ัย และ ภาคว ิชา
วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้าน
การดำ เน ินการว ิ จ ั ยจน เสร ็ จส ิ ้ นสมบ ู รณ ์ ได ้ ด ้ วย ดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ที่กรุณาให้คำปรึกษาด้านวิชาการ  
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บทคัดย่อ 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตแบบเคลื่อนที่และความต้องการบริการเดินทางที่น่าเชื่อถือและพร้อมปรับตามความประสงค์ของผู้ใช้ 
นับเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันธุรกิจการเรียกใช้บริการรถรับส่งแบบออนไลน์ได้รับความนิยมทั่วโลกตลอดช่วงทศวรรษ การให้บริการรถรับส่งถูก
พัฒนาบนแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ผู้เดินทางสามารถวางแผนการเดินทางและลักษณะการให้บริการที่สอดคล้องตามความต้องการ ตลอดจนการจองรถ
และชำระค่าโดยสารผ่านทางแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ อย่างไรก็ตามเนื่องด้วยวิกฤติการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนา 2019 ที่ทั่วโลกกำลัง
เผชิญอยู่ในปัจจุบัน และมาตรการลดความเส่ียงการติดเช้ือที่ตามมาทั้งการเว้นระยะห่างทางสังคมและการทำงานจากที่บ้าน ล้วนส่งผลให้พฤติกรรม
การเดินทางเปล่ียนแปลงไป  

งานวิจัยนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อให้ทราบถึงผลกระทบจากการระบาดใหญ่ที่มีต่อพฤติกรรมการเดินทางของผู้คนในเขตเมืองโดยมุ่งเน้นกลุ่ม
ผู้ใช้บริการเรียกรถรับส่ง บทความน้ีนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสำรวจ โดยใช้ข้อมูลซึ่งรวบรวมจากกลุ่มผู้ใช้บริการเรียกรถรับส่งแบบออนไลน์
ในเมืองเชียงใหม่ ด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจแบบระบุไว้ก่อน ผลการวิเคราะห์ยืนยันถึงผลกระทบของการระบาดใหญ่ซึ่งพลิกผันอุปสงค์การ
ขนส่งสาธารณะ อีกทั้งยังสามารถบ่งชี้ถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์การใช้บริการเรียกรถรับส่ง ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม ส่ิงอำนวย
ความสะดวกและรูปแบบการขนส่ง และทัศนคติทางสุขอนามัยและส่ิงแวดล้อม 
คำสำคัญ: การใช้บริการเรียกรถรับส่ง, การระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนา 2019, การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสำรวจ, แบบสอบถามความพึงพอใจแบบระบุ
ไว้ก่อน, พฤติกรรมการเดินทาง 

Abstract 

Advances in mobile internet technology and the needs for more reliable and flexible on-demand transport services are 
among the major parts that have globally boosted the popularity of online ride-hailing service market over the recent decade. 
Unlike the conventional for-hire paratransit services, ride-hailing services are mobile application-based platforms allowing 
travellers to conveniently tailor their journeys, book rides, and pay for services according to their requirements such as service 
types (on-demand or pre-arranged), vehicle types, routes, and fares. Despite that, with an ongoing pandemic crisis of 
coronavirus disease 2019 (COVID-19), social distancing and work-from-home measures have subsequently been implemented 
to minimise the risks of contracting the disease, causing massive changes in both commute and personal travel patterns.  

This research therefore aims to gain a greater insight into whether and how the pandemic has temporarily and/or 
permanently affected commuters’ travel behaviour, focusing on those using ride-hailing services. In this paper, an exploratory 
data analysis based on the stated preference questionnaire survey collected from former and existing customers of online 
ride-hailing services in Chiang Mai is presented. The results can confirm disruptive impacts of the pandemic in demand for 
public transport. Various determinants influencing the demand for ride-hailing services can also be pointed out including those 
relating to socio-economic status, transport modes and facilities, and psychological attitudes towards hygiene and 
environments. 
Keywords: Ride-hailing service, COVID-19 pandemic, Exploratory data analysis, Stated preference questionnaire, Travel 
behaviour 
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1. บทนำ 

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวัน
ทั้งการติดต่อสื ่อสารและการขนส่ง การพัฒนาอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีทำให้การดำเนินชีวิตมีความสะดวกสบายมากขึ้นและทำ
ให้รูปแบบการดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยี 
เช่น บริการร้านค้าออนไลน์ (Online Store) บริการเดลิเวอรีส่ง
อาหาร (Food Delivery) บริการเรียกรถรับ-ส่ง (Ride-hailing) เป็น
ต้น สำหรับการเดินทางในปัจจุบันบริการ Ride-hailing เริ่มเข้ามามี
บทบาทต่อภาคการขนส่งอย่างมากเนื่องจากเป็นบริการแบบ Door-
to-Door ทำให้ผู้ใช้บริการไม่ต้องออกมายืนรอรถเป็นเวลานาน ทั้ง
ยังสามารถวางแผนการเดินทางล่วงหน้าโดยการจองบริการ Ride-
hailing ล่วงหน้าและสามารถทราบราคาค่าโดยสารที่แน่นอน รวม
ไปถึงการชำระค่าบริการผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งเป็นการอำนวย
ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการอย่างมาก จึงทำให้บริการ Ride-hailing 
ในประเทศไทยเริ่มได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นจากการเข้ามาคร้ัง
แรกของบริการ Ride-hailing ในแพลตฟอร์มของ Uber และได้มี
การรวมบริษัทและให้บริการภายใต้ชื่อ Grab ซึ่งเป็นที่รู ้จักกันใน
ประเทศไทย ซึ่งบริการ Ride-hailing นี้ได้มีการขยายพ้ืนที่บริการไป
ตามจังหวัดต่างๆ ในประเทศไทยรวมทั้งจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็น
จังหวัดที่มีการเดินทางสูงทั้งจากนักท่องเที่ยวและผู้ที่อาศัยอยู่ใน
จังหวัด บริการ Ride-hailing จึงเข้ามามีบทบาทอย่างมากจาก
รูปแบบการใช้บริการที่สะดวกและรวดเร็วโดยอาศัยแอปพลิเคชันใน
การเรียกใช้บริการ 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ใน
ประเทศไทยที่มีการพบผู้ติดเชื้อครั้งแรกในช่วงมกราคม 2563 และ
มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง จากนั้นได้มีมาตรการสำหรับการ
ควบคุมการระบาดการแพร่ระบาด เช่น การเว้นระยะห่าง (Social 
Distancing) การจำกัดจำนวนคนหรือเวลาในการให้บริการตาม
สถานท่ีต่างๆ รวมท้ังการใช้บริการขนส่งสาธารณะ การสวมหน้ากาก
อนามัยตลอดเวลา เป็นต้น ซึ่งจากมาตรการดังกล่าวส่งผลกระทบใน
หลายๆ ภาคส่วนที ่เกี ่ยวข้องรวมทั ้งภาคการขนส่ง ซึ ่งส่งผลให้
ร ูปแบบการเดินทางในชีว ิตประจำวันของผู ้ใช ้บริการที ่ได ้รับ
ผลกระทบเปลี่ยนไป อีกทั้งการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะยังมี
ความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 จากการเดินทางที่มี
ผู้ใช้บริการหนาแน่น การสัมผัสพื้นที่ที่มีผู้คนสัมผัสจำนวนมากทำให้
มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ดังนั้นบริการ Ride-hailing จึงเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งสำหรับการเดินทางเนื่องด้วยรูปแบบบริการที่เป็น
ส่วนตัว ไม่ต้องพบเจอกับผู้คนจำนวนมากและต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่
อาจเส่ียงต่อการติดเช้ือโรคไวรัสโคโรนา 2019  

งานวิจัยนี ้จึงมีเป้าหมายเพื ่อให้ทราบถึงผลกระทบจากการ
ระบาดใหญ่ที่มีต่อพฤติกรรมการเดินทางของผู้คนในเขตเมือง เช่น 
ความกังวลต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระยะทางในการ

เดินทาง ระยะเวลาในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง มุ่งเน้น
กลุ่มผู้ใช้บริการเรียกรถรับ-ส่ง ซึ่งรูปแบบการให้บริการเป็นแบบโทร
เรียกและการเรียกผ่านแอปพลิเคชัน บทความนี้นำเสนอผลการ
วิเคราะห์ข ้อม ูลเชิงสำรวจ โดยใช้ข ้อม ูลซึ ่งรวบรวมจากกลุ่ม
ผู ้ใช้บริการเรียกรถรับส่งแบบออนไลน์ในเมืองเชียงใหม่ ด้วย
แบบสอบถามความพึงพอใจแบบระบุไว้ก่อน   

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

2.1. MOBILITY ON DEMAND 

Mobility on Demand หรือ On-demand Mobility (MOD) 
เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการขนส่ง
สินค้าและบริการ โดยมีทั้งการขนส่งบุคคลรวมไปถึงสินค้า และยัง
เป็นบริการรูปแบบใหม่ที่เป็นตัวเลือกให้กับผู้ใช้บริการ MOD กำลัง
ได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบันจึงมีการพัฒนาและร่วมมือกัน
ระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื ่อสนับสนุนบริการรูปแบบใหม่ให้
ตอบสนองความต้องการเดินทางของผู ้ใช้บริการได้มากขึ ้น ใน
ปัจจุบันหน่วยงานด้านขนส่งมวลชนที่ร่วมมือกับบริษัทด้าน MOD มี
จำนวนเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ ในสหรัฐอเมริกามีความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และเอกชนในการให้บริการในรูปแบบของ MOD โดยความร่วมมือ
ดังกล่าวทำให้หน่วยงานขนส่งสาธารณะมีโอกาสที ่จะปรับปรุง
ประสิทธิภาพและคุณภาพของบริการ โดยบริการรูปแบบ MOD มี
ส่วนช่วยในการเติมเต็มช่องว่างของบริการขนส่ง เช่น เส้นทางที่มี
ความหนาแน่นของผู้โดยสารต่ำ ศูนย์การจ้างงานที่มีการกระจายตัว 
สถานีขนส่งที่มีความต้องการจอดรถสูง[1] ในอเมริกาเหนือและ
ยุโรปเป็นจุดเร่ิมต้นของบริการ MOD ที่กำลังขยายตัวไปในประเทศ
กำลังพัฒนาโดยบริการ Ride hailing กำลังเป็นตัวกำหนดพฤติกรรม
การเดินทางและรูปแบบการเดินทางที่เปลี ่ยนไป โดยปัจจัยทาง
สังคมและประชากร ความเสี ่ยงด ้านความปลอดภัยและการ
ครอบครองรถยนต์มีอิทธิพลต่อการใช้บริการ Ride-hailing รวมท้ัง
ระยะทางการเดินทางที่ใกล้และการเดินทางคนเดียว[2] ปัจจุบันมี
การขยายตลาดการให้บริการ MOD ไปทั่วโลก สำหรับในประเทศ
ไทยมีบริการ MOD ที ่เปิดให้บริการหลากหลายบริษัท สำหรับ
แพลตฟอร์มการให้บริการที ่ได้รับความนิยมและเป็นที ่ร ู ้จ ักกัน
โดยท ั ่ ว ไปในประเทศไทยค ือ  Grab เป ็นแอปพล ิ เคช ันบน
โทรศัพท์มือถือที่ให้บริการเรียกรถแท็กซี่ รถยนต์ส่วนบุคคล และรถ
มอเตอร์ไซค์ ทั้งในส่วนของมอเตอร์ไซค์รับจ้าง และการขนส่งส่ิงของ
หรือเอกสาร โดยมีจุดมุ่งหมายในการอำนวยความสะดวก และเพ่ิม
ความปลอดภัยด้านการเดินทางให้กับผู้คนในกรุงเทพและจังหวัด
ใหญ่ๆ ของประเทศไทยซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android 
และ iOS [3]  

อุตสาหกรรมการให้บริการยานพาหนะผ่านทางแอปพลิเคชัน 
(Ride-hailing) กำลังมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของผู้คน โดยอาศัยความ
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ง่ายและความสะดวก เพียงการสัมผัสหน้าจอสมาร์ทโฟนไม่กี่ครั้งก็
สามารถใช้บริการรถยนต์โดยสารได้ทุกที่ทุกเวลา การเกิดขึ้นของผู้
ให้บริการ Ride-hailing ทั่วโลก เช่น Grab, Uber, Lyft, Go-Jek 
เป็นต้น ซึ่ง Grab และ Uber ได้ทำการควบกิจการกันภายในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยนวัตกรรมที่จับคู่ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนที ่สร ้างความพึงพอใจให้กับ
ผู ้ใช้บริการทำให้แพลตฟอร์มได้รับเสียงสนับสนุน เพราะความ
สะดวกสบายในการใช้บริการและประโยชน์อื่นๆ ที่แพลตฟอร์มได้
สร้างขึ้น ทำให้ผู้โดยสารมีทางเลือกในการเดินทางมากขึ้น [4] 

2.2. โรคไวรัสโคโรนา 2019 

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 เป็นโรคที่เกิดจาก
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่เรียกว่า SARS-CoV-2 เป็นไวรัสชนิดอาร์
เอ ็นเอสายเด ี ่ยว (single stranded RNA virus) โดย COVID-19 
สามารถแพร่เชื้อผ่านคนสู่คนได้ทางละอองน้ำมูก น้ำลาย จากจมูก
หรือปากซึ่งออกมาเมื่อผู้ป่วยมีอาการไอ จามหรือพูด ละอองเหล่านี้
ค่อนข้างหนักเมื่อเกิดการจามหรือไอจะตกลงสู่พ้ืนอย่างรวดเร็ว และ
เม่ือละอองเหล่านี้ตกลงสู่วัตถุหรือพ้ืนผิวต่างๆ เช่น โต๊ะ ลูกบิดประตู 
ราวจับและเมื่อมีคนมาสัมผัสพื้นผิวเหล่านั้นแล้วมาจับตา จมูกหรือ
ปากก็จะได้รับเชื้อ COVID-19 นี่คือเหตุผลที่ต้องรักษาระยะห่างจาก
ผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตรและล้างมือด้วยสบู่หรือใช้แอลกอฮอล์เจลทุก
ครั ้งที ่สัมผัสสิ ่งของ [5] และเป็นอีกครั ้งที ่โลกเผชิญกับการแพร่
ระบาดใหญ่นั่นก็คือ COVID-19 ภายหลังมีการระบาดที่หวู่ฮ่ัน ทำให้
เห็นถึงการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 ที่เกิดจากการเดินทาง คือ
ข้อมูลการเดินทางด้วยรถไฟมีนัยสำคัญกับจำนวนผู้ติดเชื้อที่เดินทาง
ไปยังจังหวัดต่างๆ อีกทั้งเที่ยวบินในหวู่ฮั่นยังมีการเดินทางแบบบิน
ตรงไปยังอีกหลายภูมิภาคท่ัวโลกและผู้ที่เดินทางจากหวู่ฮ่ันมีบทบาท
สำคัญในการนำเชื้อไปแพร่ยังต่างประเทศ โดยได้รับการยืนยันว่ามี
การแพร่เชื้อจากคนสู่คนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้ประเทศปลายทาง
ต้องมีมาตรการป้องกันสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากหวู่ฮั่นและประเทศ
จีน [6] สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้
พฤติกรรมการเดินทางได้รับอิทธิพลจากข้อกำหนดหรือมาตรการ
ของร ัฐบาลในการควบค ุมการแพร ่ระบาดโดยแบ ่ง เป ็น  2 
สถานการณ์ คือ ก่อนเกิดการระบาดของ COVID-19 และระหว่าง
เกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยทั้งสองสถาการณ์มีปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง คือ ปัจจัยที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 และ
ปัจจัยอื่นๆ เช่น ระยะห่างทางสังคม (Social Distance) การสวม
ห น ้ า ก า ก อ น า ม ั ย  ( Wearing face masks) ค ว า ม ส ะ อ า ด 
(Cleanliness) เวลาในการเดินทาง (Travel time) ค่าใช้จ่าย (Cost) 
ความปลอดภัย (Safety) เป็นต้น [7] ซึ่งในจีนแผ่นดินใหญ่ที่ประสบ
ความสำเร็จในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของ COVID-19 พิสูจน์ให้

เห็นว่า มาตรการ ข้อจำกัดการเดินทาง การปิดสถานที่และการห้าม
ชุมนุม สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการเดินทาง
ในชีว ิตประจำวัน เช ่น รูปแบบการเดินทาง ประเภทสถานท่ี 
ระยะเวลาที ่อยู ่ในสถานที่ ระยะทางในการเดินทาง จุดต้นทาง-
ปลายทาง เป็นต้น [8] 

2.3. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงสำรวจ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสำรวจ (Exploratory Data Analysis: 
EDA) เป็นขั ้นตอนแรกในการวิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบความ
ผิดพลาด ตรวจสอบสมมติฐาน รวมไปถึงการประเมินทิศทางและ
ขนาดอย่างคร่าวๆ ของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปร
ตาม ซึ่ง EDA จะช่วยให้เข้าใจถึงคุณลักษณะและความสัมพันธ์ที่
เป็นไปได้ในข้อมูล EDA มักไม่ได้เป็นสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นสุดท้ายแต่ EDA จะเป็นแนวทางในการสร้างแบบจำลองและการ
ตัดสินใจเก่ียวกับเคร่ืองมือทางสถิติ [9] 

ขั้นตอนการทำ EDA แบ่งได้หลักๆ 3 ขั้นตอน คือ 
1. Data Transformation ก า ร เ ต ร ี ย ม ข ้ อ ม ู ล ห ร ื อ  Data 

Cleansing ให้พร้อมโดยถือเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญที่สุดและใช้
เวลานาน เช่น การลบข้อมูลที่เกินมา, การทำให้ค่าทั้งหมดอยู่ใน
มาตรฐานเดียวกัน เป็นต้น โดยองค์ประกอบหลักของข้อมูลที่สะอาด
และพร้อมใชง้านมีดังนี้ 

 แต่ละตัวแปร (Variable) ควรมีคอลัมน์ (Column) ของ
ตัวเอง 

 ข้อมูลแต่ละจุดหรือข้อสังเกต (Observation) ควรอยู่ใน
แถวเดียวกัน 

 ข้อมูลแต่ละค่า (Value) ต้องอยู่ในช่องของตัวเอง (Cell)  
2. Data Analysis เมื่อเตรียมข้อมูลแล้วเราต้องวิเคราะห์เพ่ือ

หาข้อมูลเชิงลึกมาต่อยอด ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ต่างๆ ของตัว
แปร, การคำนวณค่าสถิติต่างๆ, รูปแบบ เป็นต้น โดยสามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลได้หลายวิธีไม่ว่าจะผ่านโปรแกรมพื้นฐานอย่าง 
Microsoft Excel หรือ Google Sheets ไปจนถึงการเขียนภาษา
โปรแกรมต่างๆ 

3. Data Visualization เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว สิ่งสำคัญคือ 
การส ื ่อสารออกไปให ้ผ ู ้อ ื ่นเห ็นภาพเด ียวก ัน  การทำ Data 
Visualization คือ การสร้างกราฟหรือแผนภูมิต่างๆ เพื ่อให้เรา
เข้าใจข้อมูลเชิงลึกได้ง่ายขึ้น จากการแปลงข้อมูลให้เป็นภาพ [10] 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 

3.1. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

การศึกษาในคร้ังนี้ประกอบด้วยข้อมูล 2 ประเภท คือ  
1. ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์โดยตรง หรือ
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รวบรวมจากแหล่งข้อมูลโดยตรง ซึ่งงานวิจัยนี้จะทำการศึกษาโดย
ก า รส ำ ร วจออน ไลน ์  ( Online Survey) โ ด ยม ี ก า รก ำหนด
แบบสอบถามแบ่งเป็นทั้งหมด 3 ตอน ประกอบด้วย  

 ข้อมูลทั่วไป เช่น เพศ อายุ อาชีพ รายได้ เป็นต้น 
 ข้อมูลการเดินทาง เช่น  ความถี่ในการเดินทาง รูปแบบ

การเดินทางในช่วงก่อนและระหว่างการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ความกังวลในการใช้บริการขนส่งสาธารณะ 
เป็นต้น 

 ข ้อมูลสถานการณ์สมมติ 12 สถานการณ์ ซ ึ ่ งเป็น
สถานการณ์ที ่ผู ้ตอบแบบสอบถามต้องเลือกว่าจะใช้
บริการเรียกรถรับ-ส่งบ่อยแค่ไหน โดยพิจารณาปัจจัย 
คือ ความสะดวกในการเข้าถึงรูปแบบการเดินทาง ผู้ร่วม
เดินทาง การรับรู้ราคาค่าโดยสาร และระยะเวลาในการ
เดินทาง เป็นต้น  

2. ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมไว้แล้ว หรือ
ข้อมูลที ่ได ้จากการศึกษาค้นคว้าในเรื ่องที ่ เก ี ่ยวข้องและเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษา ในการศึกษาครั้งนี้มีการรวบรวมข้อมูลจาก
บทความทางวิชาการ งานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ การ
สืบค้นข้อมูลจากหนังสือและการสืบค้นข้อมูลผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ 

3.2. การวิเคราะห์ขอ้มูล  

สำหรับงานวิจัยนี้ได้สำรวจข้อมูลในรูปแบบของ pilot survey 
จำนวน 76 ชุด เพื ่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้นให้ทราบถึง
แนวโน้มและผลกระทบที่เกิดขึ ้น รวมถึงปัญหาต่างๆ เพื ่อนำไป
ปรับปรุงแก้ไขและเป็นแนวทางสำหรับงานวิจัยในอนาคตต่อไป 

4. ผลการศึกษา 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
76 คน ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมแสดงลักษณะของประชากร
ประกอบด้วย เพศ อาย ุ รายได ้ การศ ึกษา การครอบครอง
ยานพาหนะ รวมทั้งการใช้บริการเรียกรถรับ-ส่ง ซึ่งได้รวบรวมไว้ดัง
ตารางท่ี 4.1  

ตารางท่ี 4.1 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม 

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม จำนวน 
(คน) 

เปอร์เซ็นต์ 
(%) 

เพศ ชาย 37 48.68 
หญิง 39 51.32 

อายุ 15-20 ปี 3 3.95 
21-25 ปี 46 60.53 
26-30 ปี 20 26.32 
31-35 ปี 2 2.63 
36-40 ปี 2 2.63 
41-45 ปี  2 2.63 

46 ปีขึ้นไป 1 1.32 
สถานะภาพ โสด 75 98.68 

สมรส 1 1.32 
อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา 44 57.89 

พนักงานบริษัท 21 27.63 
รับราชการ 2 2.63 
ว่างงาน 2 2.63 

ธุรกิจส่วนตัว 4 5.26 
รัฐวิสาหกิจ/เอกชน 3 3.95 

ระดับการศึกษา มัธยมศึกษา 1 1.32 
ปริญญาตรี 49 64.47 
ปริญญาโท 26 34.21 

รายได้ (บาท) ต่ำกว่า 10,000 16 21.05 
10,000-20,000 27 35.53 
20,000-30,000 15 19.74 
30,000-40,000 8 10.53 
40,000-50,000 4 5.26 
มากกว่า 50,000 6 7.89 

การครอบครอง
ยานพาหนะ 

รถจักรยานยนต์ 21 27.63 
รถยนต์ 27 35.53 

รถจักรยานยนต์
และรถยนต์ 

7 9.21 

ไม่มี 21 27.63 
บริการเรียกรถ
รับ-ส่งที่ใช้

บริการคร้ังล่าสุด 

Grab 52 68.42 
รถแท็กซี่ 20 26.32 

รถแท็กซี่สนามบิน 4 5.26 
การเรียกใช้

บริการรถรับ-ส่ง 
แอปพลิเคชัน 68 89.47 

โทรเรียก 8 10.53 
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ข้อมูลด้านการเดินทาง ในสถานการณ์ก่อนการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 และระหว่างการแพร่ระบาดของ COVID-19 พบว่า 
รูปแบบการเดินทางในช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดมีการใช้รูปแบบ
การเดินทางโดยสามารถจัดอันดับรูปแบบการเดินทางที่ผู้ใช้เลือกใช้
มากที่สุด 3 อันดับ คือ อันดับ 1 และ2 รถจักรยานยนต์และรถยนต์
ส่วนบุคคลยังคงเป็นตัวเลือกหลักในการเดินทางแม้ว่า ช่วงที่มีการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 จะมีการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์
ลดลง ในส่วนของการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะยังคงเป็น
ตัวเลือกที่สำคัญสำหรับผู้ที่ไม่มีตัวเลือกในการเดินทาง และสำหรับ
การเดินทางด้วยบริการเรียกรถรับ-ส่ง ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับ
ผู้ที ่ไม่สะดวกในการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งจากข้อมูลทำให้
ทราบว่า การระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการเลือก
รูปแบบการเดินทาง โดยที่รูปแบบการเดินทางที่มีผู ้เลือกใช้จาก
จำนวนน้อยไปมาก ตามลำดับสีอ่อนไปเข้ม แสดงดังรูปที่ 1 

 
รูปที่1 อันดับการเลือกรูปแบบการเดินทางก่อน-ระหว่างการ

แพร่ระบาดของ COVID-19 

นอกจากรูปแบบการเดินทางจะได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของ COVID-19 แล้ว ความถี่ในการเดินทางก็ลดลงเช่นกัน 
โดยท่ีการเดินทางในช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาด ความถี่ในการ
เดินทางจะมีการเดินทางทุกวันเป็นจำนวนมากแต่เมื่อเกิดการแพร่
ระบาดของ COVID-19 ทำให้ความถี่การเดินทางลดลงจากที่เดินทาง
ทุกวันก็มีการเดินทางลดน้อยลงเหลือเพียง 4-5 วัน หรือ  2-3 วัน 
และ 1-2 วันต่อสัปดาห์ตามลำดับ โดยที่บางส่วนยังคงมีการเดินทาง
ทุกวันเป็นปกติ แสดงดังรูปที่ 2 โดยฝั่งขวาเป็นช่วงเวลาก่อนและ
ระหว่างเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 และฝั่งซ้ายเป็นความถี่
ในการเดินทาง 

 
รูปที่ 2 ความถี่ของการเดินทางในช่วงก่อน-ระหว่างการแพร่

ระบาดของ COVID-19 

เหตุการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการ
เดินทางอย่างมาก ความกังวลของผู้เดินทางที่มีต่อการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 อยู่ในระดับกังวลปานกลางแต่เมื่อผู้เดินทางต้องใช้
ระบบขนส่งสาธาณะจะมีความกังวลมากที่สุด เนื่องจากการเดินทาง
ด้วยขนส่งสาธารณะมีผู้ใช้งานจำนวนมากและเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการ
ติดเชื้อจากการแพร่ระบาด ในขณะที่ผู้เดินทางที่ใช้บริการเรียกรถ
รับ-ส่ง จะมีความกังวลปานกลาง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า การเดินทางด้วย
บริการเรียกรถรับ-ส่งนั้น มีความเป็นส่วนตัวและพบเจอผู้คนจำนวน
น้อยทำให้ความเสี่ยงในการที่จะติดเชื้อน้อยกว่าการเดินทางด้วย
ระบบขนส่งสาธารณะ โดยท่ีระดับความกังวลจากกังวลน้อยไปกังวล
มาก ตามลำดับสีอ่อนไปเข้ม แสดงดังรูปที่ 3 

 
รูปที่ 3  ความกังวลของผู้ใช้บริการเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของ 

COVID-19  

สำหรับความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
เรียกรถรับ-ส่ง ประกอบด้วยปัจจัยด้านความปลอดภัยในการ
เดินทาง ปัจจัยด้านความสะอาดของรถ ปัจจัยด้านความสะดวกใน
การเดินทาง ปัจจัยด้านระยะเวลาในการเดินทาง ปัจจัยด้าน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ปัจจัยด้านระยะทางในการเดินทาง ซึ่งจาก
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นจะเห็นได้ว่า ในช่วงเวลาก่อนเกิดการ
แพร่ระบาดของCOVID-19 และช่วงเวลาระหว่างที่มีการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ปัจจัยด้านความสะอาดของยานพาหนะ ความ
ปลอดภัยในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและปัจจัยด้าน
ระยะทางในการเดินทาง เป็นปัจจัยที่ผู้เดินทางให้ความสำคัญมาก
ขึ้นเมื่อต้องเดินทางด้วยบริการเรียกรถรับ-ส่ง แสดงดังรูปที่ 4 
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รูปที่ 4 ความสำคัญของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการเรียก

รถรับ-ส่ง ในช่วงก่อนและระหว่างการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 

สำหรับตัวเลือกสถานการณ์สมมติ ใช้เทคนิคแบบสอบถาม
ความพึงพอใจแบบระบุไว้ก่อน (Stated Preference) โดยในแต่ละ
สถานการณ์ประกอบไปด้วย ปัจจัยด้านความสะดวกในการเข้าถึง
รูปแบบการขนส่งอื่น ปัจจัยของผู้ร่วมเดินทาง ปัจจัยด้านการรู้ราคา
ค่าโดยสาร และปัจจัยของระยะเวลาในการเดินทาง โดยมีเหตุการณ์
สมมติ 12 สถานการณ์ ดังตารางที่ 4.2  

ตารางท่ี 4.2 สถานการณ์สมมติ 

สถ
าน

กา
รณ

์ ความสะดวก
ในการเข้าถึง
รูปแบบการ
ขนส่งอ่ืน 

ผู้ร่วม
เดิน 
ทาง 

ค่าโดยสาร 
**ทราบ = รู้

ราคาค่าโดยสาร
ก่อนเดินทาง** 

ระยะเวลา
ในการ
เดินทาง 
(นาที) 

1 ไม่สะดวก ไม่มี ไม่ทราบ 10 
2 สะดวก มี ไม่ทราบ 20 
3 สะดวก ไม่มี ไม่ทราบ 30 
4 สะดวก ไม่มี ทราบ 10 
5 ไม่สะดวก มี ทราบ 30 
6 ไม่สะดวก มี ไม่ทราบ 10 
7 สะดวก มี ทราบ 10 
8 ไม่สะดวก ไม่มี ทราบ 20 
9 สะดวก มี ทราบ 20 
10 สะดวก มี ไม่ทราบ 10 
11 ไม่สะดวก มี ทราบ 10 
12 ไม่สะดวก ไม่มี ทราบ 10 

จากสถานการณ์ในตารางที ่ 4.2 โดยทำการเก็บข้อมูลเป็น
ความถี่ในการใช้บริการเรียกรถรับ-ส่งในช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 และระหว่างเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่ง
แบ่งออกเป็น 6 ระดับ คือ 

0 = ไม่ใช้ 
1 = ใช้เมื่อจำเป็น 
2 = 1-2 คร้ังต่อเดือน 
3 = 3-4 คร้ังต่อเดือน 

4 = 5-6 คร้ังต่อเดือน 
5 = ใช้ทุกคร้ัง 
จากตัวอย่างสถานการณ์ที่ 6 เมื่อไม่มีความสะดวกในการเข้าถึง

ขนส่งรูปแบบอื่น มีผู้ร่วมเดินทาง ไม่ทราบราคาค่าโดยสาร และใช้
เวลาในการเดินทาง 10 นาที พบว่า ในช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 การใช้บริการเรียกรถรับ-ส่งจะถูกเรียกใช้ก็ต่อเมื่อมี
ความจำเป็น และระหว่างที่เกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 มีผู้
ที ่ไม่ใช้บริการพิ ่มมากขึ ้น จากสถานการณ์ดังกล่าวชี ้ให้เห็นว่า 
ผู้ใช้บริการมีความกังวลในการแพร่ระบาดของ COVID-19 แม้ว่าการ
เดินทางโดยขนส่งรูปแบบอื่นไม่สะดวกและมีผู้ร่วมเดินทาง ใช้เวลา
ในการเดินทาง 10 นาที แต่ถ ้าอยู ่ ในช่วงที ่ม ีการแพร่ระบาด
ผู้ใช้บริการก็เลือกที่จะไม่ใช้บริการหรือจะเลือกใช้ก็ต่อเมื่อมีความ
จำเป็นเท่านั้น แสดงดังรูปที่ 6 

 
รูปที่ 5  ตัวอย่างสถานการณ์ที่ 6 เปรียบเทียบความถี่ของการใช้

บริการเรียกรถรับ-ส่งในช่วงก่อนและระหว่างการแพร่
ระบาดของ COVID-19 

ตัวอย่างสถานการณ์ที่ 10 เมื่อมีความสะดวกในการเข้าถึงระบบ
ขนส่งรูปแบบอื่น มีผู้ร่วมเดินทาง ไม่ทราบราคาค่าโดยสาร ใช้เวลา
ในการเดินทาง 10 นาที พบว่า ในช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 การใช้บริการเรียกรถรับ-ส่งจะถูกเรียกใช้ก็ต่อเมื ่อมี
ความจำเป็น และระหว่างที่เกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 มีผู้
ที่ใช้บริการเมื่อจำเป็นเพิ่มมากขึ้น แต่มีการลดลงของผู้ที่ใช้บริการ 
3-4 ครั้งต่อเดือน จากสถานการณ์ดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า ผู้ใช้บริการมี
ความกังวลในการแพร่ระบาดของ COVID-19 แม้ว ่าจะมีความ
สะดวกสบายในการเข้าถึงขนส่งรูปแบบอ่ืน มีผู้ร่วมเดินทาง ไม่ทราบ
ราคาค่าโดยสาร ใช้เวลาในการเดินทาง 10 นาที ก็มีการเลือกใช้ที่
ลดลงและจะใช้ก็ต่อเมื่อมีความจำเป็น แสดงดังรูปที่ 6 
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รูปที่ 6  ตัวอย่างสถานการณ์ที่ 10 เปรียบเทียบความถี่ของการใช้

บริการเรียกรถรับ-ส่งในช่วงก่อนและระหว่างการแพร่
ระบาดของ COVID-19  

5. สรุป 

จากการเก็บแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูล จำนวน 76 คน 
ซึ ่งประกอบไปด้วยข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ ่งผ ู ้ตอบ
แบบสอบถามเป็นกลุ่มคนวัยทำงานและนักศึกษา แบ่งได้เป็นเพศ
ชาย 48.68% และเพศหญิง 51.32% มีอายุระหว่าง21-25 ปี และ 
26-30 ปี ระดับรายได้ส่วนใหญ่ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อเดือน ซึ่งการ
ใช้บริการเรียกรถรับ-ส่ง เป็นการเรียกผ่านแอปพลิเคชัน 89.47% 
และมีการใช้บริการ Grab 68.42% รถแท็กซี่ 26.32% และรถแท็กซี่
สนามบิน 5.26% ซึ่งเป็นผู้ที่เคยมีประสบการณ์การใช้บริการเรียก
รถรับ-ส่ง พบว่า การเดินทางในช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 และระหว่างเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 มีการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 
ความถี่การเดินทางในชีวิตประจำวันลดลง รูปแบบการเดินทางหลัก
ยังคงเป็นรถจักรยานยนต์และรถยนต์ส่วนบุคคล รวมไปถึงการ
เดินทางโดยรถสาธารณะที่ลดลง แต่ยังคงมีความจำเป็นสำหรับผู้
เดินทางบางกลุ่มที่ใช้บริการ ซึ่งเห็นได้จากความกังวลที่ผู้ใช้บริการมี
ต่อการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะซึ่งจะมีความกังวลมาก แต่
หากเดินทางด้วยบริการเรียกรถรับ-ส่งผู้ใช้บริการมีความกังวลปาน
กลาง รวมไปถึงการให้ความสำคัญในเรื ่องของปัจจัยด้านความ
สะอาดของรถ ความปลอดภัย และความสะดวกสบายที่เพิ่มมากขึ้น
ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19  

จากข้อมูลความถี ่ในการใช ้บร ิการเร ียกรถรับ-ส่งทั ้ง 12 
สถานการณ์ พบว่า ความถี่การใช้บริการเรียกรถรับ-ส่งในช่วงก่อน
เกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 จะเรียกใช้บริการก็ต่อเมื ่อมี
ความจำเป็น ไม่ได้ใช้บริการเป็นประจำ และในระหว่างที่เกิดการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 การเรียกใช้บริการรถรับ-ส่งก็ยังถูก
เรียกใช้เมื่อจำเป็นและมีความถี่ในการใช้บริการลดลง  อย่างไรก็ตาม
จากการวิเคราะห์ข้อมูลชี้ให้เห็นถึงผลกระทบของการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ที่มีต่อพฤติกรรมการเลือกการเดินทาง แม้บริการ

เรียกรถรับ-ส่ง เป็นเพียงบริการที ่ เข ้ามาเติมเต็มระบบขนส่ง
สาธารณะไม่ได้เป็นบริการหลักสำหรับการเดินทาง และจะถูก
เรียกใช้ก็ต่อเมื่อมีความจำเป็น สำหรับงานวิจัยในอนาคตต้องมีการ
ปรับปรุงแบบสอบถามเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้บริการเรียก
รถรับ-ส่งและเก็บข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ความรุนแรงของการแพร่
ระบาด ระยะเวลาที่มีการแพร่ระบาด รูปแบบการดำเนินชีวิตที่ได้รับ
ผลกระทบ เป็นต้น เพื่อนำไปวิเคราะห์พฤติกรรมการเดินทางด้วย
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ฯลฯ 
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การประเมินประสิทธิภาพของระบบอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติท่ีรองรบัความเร็วสูงบนทางพิเศษบูรพาวิถี 
A PERFORMANCE EVALUATION OF AUTOMATIC LICENSE PLATE RECOGNITION SYSTEM FOR HIGH-SPEED VEHICLES  

ON BURAPHA WITHI EXPRESSWAY 

พลฉัตร ยงญาติ1,*, พรรณทิพา พันธ์ยิ้ม1 , ศิวัช ปัญญาชัยวัฒนากูล1 และ เทพฤทธิ์ รัตนปัญญากร2 
1 วิศวกร, กองวิจัยและพัฒนา, การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

2 ผู้อำนวยการ, กองวิจัยและพัฒนา, การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
*Corresponding author address: ponlachat.y@gmail.com 

บทคัดย่อ 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีแผนการพัฒนาระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ โดยการนำเทคโนโลยีระบบการเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบไม่มีไม้ก้ัน
ในรูปแบบหลายช่องทาง (Multi - Lane Free Flow: MLFF) มาใช้กับระบบทางพิเศษ ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ
รูปแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีระบบตรวจจับยานพาหนะอัตโนมัติ (Automatic Vehicle Identification: AVI) ร่วมกับระบบอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติ 
(Automatic License Plate Recognition: ALPR) ดังนั้น จึงได้มีการทดสอบประสิทธิภาพด้านความแม่นยำของระบบอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมติัที่
รองรับความเร็วสูง และระบบอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติที่ไม่รองรับความเร็วสูง โดยการติดตั้งอุปกรณ์ 1) กล้อง ALPR 2) อุปกรณ์ตรวจวัดสภาพจราจร 
(Microwave Radar Sensor) และ 3) อุปกรณ์ตรวจจับยานพาหนะ (Detector) บนโครงป้ายคร่อมช่องจราจร (Gantry) ตำแหน่ง กม.32+500 
ทิศทางมุ่งหน้าบางนา ทางพิเศษบูรพาวิถี จากการทดสอบทั้งช่วงเวลากลางวันและกลางคืนนั้น พบว่า ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์จากกล้อง 
ALPR ที่รองรับความเร็วสูงมีประสิทธิภาพในการตรวจจับป้ายทะเบียนได้จำนวน 95.65% จากรถทั้งหมดที่นับได้ด้วย Microwave Sensor ขณะที่
ระบบอ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะจากกล้อง ALPR ที่ไม่รองรับความเร็วสูงมีประสิทธิภาพในการตรวจจับป้ายทะเบียนได้จำนวน 63.11% จากรถ
ทั้งหมดที่นับได้ด้วย Microwave Sensor ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบความแม่นยำของกล้อง ALPR ทั้งสองแบบพบว่ากล้อง ALPR ที่รองรับความเร็วสูง 
มีประสิทธิภาพในการตรวจจับป้ายทะเบียนยานพาหนะมากกว่ากล้อง ALPR ที่ไม่รองรับความเร็วสูง 32.54% ผลการศึกษาในครั้งนี้จะสามารถ
นำไปใช้สำหรับระบบการเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบไม่มีไม้ก้ันในรูปแบบหลายช่องทาง (MLFF) ได้ในอนาคต 
คำสำคัญ: ระบบอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติ, การตรวจจับยานพาหนะ, ทางพิเศษบูรพาวิถี 

Abstract 

Expressway Authority of Thailand (EXAT) has a plan of developing the toll collection system by implementing  
the technology of Multi-Lane Free Flow (MLFF) to the expressway system. MLFF is a new Electronic Toll Collection (ETC) 
system that applies Automatic Vehicle Identification (AVI) system with Automatic License Plate Recognition (ALPR) system. 
Therefore, ALPR system with supporting high-speed vehicles has been tested the accuracy and efficiency of detecting  
the vehicles on expressway, comparing with ALPR system without supporting high-speed vehicles by installing 1) ALPR Camera 
2) Microwave Radar Sensor and 3) Vehicle Detector on gantry at Sta.32+500 with the direction of heading to Bangna on the 
Burapha Withi Expressway. The results of ALPR system testing both day time and night time indicates that ALPR system with 
supporting high-speed vehicles can detect 95.65% of all vehicles detected by Microwave Sensor, while ALPR system without 
supporting high-speed vehicles can detect 6 3 . 1 1 % of all vehicles detected by Microwave Sensor. In conclusion, comparing 
the accuracy of detecting vehicles between those 2 ALPR systems, ALPR system with supporting high-speed vehicles is more 
accuracy of detecting vehicles than ALPR system without supporting high-speed vehicles by 32.54%. Due to the result of this 
study, it shows that ALPR system with supporting high-speed vehicles will be applicable for MLFF in the future. 
Keywords: Automatic License Plate Recognition, Vehicle Detector, Burapha Withi Expressway 
 
1. บทนำ 

1.1. ที่มาและความสำคญัของปัญหา 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีแผนการพัฒนาระบบเก็บ 

ค่าผ่านทางพิเศษ โดยการนำเทคโนโลยีระบบการเก็บค่าผ่านทาง
พิเศษแบบไม่มีไม้กั้นในรูปแบบหลายช่องทาง (Multi - Lane Free 
Flow: MLFF) มาใช้กับระบบทางพิเศษ ซึ่งเป็นระบบเก็บค่าผ่านทาง
พิเศษอัตโนมัติรูปแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีระบบตรวจจับยานพาหนะ
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อัตโนมัติ (Automatic Vehicle Identification: AVI) ร่วมกับระบบ
อ ่ า นป ้ า ยทะ เ บ ี ย นอ ั ต โ นม ั ต ิ  ( Automatic License Plate 
Recognition: ALPR) ทั ้งนี ้ เนื ่องจากความเร็วของยานพาหนะ 
บนทางพิเศษถือเป็นปัจจัยสำคัญหนึ ่งที ่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ของอุปกรณ์ที ่เลือกใช้ ดังนั ้น จึงได้มีการทดสอบประสิทธิภาพ 
ด้านความแม่นยำของระบบอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติที ่รองรับ
ความเร็วสูง และระบบอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติที ่ไม่รองรับ
ความเร็วสูง โดยการติดตั ้งอุปกรณ์ 1) กล้อง ALPR 2) อุปกรณ์
ตรวจวัดสภาพจราจร (Microwave Radar Sensor) และ 3) อุปกรณ์
ตรวจจับยานพาหนะ (Detector) บนโครงป้ายคร่อมช่องจราจร 
(Gantry) ตำแหน่ง กม. 32+500 ทิศทางมุ่งหน้าบางนา ทางพิเศษ
บูรพาวิถี และทำการทดสอบท้ังช่วงเวลากลางวันและกลางคืน ซึ่งผล
การศึกษาในครั้งนี้จะสามารถนำไปใช้สำหรับระบบการเก็บค่าผ่าน
ทางพิเศษแบบไม่มีไม้กั ้นในรูปแบบหลายช่องทาง (MLFF) ได้ใน
อนาคต 

1.2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของกล้องอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์
ที่รองรับการอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ใช้ความเร็วสูง และกล้อง
อ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ไม่รองรับความเร็วสูง 

2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกล้องอ่านป้ายทะเบียน
รถยนต์ที่รองรับการอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ใช้ความเร็วสูง และ
กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ไม่รองรับความเร็วสูงที่ช่วงความเร็ว
ต่างๆ 

1.3. ขอบเขตการศึกษา 

การวิจัยนี้ทำการทดสอบประสิทธิภาพด้านความแม่นยำของ
ระบบอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติที่รองรับความเร็วสูง และระบบอ่าน
ป้ายทะเบียนอัตโนมัติที่ไม่รองรับความเร็วสูง โดยการติดตั้งอุปกรณ์ 
กล้อง ALPR อุปกรณ์ตรวจวัดสภาพจราจร (Microwave Radar 
Sensor) และ อุปกรณ์ตรวจจับยานพาหนะ (Detector) บนโครง
ป้ายคร่อมช่องจราจร (Gantry) ตำแหน่ง กม. 32+500 ทิศทาง 
มุ่งหน้าบางนา ทางพิเศษบูรพาวิถี โดยทดสอบทั้งช่วงเวลากลางวัน
และกลางคืนในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  

2.1. การอ่านปา้ยทะเบียนอัตโนมัติ 

ระบบการอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์อัตโนมัติ เป็นระบบที่ต้อง
ว ิเคราะห์ต ัวเลขและตัวอักษร จากป้ายทะเบียนรถยนต์ ดังนั้น
จำเป็นต้องมีกล้องที่เป็นตัวรับสื่อ และเมื่อรับสื่อที่เป็นภาพที่วิเคราะห์
แล้วว่าเป็นรถยนต์ที่มีป้ายทะเบียน ระบบจะทำการวิเคราะห์ต่อว่าใน
ภาพดังกล่าวมีป้ายทะเบียนอยู่ ณ ส่วนใดของภาพ และทำการระบุ
ตำแหน่งนั้นๆ ไปวิเคราะห์ต่อเพ่ือให้ได้มาซึ่งตัวอักษรบนป้ายทะเบียน 

 การประมวลผลภาพเพื่อที่จะได้ค่ามาวิเคราะห์นั้นประกอบด้วย
หลายตัวแปรหรือหลายปัจจัยที่มีความสำคัญ ได้แก่ สี ที่จะเป็นตัวบอก
ความแตกต่างระหว่างพื้นหลังและตัววัตถุ หรือรูปทรงต่างๆ (Contour) 
ต่อมา คือ หน่วยของภาพ หรือ พิกเซล ที่มีผลในเรือ่งของความละเอียด 
ซึ่งยิ่งละเอียดมากก็จะสามารถแยกส่วนของข้อมูลภาพได้ถูกต้องแม่นยำ
ยิ่งขึ้น และแสงซ่ึงหากมีแสงน้อยอาจจะทำให้การวิเคราะห์ป้ายทะเบียน
มีความแม่นยำน้อยลง และสุดท้ายคือ ความเร็วของยานพาหนะซึ่งยิ่งมี
ความเร็วสูงมากขึ้นความแม่นยำในการตรวจจับป้ายทะเบียนก็อาจจะ
ลดน้อยลง ดังนั ้น ปัจจัยพื ้นฐานที ่จะได้ข้อมูลจากภาพเพื ่อนำไป
วิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำนั้น ได้แก่ สี ปริมาณพิกเซล แสง และความเร็ว
ของยานพาหนะ ทั้งนี้ จากปัจจัยดังที่กล่าวมาหากมีการเลือกใช้อุปกรณ์
ตรวจจับป้ายทะเบียนรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงมากขึ้นก็จะยิ่งทำให้
โอกาสเกิดความผิดพลาดในการตรวจจับป้ายทะเบียนลดลงได้  

กระบวนการอ่านป้ายทะเบียน (License plate recognition) จาก
ภาพนิ ่งหรือภาพเคลื ่อนไหว ประกอบด้วย 3 ขั ้นตอนหลัก คือ  
1) การหาตำแหน่งของป้ายทะเบียน (License plate detection)  
2) การแยกตัวอักษร (Character segmentation) และ 3) การอ่าน
ตัวอักษร (Optical character recognition) ซึ ่งการพัฒนาวิธีการ 
ในแต่ละขั้นตอนให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่อนข้าง
ยากเนื่องจากข้อกำหนดต่างๆ ที่แตกต่างกันจะทำให้ผลลัพธ์ที่ได้อาจ
ไม่ถูกต้องเท่าที่ควร เช่น ลักษณะของป้ายทะเบียนที่มีหลายรูปแบบ 
ป้ายทะเบียนชำรุดเส ียหาย การเปลี ่ยนแปลงของแสงที ่ม ีอยู่
ตลอดเวลา หรือสภาวะแวดล้อมในการนำเข้าข้อมูลภาพไม่เหมาะสม 
เป็นต้น โดยระบบอ่านป้ายทะเบียนก็จะนำเสนอเทคนิควิธีการภายใต้
เง ื ่อนไขท ี ่ม ีความแตกต ่างก ัน เพ ื ่อสามารถประมวลผลให ้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

การหาตำแหน ่งของป ้ายทะเบ ียนจะสามารถทำได ้จาก
คุณลักษณะพิเศษของป้ายเอง เช ่น โครงสร้างทางเลขาคณิต 
อัตราส่วนความกว้างความสูง สี ลักษณะของโทนสีขาวดำ ความถี่ 
การเปล่ียนแปลงของความเข้มแสงหรือคุณลักษณะของตัวอักษรที่อยู่
ในป้าย ค่าความเปลี่ยนแปลงจากการเปลี่ยนแปลงของ gradient 
อัตราส่วนของตัวอักษร และอัตราการกระจายตัวของช่วงว่างระหว่าง
ตัวอักษร เป็นต้น ด้วยคุณลักษณะดังกล่าวจึงทำให้สามารถหา
ตำแหน่งของป้ายทะเบียนได้ ซึ่งขั้นตอนต่อมาก็คือการแยกตัวอักษร
และอ่านตัวอักษร ในการแยกตัวอักษรสามารถทำได้หลายวิธี เช่น 
การทำ  Projection ว ิ ธ ีทาง  Morphology การทำ  Relaxation 
Labeling และการหา Component ที่ติดกัน เป็นต้น ในแต่ละวิธีก็
จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไปสำหรับส่วนขั้นตอนของการอ่าน
ตัวอักษรนั้นมีวิธีการต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น Genetic Algorithm, 
Neural Networks, Fuzzy, C-means, Support Vector Machine 
และ Markov Processes เป็นต้น [1] 
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2.2. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ที่ผ่านมามีงานวิจัยหลายงานวิจัยที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับระบบ
ตรวจจับป้ายทะเบียนรถยนต์ ทั้งส่วนของการปรับการอ่านป้าย
ทะเบียนให้สอดคล้องกับตัวอักษรของแต่ละภาษา การประมวลผล
จากภาพป้ายทะเบียนเป็นข้อมูลตัวอักษร การปรับปรุงโปรแกรม
ประมวลผลป้ายทะเบียนลักษณะต่างๆ การวิเคราะห์ความแม่นยำ
ในการอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ด้วยวิธีต่างๆ แต่ยังมีอีกหนึ่งปัจจัย
สำคัญที่ยังไม่มีการศึกษามากนัก คือ ความเร็วของรถยนต์ที่ส่งผลต่อ
ระบบการอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ โดยเฉพาะบนทางพิเศษซึ่งมีการ
ใช้ความเร็วค่อนข้างสูง ทั้งนี้ ได้สรุปการวิจัยที่เก่ียวข้องได้ดังนี้ 

 Ogiuchi, Y. และคณะ [2] ทำการศึกษาระบบอ่านแผ่นป้าย
ทะเบียนอัตโนมัต ิในประเทศไทยด้วยระบบเซนเซอร์ร ูปภาพ  
โดยศึกษาการตรวจจับป้ายทะเบียน และการอ่านป้ายทะเบียน 
ที่ประกอบด้วยการอ่านตัวอักษรภาษาไทยประจำหมวดและตัวเลข
อารบิคหมายเลขทะเบียน ทำการเก็บข้อมูลรูปภาพรถยนต์ทุก
ประเภทท้ังช่วงกลางวันและกลางคืน สามารถรวบรวมข้อมูลรูปภาพ
นำเข้าเพื่อประมวลผลทั้งหมด 10,174 ภาพ พบว่า มีความแม่นยำ
ในการตรวจจับป้ายทะเบียนร้อยละ 94.6 มีความแม่นยำในการอ่าน
ตัวเลขอารบิคหมายเลขทะเบียนร้อยละ 93.7 มีความแม่นยำในการ
อ่านตัวอักษรภาษาไทยประจำหมวดร้อยละ 92.8 และมีความ
แม่นยำในการอ่านทั ้งต ัวอักษรและตัวเลขหมายเลขทะเบ ียน 
ร้อยละ 92 สามารถสรุปความแม่นยำโดยรวมทั้งหมดของระบบ
ตรวจจับและอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติร้อยละ 87 

T.Lovas และคณะ [3] ทำการศึกษาโดยใช้แสงเลเซอร์ในการ
ตรวจสอบหาวัตถุที่อยู่บนถนน ซึ่งภาพที่ได้จากการสะท้อนกลับของ
แสงเลเซอร์จะมีการใช้ความแตกต่างของเทรชโฮลด์ (Threshold) 
เพ่ือแยกภาพยานพาหนะออกจากภาพถนน ซึ ่งจะมีการแยก
ประเภทยานพาหนะออกเป็น 3 ประเภท คือ รถยนต์ส่วนบุคคล,  
รถอเนกประสงค์ และรถบรรทุก หลังจากนั้นก็ทำการเปรียบเทียบ
การจำแนกประเภทยานพาหนะ 3 วิธี ได้แก่ การใช้ค่าระยะห่างที่
น้อยที ่สุด การใช้โครงข่ายประสาทเทียม และ การจำแนกด้วย
วิธีการใช้กฎพบว่า วิธีการใช้ค่าระยะห่างที่น้อยที่สุดเป็นวิธีที่มีความ
ผ ิดพลาดน ้อยท ี ่ส ุด โดยการทดสอบคร ั ้ งน ี ้ เป ็นการทดสอบ
ยานพาหนะท้ังหมด 261 คัน 

Puarungroj, W. และคณะ [4] ทำการศึกษาระบบอ่านแผ่น
ป้ายทะเบียนอัตโนมัติเฉพาะแผ่นป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์ใน
ประเทศไทยโดยศึกษาการตรวจจับป้ายทะเบียน และการอ่านป้าย
ทะเบียนที่ประกอบด้วย 3 บรรทัด ดังนี้ บรรทัดที่หนึ่ง คือ ตัวอักษร
ภาษาไทยประจำหมวด บรรทัดที่สอง คือ ชื่อจังหวัดที่จดทะเบียน 
และบรรทัดที่สาม คือ ตัวเลขอารบิคหมายเลขทะเบียน ตามลำดับ
จากด้านบนไปด้านล่าง โดยนำเสนอวิธีการฝึกสอนและอ่านป้าย
ทะเบียนแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรกแบ่งแยกบรรทัดแต่ละ

บรรทัดของแผ่นป้ายทะเบียนโดยใช้วิธ ี deep learning (Mobile 
Nets และ Inception-v3) และข ั ้นตอนที ่สองการฝ ึกสอนอ่าน
ตัวอักษรภาษาไทยและตัวเลขอารบิค บนแผ่นป้ายทะเบียน ทำการ
ประมวลผลกับรูปภาพนำเข้าในหลายมุมมอง พบว่า ระบบอ่านแผ่น
ป้ายทะเบียนอัตโนมัติที่พัฒนาขึ้นมีความแม่นยำในการตรวจจับและ
แบ่งแยกบรรทัดร้อยละ 96.94 และมีความแม่นยำในการอ่าน
ตัวอักษรและตัวเลขอารบิคหมายเลขทะเบียนร้อยละ 91.76 

Tejas, K. และคณะ [5] ศึกษาประสิทธิภาพของระบบอ่านแผ่น
ป้ายทะเบียนอัตโนมัติโดยการพัฒนาอัลกอริทึม Unique Edge 
Detection และ Smarter Interpretation ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 
คือ 1) การเตรียมวิดีโอหรือรูปภาพนำเข้าของรถยนต์จากความ
ละเอียดกล้อง ระยะห่าง สภาพแสงสว่างและสภาพอากาศท่ีแตกต่าง
กัน 2) การหาตำแหน ่งแผ ่นป ้ายทะเบ ียน 3) การแบ ่งแยก 
ตัวอักษรบนแผ่นป้ายทะเบียน และ 4) การอ่านแผ่นป้ายทะเบียน 
ประมวลผลภาพนำเข้าทั้งหมด 95 ภาพ พบว่า มีความแม่นยำใน
การหาตำแหน่งแผ่นป้ายทะเบียนร้อยละ 97.89 มีความแม่นยำ 
ในการแบ่งแยกตัวอักษรบนแผ่นป้ายทะเบียนร้อยละ 98.947 และ 
มีความแม่นยำในการอ่านแผ่นป้ายทะเบียนร้อยละ 96.842 

3. วิธีการดำเนินการวจิัย 

3.1. พ้ืนที่ศึกษา 

การศึกษานี ้พ ิจารณาเลือกพื ้นที ่ เส ้นทางพิเศษบูรพาวิถี  
ตำแหน่ง กม.32+500 ทิศทางมุ่งหน้าบางนา (รูปที่ 1) ซึ่งเส้นทาง
ดังกล่าว เป็นเส้นทางพิเศษที่มีแนวเส้นทางเชื ่อมต่อข้ามจังหวัด  
ซึ่งพฤติกรรมของผู้ขับขี่ที ่เดินทางระยะทางไกลมักจะใช้ความเร็ว
ค่อนข้างสูง 

 
รูปที่ 1 ตำแหน่งของด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษที่ใช้ศึกษา 

ในการสำรวจข้อมูลจะทำการเก็บข้อมูลเฉพาะปริมาณจราจร
ช่องขวาสุดซึ่งคาดว่าจะมีพฤติกรรมการขับขี่โดยใช้ความเร็วสูง โดย
การติดตั ้งอุปกรณ์ระบบตรวจจับรถที ่ผ ่านช่องทาง และระบบ
ตรวจจับป้ายทะเบียนอัตโนมัต ิบนโครงป้ายคร่อมช่องจราจร 
(Gantry) (รูปที่ 2) โดยทดสอบทั้งช่วงเวลากลางวันและกลางคืน 
เพ่ือนำข้อมูลไปวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าความแม่นยำของระบบอ่าน
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ป้ายทะเบียนอัตโนมัติที่รองรับความเร็วสูงและไม่รองรับความเร็วสูง 

 
รูปที่ 2 โครงป้ายคร่อมช่องจราจร (Gantry) สำหรับติดต้ัง

อุปกรณ์ 

3.2. ระบบอ่านปา้ยทะเบียนอัตโนมัติ 

ระบบอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติ ที่ติดตั้งที่ Gantry ตำแหน่ง 
กม.32+500 ทางพิเศษบูรพาวิถี (ขาเข้า) จะทำการติดต้ังในช่องทาง
ด้านขวาสุด ซึ ่งอุปกรณ์ที ่ใช้ในการทดสอบประกอบด้วย กล้อง  
High Speed ALPR Camera, กล้อง ALPR (รูปที่ 3), Microwave 
Sensor, Lidar Detector (รูปที่ 4), Outdoor Cabinet  

 
รูปที่ 3 การติดตั ้งกล้อง ALPR บนโครงป้ายคร่อมช่องจราจร 

(Gantry) 

 
รูปที่ 4 การติดต้ัง Lidar Detector 

อุปกรณ์ที่ติดตั้งแต่ละชนิด มีประโยชน์ ดังนี้ 1) กล้อง High 
Speed ALPR Camera ใช้ในการตรวจจับป้ายทะเบียนอัตโนมัติที่
รองรับความเร็วสูง 2) กล้อง ALPR ใช้ในการตรวจจับป้ายทะเบียน
อัตโนมัติที่ไม่รองรับความเร็วสูง 3) Microwave Sensor ใช้ในการ
วัดความเร็วรถที ่ผ ่านจุดทดสอบ 4) Lidar Detector ใช้ในการ
ตรวจจับรถทุกคันที ่ผ่านจุดตรวจจับในช่องขวาสุด 5) Outdoor 
Cabinet เป็นตู้ควบคุมที่เก็บอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ, Server และ
แหล ่งจ ่ายไฟ ประกอบด้วย 4G Router, NVR Storage, ALPR 
Server, Lane Controller Sever, PoE Switch และ  UPS โ ด ย
รูปแบบการติดต้ังแสดงดังรูปที่ 5 

 
รูปที่ 5 การออกแบบการติดต้ังและรูปแบบการเช่ือมต่อระบบ 

เมื่อทำการติดตั้งระบบอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติแล้ว ทำการ
ปรับเทียบระบบการอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติโดยการกำหนดพื้นที่
ประมวลผลภาพเคลื ่อนไหว (Capture Area) แล้วระบบอ่านป้าย
ทะเบียนจะนำส่งภาพรถที่ตรวจจับได้เข้าสู่ระบบประมวลผลเพื่อหา
ตำแหน่งของป้ายทะเบียนและอ่านป้ายทะเบียนต่อไป ประมวลผล
การอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติจากภาพเคลื่อนไหว ประกอบด้วย 2 
ขั้นตอนหลัก คือ การหาตำแหน่งของป้ายทะเบียน (License plate 
detection) และการอ่านป้ายทะเบียน (Character recognition) 
ส่วนอุปกรณ์  

4. ผลการศึกษา 

4.1. ผลการประเมินระบบตรวจจับป้ายทะบียนรถยนต์
อัตโนมัติ (ALPR) 

จะแบ่งรถยนต์ออกเป็น 3 กลุ่ม ตามช่วงความเร็ว ได้แก่ 50-75 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง 75-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และ 100 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมงขึ้นไป ซึ่งผลการตรวจสอบมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

4.1.1. การตรวจพบป้ายทะเบียนรถยนต์จากกล้อง 

ALPR ที่ไม่รองรับความเร็วสูง  

จากผลการตรวจพบป้ายทะเบียนรถยนต์จากกล้อง ALPR ที่ไม่
รองรับความเร็วสูง พบว่า ในกลุ ่มรถยนต์ที ่มีความเร็ว 50-75 
กิโลเมตรต่อชั ่วโมง กล้อง ALPR สามารถตรวจพบป้ายทะเบียน
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รถยนต์เป็นสัดส่วนมากที่สุดที่ 81.89% และไม่สามารถตรวจพบ
ป้ายทะเบียนรถยนต์เป็นสัดส่วน 18.11% ขณะที่กลุ่มของรถยนต์ที่
มีความเร็วสูงกว่า 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงข้ึนไป พบว่า กล้อง ALPR 
กลับตรวจพบป้ายทะเบียนรถยนต์ได้เป็นสัดส่วนน้อยกว่า รถยนต์ที่
ไม่สามารถตรวจพบป้ายทะเบียนรถยนต์ได้ แสดงดังรูปที่ 6 

 
รูปที่ 6 ประสิทธิภาพของการตรวจพบป้ายทะเบียนรถยนต์จาก

กล้อง ALPR ที่ไม่รองรับความเร็วสูง 

4.1.2. การตรวจพบป้ายทะเบียนรถยนต์จากกล้อง 

ALPR ที่รองรับความเร็วสูง 

จากผลการตรวจพบป้ายทะเบียนรถยนต์จากกล้อง ALPR ที่
รองรับความเร็วสูง พบว่า ในกลุ ่มรถยนต์ที ่มีความเร็ว 50-75 
กิโลเมตรต่อชั ่วโมง กล้อง ALPR สามารถตรวจพบป้ายทะเบียน
รถยนต์เป็นสัดส่วนมากที่สุดที่ 98.27% และไม่สามารถตรวจพบ
ป้ายทะเบียนรถยนต์เป็นสัดส่วนเพียง 1.73% ขณะที ่กลุ ่มของ
รถยนต์ที่มีความเร็วสูงกว่า 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป พบว่า 
กล้อง ALPR ก็ยังคงตรวจพบป้ายทะเบียนรถยนต์ได้เป็นสัดส่วน
มากกว่ารถยนต์ที่ไม่สามารถตรวจพบป้ายทะเบียนรถยนต์ได้ โดย
สัดส่วนของรถยนต์ที่ไม่สามารถตรวจพบป้ายทะเบียนได้จะเพิ่มขึ้น
ตามค่าความเร็ว แสดงดังรูปที่ 7 

 
รูปที่ 7 ประสิทธิภาพของการตรวจพบป้ายทะเบียนรถยนต์จาก

กล้อง ALPR ที่รองรับความเร็วสูง 

4.1.3. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจพบป้าย
ทะเบียนรถยนต์จากกล้อง ALPR ที่รองรับและ
ไม่รองรับความเร็วสูง 

เมื่อทำการเปรียบเทียบค่าความแม่นยำของการตรวจพบป้าย
ทะเบียนรถยนต์จากกล้อง ALPR ที่รองรับและไม่รองรับความเร็วสูง 
พบว่า กล้อง ALPR ที่รองรับความเร็วสูง สามารถตรวจพบป้าย
ทะเบียนเป็นสัดส่วนที่สูงกว่ากล้อง ALPR ที่ไม่รองรับความเร็วสูงที่
ทุกช่วงความเร็ว โดยเมื่อค่าความเร็วยิ่งเพ่ิมสูงขึ้นค่าความแตกต่างก็
มีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นเดียวกัน แสดงดังรูปที่ 8 

 
รูปที่ 8 การเปร ียบเท ียบประส ิทธ ิภาพของการตรวจพบ 

ป ้ ายทะเบ ี ยนรถยนต ์ จากกล ้ อง  ALPR ท ี ่ รอง รับ 
และไม่รองรับความเร็วสูง 

5. สรุปผลการศึกษา 

จากการทดสอบประสิทธิภาพระบบตรวจจับป้ายทะเบียน
รถยนต์อัตโนมัติ (ALPR) ที่รองรับความเร็วสูง เปรียบเทียบกับระบบ
ที ่ไม ่รองร ับความเร ็วส ูง เพื ่อนำไปประยุกต์ใช ้ในการพัฒนา
เทคโนโลยีระบบการเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบไม่มีไม้กั้นในรูปแบบ
หลายช่องทาง (Multi - Lane Free Flow: MLFF) สามารถสรุปได้
ว ่า ระบบอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัต ิท ี ่ทำการทดสอบบริเวณ 
ตำแหน่ง กม. 32+500 ทิศทางมุ่งหน้าบางนา ทางพิเศษบูรพาวิถี 
เมื ่อทำการเปรียบเทียบค่าความแม่นยำของการตรวจพบป้าย
ทะเบียนรถยนต์จากกล้อง ALPR ที่รองรับและไม่รองรับความเร็วสูง 
พบว่า กล้อง ALPR ที่รองรับความเร็วสูง สามารถตรวจพบป้าย
ทะเบียนเป็นสัดส่วนที่สูงกว่ากล้อง ALPR ที่ไม่รองรับความเร็วสูงที่
ทุกช่วงความเร็ว โดยเมื่อค่าความเร็วยิ่งเพ่ิมสูงขึ้นค่าความแตกต่างก็
มีแนวโน้มสูงขึ ้น ดังนั ้น การเลือกใช้อุปกรณ์ระบบตรวจจับป้าย
ทะเบียนรถยนต์อัตโนมัติ (ALPR) ที่รองรับความเร็วสูงจึงเป็นปัจจัย
สำคัญในการเลือกใช้อุปกรณ์บนทางพิเศษซึ่งเป็นเส้นทางที่มีการใช้
ความเร็วสูงกว่าถนนปกติ ทั้งนี ้ความสมบูรณ์ของป้ายทะเบียนก็
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการตรวจจับป้ายทะเบียนด้วยเช่นเดียวกัน 
ดังนั ้น ในการกำหนดมาตรฐานการตรวจสภาพรถควรจะหมาย
รวมถึงสภาพของป้ายทะเบียนด้วย เพื่อประสิทธิภาพในการอ่าน
ป้ายทะเบียน และหากจะปรับเปลี ่ยนจากระบบเก็บค่าผ่านทาง
พิเศษอัตโนมัติเป็นการเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบไม่มีไม้กั ้นใน
รูปแบบหลายช่องทาง (Multi - Lane Free Flow: MLFF) ก็ควรมี
การกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติให้มี
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ประสิทธิภาพสูงขึ้น 

6. ข้อเสนอแนะ 

ผลจากการการประเมินประสิทธิภาพของระบบอ่านป้าย
ทะเบียนอัตโนมัติที่รองรับความเร็วสูงบนทางพิเศษบูรพาวิถี ทำให้
ทราบถึงความจำเป็นในการเลือกใช้อุปกรณ์ระบบตรวจจับป้าย
ทะเบียนรถยนต์อัตโนมัติ (ALPR) ที่สอดคล้องกับสภาพจราจรในแต่
ละสายทาง ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะจากงานวิจัยเพ่ือเป็นแนวทางในการ
วิจัยคร้ังต่อไป ดังนี้ 

1. ควรเพิ่มอุปกรณ์ที่ตรวจสอบความแม่นยำของการตรวจจับ
ความเร็วยานพาหนะ เพื ่อสอบทานความแม่นยำของความเร็วที่
ตรวจจับได้ 

2. ในอนาคต เพื่อสนับสนุนแนวทางการพัฒนาระบบอ่านป้าย
ทะเบียนอัตโนมัติให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ป้ายทะเบียนควรออกแบบ
ตัวอักษรให้สามารถอ่านได้ง่ายด้วยกล้อง ใช้อักขระเดียวกันทุก
ประเภทรถ และการตรวจสภาพรถควรจะหมายรวมถึงสภาพของ
ป้ายทะเบียนด้วย 

7. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณพนักงานและลูกจ้างการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ทุกท่าน และบริษัทผู้ให้บริการด้านระบบสารสนเทศและระบบอ่าน
แผ่นป้ายทะเบียนอัตโนมัติ ที่ได้เอ้ือเฟ้ือข้อมูลและให้ความช่วยเหลือ
ในการดำเนินการวิจัยคร้ังนี้ 
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ผลกระทบของมาตรการปอ้งกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ต่อพฤติกรรมการเดินทางของผู้โดยสารรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

EFFECTS OF COVID-19 PREVENTIVE MEASURES ON TRAVEL BEHAVIOR OF RAIL TRANSIT PASSENGERS  
IN BANGKOK METROPOLITAN REGION 

จณิตตา จารุวัฒนานนท์1, ศักด์ิสิทธิ์ เฉลิมพงศ ์1,2,* และ ภาธินันท์ ไทยทัตกุล2 
1 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, คณะวิศวกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย 

2 สถาบันการขนส่ง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย 
*Corresponding author address: saksith.c@chula.ac.th 

บทคัดย่อ 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเดินทาง กล่าวคือประชาชนมี
แนวโน้มหลีกเลี ่ยงการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะเพื ่อลดความเสี ่ยงในการติดเชื ้อ และหันไปใช้รถยนต์ส่วนบุคคลซึ ่งอาจส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งในภาพรวม ทั้งนี้ การใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ดีจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ประชาชนในการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ และลดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเดินทางไปใช้รถยนต์ได้ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ผลกระทบของมาตรการป้องกัน COVID-19 ได้แก่ มาตรการด้านการกักตัว การสวมหน้ากากอนามัย การฉีดวัคซีน ปัจจัยด้านลักษณะทางเศรษฐกิจ
และสังคม และทัศนคติเก่ียวกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 ต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการเดินทางในสถานการณ์สมมติที่มีเงื่อนไขของจำนวน
ผู้ติดเชื้อภายในประเทศ และสัดส่วนของผู้ได้รับวัคซีนที่แตกต่างกัน โดยใช้ข้อมูลจากการสำรวจข้อมูลแบบ Stated Preference ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่าง
เป็นผู้ที่ใช้รถไฟฟ้าในการเดินทางและมีทางเลือกในการเดินทางเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลหรือแท็กซี่ โดยทำการวิเคราะห์ผลกระทบของมาตรการและ
ปัจจัยอื่น ๆ ด้วยวิธีสถิติเชิงพรรณนา และแบบจำลองโลจิตพหุนามในการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกรูปแบบการเดินทางใน
แต่ละสถานการณ์ จากผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า หากจำนวนผู้ติดเชื้อเพ่ิมขึ้น รวมถึงหากมีการผ่อนปรนมาตราการการสวมหน้ากากอนามัยขณะ
เดินทางและมาตรการการกักตัวผู้ที่มาจากต่างประเทศจะส่งผลให้ประชาชนหลีกเล่ียงการใช้รถไฟฟ้าจริง ซึ่งผู้ที่มีแนวโน้มจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
การเดินทาง คือ ผู้เดินทางเพศหญิง ผู้ที่มีผู้พักอาศัยร่วมกันที่อายุมากกว่า 60 ปี และผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อย่างไรก็ดีหากมีการกระจาย
วัคซีนให้ประชาชนได้รับอย่างทั่วถึง จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพื่อรักษาประสิทธิภาพของระบบการจราจร
ขนส่งในภาพรวม 
คำสำคัญ: การเลือกรูปแบบการเดินทาง, สถานการณ์สมมติ, แบบจำลองโลจิตพหุนาม, COVID-19 

Abstract 

The outbreak of the novel coronavirus (COVID-19) has changed mobility patterns and travel behaviors. Some commuters 
switched from public transport to private vehicle or taxi to avoid the risk of COVID-19 infection, adversely affecting the 
efficiency of the transport system overall. Effective measures to prevent the spread of COVID-19 can provide assurance of 
public transport use and minimize changes in travel behaviors in favor of cars. This study aims to examine the effects of the 
COVID-19 preventive measures on mode choice, given the number of local transmitted cases and the proportion of vaccinated 
population. Hypothetical scenarios were constructed based on the following combinations of COVID-19 preventive measures, 
including the duration of quarantine of internal travelers, the proportion of face mask wearing population, and the proportion 
of vaccinated population. The stated preference surveys were conducted on people who normally used rail transit but also 
had private cars or taxi as travel options. The effects of the preventive measures and other factors were analyzed by descriptive 
statistics and Multinomial Logit choice modeling was used for analyzing the factors affecting the mode choices under each 
situation. Our findings showed that an increment of infected cases and the relaxation of preventive measures (i.e., mandatory 
mask wearing, required quarantine period) would lead people to refrain from using rail transit, particularly females, people 
with shared residents over 60 years old and those with a college degree. Widespread vaccination can assure the confidence 
in public transport use and maintain the efficiency of the overall transport system. 
Keywords: Mode choice behavior, Hypothetical scenarios, Multinomial Logit Model, COVID-19 
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1. บทนำ 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ที่เริ่มมีการแพร่ระบาดระลอกที่ 1 ในประเทศ
ไทยเมื่อวันที่ 6 มีนาคม ค.ศ.2020 [1] ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการ
ระบาดเป็นวงกว้าง นำไปสู่จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 เกิน 1,000 
คน จากสถานการณ์ดังกล่าวทางรัฐบาลไทยประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉิน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ และยับยั้งการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ซึ่งทำให้องค์กรและบริษัทต่างๆ ได้มีนโยบายในการ
ปรับเปล่ียนวิธีการทำงานให้เข้ากับสถานการณ์ เช่น การเหลื่อมวัน
และเวลาทำงาน การทำงานที่บ้าน (Work from Home) และการ
เรียนการสอนออนไลน์ เป็นต้น รวมถึงมาตรการของระบบขนส่ง
สาธารณะที่มีการกำหนดมาตรการเพ่ือการรักษาระยะห่างทางสังคม 
(Social Distancing) ในการเด ินทาง ผ ู ้ โดยสารท ุกคนต ้องใส่
หน้ากากอนามัย การกำหนดตำแหน่งที่นั ่ง และการจำกัดจำนวน
ผู้โดยสารบนรถ [2] มาตรการดังกล่าวส่งผลทำให้กิจกรรมต่าง ๆ 
ของประชาชนลดลง ผู้คนมีการเดินทางที่น้อยลง รวมถึงความกังวล
ส่วนบุคคลต่อความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 ทำให้ประชาชน
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเดินทาง โดยเฉพาะพฤติกรรม
ในการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ ไม่เฉพาะแต่ในช่วงที่เกิด
วิกฤตที่การระบาดของโรครุนแรงเท่านั้น แต่อาจรวมถึงการดำเนิน
ชีวิตในโลกหลังสถานการณ์แพร่ระบาดด้วย ซึ ่งผู ้วิจัยได้เห็นถึง
ความสำคัญของการขนส่งมวลชนโดยรถไฟฟ้า เนื่องจากเป็นระบบ
การขนส่งที ่ช ่วยลดปัญหาการจราจรติดขัด รวมถึงปัญหาทาง
สิ่งแวดล้อม แต่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติที่ต้องเผชิญกับโรคระบาด
รุนแรง มนุษย์ย่อมมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อความอยู่รอด 
ส่งผลให้พฤติกรรมการเดินทางของผู้คนเปล่ียนแปลงไป  

งานวิจัยนี้มุ่งเน้นไปที่การศึกษาผลกระทบของมาตรการป้องกัน 
COVID-19 ได้แก่ มาตรการด้านการกักตัว การสวมหน้ากากอนามัย
ต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการเดินทาง ในสถานการณ์สมมติที่มี
เงื่อนไขของจำนวนผู้ติดเชื้อ และสัดส่วนของผู้ได้รับวัคซีนที่แตกตา่ง
กัน และศึกษาปัจจัยเกี ่ยวกับลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม 
คุณลักษณะของการเดินทาง และทัศนคติที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกรูปแบบการเดินทางระหว่างรถไฟฟ้า รถยนต์ส่วนบุคคล และ
แท็กซี่ ในสถานการณ์สมมติ โดยเจาะจงกลุ่มผู้ที่เดิมใช้รถไฟฟ้าใน
การเดินทางก่อนเกิดวิกฤต COVID-19 และมีทางเลือกในการ
เดินทาง คือ รถยนต์ส่วนบุคคลหรือแท็กซี่ โดยใช้แบบจำลองโลจิต
พหุนามในการวิเคราะห์ตัวแปรที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือก
รูปแบบการเดินทางในแต่ละสถานการณ์  

2. การทบทวนงานวิจยัที่เก่ียวข้อง 

จากการทบทวนงานวิจ ัยที ่เก ี ่ยวข้องกับการเปลี ่ยนแปลง
พฤติกรรมการเดินทาง พบว่าหนึ่งในสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมการเดินทาง คือ สาเหตุอันเนื่องมาจากปัจจัยภายนอกท่ี
ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภัยธรรมชาติ จากการศึกษาของ Fu & 
Wilmot (2004) [3] อุบัติเหตุ การก่อการร้าย รวมถึงเหตุการณ์โรค
ระบาด โดยมีงานวิจัยที่เก่ียวข้องดังนี้ 

Kim et al. (2017) [4] ได้ศึกษาพฤติกรรมการเดินทางด้วย
ระบบขนส่งสาธารณะในช่วงการระบาดของโรคเมอร์ส (MERS) 
พบว่า การใช้ระบบขนส่งสาธารณะลดลงอย่างอย่างรวดเร็วถึง 
11.8% จำนวนคนเดินทางลดลง 10.8% โดยเด็กและผู้อาวุโสลดการ
ใช้ระบบขนส่งสาธารณะลงอย่างมาก อีกทั้งรถไฟได้รับผลกระทบ
จากการลดใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากกว่าเมื ่อเทียบกับรถบัส 
นอกจากนี้ยังพบว่าผู้คนที่อาศัยอยู่ในละแวกใกล้เคียงที่มีราคาที่ดิน
สูง มีการลดการใช้การขนส่งสาธารณะมากกว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ที่
มีราคาที่ดินต่ำ อาจสรุปได้ว่าการแพร่กระจายของไวรัสส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเดินทางท่ีแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ
และสังคมที่แตกต่างกัน และพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ประชากรกลุ่มที่มี
รายได้น้อยจะอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ที่ราคาที่ดินต่ำ และมีความยืดหยุ่นใน
การใช้ชีวิตต่ำ อาจจำเป็นต้องเลือกตัวเลือกที่เสี ่ยง เนื ่องจากมี
ทางเลือกในการเดินทางไม่มาก 

Wen et al. (2005) [5] ได้วิเคราะห์อิทธิพลของโรคซาร์สต่อ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีนในกรุงปักกิ่ง พบว่าโรคซาร์สมี
ผลกระทบต่อความตั้งใจในการเดินทาง พฤติกรรมและรูปแบบการ
เดินทางของผู ้คน ผู ้คนแสดงความกังวลต่อความปลอดภัยและ
สุขอนามัยของสถานที่ท่องเที่ยว สถานบันเทิงสาธารณะ โรงแรม 
รวมถึงวิธีการเดินทาง ผลการศึกษายังแสดงให้เห็นอีกว่าผู้หญิงและผู้
ที่มีการศึกษาสูงมีความกังวลในเร่ืองความปลอดภัยและสุขอนามัย 

Rittichainuwat & Chakraborty (2009) [6] ได้ศึกษาการรับรู้
ความเสี ่ยงในการเดินทางจากการก่อการร้าย และโรคระบาด 
กรณีศึกษาประเทศไทย พบว่าผู ้คนไม่ได้หยุดการเดินทางอย่าง
สมบูรณ์ หากมีความเสี่ยงสูงต่อการก่อการร้าย นักท่องเที่ยวเลือกที่
จะเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางท่ีอันตรายน้อยกว่า ในแง่การ
รับรู้ความเสี่ยงจากโรคระบาด ผู้เดินทางที่มีประสบการณ์น้อยจะมี
ความกังวลเกี่ยวกับโรคมากกว่าเพราะขาดความรู้ ความคุ้นเคยกับ
สถานท่ี ชี้ให้เห็นว่าประสบการณ์ส่วนตัวในอดีตอาจมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเดินทางมากกว่าข้อมูลที่ได้จากแหล่งภายนอก 

Elias et al. (2013) [7] ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะภาคพื้นดิน เมื่อ
เผช ิญกับภ ัยค ุยคามจากการก ่อการร ้ายในอิสราเอล โดยใช้
แบบจำลองโลจิตพหุนามในการวิเคราะห์รูปแบบการเดินทาง
ทดแทน รวมถึงใช้แบบจำลองโลจิตเชิงลำดับ (Ordered logit) ใน
การประเมินความน่าจะเป็นของการงดใช้รถบัส อันเป็นผลมาจาก
การโจมตีของผู้ก่อการร้ายครั้งใหญ่บนรถประจำทางในเส้นทางของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้หญิงมีความกังวลและเห็นว่าความ
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เสี่ยงในการมีส่วนร่วมกับภัยคุกคามจากการก่อการร้ายนั้นสูงกว่า
ผู ้ชาย จึงส่งผลให้ผู ้หญิงมีแนวโน้มที ่จะงดใช้ขนส่งสาธารณะที่
ยาวนานกว่าผู้ชาย และพบว่ากลุ่มตัวอย่างมากกว่า 50% เปลี่ยน
รูปแบบการเดินทางไปใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการเดินทางแทนการ
ใช้รถบัส กลุ่มตัวอย่าง 33% เปลี่ยนไปใช้แท็กซี่ในการเดินทาง และ
11% เลือกที ่จะเดินแทนการใช้รถบัสในการเดินทาง โดยผู ้ที ่มี
รถยนต์ส่วนบุคคลครอบครองมีแนวโน้มที่จะเปล่ียนไปใช้รถยนต์มาก
ขึ้นมากกว่าโหมดอื่น ๆ แสดงให้เห็นว่าการถือครองรถยนต์ส่วน
บุคคลส่งผลต่อการตัดสินใจอย่างมากในการเปล่ียนไปใช้รถยนต์ส่วน
บุคคล 

Murray-Tuite et al. (2014) [8] ได ้ศ ึกษาพฤติกรรมการ
เดินทางของผู้โดยสารที่เปลี่ยนไปหลังการเกิดอุบัติเหตุทางขนส่ง 
มวลชลอย่างร้ายแรง ทำการสำรวจออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ โดยใช้
แบบจำลองโลจิตพหุนามในการวิเคราะห์ พบว่า ผู้หญิงมีแนวโนม้สูง
ที่จะเปลี่ยนแปลงทั้งรูปแบบการเดินทางและตำแหน่งของที่นั่งบน
รถไฟมากกว่าผู้ชาย อีกทั้งยังพบว่าการลดค่าใช้จ่ายด้วยการเปลี่ยน
รูปแบบการขนส่ง จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเปลี่ยนไปใช้การเดินทาง
รูปแบบนั ้นมากยิ ่งขึ ้น นอกจากนี ้ผู ้ที ่เดินทางด้วยความถี ่สูง มี
แนวโน้มต่ำในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทาง และความล่าช้า
ที่มากขึ้นของการรอรถไฟจะเพิ่มโอกาสในการเปลี่ยนรูปแบบการ
เดินทาง  

การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเดินทางในกลุ่มที่ 1 นี้มีแนวโน้ม
ที่เกิดจากความรู้สึกถึงความเสี่ยงที่ผู ้เดินทางอาจได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงในการร่วมอยู่ในเหตุการณ์ก่อ
การร้าย ในการทำแบบจำลองเพื ่อศึกษาถึงการเปลี ่ยนแปลง
พฤติกรรมต่าง ๆ รวมถึงพฤติกรรมการเดินทางจึงมีการนำตัวแปร
ด้านทัศนคติที่เก่ียวข้องกับความเส่ียงมาพิจารณาด้วย [5]-[7]  

3. วิธีการดำเนินงานวจิัย 

3.1. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3.1.1. ขอบเขตและกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มเป้าหมายของงานวิจัยนี้ คือ ผู้ที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล อายุ 18 ปีขึ ้นไป และมีกิจกรรมในเขตศูนย์กลาง
ธุรกิจของกรุงเทพ (Central Business District, CBD) ประกอบด้วย 
4 เขต คือ ปทุมวัน บางรัก สาทร และวัฒนา เนื่องจาก CBD เป็น
พื ้นที่ที่ม ีก ิจกรรมทางสังคม และเศรษฐกิจมากที ่ส ุดในพื ้นที่
กร ุงเทพมหานคร ซึ ่งเป ็นย่านที ่ม ีอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ 
สถานทูต ห้างสรรพสินค้า รวมถึงโรมแรมต่าง ๆ จำนวนมาก ทำให้
ย่าน CBD มีการจราจรที่หนาแน่นมากกว่าบริเวณอื่น ผู้วิจัยจึงให้
ความสำคัญกับย่าน CBD เพราะหากผู้คนกลุ่มนี้เปลี่ยนรูปแบบการ
เดินทาง จะส่งผลกระทบต่อปริมาณจราจรบนท้องถนนมากกว่า

บริเวณอื่น ๆ โดยเจาะจงกลุ่มผู้ที่เดิมใช้รถไฟฟ้าในการเดินทางก่อน
เกิดวิกฤต COVID-19 และมีทางเลือกในการเดินทาง คือ รถยนต์
ส่วนบุคคลหรือแท็กซี ่โดยขอบเขตการศึกษา คือ เฉพาะการเดินทาง
เพ่ือไปทำงาน/เรียน 

3.1.2. การเก็บข้อมูล 

ผู้วิจัยทำการเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถามระหว่างวันที่ 9-26 
กุมภาพันธ์ 2564 ในการเก็บข้อมูลใช้วิธีการส่ง URL ให้ผู้ตอบเพ่ือ
ทำแบบสอบถามออนไลน์ เพ่ือให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ที่มีการทำงาน
ที่บ้าน (Work from Home) หรือมีการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง 
และลดโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 เนื่องจากช่วงเวลาที่
เก็บข้อมูลยังอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของ COVID-19  

3.1.3. แบบสอบถาม 

แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูลแบ่งเป็น 6 ส่วน ได้แก่ ส่วน
ที่ 1 พฤติกรรมการเดินทางไปทำงาน/เรียน ก่อนเกิดวิกฤต COVID-
19 (ก่อนเดือน มีนาคม 2563) ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเดินทางไป
ทำงาน/เรียน ช่วงวิกฤต COVID-19 (มีนาคม – พฤษภาคม 2563) 
ซึ่งเป็นช่วงที่มีมาตรการควบคุมการเดินทาง (ล็อกดาวน์) ส่วนที่ 3 
พฤติกรรมการเดินทางไปทำงาน/เรียน ในปัจจุบัน ส่วนที่ 4 การ
เลือกรูปแบบการเดินทางในสถานการณ์สมมติต่าง ๆ ส่วนที ่ 5 
ทัศนคติต ่อการแพร ่ระบาด COVID-19 และส่วนที ่ 6 ข ้อมูล
คุณลักษณะส่วนบุคคล 

3.2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

3.2.1. ตัวแปรตาม  

ตัวแปรตาม คือ รูปแบบการเดินทาง แบ่งเป็น 3 รูปแบบ  
       1) รถไฟฟ้าเป็นหลัก คือการเดินทางที่มีการใช้รถไฟฟ้าโดยไม่
คำนึงถึงรูปแบบการเดินทางท่ีใช้เข้าถึงรถไฟฟ้า หรือไปจากรถไฟฟ้า 
       2) รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นหลัก คือ ขับรถจากบ้านมายังสถานที่
ทำงาน/สถานศึกษา 
       3) แท็กซี่เป็นหลัก คือนั่งแท็กซี่หรือรถบ้านผ่านแอปพลิเคชัน 
เช่น GRAB จากบ้านมายังสถานที่ทำงาน/สถานศึกษา 

3.2.2.  ตัวแปรต้น  

ตัวแปรต้น แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 
• ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น เพศ อายุ รายได้  
• คุณลักษณะของการเดินทาง เช่น เวลาในการเดินทาง 

และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
• ทัศนคติต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งมีคำถาม

ทั้งหมด 10 ข้อ คำถามที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจและความสามารถ
ในการป้องกันตนเองจาก COVID-19 ได้แก่ ‘ฉันเข้าใจพฤติกรรมที่
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ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19’ และ‘ฉันเชื่อมั่นว่า
ฉันสามารถป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อ COVID-19 ได้ถึงแม้จะใช้ 
ชีวิตปกติก็ตาม’ คำถามที่เกี ่ยวข้องกับความกังวลต่อสุขอนามัย 
ได้แก่ ‘ฉันกังวลเกี่ยวกับสุขอนามัยของพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง’, 
‘ฉันกังวลเกี่ยวกับสภาวะสุขภาพของผู้โดยสารที่เดินทางไปด้วย’ 
และ‘ฉันกังวลเกี่ยวกับสุขอนามัยของจุดหมายปลายทาง’ คำถามที่
เกี่ยวข้องกับความกังวลกับโอกาสในการเกิดการแพร่ระบาดอีกคร้ัง 
ได้แก่ ‘ฉันคิดว่ายังควรมีการรณรงค์การใส่หน้ากากอนามัยในพื้นที่
สาธารณะต่อไปเร่ือยๆ’ และ‘ฉันคิดว่ายังไม่ควรมีการผ่อนปรนให้ทำ
กิจกรรมที ่อาจก่อให้เกิดความเสี ่ยงในการแพร่ระบาด’ รวมถึง
คำถามที่เก่ียวข้องกับทัศนคติเก่ียวกับความเส่ียงในการติดเช้ือในการ
ใช้บริการขนส่งสาธาณะ ได้แก่ ‘คุณคิดว่าการใช้ระบบขนส่ง
สาธารณะเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อ’, ‘คุณคิดว่าความแออัดใน
ระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อ และ’คุณคิดว่า
การใช้พ้ืนที่ร่วมกันในระบบขนส่งสาธารณะเพ่ิมความเสี่ยงในการติด
เชื้อ’ โดยคำตอบเป็นมาตรวัดแบบลิเคิร์ท 4 ระดับและไม่มีความเห็น 

• ค่าของปัจจัยต่าง ๆ ตามสถานการณ์ โดยตัวแปรกลุ่มนี้
นำไปใช้ในการออกแบบสถานการณ์สมมติ ซึ่งอธิบายในส่วนถัดไป 

3.2.3. สถานการณ์สมมติ 

เนื่องจากในงานวิจัยนี้ต้องการที่จะการศึกษาตัวแปรต้นดังที่
กล่าวมา ซึ่งยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง ผู้วิจัยจึงเลือกใช้เทคนิค Stated 
Preference เป็นเทคนิคที ่ใช้สร้างสถานการณ์สมมติขึ ้นมา โดย
กำหนดค่าคุณลักษณะต่าง ๆ ของทางเลือกแต่ละทางเลือก แล้วให้ผู้
เลือกตัดสินใจจากสถานการณ์ว่าจะเลือกทางเลือกใด สำหรับงาน
ศ ึกษาว ิจ ัยคร ั ้ งนี้ ม ีค ุณล ักษณะที ่ต ้องการศ ึกษาท ั ้ งหมด 4 
คุณลักษณะ ซึ่งแสดงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 
และมาตรการที่สำคัญต่อการควบคุมการแพร่ระบาด ดังแสดงใน
ตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ค่าระดับปัจจัยของสถานการณ์สมมติ  

ปัจจัยของสถานการณ์ ระดับ 
(A) จำนวนผู้ติดเชื้อต่อวันที่พบในจังหวัด

ที่ท่านอาศัยหรือพ้ืนที่ใกล้เคียง 
(500-1000, <500) 

= {0, 1}  
(B) สัดส่วนของผู้โดยสารที่ฉีดวัคซีนใน

ขบวนรถไฟฟ้า 
(0%, 50%) 
= {0, 1} 

(C) จำนวนวันกักตัวสำหรับผู้เดินทางมา
จากต่างประเทศ 

(0, 7, 14) 
= {0, 1, 2} 

(D) สัดส่วนของผู้โดยสารท่ีใส่แมสใน
ขบวนรถไฟฟ้า 

(1/3, 2/3, 3/3) 
= {0, 1, 2} 

หมายเหตุ: ระดับของปัจจัย เรียงลำดับสถานการณ์ตามความรุนแรง 
โดยให้สถานการณ์ที่รุนแรงมากที่สุดเป็นฐาน (มีค่าระดับ = 0) 

ในการสร้างสถานการณ์สมมติ กำหนดให้ปัจจัยแบบ 2 ระดับ 

A และ B รวมเป็นปัจจัยแบบ 3 ระดับ X ตัวเดียว ดังตารางที่ 2  

ตารางท่ี 2 การกำหนดรวมปัจจัย 2 ระดับให้เป็นปัจจัยเดียว  

ปัจจัยแบบ 2 ระดับ ปัจจัยแบบ 3 ระดับ 
(A) (B) X = {0, 1, 2} 
0 
1 
0 
1 

0 
0 
1 
1 

X0 (500-1000, 0%) * 
X1 (<500, 0%) 

X1 (500-1000, 50%) * 
X2 (<500, 50%) * 

หมายเหตุ: * คือปัจจัยที่นำมาใช้สร้างสถานการณ์สมมติ 
จากน้ันนำปัจจัย 3 ตัว ได้แก่ X, C, D มาออกแบบสถานการณ์

สมมติ โดยใช้วิธี 3-Levels Full Factorial Design จะสามารถสร้าง
สถานการณ์สมมติได้ 27 สถานการณ์ ทั้งนี้เพื่อลดภาระของผู้ตอบ
แบบสอบถามและยังคงความสามารถในการอธิบายผล จึงใช้เทคนิค 
Block Decomposition (Eboli, 2008) [9] เพ่ือจัดกลุ่มสถานการณ์
ดังแสดงในรูปที่ 1 และลดจำนวนสถานการณ์ที่ผู้ตอบแบบสอบถาม
แต่ละคนต้องตอบ ทำให้สามารถแบ่งกลุ่มสถานการณ์ได้เป็น 3 กลุ่ม 
(แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ชุด) กลุ่มละ 9 สถานการณ์ ซึ่งแต่ละกลุ่ม
จะยังคงการวัดผลของอิทธิพลหลักของคุณลักษณะได้ครบถ้วน 

 

 
รูปที่ 1 การจัดกลุ่มของแต่ละระดับปัจจัยที่นำมาทดลองร่วมกัน  

3.3. สมมติฐานของงานวิจัย 

        จากการทบทวนงานวิจัยในอดีต สามารถต้ังสมมติฐานได้ดังนี้  
- กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้หญิงมีแนวโน้มในการเปลี่ยนรูปแบบการ

เดินทางไปใช้รถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถแท็กซี่ มากกว่าผู้ชาย  
- กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุมาก และ/หรือ มีรายได้สูง มีแนวโน้มใน

การเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางไปใช้รถยนต์ส่วนบุคคล หรือ
รถแท็กซี่ มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุน้อยกว่า และ/หรือ มี
รายได้ต่ำกว่า 

- กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาสูง มีแนวโน้มในการเปลี่ยน
รูปแบบการเดินทางไปใช้รถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถแท็กซี่ 
มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่า 

- กลุ่มตัวอย่างที่มีเด็กเล็ก หรือผู้สูงอายุในครัวเรือน มีแนวโน้ม
ในการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางไปใช้รถยนต์ส่วนบุคคล 
หรือรถแท็กซี่มากกว่า 

- กลุ่มตัวอย่างที่เชื่อว่าตนเองมีความเข้าใจเก่ียวกับพฤติกรรมที่

000 100 200

012 112 212

101 201 001

202 002 102

021 121 221

110 210 010

122 222 022

211 011 111

220 020 120
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ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 และเชื่อว่าตน
มีความสามารถในการป้องกันตนเองจากโรคระบาดได้ มี
แนวโน้มจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการเดินทางน้อยกว่า 

- กลุ่มตัวอย่างที่มีความกังวลเกี่ยวกับการติดเชื้อ และการแพร่
ระบาดของ  COVID-19 ม ีแนวโน ้มในการปร ับเปล ี ่ยน
พฤติกรรมการเดินทางมากกว่า 

- การพบจำนวนผู ้ติดเชื ้อ COVID-19 ภายในประเทศ 500-
1,000 คน ทำให้กลุ่มตัวอย่างเปล่ียนรูปแบบการเดินทางไปใช้
รถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถแท็กซี่ 

- กลุ ่มตัวอย่างใช้รถไฟฟ้าเหมือนเดิม เมื ่อมีวัคซีนป้องกัน 
COVID-19 

- การลดจำนวนวันในการกักตัว ทำให้กลุ ่มตัวอย่างเปลี่ยน
รูปแบบการเดินทางไปใช้รถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถแท็กซี่ 

- สัดส่วนของผู้โดยสารที่สวมหน้ากากอนามัยในขบวนรถไฟฟ้า
ลดลง ทำให้กลุ ่มตัวอย่างเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางไปใช้
รถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถแท็กซี่ 

3.4. การวิเคราะห์แบบจำลอง 

เพื่อทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยดังที่กล่าวมา ผู้วิจัยเลือกใช้
การวิเคราะห์แบบจำลองโลจิตพหุนาม (ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์, 2561) 
[10] ซึ ่งกำหนดให้ฟังก์ชันอรรถประโยชน์ของแต่ละรูปแบบการ
เดินทางดังสมการที่ (1) 
 
                  𝑈  𝛽𝑋 𝜀                       (1) 
โดย  𝑼𝒊𝒏 คือ อรรถประโยชน์ของทางเลือก i ของผู้เดินทางคนท่ี 
n โดย i  {รถไฟฟ้า, รถยนต์ส่วนบุคคล, แท็กซี่} 
      𝜷     คือ เวกเตอร์ค่าพารามิเตอร์ของฟังก์ชันอรรถประโยชน์ 
      𝑿𝒊𝒏  คือ เวกเตอร์ลักษณะของทางเลือกที่ i ที่ประสบโดยผู้
เดินทางคนที่ n 
      𝜺𝒊𝒏  คือ อรรถประโยชน์ส่วนที่มีความสุ่มที่ผู้เดินทางคนที่ n 
ได้รับจากทางเลือกที่ i ซึ่งมีการแจกแจงแบบ i.i.d. Gumbel 

โดยกำหนดให้ตัวแปรเวลา (Travel Time, TT) และค่าใช้จ่าย 
(Cost, C) เป็น Alternative Generic Variables ส่วนตัวแปรเพศ 
อายุ รายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา จำนวนผู้พัก
อาศัยร่วมกันที่อายุต่ำกว่า 12 ปีและมากกว่า 60 ปี รวมถึงทัศนคติ
ต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 และคุณลักษณะของสถานการณ์
เป ็น   Alternative Specific Socioeconomic Variables ในการ
วิเคราะห์แบบจำลองทำโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ R version 4.0.3 
และ R package mlogit version 1.1-1 

4. ผลการศึกษา 

4.1. การวิเคราะหส์ถิติพรรณนา 

ตารางท่ี 3  ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มตัวอย่าง 

แบบสอบถามชุดที่  1 (%) 2 (%) 3 (%) 
จำนวนตัวอย่าง 10 คน 11 คน 7 คน 
เพศ 

ชาย 
หญิง 

อายุ  
18 - 29 ปี 
30 - 39 ปี 

ระดับการศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

หรือต่ำกว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาโทหรือสูงกว่า 
รายได้ส่วนบุคคล (บาท/เดือน) 

น้อยกว่า 10,000  
10,001 – 15,000 
15,001 – 30,000 
30,001 – 50,000 
50,001 – 100,000 

จำนวนผู้พักอาศัยร่วมกัน 
อายุต่ำกว่า 12 ปี 

0 
1 

อายุมากกว่า 60 ปี 
0 
1 
2 

 
10.00 
90.00 

 
60.00 
40.00 

 
0.00 

 
100.00 
0.00 

 
0.00 
0.00 
40.00 
60.00 
0.00 

 
 
100.00 
0.00 

 
60.00 
20.00 
20.00 

 
63.64 
36.36 

 
81.82 
18.18 

 
9.09 

 
72.73 
18.18 

 
36.36 
9.09 
36.36 
0.00 
18.18 
 
 
81.82 
18.18 

 
72.73 
18.18 
9.09 

 
42.86 
57.14 

 
57.14 
42.86 

 
0.00 

 
57.14 
42.86 

 
14.29 
14.29 
28.57 
42.86 
0.00 

 
 
100.00 
0.00 

 
85.71 
0.00 
14.29 

ตารางท่ี 4 คุณลักษณะของการเดินทางแต่ละรูปแบบการเดินทาง
ของกลุ่มตัวอย่าง 

ตัวแปร ต่ำสุด สูงสุด มัธยฐาน ค่าเฉลี่ย     SD 
TT. rail 
TT. car 
TT. taxi 
C. rail 
C. car 
C. taxi 

15 
20 
20 
21 
20 
55 

90 
120 
120 
370 
300 
330 

40 
42.5 
42.5 
66.5 
112.5 
135 

44.82 
53.02 
52.48 
100.38 
117.1 
156.9 

  22.93 
  33.86 
  30.77 
 125.84 
  66.53 
  77.56 

    หมายเหตุ: TT. = Travel Time (นาที) และ C. = Cost (บาท) 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามออนไลน์ ได้ข้อมูล

ทั ้งหมด 28 ตัวอย่าง ดังตารางที ่ 3 แสดงข้อมูลลักษณะทาง
เศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มตัวอย่าง โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้หญิง 
(60.71%) มีอายุอยู่ในช่วง 18 - 29 ปี (67.86%) มีระดับการศึกษา
อยู ่ในระดับปริญญาตรี (78.57%) มีรายได้อยู ่ในช่วง 15,001 - 
30,000 บาทต่อเดือน (35.71%) และตารางที่ 4 แสดงคุณลักษณะ
ของการเดินทางแต่ละรูปแบบการเดินทางของกลุ่มตัวอย่าง โดย
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รถไฟฟ้าเป็นรูปแบบการเดินทางที่ใช้เวลาในการเดินทางน้อยที่สุด 
แต่มีค่าใช้จ่ายมากที่สุด  

4.2. การวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชิงสำรวจ 
(EXPLORATORY FACTOR ANALYSIS) 

การว ิ เคราะห ์องค ์ประกอบเช ิงสำรวจน ั ้น  เป ็นการหา
องค์ประกอบที่ใช้อธิบายคำถามด้านทัศนคติต่อการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 และลดจำนวนตัวแปรที่จำนวนไปใช้ในการวิเคราะห์
แบบจำลองโลจิตหุนาม โดยเริ่มจากการนำคำถามทั้งหมด 10 ข้อ 
มาทดสอบความเหมาะสมของตัวแปรแต่ละตัวด้วยวิธ ี Kaiser-
Meyer-Olkin (KMO) ซึ่งจะทำการตัดตัวแปรที่มีค่า KMO ที่ต่ำกว่า 
0.5 ออกไป พบว่ามี 1 คำถามที่ถูกตัดออก คือ ‘ฉันคิดว่ายังควรมี
การรณรงค์การใส่หน้ากากอนามัยในพื้นที่สาธารณะต่อไปเรื่อยๆ’ 
จากนั้นนำคำถามที่เหลืออีก 9 คำถาม มาวิเคราะห์องค์ประกอบ 
โดยพิจารณาค่า Eigen-values มากกว่า 1.0 และการหมุนแกนด้วย
วิธี Promax ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการหมุนแกนแบบ Oblique พบว่า
สามารถจัดกลุ่มได้เป็น 3 กลุ่ม (3 Factors) ได้ดังนี้ Factor1 ข้อ
คำถามที่เก่ียวกับทัศนคติต่อความเส่ียงในการติดเช้ือในการใช้บริการ
ระบบขนส่งสาธารณะ ได้แก่ ‘ฉันคิดว่ายังไม่ควรมีการผ่อนปรนให้
ทำกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด’, ‘คุณคิด
ว่าการใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อ’, ‘คุณ
คิดว่าความแออัดในระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มความเสี่ยงในการติด
เชื้อ’ และ‘คุณคิดว่าการใช้พ้ืนที่ร่วมกันในระบบขนส่งสาธารณะเพ่ิม
ความเสี่ยงในการติดเชื้อ’ Factor2 ข้อคำถามที่เกี่ยวกับความกังวล
ต่อสุขอนามัย ได้แก่ ‘ฉันกังวลเกี่ยวกับสุขอนามัยของพาหนะที่ใชใ้น
การเดินทาง’ และ‘ฉันกังวลเกี่ยวกับสภาวะสุขภาพของผู้โดยสารที่
เดินทางไปด้วย’ Factor3 ข้อคำถามที ่เกี ่ยวกับความเข้าใจและ
ความสามารถในการป้องกันตนเองจาก COVID-19 ได้แก่ ‘ฉันเข้าใจ
พฤติกรรมที่ทำให้เกิดความเส่ียงต่อการติดเช้ือ COVID-19’ และ‘ฉัน
เชื่อมั่นว่าฉันสามารถป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อ COVID-19 ได้
ถึงแม้จะใช้ ชีวิตปกติก็ตาม’ ซึ่งมีคำถามที่มีค่า Factor loading 
น้อยกว่า 0.4 ได้ถูกตัดออกหนึ่งคำถาม ได้แก่ ‘ฉันกังวลเกี่ยวกับ
สุขอนามัยของจุดหมายปลายทาง’ โดยตัวแปร 3 กลุ่ม สามารถ
อธิบายความแปรปรวนท้ังหมดได้ 70.5% 

4.3. การวิเคราะห์แบบจำลองโลจิตพหุนาม 

ตารางท่ี 5  การกำหนดตัวแปรต้นที่ใช้ในแบบจำลอง 

ตัวแปร คำอธิบาย 
TT เวลาที่ใช้ในการเดินทาง 
C ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

Gen เพศ 
Age                   อายุ 

Income รายได้ส่วนบุคคลเฉล่ียต่อเดือน 

ตัวแปร คำอธิบาย 
Education ระดับการศึกษาสูงสุด 

N_resident12 จำนวนผู้พักอาศัยร่วมกันที่อายุต่ำกว่า 12 ปี 
N_resident60 จำนวนผู้พักอาศัยร่วมกันที่อายุมากกว่า 60 ปี 

Factor1 ทัศนคติต่อความเส่ียงในการติดเชื้อในการใช้
บริการระบบขนส่งสาธารณะ 

Factor2 ความกังวลต่อสุขอนามัย 
Factor3 

 
Factor4 

ความเข้าใจและความสามารถในการป้องกัน
ตนเองจาก COVID-19 

อิทธิพลร่วมระหว่าง Factor1* Factor3 
inf 0 = การติดเชื้อ <500 คน 

1 = การติดเชื้อ 500-1000 คน 
vac 0 = ผู้โดยสารที่ฉีดวัคซีน 0% 

1 = ผู้โดยสารที่ฉีดวัคซีน 50% 
qua qua0 = (1,0) = กักตัว 0 วัน 

qua7 = (0,1) = กักตัว 7 วัน 
qua14 = (0,0) = กักตัว 14 วัน 

mask mask1.3 = (1,0) = ใส่แมส 1/3  
mask2.3 = (0,1) = ใส่แมส 2/3 
mask3.3 = (0,0) = ใส่แมส 3/3 

 
เมื่อนำตัวแปรจากตารางที่ 5 มาวิเคราะห์แบบจำลองโลจิตพหุ

นาม ซึ ่งได ้ผลด ังตารางท ี ่ 6 พบว่า ผู ้ เด ินทางเพศหญิงจะมี
อรรถประโยชน์ในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมากกว่าเพศชายอย่างมี
น ัยสำคัญทางสถิติ ซึ ่งแปลความได้ว ่า หากระดับปัจจัยของ
สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
เดินทาง ผู้หญิงมีแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางไป
ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมากกว่าผู้ชาย ซึ่งผลสอดคล้องไปในทางทิศทาง
เดียวกับการศึกษาในอดีต [5], [7], [8]  

ตัวแปรด้านระดับการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรีมีอรรถประโยชน์ในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
ต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งแปลความได้ว่า หากระดับปัจจัย
ของสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การเดินทาง กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีแนวโน้ม
ในการเปลี ่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางไปใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
ต่ำกว่า ซึ่งผลสอดคล้องไปในทางทิศทางเดียวกับการศึกษาในอดีต 
คือ กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาสูง มีแนวโน้มในการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่า [5] 

ตัวแปรของผู้พักอาศัยร่วมกัน พบว่าผู้ที่มีผู้สูงอายุ (มากกว่า 60 
ปี) ในครัวเร ือน มีอรรถประโยชน์ในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
มากกว่ารถไฟฟ้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าผู้ที่มี
ผู ้สูงอายุในครัวเรือนมีแนวโน้มในการเปลี ่ยนแปลงรูปแบบการ
เดินทางไปใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมากกว่า ซึ่งอาจสะท้อนให้เห็นถึง
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ความจำเป็นในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของบ้านที่มีผู้สูงอายุ และ
อาจสะท้อนให้เห็นว่ามีความกังวลเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงใน
การเจ็บป่วยรุนแรงเม่ือติดเช้ือ COVID-19 ที่มากกว่า 

นอกจากนี้ยังพบว่าตัวแปรด้านคุณลักษณะของการเดินทาง คือ 
เวลาที่ใช้ในการเดินทาง พบว่าการใช้เวลาในการเดินทางที่มากขึ้น 
ส่งผลให้อรรถประโยชน์ของการเดินทางลดลง ซึ ่งสอดคล้องกับ
ทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมการเดินทาง 

ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติต่อการแพร่ระบาดของ COVID-
19 ได้แก่ ความเข้าใจและความสามารถในการป้องกันตนเองจาก 
COVID-19 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เชื่อว่าตนเองมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
โรคระบาด และเชื่อว่าตนมีความสามารถในการป้องกันตนเองจาก
โรคระบาดได้ มีแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางไปใช้
รถยนต์ส่วนบุคคลมากกว่า อีกทั้งจากการวิเคราะห์ยังพบว่าอิทธิพล
ร่วมระหว่างทัศนคติต่อความเสี่ยงในการติดเชื้อในการใช้บริการ
ระบบขนส่งสาธารณะกับความเข้าใจและความสามารถในการ
ป้องกันตนเองจาก COVID-19 ยิ ่งเสริมให้อรรถประโยชน์การใช้
รถยนต์ส่วนบุคคลสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งแปลความได้ว่า
ผู้ที ่รับรู ้ถึงความเสี ่ยงในการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและมีความ
เข้าใจในการป้องกันตนเองจาก COVID-19 มีแนวโน้มที่จะหลีกเล่ียง
การใช้รถไฟฟ้าโดยเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ส่วนบุคคลแทนเพื่อลดความ
เส่ียงในการติดเชื้อ 

ในด้านของคุณลักษณะของสถานการณ์ ตัวแปรของจำนวนผู้ติด
เชื้อ พบวา่เมื่อจำนวนผู้ติดเชื้อมากขึ้นส่งผลให้อรรถประโยชน์ในการ
ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมากกว่าการใช้รถไฟฟ้าอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ ซึ่งตีความได้ว่า เมื่อมีจำนวนผู้ติดเชื้อมากขึ้น ผู้คนมีแนวโน้มที่
จะเปล่ียนแปลงรูปแบบการเดินทางไปใช้รถยนต์ส่วนบุคคล 

ตัวแปรของวัคซีน พบว่า เมื่อผู้โดยสารในขบวนรถไฟได้รับการ
ฉีดวัคซีนมากขึ้น ส่งผลให้อรรถประโยชน์ในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
น้อยกว่ารถไฟฟ้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผลการวิเคราะห์นี้แสดง
ให้เห็นว่า หากมีมาตรการการกระจายวัคซีนจะสามารถสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับประชาชน เพ่ือให้รู้สึกปลอดภัยในการใช้รถไฟฟ้า 

ตัวแปรด้านการกักตัวสำหรับผู้ที ่เดินทางมาจากต่างประเทศ 
พบว่า การไม่กักตัวเลยส่งผลให้อรรถประโยชน์ในการใช้รถยนตส่์วน
บุคคล และรถแท็กซี่มากกว่าการใช้รถไฟฟ้าอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ กล่าวคือการไม่มีมาตรการในการกักตัวสำหรับผู้ที่เดินทางมา
จากต่างประเทศ ผู้คนมีแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
เดินทางไปใช้รถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถแท็กซี่ 

ตัวแปรมาตรการในการสวมหน้ากากอนามัย พบว่า เมื่อเทียบ
กับกรณีที ่มีการสวมหน้ากาก 100% การสวมหน้ากากในสัดส่วน 
1/3 ของจำนวนผู้โดยสารในรถไฟฟ้า ส่งผลให้อรรถประโยชน์ในการ
ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและแท็กซี่มากกว่ารถไฟฟ้าอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ และการสวมหน้ากากในสัดส่วน 2/3 ของจำนวนผู้โดยสาร

ในรถไฟฟ้าส่งผลให้อรรถประโยชน์ในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
มากกว่ารถไฟฟ้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  

ตารางท่ี 6  ผลการวิเคราะห์แบบจำลองโลจิตพหุนาม 

Parameter    Coefficient 
(Intercept): car 
(Intercept): tax 

-0.4808 
-31.445 

TT  -0.0454*** 
C       -0.00413 

Income 10,001–15,000: car 
 Income 10,001–15,000: tax 
Income 15,001–30,000: car 
Income 15,001–30,000: tax 
Income 30,001–50,000: car 
Income 30,001–50,000: tax 
Income 50,001–100,000: car 
Income 50,001–100,000: tax 

Gen Male: car 
Gen Male: tax 

Age: car 
Age: tax 

Education B: car 
Education B: tax 
Education M: car 
Education M: tax 
N_resident12: car 
N_resident12: tax 
N_resident60: car 
N_resident60: tax 

Factor1: car 
Factor: tax 
Factor2: car 
Factor2: tax 
Factor3: car 
Factor3: tax 
Factor4: car 
Factor4: tax 

inf: car 
inf: tax 
vac: car 
vac: tax 

qua0: car 
qua0: tax 
qua7: car 
qua7: tax   

mask1.3: car 
mask1.3: tax 
mask2.3: car 
mask2.3: tax 

2.3925  
-0.9034  
-2.1648* 
13.760 

-2.6793* 
14.498 
23.875 
134.94 

-2.6955** 
2.2981 
-0.1289 
-0.1353 
5.8466* 
-30.016 
-0.6060 
-152.83 
15.095 
46.928 

1.5213** 
-14.555 
-0.4982 
50.487 
0.2210 
23.115 

1.4244*** 
72.529 
0.6941* 
-34.491 

1.9243*** 
-0.3682 
-1.1881* 
-1.4240 
1.0293* 
2.1898* 
0.5049 
1.3066 

1.9328*** 
1.8012* 
1.1652* 
0.5082 

Log-Likelihood: -103.61                 McFadden R2:  0.4791 
Likelihood ratio test: chi-sq. = 190.59 (p-value = < 0.0001) 
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      หมายเหตุ: ***มีระดับนัยสำคัญ 0.001, **มีระดับนัยสำคัญ 
0.01, *มีระดับนัยสำคัญ 0.05 

5. สรุปผลงานวิจัย 

บทความน้ีนำเสนอผลการศึกษาผลของการใช้มาตรการป้องกัน 
COVID-19 ได้แก่ การกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ การสวม
หน้ากากอนามัย ปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม 
และทัศนคติเก ี ่ยวกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 ต่อการ
ตัดสินใจเลือกรูปแบบการเดินทางในสถานการณ์สมมติที่มีเงื่อนไข
ของจำนวนผู้ติดเชื้อภายในประเทศ และสัดส่วนผู้ได้รับวัคซีนต่าง ๆ 
โดยการเก็บข้อมูลด้วยสอบถามออนไลน์จากกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเป็นผู้ที่เดิมใช้รถไฟฟ้าในการ
เดินทางก่อนเกิดวิกฤต COVID-19 มีทางเลือกในการเดินทาง คือ 
รถยนต์ส่วนบุคคลหรือแท็กซี ่และมีกิจกรรมในเขต CBD 

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ตัวแปรลักษณะทางเศรษฐกิจ
สังคมของผู้เดินทาง ได้แก่ เพศหญิง การศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้ที่
มีผู้สูงอายุในครัวเรือน รวมถึงตัวแปรด้านทัศนคติเกี่ยวกับการแพร่
ระบาดของ COVID-19 ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่เชื่อว่าตนเองมีความ
เข้าใจเกี ่ยวกับโรคระบาด และเชื ่อว่าตนมีความสามารถในการ
ป้องกันตนเองจากโรคระบาดได้ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การเดินทางจากรถไฟฟ้าไปใช้รถยนต์ส่วนบุคคล 

นอกจากนี ้ จากผลการศึกษายังทำให้ทราบถึงผลของการ
เปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกัน COVID-19 จากในปัจจุบัน ได้แก่ 
มาตรการด้านการกักตัวสำหรับผู ้ที ่เดินทางมาจากต่างประเทศ
จำนวน 14 วัน และการสวมหน้ากาก 100% ในรถไฟฟ้า โดยเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงมาตรการ เช่น การไม่บังคับสวมหน้ากาก หรือไม่มี
มาตรการในการกักตัว จะส่งผลให้อรรถประโยชน์ของการใช้
รถไฟฟ้าลดลง สะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกไม่ปลอดภัยในการใช้
รถไฟฟ้า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบขนส่งสาธารณะ รวมทั้งอาจมี
ผลกระทบทางด้านการจราจรที่หนาแน่นขึ้น ดังนั้นภาครัฐจึงยังควร
มีมาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเข้มงวด คือ ยังคงบังคับให้ใส่
หน้ากาก 100%  และมีมาตรการด้านการกักตัวสำหรับผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศจำนวน 14 วัน เพื่อให้ผู้ที่เดินทางยังคงมีความ
มั่นใจในการใช้รถไฟฟ้าว่าจะปลอดภัยจาก COVID-19 ซึ่งจากผล
การศึกษานี้สามารถยืนยันได้ว่าการยึดถือปฏิบัติมาตรการในปัจจุบัน
ประกอบกับการสนับสนุนมาตรการฉีดวัคซีนให้ทั่วถึงจะสร้างความ
เชื่อมั่นให้ผู้เดินทางยังคงใช้รถไฟฟ้าเหมือนเดิม 

สำหรับการศึกษาในอนาคต ควรพิจารณาปรับปรุงวิธีการเก็บ
ตัวอย่างให้ครอบคลุมสถานีรถไฟฟ้าที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล โดยกำหนดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างตามจำนวนผู้โดยสาร
ที่ใช้บริการรถไฟฟ้าในแต่ละสถานี เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างสามารถเป็น

ตัวแทนของประชากรได้ นอกจากนี้ ควรพิจารณาปรับเปลี่ยนค่า
ระดับปัจจัยต่าง ๆ ในสถานการณ์สมมติ เช่น จำนวนผู้ติดเชื้อในแต่
ละวัน และสัดส่วนของผู ้สวมหน้ากากอนามัยให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์จริงในปัจจุบันมากขึ้นอีกด้วย 
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การประเมินประสิทธิภาพพ้ืนท่ีรับส่งผู้โดยสารในท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ 
PERFORMANCE EVALUATION OF PASSENGER LOADING ZONES AT CHIANG MAI INTERNATIONAL AIRPORT  
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บทคัดย่อ 

การเดินทางโดยเครื่องบินมีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ทำให้บริเวณท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ประสบปัญหาการจราจร
ติดขัดเนื่องจากปริมาณการเดินทางที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่รับส่งผู้โดยสาร เนื่องจากไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับปริมาณผู้โดยสารที่
เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการจอดรับส่งผู้โดยสารภายในท่าอากาศยานนานาชาติ
เชียงใหม่ โดยใช้แบบจำลองการขนส่งและจราจรระดับจุลภาคช่วยในการวิเคราะห์หารูปแบบการจัดการที่เหมาะสม ซึ่งประเมินจากพฤติกรรมของ
ผู้โดยสารบริเวณจุดรับส่งและความเร็วของยานพาหนะที่เข้ามาภายในพ้ืนที่รับส่งผู้โดยสาร โดยเงื่อนไขในแบบจำลองแบ่งเป็น 4 เงื่อนไขหลัก คือ (1) 
การจัดพ้ืนที่การรับส่งผู้โดยสารแบบปัจจุบันของท่าอากาศยาน (2) แบบแบ่งบริเวณเป็นกลุ่มยานพาหนะ (Sections) (3) การรับส่งแบบ FIFO (First 
In First Out) และ (4) แบบกำหนดพื้นที่รับส่งเฉพาะประเภทยานพาหนะ เพื่อทำการวิเคราะห์และประเมินระยะเวลาการรับส่งผู้โดยสาร ซึ่งจะ
แสดงถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้นในการรับส่งผู้โดยสารแต่ละครั้ง ซึ่งผลการวิเคราะห์จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและการจราจรบริเวณท่า
อากาศยาน ทั้งยังเป็นมาตรการในการรับมือกับปัญหาจราจรที่จะเพ่ิมขึ้นอย่างแน่นอนในอนาคตได้เป็นอย่างดี 
คำสำคัญ: จราจรติดขัด, พ้ืนที่รับส่งผู้โดยสาร, แบบจำลองการขนส่งและจราจรระดับจุลภาค, ระดับการให้บริการ 

Abstract 

The popularity of Air transportation is tremendously growing due to affordable price and time saving benefits. According 
to high popularity, travelling volume by Aircraft has been rising considerably over the past decade. Following the trend, Chiang 
Mai International Airport is suffering from traffic congestion due to the increasing travel volume, especially in the passenger 
loading zone as it is not designed to handle the rapidly growth in passenger volume. This research aims to analyze and 
evaluate the performance of passenger loading pattern within Chiang Mai International Airport. To analyze that, the 
microscopic transportation and traffic model is used to help in finding the appropriate management model. Behavior of 
passenger at the loading zones and the speed of vehicles entering the passenger loading zones are key factors to be assessed. 
To analyze and evaluate the passenger loading time, there are 4 main conditions in the model: (1) The current airport loading 
zones (2) Zones of grouped vehicles (Sections) (3) the FIFO policy (First In First Out) and (4) Specific area for specific vehicle 
type, which will indicate delay occurred in each transfer of each condition. The results will greatly improve service efficiency 
(LOS) and airport traffic, including countermeasures for future traffic congestion. 
Keywords: Traffic congestion, Loading Zone, Microscopic transportation and traffic model, Level of Services 

 
1. บทนำ 

การเดินทางโดยเครื่องบินมีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่าน
มา ทำให้บริเวณท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ประสบปัญหา
การจราจรติดขัดเนื่องจากปริมาณการเดินทางที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งพื้นที่รับส่งผู้โดยสาร เนื่องจากไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับ
ปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการเดินทางที่มี
มากขึ้นดังรูปที่ 1 ย่อมส่งผลให้ความสามารถในการรองรับความ
ต้องการจอดยานพาหนะได้ขณะปัจจุบันเข้าใกล้ความจุที่สามารถรับ

ได้ ซึ ่งอาจส่งผลตามมาในด้านความคล่องตัวของการจราจร 
ประสิทธิภาพในการให้บริการของท่าอากาศยาน และความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน ดังนั้นการจัดการที่ดีในการให้บริการ
จุดจอดรับ-ส่งเหล่านี ้จึงเป็นสิ่งที่จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ โดยงานวิจัยนี้ประเมินพฤติกรรม
ของผู้โดยสารบริเวณจุดรับส่งและความเร็วของยานพาหนะที่เข้ามา
ภายในพ้ืนที่รับส่งผู้โดยสาร ซึ่งจะแสดงถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้นในการ
รับส่งผู้โดยสารแต่ละครั้ง โดยใช้แบบจำลองการขนส่งและจราจร
ระดับจุลภาคช่วยในการวิเคราะห์และประเมินผล 
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รูปที่ 1  กราฟแสดงจำนวนผู้โดยสารของท่าอากาศยาน

นานาชาติเชียงใหม่  

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

งานวิจัยนี้ได้แบ่งทฤษฎีที่เกี ่ยวข้องเป็น 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่ 
ทฤษฎีของ Dwell Time การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และ
การประยุกต์ใช้แบบจำลองการขนส่งและจราจรระดับจุลภาค 

2.1. DWELL TIME 

Dwell Time เป็นเวลาที่ใช้ในการเริ่มกิจกรรมหนึ่งจนสิ้นสุด
กิจกรรมนั้น เช่น การเริ่มอ่านโฆษณาบนป้ายโฆษณาเมื่อเห็นจนเม่ือ
อ่านจบ เป็นต้น ซึ่งชี้วัดคุณภาพของระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับลักษณะ
และจุดประสงค์ของกิจกรรมนั้น ๆ ในงานศึกษานี้จะแบ่งเป็น 2 
ช่วงเวลา คือ ช่วงกิจกรรมการรับผู้โดยสาร และ ช่วงเวลาการส่ง
ผู้โดยสาร โดยทั้งสองช่วงจะเริ่มตั้งแต่ยานพาหนะเข้าจอดสนิทเพ่ือ
ทำกิจกรรม [7] 

2.2. การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

การศึกษานี้ได้ใช้การตรวจสอบ 2 แบบ ในการวัดความแตกต่าง
ระหว่างข้อมูลที่ได้จากแบบจำลองและข้อมูลปฐมภูมิ ได้แค่ 1) สถิติ 
GEH (GEH Statistic) และ 2) ค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละสัมบูรณ์
เฉล่ีย (Mean Absolute Percentage Error; MAPE) 

2.2.1. สถิติ GEH (GEH STATISTIC)  

สถิติ GEH ใช้ในการแสดงค่าความเข้ากันดีของแบบจำลอง โดย
จะทำการพิจารณีค่าผลต่างสัมบูรณ์และค่าสัดส่วนผลต่างระหว่าง
แบบจำลองและข้อมูลจากการสำรวจจริง [8],[12] ดังสมการที่ (1) 

𝐺𝐸𝐻
2 𝐾 𝑀
𝐾 𝑀

 
(1) 

เมื่อ :  
𝐾  คือ ค่าจากการสำรวจจริงที่จุด 𝑗 
𝑀  คือ ค่าที่ได้จากแบบจำลองที่จุด 𝑗 
โดยทำการกำหนดและระบุช่วงของค่าสถิติ GEH ไว้ดังตาราง 1 

ตารางท่ี 1 ค่าสถิติ GEH ในช่วงต่างๆ [10] 

ค่า GEH ระดับความใกล้เคียง 
GEH < 5 ใกล้เคียง 

5 < GEH < 10 ต้องทำการปรับเทียบใหม่ 
GEH > 10 ไม่ใกล้เคียง 

 

2.2.2. ค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละสัมบูรณ์เฉล่ีย 

(MEAN ABSOLUTE PERCENTAGE ERROR; MAPE) 

ค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละสัมบูรณ์เฉลี่ย เป็นที่นิยมในการใช้
วัดความแม่นยำของการพยากรณ์ โดยจะคำนวณหาค่าเฉลี่ยของ
ร้อยละค่าสัมบูรณ์ของสัดส่วนระหว่างค่าความคลาดเคลื่อนและค่า
จริง [1], [2], [3], [6] ดังสมการ (2) ซึ่งผลค่า MAPE ที่ได้จะแสดงดัง
ตาราง 2 

𝑀𝐴𝑃𝐸
100
𝑛

|𝐴 𝐹 |

𝐴
 

(2) 

เมื่อ :  
𝐴  คือ ค่าจากการสำรวจจริงที่เวลา 𝑡 
𝐹  คือ ค่าที่ได้จากการพยากรณ์ที่เวลา 𝑡 
𝑛  คือ จำนวนของชุดข้อมูล 

ตารางท่ี 2 ระดับความแม่นยำของค่า MAPE 

MAPE Value Accuracy 
MAPE ≤ 10% High 

10% < MAPE ≤ 20% Good 
20% < MAPE ≤ 50% Reasonable 

MAPE > 50% Low 
 

2.3. การประยุกต์ใช้แบบจำลองการขนส่งและจราจร
ระดับจุลภาคกับโปรแกรม PTV VISSIM 

PTV VISSIM เป็นโปรแกรมท่ีอาศัยพฤติกรรมการขับขี่ในการ
จำลอง โดยวิเคราะห์พฤติกรรมและองค์ประกอบต่างๆใน
แบบจำลองในทุกๆช่วงเวลา (Time Step) ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ใช้งาน
เป็นผู้กำหนด [11], [13] 

2.4. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

การพัฒนาแบบจำลองการจราจรระดับจุลภาคได้ถูกนำมาใช้
กับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี โดยได้ทำการเก็บ
ข้อมูลภาคสนามเพื่อนำมาสร้างแบบจำลอง ซึ่งในการวิเคราะห์ได้มี
การแบ่งกรณีที่มีการจอดรถรับส่งผู้โดยสารบริเวณสถานีและทำการ
ประเมินผลการวิเคราะห์แบบจำลองโดยการพิจารณาจากความเร็ว
[11] นอกจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูแล้ว เมืองลิสบอนได้ใช้
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แบบจำลองช่วยในการแก้ไขปัญหาการจอดบริเวณขอบทาง โดยได้
ทำการเก็บข้อมูลปริมาณจราจรและทำการทดสอบแบบแบ่งช่วง
สถานการณ์ในการเดินทางด้วยโปรแกรมของ PTV GROUP [4] 

ค่าสถิติของ GEH ถูกนำไปใช้ในงานวิจัยการวิเคราะห์การ
จัดการจราจรของชุดทางแยกต่อเนื่องที่เทศบาลนครหาดใหญ่ โดย
การใช้ค่าสถิติของ GEH ในการตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของ
แบบจำลอง ซึ่งใช้ระดับความคลาดเคล่ือนเดียวกันดังตารางที่ 1 โดย
ผลที่ได้พบว่าสามารถใช้ค่าสถิติ GEH เป็นเกณฑ์ในการวัดความ
คลาดเคลื ่อนได ้ และมีความสอดคล ้องก ับผลการว ิเคราะห์
แบบจำลอง [10] 

การจอดส่งผู้โดยสารด้วยวิธีการเข้าก่อนออกก่อน (First in 
First out : FIFO) ถูกนำไปประยุกต์ใช้กับกรณีศึกษาในสถานีรถไฟ
เมืองหนานจิง โดยได้กำหนดให้รถแท็กซี่ส่วนบุคคลที่เข้ามาในช่องที่
ถูกกำหนดให้เดินรถแบบ FIFO หลังการศึกษาพบว่าอัตราการออก
ตัวจากจุดรับส่งผู้โดยสารในช่องนั้นเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 32 [9] 

ท่าอากาศยานโตรอนโต ประเทศแคนาดา ได้ทำการศึกษาการ
จอดซ้อนคันมีผลต่อระดับการให้บริการในการใช้พ้ืนที่รับส่ง แต่ทำ
ให้เวลารอคอยของผู้โดยสารและยานพาหนะลดลง นอกจากนี้ยังได้
ทำการลดเวลาที่สามารถจอดได้บริเวณพ้ืนที่รับส่งผู้โดยสาร พบว่า
จำนวนยานพาหนะท่ีหมุนเวียนเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 30 [5] 

โปรแกรม VISSIM ได้ถูกนำมาใช้ในการประเมินปัญหาและ
แผนการจัดการจราจร โดยมีสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น
แห่งที่ 3 เป็นพื้นที่ศึกษา ซึ่งได้เก็บข้อมูลปริมาณจราจร สัดส่วน
ยานพาหนะ ความยาวแถวคอย ความเร็วและการควบคุมสัญญาณ
ไฟจราจร ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเช้าและชั่วโมงไม่เร่งด่วนเที่ยงวัน 
โดยตัวชี้วัดที่ถูกใช้ในการประเมินได้แก่ เวลาในการเดินทาง ความ
ยาวแถวคอย เวลาสูญเสียเนื ่องจากการล่าช้า (Delay) และเวลา
สูญเสียเนื่องจากการหยุด [13] แบบจำลองการจราจรระดับจุลภาค
ได้ถูกนำไปใช้แก้ปัญหาจราจรติดขัดในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ 
โดยได้ใช้โปรแกรม PTV VISSIM ช่วยวิเคราะห์และทำการแบ่งเป็น
รูปแบบการจัดการจราจรหลายแบบ ซึ่งผลที่ได้พบว่าการจัดการ
จราจรแบบชุดทางแยกสามารถลดเวลาในการเดินทาง ความล่าช้า 
และความยาวแถวคอยของทุกทางแยกได้ [10]  

3. ขั้นตอนการดำเนนิวิจัย 

3.1. การกำหนดขอบเขตการศึกษา 

งานวิจัยนี้ได้กำหนดขอบเขตโดยจะเน้นการศึกษาไปในด้าน
ของพฤติกรรมของยานพาหนะประเภทรถจักรยานยนต์ รถยนต์นั่ง
ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โดยได้
ทำการสังเกตุพฤติกรรมขณะที่ยานพาหนะแต่ละประเภทเข้าสู่

บริเวณเขตรับส่งผู้โดยสารดังรูปที่ 2 ซึ่งได้กำหนดเงื่อนไขไว้ 4 แบบ
คือ 1.การจัดพ้ืนที่การรับส่งผู้โดยสารแบบปัจจุบันของท่าอากาศยาน 
2.แบบแบ่งบริเวณเป็นกลุ่มยานพาหนะ (Sections) 3.การรับส่ง
แบบ FIFO (First In First Out) และ 4.แบบกำหนดพ้ืนที่รับส่ง
เฉพาะประเภทยานพาหนะ ดัชนีที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย 
ระยะเวลาในการรับส่งผู้โดยสารของยานพาหนะแต่ละประเภท ซึ่ง
จะอ้างอิงจากพฤติกรรมของผู้โดยสารด้วย (Dwell time, Service 
time) และความเร็วของยานพาหนะท่ีเข้าสู่บริเวณรับส่งผู้โดยสาร 

 

รูปที่ 2 พ้ืนที่อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานเชียงใหม่ 

การแบ่งบริเวณเป็นกลุ่มยานพาหนะ คือ การกำหนดพ้ืนที่จอด
รับส่งผู้โดยสารไว้สำหรับกลุ่มยานพาหนะที่ต้องการให้จอด เช่น กลุ่ม
รถจักรยานยนต์ ให้จอดในบริเวณใกล้ประตูทาง กลุ่มรถยนต์ทุก
ประเภทจอดในพ้ืนที่ขอบทางติดกับบริเวณรับส่งผู้โดยสาร เป็นต้น 

การรับส่งแบบ FIFO คือ การกำหนดให้ยานพาหนะที่เข้าเทียบ
บริเวณพื ้นที ่ร ับส ่งก ่อนสามารถออกจากพื ้นที ่ได ้ก ่อน โดยที่
ยานพาหนะคันต่อไปต้องรอให้ยานพาหนะคันแรกออกไปก่อนจึงจะ
สามารถเคล่ือนที่ไปต่อได้ 
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การกำหนดพ้ืนที่รับส่งเฉพาะประเภทยานพาหนะ แตกต่างจาก
การแบ่งบริเวณสำหรับกลุ่มยานพาหนะ คือ มีการกำหนดพ้ืนที่แยก
เฉพาะให้รถยนต์ประเภทเกิน 7 ที่นั่ง และ ไม่เกิน 7 ที่นั่ง สามารถ
จอดได้ โดยให้รถยนต์ที่ไม่เกิน 7 ที่นั่งซึ่งมีขนาดเล็กกว่าจอดใน
บริเวณหน้าประตูทางเข้า-ออกของอาคารผู้โดยสาร   

3.2. การสำรวจขอ้มูลภาคสนาม 

ข้อมูลภาคสนามที่ทำการสำรวจ คือ พฤติกรรมของการรับส่ง
ผู้โดยสาร ระยะเวลาที่ใช้ในการทำกิจกรรมรับส่ง และความเร็วของ
ยานพาหนะท่ีเคล่ือนที่ในบริเวณรับส่งผู้โดยสารทั้งเข้าท่าอากาศยาน
และขาออก แสดงดังรูปที่ 3 และ 4 ซึ่งการกระจายของยานพาหนะ
แต่ละประเภทจะแสดงดังรูปที่ 5 6 และ 7 

 

รูปที่ 3  การรับส่งบริเวณจุดรับส่งผู้โดยสารขาออก 

  

รูปที่ 4  การรับส่งบริเวณจุดรับส่งผู้โดยสารขาเข้า 

 

 

รูปที่ 5 การกระจายของเวลาที ่ใช ้ในการรับส่งผู ้โดยสารของ
ยานพาหนะประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน 

 

 

รูปที่ 6 การกระจายของเวลาที่ใช้ในการรับส่งผู้โดยสารของ
ยานพาหนะประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน 
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รูปที่ 7 การกระจายของเวลาที ่ใช ้ในการรับส่งผู ้ โดยสารของ
ยานพาหนะประเภทรถจักรยานยนต์ 

 จากการเก็บข้อมูลการกระจายของเวลาที่ใช้ในการ
รับส่งผู ้โดยสารของยานพาหนะแต่ละประเภท ได้นำรูปแบบการ
กระจายน ี ้ ไปใช ้ในแบบจำลองโดยกำหนดตามประเภทของ
ยานพาหนะ   

3.3. การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

หลังจากที่ได้สำรวจข้อมูลภาคสนามและนำมาใช้กับแบบจำลอง
แล้ว ได้ทำการเปรียบเทียบจำนวนของยานพาหนะที่สามารถแสดง
ได ้ในช ่วงระยะเวลาที ่กำหนดของการจำลองสถานการณ์ใน
แบบจำลอง เพื่อทดสอบความแม่นยำของแบบจำลองที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ว่ามีความใกล้เคียงกับสภาพจริง โดยใช้ค่าสถิติ GEH และ 
ค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละสัมบูรณ์เฉลี่ย (MAPE) เป็นตัวช่วยใน
การชี้วัดความแม่นยำ ซึ่งผลจากการตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลแสดงดังตารางที่ 3 และ 4  

ตาราง 3 ค่าสถิติ GEH 

เงื่อนไข 

จำนวนยานพาหนะ 

ค่าสถิติ 
GEH 

ที่กำหนดใน
แบบจำลอง 

(คัน) 

ที่วัดได้
ในการ
ทดสอบ 
(คัน) 

ข้อมูล
ภาคส
นาม 
(คัน) 

ปัจจุบัน 200 241 195 3.12 
แบ่งบริเวณ
เป็นกลุ่ม
ยานพาหนะ 

200 210 195 1.05 

เข้าก่อนออก
ก่อน(First In 
First Out) 

200 200 195 0.36 

กำหนดพ้ืนที่
รับส่งเฉพาะ
ประเภท
ยานพาหนะ 

200 209 195 0.99 

 

ตาราง 4 ค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละสัมบูรณ์เฉล่ีย (MAPE) 

เงื่อนไข 

จำนวน
ยานพาหนะ
ที่แสดงใน
แบบจำลอง 

(คัน) 

จำนวน
ยานพาหนะจาก
การเก็บข้อมูล
ภาคสนาม (คัน) 

ค่า 
MAPE 
(%) 

ปัจจุบัน 241 195 23.59 
แบ่งบริเวณเป็น
กลุ่ม
ยานพาหนะ 

210 195 7.69 

เข้าก่อนออก
ก่อน(First In 
First Out) 

200 195 2.56 

กำหนดพ้ืนที่
รับส่งเฉพาะ
ประเภท
ยานพาหนะ 

209 195 7.18 

 
ผลที่ได้จากการตรวจสอบความแม่นยำทั้ง 2 แบบ เมื่อนำไป

เทียบกับค่าดังตารางที่ 1 และ 2 พบว่าค่าที่ได้นั้น อยู่ในเกณฑ์ที่
ยอมรับได้ ซึ่งสามารถนำไปใช้งานในการวิเคราะห์แบบจำลองได้ 
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3.4. การวิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพ 

ในขั้นตอนการวิเคราะห์ ได้ทำการวิเคราะห์แยกตามเงื่อนไขทั้ง 
4 แบบที่ได้กำหนดไว้ โดยทำการวิเคราะห์ระยะเวลาที่ใช้ในการ
รับส่งผู้โดยสารของแต่ละเงื่อนไข ซึ่งกำหนดให้อัตราการจอดรับส่ง
ผู้โดยสารของทุกเงื่อนไขเป็นร้อยละ 100 หมายความว่ายานพาหนะ

ทุกชนิดจะที่เข้ามาในบริเวณผู้รับส่งผู้โดยสารจะทำการจอด หรือ 
พยายามหาที่จอดเพื่อรับส่งผู้โดยสารทุกครั้ง โดยได้ทำการทดสอบ
และวิเคราะห์จำนวน 10 ครั้ง ในแต่ละเงื ่อนไข ผลที่ได้จากการ
วิเคราะห์จะแสดงให้เห็นถึงความล่าช้าของยานพาหนะ ที่เกิดขึ้นใน
แต่ละครั้งของการรับส่งผู้โดยสารในแต่ละเงื่อนไข โดยเงื่อนไขทั้ง 4 
แบบแสดงดังตารางที่ 5 6 7 และ 8

 

ตารางท่ี 5 ผลประสิทธิภาพเครือข่ายยานพาหนะของการจัดการแบบปัจจุบัน 

คร้ังที่ทำการ
ทดสอบ 

ความล่าช้า
เฉล่ีย 

(วินาที) 

เวลาหยุด
เฉล่ีย 

(วินาที) 

ความเร็วเฉลี่ย
(กิโลเมตร/
ชั่วโมง) 

ความล่าช้าใน
การหยุดเฉล่ีย 

(วินาที) 

จำนวน
ยานพาหนะ
ตกค้าง (คัน) 

ระดับการ
ให้บริการ

เฉล่ีย (LOS) 

จำนวนยานพาหนะท่ี
รับส่งเสร็จและออกจาก
ท่าอากาศยาน (คัน) 

1 15.56 0.15 33.93 11.70 14 LOS A 220 

2 15.56 0.22 33.29 11.31 14 LOS A 200 

3 10.72 0.13 33.55 6.98 9 LOS A 195 

4 19.08 0.30 31.86 14.53 15 LOS A 186 

5 30.07 0.20 30.63 25.98 27 LOS B 196 

6 22.84 0.25 31.04 18.70 11 LOS B 204 

7 13.07 0.19 33.45 9.24 9 LOS A 204 

8 24.11 0.28 30.86 19.54 13 LOS C 192 

9 22.45 0.22 31.53 18.19 9 LOS B 201 

10 16.92 0.18 32.44 12.87 10 LOS B 212 

Average 19.04 0.21 32.26 14.90 13 LOS B 201 

SD 5.84 0.05 1.24 5.69 5 - 10 

Minimum 10.72 0.13 30.63 6.98 9 LOS C 186 

Maximum 30.07 0.30 33.93 25.98 27 LOS A 220 
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ตารางท่ี 6 ผลประสิทธิภาพเครือข่ายยานพาหนะของการจัดการแบบแบ่งบริเวณเป็นกลุ่มยานพาหนะ 

คร้ังที่ทำการ
ทดสอบ 

ความล่าช้า
เฉล่ีย 

(วินาที) 

เวลาหยุด
เฉล่ีย 

(วินาที) 

ความเร็วเฉลี่ย
(กิโลเมตร/
ชั่วโมง) 

ความล่าช้าใน
การหยุดเฉล่ีย 

(วินาที) 

จำนวน
ยานพาหนะ
ตกค้าง (คัน) 

ระดับการ
ให้บริการเฉลี่ย 

(LOS)* 

จำนวนยานพาหนะท่ี
รับส่งเสร็จและออกจาก
ท่าอากาศยาน (คัน) 

1 186.99 1.16 14.70 176.81 44 LOS F 187 
2 61.51 0.82 23.23 52.78 11 LOS F 220 
3 102.12 0.73 19.57 94.42 17 LOS F 189 
4 91.62 0.75 20.06 83.92 14 LOS F 193 
5 113.26 0.83 19.55 104.68 22 LOS F 195 
6 93.81 0.58 20.47 87.16 14 LOS F 204 
7 117.29 0.78 17.57 109.47 30 LOS F 199 
8 79.97 0.85 21.27 71.03 12 LOS F 195 
9 57.34 0.62 22.96 50.33 25 LOS F 190 

10 164.76 1.04 16.36 154.93 21 LOS F 199 
Average 114.06 1.59 19.93 100.53 33 LOS F 233 
SD 68.81 3.06 3.72 52.58 46 - 157 
Minimum 57.34 0.58 14.70 50.33 11 LOS F 187 
Maximum 186.99 1.16 23.23 176.81 44 LOS F 220 

* สำหรับยานพาหนะประเภทจักรยานยนต์ LOS อยู่ที่ระดับ LOS A และ LOS B  

ตารางท่ี 7 ผลประสิทธิภาพเครือข่ายยานพาหนะของการจัดการแบบเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) 

คร้ังที่ทำการ
ทดสอบ 

ความล่าช้า
เฉล่ีย 

(วินาที) 

เวลาหยุด
เฉล่ีย 

(วินาที) 

ความเร็วเฉลี่ย
(กิโลเมตร/
ชั่วโมง) 

ความล่าช้าใน
การหยุดเฉล่ีย 

(วินาที) 

จำนวน
ยานพาหนะ
ตกค้าง (คัน) 

ระดับการ
ให้บริการ

เฉล่ีย (LOS) 

จำนวนยานพาหนะท่ีรับส่ง
เสร็จและออกจากท่าอากาศ

ยาน (คัน) 
1 120.94 2.35 18.47 105.91 24 LOS F 214 
2 155.77 2.56 16.04 140.81 32 LOS F 213 
3 179.40 3.51 15.24 161.07 20 LOS F 190 
4 213.75 4.19 14.35 194.19 37 LOS F 163 
5 189.92 3.88 14.97 169.03 31 LOS F 201 
6 137.33 3.08 17.92 121.14 27 LOS F 203 
7 235.77 3.50 13.65 216.40 32 LOS F 183 
8 246.95 4.45 12.94 224.64 35 LOS F 174 
9 134.94 3.21 17.49 119.29 16 LOS F 217 

10 179.05 3.82 15.04 161.22 25 LOS F 210 

Average 250.92 10.60 14.16 194.82 88 LOS F 271 

SD 153.46 15.29 3.48 83.45 137 - 196 

Minimum 120.94 2.35 6.26 105.91 0 LOS F 0 

Maximum 630.61 52.17 18.47 395.28 458 LOS F 719 
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ตารางท่ี 8 ผลประสิทธิภาพเครือข่ายยานพาหนะของการจัดการแบบกำหนดพ้ืนที่รับส่งเฉพาะประเภทยานพาหนะ 

คร้ังที่ทำการ
ทดสอบ 

ความล่าช้า
เฉล่ีย 

(วินาที) 

เวลาหยุด
เฉล่ีย 

(วินาที) 

ความเร็วเฉลี่ย
(กิโลเมตร/
ชั่วโมง) 

ความล่าช้าใน
การหยุดเฉล่ีย 

(วินาที) 

จำนวน
ยานพาหนะ
ตกค้าง (คัน) 

ระดับการ
ให้บริการเฉลี่ย 

(LOS)* 

จำนวนยานพาหนะท่ี
รับส่งเสร็จและออกจาก
ท่าอากาศยาน (คัน) 

1 255.01 2.07 13.22 238.73 16 LOS F 227 

2 185.11 2.33 15.67 167.51 15 LOS F 214 

3 206.72 2.08 14.73 190.66 15 LOS F 194 

4 280.63 2.32 12.20 264.42 45 LOS F 155 

5 223.50 2.02 13.99 207.85 25 LOS F 197 

6 251.95 2.05 13.16 237.10 51 LOS F 166 

7 249.37 2.73 13.45 229.43 13 LOS F 200 

8 237.42 1.86 13.25 223.40 37 LOS F 170 

9 218.16 2.55 14.22 200.57 33 LOS F 191 

10 258.13 2.93 12.68 237.71 21 LOS F 211 

Average 251.24 2.33 13.24 234.11 29 LOS F 187 

SD 55.47 0.35 1.69 54.66 14 - 29 

Minimum 185.11 1.86 9.08 167.51 13 LOS F 129 

Maximum 397.63 2.93 15.67 377.79 51 LOS F 227 
* สำหรับยานพาหนะประเภทจักรยานยนต์ LOS อยู่ที่ระดับ LOS E และ LOS F  

4. ผลการศึกษา 

จากการวิเคราะห์แบบจำลองทั้ง 4 เงื่อนไข สามารถแสดงข้อมูล
ได้ดังนี้ 

4.1. ความล่าชา้และแถวคอยของยานพาหนะ 

จากผลการวิเคราะห์แบบจำลอง ความล่าช้าของยานพาหนะ
บริเวณจุดจอดรับส่งในปัจจุบันมีความล่าช้าของยานพาหนะน้อย
ที่สุด ซึ่งความล่าช้าของยานพาหนะทุกประเภทเฉลี่ยอยู่ที่ 10.88 
วินาที โดยที่รถยนต์ทั้ง 2 ประเภท มีความล่าช้า 46.76 วินาที และ 
0.38 วินาที สำหรับรถจักรยานยนต์  นอกจากนี้ในเงื่อนไขการจอด
รับส่งแบบเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) ทำให้เกิดความล่าช้าของรถยนต์
ทั้ง 2 ประเภทและรถจักรยานยนต์มากที่สุด โดยรถยนต์มีความ
ล่าช้า 220.63 วินาที และ 354.69 วินาที สำหรับรถจักรยานยนต์ 
ซึ่งความล่าช้าที่เกิดขึ้นในทุกแบบจำลอง ได้ส่งผลให้เกิดความยาว
ของแถวคอยท่ีไม่เท่ากัน จำนวนยานพาหนะหลงเหลือในแบบจำลอง
ที่ยังไม่สามารถจอดรับส่งได้ และยังส่งผลให้ประสิทธิภาพของการ
ให้บริการการจอดรับส่งผู้โดยสารแตกต่างกันออกไป โดยผลที่ได้
แสดงดังตารางที่ 9 10 และแสดงกราฟเปรียบเทียบดังรูปที่ 8  

ตารางท่ี 9 ความล่าช้าของยานพาหนะที่เกิดขึ้น 

รูปแบบการ
รับส่งผู้โดยสาร 

*ความล่าช้าของยานพาหนะ (วินาที) 

รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 
เฉล่ียรวม

ยานพาหนะ
ทุกประเภท 

ปัจจุบัน 46.76 0.38 10.88 
แบ่งบริเวณ
เป็นกลุ่ม
ยานพาหนะ 90.17 4.58 90.86 
เข้าก่อนออก
ก่อน(FIFO) 220.63 354.69 159.39 
กำหนดพ้ืนที่
รับส่งเฉพาะ
ประเภท
ยานพาหนะ 196.29 106.33 202.45 

* ความล่าช้านี ้ คือความล่าช้าของยานพาหนะแต่ละประเภทที่
เกิดขึ้น โดยแตกต่างจากตารางที่ 5 6 7 8 ซึ่งเป็นความล่าช้าของ
เครือข่าย (Network) ทั้งหมด 
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ตารางท่ี 10 ความยาวแถวคอยในแต่ละเงื่อนไข 

รูปแบบการ
รับส่งผู้โดยสาร 

จุดรับส่ง
ผู้โดยสาร 

ความยาวของแถวคอย (เมตร) 

Min Max เฉล่ีย 

ปัจจุบัน 
ขาเข้า 14.56 40.93 22.41 

ขาออก 35.09 69.92 47.6 

แบ่งบริเวณเป็น
กลุ่มยานพาหนะ 

ขาเข้า 31.88 111.67 62.96 

ขาออก 20.36 85.25 63.63 

ขาเข้า 84.58 126.06 104.66 

รูปแบบการ
รับส่งผู้โดยสาร 

จุดรับส่ง
ผู้โดยสาร 

ความยาวของแถวคอย (เมตร) 

Min Max เฉล่ีย 
เข้าก่อนออก
ก่อน(First In 
First Out) 

ขาออก 103.43 229.02 174.91 

กำหนดพ้ืนที่
รับส่งเฉพาะ
ประเภท

ยานพาหนะ 

ขาเข้า 37.28 278.33 131.64 

ขาออก 17.29 53.02 38.83 

 
รูปที่ 8 กราฟเปรียบเทียบความยาวแถวคอยในแต่ละเง่ือนไข
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4.2. จำนวนยานพาหนะที่รับส่งผู้โดยสารสำเร็จและ
จำนวนยานหนะทีต่กค้าง 

จากการวิเคราะห์พบว่าทุกๆการทดสอบแบบจำลองจะมี
ยานพาหนะบางส่วนที ่ย ังไม่สามารถรับส่งผู ้โดยสารได้และยัง
วนเวียนอยู่ในบริเวณท่าอากาศยานเพื่อรอเทียบจอดรับส่งผู้โดยสาร 
(ยานพาหนะตกค้าง) แสดงดังตารางที ่ 11 และแสดงกราฟ
เปรียบเทียบดังรูปที่ 9   

ตารางท่ี 11 จำนวนยานพาหนะท่ีรับส่งผู้โดยสารสำเร็จและจำนวน
ยานพาหนะที่ตกค้าง 

เงื่อนไข 

จำนวนยานพาหนะ (คัน) 

ตกค้าง 
รับส่งเสร็จและ
ออกจากท่า
อากาศยาน 

ปัจจุบัน 

Min 9 186 

Max 27 220 

Average 13 201 

เงื่อนไข 

จำนวนยานพาหนะ (คัน) 

ตกค้าง 
รับส่งเสร็จและ
ออกจากท่า
อากาศยาน 

แบ่งบริเวณ
เป็นกลุ่ม
ยานพาหนะ 

Min 11 187 

Max 44 220 

Average 33 233 

เข้าก่อนออก
ก่อน(First In 
First Out) 

Min 16 163 

Max 37 217 

Average 28 197 
กำหนดพ้ืนที่
รับส่งเฉพาะ
ประเภท
ยานพาหนะ 

Min 13 129 

Max 51 227 

Average 29 187 

 

 

 
รูปที่ 9 กราฟเปรียบเทียบจำนวนยานพาหนะตกค้างและยานพาหนะที่รับส่งผู้โดยสารสำเร็จ 

ผลที่ได้พบว่าการจัดการแบบแบ่งบริเวณเป็นกลุ่มยานพาหนะ
และการจัดการในปัจจุบันมีจำนวนเฉลี่ยของยานพาหนะที่สามารถ
รับส่งผู ้โดยสารสำเร็จใกล้เค ียงกัน โดยทั ้งสองแบบมีจำนวน
ยานพาหนะที่รับส่งผู้โดยสารสำเร็จสูงสุดรวมทั้งขาเข้าและขาออก

เท่ากันจำนวน 220 คัน ในระยะเวลาที่เท่ากัน  นอกจากนี้ยังพบว่า
ทุกเงื่อนไขมีจำนวนยานพาหนะที่รับส่งผู้โดยสารสำเร็จใกล้เคียงกัน 
แต่แตกต่างกันที่จำนวนยานพาหนะที่ยังตกค้าง  ซึ่งรูปแบบที่ทำให้
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เกิดการตกค้างของยานพาหนะมากที่สุดคือ การกำหนดพื้นที่รับส่ง
เฉพาะประเภทยานพาหนะ โดยมีจำนวนมากที่สุด 51 คัน 

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

จากการวิเคราะห์แบบจำลองทั้ง 4 เงื่อนไข พบว่าการจัดการ
พ้ืนที่รับส่งผู้โดยสารในปัจจุบันนั้นมีประสิทธิภาพสูงที่สุด เนื่องจากมี
ความล่าช้าของยานพาหนะน้อยที ่ส ุด ซึ ่งมีค ่าความล่าช้าของ
ยานพาหนะทุกประเภทเฉลี่ยอยู่ที่ 10.88 วินาทีต่อคันในการรับส่ง
ผู ้โดยสาร และยังมีความยาวของแถวคอยที่เกิดขึ ้นในการรับส่ง
ผู้โดยสารน้อยที่สุด ซึ่งมีความยาวแถวคอยเฉลี่ยรวมขาเข้าและขา
ออกอยู่ที่ 70.01 เมตรในกรณีที่มีจำนวนการจอดรับส่งผู้โดยสารสูง 
นอกจากนี้ผลจากการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 5 6 7 และ 8 ยังชี้ให้เห็น
ว่าระดับการให้บริการบริเวณพื ้นที ่ร ับส่งผู ้โดยสาร (Level of 
Service : LOS) ของการจัดการพื้นที่ปัจจุบัน มีระดับการให้บริการ
เฉล่ียรวมยานพาหนะทุกประเภทอยู่ในระดับที่ดีมากหรืออยู่ในระดับ 
LOS A  

สาเหตุทีการจัดการในปัจจุบันมีประสิทธิภาพสูงที่สุดในขณะนี้
นั้น อาจเนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID-19 ทำให้จำนวนยานพาหนะในช่วงเวลาที่มีการจราจรสูง
ที่สุดของท่าอากาศยานมีปริมาณไม่เท่ากับสถานการณ์ปกติ เนื่อง
ด้วยจำนวนเที่ยวบินที่ถูกปรับลดลง และความถี่ของการบินที่ลดลง
ตามการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ปัจจัยเช่นนี้อาจส่งผล
ให้ปริมาณสูงสุดที่ได้ไม่เป็นไปตามสถานการณ์ปกติ   

ในด้านของแบบจำลองในการวิเคราะห์ จากการศึกษาและ
ทดสอบแบบจำลองแต่ละเงื่อนไข พบสิ่งที่ควรทำการศึกษาเพิ่มเติม
อีกมากมาย เช่น พฤติกรรมการจอดแบบเพิ่มเติมรายละเอียดของ
ผู้โดยสารที่มีสัมภาระในปริมาณที่ต่างกัน กรณีที่มีการข้ามถนนของ
ผู้โดยสารเกิดขึ้น กรณีที่มียานพาหนะเข้าจอดในลานจอดรถ เป็นต้น 
ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้อาจส่งผลให้ผลของการทอดสอบแบบจำลองใน
งานวิจัยนี ้แตกต่างจากที ่เป็นอยู ่ได้ นอกจากนี ้ในด้านของการ
ตัดสินใจในโปรแกรมวิเคราะห์ เป็นการตัดสินใจแบบสุ่ม ซึ่งถึงแม้
การตรวจสอบแบบจำลองดังตารางที ่ 3 และ 4 จะอยู ่ในช่วงที่
ยอมรับได้ แต่อย่างไรก็ตามความแม่นยำที่ได้ยังมีบางส่วนที่อยู่ใน
ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ไม่ได้แม่นยำที่สุด ซึ่งในส่วนนี้ทางผู้วิจัยหวัง
ว่าจะมีการปรับปรุงเพ่ิมเติมในส่วนของการตัดสินใจภายในโปรแกรม
เพื ่อความแม่นยำและใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริงที ่สุดของ
แบบจำลอง 

จากการศึกษาเพิ่มเติมขณะทำการวิจัย ผู้วิจัยได้ค้นพบข้อมูล
เพิ่มเติมในส่วนของแผนการจัดการเส้นทางยานพาหนะใหม่สำหรับ
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เนื่องจากท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้มีการ
ออกแบบให้สามารถรองรับจำนวนผู้โดยสารได้มากที่สุด 8 ล้านคน
ต่อปี แต่ในความเป็นจริงจำนวนผู้โดยสารในปี ค.ศ. 2019 มีจำนวน
มากถึง 11.34 ล้านคนต่อปี ซึ่งเกินความสามารถที่ท่าอากาศยานจะ

รองรับได้ ทางท่าอากาศยานจึงได้มีแผนที่จะขยายอาคารผู้โดยสาร
เพื่อเพิ่มความสามารถในการรองรับผู้โดยสารที่มากขึ้น โดยจะมีการ
ก่อสร้างอาคารผู้โดยสารใหม่ขึ้น ซึ่งอาคารนี้จะทำหน้าที่เป็นอาคาร
ผู้โดยสารต่างประเทศ และจะทำให้อาคารผู้โดยสารต่างประเทศใน
ปัจจุบันเป็นอาคารผู ้โดยสารในประเทศทั ้งหมด นอกจากนี ้ยัง
เส้นทางการจราจรและรับส่งผู้โดยสารจะมีการเปล่ียนแปลง โดยการ
สร้างทางแยกยกระดับเพ่ือให้พ้ืนที่หน้าอาคารผู้โดยสารบริเวณชั้น 2 
เป็นพื้นที่สำหรับการส่งเพียงอย่างเดียว และชั้นด้านล่างสำหรับการ
รับผู้โดยสารเพียงอย่างเดียว ซึ่งกรณีเช่นนี้อาจทำให้เกิดการศึกษา
สำหรับรูปแบบในการจัดสรรพ้ืนที่ใหม่ 
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บทคัดย่อ 

การขนส่งสินค้าปัจจุบันนี้มีความต้องการเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเนื่องจากการมาของระบบการซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ตทำให้หลายบริษัทได้
พัฒนาการขนส่งรูปแบบต่าง ๆ เพื่อตอบสนองตลาดและลดต้นทุน หนึ่งในนั้นคือการใช้โดรนไร้ผู้บังคับร่วมกับยานพาหนะอื่นเช่นรถบรรทุก โดยโด
รนสามารถออกจากทั้งคลังสินค้าหรือจากรถบรรทุกเพื่อไปส่งสินค้าแล้วกลับมาที่ฐานพัก เพื่อรอรถบรรทุกมารับกลับหรือบินกลับคลังสินค้าเอง 
ปัญหาการจัดเส้นทางของยานพาหนะร่วมกับโดรน (Vehicle Routing Problem with Drone) ที่ศึกษาเป็นปัญหาการจัดเส้นทางการส่งสินค้าของ
รถบรรทุกและโดรนไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งเป็นปัญหาที่มีขนาดใหญ่มากจึงไม่สามารถใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบทั่วไปได้ งานวิจัยนี้ได้พัฒนาเทคนิคการ
ผ่อนปรนปัญหาแบบลากรานจ์ (Lagrangian Relaxation) เพ่ือนำมาใช้ควบคู่กับเทคนิค Branch-and-Price ในการคำนวนขอบเขตล่างของคำตอบ
ในแต่ละขั้นของ Branch-and-Price ซึ่งขอบเขตล่างของลากรานจ์นั้นจะมีค่าใกล้คำตอบมากกว่าคำตอบจาก Column Generation ในขั้นนั้น 
ส่งผลให้เวลาที่ใช้ในการหาคำตอบลดลง 
คำสำคัญ: การผ่อนปรนปัญหาแบบลากรานจ์, Branch-and-Price, ปัญหาการจัดเส้นทางของยานพาหนะร่วมกับโดรน 

Abstract 

Nowadays, e-commerce increases parcels transportation demand year by year. Many companies are seeking the way to 
improve performance of delivery service and cost efficiency. One among many solutions is using a drone attached with a 
truck for the last mile delivery. Drone can be launched from either depot or truck and returned to the depot or wait for the 
truck to take them back from the docking station around delivery area. The vehicle routing problem with drone considers 
truck- and drone-route simultaneously. It is an enormous problem that cannot be solved by normal linear programming 
method. This research proposes the Lagrangian relaxation technique, in conjunction with the Branch-and-Price technique, to 
estimate the lower bound of the solution in each iteration of the Branch-and-Price. The lower bound from the Lagrangian 
relaxation is tighter than the solution from the Column generation which can improve the total solution time. 
Keywords: Lagrangian relaxation, Branch-and-Price, Vehicle Routing Problem with Drones 

 
1. บทนำ 

จาก“The Last-Mile Delivery Challenge” [1] ล ู กค ้ า ใ ห้
ความสำคัญกับความเร็วในการจัดส่งเนื่องจากคำสั่งซื้อของพวกเขา
มักจะเป็นอาหารสดหรือของจากร้านค้าปลีก ที่จำเป็นต้องถูกส่งใน
วันเดียวกันมากขึ้น นับเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่สำหรับบริษัทจัดส่ง
ในการรักษาคุณภาพการบริการ (เช่นเวลารอของลูกค้า) ซึ่งส่งผล
โดยตรงต่อความเชื่อมั่นของลูกค้า แต่ในขณะเดียวกันการส่งสินค้าที่
เพิ ่มขึ ้นจะทำให้กำไรลดลง 26% ใน 3 ปี จากการที่จัดส่งระยะ
สุดท้าย (Last-mile delivery) มีค่าใช้จ่ายสูงถึง 50% ของค่าจัดส่ง
ทั ้งหมด ผู ้ให้บริการขนส่งจึงมีแนวคิดมากมายเพื ่อช่วยในการ
ให้บริการเช่น Drop-shipping, Drop-off lockers, Autonomous 
Vehicles และDrones [2] 

ในปี 2013 Jeff Bezos ประกาศว่า Amazon กำลังพัฒนา

อากาศยานไร้คนขับหรือ Drone สำหรับการจัดส่งสินค้าขนาดเล็ก
เรียกว่า “Amazon Prime Air” อย่างน้อย 86% ของน้ำหนักสนิค้า
ที่จัดส่งนั้นน้ำหนักต่ำกว่า 5 ปอนด์ซึ่งเป็นน้ำหนักบรรทุกที่จำกัด 
ของโดรน ทำให้จะใช้เวลาเพียง 30 นาทีใน Last-mile delivery 
[3] และในปี 2559 Amazon ประสบความสำเร็จในเท่ียวบินส่งมอบ
ครั้งแรกในชานเมืองเคมบริดจ์สหราชอาณาจักร หลังจากนั้นทำให้
บริษัทค้าปลีกและโลจิสติกส์หลายแห่งหันมาสนใจเทคโนโลยีนี้ หรือ
แม้แต่บริษัท Alphabet Inc. ซึ ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google ก็ยัง
พัฒนาโครงการโดรนที่เรียกว่า Wing  

ในภูมิภาคเอเชีย บริษัท Rakuten และ JD.com ซึ่งเป็นบริษัท
ค้าปลีกของประเทศญี่ปุ่นและประเทศจีนได้ร่วมมือกันเริ่มโครงการ
โดรนในปี 2558 Rakuten เปิดตัว “Sora Raku” บริการจัดส่ง
อุปกรณ์กอล์ฟในสนามด้วยโดรน [4, 5] 
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ข้อดีของการใช้โดรนคือสามารถเข้าถึงได้ทุกที่โดยไม่ต้องกังวล
ถ ึงความแออ ัดบนท ้องถนน  เส ้นทางตรงของโดรนสามารถ
ประหยัดเวลาได้มากเมื่อเทียบกับการเดินทางไปตามถนนที่คับคั่ง 
อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดหลักของประการหลักคือระยะเวลาและ
ความเร็วในการบินถูกจำกัดโดยแบตเตอร่ี ประการที่สองคือน้ำหนัก
และขนาดที่บรรทุก และประการสุดท้ายคือสภาพอากาศ 

การศ ึกษาในด ้านการว ิจ ัยดำเน ินการหร ือ  Operation 
Research นั ้นมีแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และวิธ ีการในการ
แก้ปัญหาการกำหนดเส้นทางของรถบรรทุก-โดรนจำนวนมาก ซึ่ง
แบบจำลองเชิงเส้น (Linear Programing) ที่นำเสนอสามารถแบ่ง 
ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ Arc-based model โดยมีเส ้นทาง
ระหว ่ า ง  Node เป ็นต ั วแปร  และ  Path-based model เป็น
แบบจำลองที่ดัดแปลงจาก Arc-based model โดยตัวแปรคือ Arc 
ต่อกันเป็นเส้นทาง ผลลัพธ์ที่ได้คือ Constraints ที่ซับซ้อนจะถูกใช้
ในขั้นตอนสร้างตัวแปร 

สามารถใช้วิธีการแบบ  Simplex แก้ปัญหานี้ได้แต่จะเปลือง
ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เนื่องจากมีตัวแปรจำนวนมาก งานวิจัยหลาย
ช ิ ้นจ ึงใช ้ เทคน ิค  Column Generation มาช ่วยจ ัดการ [6, 7] 
อย่างไรก็ตามการที ่จะได ้มาซึ ่งคำตอบที ่ เป ็นจำนวนเต ็มนั้น
จำเป็นต้องใช้เทคนิค Branch-and-Price [8] เป็นการทำงานร่วมกัน
ระหว่าง Column Generation และ Branch-and-Bound [9] 

ข ้อ เส ียท ี ่ สำค ัญของ  Branch-and-Price ค ือ  การย ืนยัน 
Optimal solution ที่ช้า เนื ่องจากการแตก Branch จำนวนมาก
Lagrangian Relaxation สามารถคำนวนค่าที่ใกล้เคียง Optimal 
solution ของ Node ปัจจุบันของ Branch-and-Price ได้ ถ้าหาก
ค่านั้นมากกว่าหรือเท่ากับ Incumbent solution Node นั้นจะถูก
หยุด [10] 

งานว ิจ ัยน ี ้มีว ัตถ ุประสงค์ เพ ื ่อศ ึกษาการใช้ Lagrangian 
relaxation สำหรับเพิ่มความเร็วของ Branch-and-Price สำหรับ 
Tour-Based model of Vehicle Routing Problem with 
Drones 

2. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

2.1. TRAVELLING SALESMAN PROBLEM WITH 
DRONES AND VEHICLE ROUTING PROBLEM 
WITH DRONES 

Travelling salesman problem ( TSP) ค ื อ ป ั ญ ห า ข อ ง
พนักงานขายที่เดินทางไปยังกลุ่มลูกค้าที่กำหนดโดยใช้ระยะทางที่
สั ้นที ่สุดในขณะที่ Vehicle routing problem (VRP) กำหนดให้
ลูกค้าจำนวนหนึ่ง แล้วจัดเส้นทางการเดินรถเพื่อลูกค้าจะได้รับ
บริการในแต่ละเส้นทางตามความต้องการ ทั้งหมดต้องไม่เกินขีด 
จำกัด ความจุของรถ มีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนรวมในการจัดส่ง

ให้น้อยที่สุด 
มีงานวิจัยมากกว่าหลายพันฉบับที่นำเสนอวิธีการแก้ปัญหาน้ี

โดยอัลกอริทึมที่ให้คำตอบที่ Exact solution และแบบ Heuristic 
ที่ให้คำตอบท่ีใกล้เคียง Optimal [11] 

ปัญหาการกำหนดเส้นทางยานพาหนะกับโดรน หรือ Vehicle 
routing problem with drone (VRPD) เป็นหนึ่งในส่วนขยายของ 
VRP ซึ่งมีความซับซ้อนมากขึ้น งานวิจัยฉบับแรกเก่ียวกับปัญหาน้ีมา
ค ื อ  “The flying sidekick traveling salesman problems” 
(FSTSP) [12] ซึ่งเป็นส่วนขยายของ TSP มุ่งเน้นเฉพาะการทำงาน
ของรถบรรทุกคันเดียวที่ติดกับโดรนตัวเดียว ฟังก์ชันวัตถุประสงค์
ของคือทำให้เวลาที ่ยานพาหนะสุดท้ายน้อยที ่สุด (ไม่ว่าจะเป็น
รถบรรทุกหรือโดรน) โดยมีฟังก์ชันข้อจำกัดคือ การกำจัดทัวร์ย่อย, 
การไปหาลูกค้าได้เพียงครั ้งเดียว, การปล่อย/รับของโดรนและ 
ระยะทางที่บินได้ของโดรน  

TSP เป็นปัญหาแบบ NP-hard [13] ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า 
FSTSP เป็นปัญหา NP-hard เช่นกัน Heuristic algorithm จึงถูก
พัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหา คำตอบถูกเปรียบเทียบกับ คำตอบจากการ
ใช้ซอฟต์แวร ์แก ้ป ัญหา Mixed Integer Program, คำตอบจาก 
Nearest neighbor algorithm แ ล ะ ค ำ ต อ บ จ า ก  Sweep 
algorithm ได้คุณภาพคำตอบท่ีดีกว่า Algorithm อ่ืน ๆ 

ในปี 2562 [14] mTSPD ได้เพิ่มฟังก์ชันข้อจำกัดให้กับ FSTSP 
เพื่อให้โดรนสามารถโต้ตอบกับรถบรรทุกมากกว่าหนึ่งคัน แก้ปัญหา
โดยเร ิ ่มจากการใช้ Genetic algorithm, K-mean clustering / 
Nearest neighbor และ Random cluster ในการสร ้าง mTSP 
tour จากนั้นใช้ Adaptive insertion heuristic ในการหาคำตอบ 
ผลการคำนวณพบว่า Genetic algorithm ให้คุณภาพของคำตอบ
ได้ดีที่สุด นอกจากนี้การปรับจำนวนรถบรรทุกต่อการจัดส่งทำให้
ได้ผลคือยิ่งจำนวณรถบรรทุกมาก จะใช้เวลาในกระบวนการจัดส่ง
น้อยลง แต่ก็ต้องแลกกับเวลาในการประมวลผลที่มากขึ้น  

ผู ้วิจัยได้ปรับปรุง mTSPD เรียกว่า Two Echelon Vehicle 
Routing Problem with Drone [14] ง านว ิ จ ั ยน ี ้ ไ ด ้ เ พ ิ ่ ม ก าร
พ ิจารณาความจ ุของยานพาหนะและโดรนสามารถบรรทุก 
กำหนดให้สามารถบริการลูกค้าได้มากกว่าหนึ่งราย เพื่อแก้ปัญหา
ขนาดใหญ่น ี ้  Drone Truck Route Construction (DTRC) และ 
Large Neighborhood Search (LNS) ถูกนำมาใช้ 

VRPD [15] เป็นแบบจำลองที ่สมจริงมากขึ ้นโดยโดรนไม่
สามารถกลับไปท่ีรถบรรทุกผ่าน Node ของลูกค้าได้ต้องเป็น Node 
เชื่อมต่อหรือโกดังสินค้า (Depot) เท่านั้น  

Arc-based model ถูกนำเสนอขึ้นเพื่ออธิบายความซับซ้อน
ของปัญหา จากน้ันได ้เสนอ Path-based model โดยมีความ
แตกต่าง คือ ตัวแปรของ Path-based model เป ็นเส ้นทางท่ี
สมบูรณ์ที่เป็นไปได้ของยานพาหนะแต่ละชนิด โดยสร้างจากการใช้
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เงื่อนไขเดียวกันกับฟังก์ชันข้อจำกัดของ Arc-Based model ดังนั้น
ในแบบจำลองจึงมีฟังก์ชันข้อจำกัดเพียงส่ีฟังก์ชันเท่านั้น  

เนื ่องจาก Path-based model  เป็นแบบจำลองที ่ม ีความ
ซับซ้อนน้อยแต่มีปริมาณตัวแปรมหาศาล ผู ้ว ิจ ัยจึงใช้เทคนิค 
Column generation และ Branch-and-Price Framework เพ่ือ
แก้ปัญหาดังกล่าว ใช้เวลาสูงสุดประมาณ 4 ชั ่วโมงครึ ่งสำหรับ
ตัวอย่าง 15 Node สามารถประหยัดค่าจัดส่งได้ 20% โดยเฉลี่ยเมื่อ
เทียบกับการไม่ใช้โดรน 

2.2. COLUMN GENERATION AND LAGRANGIAN 
RELAXATION 

Column generation [16, 17] วิธ ีนี้ถ ูกเสนอเพื ่อแก้ปัญหา 
Linear relaxation of cutting stock problem ซึ ่งเป็นปัญหาใน
การตัดชิ ้นส่วนเป็นความยาวที่ต้องการ ตัวอย่างเช่นมีไม้ยาว 13 
เมตร ต้องการตัดให้เป็น 3 เมตร 5 เมตรและ 7 เมตรในจำนวนท่ี
กำหนด ตัวแปรคือรูปแบบของการตัด (เช่น 4 ชิ้น 3 เมตร, 2 ชิ้น 5 
เมตร หรือ 5 ชิ้น 7 เมตร) จำนวนตัวแปรที่ได้จากการจัดกลุ ่มที่
เป็นไปได้ทั ้งหมดนั ้นมีจำนวนมากและไม่มีประสิทธิภาพในการ
แก้ปัญหา 

Column generation เริ ่มด้วยการแยกปัญหาหลักออกเป็น
Restricted master problem (RMP) และ Pricing sub-problem 
โดยที่ RMP เป็นแบบจำลองที่เหมือนกับปัญหาตั้งต้นแต่มีจำนวนตัว
แปรที่ถูกตัดทอนลง และในส่วน Pricing sub-problem เป็นการ
คำนวณหาตัวแปรใหม่ที่มี Reduced cost เป็นลบ (ในปัญหาแบบ 
Minimization) ในกรณีของ the cutting stock problem Pricing 
sub-problem ค ื อ  the knapsack problem ก ร ะบวนก า รมี
ดังต่อไปนี้: 1) เริ ่มต้น RMP ด้วยตัวแปรจำนวนหนึ่ง 2) แก้ RMP 
และรับค่า duals สำหรับ Pricing sub-problem 3) แก้ไขปัญหา
ย่อย คำตอบท่ีได้จะเป็นตัวแปรใหม่ (Column) ของ RMP ในกรณีที่ 
Reduced cost เป็นลบ 4) หากพบ Column ที่มี Reduced cost 
เป็นลบให้เพิ ่มคอลัมน์ลงใน RMP และทำซ้ำขั ้นตอนท่ี 2 และ 3 
จนกว่าจะไม่พบ Column ที่มี Reduced cost เป็นลบ และคำตอบ
ที่ได้จาก RMP สุดท้ายนั้นคือคำตอบที่ดีที่สุด 

ใน Lagrangian relaxation ฟังก์ชันข้อจำกัดจะถูกย้ายไปใส่ไว้
ในฟังก์ชันวัตถุประสงค์โดยมีเวกเตอร์ μ (Lagrangian multiplier) 
เป็นสัมประสิทธิ์  

ค ่า  Objective value ของ  Lagrangian relaxation จะเป็น
ขอบเขตล่างของปัญหาดั้งเดิม (Master problem) วิธีนี ้สามารถ
เพิ่มความเร็วในการสร้าง Column หรือสามารถสร้าง Column  
ขึ้นมาได้ [18] 

3. การดำเนินการวิจัย 

3.1. นิยามปัญหา 

3.1.1. แบบจำลองการจัดการเส้นทางยานพาหนะ
ร่วมกับโดรน (ARC-BASED/PATH-BASED) 

แบบจำลองการจัดการเส้นทางยานพาหนะเป็นปัญหาเครือข่าย
การไหลของยานพาหนะที ่กำหนดเป็นกราฟ 𝐺 𝑁, 𝐴  ใน
เครือข่ายประกอบด้วย Node 𝑁 �1, �2, … ,��  และ Arc 
𝐴 𝑖, 𝑗 |𝑖, 𝑗 ∈ 𝑁, 𝑖 𝑗  ที่เป็นเส้นทางของยานพาหนะ 
แต่ละ Arc มีต้นทุนการเดินทางซึ ่งอาจเป็นระยะทางหรือเวลา
เดินทางหรือค่าเดินทาง สิ ่งเหล่านี ้แสดงด้วยเมทริกซ์สมมาตร 
� ���  ฟังก์ชันข้อจำกัดที่สำคัญมีดังต่อไปนี้ 1) สามารถไป
แต่ละ Node ของลูกค้าเพียงครั ้งเดียว และต้องตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า 2) เส้นทางรถทั ้งหมดเริ ่มต้นและสิ ้นสุดที่
คลังสินค้า 3) รถแต่ละคันมีความจุที่จำกัด 

VRPD สามารถกำหนดให้เป็นกราฟ G เหมือนกับ VRP โดยเซต
ของ Node จะมีฮับเชื่อมต่อ � �1, �2, … ,��  ถูกรวมอยู่
ใน ฮับเชื่อมต่อมีไว้สำหรับการลงจอดของโดรนและรถบรรทุกต้อง
รวบรวมโดรนกลับไปที่คลังหรือปล่อยโดรนตัวใหม่เพื่อไปส่งสินค้า 
ซึ่งทั้งรถและโดรนขีดจำกัดของความจุ แต่โดรนจะมีระยะเวลาบิน
สูงสุดเป็นข้อจำกัดด้วย [15] 

ยานพาหนะทั้งหมดจะต้องเริ่มต้นและสิ้นสุดที่คลังสินค้า โดรน
สามารถให้บริการลูกค้าในระยะที่อยู ่รอบ ๆ คลังในระยะบินได้ 
สำหรับลูกค้าที่เหลือ รถบรรทุกจะออกจากคลังและให้บริการด้วย
ตัวเองหรือปล่อยโดรนและให้บริการ เมื่อโดรนเสร็จส้ินการทำงานโด
รนจะลงจอดที่ฮับเชื่อมต่อและถูกเก็บโดยรถบรรทุก อย่างไรก็ตาม
รถบรรทุกสามารถปล่อยโดรนสำรองได้หากโดรนที่พวกเขาปล่อย
ก ่อนจะลงจอดหลังจากที ่รถบรรทุกมาถ ึงฮ ับเช ื ่อมต ่อ  โดย
ตั้งสมมติฐานว่าเวลาของการเปลี่ยนแบตเตอรี่และการโหลดพัสดุไป
ยังโดรนน้ันไม่นำมาพิจารณา 

ตามที่กล่าวไว้ในบทที่ 2 โมเดลนี้เป็นแบบ NP-Hard ในการ
แ ก ้ ป ั ญ ห า น ี ้ ก ั บ ล ู ก ค ้ า จ ำ น ว น ม า ก จ ำ เ ป ็ น ต ้ อ ง ใ ช้
ทรัพยากรคอมพิวเตอร์จำนวนมาก เนื่องจากฟังก์ชันข้อกำหนดมี
สมบัติ Weak linear relaxation 

เพื ่อให้ได้ประสิทธิภาพที ่ดีขึ ้นจึงได้ปรับรูปแบบเป็นPath-
based model ที่ต ัวแปรม ีสองประเภท :  1) Truck path เป็น
เส้นทางที่สมบูรณ์จากคลังสินค้าไปยังลูกค้า และ/หรือ ไปยังฮับ
เชื ่อมต่อจากนั ้นกลับไปที ่คลัง 2) Drone path เช่นเดียวกันกับ 
Truck path แต่  Drone สามารถเดินทางด้วยตัวเองหรือติดไปกับ
รถบรรทุกได้ ซึ่งคำตอบที่ดีที่สุดคือการผสมผสานระหว่างเส้นทาง
บรรทุกและเส้นทางโดรนท่ีมีต้นทุนรวมต่ำที่สุด 

ลักษณะเฉพาะของแบบจำลองเส้นทางคือตัวแปร (Column) 
จำนวนมาก จำเป็นต้องใช้Column generation และ Branch-
and-Price [8] เพื ่อลดการสร้างตัวแปรที ่ไม่จำเป็นละเพื ่อให้ได้
คำตอบท่ีเป็นจำนวนเต็ม 
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3.1.2. แบบจำลองการจัดการเส้นทางยานพาหนะ
ร่วมกับโดรน (TOUR-BASED) 

จาก [19] ได้เสนอแบบจำลอง Tour-Based ซึ่งพัฒนามาจาก
แบบจำลอง Path-Based [15] ตัวแปรแต่ละตัวแสดงถึงเส้นทางที่
เป็นไปได้ของรถบรรทุกและโดรนเริ่มจากคลังไปยังลูกค้าทั้งหมด
และกลับไปที่คลังอีกครั้ง ตามวิธีการนี้ VRPD เปลี่ยนเป็นปัญหา
แบบ Set covering [20] จำนวนตัวแปรของแบบจำลองน้ีมีมากกว่า 
Arc-based และ  Path-based model อย ่ างมาก  แต่ฟ ั งก ์ชัน
ข้อกำหนดมีคุณสมบัติ Tight linear relaxation ซึ่งเป็นประโยชน์
ใน Branch-and-Bound tree 

สมมติฐานของแบบจำลองมีดังต่อไปน้ี 
1. โดรนสามารถดำเนินการจัดส่งได้เพียงรอบเดียวต่อทัวร์ 
2. จำนวนรถบรรทุกสูงสุดต่อทัวร์คือ 2 คัน 
3. โดรนสามารถลงจอดบนฮับเชื่อมต่อหรือคลังสินค้าเท่านั้น 
4. ไม่พิจารณาเวลาในการชาร์จและเปล่ียนแบตเตอร่ีของโดรน 
5. โดรนสามารถออกจากคลังสินค้าหรือจากรถบรรทุกที่ Node 

ใดก็ได้ หลังจากเสร็จสินการจัดส่ง โดรนสามารถบินกลับไปที่
คลังสินค้าหรือลงจอดบนฮับเชื่อมต่อได้ 

6. ทัวร์จะต้องไม่ละเมิดเงื่อนไขความจุของยานพาหนะทั้งสอง
และขีดจำกัดระยะทางสูงสุดของโดรน 

3.2. แบบจำลองทางคณิตศาสตร ์

กำหนดให้กราฟ  𝐺 𝑁, 𝐴  ให้ 𝑁 เป็นเซตของ Node   
คลังสินค้า 𝑜  และ 𝑜  สำหรับจุดเร่ิมและจุดส้ินสุดของทัวร์
ตามลำดับNode ฮับเชื่อมต่อ 𝑂 𝑜 , 𝑜 … , 𝑜   และ Node 
ลูกค้า 𝐶 𝑐 , 𝑐 , … , 𝑐   กำหนดให้ 𝐴 𝑖, 𝑗 |𝑖, 𝑗 ∈

𝑁, 𝑖 𝑗  เป็นเซตของ 𝑎𝑟𝑐 𝑖, 𝑗   แทนเส้นทางของยานพาหนะ
จากNode 𝑖 ไปยัง Node 𝑗  

ให้ 𝑅  เป็นเซตของทัวร์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดของรถบรรทุกและ
โดรน ให้ 𝛿   เป็น 1 ถ้า 𝑟 ∈ 𝑅   มียานพาหนะใด ๆ ไปที่ Node 
𝑖 ∈ 𝐶 และเป็น 0 หากตรงกันข้าม ให้ �� เป็นคา่ขนส่งของทัวร์ r  

ให้ 𝐹  เป็นต้นทุนขนส่งของรถบรรทุกและจำนวนรถบรรทุก
และ 𝐾, 𝑘   แทนจำนวนรถบรรทุกที่สามารถใช้ได้ทั้งหมดและ
จำนวนรถบรรทุกที่ใช้ในทัวร์ตามลำดับ สุดให้ 𝑥  เป็นตัวแปรไบนาร่ี
แทนการเลือกทัวร์ 𝑟 ∈ 𝑅  

min ∑ 𝑐 𝐹∈ 𝑥    (1) 

s. t.  ∑ 𝛿∈ 𝑥 1; ∀𝑖 ∈ 𝐶   (2) 

∑ 𝑘 𝑥∈ |𝐾|    (3)  

𝑥 ∈ 0,1 , ∀𝑟 ∈ 𝑅     (4)  

ฟังก์ชันวัตถุประสงค์ (1) เป็น Minimization เพ่ือหาต้นทุน

รวมท่ีน้อยที่สุด ฟังก์ชันข้อจำกัด (2) กำหนดให้ลูกค้าทุกคนได้รับ
บริการเพียงคร้ังเดียว และฟังก์ชันข้อจำกัด (3) คือจำนวนรถบรรทุก
ที่ใช้ 

3.3. COLUMN GENARATION และ BRANCH-AND-
PRICE 

จาก [19] กำหนดให้ 𝐺 𝑁, 𝐴  ให้ 𝑁 เป ็นเซตของ 
Node คล ั งส ินค ้ า  Node ฮ ับ เช ื ่ อมต ่อ  𝑂 และ  Node ล ูกค้ า 
𝐶 Node ซึ่งมี 3  เลเยอร์ได้แก่ เลเยอร์ของลูกค้าที่รับของจากหนึ่ง
ใน 2 รถบรรท ุกหร ือโดรน โดย 𝑇 𝑐 , 𝑐 , … , 𝑐  และ 
𝑇 𝑐 , 𝑐 , … , 𝑐  ถูกกำหนดเป็นเซตของ Node ลูกค้าที่
ให ้บร ิการโดยรถบรรท ุกค ันแรกและค ันท ี ่ สองและ  �

𝑐1, 𝑐2, … , 𝑐𝑛  กำหนดเป็นเซตของ Node ลูกค้าที ่ให้บริการ
โดยโดรน  

Node ฮับเชื่อมต่อและคลังสินค้านิยามเช่นเดียวกันกับ Mater 
problem กำหนดให้ 𝐴 ,  มี 3 เลเยอร์ ได ้แก่ arc บรรทุก  
𝑎 , : 𝑛 ∈ 1,2  และ Arc โดรน 𝑎 ,   Arc ของรถบรรทุกแต่
ละเลเยอร์แสดงถึง Arc ที่เดินทางโดยรถบรรทุกแต่ละคันที่เป็นไปได้ 
𝑎 ,  ค ือเส ้นทางท ี ่ เป ็นไปได ้ท ั ้ งหมดของสอง  Node จาก  
𝑜 , 𝑜 ∪ 𝑂 ∪ 𝑇   โดยไม่ต้องเชื ่อมต่อระหว่างเลเยอร์ และ 

Arc ของโดรนแสดงถึง Arc ที่เดินทางโดยโดรนเอง  
จากคำจำกัดความของทัวร์ โดรนสามารถไปยัง Node ได้สาม

ประเภท ได้แก่ Node ที่ปล่อยโดรน, Node ส่งสินค้า และ Node ที่
โดรนลงจอด เน ื ่องจากโดรนสามารถออกจากรถบรรทุกหรือ
คลังสินค้าได้ด้วยตัวเอง Node เริ ่มต้น i ของ Arc โดรนอาจเป็น
Node ประเภทใดก็ได้ใน ⋃  𝑇 ∪ 𝐷 ∪ 𝑂 ∪ 𝑜  จากน้ัน
จึงเป็นการไปส่งของที่ Node ลูกค้า แล้วลงจอดท่ีฮับเชื่อมต่อหรือ
คลังสินค้า เนื่องจากโดรนไม่สามารถลงจอดบน Node ของลูกค้า 
ปลายทางของโดรน j อาจเป็น 𝐷 ∪ 𝑂 ∪ 𝑜  แต่ไม่ใช่ 𝑇  

ดังนั้นเซตของ Arc รถบรรทุกและ Arc ของโดรนที่เป็นไปได้ทั้งหมด
จะสามารถกำหนดได้จาก 𝐴  คือเซตของ Arc ที่เป็นไปได้ทั้งหมด
สำหรับรถบรรทุก 𝑛   𝐴 คือเซตของ Arc รถบรรทุกที่เป็นไปได้
ทั้งหมด 𝐴  คือเซตของ Arc โดรนที่เป็นไปได้ทั้งหมด 

 

𝐴 𝑖, 𝑗 |𝑖 𝑗, 𝑖 ∈ 𝑇 ∪ 𝑂 ∪ 𝑜 , 𝑗 ∈ 𝑇 ∪
𝑂 ∪ 𝑜  ;𝑛 ∈ 1,2    (5) 

𝐴 ⋃ 𝐴      (6) 

𝐴 𝑖, 𝑗 |𝑖 𝑗, 𝑖 ∈  ⋃ 𝑇 ∪ 𝑂 ∪ 𝑜 , 𝑗 ∈
𝐷 ∪ 𝑂 ∪ 𝑜       (7) 

ตัวแปรและพารามิเตอร์นิยามไว้ดังนี้ 
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𝑎 , : เท่ากับ 1 ถ้ารถบรรทุกผ่านArc 𝑖, 𝑗 ∈ 𝐴  และ
เป็น 0 

𝑎 , : เท่ากับ 1 ถ้าโดรนผ่านArc 𝑖, 𝑗 ∈ 𝐴  และเป็น 0 
𝜃 : จำนวน Arc จากNode 𝑖 ∈ 𝑁 
𝛽 : จำนวน Arc ไปยังNode 𝑖 ∈ 𝑁 
��
� : หน่วยน้ำหนักสะสมของรถบรรทุก 𝑛  ที่Node 𝑖 ∈

𝑜 , 𝑜 ∪ 𝑂 ∪ 𝑇  
𝑔 : ระยะทางสะสมที่เดินทางโดยรถบรรทุกที่ 𝑖 ∈

𝑜 , 𝑜 ∪ 𝑂 ∪ 𝑇  
𝑧 : หน่วยน้ำหนักสะสมของโดรนที่ Node 𝑖 ∈ 𝑁 
𝑣 : ระยะบินสะสมของโดรนท่ี Node 𝑖 ∈ 𝑁 
𝛼 : เท่ากับ 1 ถ้ารถบรรทุกคันที่ n ผ่านNode 𝑖 ∈

𝑜 , 𝑜 ∪ 𝑂 ∪ 𝑇  และเท่ากับ 0 
𝛾 : ตัวแปรไบนารีสำหรับ if-then constraint สำหรับ 𝑖 ∈

𝑂 ∪ 𝑇  
𝑞 : ความต ้ อ งการของล ู กค ้ าของแต ่ ละNode 𝑖 ∈ 𝑁 

(คลังสินค้าและฮับเชื่อมต่อถูกต้ังค่าเป็น 0) 
𝑑 , : ระยะทางของ Arc รถบรรทุก 𝑖, 𝑗 ∈ 𝐴  
𝑑 , : ระยะทางของ Arc โดรน 𝑖, 𝑗 ∈ 𝐴  
𝑐 , : ต้นทุนของ Arc รถบรรทุก 𝑖, 𝑗 ∈ 𝐴  
𝑐 , : ต้นทุนของ Arc โดรน 𝑖, 𝑗 ∈ 𝐴  

𝐿 : ความจุสำหรับรถบรรทุก 
𝐿 : ความจุสำหรับโดรน 
𝐿 : จำนวนโดรนสูงส ุดที ่รถบรรทุกสามารถบรรทุกได้ใน

เส้นทางเดียว 
𝐷 : ระยะทางบินของโดรน 
ฟังก์ชันวัตถุประสงค์ของปัญหาย่อยคือการหาเส้นทางท่ีทำให้

ได้ Reduced cost ที่น้อยที่สุด ให้ � และ � เป็นตัวแปร Dual ของ
ฟังก์ชันข้อจำกัด (2) และ (3) ตามลำดับ �� และ �� แสดงถึงดัชนี
ของ Node ลูกค้าที่รถบรรทุกและโดรนเข้าพบตามลำดับ  

ให้ 𝑐  เป็น Reduced cost ของเส้นทาง 

𝑐 𝑐 ∑ 𝜋 𝜃 ∑ 𝛼
 

𝜎𝑘  ∈ ; 𝑟 ∈ 𝑅  (8)  

min 𝑐          (9) 

s.t. ∑ 𝑎 ,, ∈ ∑ 𝑎 ,, ∈ 0; ∀𝑗 ∈

𝑇 ∪ 𝑂, ∀𝑛 ∈ 1,2   (10) 

𝑦 𝑦 𝑞 𝑎 , 𝑴 1 𝑎 ,  ; ∀ 𝑖, 𝑗 ∈
𝐴 , ∀𝑛 ∈ 1,2    (11) 

𝑔 𝑔 𝑑 , 𝑎 , 𝑴 1 𝑎 ,  ; ∀ 𝑖, 𝑗 ∈

𝐴 , ∀𝑛 ∈ 1,2    (12) 

𝑦 𝐿 ; ∀𝑖 ∈ 𝑜 ∪ 𝑇 ∪ 𝑂, ∀𝑛 ∈ 1,2  (13) 

𝜃 ∑ 𝑎 ,, ∈𝑨𝑻 ∑ 𝑎 ,, ∈ ; ∀𝑖 ∈ 𝑜 ∪

⋃  𝑇 ∪ 𝑂 ∪ 𝐷  (14) 

𝛽 ∑ 𝑎 ,, ∈𝑨𝑻 ∑ 𝑎 ,, ∈ ; ∀𝑗 ∈ 𝑜 ∪

⋃  𝑇 ∪ 𝑂 ∪ 𝐷  (15) 

𝛼 ∑ 𝑎 ,, ∈ ; ∀𝑖 ∈ 𝑜 ∪ 𝑇 ∪ 𝑂, ∀𝑛 ∈
1,2     (16) 

∑ 𝑎 ,, ∈𝑨𝑻 1; ∀𝑖 ∈ 𝑜   (17) 

∑ 𝑎 ,, ∈ ∑ 𝑎 ,, ∈ 0; ∀𝑗 ∈ 𝐷(18) 

𝑧 𝑧 𝑞 𝑎 , 𝑴 1 𝑎 ,  ; ∀ 𝑖, 𝑗 ∈ 𝐴 (19) 

𝑣 𝑣 𝑑 , 𝑎 , 𝑴 1 𝑎 ,  ; ∀ 𝑖, 𝑗 ∈ 𝐴

 (20) 

𝑧 𝐿  ; ∀𝑖 ∈ 𝐷    (21) 

𝑣 𝐷  ; ∀𝑖 ∈ 𝐷 ∪ 𝑂 ∪ 𝑜   (22) 

𝜃 1 ; ∀𝑖 ∈ 𝐷    (23) 

∑ 𝜃 𝛼∈ 𝐿  ; ∀𝑛 ∈ 1,2   (24) 

∑ 𝛽  ∑ 𝛼∈ 𝐿    (25) 

∑ 𝑎 ,, ∈ 𝑴𝛼  ; ∀𝑖 ∈ 𝑇 , 𝑛 ∈ 1,2  (26) 

∑ 𝑎 ,, ∈ 𝑴 ∑ 𝛼   ; ∀𝑖 ∈ 𝑂 (27) 

∑ 𝑎 ,, ∈ 𝑴 1 ∑ 𝛼   ; ∀ 𝑗, 𝑘 ∈
𝑗, 𝑘 | 𝑗 𝑘     (28) 

∑ 𝑎 ,, ∈ 𝑴 ∑ 𝛼   ; ∀𝑗 ∈ 𝑂 (29) 

∑ 𝑎 ,, ∈ 𝑴 1 𝛾   ; ∀𝑖 ∈ 𝑇 ∪ 𝑂, ∀𝑛 ∈
1,2      (30) 

𝑔 𝑔 𝑴𝛾  ; ∀ 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑖, 𝑗 |𝑖 𝑗, 𝑖 ∈ 𝑇 ∪
𝑂, 𝑗 ∈ 𝑂 , ∀𝑛 ∈ 1,2   (31) 

ฟังก์ชันข้อจำกัด (10) คือการกำหนดให้จำนวนรถบรรทุกเข้า
และออกจาก Node เท ่าก ัน ฟังก ์ช ันข ้อจำกัด (11) และ (12) 
ตอบสนองความเป็นไปได้ของความสามารถในการบรรทุกและ
ระยะทางสะสมซึ่งตัวแปรน้ำหนักสะสม 𝑦  และตัวแปรระยะทาง
สะสม 𝑔  ต้องมากกว่าหรือเท่าก ับ Node ก่อนหน้า ฟังก ์ชัน
ข้อจำกัด (13) จำกัดความจุของรถบรรทุกแต่ละคัน 

ฟังก์ช ันข้อจำกัด (14) - (16) กำหนดตัวแปร 𝜃, 𝛽 และ 𝛼 

ฟังก์ชันข้อจำกัด (17) จำกัดว่าแต่ละเส้นทางต้องปล่อยรถบรรทุก
อย่างน้อยหนึ่งคัน 
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ฟังก์ชันข้อจำกัด (18) คือการอนุรักษ์ฟังก์ชันข้อจำกัดการไหล
เพื่อให้แน่ใจว่าจำนวนโดรนเข้าและออกจาก Node เท่ากัน ฟังก์ชัน
ข้อจำกัด (19), (20) จำกัดความจุของโดรนและระยะทางการบิน
เทียบกับ Node ก่อนหน้า โดยตัวแปรน้ำหนักสะสม 𝑧  และตัวแปร
ระยะบินสะสม 𝑣  ต้องสูงกว่าหรือเท่ากับของ Node ก่อนหน้า 
ฟังก์ชันข้อจำกัด (21) จำกัดความจุของโดรนแต่ละตัว ฟังก์ชัน
ข้อจำกัด (22) จำกัดระยะทางบินของโดรนแต่ละตัว ฟังก์ชัน
ข้อจำกัด (23) กำหนดให้ลูกค้าแต่ละรายจะได้รับบริการด้วยโดรน
เพียงคร้ังเดียวและปอ้งกันไม่ให้โดรนบินไปซ้ำ ฟังก์ชันข้อจำกัด (24), 
(25) ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารถบรรทุกไม่สามารถบรรทุกโดรนเกินกว่า
ที่จำกัดไว้ 

ฟังก์ชันข้อจำกัด (26) - (27) จำกัดความเป็นไปได้ในการออก
และลงจอดของโดรนในทัวร์ หากโดรนออกจาก Node รถบรรทุก
หรือ Node ฮับเชื ่อมต่อรถบรรทุกจะต้องไปที่ Node นั ้นด้วย 
ฟังก์ชันข้อจำกัด (28) ป้องกันไม่ให้โดรนและรถบรรทุกเข้าซ้ำ 
ฟังก์ชันข้อจำกัด (29) ช่วยให้มั ่นใจได้ว ่าโดรนบนฮับเชื ่อมต่อ
จำเป็นต้องมีรถบรรทุกอยู่ด้วย ฟังก์ชันข้อจำกัด (30), (31) ป้องกัน
ไม่ให้เกิดการเดินทางที่ไม่สามารถทำได้ โดยโดรนลงจอดบนฮับ
เชื่อมต่อที่รถบรรทุกขับผ่านไปแล้ว Node ที่โดรนออกจากต้องมี
ระยะทางสะสมของรถบรรทุกน้อยกว่าหรือเท่ากับระยะทางสะสม
ของรถบรรทุกใน Node ฮับเชื่อมต่อ 

เพื่อให้ได้คำตอบเป็นจำนวนเต็ม จำเป็นต้องใช้ Branch-and-
Price Framework ดังแสดงไว้ในรูปที่ 1 

ในรูปที่ 1 Zn คือคำตอบของ Node และ Zinc เป็นคำตอบที่ดี
ที่สุดที่พบในปัจจุบัน โดยเร่ิมแรก Zinc มีค่าเป็นอนันต์ 

Branching rule ถูกนำเสนอโดย [21] จากนั้น [8] นำมาใช้ใน 
Branch-and-Price คำตอบที ่ไม่เป็นจำนวนเต็มจะถูกแปลงเป็น 
Arc-based model จากนั้นจึงระบุ Arc ที่ไม่เป็นจำนวนเต็มจาก
ฟังก์ชันข้อจำกัด แล้วจึง Branch โดยบังคับให้ Flow ใน Arc นั้น
เป็น 0 หรือ 1 

 Lagrangian relaxation ใช้เพ่ือลดการเกิด Tailing-off effect 
จาก Column generation โดยการสร้างขอบเขตล่าง (หรือขอบเขต
บนในกรณีของ Maximization) อ้างอิงจากทฤษฎีบทต่อไปน้ี [22] 

พิจารณาแบบจำลองเชิงเส้นต่อไปน้ี: 
 

 
รูปที่ 1 Branch-and-Price with Lagrangian relaxation  

𝑧∗ min 𝑐𝑥    (32) 

𝑠. 𝑡.    𝐴𝑥 𝑏    (33) 

          𝑥 𝜖 𝑋    (34)  

“ทฤษฎีบท  1 (Lagrangian Bounding Principle)  สำห รับ
เวกเตอร์  μ ของต ัวค ูณ  Lagrangian ค ่า  L μ  ของฟ ั งก ์ชัน 
Lagrangian คือขอบเขตล่างของค่าฟังก์ชันวัตถุประสงค์ที่เหมาะสม 
ของ Master problem (P) " 

“พิสูจน์ เนื่องจาก 𝐴𝑥 𝑏 สำหรับทุกวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้
ไปยัง (P) สำหรับเวกเตอร์ μ ของตัวคูณ Lagrangian ใด ๆ 𝑧∗

min 𝑐𝑥: 𝐴𝑥 𝑏, 𝑥𝜖𝑋  เน ื ่องจากการลบฟังก ์ช ันข้อจำกัด 
𝐴𝑥 𝑏 ไม่สามารถนำไปสู่การเพิ่มค่าของฟังก์ชันวัตถุประสงค์ได้ 
(𝑧∗ min 𝑐𝑥 μ 𝐴𝑥 𝑏 : 𝑥𝜖𝑋 𝐿 𝜇 )” 

จากนั ้นเพื ่อให้เข้าใกล้ 𝑧∗ ให้มากที ่ส ุดจำเป็นต้องใช้การ
แก้ปัญหา Lagrangian multiplier โดย Gradient search 

𝐿∗ 𝑚𝑎𝑥 𝐿 𝜇     (35) 

จาก Path-based model สามารถกำหนดฟังก์ชันวัตถุประสงค์
ของ Lagrangian ได้ดังต่อไปน้ี 

𝐿 𝜇 𝑚𝑖𝑛 ∑ 𝑐 𝐹   ∈ 𝑥
∑ 𝜇 ∑ 𝛿 𝑥 1 ∈   (36) 

ภายใต้ฟังก์ชันข้อจำกัด (3) และ (4) 
จาก (36)  

𝐿 𝜇  𝑚𝑖𝑛 ∑ ∑ 𝑐 𝐹 𝛿 𝜇 ∈ ∈ 𝑥
∑ 𝜇      (37) 
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ภายใต้ฟังก์ชันข้อจำกัด เร่ือง (3) และ (4) 
กำหนดค่าเริ ่มต้นของเวกเตอร์ 𝜇 (ในงานวิจัยนี ้คือ 1) และ

แก้ปัญหา Lagrangian multiplier 
ในการวนซ้ำแต่ละครั้งจะเปลี่ยนค่า 𝜇 ด้วยการใช้พารามิเตอร์ 

𝜃 1/𝑘 ร่วมกับ (38) โดย 𝑘 แทนคร้ังของการวนซ้ำ 

𝜇 𝜇 𝜃 ∑ 𝛿 𝑥 1   (38) 

หลังจากการทำซ้ำ 100 ครั้งแล้วจึงเก็บค่าสูงที่สุดของ L μ  

เพื่อเป็นขอบเขตล่างของ Node นั้น ๆ ใน Branch-and-Price tree 

4. การทดลองและผลการทดลอง 

งานวิจัยนี้จะทดสอบกับตัวอย่างที่มี Customer node จำนวน 
8 และ 10 Node แบบละ 10 ตัวอย่าง โดยแต่ละตัวอย่างจะมี
จำนวน Node เชื่อมต่อและคลังสินค้าตัวอย่างละ 1 Node โดยใช้
การสุ่มตำแหน่งและอุปสงค์ของแต่ละ Node ซึ่งอุปสงค์จะอยู่ในช่วง 
10 ถึง 50 กิโลกรัม 

กำหนดให ้ความเร ็วของรถบรรท ุกและโดรนเท ่าก ับ 40 
กิโลเมตรต่อชั ่วโมง มีต้นทุนการเดินทางเท่ากับ 2.50 และ 0.65 
บาทต่อนาทีตามลำดับ โดยรถบรรทุกมีต้นทุนคงที่เท่ากับ 600 บาท
ต่อคัน 

รถบรรทุกสามารถบรรทุกน้ำหนักได้ส ูงสุด 100 กิโลกรัม 
บรรทุกโดรนได้ 5 ลำ ในขณะที่โดรนบรรทุกน้ำหนักได้สูงสุด 20 
กิโลกรัม บินได้ไกลสูงสุด 20 กิโลเมตร 

ผลการทดสอบดังตารางที่ 1 ใช้ภาษา Python เขียนAlgorithm 
ที่นำเสนอไว้ข้างต้นบนคอมพิวเตอร์ที่มีชิปประมวลผล Ryzen 7 
4800H Ram 16 GB โดยมี Gurobi 9.1 เป็น MIP Solver 

ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบ 

 

Cu
sto

me
r Node 

Explored 
(Without LG, 

With LG)  

Time (s) 
(Without LG, 

With LG) 

%Saving 

1 8 5, 5 19.96, 19.68 1.40 
2 8 11, 7 38.31, 25.62 33.12 
3 8 5, 5 27.27, 24.68 9.49 
4 8 17, 17 48.39, 36.45 24.67 
5 8 7, 3 131.33, 73.90 43.73 
6 8 9, 9 76.64, 68.94 10.04 
7 8 26, 25 74.05, 61.76 6.67 
8 8 57, 53 126.68, 99.43 21.51 
9 8 19, 15 101.90, 74.76 26.63 
10 8 11, 11 56.57, 45.35 19.83 
11 10 23, 21 368.59, 221.74 39.84 
12 10 13, 13 355.19, 323.98 8.17 
13 10 61, 39 294.58, 198.27 32.69 
14 10 13, 3 586.48, 227.83 61.15 

 

Cu
sto

me
r Node 

Explored 
(Without LG, 

With LG)  

Time (s) 
(Without LG, 

With LG) 

%Saving 

15 10 7, 7 345.35, 322.63 6.58 
16 10 33, 31 1065.70, 1015.87 4.68 
17 10 5, 5 430.45, 274.86 36.14 
18 10 29,13 2972.84, 2000.68 32.74 
19 10 3, 3 254.79, 197.89 22.33 
20 10 59, 47 1466.05, 1061.07 27.62 

 
รูปที่ 2 คำตอบของตัวอย่างที่ 2  

 
รูปที่ 3 คำตอบของตัวอย่างที่ 13 

เส้นทางที่ดีที่สุดจากตัวอย่างที่มี 8 และ 10 Customer node 
แสดงที่รูปที่ 2 และ  3 ตามลำดับ โดยเส้นสีน้ำตาลและเขียวแทน
เส้นทางของรถบรรทุกและสีน้ำเงินแทนเส้นทางของโดรน 

5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

งานวิจ ัยนี ้นำเสนอการใช้ Lagrangian relaxation เพื ่อหา
 𝑚𝑎𝑥 𝐿 𝜇  ค่าที่ใกล้เคียง Optimal solution ในแต่ละ Node 
ของ Branch-and-Price สำหรับปัญหา Tour-based model of 
vehicle routing problem with drones เทคน ิคน ี ้สามารถลด
เวลาการคำนวณได ้จากการท ี ่ ไม ่ จำ เป ็นต ้องทำ  Column 
generation เ ม ื ่ อ  𝑚𝑎𝑥 𝐿 𝜇  ข อ ง  Node น ั ้ น ม ี ค ่ า เ กิ น 
Incumbent solution และสามารถลดจำนวน  Node ท ี ่ ต ้ อง
คำนวณได้ เนื่องจากไม่จำเป็นต้องแตก Branch เพ่ิม 

สำหรับตัวอย่าง 8 และ 10 Customer node ใช้เวลาในการ
คำนวณโดยไม่ใช้ Lagrangian relaxation ตั้งแต่ 19.96 วินาที ถึง 
131.33 วินาที และ 254.79 วินาที ถึง 2972.84 วินาที ตามลำดับ 
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ซึ่งการใช้ Lagrangian relaxation สามารถลดเวลาการคำนวณได้
ต้ังแต่ร้อยละ 1.4 ถึง 61.15 

จากการทดสอบในแต่ละตัวอย่างพบว่าในเวลาที่ใช้ในการทำ 
Column generation เป็นเวลาส่วนใหญ่ของทั้งกระบวนการการ
หาคำตอบ สำหรับงานวิจ ัยในอนาคตสามารถนำเทคนิคการ 
Stabilization เ ช ่ น  Primal-Dual strategy, Weighted Dantzig-
Wolfe decomposition มาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแบบจำลองนี้ 
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บทคัดย่อ 

Active Mobility คือ การเดินทางท่ีผู้เดินทางต้องมีการเคล่ือนไหวร่างกาย เช่น การเดินเท้าหรือการปั่นจักรยาน แนวคิดนี้ถูกนำไปใช้จนประสบ
ผลสำเร็จในหลายประเทศทั่วโลก เช่น สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และ อังกฤษ เป็นต้น ประเทศไทยเองก็ได้ริเริ่มการผสมผสานแนวคิดนี้กับการออกแบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับคนเดินเท้าและคนปั่นจักรยานท่ีมีเพ่ิมมากขึ้น อย่างไรก็ตามโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีอยู่เดิมในบางพ้ืนที่ยังคงเป็นปัญหาและ
อุปสรรคต่อการเดินทางรูปแบบน้ี ประกอบกับเหตุผลด้านอื่น ๆ เช่น แรงจูงใจที่สามารถดึงดูดคนให้มาเดินทางแบบ Active Mobility ยังมีอยู่น้อย 
การศึกษานี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการสัญจรไปสู่ Active Mobility ในเบื้องต้นได้เลือกสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นพื้นที่ศึกษา ผลจากการทำแบบสอบถามพบว่าเหตุจูงใจที่มากที่สุดในการเปลี่ยนพฤติกรรมมาเดินหรือปั่น
จักรยาน คือ ความปลอดภัยต่อการสัญจรและการอยากมีสุขภาพที่ดี โดยท่ีกลุ่มตัวอย่างมากกว่าร้อยละ 80 พร้อมจะเลือกเดินทางด้วยการเดินหรือ
ปั่นจักรยานในอนาคต หากมีการปรับปรุงและพัฒนาทางเท้าและทางจักรยานบริเวณพื้นที่ภายใน สจล. หรือพื้นที่โดยรอบ นอกจากนี้ปัจจัยอื่น ๆ ที่
มีความสำคัญต่อการเดินทางรูปแบบ Active Mobility ภายในพ้ืนที่ศึกษา ได้แก่ การมีไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางเท้าและทางจักรยาน การออกแบบ
ทางข้ามทางแยกท่ีชัดเจน การใช้เทคโนโลยีเพ่ือความปลอดภัย และการติดต้ังกล้องวงจรปิด ในจุดเส่ียงต่าง ๆ  

คำสำคัญ: การเปล่ียนแปลงรูปแบบการเดินทาง, กิจกรรมที่ต้องเคล่ือนไหวร่างกาย, active mobility 

Abstract 

Active Mobility is a transport concept in which people must be physically active, such as walking and cycling.The concept 
has been applied and seems to be successful in reducing several health challenges in many countries such as Singapore, 
Japan and United Kingdom. Thailand also makes a great effort to promote walking and cycling in the country. However, the 
result of the campaign is not clear, and many people still do not change their travel behavior to active transport. This paper 
aims to tackle this problem by investigating factors that Influence modal shift towards active mobility. The King Mongkut's 
Institute of Technology Ladkrabang (KMITL) is used as a case study. The results show that the most important factors that can 
sustainably create the modal shift from motorised travel to active transport in KMITL are related to health and safety, and 
more than 80 percent of samples are willing to travel by walking or cycling in the future, if there is an improvement of 
infrastructure in the KMITL or the surrounding area. Moreover, other contribution factors that are also significant are lighting, 
crossing, using technology for safety and having CCTV at unsecured locations. These factors could be useful in developing 
strategies to encourage people in KMITL for active mobility. 

Keywords: Modal shift, Physical Activity, Active Mobility 
 

1. ที่มาและความสำคัญ 

จากสภาวะการณ์ของโลกในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่อง ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมลภาวะ
ทางเสียง อากาศ การมีโรคติดต่อ (Communicable Diseases, 
CDs) และโรคไม่ติดต่อ (Non-Communicable Diseases, NCDs) 
หรือแม้กระทั่งการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทำให้ทั่วโลกมีแนวคิดที่จะ

บรรเทาและป้องกันปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้อย่างยั่งยืน เพื่อให้ผู้คนใน
สังคมมีสุขภาพที่แข็งแรงยิ่งขึ้น หนึ่งในแนวคิดที่กำลังได้รับความ
สนใจ คือ การสนับสนุนให้คนมีการเคลื่อนไหวร่างกายควบคู่กับการ
ทำกิจวัตรประจำวัน (Physical Activities, PA)  

กิจวัตรประจำวันโดยส่วนใหญ่อาจหมายถึง การทำงานหรือ 
การออกกำลังกาย อย่างไรก็ตามยังมีกิจวัตรอีกอย่างหนึ่งที่จำเป็น
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กับคนทุกกลุ่มในสังคม นั่นคือกิจวัตรด้านการเดินทาง ปัจจุบัน
แนวคิด PA ถูกนำมาประยุกต์กับกิจวัตรนี้ทำให้เกิดเป็นแนวคิดใหม่
ท ี ่ เร ียกว ่า Active Mobility (AM) ซึ ่งหมายถึงการเดินทางที ่ ผู้
เดินทางต้องมีการขยับเขยื้อนร่างกายอย่างแข็งขัน เช่น การเดิน 
การปั่นจักรยาน เป็นต้น การผสมผสานน้ีนอกจากจะช่วยส่งเสริม
สุขภาพของคนในสังคมแล้ว ยังก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านอ่ืน ๆ เช่น 
ลดการใช้เชื้อเพลิงจากยานพาหนะ ลดมลพิษ ลดการจราจรติดขัด 
และลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เป็นต้น จากข้อดี
ของ AM ที่กล่าวมาในข้างต้น ประเทศไทยได้ริเริ่มแนวคิดนี้กับการ
ออกแบบโครงสร้างพื ้นฐานเพื ่อรองรับการเดินเท้าและการปั่น
จักรยานท่ีมีเพ่ิมมากขึ้น อย่างไรก็ตามโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีอยู่เดิมใน
บางพื้นที่ยังคงเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการเดินทางรูปแบบน้ี 
ประกอบกับเหตุผลด้านอ่ืน ๆ เช่น แรงจูงใจที่สามารถดึงดูดคนให้มา
เดินทางแบบ Active Mobility ยังมีอยู่น้อย  

การศึกษานี้มีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การเปลี ่ยนแปลงการสัญจรไปสู่ Active Mobility ในเบื ้องต้นได้
เลือกสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็น
พื้นที่ศึกษา การเก็บข้อมูลจะเป็นการใช้แบบสอบถามที่ทำให้ได้
ข้อมูลในเรื ่องของแรงจูงใจและแนวโน้มการเปลี ่ยนรูปแบบการ
เดินทางมาเป็นการเดินเท้าหรือปั่นจักรยานให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
เดินทางหลักในชีวิตประจำวัน 

2. วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

2.1. ต่างประเทศกับการประยุกต์แนวคิด AM 

หลายประเทศได้มีการประยุกต์ใช้แนวคิด AM และประสบ
ความสำเร็จ ยกตัวอย่างเช่น ประเทศสิงคโปร์ ที่มีการให้ความสำคัญ
กับ AM เป็นอย่างมากมาก ซึ่งทำให้ได้รับความร่วมมือจากทั้งทาง
ภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานตลอดมา ทั้งนโยบายที่กระตุ้น
ให้คนหันมาเดินทางแบบ AM มากขึ ้น และลดการใช้รถยนต์ให้
น้อยลง นอกจากนี้ประเทศสิงคโปร์ยังมีการวางแผนก่อสร้าง
โครงข่ายทางเท้าและจักรยานท่ัวประเทศ ซึ่งนับเป็นจุดเร่ิมต้นสำคัญ
ของการพัฒนาในด้านของ AM รอบเกาะสิงคโปร์ [1] สหราช
อาณาจักรสนับสนุนการเดินทางตามแนวคิด AM โดยมุ่งเน้นไปที่
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในหัวเมืองต่างๆ ให้เอื้ออำนวยต่อการ
เดินและการปั่นจักรยาน ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดี [2] ประเทศฝร่ังเศส
เสนอแผนการรณรงค์ในการสนับสนุนการใช้จักรยานโดยการบันทึก
ระยะการเดินทางด้วยจักรยานไปทำงาน ซึ่งผู้ใช้จักรยานจะได้รับเงิน
สนับสนุน 0.25 ยูโรต่อกิโลเมตร และสะสมสูงสุด 200 ยูโรต่อปี ใน
เบื่องต้นมี 18 บริษัทเข้าร่วมโครงการ และหลังจาก 1 ปี พนักงาน
ของบริษัทที่เข้าร่วมมีการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางมาใช้จักรยาน
มากขึ้นถึงร้อยละ 125 [2] 

2.2. ประเทศไทยกับการประยุกต์แนวคิด AM 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญในการรองรับการ
เด ินทางร ูปแบบ AM ในประเทศไทยการพัฒนาส่วนใหญ่ถูก
ดำเนินการบนโครงสร้างพื้นฐานเดิม ทำให้ในบางพื้นที่ยังมีปัญหา
และอุปสรรคต่อผู้ใช้งาน เช่น ความสะอาด การมีสิ่งกีดขวาง การรุก
ล้ำพื้นที่ทางเท้าเพื่อกระทำกิจกรรมอื่น การใช้รถจักรยานยนต์บน
ทางเท้าและทางจักรยาน เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ถ้าไม่ได้รับการแก้ไข
อย่างเป็นรูปธรรม ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกเดินทาง
แบบ Active Mobility ในประเทศไทย 

ในอดีตที่ผ่านมามีการศึกษาเกี่ยวกับ AM ในประเทศไทยอยู่
มากมาย เช่น กาญจน์นภา (2558) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความคาดหวัง
ของคนเดินเท้าต่อความปลอดภัยในการใชท้างสาธารณะ (Security) 
ซึ่งมากกว่าร้อยละ 90 ของกลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังต่อความ
ปลอดภัยในการใช้ทางเท้า และต้องการผลักดันให้หน่วยงานรัฐ
ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชน เช่น การติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง และ CCTV เป็นต้น [3] กุสุมา (2557) และ จักรรัฐ (2559) ได้
ศึกษาเกี ่ยวกับพฤติกรรมของการปั่นจักรยาน ซึ่งทั ้ง 2 บทความ 
พบว่า การออกกำลังกาย เป็นปัจจัยหลักในการเลือกใช้จักรยาน 
และปัญหาเรื ่องความปลอดภัยก็เป็นอุปสรรคหลักเช่นกัน [4] 
ธนาคาร (2560) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างสังคมจักรยานและการ
เดินเท้า กรณีศึกษามหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี โดยการจัด
กิจกรรมเกี ่ยวกับการใช้ขวดน้ำดื ่ม และกระป๋องน้ำดื ่ม มาแลก
คะแนนสะสมในการยืมจักรยาน ซึ ่งจัดกิจกรรมกว่า 130 คร้ัง 
ผู้เข้าร่วมกว่า 35,000 คน และทำให้ช่วยลดปริมาณคาร์บอนได้ 
10.43 ล้านกิโลกรัม และประหยัดน้ำมันได้ 3.56 ล้านลิตร [5] ณิช
นันทน์ (2563) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทางเท้าในเขตกทม. ซึ่ง
พบว่าร้อยละ 58 ระบุถึงความปลอดภัยต่ำ และร้อยละ 55 ระบุถึง
ความไม่สะดวกในการใช้งานโครงสร้างพื้นฐาน [6] จากการทบทวน
วรรณกรรมข้างต้น จะเห็นว่างานวิจัยโดยส่วนใหญจะมีการศึกษาว่า
ปัจจัยอะไรมีผลต่อการใช้งานทางเท้าและทางจักรยาน แต่ยังมี
การศึกษาส่วนน้อยที่ศึกษาถึงแรงจูงใจในการเปลี่ยนรูปแบบการ
เดินทางมาเป็นแบบ AM ดังนั ้นบทความนี้จึงมีจุดประสงค์เพ่ือ
วิเคราะห์หาเหตุจูงใจและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการ
สัญจรไปสู่ Active Mobility 

3. วิธีการดำเนินงาน 

3.1. การออกแบบแบบสอบถาม 

การศึกษาครั้งนี ้จะใช้แบบสอบถามเป็นเครื ่องมือในการเก็บ
ข ้อม ูล โดยแบบสอบถามน ี ้จะอยู่ ในร ูปแบบของการกำหนด
สถ านก า รณ ์ จ ำ ล อ ง ข ึ ้ น  (Stated Preference Survey) ใ น
แบบสอบถามจะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1) ข้อมูลประชากรทั่วไป 2) 
ข้อมูลพฤติกรรมการเดินทางในพื ้นที ่ศ ึกษา เหตุจ ูงใจต่อการ
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ปรับเปลี ่ยนพฤติกรรม รวมทั ้ง การระบุสถานการณ์จำลองเม่ือ
ปรับปรุงหรือพัฒนาทางเท้าและทางจักรยาน จะส่งผลต่อการ
เลือกใช้การเดินทางในรูปแบบ AM หรือไม่ และ 3) แรงจูงใจและ
ทัศนคติต่อการเดินทางรูปแบบ AM ซึ่งในหัวข้อที่ 3) สามารถแบ่งได้
เป็น 3 หัวข้อย่อย ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพและความ
ปลอดภัยต่อผู ้ใช้ทางเท้าและทางจักรยาน ด้านสิ ่งอำนวยความ
สะดวกและการจัดการจุดเชื่อมต่อสำหรับการใช้ทางเท้าและทาง
จักรยาน และด้านการส่งเสริมและการรณรงค์ในการใช้ทางเท้าและ
ทางจักรยาน โดยก่อนจะทำการเก็บข้อมูลจริง แบบสอบถามจะถูก
นำไปใช้ในการเก็บข้อมูลเบื้องต้นเพื่อทดสอบแบบสอบถาม โดยใน
ขั ้นตอนน้ีได้มีการปรึกษาผู ้ เช ี ่ยวชาญหรือผู ้ม ีส ่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) ร่วมด้วย เพื่อให้แบบสอบถามมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด  

3.2. พ้ืนที่ศึกษา 

พื้นที่ศึกษาที่เลือก คือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง (สจล.) และบริเวณโดยรอบ เนื่องจากพื้นที่ของ
สถาบันการศึกษา และพื ้นที ่ใกล้เคียงเป็นย่านชุมชนที ่ม ีความ
หนาแน่นสูง ดังนั้นการเก็บข้อมูลจะดำเนินการทั้งภายในและบริเวณ
โดยรอบ ดังรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1  แผนท่ี สจล. และบริเวณพ้ืนที่โดยรอบ  

3.3. การเก็บข้อมูล 

การศึกษาคร้ังนี้ใช้วิธีการของ Yamane ดังแสดงในสมการที่ (1) 
[7] เพื่อหาจำนวนกลุ่มตัวอย่างประชากรของพื้นที่ศึกษา โดยที่ n 
คือ จำนวนกลุ่มตัวอย่าง N คือ จำนวนประชากร และ e คือ ค่า
ความคลาดเคลื่อน (e = 0.05) ในการศึกษานี้จำนวนประชากรใน 
สจล. มีทั้งหมด 24,909 คน (ข้อมูลปี 2563)  ดังนั้นเมื่อคำนวนโดย
ใช้สมการข้างต้นจะได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างจำนวน 394 คน อย่างไร
ก็ตามเพื่อให้การคำนวณค่าทางสถิติสามารถคำนวณได้สะดวกมาก
ยิ่งขึ้น กลุ่มตัวอย่างจะถูกกำหนดเป็น 400 คน 

n  
N

1  Ne2 (1) 

3.4. การวิเคราะหผ์ล 

ข้อมูลเชิงปริมาณท่ีได้จากการเก็บแบบสอบถามจะถูกวิเคราะห์

ในเชิงสถิติ การนำเสนอผลการศึกษาจะอยู่ในรูปแบบสัดส่วนหรือ
ร้อยละ ขณะที่ประเด็นด้านระดับความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อ
การเดินเท้าและการปั่นจักรยานจะถูกนำเสนอในรูปแบบค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) จากนั้นสรุปผลที่ได้
โดยใช้การบรรยายตามความสอดคล้องของผลลัพธ์ และสุดท้ายเป็น
ขั้นตอนการแปลงผลการศึกษาเป็นข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริมการ
เปล่ียนพฤติกรรมการเดินทางมาเป็นรูปแบบ Active Mobility 

4. ผลการศึกษา 

4.1. ผลการศึกษาดา้นประชากรศาสตร ์

ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน พบว่าจำนวนกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นเพศชายร้อยละ 53 โดยอายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วงต่ำกว่า 
26 ปีที่ร้อยละ 83 (𝒙 =24; SD =7.84) และร้อยละ 89 สถานะโสด 
ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีที่ร้อยละ 84 และเป็น
นักศึกษาที่ร้อยละ 80 ขณะที่รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ไม่เกิน 10,000 
บาทที่ร้อยละ 40 และมีการถือครองรถจักรยานเพียงร้อยละ 34 

4.2. พฤติกรรมการเดินทาง 

ผลการศ ึกษาพบว่ากล ุ ่มต ัวอย ่างร ้อยละ 36 พักอย ู ่ ใกล้
สถานศึกษาหรือสถานที่ทำงานที่ระยะทางไม่เกิน 1 กิโลเมตร และ
ร้อยละ 34  มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวันในการเดินทางส่วนใหญ่ไม่เกิน 
20 บาท ซึ ่งม ีแนวโน้มที ่สอดคล้องกับระยะทางจากที ่พ ักถึง
สถานศึกษา โดยค่าใช้จ่ายต่อการเดินทางที่ไม่เกิน 20 บาท อาจ
เป็นไปได้ที่จะเลือกเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์รับจ้างหรือการใช้
ระบบขนส่งสาธารณะ (รถสองแถว) ยิ่งไปกว่านั้นพบสัดส่วนผู้ที่ตอบ
ไม่มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ร้อยละ 24 ซึ่งมีแนวโน้มเป็นไปได้ว่า ในกลุ่มนี้จะ
มีที่พักใกล้สถานศึกษาและใช้รูปแบบการเดินเท้าหรือปั่นจักรยาน 
สำหรับประเด็นรูปแบบการเดินทางที่ใช้เป็นประจำภายใน สจล. 
และพ ื ้นท ี ่ โดยรอบม ีส ัดส ่วนมากถ ึงร ้อยละ  44 ท ี ่ เล ือกใช้
รถจักรยานยนต์ รองลงมาที่ร้อยละ 32 เลือกการเดิน เช่นเดียวกัน
ข้อคำถามเกี่ยวกับระยะทางการเดินหรือปั่นจักรยานเฉลี่ยใน 1 วัน 
พบว่า ร้อยละ 38 มีระยะทางอยู่ที ่ไม่เกิน 1 กิโลเมตร ท้ายสุดใน
ประเด็นถ้ามีการปรับปรุง พัฒนาทางเท้าและทางจักรยานในพื้นที่
ภายใน สจล. หรือพื้นที่โดยรอบให้ดียิ ่งขึ้น จะหันมาเดินทางด้วย
วิธีการเดินหรือปั่นจักรยานมากขึ้นในอนาคตหรือไม่ พบว่าร้อยละ 
84 เลือกที่หันมาปรับรูปแบบการเดินทางเป็นเดินหรือปั่นจักรยาน
มากขึ้น  

4.3. ผลการวิเคราะห์เหตุจูงใจในการเปลี่ยนพฤติกรรมมา
เดินหรือปั่นจักรยาน 

ผลการวิเคราะห์เหตุจูงใจในการเปลี่ยนพฤติกรรมมาเดินหรือ
ปั่นจักรยานของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญใน 2 
ประเด็นหลัก คือ ด้านความปลอดภัยต่อการสัญจรร้อยละ 31 รอง
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มาคือการอยากมีสุขภาพที่ดีร้อยละ 30 ในขณะที่มีเพียงร้อยละ 5 ที่
คิดเห็นว่าการรณรงค์ส่งเสริมจากภาครัฐและเอกชนจะมีผลต่อการ
เปล่ียนพฤติกรรมมาเดินหรือปั่นจักรยานเพ่ิมขึ้น 

เมื่อจำแนกเฉพาะกลุ่มที่ตอบว่าจะเลือกมาเดินหรือปั่นจักรยาน
ในอนาคตจำนวน 334 คนดังแสดงในรูปที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้
ความสำคัญต่อเหตุจูงใจด้านความปลอดภัยในการสัญจรเป็นอันดับ
แรกที่ร้อยละ 31 รองมาคือด้านการมีสุขภาพที่ดีที่ร้อยละ 29 ดังนั้น
การส่งเสริมด้านความปลอดภัยต่อการเดินและปั่นจักรยาน ควบคู่
กับการรณรงค์ด้านการมีสุขภาพที่ดี อาจสนับสนุนให้กลุ่มผู้ใช้ทางใน
พื้นที่ศึกษาหันมาเลือกรูปแบบการเดินและปั่นจักรยานมากขึ้นใน
อนาคต 

 
รูปที่ 2  เหตุจูงใจในการเปล่ียนพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างหากมี

การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 

นอกจากนี้เมื่อจำแนกข้อมูลเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่ตอบเลือกใช้
รถจักรยานยนต์ในการเดินทางจำนวน 174 คน ดังแสดงในรูปที่ 3 
พบว่าแรงจูงใจหลัก คือการอยากมีสุขภาพที่ดีร้อยละ 31 และความ
ปลอดภัยในการสัญจรร้อยละ 28 ซึ ่งมีแนวโน้มที ่สอดคล้องกับ
ภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ดังนั้นจากผลลัพธ์ดังกล่าวอาจ
สรุปได้ว่าการมีนโยบายส่งเสริมด้านสุขภาพและมีโครงสร้างพื้นฐาน
ที่ปลอดภัยอาจเป็นกุญแจสำคัญในการทำให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมมาเดินทางในรูปแบบ Active Mobility  

 
รูปที่ 3  เหตุจูงใจในการเปล่ียนพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างที่

เลือกใช้รถจักรยานยนต์ในการเดินทาง 

4.4. ระดับความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อเปลี่ยนรูปแบบ
การเดินทางมาเป็น AM 

4.4.1. ด้านลักษณะทางกายภาพและความปลอดภัย 

ปัจจัยที่มีผลสูงสุด 2 อันดับแรก คือ การให้ความสำคัญด้าน
ความปลอดภัยบริเวณทางข้าม ทางแยกที่ชัดเจน และมีการใช้
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความปลอดภัยมาประยุกต์ใช้ที่ระดับความสำคัญ 
4.04 โดยปัจจัยดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่ากลุ ่มต ัวอย่างได ้ให้
ความสำคัญต่อคนเดินข้ามหรือผู้ใช้จักรยานบริเวณทางข้ามระดับ
พื้น ซึ่งถึงเป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย หากไม่มีอุปกรณ์
อำนวยความปลอดภัยบริเวณทางข้ามที่เหมาะสมต่อบริบทพื้นที่ 
และรองมาเป็นการให้ความสำคัญในการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพ่ือ
รักษาความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางเท้าและทางจักรยานในจุดเสี่ยงต่าง 
ๆ ที่ระดับความสำคัญ 4.02 ดังแสดงในตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1  ระดับความสำคัญของปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ
และความปลอดภัย  

ลำดับ 
ลักษณะทางกายภาพและความปลอดภัยต่อผู้ใช้
ทางเท้าและทางจักรยาน 

Mean SD 

1 แบ่งพ้ืนที่ทางเท้าและทางจักรยานอย่างชัดเจน 3.91 1.16 

2 
ปลูกไม้ประดับและไม้ยืนตน้ รอบบริเวณทางเท้า
และทางจักรยาน 

3.59 1.07 

3 
ออกแบบสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ที่ดูสวยงาม เช่น 
การมี landmark เป็นต้น 

3.65 1.09 

4 
ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเพ่ือไม่ให้รถจักรยานยนต์ว่ิง
บนทางเท้า 

3.91 1.17 

5 
ติดตั้งกล้องวงจรปิด ในการรักษาความปลอดภัยใน
จุดเส่ียงต่าง ๆ 

4.02 1.06 

6 
มีจุดตรวจ สำหรับ รปภ. ไว้ตรวจสอบความ
เรียบร้อย 

3.69 1.11 

7 
ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับติดต่อเจ้าหน้าที่ในกรณีมีเหตุ
ฉุกเฉิน เช่น โทรศัพท์ฉุกเฉนิ 

3.67 1.12 

8 
ออกแบบทางข้าม ทางแยกที่ชัดเจน และมีการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือเพิ่มความปลอดภัย 

4.04 1.08 

4.2.1.1. ด้านส่ิงอำนวยความสะดวกและการจัดการจุดเชื่อม
ต่อสำหรับการใช้ทางเท้าและทางจักรยาน 

ปัจจัยที่มีผลสูงสุด 2 อันดับแรก คือ การให้ความสำคัญต่อการ
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางเท้าและทางจักรยานที่เพียงพอใน
ยามค่ำคืน เนื่องด้วยช่วงเวลากลางคืนอาจมีความเสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม จึงมีความเป็นไปได้ที่กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ต่างให้ความสำคัญในประเด็นไฟส่องสว่างที่เพียงพอสูงกว่า
ปัจจัยด้านสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ และรองมา คือ การติดต้ัง
หลังคาสำหรับบังแดด บังฝนบนทางเท้า ซึ่งมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกับ
การให้ความสำคัญต่อการมีจุดทิ้งขยะที่เหมาะสมและเพียงพอบน
ทางเท้า ดังแสดงในตารางท่ี 2 
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รักษ์สิ่งแวดล้อม

ทางเดินเท้าหรือทางจักรยานมีความปลอดภัยต่อการสัญจร

อ่ืน ๆ 



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

TRL-25-5 

ตารางท่ี 2  ระดับความสำคัญของปัจจัยด้านส่ิงอำนวยความสะดวก
และการจัดการจุดเชื่อมต่อ 

ลำดับ 
สิ่งอำนวยความสะดวก 
และการจัดการจุดเช่ือมตอ่สำหรับ 
การใช้ทางเท้าและทางจักรยาน 

Mean SD 

1 ติดตั้งหลังคาสำหรับบังแดด บังฝนบนทางเท้า 3.88 1.17 

2 
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางเท้าและทาง
จักรยานที่เพียงพอในยามค่ำคืน 

4.09 1.10 

3 มีจุดทิ้งขยะที่เหมาะสมและเพียงพอ 3.85 1.10 

4 
ติดตั้งป้ายบอกเส้นทางและแผนทีท่างเท้าและ
ทางจักรยาน 

3.77 1.12 

5 มีอุปกรณ์สันทนาการกลางแจ้ง 3.27 1.11 

6 มีที่นั่งพักในช่วงต่าง ๆ ของทางเท้า 3.73 1.07 

7 มีที่จอดจักรยานที่เพียงพอ 3.74 1.14 

8 
มีสถานียืม-คืนจักรยาน (มีจักรยานของ สจล. 
บริการ) 

3.62 1.08 

9 มีจุดบริการอาบน้ำและตู้เก็บสัมภาระ 3.25 1.13 

10 มีจุดบริการน้ำดื่ม เช่น ตู้กดน้ำ เป็นต้น 3.58 1.07 

11 
มีจุดเชื่อมต่อระหว่างระบบขนส่งสาธารณะอื่น 
ๆ กับทางเท้าหรือทางจักรยาน 

3.73 1.06 

12 
การเชื่อมต่อกันเป็นโครงข่ายครอบคลุม
สำหรับพ้ืนที่ทางเท้าและทางจักรยาน 

3.84 1.05 

4.2.1.2. ด้านการส่งเสริมและการรณรงค์ในการใช้ทางเท้าและ
ทางจักรยาน 

ปัจจัยที่ให้ความสำคัญสูงสุด คือ การให้ความสำคัญต่อการดแูล
ทำความสะอาด บำรุงรักษาทางเท้าและทางจักรยานอย่างสม่ำเสมอ 
ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการพื้นฐานที่หากทางเท้าหรือทางจักรยานมี
การจัดการด้านดูแลและบำรุงรักษาที่ดี ย่อมส่งเสริมให้เกิดการเดิน
หรือปั่นจักรยานที่เพิ ่มขึ ้น รองมาคือ การให้ความสำคัญต่อการ
กำหนดนโยบายด ้านการปร ับปร ุงและการสร ้างทางเท ้าใน
มหาวิทยาลัยให้ชัดเจน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกับการให้ความสำคัญ
ต่อการรับแจ้งการละเมิดการใช้ทางเท้าและทางจักรยาน ภายใน 
สจล. ดังแสดงในตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3  ระดับความสำคัญของปัจจัยด้านการส่งเสริมและการ
รณรงค์ 

ลำดับ 
การส่งเสริมและการรณรงค์ในการใช้ทางเท้า
และทางจักรยาน 

Mean SD 

1 การโปรโมทผ่านส่ือออฟไลน์และออนไลน์ของ สจล. 3.48 1.08 

2 
การดูแลทำความสะอาด บำรุงรักษาทางเท้าและ
ทางจักรยาน 

3.94 1.10 

3 
การรับแจ้งการละเมิดการใช้ทางเท้าและทาง
จักรยาน ภายใน สจล. 

3.81 1.05 

4 
การใช้พ้ืนที่รอบข้างทางเท้าและทางจักรยานใน
การจัดกิจกรรม เช่น การออกบู๊ท การ แสดงส้ิน
ค้า เป็นต้น 

3.38 1.05 

5 
การมี Application เพ่ือให้ข้อมูล ข่าวสาร 
เกี่ยวกับการเดินเท้าและทางจักรยาน 

3.46 1.09 

ลำดับ 
การส่งเสริมและการรณรงค์ในการใช้ทางเท้า
และทางจักรยาน 

Mean SD 

6 
มีนโยบายในการส่งเสริมการเดิน หรือใช้จักรยาน 
โดยการให้ของรางวัล หรือบริจาคการกุศลเมื่อมี
การเดินหรือการใช้จักรยานใช้งานเป็นจำนวนมาก 

3.40 1.13 

7 
มีการประกวดถ่ายภาพหรือวีดิโอโปรโมททางเดิน
เท้าและทางจักรยาน 

3.26 1.15 

8 
มีกิจกรรมวันแห่งการเดิน (Walk day) หรือ วัน
แห่งการป่ันจักรยาน (Bike day) 

3.32 1.23 

9 
มีการให้ความรู้และการจัดอบรมการใช้ทางเท้า
และทางจักรยานอย่างปลอดภัย 

3.49 1.08 

10 
สนับสนุนให้เดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ 
(เดินหรือป่ันจักรยานมาใช้บริการ) 

3.74 1.01 

11 
การมีส่วนร่วมของนิสิต นักศึกษา หรือบุคลากร 
ในการนำเสนอรูปแบบหรือออกแบบ ทางเท้า 
ทางจักรยานภายในและโดยรอบ สจล. 

3.57 1.05 

12 
มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปรับปรุงและ
การสร้างทางเท้าในพ้ืนที่ให้ชัดเจน 

3.83 1.09 

5. สรุปผลการศึกษา 

5.1. สรุปผลการวเิคราะห์ 

จากการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
สัญจรไปสู่ AM พบว่าการติดต้ังไฟส่องสว่างบริเวณทางเท้า และทาง
จักรยานที่เพียงพอ นั้นเป็นปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญมาก
ที่สุด ที่ระดับความสำคัญ 4.09 ซึ่งเป็นไปได้ว่า ไฟฟ้าแสงสว่างที่ไม่
เพียงพอจะส่งผลต่อการเพ่ิมความเส่ียงในการใช้เส้นทางทั้งด้านทัศน
วิสัย และการเกิดอาชญากรรม ประเด็นดังกล่าวจึงควรมีการจัดการ
อย่างเป็นระบบ ทั้งการติดตั้งเพิ่มเติม หรือการพิจารณาปรับเวลา
เปิด-ปิดไฟส่องสว่างให้ครอบคลุมช่วงเวลาเสี่ยงมากขึ้น  ประเด็น
ต่อมา ด้านการติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อรักษาความปลอดภัยในจุด
เสี่ยงต่างๆ ที่ระดับความสำคัญ 4.02 ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการ
ของกลุ ่มตัวอย่างที ่มุ ่งเน้นในด้านความปลอดภัย โดยหากมีการ
พิจารณาทั้ง 2 ปัจจัยเพิ่มขึ้นทั้งในบริเวณทางเท้าและทางจักรยานที่
มีอยู่เดิมหรือบริเวณที่จะดำเนินการก่อสร้างใหม่ ก็อาจจะช่วยลด
อุบัติเหตุทั้งทางถนน หรืออุบัติเหตุจากอาชญากรรมก็เป็นได้ 

สำหรับเหตุจูงใจในการเปล่ียนพฤติกรรมมาเดินหรือปั่นจักรยาน
มากขึ ้น ในอันดับ 1 คือ ความปลอดภัยต่อการสัญจร ทั้งนี ้อาจ
เป็นไปได้ว่าปัจจุบันยังไม่มีการจัดการในประเด็นดังกล่าวอย่าง
จริงจัง ทำให้คนส่วนใหญ่อาจรู้สึกไม่ปลอดภัยต่อการสัญจรหาก
อยากเปลี ่ยนพฤติกรรมมาเดินทางแบบ AM ทั้งนี้ผลการสำรวจ
ค่อนข้างแน่ชัดว่า กลุ่มตัวอย่างยินยอมที่จะเลือกการเดินทางด้วย
การเดินหรือปั ่นจักรยานมากขึ ้นในอนาคต หากมีการปรับปรุง 
พัฒนาทางเท้าและทางจักรยานบริเวณพื้นที่ภายใน สจล. หรือพื้นที่
โดยรอบให้ดียิ่งขึ้น มากกว่าร้อยละ 80  สำหรับปัจจัย ด้านการดูแล
ทำความสะอาด บำรุงรักษาทางเท้า และทางจักรยาน และการแบ่ง
พื้นที่ทางเท้า และทางจักรยานอย่างชัดเจน ท่ีมีระดับความสำคัญ 
3.94 และ 3.91 นั้นนอกเหนือจากความปลอดภัยแล้ว กลุ่มตัวอย่าง
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ยังให้ความสำคัญกับโครงสร้างพ้ืนฐานที่ออกแบบเพ่ือรองรับกลุ่มคน
ทั้ง 2 ประเภทที่มีความชัดเจนไม่เกิดความสับสน รวมทั้งประเด็น
โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู ่ในปัจจุบัน ยังขาดการดุแล บำรุงรักษา
เท่าที่ควรทั้งเร่ืองของ ผิวทาง ความกว้าง และความสะอาด  สำหรับ
ประเด็นการถือครองรถจักรยานพบว่ามีเพียงร้อยละ 34  ดังนั้นทาง
พ้ืนที่ศึกษาอาจสนับสนุนการให้เช่าจักรยานในพ้ืนที่ โดยต้องมีระบบ
การจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือดึงดูดให้การเกิดการเปล่ียนรูปแบบ
มาเลือกเดินทางแบบ AM เพ่ิมขึ้นในอนาคต 

5.2. ข้อเสนอแนะต่อพ้ืนที่ศึกษา 

จากการวิเคราะห์เบื้องต้นจะเห็นว่า ปัจจัยด้านลักษณะทาง
กายภาพและความปลอดภัยต่อผู้ใช้ทางเท้าและทางจักรยาน ปัจจัย
ด้านส่ิงอำนวยความสะดวกและการจัดการจุดเชื่อมต่อสำหรับการใช้
ทางเท้าและทางจักรยาน และปัจจัยด้านการส่งเสริมและการรณรงค์
ในการใช้ทางเท้าและทางจักรยาน มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการ
เลือกรูปแบบการเดินทางของนักศึกษาและบุคลากรภายในและ
โดยรอบสถาบัน โดยปัจจัยที่กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยเป็น
ปัจจัยที่สามารถแก้ไขได้อย่างทันที และเป็นปัจจัยพื้นฐานต่อการ
เดินเท้าหรือปั่นจักรยานทั้งตอนกลางวันและกลางคืน เช่น ติดต้ัง
กล้องวงจรปิดเพื่อรักษาความปลอดภัยในจุดเสี่ยงต่างๆ การแบ่ง
พื้นที่ทางเท้าและทางจักรยานอย่างชัดเจน การติดตั้งหลังคาสำหรับ
บังแดด บังฝนบนทางเท้า การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางเท้า
และทางจักรยานท่ีเพียงพอในยามค่ำคืน การมีจุดทิ้งขยะที่เหมาะสม
และเพียงพอ การดูแลทำความสะอาด บำรุงรักษาทางเท้าและทาง
จักรยาน และการรับแจ้งการละเมิดการใช้ทางเท้าและทางจักรยาน 
เป็นต้น ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ กาญจน์น
ภา (2558) [3] และอาจกล่าวได้ว่าคนในเขตเมืองและในพื ้นที่
มหาวิทยาลัย มีแนวคิดในการเปลี่ยนพฤติกรรมคล้ายกัน ทั้งนี้ข้อมูล
ดังกล่าวเป็นเพียงปัจจัยจากการวิเคราะห์เบื ้องต้นเท่านั ้น การ
วิเคราะห์เชิงลึกเพื่อให้เห็นปัจจัยที่มีระดับนัยสำคัญ จะทำให้ทราบ
ถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลอย่างมีนัย อย่างไรก็ตามการเดินทางด้วยรูปแบบ
การเดินหรือการปั่นจักรยานอาจต้องมีการศึกษาในปัจจัยอ่ืนเพ่ิมเติม
หากบริบทของพื้นที่ศึกษาปรับเปลี่ยนไป เพื ่อให้ได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อพื้นที่ศึกษานั้นๆ อย่างแท้จริง และอาจนำไปสู่ข้อเสนอ
เชิงนโยบายเพ่ือปรับปรุงทางเท้าและทางจักรยานให้ดีขึ้น 

จากผลข้อเสนอแนะข้างต้นทางคณะวิจัยได้ออกแบบโครงสร้าง
พื้นฐานตัวอย่างที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ตามเหตุจูงใจและปัจจัยที่
ได้ศึกษามาตามแนวคิด Active Mobility ในที่นี ้ทางคณะวิจัยได้
เลือกซอยฉลองกรุง 1 มาเป็นพื้นที่ตัวอย่าง (รูปที่ 4) ซึ่งซอยนี้เป็น
เส้นทางหลักเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ศึกษากับชุมชนโดยรอบ ในทุก ๆ 
วัน เส้นทางนี ้ม ีผ ู ้ใช ้ทางสัญจรเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม
โครงสร้างพื้นฐานที่มีในปัจจุบันยังไม่เอื้อต่อการเดินทางรูปแบบ 
Active Mobility (รูปที่ 5) ดังนั ้นคณะวิจัยจึงได้นำเสนอรูปแบบ

โครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นไปได้บนเส้นทางดังกล่าวดังรูปที่ 6 

 
รูปที่ 4  ซอยฉลองกรุง 1 

 
รูปที่ 5  สภาพข้างทางและอุปสรรคต่างๆในการเดินทางแบบ AM 

 

รูปที่ 6  ตัวอย่างการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ซอยฉลองกรุง 1 
ตามแนวคิด Active Mobility 

5.3. แนวทางการศึกษาในอนาคต 

การว ิ เคราะห ์ป ัจจ ัยท ี ่ม ีอ ิทธ ิพลระด ับน ัยสำค ัญต ่อการ
เปลี่ยนแปลงการเดินทางเชิงสถิติจำเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาเพ่ือ
ค้นหาปัจจัยที่เหมาะสมเพื่อเป็นข้อมูลนำเข้าสำหรับการตรวจสอบ
ค ว ามค ุ ้ ม ท ุ น  (Cost Effectiveness) ขอ ง ก า ร ใ ช้ ม า ต รก า ร 
(Intervention) ซึ ่งหลังจากการตกลงการใช้มาตรการแล้ว การ
ทดลองนำมาตรการที่มีความคุ้มทุนมาปรับใช้เพื่อสร้างการเปลี่ยน
รูปแบบการเดินทาง จากการเดินทางโดยรถจักรยานยนต์ รถยนต์ 
มาใช้การขนส่งแบบ Active เช่น การเดิน การปั่นจักรยาน หรือ การ
ใช้รถโดยสารสาธารณะ เป็นต้น หลังจากนั้นควรประเมินผลลัพธ์ที่
เก ิดข ึ ้นโดยอาจทำการศ ึกษาในร ูปแบบก่อนและหลังการนำ
มาตรการไปใช้ (Before and After Analysis)   
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6. กิตติกรรมประกาศ 

คณะวิจ ัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง สำหรับหน่วยงาน
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization, WHO) มูลนิธิ
เ พ ื ่ อ ค ว า มปลอดภ ั ย ท า ง ถนน  (Road Safety Foundation) 
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กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ให้ความสำคัญต่อ
การแก้ไขปัญหาความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยตลอดมา 
จนเป็นที่มาของการสนับสนุนทุนวิจัยในครั้งนี้ รวมทั้งให้คำแนะนำ
ในการปรับปรุงงานวิจัยนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการนำไปต่อ
ยอดด้านความปลอดภัยแก่ผู ้ใช้ทางเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
เดินทางมาเป็น Active Mobility 
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การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการขับรถแท็กซ่ีในช่วงวิกฤตโควิด-19 
CHANGES IN TAXI DRIVING BEHAVIOR DURING THE COVID-19 PANDEMIC 
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บทคัดย่อ 

วิฤตไวรัสโคโรนา-19 (โควิด-19) ที่เกิดขึ้นทำให้เกิดนโยบายต่าง ๆ จากทางภาครัฐ เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัส เช่น นโยบายการรักษา
ระยะห่างทางสังคม หรือ นโยบายการทำงานที่บ้าน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองส่งผลให้รูปแบบการเดินทางของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศกึษาพฤติกรรมการให้บริการของรถแท็กซี่ในกรุงเทพมหานคช่วงวิกฤตโควิด-19 วิเคราะห์เปรียบเทียบการให้บริการรถแท็กซี่ในช่วงวิกฤตโควิด-
19 และ ช่วงหลังวิกฤตโควิด-19 โดยศึกษาเฉพาะพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ข้อมูลนำเข้ารูปแบบ GPS Tracking System วิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรม Quantum GIS (QGIS) ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่และเวลา (Spatial-temporal analysis) และโปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลาง
สถิติ จากการวิเคราะห์สุ่มตัวอย่างมา 2 วัน (วันที่1:22/05/2563 และ วันที่2:25/09/2563) พบว่า วันที่ 1และ 2 มีจำนวนเที่ยวเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 
9.12 และ 9.18 เที่ยว มีรายได้เฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 785.41 และ 839.79 บาท ตามลำดับ เมื่อนำไปวิเคราะห์เปรียบเทียบทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
ช่วงเวลา 12:00-18:00 วันที่ 1 และ 2 มีจำนวนเที่ยวเฉลี่ยที่ให้บริการ ระยะเวลาเฉลี่ยต่อเที่ยว และระยะทางเฉลี่ยต่อเที่ยวที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญที่ระดับความเช่ือมั่น 95 % แต่ในช่วงเวลาอ่ืน ๆ ไม่มีความแตกต่างกันและจากการวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่และเวลาของทั้ง 2 วัน พบว่า วันที่  1 
มีจุดต้นทางการเดินทางผู้โดยสารส่วนมากอยู่ในพื้นที่ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร ในขณะที่วันที่ 2 มีจุดต้นทางทางการเดินทางผู้โดยสาร
ส่วนมากอยู่ในพื้นที่แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย และในช่วงเวลา 12:00-18:00 มีระยะห่างระหว่างจุด Centroid ของจุดต้นทางมากที่สุด เท่ากับ 
3.012 กิโลเมตร และในทุกช่วงเวลามีการเปล่ียนแปลงไปในทางทิศตะวันออก 
คำสำคัญ: รถแท็กซี่, โควิด-19, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)  

Abstract 

The Coronavirus (COVID-19) pandemic has resulted in government policies to prevent the spread of the virus, such as the 
social distance policy or the work from home policy. All of these things have changed travel behavior. This research aims to 
study taxi service behavior during the COVID-19 pandemic in Bangkok area. Data were imported from the GPS Tracking System 
format and used to analyze spatial and time (Spatio-temporal analysis) by Quantum GIS program (QGIS). From the sampling 
analysis for 2 days (Day1:22/05/2020 and Day2:25/09/2020), it was found the average numbers of trips per day were 9.12 and 
9.18 trips, the average daily incomes were 785.41 and 839.79 baht for day 1 and 2, respectively. In conclusion, the hypothesis 
test (independent t-test) has shown that the period 12:00-18:00 of day 1 and 2 had significantly different at 95% confidence 
level on the average number of trips, the average travel time per trip and the average travel distance per trip while in other 
periods there was no difference. The Spatio-temporal analysis both of days revealed that day 1 had the most pick-up in the 
Wang Burapha Phirom Subdistrict, Phra Nakhon District, and Day 2 has the most pick-up points in the area of Siriraj Subdistrict, 
Bangkok Noi District. During 12:00-18:00, the distance between the centroid of the pick-up points at the greatest extent is 
3.012 km. In every period, there was a direction change to the east of Bangkok.  
Keywords: Taxi, COVID-19, Geographic Information System (GIS) 

 
1. บทนำ 

1.1. ที่มาและความสำคญั 

ในปัจจุบันวิกฤตไวรัสโคโรนา-19 หรือ โควิด-19 (COVID-19) 
เป็นวิกฤตการณ์โรคติดต่อที่เกิดขึ้นจากไวรัสโคโรนา ในเมืองอู่ฮ่ัน 
ประเทศจีน ช่วงเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2562 ก่อนที่จะแพร่กระจาย

ไปทั่วโลก ส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข รวมไป
ถึงด้านการเดินทางในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และ ระหว่าง
ประเทศ ข้อมูลจำนวนผู ้ติดเชื ้อ ณ วันที ่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 
พบว่า มีจำนวนผู้ติดเชื ้อสะสมรวมทั่วโลกถึง 116,166,652 ราย 
และม ีจำนวนผ ู ้ เส ียช ี ว ิ ตสะสมถ ึ ง  2,582,528 ราย  [1] และ
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย มีจำนวน
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ผู้ติดเชื้อสะสม 26,679 ราย จำนวนผู้ที ่รักษาหายป่วยแล้วสะสม 
26,056 ราย และจำนวนผู้เสียชีวิตสะสม 85 ราย ซึ่งในพื้นที่จังหวัด
กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมรวม 
3,990 ราย [2]  

จากวิกฤตการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการ
เดินทางในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เช่น ฮ่องกงมีปริมาณการเดินทาง
ช่วงวิกฤต COVID-19 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม พ.ศ. 
2563 ลดลงจากช่วงก่อนวิกฤต COVID-19 ถึง 52.3 % [3] และ    
หลาย ๆ ประเทศในทวีปยุโรปก็มีปริมาณการเดินทางลดลงเช่นกัน 
ประเทศเยอรมัน มีนโยบายปรับเปลี่ยนตารางเวลาการเดินรถขนส่ง
สาธารณะ ส่งผลให้จำนวนผู้โดยสารลดลง 80 % ประเทศออสเตรีย
และประเทศสวิสเซอร์แลนด์ มีจำนวนผู้โดยสารลดลงถึง 80 % ทำ
ให้ต้องนำตารางเดินรถขนส่งสาธารณะของวันเสาร์มาใช้แทนที่ในวัน
ธรรมดา และในประเทศสเปน หลังจากมีการออกนโยบายมาตรการ
ป้องกัน COVID-19 พบว่า มีผู ้โดยสารลดลงถึง 75 % [4] รวมถึง
ประเทศไทยเอง หลังจากรัฐบาลได้มีการออกมาตรการล็อคดาวน์ 
[5] รวมถึงนโยบายเว้นระยะห่างต่าง ๆ เมื่อการเดินทางด้วยระบบ
ขนส่งสาธารณะออกมานั้น พบว่า ปริมาณการเดินทางด้วยระบบ
ขนส่งสาธารณะทางถนนในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 มี
ปริมาณการเดินทางเหลือเพียงร้อยละ 40 % เมื่อเทียบกับปริมาณ
การเดินทางช่วงต้นปี พ.ศ. 2563 [6] 

แท็กซี่ก็เป็นหนึ่งในประเภทการเดินทางท่ีได้รับผลกระทบ โดยมี
ปริมาณการเดินทางด้วยรถแท็กซี่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครช่วง
เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ลงลดเหลือเพียงร้อยละ 2.10 เมื่อเทียบ
กับช่วงก่อนวิกฤตโควิด-19 ที่มีปริมาณการเดินด้วยรถแท็กซี่อยู่ที่
ร้อยละ 3.36 จากปริมาณวิธีการการเดินทางของคนกรุงเทพฯ [7] 
ปัญหาเหล่านี ้เองส่งผลกระทบต่อทั ้งจำนวนเท่ียวต่อวัน รายได้ 
รวมถึงประสิทธิภาพและพื้นที่ในการให้บริการ ดังนั้นเพื่อวิเคราะห์
ถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในการให้บริการแท็กซี่ที่เกิดขึ้นในช่วง
วิกฤต จึงใช้โปรแกรม QGIS ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่และเวลา เพ่ือ
ช่วยให้ทราบถึงปริมาณการให้บริการในแต่ละพื ้นที ่ตามแต่ละ
ช่วงเวลา  และใช้โปรแกรม SPSS ในการช่วยวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ข้อมูลทางสถิติ เช่น จำนวนเที่ยว รายได้ ระยะทางในการให้บริการ 
เป็นต้น  

1.2. วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการให้บริการของรถแท็กซี่ในช่วงวิกฤต  
โควิด-19 และ วิเคราะห์เปรียบเทียบการให้บริการในแต่ละช่วง
มาตรการล็อคดาวน์และผ่อนคลายของทางภาครัฐ ในช่วงวิกฤต    
โควิด-19  

 
 

1.3. พ้ืนที่ศึกษา 

งานวิจัยนี ้จะศึกษาเฉพาะในพื้นที ่จังหวัดกรุงเทพมหานคร     
เนื่องจากเป็นเมืองหลวงและมีจำนวนรถแท็กซี่ที่ให้บริการมากถึง 
75,289 คัน [8] จาก 78,813 คันทั่วประเทศ คิดเป็น 95.53 % ของ
จำนวนแท็กซี่ทั้งหมดในประเทศ เป็นจำนวนท่ีมากที่สุดในประเทศ 
โดยในการศึกษาได้มีการแบ่งพื้นที่วิเคราะห์ตามเขต (District) และ
แขวง (Sub District)  

 
รูปที่ 1 พ้ืนที่ศึกษา 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

2.1. แท็กซ่ี 

แท็กซี่ เป็นหนึ่งในระบบขนส่งสาธารณะที่สำคัญในเมืองใหญ่ที่
จะช่วยให้ผู้คนลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวและสามารถเดินทางไปยัง
จุดหมายปลายทางที่ต้องการได้ในเวลาและราคาที่เหมาะสม ดังนั้น
การศึกษาถึงพฤติกรรมในการให้บริการของรถแท็กซี่จึงเป็นปัจจัยที่
สำคัญ เพราะว่าจะได้ทราบถึงตำแหน่งที ่มีผู ้โดยสารใช้บริการ 
รวมถ ึงตำแหน่งท ี ่แท ็กซี่รอให ้บร ิการในแต่ละช ่วงเวลาว ่ามี
ความสัมพันธ์กันอย่างไร เพื ่อที ่จะได้นำไปวิเคราะห์หาแนวทาง
รองร ับการใช ้บร ิการของผ ู ้ โดยสารในแต ่ละช ่วงเวลาให ้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้คนขับรถ
แท็กซี่ เช่น ลดระยะทางวิ่งเที่ยวเปล่า มีจำนวนเที่ยวต่อวันเพ่ิมขึ้น 
เป็นต้น และจากงานวิจัยในอดีต Ferreira [9] ได้นำข้อมูล Origin-
Destination (O-D) Data ของแท็กซ ี ่ ในเม ืองน ิวยอร ์ก จำนวน
ประมาณ 540 ล้านเที ่ยว ซึ ่งได ้ใช ้ Visual query model  มา
วิเคราะห์ในเชิงพื้นที่และเวลา (Spatio-temporal) เพื่อศึกษาถึง
ความสัมพันธ์การให้บริการของแท็กซี ่ เช่น จำนวนเที ่ยว (trip) 
จำนวนการขึ ้น-ลง (Pickup-Dropoff) ในแต่ละพื ้นที ่ของเมือง
นิวยอร์คและตามแต่ละช่วงเวลา หลังจากนั้น Qian [10] ได้ศึกษา
การให้บริการแท็กซี่ในเมืองนิวยอร์ค และได้นำตัวแปรทางด้าน
ส ั งคมและประชากรเข ้ามาว ิ เคราะห ์ เพ ิ ่ ม เต ิม  โดยการใช้  
Geographical weighted regression (GWR) เพ่ือสร้างแบบจำลอง
พบว่า รูปแบบของเมืองนั ้นมีผลกระทบต่อผู ้ขับขี ่แท็กซี ่อย่างมี
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นัยสำคัญ และการเข้าถึงรถไฟฟ้าใต้ดิน (Subway) มีผลเชิงบวกกับ
ผู้ขับขี่แท็กซี่ และงานวิจัยของ Lyu [11] ได้รวบรวมงานวิจัยต่าง ๆ
เกี ่ยวกับแท็กซี่ ทั ้งรถแท็กซ ี ่แบบเดิม (Traditional Taxi) และ
รูปแบบการเรียกรถแท็กซี่แบบออนไลน์ (Online Car-Hailing) ที่
วิเคราะห์ด้านพฤติกรรมการเดินทาง (Travel Behavior) และเชิง
พื้นที่และเวลา โดยในการวิเคราะห์ลักษณะนี้จะเน้นที่เที ่ยวการ
ให้บริการและรูปแบบการกระจายตัวของตัวแปรต่าง ๆ เช่น 
ระยะทาง การกระจัด และเวลา นอกจากนี้ตัวอย่างการวิเคราะห์
ไม่ได้เพียงแต่เมืองนิวยอร์คแต่ยังมีงานวิจัยในประเทศอื่น ๆ ด้วย 
เช่น เมืองเซี่ยงไฮ้ [12] เมืองปักกิ่ง [13] ประเทศจีน และประเทศ
สิงค์โปร [14] เป็นต้น 

งานวิจัยในประเทศไทย สิทธิโชค [15] ได้มองเห็นถึงปัญหาการ
วิ่งเที่ยวเปล่าและไม่นิยมใช้วิทยุสื่อสารในการรับงานของแท็กซี่ ทำ
ให้สิ้นเปลืองทั้งด้านเวลาและเชื้อเพลิง จึงใช้โปรแกรม ArcGIS ใน
การวิเคราะห์จุดจอดแท็กซี่ในแต่ละพื้นที่ของศูนย์วิทยุรถแท็กซี่แห่ง
หนึ่ง ในการที่จะจัดให้แท็กซี่สามารถไปจอดรอผู้โดยสารล่วงหน้าได้ 
ผลการวิเคราะห์พบว่า ควรเพิ ่มพื้นที่จุดจอดบริเวณภายในและ
ภายนอกวงแหวนชั้นใน จำนวน 2 กับ 5 จุด ตามลำดับ จากเดิมที่มี
อยู่ 34 จุด และสามารถทำให้เวลารอคอยของผู้โดยสารลดลงเหลือ
ภายใน 15 นาที และ Peungnumsai [16] ได้ศึกษาพฤติกรรมของ
แท็กซี่โดยการทำแบบสอบถามกับคนขับแท็กซี่ และ ข้อมูล GPS 
data ในพ้ืนที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร รวมถึงนำข้อมูลทั้ง 2 รูปแบบ
มาทดสอบ Significance Test ตัวแปรต่าง ๆ เช่น จำนวนชั่วโมงที่
ให้บริการ ระยะทางต่อเที่ยว จำนวนเที่ยวต่อวัน ระยะเวลารอคอย 
เป็นต้น  

2.2. มาตรการภาครัฐกับวิกฤตโควิด-19 

หลังจากพบผู้ติดเชื้อภายในประเทศมีจำนวนที่เพิ่มสูงขึ้นช่วง
ต้นปีพ.ศ. 2563 เมื ่อวันที ่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 รัฐบาลได้
ประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2548 หรือ พรก.ฉุกเฉิน [5] โดยมีการออกข้อกำหนดต่าง ๆ 
เช่น การห้ามเข้าพื้นที่เสี ่ยง การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค 
เพ่ือควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19  

3. วิธีการศึกษา 

3.1. ขั้นตอนการศึกษา 

งานวิจัยนี้ได้นำข้อมูล GPS data มาใช้ ก่อนที่จะนำไปวิเคราะห์
จะต้องผ่านขั ้นตอน Data cleaning and filtering เพื ่อที ่จะคัด
กรองและแยกนำข้อมูลที่ไม่ต้องการออก เหลือเพียงข้อมูลทีต้องการ
จะใช้ในการวิเคราะห์ ซึ่งขั้นตอนนี้จะทำบน Jupyter noterbook 
โดยใช้ภาษา Python จากนั ้นจะนำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อด้วย 2 
โปรแกรม นั่นคือ 1. โปรแกรม SPSS ใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบ

ข้อมูลทางสถิติ และ 2. โปรแกรม QGIS ใช้สำหรับวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงพื้นที่และเวลา หลังจากนั้นก็ทำการเปรียบเทียบและสรุปผลจาก
การวิเคราะห์ โดยในงานวิจัยนี้จะทำการศึกษาเฉพาะพื้นที่จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

3.2. ข้อมูลที่ใช้ในการศกึษา 

ข้อมูลที่นำเข้าอยู่ในรูปแบบ GPS data ที่เก็บข้อมูลทุก ๆ 2-3 
วินาที แต่ละตัวแปรมีคำอธิบายตามตารางที่ 1 ซึ่งตัวแปร ENGINE, 
CARD และ METER เป็นตัวแปรที่เก็บข้อมูลเฉพาะค่า 0 และ 1 โดย
ที่ 0 หมายถึง ปิด และ 1 หมายถึง เปิด ในการวิเคราะห์จะเลือกวัน
ออกมา 2 วัน คือ วันที่ 1  22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และ  วันที่ 2  
25 กันยายน พ .ศ . 2563 การเล ือกว ันท ี ่จะนำมาว ิเคราะห์
เปรียบเทียบนั ้น เลือกโดยให้เป็นวันที ่มีพฤติกรรมการเดินทาง
ใกล้เคียงกัน ซึ่งวันที่เลือกมาเป็นวันศุกร์ทั้งสองวัน และอยู่ในช่วง
ปลายเดือน ส่วนที่แตกต่างกันคือช่วงเวลาที่อยู่ในมาตรการของ
ภาครัฐ โดยท่ีวันที่ 1 จะอยู่ในมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 2 และอยู่
ในช่วงเวลาประกาศเคอร์ฟิว 23:00-04:00 ส่วนในวันที่ 2 จะอยู่
ในช่วงมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 5 และยกเลิกช่วงเวลาเคอร์ฟิว  
ตามรูปที่ 2  

ตารางท่ี 1 ตารางอธิบายตัวแปรต่าง ๆ  

ตัวแปร คำอธิบาย 
TIMESTAMP วันที่และเวลาที่บันทึก 
LATITUDE พิกัดละติจูด 

LONGITUDE 
SPEED 

DIRECTION 
ENGINE 
CARD 

CARD_DRIVER 
METER 

METER_FARE 
VEHICLE_ID 

พิกัดลองจิจูด 
ความเร็วของรถ (km/h) 
ทิศทางของรถ (degree) 
เปิด / ปิด เคร่ืองยนต์ 

เปิด / ปิด บัตรประจำตัวคนขับ 
ชื่อคนขับ 

เปิด / ปิด มิเตอร์ 
ราคาค่าโดยสาร (baht) 

หมายเลขรถ 

 
รูปที่ 2 ไทม์ไลน์มาตรการภาครัฐและวันที่เลือกใช้ข้อมูล 
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4. ผลการศึกษา 

4.1. ลักษณะการให้บริการ 

การวิเคราะห์ทางสถิตินั้นจะใช้ข้อมูลลักษณะจุดต้นทาง โดย
คำนวณได้ผลออกมาเป็น จำนวนเท่ียวต่อวัน (Trip number) รายได้
ต ่อเท ี ่ ยว  (Meter fare) ระยะเวลาต ่อเท ี ่ ยว  (Trip time) และ 
ระยะทางต่อเที่ยว (Trip distance) ซึ่งการวิเคราะห์จะแบ่งเป็น 2 
วัน คือ วันที่ 1 และ วันที่ 2 ตามตารางที่ 2 และ 3 ตามลำดับ และ
รูปที่ 3 และ 4 แสดงถึงจำนวนเที่ยวในแต่ละช่วงเวลาทั้ง 24 ชั่วโมง
ของ วันที่ 1 และ วันที่ 2 

ตารางท่ี 2 ข้อมูลทางสถิติของวันที่ 1 (22-05-2020)  

 
จำนวน
เที่ยว 
(เที่ยว) 

ค่า
โดยสาร 
(บาท) 

ระยะเวลา 
(ชั่วโมง:

นาที:วินาที) 

ระยะทาง 
(ก.ม.) 

Mean 9.12 86.12 0:19:31 4.953 
Std.dev 3.2 55.26 0:16:11 4.96 

Max 15 555 2:04:27 37.226 
Min 1 35 0:01:47 0.012 
Sum 342 24,373 92:07:31 1,401.825 

หมายเหตุ : จำนวนรถท้ังหมดท่ีสุ่มมา 

ตารางท่ี 3 ข้อมูลทางสถิติของวันที่ 2 (25-09-2020) 

 
จำนวน
เที่ยว 
(เที่ยว) 

ค่า
โดยสาร 
(บาท) 

ระยะเวลา 
(ชั่วโมง:

นาที:วินาที) 

ระยะทาง 
(ก.ม.) 

Mean 9.18 91.48 0:22:41 6.049 
Std.dev 3.5 75.62 0:36:45 12.598 

Max 14 975 7:32:53 203.416 
Min 1 35 0:00:52 0.01 
Sum 356 28,358 117:12:00 1,875.299 

หมายเหตุ : จำนวนรถท้ังหมดท่ีสุ่มมา 

 

รูปที่ 3 จำนวนเท่ียวในแต่ละช่วงเวลาของวันที่ 1 และ วันที่ 2 

เมื่ออ้างอิงตัวแปรจากช่วงเวลาก่อนวิกฤตโควิด-19 [16] พบว่า 
ก่อนวิกฤตโควิด-19 มีจำนวนเที่ยวเฉลี่ยต่อวันกะเช้า (Day-time 
taxi) ช่วงเวลา 06:27-18:31 อยู่ที่ 14.36 เที ่ยว และกะกลางคืน 
(Night-time taxi)  ช ่วง เวลา  18:31-03:13 อย ู ่ท ี ่  9 .46 เท ี ่ ยว 
ช่วงเวลากะเช้าและกะกลางคืนนั้นได้มาจากการวิเคราะห์ข้อมูล 
Probe data และ การวิเคราะห์จากแบบสอบถามผู้ขับรถแท็กซี ่

4.2. ทดสอบสมมติฐาน 

การทดสอบสมมติฐานจะใช้ว ิธ ี Independent t-test โดย
วิเคราะห์ผ่านโปรแกรม SPSS เปรียบเทียบข้อมูลระหว่างวันที่ 1 
และ วันที่ 2 กำหนดให้สมมติฐานหลัก H0 : วันที่ 1 และ วันที่ 2 ไม่
มีความแตกต่างกัน และสมมติฐานแย้ง H1 : วันที่ 1 และ วันที่ 2 มี
ความแตกต่างกัน ทำการทดสอบท่ีระดับนัยสำคัญ 95% ซึ่งจะแบ่ง
การวิเคราะห์เปรียบเทียบออกเป็น 5 กลุ่มช่วงเวลา คือ 00:00-
06:00, 06:00-12:00, 12:00-18:00, 1 8 :00-24:00 และ  00:00-
24:00 (ช่วงเวลาทั้งวัน) ตามตารางที่ 4, 5, 6, 7 และ 8 ตามลำดับ  

ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบการให้บริการ ช่วงเวลา 00:00-06:00 

ลักษณะการ
ให้บริการ 

วันที่สำรวจข้อมูล 
p-value วันที่ 

22/05/63 
วันที่ 

25/09/63 
ค่าโดยสาร 

(บาท) 
90.52 
(46.34) 

81.26 
(47.74) 

0.436 

ระยะเวลา 
(นาที) 

14.23 
(7.25) 

12.17 
(9.38) 

0.362 

ระยะทาง 
(ก.ม.) 

6.646 
(5.584) 

5.219 
(5.283) 

0.289 

หมายเหตุ : ข้อมูลนำเสนอในรูปค่าเฉลี่ย (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 

ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบการให้บริการ ช่วงเวลา 06:00-12:00 

ลักษณะการ
ให้บริการ 

วันที่สำรวจข้อมูล 
p-value วันที่ 

22/05/63 
วันที่ 

25/09/63 
ค่าโดยสาร 

(บาท) 
91.57 
(65.45) 

91.76 
(59.9) 

0.982 

ระยะเวลา 
(นาที) 

19.23 
(14.09) 

23.37 
(34.35) 

0.236 

ระยะทาง 
(ก.ม.) 

5.648 
(5.817) 

7.44 
(19.789) 

0.346 

หมายเหตุ : ข้อมูลนำเสนอในรูปค่าเฉลี่ย (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 
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ตารางท่ี 6 เปรียบเทียบการให้บริการ ช่วงเวลา 12:00-18:00 

ลักษณะการ
ให้บริการ 

วันที่สำรวจข้อมูล 
p-value วันที่ 

22/05/63 
วันที่ 

25/09/63 
ค่าโดยสาร 

(บาท) 
76.71 
(43.26) 

107.6 
(116.05) 

0.022 

ระยะเวลา 
(นาที) 

19.08 
(17.59) 

32.09 
(55.11) 

0.039 

ระยะทาง 
(ก.ม.) 

3.77 
(3.363) 

5.933 
(6.639) 

0.007 

หมายเหตุ : ข้อมูลนำเสนอในรูปค่าเฉลี่ย (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 

ตารางท่ี 7 เปรียบเทียบการให้บริการ ช่วงเวลา 18:00-24:00 

ลักษณะการ
ให้บริการ 

วันที่สำรวจข้อมูล 
p-value วันที่ 

22/05/63 
วันที่ 

25/09/63 
ค่าโดยสาร 

(บาท) 
89.87 
(51.61) 

75.74 
(28.78) 

0.108 

ระยะเวลา 
(นาที) 

23.03 
(19.23) 

18.07 
(11.15) 

0.14 

ระยะทาง 
(ก.ม.) 

4.88 
(4.676) 

4.167 
(2.656) 

0.371 

หมายเหตุ : ข้อมูลนำเสนอในรูปค่าเฉลี่ย (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 

ตารางท่ี 8 เปรียบเทียบการให้บริการ ช่วงเวลา 00:00-24:00 

ลักษณะการ
ให้บริการ 

วันที่สำรวจข้อมูล 
p-value วันที่ 

22/05/63 
วันที่ 

25/09/63 
ค่าโดยสาร 

(บาท) 
86.12 
(55.26) 

91.48 
(75.62) 

0.329 

ระยะเวลา 
(นาที) 

19.31 
(16.11) 

22.41 
(36.45) 

0.171 

ระยะทาง 
(ก.ม.) 

4.953 
(4.96) 

6.049 
(12.598) 

0.171 

หมายเหตุ : ข้อมูลนำเสนอในรูปค่าเฉลี่ย (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 

4.3. การวิเคราะหเ์ชิงพ้ืนที่และเวลา 

การวิเคราะห์เชิงพื้นที่และเวลาจะใช้โปรแกรม QGIS ในการ
วิเคราะห์ เพื่อให้สอดคล้องกับการวิเคราะห์ทางสถิติจึงได้ทำการ
แบ่งข้อมูลออกเป็น 4 กลุ่มช่วงเวลา (00:00-06:00, 06:00-12:00, 
12:00-18:00 และ 18:00-24:00) และได้ทำการวิเคราะห์โดยการใช้
ข้อมูลจุดต้นทาง (Origin) ที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ศึกษา โดยทำการ

แบ่งพื้นที่ศึกษาออกเป็นแขวง (Subdistrict) ศึกษาเฉพาะจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ตามรูปที่ 4-7 และการวิเคราะห์จำนวนเที่ยวในแต่
ละพ้ืนที่ที่เกิดขึ้นทั้งวัน (00:00-24:00) ของวันที่ 1 และ 2 ดังรูปที่ 8 
และกาวิเคราะห์จุด Centroid ค่าเฉลี่ยพิกัดของจุดต้นทางแต่ละ
ช่วงเวลา รวมถึงระยะห่างระหว่างจุด Centroid ทั้งวันที่ 1 และ 
วันที่ 2 ตามตารางที่ 9 

 
รูปที่ 4 จำนวนเที่ยวในแต่ละพ้ืนที่ ช่วงเวลา 00:00-06:00 

 

รูปที่ 5 จำนวนเที่ยวในแต่ละพ้ืนที่ ช่วงเวลา 06:00-12:00 

 

รูปที่ 6 จำนวนเที่ยวในแต่ละพ้ืนที่ ช่วงเวลา 12:00-18:00 

 

รูปที่ 7 จำนวนเที่ยวในแต่ละพ้ืนที่ ช่วงเวลา 18:00-24:00 

 

รูปที่ 8 จำนวนเที่ยวในแต่ละพ้ืนที่ของวันที่ 1 และ วันที่ 2 
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รูปที่ 9 จุด Centroid ของจุดต้นทางท่ีเปล่ียนแปลงไป    

ตารางท่ี 9 ระยะห่างของจุด Centroid ที่เปล่ียนแปลงไป 

ช่วง 
เวลา 

วันที่ 1 วันที่ 2 
ระยะห่าง 

(ก.ม.) 
UTM 

X 
(ก.ม.) 

UTM 
Y 

(ก.ม.) 

UTM 
X 

(ก.ม.) 

UTM 
Y 

(ก.ม.) 
00:00-
06:00 

661.26 1521.59 665.09 1520.97 1.962 

06:00-
12:00 

661.44 1519.52 662.73 1521.72 1.538 

12:00-
18:00 

663.12 1519.82 664.84 1522.2 3.012 

18:00-
24:00 

662.34 1524.82 663.17 1518.78 2.64 

00:00- 
24:00 

661.91 1520.5 663.86 1521.27 1.356 

การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงจำนวนเที่ยวแต่ละพื้นที่ในแต่
ละช่วงเวลา พบว่า ช่วงเวลา 00:00-06:00 นั้น วันที่ 1  มีจำนวนจุด
ต้นทาง (Origin) การเดินทางผู้โดยสารส่วนมากอยู่ที ่แขวงจตุจักร 
เขตจตุจักร และ วันที ่ 2 อยู ่ในพื ้นที ่ แขวงดินแดง เขตดินแดง 
ช่วงเวลา 06:00-12:00 วันที่ 1 มีจำนวนจุดต้นทาง (Origin) การ
เดินทางผู้โดยสารส่วนมากอยู่ที่ แขวงวังบูรภาภิรมย์ เขตพระนคร 
และ วันที่ 2 อยู่ในพื้นที่ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี ช่วงเวลา 
12:00-18:00 วันที่ 1 มีจำนวนจุดต้นทาง (Origin) มากที่สุดอยู่ใน
พื้นที่ แขวงดินแดง เขตดินแดง และ วันที่ 2 อยู่ในพื้นที่ แขวงบาง
ซื่อ เขตบางซื่อ และในช่วงเวลา 18:00-24:00 วันที่ 1 มีจำนวนจุด
ต้นทาง (Origin) การเดินทางผู้โดยสารส่วนมากอยู่ในพื้นที่ แขวง
ลาดยาว เขตจตุจักร และ วันที่ 2 อยู่ในพื้นที่แขวงลาดพร้าว เขต
ลาดพร้าว จากการวิเคราะห์ในทุกช่วงเวลาจะพบว่า วันที่ 1 มีจุดต้น
ทางการเดินทางผู้โดยสารส่วนมากอยู่ในพื้นที่แขวงวังบูรพาภิรมย์ 
เขตพระนคร และ วันที่ 2 อยู่ในพ้ืนที่แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 

การวิเคราะห์ระยห่างของจุด Centroid ในแต่ละช่วงเวลา 
พบว่า ช่วงเวลา 00:00-06:00 มีระห่างระหว่างจุด Centroid ของ

วันที่ 1 กับ วันที่ 2 เท่ากับ 1.962 กิโลเมตร มีทิศทางจากวันที่ 1 ไป 
วันที่ 2 เปลี่ยนแปลงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ช่วงเวลา 06:00-
12:00 มีระยะห่าง 1.538 กิโลเมตร มีทิศทางเปล่ียนแปลงไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงเวลา 12:00-18:00 มีระยะห่าง 3.012 
กิโลเมตร ทิศทางเปลี ่ยนแปลงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ช่วงเวลา 18:00-24:00 มีระยะห่าง 2.64 กิโลเมตร ทิศทาง
เปลี่ยนแปลงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และ ช่วงเวลา 00:00-
24:00 (ทั ้งว ัน) มีระยะห่างเท่าก ับ 1.356 กิโลเมตร ทิศทาง
เปล่ียนแปลงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

5.1. สรุปข้อมูลทางสถิต ิ

จากการวิเคราะห์ทางด้านสถิติ พบว่า วันที่ 1 มีจำนวนเที่ยว
เฉลี่ยอยู่ที ่ 9.12 เที่ยวต่อวัน มีจำนวนรายได้จากค่าโดยสารเฉล่ีย 
86.12 บาทต่อเที่ยว มีระยะเวลาในการให้บริการต่อเที่ยวเฉล่ีย 
19.31 นาที มีระยะทางที่ให้บริการเฉลี่ยต่อเที่ยวเท่ากับ 4.953 
กิโลเมตร มีรายได้จากค่าโดยสารต่อวันเท่ากับ 785.41 บาทต่อวัน 
และการวิเคราะห์ใน วันที่ 2 พบว่ามีจำนวนเที่ยวเฉลี่ยอยู่ที่ 9.18 
เที ่ยวต่อวัน มีจำนวนรายได้จากค่าโดยสารเฉลี่ย 91.48 บาทต่อ
เที่ยว มีระยะเวลาในการให้บริการต่อเที่ยวเฉลี่ย 22.41 นาที มี
ระยะทางที่ให้บริการเฉลี่ยต่อเที่ยวเท่ากับ 5.049 กิโลเมตร มีรายได้
จากค่าโดยสารต่อวันเท่ากับ 839.79 บาทต่อวัน ซึ่งมีรายได้เฉล่ีย
มากกว่า วันที่ 1 อยู่ประมาณ 54.38 บาท เมื่อนำไปเทียบกับตัวแปร
จากช่วงเวลาก่อนวิกฤตโควิด-19 [16] พบว่า ช่วงวิกฤตโควิด-19 
วันที่ 1 (9.12 เที่ยว) และ วันที่ 2 (9.18 เที่ยว) มีจำนวนเที่ยวเฉล่ีย
ลดลงประมาณ 20 % 

5.2. สรุปข้อมูลการทดสอบสมมติฐาน 

การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบระหว่างวันที่ 1 กับ วันที่ 2 
นั้น สรุปผลการวิเคราะห์ว่า ในช่วงเวลา 00:00-06:00 , 06:00-
12:00 และ 18:00-2400 ตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปร คือ รายได้จากค่า
โดยสารต่อเที่ยว ระยะเวลาที่ให้บริการต่อเที ่ยว และระยะทางที่
ให้บริการต่อเที่ยวมีค่า P-value > 0.05 จึงไม่มีความแตกต่างกนัทั้ง
วันที่ 1 และ วันที่ 2 ส่วนช่วงเวลา 12:00-18:00 นั้น พบว่า ตัวแปร
ทั้ง 3 ตัวมีค่า P-value < 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก สรุป
ได้ว่าตัวแปรทั้ง 3 ตัวของวันที่ 1 กับ วันที่ 2 มีความแตกต่างกันที่
ระดับนัยสำคัญ 95 % เมื่อพิจารณาแต่ละตัวแปรจะพบว่า รายได้
เฉล่ียต่อเที่ยวของ DAY2 (103.44 บาท) มีค่ามากกว่าวันที่ 1 (78.97 
บาท) ระยะเวลาที่ให้บริการเฉลี่ยต่อเที่ยวของวันที่ 2 (30.20 นาที) 
มากกว่า วันที่ 1 (19.03 นาที) และระยะทางที่ให้บริการเฉลี่ยต่อ
เที่ยวของวันที่ 2 (5.732 กิโลเมตร) ก็มีค่ามากกว่า วันที่ 1 (4.148 
กิโลเมตร) และถ้าพิจารณาในมุมมองมาตรการการผ่อนคลายที่
แตกต่างกันของทั้ง 2 วัน พบว่า มีแค่ช่วงเวลา 12:00-18:00 ที่มี
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รายได้เฉลี่ยต่อเที่ยวเพิ่มขึ้น แต่ในช่วงเวลาอื่น ๆ กลับมีรายได้เฉล่ีย
ที่ลดลง และจากการวิเคราะห์ช่วงเวลาทั้งวัน 00:00-24:00 พบว่า
ทั้ง 3 ตัวแปรมีค่า p-value > 0.05  ดังนั้นมาตรการผ่อนคลายใน
ระยะที่แตกต่างกันหรือการยกเลิกเคอร์ฟิวนั้น (วันที่ 1 และ วันที่ 2) 
ไม่ได้ทำให้แท็กซี่มีรายได้เฉลี่ยต่อเที่ยว ระยะเวลาการให้บริการต่อ
เที่ยว และ ระยะทางต่อเที่ยวเปล่ียนแปลงไป 

5.3. สรุปข้อมูลการวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่และเวลา 

การวิเคราะห์เชิงพื ้นที่และเวลาได้ทำการแบ่งการวิเคราะห์
ออกเป็น 4 ช่วงเวลาเช่นเดียวกับการทดสอบสมมติฐาน จากการ
วิเคราะห์พบว่า ในแต่ละช่วงเวลาของทั้งวันที่ 1 และ วันที่ 2 มี
จำนวนการเดินทางผู้โดยสารส่วนมากเกิดขึ้นกระจายตัวแต่ละแขวง
ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละวันและแต่ละช่วงเวลา และเที่ยวการ
ให ้บร ิการท ี ่ เ ก ิ ดข ึ ้ นส ่ วนมากจะอย ู ่บร ิ เ วณพ ื ้นท ี ่ ใ จกลาง
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นย่านธุรกิจ รองลงมาคือฝ่ังตอนเหนือและฝ่ัง
ทางด้านตะวันตก (ฝั่งธนบุรี) ของกรุงเทพ และพื้นที่ฝั่งตะวันออก
ของกรุงเทพนั้นจะพบเที่ยวที่มีการให้บริการหนาแน่นน้อยที่สุด 

การวิเคราะห์จุด Centroid ของจุดต้นทางในแต่ละช่วงเวลา 
พบว่า ช่วงเวลา 12:00-18:00 มีระยะห่างระหว่างจุด Centroid 
ของวันที่ 1 กับ วันที ่ 2 มากที่สุดเท่ากับ 3.012 กิโลเมตร และ 
ช่วงเวลา 06:00-12:00 มีระยะห่างน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 1.538 
กิโลเมตร และช่วงเวลา 00:00-24:00 (ทั้งวัน) พบว่า มีระยะห่าง
เท่ากับ 1.356 กิโลเมตร เมื่อพิจารณาทิศทางที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
วันที ่ 1 ไปยังวันที ่ 2 พบว่า ทุกช่วงเวลามีการเปลี ่ยนแปลงจุด 
Centroid ไปทางทิศตะวันออกของกรุงเทพมหานคร  

5.4. ข้อเสนอแนะ 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลอาจจะใช้ข้อมูลจำนวนวันมาเปรียบเทยีบ
เพิ ่มเติมเพื ่อให้มี O-D trip Data ที่เพิ ่มมากขึ ้น หรือวันที ่นำมา
วิเคราะห์ในช่วงเดือนอื่น ๆ ที่อยู ่ในแต่ละมาตรการผ่อนคลายที่
แตกต่างกัน และวิเคราะห์ข้อมูลส่วนอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น ความเร็ว 
(Speed) การวิ่งเที่ยวเปล่า (Empty cruise) รวมถึงเส้นทางการวิ่ง
ของแท็กซี่ (Trajectory)  
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CHATUCHAK PARK MRT STATION 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการอพยพในสถานการณ์ฉุกเฉินของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินจตุจักรโดยใช้การสร้างแบบจำลองการอพยพ
เพื่อหาความเป็นไปได้ในการลดเวลาการอพยพของระบบในตัวสถานี ใช้โปรแกรม PTV VISSIM โดยทำการสอบเทียบกับข้อมูลการสำรวจของทาง
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินจตุจักรเพื่อมาทำการสอบเทียบกับโมเดลที่สร้างขึ้นมาโดยอาศัยหลักการตรวจสอบแบบจำลองของ NIST เพื่อให้แบบจำลองมี
ความถูกต้องใกล้เคียงกับความจริงเพื่อสร้างเป็นแบบจำลองหลักจากนั้นจึงสร้างแบบจำลองสถานการณ์ที่แตกต่างกัน3แบบโดยอาศัยแบบจำลอง
หลักนั้นในการสร้างแบบจำลองโดยจะมีสถานการณ์ที่จะจำลอง 3 แบบคือ 1. คนเดินไม่สามารถใช้บันไดเลื่อนในการอพยพได้ 2. คนเดินสามารถใช้
บันไดเลื่อนเฉพาะทิศทางขึ้นในการอพยพ 3. สามารถใช้บันไดเลื่อนในการอพยพได้โดยการกำหนดให้บันไดเลื่อนเป็นทิศขึ้นทั้งหมด หลังจากนั้นจะ
ทำการจำลองเพื่อหาเวลาการอพยพของในแต่ละสถานการณ์มาเทียบกับมาตรฐานการอพยพของNFPAโดยเวลาอพยพของชั้นชานชาลาไปยังชั้น
จำหน่ายตั๋วจะต้องไม่เกิน 4 นาที และเวลาอพยพจากชั้นชานชาลาไปยังจุดปลอดภัยจะต้องไม่เกิน 6 นาที โดยปริมาณคนเดินในระบบนั้นจะจำลอง
ปริมาณที่แตกต่างกันคือ 25, 50, 75 และ 100 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณความจุสูงสุดของชั้นชานชาลาเพื่อค้นหาว่าปริมาณเท่าใดที่เหมาะสมในการ
อพยพให้เป็นไปตามมาตรฐานของ NFPA 130 พร้อมทั้งเปรียบเทียบประสิทธิภาพการอพยพในแต่ละแบบจำลองว่าแตกต่างกันอย่างไร 
คำสำคัญ: การอพยพ, แบบจำลอง, PTV VISSIM, NFPA 130 

Abstract 

The objective of this study is about the emergency evacuation of the subways system in the Chatuchak Park MRT station 
by using evacuation simulation models to find the solution to reduce the evacuation time of the system of the Chatuchak 
Park MRT station by using a program called PTV VISSIM to creating a simulation model then use the NIST standard to help in 
the verified and calibrate model to make it more accurate to the real world to make that model become the reference 
model. Use the refence model to build the 3 scenarios of evacuation models which contain 1 pedestrian only use stair to 
evacuate2 pedestrian can use the upward direction elevators for evacuate 3 pedestrians can use all of elevator which change 
all the direction to upward for evacuate. In this project will use NFPA 130 standard to compare with the evacuation time 
result from the models which should not exceed 4 min in Platform level to concourse level and not exceed 6 min from 
platform level to safe area. The number of pedestrians in the system will be 25, 50, 75, and 100 percentage of the maximum 
capacity of the Platform level to find the proper amount of pedestrian in platform level can evacuate in time as follow to 
the NFPA 130 standard and compare the efficiency of evacuation for each model. 
Keywords: Evacuation, Models, PTV VISSIM, NFPA 130 

 
1. บทนำ 

สืบเนื่องจากจำนวนประชากรท่ีขยายตัวอย่างต่อเนื่องภายในตัว
เม ืองกร ุงเทพมหานครนำมาซ ึ ่ งป ัญหามากมายที ่ เก ิดข ึ ้นใน
ชีวิตประจำวันโดยมีหนึ่งในปัญหาที่มีปัญหามากที่สุดคือการขยายตัว
ของจำนวนประชากรโดยจะนำมาซึ่งปัญหาคือการจราจรที่ติดขัด
ภายในตัวเมืองกรุงเทพมหานครซึ่งจากปัญหาดังกล่าวทางรัฐบาลได้
มีการส่งเสริมให้ประชากรนั ้นหันมาใช้บริการระบบการขนส่ง

สาธารณะเพ่ือลดจำนวนการเดินทางด้วยรถส่วนตัวโดยหนึ่งในระบบ
ขนส่งสาธารณะที่สะดวกและเป็นที่นิยมใช้มากที่สุดภายในตัวเมือง
กรุงเทพมหานครก็คือระบบรถไฟฟ้าใต้ดินเนื่องมาจากความนิยมที่
สูงของระบบรถไฟฟ้าใต้ดินทำให้ในหนึ่งวันเกิดเที่ยวการเดินทาง
มากมายมหาศาลโดยมีผลที่ตามมาคือความแออัดในตัวสถานี ซึ่งเมื่อ
กล่าวถึงความปลอดภัยแล้วจำนวนผู้ใช้งานที่มหาศาลขนาดนี้ในตัว
ระบบรถไฟฟ้าใต้ดินจะต้องมีมาตรการลองรับสถานการณ์ไม่คาดฝัน
ต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อชีวิตหรือทรัพย์สินของผู ้ใช้งานของทาง
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สถานีรถไฟฟ้าดังนั้นเป็นส่ิงจำเป็นของแต่ละระบบการขนส่งรถไฟฟ้า
ใต้ดินคือต้องมีการออกแบบแผนการอพยพโดยแผนการอพยพที่มี
ประสิทธิภาพนั้นนอกจากจะรวดเร็วแล้วยังต้องมีความปลอดภัยอีก
ด้วยซึ่งผู้วิจัยเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงหยิบยกมาทำการศึกษา 
โดยมุ่งเน้นไปที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินจตุจักรซึ่งเป็นหนึ่งในสถานีที่มี
ความนิยมเป็นอย่างมากโดยมีเที่ยวการเดินทางหนึ่งวันมากกว่าหมื่น
ครั ้งดังนั ้นจุดมุ ่งหมายของการศึกษานี ้คือการสร้างแบบจำลอง
สถานการณ์การอพยพของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินจตุจักรเพื่อค้นหาวิธี
ในการลดเวลาการอพยพออกจากสถานีให้ได้โดยการอาศัยวิธีการ
สอบเทียบจากโปรแกรมสร้างแบบจำลองช่ือว่า “PTV VISSIM” โดย
เป็นโปรแกรมที่พัฒนามาจากประเทศเยอรมันซึ่งพัฒนาโดยบริษัท 
PTV Group โดยโปรแกรมที่บริษัทเน้นไปที่การสร้างแบบจำลองได้
หลากหลายแบบโดยในการศ ึกษานี ้ ได ้อ ้างอ ิงการสอบเทียบ
ระยะเวลาอพยพและอื่น ๆ จาก Verification and Validation of 
VISWALK for Building Evacuation Modelling โ ด ย Johan 
Blomstrand Martén และ คณะ โดยการประยุกต์ใช้แบบจำลองใน
การวิเคราะห์การอพยพผู้โดยสารบริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินใน
ประเทศไทย โดย ธนา น้อยเรือน ทั้งนี ้ยังอ้างอิงตามมาตรฐาน  
NFPA 130 โดยการศึกษานี้จะมุ่งเน้นไปที่โปรแกรมมีจุดเด่นในการ
แสดงภาพพฤติกรรมของคนเดินในรูปแบบ 3 มิติโดยสามารถจำลอง
การไหลของคนเดินได้หลากหลายแบบซึ่งใช้หลักการของ Social 
Force Model (Helbing, 2001) ซึ่งคือการจำลองส่ิงกระตุ้นของคน
เดินโดยการอาศัยหลักการคล้ายกับกลศาสตร์ของ NEWTON โดย
ในที่นี้ผลรวมแรงทั้งหมดจะขึ้นกับ แรงทางสังคม, แรงทางจิตวิทยา 
และ แรงทางกายภาพ โดยจะได้ผลลัพธ์มาเป็นตัวแปลกายภาพก็คือ
ความเร่ง โดยความเร่งดังกล่าวเกิดจากความต้องการเดินเท้าของคน
ในระบบตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปถึงปลายทางโดยรวมในการศึกษานี้จะ
มุ่งเน้นไปที่การจะสร้างแบบจำลองการอพยพโดยการที่จะสร้าง
แบบจำลองอพยพได้นั้นจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้คือ ความเร็ว
เฉล่ียคนเดินชาย-หญิง, จำนวนคนในสถานการณ์อพยพ, แบบแปลน
โครงสร้างของตัวสถานี และเส้นทางในการอพยพอย่างไรก็ตามขึ้น
ชื่อว่าเป็นโมเดลแบบจำลองเป็นไปได้ยากที่จะเหมือนความจริง 100 
เปอร์เซ็นต์ เนื่องมาจากปัจจัยหลาย ๆ อย่างดังนั้นการสร้างโมเดล
จึงจำเป็นต้องมีการสอบเทียบกับข้อมูลจริงเพื ่อให้มีค ่าความ
คลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเพื่อให้โมเดลดังกล่าวสามารถยอมรับได้ว่า
ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดข้อความ 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ในส่วนทางด้านทฤษฎีของงานวิจัยนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ดังนี ้คือทฤษฎีคนเดิน,ทฤษฎีการจำลองและวิธีการทดสอบและ
ตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง, มาตรฐานที ่เก ี ่ยวกับ
งานวิจัย 

2.1. คนเดนิเทา้ 

คนเดินเท้าคือคนในระบบที่จะเคลื ่อนจากจุดเริ ่มต้นใดๆใน
ระบบไปยังจุดปลายทางใดๆในระบบด้วยการเดินโดยพฤติกรรมของ
คนเดินนั้นจะช่วยให้มองเห็นตัวของระบบการขนส่งใดๆในระดับ
จุลภาพ (microscopic) โดยจะสามารถนำคนเดินเหล่านี้มาสร้าง
เป็นแบบจำลองสถานการณ์ต่างๆโดยอาศัยสิ่งอำนวยความสะดวก
ของคนเดินและสิ่งกีดขวางเพื่อช่วยในการตรวจสอบการทำงานของ
ระบบจราจรของคนเดินเท้าในสถานการณ์ต่างๆโดยจะสามารถ
จำแนกลักษณะเฉพาะของคนเดินเท้าได้โดยที่จะขึ้นกับข้อมูลที่ใส่
เข้าไปคือเพศและอายุของผู้โดยสาร 

โดยจากการศึกษางานวิจัยย้อนหลังพบว่าได้มีการนำโปรแกรม
สร้างแบบจำลองคนเดินเท้านี ้หลากหลายโปรแกรมเช่น Arena, 
PTV VISSIM, Legion, Pathfinder, PTV VISWALK และ อ่ืน ๆ โดย
การวิจ ัยนี ้จะมุ ่งเน ้นไปที ่การจำลองการอพยพ (Evacuation 
model) ภายในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินซึ่งโปรแกรมที่จะนำมาใช้คือ
โปรแกรม PTV VISSIM ซึ ่งเป็นโปรแกรมมีความสามารถในการ
จำลองสถานการณ์ของการอพยพของคนเดินในรูปแบบ3มิติต่อมา 

2.2. การประยุกต์ใช้โปรแกรมแบบจำลอง PTV VISSM ใน
การสร้างแบบจำลอง 

โปรแกรม PTV VISSIM เป็นโปรแกรมสัญชาติเยอรมันที ่มี
จุดเด่นในการสร้างแบบจำลองทั้งในรูป 2 มิติ และแบบ 3 มิติโดย
การใส่ข้อมูลจำพวกแบบแปลนของระบบการขนส่งที ่สนใจโดย
สามารถที่จะระบุลักษณะเฉพาะของคนเดินเท้าเข้าไปในระบบได้
เช่นเพศและอายุของผู้โดยสารโดยการประยุกต์ใช้ในการวิจัยนี้คือจะ
นำข้อมูลการกระจายตัวของความเร ็วของคนเดินมาใส่ในตัว
โปรแกรมโดยที่สามารถระบุการกระจายของความเร็วนั้นๆเป็นของ
ข้อมูลลักษณะเฉพาะของข้อมูลใดเพื่อให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง
มากที่สุด 

2.3. ทฤษฎีการจำลองและวิธีการตรวจสอบและ
ตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง 

โดยส่วนนี้จะแบ่งออกเป็นสองส่วนคือการทำการทดสอบ
โมเดลแบบจำลองและการตรวจสอบความถูกต้องของโมเดลดังนี้ 

2.3.1. การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง 

(VERIFICATION OF EVACUATION MODELS) 

การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองการอพยพคือ
กระบวนการของการพิจารณาความแม่นยำในการนำไปใช้ของ
วิธีการคำนวนท่ีใช้อธิบายถึงแนวคิดของผู้พัฒนาแบบจำลองเก่ียวกับ
หลักการคำนวนแหละผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวน (International 
Standards Organization, 2008) [1] โดยในทางแบบจำลองการ
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อพยพนั้นไม่ได้มีมาตรฐานสากลสำหรับขั้นตอนการตรวจสอบความ
ถูกต้อง (Ronchi et al., 2013a) [2] แต่ก็ยังมีวิธีตรวจสอบความ
ถูกต้องของแบบจำลองอพยพอยู่หลากหลายวิธีโดยในการวิจัยนี้จะ
อ้างอิงของมาตรฐานของ NIST ในการพิสูจน์แบบจำลองการอพยพ
โดยวิธีการทดสอบ  

2.3.2. การตรวจสอบความเหมาะสมของแบบจำลอง 

(VALIDATION OF EVACUATION MODELS) 

การทำการตรวจสอบความเหมาะสมของแบบจำลองนั้นมีอยู่
หลากหลายคำจำกัดความแต่ในตัวงานวิจัยนี้จะมีความหมายคือ 
กระบวนการพิจารณาว่าหลักวิธีการคำนวณของแบบจำลองนั้นๆ
แสดงถึงระดับความถูกต้องของโลกแห่งความเป็นจริงเป็นไปตาม
แนวคิดที ่ได ้ต ั ้งใจไว้ (International Standards Organization, 
2008) [1] 

2.4. มาตรฐานที่เก่ียวกับงานวิจัย 

ในส่วนนี ้จะกล่าวถึงมาตรฐานที ่เกี ่ยวข้องกับงานวิจัยนี ้คือ 
NFPA 101 และ NFPA 130 

2.4.1. มาตรฐาน NFPA 101 LIFE SAFETY CODE 

NFPA 101 life safety code [3] เป็นมาตรฐานที่เป็นที่หลายๆ
หน่วยงานนำมาอ้างอิงโดยมาตรฐานนี้จะกล่าวถึงวิธีป้องกันผู้คนจาก
เหตุอัคคีภัยโดยจะระบุมาตรฐานขั้นต่ำไว้สำหรับอาคารหรือสถานที่
ต่างๆให้เกิดความปลอดภัยในกรณีเกิดเพลิงไหม้หรือสถานการณ์
ฉุกเฉินต่างๆ 

2.4.2. มาตรฐาน NFPA 130STANDARD FOR FIXED 

GUIDEWAY TRANSIT AND PASSENGER RAIL 

SYSTEMS 

NFPA 130 [4] คือมาตรฐานการออกแบบด้านความปลอดภัย
ด้านอัคคีภัยของระบบขนส่งในทางออกแบบด้านโครงสร้างไปจนถึง
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถานีรถไฟโดยจะยังครอบคุมไปถึง
ระบบการอพยพภายในตัวสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินอีกด้วยซึ ่งถูกใช้
อ้างอิงในหลายประเทศโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความปลอดภัยให้
ผู้ใช้งานระบบขนส่งสาธรณะดังกล่าว 

2.5. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

เมื่อกล่าวถึงงานวิจัยด้านการอพยพในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายปี
นี ้ได้มีการเข้ามาศึกษาเกี ่ยวกับปัจจัยการจำลองสถานการณ์การ
อพยพมากขึ้นผ่านโปรแกรมแบบจำลองหลายหลายโปรแกรมโดย
มุ่งเน้นไปที่การทำการพิสูจน์ว่าแบบจำลองที่สร้างผ่านโปรแกรม
เหล่านั้นสามารถนำมาใช้อ้างอิงกับระบบในโลกความเป็นจริงหรือไม่
ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้มีการทบทวนวรรณกรรมย้อนหลังเกี่ยวกับการ

ประยุกต์ใช้งานโปรแกรม PTV VISWALK กับการสร้างแบบจำลอง
การอพยพค ื อ  “Verification and Validation of Viswalk for 
Building Evacuation Modelling” [5] โดย Johan Blomstrand 
Martén และ  Johan Henningsson ซึ่ งศ ึกษาการประย ุกต ์ ใช้
โปรแกรม PTV Viswalk ในการทำการตรวจสอบความถูกต้องและ
ตรวจสอบความเหมาะสมของตัวโมเดลว่าสามารถใช้อ้างอิงในระบบ
ของโลกความเป็นจริงได้หรือไม่อย่างไรก็ตามในงานวิจัยนี้ก็ยังไม่
สามารถที่จะนำความตื่นตระหนกของคนเดินมาประยุกต์ใช้กับตัว
โปรแกรมได้เพราะโปรแกรม PTV VISWALK ในปัจจุบันยังไม่มีการ
นำตัวแปรดังกล่าวเข้ามาให้ใช้งานซึ่งทำให้หลักการตรวจสอบความ
ถูกต้องและความเหมาะสมของตัวโมเดลนั้นจำเป็นต้องเทียบกับการ
ซ้อมอพยพเท่านั้น 

การศึกษาต่อได้มีการศึกษางานวิจัย การศึกษาการอพยพหนีไฟ
ในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข [6] ซึ่งเป็นงานวิจัย
เพื่อศึกษาการอพยพของผู้โดยสารในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินให้เป็นไป
ตามมาตรฐานของ NFPA 130 โดยงานวิจัยนี้จะอาศัยโปรแกรม 
FDS + Evac (Fire Dynamics Simulator with Evacuation)โ ด ย
งานวิจัยนี้สรุปผลว่าการอพยพควรหนีไฟนั้นควรอยู่ในช่วงเวลา 6 
นาทีอันเนื่องมาจากระยะการมองเห็นของผู้อพยพจะลดลงจนเหลือ
เพียง 2 เมตรและอาจเป็นเหตุเสียชีวิตจากการสูดแก๊สพิษมาก
จนเกินไป 

การศึกษาต่อมาคือ Effect of varying two key parameters 
in simulating evacuation for subway stations in China [7] 
โดยเป็นการศึกษาผลของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่เกิดการคอขวดโดย
จะสนใจที่ความเร็วสูงสุดและความกว้างเฉล่ียต่ำสุดของบันไดว่ามีผล
ต่อการอพยพอย่างไรและทำนายประสิทธิภาพของการอพยพผ่าน
โปรแกรม EXODUS โดยผลที่ได้จากการศึกษาดังกล่าวพบว่า การ
เปลี่ยนตัวแปรความเร็วและความกว้างของบันไดมีผลในการลดเวลา
ของการอพยพโดยรวมถึง 50เปอร์เซ็นต์และเมื่อตัวแปรสองตัวที่
กล่าวมาข้างต้นต่างกันประสิทธิภาพการอพยพจะขึ้นความหนาแน่น
ของคนในตัวสถานี 

การศึกษาต่อมาคือ การประยุกต์ใช้แบบจำลองในการวิเคราะห์
การอพยพผู้โดยสารบริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินในประเทศไทย[8] 
โดยการศึกษานี้การศึกษาต่อยอดมาจาก 2 การศึกษาที่ได้กล่าวมา
ข้างต้นโดยมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาคือศึกษาพฤติกรรมการเดิน
ของคนเดินเท้าภายในสถานีรถไฟฟ้าบนบันไดชั้นชานชาลาและช้ัน
ออกบัตรวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการอพยพของแต่
ละสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่มีโครงสร้างแตกต่างกันโดยผลที่ได้จาก
การศึกษานี้คือพบว่าการเปิดให้ใช้งานบันไดเล่ือนจะช่วยลดเวลาการ
อพยพโดยเทียบกับไม่เปิดแล้วเท่ากับ 30 เปอร์เซ็นต์โดยเฉลี่ยและ
ยิ่งขนาดความกว้างของบันไดมีมากเท่าไหร่ก็จะส่งผลให้เวลาอพยพ
ในแต่ละสถานีลดน้อยลงไปด้วยซึ ่งงานว ิจ ัยนี ้จะสามารถนำ
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การศึกษาเกี่ยวกับขนาดบันไดและวิธีการทำการตรวจสอบความ
ถูกต้องของแบบจำลองมาประยุกต์และต่อยอดได้ 

3. วิธีการดำเนินการวจิัย 

ในบทนี้จะอธิบายถึงวิธีการดำเนินการวิจัยของงานวิจัยนี้โดยจะ
แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อดังนี้ 

3.1. กำหนดขอบเขตการศึกษา 

สำหรับในงานวิจัยนี ้ได้มีการกำหนดขอบเขตการศึกษไว้
ดังนี้คือ 1.อาศัยข้อมูลความเร็วของคนเดินในช่วงเวลาที่เร่งด่วน 2.
สร้างแบบจำลองการอพยพจากข้อมูลของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสถานี
จตุจักรโดยอาศัยแบบแปลนของสถานีรถไฟฟ้าจตุจักร 3.กำหนด
ปริมาณของคนอพยพเป็น 25, 50, 75 และ 100 เปอร์เซ็นต์ของ
ปริมาณความจุที ่สามารถรับผู ้โดยสารได้จากตัวสถานีรถไฟฟ้า
จตุจักรเท่านั้น 

3.2. สำรวจพ้ืนทีศ่ึกษาและเก็บข้อมูล 

การเก็บข้อมลูของงานวิจัยนี้จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1. ข้อมูล
ลักษณะทางกายภาพของตัวสถานีรถไฟฟ้า 2. ข้อมูลพฤติกรรมคน
เดินเท้าในสถานีรถไฟฟ้าดังนี้ 

3.2.1.  ลักษณะทางกายภาพของสถานี 

โดยส่วนนี ้จะทำการเข้าไปข้อมูลแบบแปลนของทางสถานี
รถไฟฟ้าใต้ดินจตุจักรโดยนอกจากอาศัยแบบแปลนดังกล่าวแล้ว
จำเป็นต้องเก็บข้อมูลภาคสถามเพิ่มเติมอีกว่ามีความเปลี่ยนแปลงใน
ลักษณะทางกายภาพเพิ่มเติมหรือไม่เพื ่อที่ให้แบบจำลองออกมา
ใกล้เคียงความจริงมากที่สุด 

3.2.2. ข้อมูลพฤติกรรมคนเดินเท้าในสถานีรถไฟฟ้า
ดังนี้ 

ด้านข้อมูลพฤติกรรมของคนเดินนั ้นจะทำการเก็บข้อมูล
ดังนี้คือ 1.พฤติกรรมของคนเดินบนทางเดินปกติ 2.พฤติกรรมคน
เดินเท้าของคนเดินเท้าของคนเดินขึ ้นและลงบันไดของสถานี
รถไฟฟ้าใต้ดินในช่วงเวลาเร่งด่วนดังนี้คือ 

1. พฤติกรรมของคนเดินบนทางเดินปกติ 
ในงานวิจัยนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมของคนเดินทางปกติ

โดยวิธีการทำความเร็วที่จุด ๆ หนึ่ง (spot speed) โดยจะทำการวัด
ความยาวจุด2จุดที่ใช้อ้างอิงจากนั้นทำการสังเกตเวลาของผู้โดยสาร
ที่เดินจากจุดอ้างอิงที่1 ไปยังจุดอ้างอิงที่ 2 โดยจะนำเวลาที่ได้ของ
แต่ละตัวผู้โดยสารนั้นๆมาทำการหารระยะทางที่ใช้ในการอ้างอิงก็
จะได้เป็นความเร็วของแต่ละผู้โดยสารทั้งนี้จะทำกาแบ่งแยกข้อมูล
ความเร็วผู ้โดยสารเป็น 2 ข้อมูล คือเพศชายและหญิงตามลำดับ
เพ่ือที่จะนำมากราฟการกระจายตัวของความเร็วดังภาพที่1-2 

 
รูปที่ 1  กราฟการกระจายความเร็วของคนเดินเพศชาย 

 
รูปที่2  กราฟการกระจายความเร็วของคนเดินเพศหญิง 

2. พฤติกรรมคนเดินเท้าของคนเดินเท้าของคนเดินขึ้นและ
ลงบันไดของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน 

ในงานวิจัยนี้จะทำการเก็บข้อมูลของเวลาในการเดินขึ้นของ
บันไดแต่ละชนิดในตัวสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมาเพื่อทำการสอบเทียบ
กับแบบจำลองท่ีสร้างขึ้นจากข้อมูลการกระจายของความเร็วคนเดิน
ที่ได้ทำมาในข้อที่แล้วโดยเวลาท่ีใช้ทั้งหมดในแต่ละชนิดของบันได 

3.3. การคัดเลอืกแบบจำลองการอพยพ 

การสร้างแบบจำลองสถานการณ์การคนเดินเท้าไม่ว่าจะเป็น
สถานการณ์ปกติหรืออพยพก็ตามจำเป็นที ่จะต้องมีเครื ่องมือที่
สามารถจำลองสถานการณ์ดังกล่าวได้น ั ้นก็ค ือโปรแกรมของ
คอมพิวเตอร์โดยตัวโปรแกรมดังกล่าวนั้นจะต้องมีความถูกต้องและ
ได้รับการยอมรับจากหลายหน่วยงานโดยตัวโปรแกรมดังกล่าวนั้น
จะต้องสามารถทำได้ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนั้นๆด้วย 

3.4. การปรับเทียบแบบจำลอง 

การปรับเทียบแบบจำลองนั้นเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญ
อย่างมากในการทำแบบจำลองโดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงค่าของตัว
แปรบางตัวในแบบจำลองเพื่อทำให้ผลลัพท์มีค่าที่ใกล้เคียงเสมือน
กับค่าที่ได้จากการไปสำรวจข้อมูลโดยการนำผลลัพท์เหล่านั้นมาทำ
การสอบเทียบกับข้อมูลทางจราจรของระบบโดยผลลัพท์นั ้น ๆ 
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จะต้องผ่านเกณฑ์ที่ใช้ในการปรับเทียบเพื่อที่สามารถยอมรับได้ว่า
แบบจำลองนั้น ๆ สามารถอ้างอิงระบบในโลกความจริงได้หลังจาก
นั ้นจึงจะสามารถนำแบบจำลองเหล่านั ้นไปประยุกต์ใช้ในการ
วิเคราะห์อ่ืน ๆ ต่อไปโดยในงานวิจัยนี้จะทำการสอบเทียบดังนี้คือ 

 1 เวลาของคนเดินในทางเดินปกติ 
 2 เวลาของคนเดินขึ้นบันไดทิศทางขึ้น 
 3 เวลาของคนเดินที่ใช้บริการบันไดเล่ือนทิศทางขึ้น 

3.4.1. เกณฑ์ในการปรับเทียบแบบจำลอง 

เกณฑ์ที่ใช้ในการปรับเทียบแบบจำลองนั้นจะนำหลักการทาง
สถิติมาช่วยในการพิสูจน์ความเหมาะสมของแบบจำลองนั้นๆดว้ยวิธี
ด ั งนี้ ผลรวมของการว ั ดที่ พอ ดี  ( aggregate goodness-of-fit 
measurement) โดยในงานวิจัยนี้จะใช้วิธีการประเมินผลด้วย MAE 
(mean absolute error) โดยเป็นวิธ ีประเมินค่าความผิดพลาด
ระหว่างค่าของแบบจำลองและค่าที่ได้มาจากข้อมูลที่ไปสำรวจโดย
จะใช้ค่าเฉลี่ยของทั้ง 2 ข้อมูล ที่กล่าวมาข้างต้นมาคำนวนในสมการ
ที่ 1 

                       𝑀𝐴𝐸  
| |

  (1) 
โดยท่ี  y  คือค่าที่ได้จากการสำรวจ 
 x คือค่าที่ได้จากแบบจำลอง 
 n คือจำนวนข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ 

4. การพัฒนาแบบจำลอง 

ในงานวิจัยนี้ได้มีการประยุกต์ใช้แบบจำลองของคนเดินเท้าใน
ระดับจุลภาคเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ระบบของสถานีรถไฟฟ้าใตดิ้น
สถานีจตุจักรที่มีความซับซ้อนอย่างมากในสถานการณ์การอพยพ
โดยในงานวิจัยนี้ได้ใช้งานโปรแกรมสร้างแบบจำลองสัญชาติเยอรมัน
นั้นก็คือ PTV VISSIM โดยอาศัยฟังชั่นภายในโปรแกรมในการสร้าง
แบบจำลองของคนเดินเท้าในสถานการณ์อพยพโดยโปรแกรมนี้มี
จุดเด่นในการจำลองพฤติกรรมของคนเดินในรูปแบบ 3 มิติโดยการ
จำลองใดๆในโปรแกรมนี้ไม่มีการนำตัวแปรความตื่นตระหนกและ
ความกลัวที่มีผลในการผลักดันต่อคนเดินเท้าในระบบโดยวิธีการ
พัฒนาแบบจำลองจะถูกกล่าวในบทนี้ 

4.1 การพัฒนาแบบจำลองเพื่อวิเคราะห์การอพยพในสถานี
รถไฟฟ้าใต้ดิน 

การประยุกต์ใช้แบบจำลองในงานวิจัยนี้จะใช้โปรแกรม PTV 
VISSIM ในการช่วยวิเคราะห์การอพยพผู้โดยสารของสถานีรถไฟฟ้า
ใต้ดินจตุจักรโดยได้ทำการต้ังสมมติฐานของการจำลองและการสร้าง
แบบจำลองไว้ดังนี้ 

4.1.1. แนวคิดการพัฒนาแบบจำลองการอพยพ 

จะแบ่งเป็น 3 กรณีในการสร้างแบบจำลองดังนี้ 

1 คนเดินเท้าไม่สามารถใช้บันไดเล่ือนในการอพยพได้ 
2 คนเดินเท้าสามารถใช้บันไดเลื ่อนฝั่งที ่เคลื ่อนที ่ขึ ้นในการ

อพยพได้ 
3 คนเดินเท้าสามารถใช้บันไดเลื่อนทั้งสองฝั่งที่ปรับให้เป็นทิศ

ขึ้นทั้งหมดในการอพยพได้ 

4.1.2.  การกำหนดปริมาณคนเดินเท้าในระบบอพยพ 

การกำหนดปริมาณอพยพนั้นจะสามารถหาใด้จากการหาพื้นที่
ครอบครองของคนเดินเท้าในชั้นชานชาลาโดยจากการสำรวจของ
งานวิจัย การประยุกต์ใช้แบบจำลองในการอพยพผู้โดยสารบริเวณ
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินในประเทศไทย ได้ทำการสำรวจโดยการกำหนด
พื้นที่ขนาด 3.6 x 4.8 เมตรและนับจำนวนคนภายในชั้นชานชาลา
โดยได้ผลลัพธ์ว่าในชั้นชานชาลาของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินในประเทศ
นั ้นมีความจุเฉลี ่ยอยู ่ที่ 2.5 คนต่อตารางเมตรหรือคิดเป็นพื ้นที่
ครอบครองเฉลี่ยของคนเดินเท้าแต่ละคนเท่ากับ 0.4 ตารางเมตร/
คน 

4.1.3. สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินจตุจักรลักษณะทาง
กายภาพของสถานี 

สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินจตุจักรนั้นจะเป็นสถานีประเภท Island 
platform หรือก็คือตัวรถไฟฟ้านั้นจะอยู่ในชั้นใต้ดินโดยจะถูกติดต้ัง
บริเวณฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของตัวสถานีโดยสถานีนี้จะมีชั้นให้บริการ
ทั้งหมด 3 ชั้นแบ่งเป็น ชั้น metro mall, ชั้นจำหน่ายตั๋ว และชั้น
ชานชาลาโดยสามารถดูข้อมูลโดยรวมของสถานีได้จากรูปที่ 1-3 
พร้อมเส้นทางอพยพ 

 
รูปที่ 1 แบบแปลนพร้อนเส้นทางการอพยพของช้ันชานชาลาสถานี

รถไฟฟ้าใต้ดินจตุจักร 

 
รูปที่ 2  แบบแปลนพร้อนเส้นทางการอพยพของช้ันจำหน่ายต๋ัว

สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินจตุจักร 
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รูปที่ 3  แบบแปลนพร้อมเส้นทางการอพยพของช้ันจำหน่าย

สินค้าสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินจตุจักร 

4.2. การกำหนดปริมาณคนเดินเทา้ในระบบ 

การกำหนดปริมาณคนในระบบของการอพยพนั้นจะสามารถหา
ได้จากพ้ืนที่ของคนเดินเท้าที่สามารถยืนรอได้ในตัวของช้ันชานชาลา
ซึ่งในสถานีรถไฟฟ้าจตุจักรนั้นมีพื้นที่ใช้สอยของในชั้นชานชาลา
เท่ากับกว้าง 17.5 เมตร ยาว 148 เมตร โดยจะมีพื ้นที ่ทั ้งหมด
เท่ากับ 2590 ตารางเมตร ฉะนั้นความหนาแน่นของคนเดินเท้าใน
ชั้นชานชาลาจะเท่ากับ 6,475 คน ในชั้นชานชาลา 

4.3. การกำหนดเส้นทางการอพยพของสถานีรถไฟฟ้าใต้
ดินจตุจักร 

เส้นทางการอพยพของสถานีนี้นั ้นจะเริ่มจากชั้นชานชาลามุ่ง
หน้าขึ้นสู่ทางออกบนพื้นดินโดยเส้นทางอพยพนั้นๆจะถูกอธิบายใน
รูปภาพที่1-3โดยเส้นสีต่างๆคือเส้นทางอพยพท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นได้ขึ้น
สู่พ้ืนที่ปลอดภัยนอกตัวสถานีโดยในงานวิจัยนี้จะแบ่งการจำลองเป็น
3 สถานการณ์ดังนี้ 

1.คนเดินเท้าไม่สามารถใช้บันไดเล่ือนในการอพยพได้ 
2.คนเดินเท้าสามารถใช้บันไดเล่ือนฝ่ังขึ้นในการอพยพได้ 
3.คนเดินเท้าสามารถใช้บันไดเลื่อนทั้งหมดในการอพยพได้โดย

กำหนดให้บันไดเล่ือนทุกตัวมีทิศทางขึ้น 

5.  การปรับเทียบแบบจำลอง 

เพื ่อให้แบบจำลองที ่จะสร้างมานั ้นมีความน่าเชื่อถ ือและ
เหมาะสมท่ีจะได้นำมาวิเคราะห์นั้นจำเป็นต้องมีกระบวนการท่ีจะทำ
ก่อนขั้นตอนวิเคราะห์เสมอนั่นก็คือ การปรับเทียบแบบจำลองโดย
การปรับเทียบแบบจำลองคือการเปรียบเทียบข้อมูลภาคสนามกับ
ข้อมูลในแบบจำลองให้มีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่าที่จะเปน็ไป
ได้โดยงานวิจัยนี้จะมีการสอบเทียบดังนี้ 

5.1. การปรับเทียบแบบจำลองบริเวณทางเดินปกติ 

สำหรับการปรับเทียบแบบจำลองพฤติกรรมของคนเดินนั้นใน
งานวิจัยนี้จะเลือกบริเวณชั้นชานชาลาในการเก็บข้อมูลเนื่องมาจาก

คนเดินเท้าในช่วงเวลาเร่งด่วนนั้นจะมีความเร็วในการเดินสูงโดยจะ
เก็บข้อมูลโดยการยึดหลักเสาถึงเสาโดยมีระยะทางยาว 10 เมตรไม่
มีความลาดชันและทำการจับเวลาของคนเดินเสาถึงเสาโดยหลังจาก
การจำลองเสร ็จจะใช ้ข ้อม ูลท ี ่ ได ้จากการจำลองมาทำการ
เปรียบเทียบด้วยวิธี Mean absolute Error ที่ได้อธิบายไว้ในบทที่3
โดยจะได้ผลตามตารางที่ 1 แบ่งตามเพศของคนเดินเท้า 

ตารางท่ี1  ตารางแสดงการสอบเทียบแบบจำลองกับค่าการสำรวจ
โดยวิธี MAE ของคนเดินเท้าบนทางเทา้ปกติ 

เพศ การสำรวจ แบบจำลอง MAE 
ชาย 6.616 วินาที 6.94 วินาที 4.90% 
หญิง 8.71 วินาที 9 วินาที 3% 

5.2. การปรับเทียบแบบจำลองของบันได 

สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีจตุจักรนั้นมีบันไดทั้งหมด 3 รูปแบบ
โดยแบ่งเป็น บันไดรูปตัว U, บันไดปกติ, และบันไดเลื่อนมีชั้นพัก 4 
ชั้นโดยหลังการปรับเทียบแบบจำลองกับผลท่ีได้จากการสำรวจได้ค่า
ดังนี้แบ่งตามบันไดในแต่ละชั้นหลังจากการจำลองเสร็จจะใช้ข้อมูลท่ี
ได้จากการจำลองมาทำการเปรียบเทียบด้วยวิธี Mean Absolute 
Error ที่ได้อธิบายไว้ในบทท่ี3โดยจะยกตัวอย่างผลของบันไดรูปตวัU
ในตารางท่ี2โดยทำการจำแนกตามเพศของคนเดินเท้า 

5.2.1. บันไดรูปตัวU  

ตารางที่ 2 ตารางแสดงการสอบเทียบแบบจำลองกับค่าการ
สำรวจโดยวิธี MAE ของบันไดรูปตัว U 

เพศ การสำรวจ แบบจำลอง MAE 
ชาย 15.87 วินาที 15.6 วินาที 1.70% 
หญิง 20.74 วินาที 20.25 วินาที 2.34% 

6. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

จากจุดมุ่งหมายของงานวิจัยนี้คือการพัฒนาแบบจำลองการ
อพยพของสถาน ีรถไฟฟ้าใต ้ด ินจต ุจ ักรโดยทำแบบจำลอง3
สถานการณ์โดยประกอบด้วย แบบจำลองที่ 1 คือคนเดินไม่สามารถ
ใช้บันไดเล่ือนในการอพยพได้, แบบจำลองท่ี 2 คือคนเดินสามารถใช้
บันไดเล่ือนเฉพาะทิศทางขึ้นในการอพยพ, และ แบบจำลองท่ี 3 คือ
สามารถใช้บันไดเลื่อนในการอพยพได้โดยการกำหนดให้บันไดเลื่อน
เป็นทิศขึ้นทั้งหมดโดยกำหนดให้จำนวนคนอพยพในระบบเป็น 25, 
50, 75 และ 100 เปอร์เซ็นต์ ของความจุสูงสุดของช้ันชานชาลาโดย
เป็นจำนวนคนเท่ากับ 1618, 3238, 4857 และ 6475 คน โดยใช้
มาตราฐาน NFPA 130 คือระยะสั้น 4 นาที (240 วินาที) ระยะยาว 
6นาที (360 วินาที) โดยจะแสดงเป็นเส้นประสีแดงที่โชว์ในรูปที่ 4 
ถึงรูปที่ 9  
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6.1. ประสิทธิภาพเวลาการอพยพในแต่ละแบบจำลอง 

6.1.1. เวลาอพยพของคนเดินแบบจำลองที่ 1  

 

รูปที่ 4  กราฟแสดงเวลาการอพยพของแบบจำลองที่1ในระยะ
ส้ัน 

 
รูปที่ 5  กราฟแสดงเวลาการอพยพในแบบจำลองที่1ในระยะยาว 

6.1.2. เวลาการอพยพของคนเดินแบบจำลองที่ 2  

 

รูปที่ 6  กราฟแสดงเวลาการอพยพในแบบจำลองที่2ในระยะส้ัน 

 

รูปที่ 7  กราฟแสดงเวลาการอพยพในแบบจำลองที่2ในระยะยาว 

6.1.3. เวลาการอพยพคนเดินในแบบจำลองที่ 3  

 
รูปที่ 8  กราฟแสดงเวลาการอพยพของแบบจำลองที่3ในระยะ

ส้ัน 

 
รูปที่ 9  กราฟแสดงเวลาการอพยพของแบบจำลองที่3ในระยะ

ยาว 

6.2. การเปรียบเทียบปรสิทธภาพการอพยพของแต่ละ
แบบจำลอง 

เพื่อหาประสิทธิการอพยพของในแต่ละแบบจำลองนั้นจะทำได้
โดยกการนำเวลาการอพยพของแต่ละแบบจำลองมาเปรียบเทียบกัน
เพื่อหาเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างโดยจะแสดงในตารางที่ 3 โดยระยะ
สั้นคืออพยพหมดชั้นชานชาลาส่วนระยะยาวคืออพยพจากช้ันชาน
ชาลาไปยังจุดปลอดภัย 
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ตารางท่ี 3 ตารางเปรียบเทียบประสิทธิภาพการอพยพของคนเดิน 
การเทียบ

ประสิทธิภาพ 
ปริมาณคนเดินเท้า (คน)  

เฉล่ีย 1618 3238 4857 6475 

เวลาอพยพแบบจำลองที่ 1 เทียบกับ 2 (%) 

ระยะส้ัน 44 % 46 % 47 % 47 % 46 %  

ระยะยาว 30 % 33 % 34 % 35 % 33 %  
เวลาอพยพแบบจำลองที่ 1 เทียบกับ 2 (%) 

ระยะส้ัน 42 % 44 % 43 % 40 % 42 % 
ระยะยาว 28 % 37 % 42 % 43 % 38 % 

เวลาอพยพกรณีที่ 1 เทียบกับ 3 (%) 

ระยะส้ัน 67 % 70 % 70 % 68 % 69 % 

ระยะยาว 50 % 58 % 62 % 63 % 58 % 

7. สรุปผลงานวิจัย 

เพื ่อบรรลุจุดมุ ่งหมายในงานวิจัยแบบจำลองที ่สร้างขึ ้นใน
งานวิจัยนี้จะมีทั้งหมด 3 แบบจำลอง คือ 1. คนเดินไม่สามารถใช้
บันไดเลื่อนในการอพยพได้ 2. คนเดินสามารถใช้บันไดเลื่อนเฉพาะ
ทิศทางขึ้นในการอพยพ 3. สามารถใช้บันไดเลื่อนในการอพยพได้
โดยการกำหนดให้บันไดเลื ่อนเป็นทิศขึ ้นทั ้งหมดโดยกำหนดให้
จำนวนคนโดยจะได้เป็นแบบจำลองทั ้งหมด 3 แบบจำลองผ่าน
โปรแกรมสร้างแบบจำลอง PTV VISSIM โดยอาศัยแบบแปลน
โครงสร้างของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินจตุจักรในการสร้างแบบจำลอง 

จากการจำลองพบว่าแบบจำลองที่ 3 สามารถช่วยให้เวลาการ
อพยพลดลงมากที่สุดเมื่อเทียบกับแบบจำลองท่ี 1 เวลาอพยพจะ
ลดลงมากถึง 69% และ 58% ในระยะสั้นและระยะยาวตามลำดับ
และพบว่ามีเพียงแบบจำลองท่ีอนุญาติให้คนเดินในระบบสามารถใช้
บันไดเลื่อนในการอพยพได้โดยการกำหนดให้บันไดเลื่อนเป็นทิศขึ้น
ทั้งหมดที่กำหนดความจุของคนเดินในระบบที่ 25% ของความจุ
ทั้งหมดของชั้นชานชาลาที่ผ่านมาตราฐานของ NFPA 130 โดยมี
เวลาอพยพของระยะสั้นและยาวเท่ากับ 2.70 นาที และ 5.83 นาที
ตามลำดับโดยเทียบกับมาตราฐานของระยะสั้น (อพยพออกจากช้ัน
ชานชาลา) เท่ากับ 4 นาที และ ระยะยาว (อพยพออกจากชานชาลา
ไปยังจุดปลอดภัย) เท่ากับ 6 นาที ซึ่งจะสามารถอนุมานได้ว่าสถานี
รถไฟฟ้าใต ้ด ินจต ุจ ักรน ั ้นจะสามารถอพยพให ้ท ันเวลาตาม
มาตราฐานของ NFPA 130 จะต้องมีความจุของคนเดินเท่ากับหรือ
น้อยกว่า 1618 คนในชั้นชานชาลาโดยคนในระบบทุกคนจะต้อง
สามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างตรงกับแบบจำลองท่ี 3 
เพ่ือให้มีประสิทธิภาพการอพยพมากที่สุด 

8. กิตติกรรมประกาศ 

ผลงานวิจัยฉบับนี้ทางคณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณไปยังการ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและบริษัท BEM สำหรับ
ความอนุเคราะห์ให้ข้อมูลแบบแปลนสถานีรถไฟฟ้าและอนุญาตให้
เข้าไปเก็บข้อมูลภาคสำรวจในตัวสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินพร้อมให้
คำปรึกษาต่างๆเพื่อที่คณะผู้จัดทำสามารถสร้างแบบจำลองการ
อพยพขึ้นมา 
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บทคัดย่อ 

การสัญจรด้วยการเดินเท้า ได้รับการคำนึงถึงมากขึ้นในการวางแผนและตัดสินใจทางการขนส่งในปัจจุบัน องค์ประกอบหลักส่วนหนึ่งของการ
สร้างชุมชนพอเพียงและน่าอยู่ คือ ชุมชนที่สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้คนสามารถเดินเท้าเพื่อเข้าถึงพื้นที่กิจกรรมและปฏิสัมพันธ์กันได้อย่างสะดวก 
อย่างไรก็ตามการพัฒนาชุมชน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางกายภาพแต่เพียงส่วนเดียว แต่ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยส่วนที่เกี่ยวข้องกับประชาชนผู้ใช้งาน ทั้ง
คุณลักษณะทางสังคมและเศรษฐกจิ ทัศนคติ และพฤติกรรมการเดินเท้า งานวิจัยนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อศึกษาความสามารถในการเดินเท้าและปัจจยัที่
เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นพฤติกรรมการเดินเท้าของผู้อยู่อาศัยเพื่อเข้าถึงพื้นที่สวนสาธารณะภายในหมู่บ้านจัดสรร บทความนี้นำเสนอการประยุกต์
แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม ด้วยข้อมูลที่รวบรวมจากผู้อยู่อาศัยภายในหมู่บ้านจัดสรรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเดินเท้า ซึ่งในท่ีนี้คือระยะเดินเท้าจากบ้านไปยังสวนสาธารณะ กับปัจจัยอิทธิพลที่เป็นไปได้ต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยส่วนบุคคลของผู้อยู่อาศัยและปัจจัยสิ่งแวดล้อมเชิงกายภาพ ผลการวิเคราะห์พบว่า ระยะทางเดินเท้าแตกต่างกันตามปัจจัยด้าน
เพศ อายุ ระดับการศึกษาและลักษณะการประกอบอาชีพ โดยกลุ่มชายวัยรุ่นคนจบปริญญาตรีและรับราชการมีแนวโน้มที่จะมีระยะเดินเท้าไกลที่สุด 
ขณะที่กลุ่มหญิงสูงวัยมีระยะเดินเท้าใกล้สุด นอกจากนี้ยังพบอีกว่าสภาพชุมชนทำให้พฤติกรรมการเดินเท้าเปล่ียนแปลงไป เช่น ทางเท้าที่ร่มร่ืนช่วย
ให้เดินได้ระยะทางไกลมากขึ้น ผลการศึกษาสามารถใช้เป็นแนวทางสำหรับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และเจ้าหน้าที่ในการวางแผน กำหนดตำแหน่ง 
และจัดสรรพ้ืนที่สีเขียวสำหรับหมู่บ้านจัดสรร 
คำสำคัญ: ความสามารถในการเดินเท้า, ความสามารถเข้าถึงพื้นที่สีเขียว, หมู่บ้านจัดสรร, แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม, การเดินทางแบบไม่
ใช้เคร่ืองยนต์ 

Abstract 

Incorporating walkable elements into transport planning decisions has been gaining increased attention in recent years. 
Walkability, the degree to which the built environment supports and encourages residents to have convenient access to a 
range of services and amenities within walking distances, is considered as one of the key aspects for creating more liveable 
and self-sufficient communities. However, there are various factors contributing to improved residential walkability including 
not only the physical built environment features, but also residents’ travel behaviour and socio-demographic characteristics. 
This research thus aims to investigate walkability and relevant influencing factors, focusing on walking behaviours of the 
residents living in housing estates to access their green spaces (i.e. residential parks). Artificial Neural Network (ANN) models 
were applied to the data collected from housing estate residents in Bangkok Metropolitan Region. The models were 
formulated in an attempt to correlate the residential walkability, in this case the walking distance from their houses to the 
park in the housing estate, to any potential influencing factors such as residents’ socio-demographic characteristics and their 
attitudes towards walking, physical walkway environment features. The results show that the walking distances vary in 
accordance with gender, age education and career of the residents. While teenaged males with bachelor's degree and serving 
in the government were capable to walk farthest, elderly women have the shortest preferred walking distance. Moreover, 
stronger effects on travel behaviour change for the residents living in high-walkable communities. For example, shady walkways 
have more chances to enable the residents to walk further. These results could be used as guidelines that assist real estate 
developers and planning authorities to locate residential green spaces for the projected areas. 
Keywords: Walkability, Green space accessibility, Housing estates, Artificial neural network (ANN) model, Non-motorised 
transport 
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1. บทนำ 

สวนสาธารณะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรม
ร่วมกันของผู้อยู่อาศัยในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในโครงการ
หมู่บ้านจัดสรร มีพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 ให้มี
สวนสาธารณะหรือพ้ืนที่สีเขียวไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของพ้ืนที่จำหน่าย
ทั้งหมด แม้จะมีพ้ืนที่สีเขียวขนาดใหญแ่ต่การใช้บริการของสวนกลับ
ถูกจำกัดด้วยความสามารถในการเข้าถึง ความสามารถในการเข้าถึง
นั้นแตกต่างกันในแต่ละบุคคลโดยมักจะขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ตั ้งแต่ป ัจจัยทางด้านเชื ้อชาติ [1], ระดับ
การศึกษา [2] , รายได้ [3] , เพศ [4] หรือแม้แต่อายุ [5] มีงานวิจัย
จำนวนมากที่ทำการสรุปเกี่ยวกับความสามารถในการเข้าถึงพื้นที่สี
เขียว แต่ข้อสรุปก็มีความหลากหลายเป็นไปตามพื้นที่ในการทำวิจัย 
ลักษณะของวัฒนธรรม และยังมีความแตกต่างกันอย่างมากในความ
เข้าใจในคำว่า ความสามารถในการเข้าถึงพื ้นที ่สีเขียว ทั้งนี ้ใน
งานวิจัยฉบับนี้จะจำกัดคำว่า ความสามารถในการเข้าถึงพ้ืนที่สีเขียว 
คือ ความสามารถในการเดินเท้า 

ความสามารถในการเดินเท้าก็เป็นอีกหนึ่งคำที่มีการนิยามที่
หลากหลายไม่ชัด บ้างก็ให้ความหมายถึงความถี่ในการเดินเท้าใน
พื้นที่ [6] , ระยะเดินเท้าที่ครอบคลุมในการเข้าถึงพื้นที่สีเขียว [7] , 
คุณภาพของทางเท้า [8] หรือความปลอดภัยของเส้นทาง [9] ทั้งนี้
คำว่าความสามารถในการเดินเท้าในงานวิจัยฉบับนี้จะหมายถึง 
ระยะทางเดินเท้าที่พึ่งพอใจที่จะเดิน โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับนัก
วางแผนและออกแบบโครงการหมู่บ้านจัดสรรในอนาคต ให้สามารถ
ออกแบบสวนสาธารณะให้มีการส่งเสริมการเดินมาใช้บริการของผู้
พักอาศัยภายในหมู่บ้านจัดสรร 

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกเดินเท้าไปใช้บริการสวนสาธารณะ ของผู้พัก
อาศัยภายในหมู ่บ้านจัดสรรในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล  ซึ่งจะมีประโยชน์ในการวางแผนเพื่อส่งเสริมการเดินเท้า 
สำหรับกลุ่มคนที่มีความสามารถในการเดินเท้าที่ต่ำ และศึกษาถึง
ระยะทางที่เหมาะสมสำหรับการเดินเท้าไปใช้บริการสวนสาธารณะ
เพื่อกิจกรรมนันทนาการ จะมีประโยชน์สำหรับนักวางแผนโครงการ
หมู่บ้านจัดสรร ในการจะวางตำแหน่งและออกแบบสวนสาธารณะ
เพ่ือส่งเสริมการเดินเท้าของผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้าน 

2. วิธีการดำเนินงานวิจัย 

ในหัวข้อนี้จะแยกออกเป็น 4 หัวข้อย่อย ซึ่งประกอบด้วย การ
ทบทวนวรรณกรรม การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม และผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม 

2.1. การทบทวนวรรณกรรม 

การทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาที่มีเนื ้อหาครอบคลุมและ
เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยนี้ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่มี
อิทธิพลและมีความสัมพันธ์กันกับความสามารถในการเดินได้ของ
มนุษย์ โดยทำการศึกษาจากแหล่งข ้อมูลที ่หลากหลาย อาทิ 
บทความวิชาการวารสารทั้งในและต่างประเทศ วิทยานิพนธ์ และ
การเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต การทบทวนวรรณกรรมทำให้ผู้วิจัย
เข้าใจถึงแนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการเดินเท้า ความสามารถ
ในการเข้าถึงพ้ืนที่สีเขียว และเข้าใจเก่ียวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเดินเท้า ได้ดีขึ้น 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินเท้า สามารถแบ่งได้เป็น
สองประเภท คือปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอก และปัจจัยด้าน
คุณลักษณะของตัวบุคคล ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นส่ิง
ที่ได้รับความสนใจและมีการศึกษามากมาย ระยะทางมักเป็นปัจจัย
อ ันด ับแรกๆท ี ่ถ ูกกล ่าวถ ึงและใช ้ เป ็นต ัวช ี ้ว ัดในการว ัดค่า
ความสามารถในการเดินได้ ระยะทางที่มากขึ้นส่งผลเชิงลบต่อการ
ตัดสินใจเลือกเดิน ทำให้ค่าความสามารถในการเข้าถึงพื้นที่จะลด
น้อยลงเมื่อมีระยะทางที่มากขึ้น แต่ก็ยังมีข้อยกเว้นบางกรณีสำหรับ
นักวิ่งหรือคนออกกำลังกาย ที่มีความต้องการเดินที่มากกว่าปกติ [7] 
การมีทางเดินเท้าที่มีคุณภาพ เชื่อมต่อเส้นทางได้ครอบคลุมมีผลให้
เกิดความน่าเดินมากขึ้น [8] สภาพการจราจรที่เป็นสิ่งที่ทำให้เกิด
การรับรู้ถึงความปลอดถัยในการเดินบริเวณใกล้เคียง และรับรู้ถึง
โอกาสหรือความเป็นไปได้ในการเกิดอุบัติเหตุ [9] 

ปัจจัยส ่วนของคุณลักษณะของตัวบุคคลเป็นปัจจ ัยที ่อยู่
นอกเหนือการควบคุม แตกต่างจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมภายนอก 
ที่สามารถปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ ้นเพื่อส่งเสริมการเดินเท้าได้ 
อาทิ ช่วงอายุเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อเวลาว่างในการ
ทำกิจกรรมนันทนาการ แต่มีผลเชิงลบต่อสุขภาพ ช่วงอายุที่มีระยะ
เดินเท้าเฉลี่ยสูงที่สุดคือวัยชรา อายุ 50 ถึง 64 ปี และช่วงอายุที่มี
ระยะเดินได้น ้อยที ่ส ุดค ือว ัยร ุ ่น อายุ 18 ถึง 34 ปี [5] ระดับ
การศึกษาสูงสุดของบุคคลเป็นสิ่งที่น่าสนใจ การศึกษาที่สูงขึ้นมีผล
ต่อการรับรู ้และการรับมือกับความเสี ่ยงในการเดินเท้า ผู ้ท ี ่มี
การศึกษาในระดับที่น้อยกว่าจะมีความเข้าใจต่อความปลอดภัยที่ต่ำ
กว่า ส่งผลให้มีโอกาสในการเลือกที่จะเดินน้อยกว่า [2] มีอีกหลาย
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินเท้า และได้รับความสนใจใน
การวัดค่าความสามารถในการเดินได้ของพื้นที่ โดยผู้วิจัยได้ทำการ
สรุปรวบรวมไว้ในตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1  ปัจจัยที่ได้รับการกล่าวถึงเก่ียวกับการเดินเท้า 

ปัจจัยที่กล่าวถึง งานตีพิมพ์ 
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คุณภาพของทางเท้า [9] 

[8] 

ความปลอดภัยของทางเท้า [9] 
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อายุ [6] 
[11] 
[1] 

เพศ [11] 
[1] 

รายได้ [11] 
[1] 

การจ้างงาน [11] 
[1] 

เชื้อชาติ [1] 
ดัชนีมวลกาย [11] 
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ความรู้สึกของผู้เดิน [12] 
[11] 

แรงจูงใจในการเดินทาง [6] 

2.2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผ ู ้ทำการว ิจ ัยได ้ทำการเก ็บรวบรวมข ้อม ูลโดยการใ ช้
แบบสอบถามถึงการเดินเท้าไปใช้บริการสวนสาธารณะ ของผู้อยู่
อาศัยในหมู ่บ ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
จำนวนทั้งสิ ้น 554 ชุด ทำการสำรวจในเดือนกุมภาพันธ์ 2563  
ข้อมูลจากการทำแบบสำรวจที ่นำมาใช้ในการสร้างแบบจำลอง
โครงข่ายประสาทเทียมเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ คือข้อมูลในส่วน
ของคุณลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของผู ้อยู ่อาศัยภายใน
หมู่บ้านจัดสรร ได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด และลักษณะ
การประกอบอาชีพ ของผู้อยู่อาศัยภายในหมู่บ้านจัดสรร 

ตารางท่ี 6 ตัวแปรที่ได้จากการทำแบบสำรวจ 

ลำดับ ตัวแปร 
1 อายุ - 

2 เพศ 
หญิง 
ชาย 

3 ระดับการศึกษา 

ต่ำกว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
สูงกว่าปริญญาโท 

4 ลักษณะอาชีพ 

ธุรกิจส่วนตัว 
พนักงานบริษัท 
รับราชการ 
อ่ืน ๆ 

5 ระยะทางถึงสวนสาธารณะ - 

2.3. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโครงข่ายประสาทเทียม 

ในการวิเคราะห์ข ้อมูล ผู ้ทำการวิจ ัยได้ทำการออกแบบ
แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network) 
โดยใช้ภาษาไพธอน (Python) ซึ่งเป็นภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระดับสูง (High-level programming language) ผ่านซอฟต์แวร์
ช่วยในการสร้างสิ่งแวดล้อมในการเขียนโปรแกรม Anaconda เพ่ือ
สร้างโครงข่ายประสาทเทียมที่สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัว
แปร เพ่ือทำนายรูปแบบการตัดสินใจเลือกเดิน 

โครงข่ายประสาทเทียม หรือ Artificial Neural Network เป็น
ส่วนหนึ ่งของว ิชาความรู ้ทางด้านปัญญาประดิษฐ ์ (Artificial 
Intelligent : AI) ซึ่งเป็นการศึกษาและจำลองโครงสร้างและการ
ทำงานของระบบประมวลผลของมนุษย์ มีลักษณะเด่นในส่วนที่
เรียกว่ากระบวนการเรียนรู้ผ่านกฎของการเรียนรู้ (Learning Rule) 
ซึ ่งประกอบด้วยเซลล์ประสาท หรือ นิวรอน (Nueron) จำนวน
มหาศาล แต่ละเซลล์แยกการทำงานเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ใยประสาท 
(Dendrite) ตัวเซลล์ (Soma) และแกนประสาท (Axon)  ทำงาน
ประสานกันเป็นเป็นโครงข่ายประมวลผลที่มีความซับซ้อน [13] 

 

 

รูปที่ 1  ภาพจำลองโครงสร้างของหน่วยย่อยของโครงข่าย
ประสาทเทียม 
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2.3.1. นำเข้าข้อมูล 

ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจะถูกบันทึกให้อยู่ในรูปแบบตาราง 
นามสกุล (.csv) นำข้อมูลเข้าสู่แบบจำลอง โดยมีตัวอย่างดังนี้ 

ตารางท่ี 2  ตัวอย่างชุดข้อมูลนำเข้า 

Company Graduate Male 70.0 34 
Self Graduate Male 118.0 27 
Government Master's Female 55.0 32 
… … … … … 

2.3.2. แปลงค่าข้อมูล 

คอมพิวเตอร์จะสามารถประมวลผลได้เพียงตัวเลขเท่านั้น จึง
จำเป็นต้องมีกระบวนการแปลงค่าของข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบท่ี
คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้ ซึ่งสามารถแบ่งการแปลงค่าของข้อมูล
ออกได้เป็น 2 ประเภท คือข้อมูลที่มี 2 ชนิด และข้อมูลที่มีมากกว่า 2 
ชนิด 

ตารางท่ี 3  ตัวอย่างการแปลงค่าข้อมูล 2 ชนิด 

ชาย 1.0 
หญิง 0.0 

ตารางท่ี 4  ตัวอย่างการแปลงค่าข้อมูลที่มีมากกว่า 2 ชนิด 

ธุรกิจส่วนตัว 1.0 0.0 0.0 0.0 
พนักงานบริษัท 0.0 1.0 0.0 0.0 
รับราชการ 0.0 0.0 1.0 0.0 
อ่ืน ๆ 0.0 0.0 0.0 1.0 

2.3.3. สเกล 

เพ่ือให้กระบวนการเรียนรู้ของโครงข่ายสามารถทำงานได้ดี
จะต้องปรับให้ข้อมูลที่นำเข้ามาใช้ในการวิเคราะห์อยู่ในในค่าสเกล
มาตรฐาน (Standard Scale) คือมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0 และค่าความ
แปรปวนเท่ากับ 1  โดยมีสมการในการสเกลข้อมูลดังนี้ 

𝒙𝒊 𝒔𝒄𝒂𝒍𝒆𝒅
𝒙𝒊 𝝁

𝝈
 

𝒙𝒊 คือ ข้อมูลนำเข้า 

𝝁  คือ ค่าเฉลี่ยของข้อมูลนำเข้าทั้งหมด 

𝝈  คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรือ Standard deviation ของ 
ข้อมูลนำเข้าทั้งหมด ซึ่งคิดมาจาก Square root ของค่าความ
แปรปวน 

𝝈𝟐 𝟏
𝒎

𝒙𝒊 𝝁 𝟐

𝒎

𝒊 𝟏

 

𝒎 คือ จำนวนข้อมูลนำเข้าทั้งหมด 
ตัวอย่างของชุดข้อมูลที่ถูกสเกลแล้วเป็นดังนี้ 

ตารางท่ี 5  ตัวอย่างข้อมูลที่ได้รับการสเกล 

0.40 1.30 -0.68 … 0.94 -0.68 0.11 
2.51 -0.77 -0.68 … 0.94 -0.27 -0.95 
-0.40 -0.77 1.48 … -1.06 -0.81 -0.19 
… … … … … … … 

2.3.4. แบ่งชุดข้อมูล 

การสร้างแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม จำเป็นจะต้องทำ
การแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วนของข้อมูลที่ใช้ในกระบวนการเรียนรู้ของ
โครงข่าย และส่วนของข้อมูลที่ใช้ในกระบวนการตรวจสอบความ
ถูกต้องของกระบวนการเรียนรู้ โดยมีขนาดของชุดข้อมูลที่ใช้ในการ
ตรวจสอบจำนวนร้อยละ 20 ของข้อมูลทั้งหมด  

2.3.5. ฟังก์ชันการกระตุ้น 

ฟังก์ชันกระตุ ้น (Activation Function) หรือที ่เรียกอีกชื่อ
หนึ่งว่า ฟังก์ชันการแปลง (Transfer Function) เป็นฟังก์ชันในการ
กำหนดรูปแบบของการส่งออกของข้อมูล เป็นสมการที่ใช้ในการ
ประมวลผลให้ได้ผลลัพธ์อยู่ในช่วงคำตอบท่ีต้องการ 

การเลือกฟังก์ชันการกระตุ้นเป็นขั้นตอนที่ต้องให้ความสำคัญ
เป็นสิ ่งแรกๆ ของการสร้างแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม 
เนื่องจากต้องคำนึงถึงผลลัพธ์ที่ต้องการจากแบบจำลองและข้อมูลที่
นำเข้าตั ้งแต่ต ้น ดังนั้นในการศึกษานี ้จะใช ้ฟังก์ช ันซิกมอยด์ 
(Sigmoid Function) เป็นฟังก์ชันการกระตุ้น เนื่องจากเป็นฟังกช์ัน
ที่ให้ผลลัพธ์เป็น 2 คำตอบ (binary choices) ให้คำตอบตั้งแต่ 0 
จนถึง 1 โดยมีสมการดังนี้ 

𝒔𝒊𝒈𝒎𝒐𝒊𝒅 𝒚
𝟏

𝟏 𝒆 𝒚 

2.3.6. การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง 

ขั ้นตอนนี้จะเป็นการแสดงความแม่นยำในการพยากรของ
แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม ข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล จะเป็นชุดข้อมูลที่ถูกแบ่งไว้จากข้อมูลที่ได้
จากการสำรวจร้อยละ 20 ซึ่งแบบสอบถามครั้งนี้ได้รับการตอบกลับ
จำนวน 554 ชุด แบ่งข้อมูลออกเป็นสองส่วน ร้อยละ 80 (443 ชุด) 
ใช้ในการสร้างแบบจำลองและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ร้อยละ 20 
(111 ชุด) ใช้ในการตรวจสอบความแม่นยำในการพยากรของ
แบบจำลอง โดยการแบ่งชุดของข้อมูลจะใช้ระบบการสุ่ม เพื่อไม่ให้
เกิดอคติ (bias) ของผู ้วิจัย โดยใช้สมการในการตรวจสอบความ
แม่นยำดังนี้ 
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𝒂𝒄𝒄 %
𝒕𝒖𝒓𝒆𝒑𝒓𝒆𝒅𝒊𝒄𝒕

𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒑𝒓𝒆𝒅𝒊𝒄𝒕
∗ 𝟏𝟎𝟎 

เมื่อ 
acc %  คือ ร้อยละความแม่นยำ 
turepredict คือ จำนวนข้อมูลที่แบบจำลองพยากรได้ถูกต้อง 
totalpredict จำนวนข้อมูลที่ใช้ในการพยากร 

ในการศ ึกษาว ิจ ัยในนี ้ ผ ู ้ทำการว ิจ ัยได ้ทำการทดสอบ
แบบจำลองทั้งสิ้น 10 ครั้ง โดยค่าเฉลี่ยของค่าความแม่นยำของการ
วิเคราะห์ข้อมูลของแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม แสดงได้ดังนี้ 

𝒂𝒄𝒄𝒂𝒗𝒈  
∑𝒂𝒄𝒄%

𝟏𝟎
 

𝒂𝒄𝒄𝒂𝒗𝒈 𝟗𝟕. 𝟕𝟖% 

 จากการเฉลี ่ยค่าความแม่นยำในการพยากรของ
แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมทั้งหมด 10 คร้ัง ค่าความแม่นยำ
ในการ พยากรของแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมที่ได้เท่ากับ
ร้อยละ 97.78  

2.4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตารางท่ี 7 ค่าน้ำหนักของตัวแปรแต่ละชนิด 

ผลของการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินเท้าไปใช้บริการสวนสาธารณะ จะ
แสดงผลออกมาในรูปแบบของ ค่าน้ำหนักหรือค่าสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยของปัจจัยแต่ลชนิด ค่าน้ำหนักที่มีค่าเป็นบวกหมายถึงปัจจัย
ที่มีอิทธิพลส่งเสริมให้เกิดการตัดสินใจเลือกเดิน และค่าน้ำหนักที่มี
ค่าเป็นลบหมายถึงปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อต้านในการตัดสินใจเลือกเดิน 

อาชีพที ่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเดินเท้าไปใช้บริการ
สวนสาธารณะมากที่สุด ได้แก่ ผู้อยู่อาศัยที่ประกอบอาชีพธุรกิจ
ส่วนตัว รองลงมาคือผู้ที่ประกอบอาชีพอื่นๆ พนักงานบริษัท และ
ข้าราชการ โดยมีค่าน้ำหนักเท่ากับ -0.0400, -0.0314, -0.0121 
และ 0.0035 ตามลำดับ 

ระดับการศึกษาที ่มีอิทธิต่อการตัดสินใจเลือกเดินเท้าไปใช้
บริการสวนสาธารณะมากที่สุด ได้แก่ ผู้อยู่อาศัยที่มีระดับการศึกษา
สูงสุดสูงกว่าระดับปริญญาโท รองลงมาคือระดับการศึกษาต่ำกว่า
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาตรี โดยมีค่าน้ำหนักเท่ากับ -
0.1551, -0.0670, 0.0240 และ 0.1198 ตามลำดับ  

พบว่าเพศชายมีโอกาสในการตัดสินใจเดินเท้ามากกว่าเพศหญิง 
0.0726 เท ่า ส ่วนอาย ุของผ ู ้อย ู ่อาศ ัยส ่งผลด ้านลบต ่อค่า
ความสามารถในการเดินเท้า  

 
รูปที่ 2  กราฟค่านำหนักของตัวแปรที่ได้จากแบบจำลอง 

3. สรุป 

ปัจจัยที ่ม ีอ ิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเดินมากที ่ส ุดคือ 
ระยะทางในการเดินเท้าจากบ้านพักอาศัยมายังสวนสาธารณะซึ่งมี่
ค่าน้ำหนักเท่ากับ -0.2931 (ลบ) หมายความว่าระยะทางที่เพิ่มมาก
ขึ้นส่งผลให้โอกาสในการตัดสินใจเลือกเดินลดน้อยลง และปัจจัย
กลุ่มที่มีอิทธิพลน้อยที่สุดคือกลุ่มของอาชีพ 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ทำให้สรุปได้ว่า กลุ่มผู้อยู่อาศัยที่มีระยะ
เดินได้สูงที่สุดคือ ผู้ชายวัย 23 ปี ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
และรับราชการ ซึ่งมีระยะทางที่พึงพอใจที่จะเดินเท้าสูงสุด 268 
เมตร ระยะทางเดินเท้าที่มากที่สุดที่ผู้สูงอายุวัยหลังเกษียณเพศชาย
เดินได้เท่ากับ 50 เมตร และเพศญิงเท่ากับ 20 เมตร  

งานวิจ ัยนี ้สามารถนำไปต่อยอดงานวิจ ัยในอนาคต เช่น 
การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่มีต่อการตัดสินใจเดินเท้าในระดับพ้ืนที่
ที่กว้างขึ้นและเพิ่มปริมาณชุดข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และยังสามารถวิจัย
เพิ ่มเติมในส่วนของ สุขภาพร่างกาย รายได้ องค์ประกอบของ
ครัวเรือน การครอบครองยานพาหนะ เป็นต้น 

ลำดับ ตัวแปร  น้ำหนัก 

1 อายุ W1 -0.0995 

2 เพศ W2 0.0726 

3 

ต่ำกว่าปริญญาตรี W3 -0.0670 

ปริญญาตรี W4 0.1198 

ปริญญาโท W5 0.0240 

สูงกว่าปริญญาโท W6 -0.1551 

4 

ธุรกิจส่วนตัว W7 -0.0400 

พนักงานบริษัท W8 -0.0121 

รับราชการ W9 0.0035 

อ่ืน ๆ W10 -0.0314 

5 
ระยะทางถึง

สวนสาธารณะ 
W11 -0.2931 
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การศึกษาการใชพ้ลาสติกพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตและพลาสติกโพลโิพรพิลีน เพ่ือปรบัปรุงคุณสมบัติทางวิศวกรรมของ 
แอสฟัลต์คอนกรตี 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงคุณสมบัติด้วยพลาสติกรีไซเคิลประเภทพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต 
(Polyethylene Terephthalate: PET) และพลาสติกประเภทโพรลิโพพิลีน (Polypropylene : PP) หรือที่พบเห็นได้ในรูปแบบของขวดน้ำดื่มใส
และถุงพลาสติกชนิดถุงร้อน ผู้วิจัยเล็งเห็นความเป็นไปได้ในการใช้พลาสติกรีไซเคิลที่ถือเป็นอีกหนึ่งตัวการของปัญหาส่ิงแวดล้อมในปัจจุบัน งานวิจัย
นี้ได้ทำการศึกษาโดยการนำแอสฟัลต์คอนกรีตชนิด AC 60/70 ผสมกับพลาสติก PET และ PP ในอัตราส่วนต่าง ๆ กัน  โดยน้ำหนัก จากนั้นทำการ
ทดสอบหาค่าคุณสมบัติดัชนีซึ่งเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพวัสดุ โดยทำการทดสอบการจิ้มด้วยเข็ม การทดสอบจุดอ่อนตัว การทดสอบจุดวาบไฟ การ
ทดสอบการยืดตัว เมื่อทราบค่าคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว ผู้วิจัยจึงทำการทดสอบการรับกำลังและการใช้งานโดยการทดสอบแอสฟัลต์คอนกรีตด้วยวิธี
มาร์แชล ซึ่งผลการทดสอบแสดงทำให้ทราบ ค่าเสถียรภาพมีค่าเพิ่มขึ้นจาก 2,133 lbs. ของตัวอย่างแอสฟัลต์ที่ไม่ผสมพลาสติกPET เพิ่มขึ้นเป็น 
2,824 lbs.  เมื่อผสม PET ที่อัตราส่วน ร้อยละ 10 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.40) และเมื่อใช้พลาสติก PP ผสมเพิ่มที่อัตราส่วนร้อยละ 10 ค่าเสถียรภาพ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.92 อยู่ที่ 2,430 lbs. จาก 2,133 lbs. ของตัวอย่างแอสฟัลต์ไม่ผสมพลาสติก PP กล่าวคือจากการศึกษาทำให้ทราบว่าการใช้
พลาสติกรีไซเคิลผสมกับแอสฟัลต์สามารถปรับปรุงคุณสมบัติทางวิศวกรรมของแอสฟัลต์คอนกรีตได้อย่างมีนัยยะสำคัญ 
คำสำคัญ: ถนนพลาสติก, แอสฟัลต์คอนกรีต, พลาสติกรีไซเคิล, วัสดุทาง 

Abstract 

This research studies the engineering properties of asphalt concrete (AC) that have been improved with recycled 
polyethylene terephthalate (PET) and recycled polypropylene plastic (PP) commonly found in the form of clear plastic bags. 
As plastic waste is one of many pollutions that contribute to today's environmental problems, researchers recognize the 
benefits of recycling it. This research studies AC60/70 graded asphalt concrete mixing with recycled PET and PP plastic. In 
different ratios by weight, various engineering property indices were tested to examine the material quality of each mix. These 
indices are quantified by performing the penetration test, softening point test, flash point test, and ductility test. When the 
initial property values are known, the researcher team then performed another test using the Marshall method for asphalt 
concrete testing to assess strength and functionality. The test result shows that asphalt concrete with 10% of PET has increased 
the stability from 2,133 lbs. to 2,824 lbs. (32.4% increased). When 10% of PP plastic was added into asphalt concrete, the 
stability was increased from 2,13 3  lbs. (without PP plastic) to 2,430 lbs., which improved by 12.92%. In conclusion, plastic 
recycling replacement can significantly improve engineering property of asphalt concrete. 
Keywords: Asphalt Concrete, Recycled Plastic, Highway Material, Plastic-Road 

 
1. บทนำ 

ถนนเป็นส่วนสำคัญในขนนส่งทางบกและเป็นปัจจัยของการ
พัฒนาประเทศ ถนนจึงจำเป็นที่จะต้องมีความสามารถเพียงพอที่จะ
รองรับการขยายตัวของเมืองทั้งด้านเศรษฐกิจ การคมนาคม และ
การขยายพื้นที่ของเขตเมือง ซึ่งในการใช้งานถนนนั้นย่อมก่อให้เกิด

ความเสียหายอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายตามอายุ
การใช้งาน หรือภัยพิบัติต่าง ๆ 

ซึ่งการซ่อมแซมปรับปรุงถนนนอกจากจะต้องการงบประมาณ
ในการดำเนินการที่สูงแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อการคมนาคมอีกด้วย 
เป็นเหตุให้เกิดการชะลอตัวของการพัฒนา และกระทบถึงคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ดังนั้นในมุมมองของการพัฒนาวัสดุและระบบ
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การขนส่งอย่างยั่งยืนนั้นจำเป็นที่จะต้องพัฒนาหาทางเลือกอื่นเพ่ือ
ลดสัดส่วนการใช้วัสดุ บิทูเมนที่กำลังจะหมดลงซึ่งเป็นผลผลิตจาก
การกล่ันน้ำมันดิบที่นำมาใช้เป็นส่วนประกอบของแอสฟัลต์คอนกรีต 
ซึ่งในงานวิจัยที่ผ่านมาของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท ได้มี
การนำเม็ดพลาสติกเข้ามาเป็นวัสดุผสมเพิ่มเพื่อลดอัตราส่วนการใช้
วัสดุบิทูเมนในอัตราส่วนที่เหมาะสม และเพิ่มกำลังรับน้ำหนักของ
ถนน ทำให้ได้แอสฟัลต์คอนกรีตที่มีคุณสมบัติเหมาะสำหรับการ
นำมาใช้ในงานปูผิวถนน 

ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้พลาสติกรี
ไซเคิลเพื่อทดแทนวัสดุบิทูเมนและเพิ่มคุณสมบัติทางวิศวกรรมของ
วัสดุทางอีกทางหนึ่ง 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

จากการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้งานพลาสติกรีไซเคิลเพ่ือ
ปรับปรุงวัสดุทาง ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้อง ดังนี้ 

2.1. ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทำการสืบค้นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
วัสดุทาง และ พลาสติกรีไซเคิลที่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน 

2.1.1. วัสดุทาง 

ในปัจจุบันผิวทางของถนนแบ่งเป็นสองชนิด ได้แก่ ผิวทางแบบ
แข็ง (Rigid Pavement) เป็นผิวทางที่ใช้คอนกรีตเป็นวัสดุซึ่งมีความ
คงทนแต่ม ีราคาในการก่อสร้างที ่ส ูง และผิวทางแบบยืดหยุ่น 
(Flexible Pavement) หรือผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเป็นวัสดุหลัก
ในการก่อสร้างซึ ่งมีราคาในการก่อสร้างที่ต่ำกว่าแต่ยังคงมีความ
ทนทานและอายุการใช้งานที่น้อยกว่าผิวทางแบบคอนกรีต โดยใน
ปัจจุบันถนนในประเทศไทยส่วนใหญ่มีอัตราส่วนของถนนแบบ
แอสฟัลต์คอนกรีตมากกว่าถนนคอนกรีตเนื่องจากค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ในการก่อสร้างที่ดีกว่า การใช้งานท่ีล่ืนไหลกว่าถนนคอนกรีต 

แอสฟัลต์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบซึ่งจัดเป็น
วัสดุประเภทเทอร์โมพลาสติกมีคุณสมบัติในการยืดสูง ในอุณหภูมิ
ปกติจะมีลักษณะกึ่งแข็ง เหนียว หนืด เป็นสีดำ และเมื่อได้รับความ
ร้อนจะอ่อนตัวและสามารถเปลี่ยนสถานะเป็นของไหล มีคุณสมบัติ
ในการทนกรดและด่างอ่อน ๆ จึงทำให้สามารถนำมาใช้งานได้อย่าง
หลากหลาย เหมาะแก่การนำมาใช้เป็นตัวประสานหรือยึดเกาะวัสดุ
ในงานทางได้ดี สามารถกำหนดประสิทธิภาพเชิงกายภาพของวัสดุ
เชื่อมประสานได้ตามมาตรฐานที่เป็นสากล จึงนิยมนำมาใช้เป็นวัสดุ
เชื่อมผสานในการก่อสร้างถนน 

ในการทำถนนแอสฟัลต์แบบปกตินั้นจะเป็นวัสดุที่ผสมระหว่าง
มวลรวมและแอสฟัลต์ซีเมนต์ จากนั้นจึงทำการฉีดพ่นลงบนชั้นผิว
ทางที่ทำการเตรียมไว้แล้ว แตกต่างจากถนนพลาสติกรีไซเคิล ที่เป็น

ส่วนผสมของพลาสติกร ีไซเคิลเพิ ่มเข ้ามาในขั ้นตอนของการ
คลุกเคล้าวัสดุมวลรวม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของวัสดุงานทาง อีก
ทั้งยังเป็นการนำขยะพลาสติกมาหมุนเวียนใช้ซ้ำเพื่อเพิ่มมูลค่า ตาม
แนวค ิดเศรษฐก ิจหม ุนเว ียน (Circular Economy) โดยม ีการ
ก่อสร้างถนนต้นแบบ ณ นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล จังหวัดระยอง 
จากความร่วมมือกันของภาคเอกชนระหว่าง กลุ ่มบริษัท ดาว 
ประเทศไทย ซึ่งเคยมีประสบการณ์การก่อสร้างถนนพลาสติกใน
ต่างประเทศ และเอสซีจี โดยจากการทดสอบเบื้องต้นพบว่าถนน
พลาสติกที่มีขยะพลาสติกรีไซเคิลเป็นส่วนประกอบสามารถปรับปรุง
คุณสมบัติความแข็งแรงของถนนมากขึ้นร้อยละ 15 - 30 และมี
ประสิทธิภาพการยึดเกาะเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 6 โดยในอนาคตมีแผนที่
จะดำเนินการนำร่องเพิ ่ม ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะ บนพื ้นที่
ประมาณ 2,600 ตร.ม. ซึ่งคาดการณ์จากการวิเคราะห์ถนนต้นแบบ
ว่าจะสามารถนำขยะรีไซเคิลได้กว่า 1.3 ล้านตัน 

2.1.1. พลาสติกรีไซเคิล 

พลาสติก คือ สารประกอบพวกไฮโดรคาร์บอนที ่มีน้ำหนัก
โมเลกุลสูง ประกอบด้วยธาตุ คอร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน และ
ธาตุอื ่น ๆ เป็นส่วนประกอบย่อย ถือว่าเป็นวัสดุสังเคราะห์ที ่มี
บทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของมนุษย์ในปัจจุบันเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากมีต้นทุนการผลิตต่ำจึงนิยมนำมาใช้งานอย่างกว้างขวาง มี
แนวโน้มการใช้งานในด้านอื่น ๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพลาสติก
ส่วนใหญ่เมื ่อไม่ได้ใช้งานแล้วจะกลายเป็นขยะพลาสติกที ่อาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อม 

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกศึกษาโดยใช้พลาสติก 2 ประเภท 
จากประเภทของพลาสติกที่มีในปัจจุบันอยู่ 7 ประเภท คือ พลาสติก 
PET (พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต) เป็นพลาสติกชนิดแข็ง ใส มักพบใน
รูปแบบของขวดน้ำดื ่ม และพลาสติก PP (โพรลิโพพิลีน) หรือ
ถุงพลาสติกใสใส่อาหารแบบร้อน เนื่องจากเป็นขยะพลาสติกที่มีการ
ใช้งานอย่างแพร่หลาย และพบได้มากในไทย 

2.2. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ผู้วิจัยได้ทำการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้
วัสดุผสมเพ่ิมเพ่ือปรับปรุงวัสดุทางต่าง ๆ เช่น 

M. A. Dalhat และคณะ (2559) ได้ทำการศึกษาวัสดุประเภท 
Recycled plastic bounded concretes (RPBCs) ในการวิจัยได้
ทำการวิเคราะห์ RPBCs เทียบกับซีเมนต์ และแอสฟัลต์คอนกรีต 
พบว่า RPBCs บางอัตราส่วนมีกำลังใกล้เคียงซีเมนต์และแอสฟัลต์ 
อีกทั้งมีค่าการต้านทานความช้ืนและต้านการแตกร้าวดี ค่าความแข็ง
และการดัดมีค่ามากกว่าซีเมนต์ 3 เท่า  

Johnson Kwabena Appiaha และคณะ (2560) ทำการวิจัย
เพื ่อแก้ปัญหาหลักสองเรื ่องในประเทศกาน่า คือการจัดการกับ
ปัญหาขยะและปัญหาผิวทางเป็นหลุมเป็นบ่อ โดยได้ทำการ
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วิเคราะห์ผลกระทบของพลาสติก HDPE และ พลาสติก PP ต่อ 
แอสฟัลต์เกรด AC 10 - 20 ที่อุณหภูมิ 160 - 170 องศาเซลเซียส 
และเรียกวัสดุผสมว่า Polymer Modified Bitumen (PMB) ปรากฎ
ว่าค่าการทดสอบมีค ่าเพิ ่มข ึ ้นเป็นกราฟเส้นตรงจากการเพ่ิม
อัตราส่วนวัสดุผสมเพิ่ม อัตราส่วนที่เหมาะสมของพลาสติก HDPE 
อยู่ที่ร้อยละ 2 - 3 และพลาสติก PP ที่ร้อยละ 3 

เวชสวรรค์ หล้ากาศ (2561) ได้ทำการศึกษาการประยุกต์ใช้
แอสฟัลต์คอนกรีตเพื่อทำการแก้ปัญหาขยะในชุมชนด้วยการสร้าง
ถนนแอสฟัลต์คอนกรีตจากขยะพลาสติกที่คัดแยก ทำการทดสอบ
ด้วยวิธีมาร์แชลล์ พบว่าขยะพลาสติกสามารถเพ่ิมค่าเสถียรภาพของ
แอสฟัลต์คอนกรีตได้สูงถึง 21.8 kN มากกว่าแอสฟัลต์คอนกรีตแบบ
ปกติที่มีค่า 10.8 kN  

จากการศึกษาทฤษฎีที ่เกี ่ยวข้องข้างต้นคณะผู ้วิจัยเล็งเห็น
ประโยชน์ในการศึกษาผลของพลาสติก PET และ PP ที่มีต่อวัสดุ
ทางเพ่ือใช้สำหรับการปรับปรุงถนนให้พัฒนายิ่งขึ้นไป 

3. วิธีการศึกษา 

ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบค่าเพเนเทรชั่น เพื ่อจำแนกชนิดของ
แอสฟัลต์ที่ผ่านการผสมกับพลาสติกรีไซเคิล โดยผู้วิจัยจะทำการ
ทดสอบแอสฟัลต์ผสมกับพลาสติกรีไซเคิลที่อัตราส่วนดังแสดงใน
ตารางท่ี 1 ทั้งสิ้น 7 ชุดการทดสอบโดยทำการการจิ้มด้วยเข็ม (ทล.-
ท 403/2518) ทดสอบจุดอ่อนตัว การยืดตัว (ทล.-ท. 405/2519) 
เพื่อศึกษาอุณหภูมิที่ทำให้ความข้นเหลวของวัสดุที่เปลี่ยนแปลงไป 
จากนั้นทำการทดสอบจุดวาบไฟ (ทล.-ท. 406/2519) เพื่อทดสอบ
ความปลอดภัยในการใช้งานเมื่ออุณหภูมิสูง เพื่อทราบค่าอุณหภูมิที่
ปลอดภัยในการใช้งานถนนจากเหตุเพลิงไหม้ จากนั้นทำการบดอัด
ก้อนตัวอย่างตามมาตรฐานการทดสอบโดยวิธีมาร์แชล (ทล.-ท. 
604/2517) เพื่อหาค่าการไหล ค่าเสถียรภาพ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ความ
แข็งแรงและความเหมาะสมในการใช้งานของถนน 

โดยการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกอัตราส่วนของ PET ที่ร้อยละ 
5 10 15 และ 20 อัตราส่วนของ PP ที ่ร ้อยละ 5 10 และ 15 
เนื่องจากที่อัตราส่วน PP ร้อยละ 20 ไม่สามารถทำให้พลาสติก PP 
หลอมละลายในแอสฟัลต์ได้ เนื ่องจากปริมาณ PP ที่มีมาก จาก
น้ำหนักของ PP ที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับ PET 

ในขั ้นตอนการผสมจะทำการหลอมแอสฟัลต์ท ี ่อ ุณหภูมิ
ประมาณ 140 – 160 ˚C เมื่อแอสฟัลต์หลอมละลายแล้วจะทำการ
เพิ่มส่วนของพลาสติกลงไปทีละน้อยจนหมด โดย PET ใช้เวลาใน
การหลอมละลายประมาณ 90 – 120 นาที และ PP ใช้เวลา
ประมาณ 60 – 90 นาที ขึ้นกับอัตราส่วนที่ผสมที่ศึกษา 

 

 

ตารางท่ี 1 อัตราส่วนแอสฟัลต์ต่อ PET และ PP ที่ทำการศึกษา 

ตัวอย่างที่ อัตราส่วน (โดยน้ำหนักแอสฟัลต์) 
AC 60/70 PET PP 

1-1 100 0 0 
1-2 95 5 0 
1-3 90 10 0 
1-4 85 15 0 
1-5 80 20 0 
2-2 95 0 5 
2-3 90 0 10 
2-4 85 0 15 

4. ผลการศึกษา 

จากการทดสอบแอสฟัลต์คอนกรีตตามมาตรฐานกรมทางหลวง 
ได้ผลการทดสอบ ดังนี้ 

4.1. ผลการทดสอบการจ้ิมด้วยเข็ม 

ระยะจมของเข็มที่ได้จากการทดสอบการจิ้มด้วยเข็มหรือที่
เรียกว่าค่าเพเนเทรชั่น (Penetration) ทำให้สามารถแบ่งประเภท
ของแอสฟัลต์ได้ โดยแอสฟัลต์ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแอสฟัลต์
ชนิด AC 60/70 ซึ่งจะต้องมีค่าเพเนเทรชั่นอยู่ระหว่างช่วง 60 -70 
มม. ซึ่งหลังจากผสมพลาสติก PET และ PP ลงในแอสฟัลต์แล้ว ผล
การทดสอบการจ้ิมด้วยเข็มเปล่ียนแปลงไปดังแสดงในรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 ผลการทดสอบการจ้ิมด้วยเข็มของตัวอย่างแอสฟัลต์ที่

ผสม PP และ PET 

4.2. ผลการทดสอบจุดอ่อนตัว 

ในการทดสอบจุดอ่อนตัวนั้นสามารถทำให้ทราบค่าอุณหภูมิที่
ส่งผลต่อค่าความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ โดยผลการ
ทดสอบที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจะต้องไม่ต่ำกว่า 50˚ เซลเซียส ดัง
แสดงในรูปที ่ 2 โดยเมื ่อเพิ ่มอัตราส่วนพลาสติกทำให้อุณหภูมิ
จุดอ่อนตัวสูงขึ้น 
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รูปที่ 2 ผลการทดสอบจุดอ่อนตัวของตัวอย่างแอสฟัลต์ที่ผสม 

PP และ PET 

4.3. ผลการทดสอบการยืดตัว 

การยืดตัวของแอสฟัลต์แสดงถึงความสามารถที่จะต้านทานการ
เปลี่ยนสภาพของวัสดุจากพลาสติกไปเป็นของแข็งที่มีความกระด้าง 
ผลการทดสอบดังแสดงในรูปที่ 3 โดยเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบ
จะต้องมีค่าไม่ต่ำกว่า 50 ซม. 

จากผลการทดสอบพบว่ามีอัตราส่วนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
วัสดุของกรมทางหลวงถึง 4 อัตราส่วน หรือครึ ่งนึงของชุดการ
ทดสอบท้ังหมด โดยอัตราส่วนที่ให้ค่าการยืดตัวสูงที่สุดคือตัวอย่างที่ 
1 – 3 โดยมีค่าการยืดตัวสูงสุดที่ 96.8 ซม.  

 
รูปที่ 3 ผลการทดสอบการยืดตัวของตัวอย่างแอสฟัลต์ที่ผสม PP 

และ PET 

จากรูปที่ 3 จากผสมพลาสติกทั้งสองชนิดทำให้แนวโน้มของผล
การทดสอบการยืดตัวของแอสฟัลต์คอนกรีตแตกต่างกัน โดยเมื่อ
ผสม PET ที่อัตราส่วนร้อยละ 10 ทำให้ได้ค่าการยืดตัวสูงที่สุด โดย
มีแนวโน้มเป็นรูประฆังคว่ำ แต่เมื่อใช้พลาสติก PP จะทำให้แนวโน้ม
ของผลการทดสอบลดลงเมื ่อเพ่ิมอัตราส่วน PP เนื ่องจากความ
เหนียว ความหนาแน่น และ การทดไฟของพลาสติกทั้งสองชนิดที่
แตกต่างกัน ส่งผลให้เมื ่อทำการผสมพลาสติกที ่แตกต่างกันกับ
แอสฟัลต์ ผลการทดสอบจึงมีแนวโน้มที่แตกต่างกันไปตามคุณสมบัติ
เดิมของพลาสติก 

4.4. ผลการทดสอบจุดวาบไฟ 

ในการใช้งานแอสฟัลต์คอนกรีตย่อมไม่อาจหลีกเลี ่ยงสภาพ
อากาศท่ีหลากหลาย รวมไปถึงอุณหภูมิที่สูงจากการใช้งานกลางแจ้ง 
ดังนั้นผลการทดสอบจุดวาบไฟจึงมีมาตรฐานอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า 232˚ 
เซลเซียส โดยจากการศึกษาพบว่าเมื่อทำการเพิ่มอัตราส่วน PET 
และ PP ทำให้ค่าจุดวาบไฟลดลง แต่ยังคงผ่านเกณฑ์มาตรฐานใน
การทดสอบ 

 
รูปที่ 4 ผลการทดสอบวาบไฟของตัวอย่างแอสฟัลต์ที่ผสม PP 

และ PET 

4.5. ผลการทดสอบด้วยวิธีมาร์แชล 

ในการก่อสร้างถนนโดยทั ่วไปจะใช้ค่าเสถียรภาพของก้อน
ตัวอย่างแอสฟัลต์คอนกรีตในการออกแบบส่วนผสมและความ
แข็งแรงโดยมาตรฐานของแอสฟัลต์ AC อยู่ที่ 1,800 lbs. และโมดิ
ฟายแอสฟัลต์มีมาตรฐานที่ 2,200 lbs. โดยค่าเสถียรภาพนั้นได้จาก
การทำการทดสอบด้วยวิธีมาร์แชล อีกทั้งยังทำให้ทราบปัจจัยอื่น ๆ 
เช่น ค่าการไหล ซึ่งมีมาตรฐานที่เหมาะสำหรับการก่อสร้างที่ 7 – 
18 มม. ความหนาแน่นของถนนซึ่งมาตรฐานกำหนดไว้ที่ไม่ต่ำกว่า 
2.200 ก./ลบ.ซม. โดยผลการทดสอบแสดงในรูปที่ 5 – 7 ซึ่งการ
ทดสอบด้วยวิธ ีมาร์แชลที ่ใช้ศ ึกษาในครั ้งนี้ได้ใช้การออกแบบ
ส่วนผสมมาร์แชลจากวัสดุมวลรวมและแอสฟัลต์จากกรมทางหลวง
เพ่ือศึกษาผลของพลาสติกที่มีต่อแอสฟัลต์คอนกรีต 

หลังจากผู้วิจัยได้ทำการทดสอบแอสฟัลต์คอนกรีตในอัตราส่วน
ต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ด้วยวิธีมาร์แชล พบว่าค่าเสถียรภาพและ
ความหนาแน่นที่ได้จากการผสมพลาสติกเพิ่มในก้อนตัวอย่างมีค่า
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ กล่าวคือเมื่อเพิ่มอัตราส่วนของพลาสติก
ขึ้น ค่าเสถียรภาพของก้อนตัวอย่างจะมีค่าเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย โดยยัง
ส่งผลถึงค่าการไหล และความหนาแน่นของก้อนตัวอย่างอีกด้วย  
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รูปที่ 5 ผลการทดสอบค่าเสถียรภาพของตัวอย่างแอสฟัลต์

คอนกรีตที่ผสม PP และ PET 

 
รูปที่ 6 ผลการทดสอบค่าการไหลของตัวอย่างแอสฟัลต์คอนกรีต

ที่ผสม PP และ PET 

 
รูปที่ 7 ผลการทดสอบค่าความหนาแน่นของตัวอย่างแอสฟัลต์

คอนกรีตที่ผสม PP และ PET 

4.6. ผลการทดสอบในงานวิจัย 

ในการศึกษาครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ทำการนำแอสฟัลต์ AC 60/70 
ผสมกับ พลาสติก PET และ PP ที่อัตราส่วนต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ใน
ตารางท่ี 1 มาทำการทดสอบ 5 การทดสอบ โดยผลการทดสอบดัง
แสดงในตารางท่ี 2  

 

ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบแอสฟัลต์ที่ผสมกับ PET และ PP 

 
การทดสอบการจิ ้มด้วยเข็มชุดการทดสอบที ่อยู ่ในเกณฑ์

มาตรฐานคือการทดสอบที่ 1-1 1-2 1-3 และ 2-2 โดยมีค่าอยู่
ระหว่าง 60 – 70 มม. ค่าจุดอ่อนตัวมีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ 
45˚C ทุกชุดการทดสอบ โดยชุดการทดสอบที่ 1-1 1-2 1-3 และ 2-
2 ให้ค่าการยืดตัวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพียง 4 ชุดการทดสอบ และ
ในส่วนของจุดวาบไฟนั้น ผลการทดสอบปรากฏว่าทุกชุดการทดสอบ
ยังคงมีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

ในส่วนของการทดสอบแอสฟัลต์คอนกรีตด้วยวิธีมาร์แชลนั้น 
อัตราส่วนต่าง ๆ ที่ผู้วิจัยกำหนดไว้ให้ค่าเสถียรภาพที่ผ่านมาตรฐาน
ของกรมทางหลวง และค่าความหนาแน่นมากกว่า 2.200 ก./ลบ.ซม. 
ที่มาตรฐานกรมทางหลวงกำหนดไว้ แต่ในส่วนของค่าการไหลที่
เหมาะสมสำหรับการก่อสร้างนั้น ชุดการทดสอบ 1-5 และ 2-4 ให้
ค่าการไหลที่สูงเกินกว่าค่าที่เหมาะสม จึงอาจส่งผลให้การก่อสร้างใน
หน้างานจริงของส่วนผสมดังกล่าวทำการบดอัดได้ยาก 

5. สรุปผล 

จากผลการทดสอบผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่าการเพิ่มส่วนผสม
พลาสติกรีไซเคิลประเภท PET และ PP สามารถทำให้คุณสมบัติทาง
วิศวกรรมของแอสฟัลต์คอนกรีตเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีนัยยะ
สำคัญ โดยค่าที่ได้จากการทดสอบบ่งชี้ว่า อัตราส่วนและชนิดของ
พลาสติกที ่แตกต่างกัน ส่งผลต่อคุณสมบัติทางวิศวกรรมของ
แอสฟัลต์คอนกรีตแตกต่างกันไป โดยอัตราส่วนที่เหมาะสมที่ได้จาก
การศึกษาครั้งนี้คืออัตราส่วนพลาสติก PET และ PP โดยน้ำหนัก
แอสฟัลต์ที่ ร้อยละ 10 โดยสามารถเพิ่มค่าเสถียรภาพของแอสฟัลต์
คอนกรีตโดยยังคงมีคุณสมบัติพื้นฐานที่เหมาะสมกับการก่อสร้าง
และใช้งานถนน จึงทำให้สามารถพัฒนาวัสดุทางที่มีความคงทน 
แข็งแรง อีกทั้งยังช่วยลดมลพิษโดยการนำขยะพลาสติกมารีไซเคิล
เพ่ือใช้เป็นวัสดุผสมเพ่ิมในงานทางได้ 

ทั ้งนี ้การใช้พลาสติกเพื ่อปรับปรุงคุณสมบัติของแอสฟัลต์
คอนกรีตยังคงมีปัจจัยที่จำเป็นต้องมีการควบคุมเพื่อให้ได้แอสฟัลต์
คอนกรีตที ่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถนำมาปรับใช้กับการ
ก่อสร้างในหน้างานจริง ดังนั้นเพื่อการใช้งานถนนพลาสติกอย่างมี
ประสิทธิภาพจึงควรมีการศึกษาเพ่ิมเติม 

Sample No. 
Penetration Softening Ductility Flash Point 

Marshall's Medthod 
Stability Flow Density 

mm. ˚C Ductility Flash Point lbs. mm. g/cm³ 
1-1 65.7 46.0 54.7 319.7 2133 17.6 2.381 
1-2 63.7 47.7 75.3 316.3 2390 14.2 2.461 
1-3 61.7 51.5 96.8 309.7 2824 15.6 2.466 
1-4 58.0 55.2 44.0 305.7 2855 17.2 2.427 
1-5 54.7 56.8 36.8 301.3 3006 20.8 2.404 
2-2 63.7 49.0 70.4 314.3 2332 14.8 2.4992 
2-3 48.2 55.0 46.9 305.3 2430 16.3 2.5006 
2-4 41.2 63.0 32.7 298.7 2634 18.9 2.4896 
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6. กิตติกรรมประกาศ 

คณะผู ้ว ิจัยขอขอบพระคุณ พันเอก(พิเศษ) เสรี วงศ์ชุ ่มใจ 
ผู้อำนวยการกองวิชาวิศวกรรมโยธา ส่วนการศึกษา โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์สถานที่ วัสดุและ
อุปกรณ์การทดสอบ พร้อมคำแนะนำในการวิจัยในคร้ังนี้ 

โดยการทดสอบในครั้งนี้สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีจาก
ความอนุเคราะห์ของ ดร.โอภาส สมใจนึก ผู ้อำนวยการส่วน
ตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม สำนักทางหลวงที่ 18 กรม
ทางหลวง อีกทั้งคณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกทา่น
ไว้ ณ โอกาสนี้ สำหรับความช่วยเหลือที่ส่งผลให้การศึกษาในครั้งนี้
บรรลุวัตถุประสงค์ และสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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การศึกษาระบบนำส่งผู้โดยสาร (Feeder) ด้วยรถโดยสารประจำทาง เพ่ือสนับสนุนการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า 
A STUDY OF THE PASSENGER TRANSPORT SYSTEM (FEEDER) BY BUS FOR SUPPORT TRAVELING BY 

MASS TRANSIT 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้เป็นการศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์รูปแบบการเดินทางที่สบับสนุนการเชื่อมต่อการเดินทางเข้าสู้ระบบรถไฟฟ้า เพื่อทดสอบ 
การให้บริการของระบบนำส่งผู้โดยสาร (Feeder) โดยเส้นทางของรถไฟฟ้าที่ทำการศึกษา คือเส้นทางรถไฟฟ้า (MRT) สายสีม่วง ช่วงสถานีเตาปูน – 
คลองบางไผ่ ขั้นตอนแรกเป็นการรวบรวมข้อมูลทางกายภาพ ได้แก่ ข้อมูลความหนาแน่นของประชากรและระบบขนส่งมวลชนต่างๆ โดยรอบ
เส้นทางรถไฟฟ้า ขั้นตอนต่อมาเป็นการวิเคราะห์พฤติกรรมการเดินทางของผู้โดยสารด้วยระบบรถไฟฟ้าและทำการคัดเลือกและออกแบบเส้นทาง
ระบบนำส่งผู้โดยสารจากหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้ทั้งหมด 13 เส้นทาง หลังจากนั้นทำการคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารที่จะมาใช้บริการ และขั้นตอน
สุดท้ายเป็นการทดลองระบบนำส่งผู้โดยสาร เป็นระยะเวลา 1 เดือน 1 เส้นทาง คือ เส้นทางสถานีแยกติวานนท์ – ท่าน้ำนนทบุรี โดยคาดการณ์
ปริมาณผู้โดยสารได้ที่ 761 คน/วันในวันธรรมดาและ 656 คน/วันในวันหยุด ซึ่งในการทดลองให้บริการจริงมีผู้โดยสารใช้บริการเฉลี่ย 218 คน/วัน
ในวันธรรมดาและ 106 คน/วันในวันหยุด ซึ่งน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่วนการประเมินผลการให้บริการ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากที่สุด โดยหาก
มีการให้บริการเส้นทางนี้ในอนาคตส่วนใหญ่จะยังคงใช้บริการโดยเลือกรูปแบบของรถบริการขนาด 10 - 20 ที่นั่ง มีค่าโดยสารที่เหมาะสมและมีส่ิง
อำนวยความสะดวกเพิ่มเติม เช่น GPS ระบุตำแหน่งรถ การชำระค่าโดยสารผ่านระบบออนไลน์ และตารางระบุเวลา เป็นต้น สุดท้ายหน่วยงานที่
เก่ียวข้องกับการขนส่งผู้โดยสารสามารถต่อยอดจากบทความนี้ในการพัฒนาระบบนำส่งผู้โดยสารในการเดินทางมายังรถไฟฟ้าเพ่ือเป็นการเพ่ิมความ
สะดวกในการเดินทางให้แก่ผู้โดยสารในเส้นทางสายอ่ืนๆ ได้ต่อไป 
คำสำคัญ: พฤติกรรมการเดินทาง, ระบบนำส่งผู้โดยสาร, ระบบขนส่งสาธารณะ 

Abstract 

This article is a study, survey and analysis of travel patterns that support the connection of travel to the mass transit 
system, to test the service of the passenger transport system (Feeder). The route of the study is MRT purple line Tao Poon - 
Khlong Bang Phai station. The first step is to collect physical data - population density data and other public transportation 
around the MRT. The next step is to analyze passenger behavior with the MRT and then select design the route of the 
passenger transport system from the specified criteria for all 13 routes. After that, make a forecast of passengers that will 
come to use the service. The last step is to test the passenger transport system for a period of 1 month and 1 route, is 
Tiwanon intersection - Nonthaburi pier station, it is forecasted at 761 passengers/day on weekdays and 656 passengers/day 
on weekends. In service trials, there are an average passenger service at 218 passengers/day on weekdays and 106 
passengers/day on weekends, which is less than expected. In the evaluation of the service, the customers were satisfied most. 
If this route is operated in the future, most of them will still use the service and choose the type of service vehicle size 10 – 
20 seats, with reasonable fares and additional facilities such as GPS locating the car, online fare payment and schedule 
indicating time, etc. Finally, the departments involved in passenger transport can further extend from this article to develop 
a system for passengers travel to mass transit to increase the convenience of passenger travel on other routes. 
Keywords: Travel behavior, Passenger transport system, Public transport 
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1. บทนำ 

การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าเป็นระบบการขนส่ง
ผู้โดยสารที่มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยและสามารถลดปริมาณ
การจราจรทางถนนลงได้จากการใช้บริการรถไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม
ด้วยข้อจำกัดของรถไฟฟ้า ซึ่งเป็นระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ที่ไม่
สามารถเข้าถึงแหล่งชุมชนได้อย่างครอบคลุม จึงมีความจำเป็นที่
จะต้องพัฒนาระบบรถโดยสารสาธารณะที่มีประสิทธิภาพเชื่อมโยง
การขนส่งผู ้โดยสารจากแหล่งชุมชนต่าง ๆ เข้าสู ่ระบบรถไฟฟ้า 
เพ่ือให้เกิดการบูรณาการการขนส่งที่หลากหลายรูปแบบ  

งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา สำรวจ วิเคราะห์รูปแบบ
การเดินทางที่สนับสนุนการเดินทางเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้า เพื่อพัฒนา
ระบบโครงข่าย เพื่อทดสอบการให้บริการของระบบนำส่งผู้โดยสาร 
(Feeder) ด้วยรถโดยสารประจำทาง ให้มีความปลอดภัย สะดวก 
รวดเร็ว ครอบคลุม มีขนาดรถท่ีเหมาะสม รองรับความต้องการ
เดินทางของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและตามศักยภาพของ
พื้นที่อย่างยั ่งยืน และเพื่อสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นที่โครงการรของถไฟฟ้า ให้เกิดการส่งเสริมการใช้
งานระบบขนส่งมวลชนทางราง 

2. เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง  

2.1. รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงคลองบางไผ่-เตาปูน 

โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) สาย
นี้เกิดขึ้นจากการปรับแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางราง พ.ศ. 
2538 ที่นำเอาเส้นทางรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) 
ส่วนต่อขยายเดิมช่วงเตาปูน-บางใหญ่, สายสีม่วงเดิม ช่วงหอสมุด
แห่งชาติ-เตาปูน และสายสีส้มเดิมช่วงสามเสน (หอสมุดแห่งชาติ)-
ราษฎร์บูรณะ มาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันกลายเป็นรถไฟฟ้าเส้นทางใหม่
ที่กำหนดให้เป็นสายสีม่วง  

ปัจจุบันสถานีคลองบางไผ่-เตาปูน มีเส้นทางการเดินรถรวม 23 
กิโลเมตร เป็นสถานียกระดับทั้งหมด 16 สถานี เร่ิมจากบริเวณคลอง
บางไผ่ซึ่งเป็นที่ต้ังของศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า ถนนวงแหวนรอบนอก 
(ตะวันตก) กาญจนาภิเษก เข้าสู ่ถนนรัตนาธิเบศร์ ข้ามแม่น้ำ
เจ้าพระยาใกล้สะพานพระนั่งเกล้า ก่อนถึงสี่แยกแครายไปตามถนน
ติวานนท์ และเข้าสู่ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ถึงบริเวณแยกเตาปูน มี
สถานีเตาปูนเป็นสถานีเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้า     มหานคร 
สายเฉลิมรัชมงคล โดยแนวเส้นทางของสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วง
คลองบางไผ่ – เตาปูน [1] แสดงดังรูปที่ 1 

รูปที่ 1 แนวเส้นทางรถไฟฟ้า (สายสีม่วง) ช่วงคลองบางไผ่–เตา
ปูน 

2.2. การศึกษาทีเ่ก่ียวข้องกับการพัฒนาระบบนำส่ง
ผู้โดยสาร (FEEDER) 

รถบัสป้อนผู้โดยสาร (Feeder Bus) เป็นส่วนสำคัญของระบบ
ขนส่งสาธารณะในเมือง โดยสามารถเข้ามาเติมเต็มช่องว่างในพ้ืนที่ที่
ระบบขนส่งหลักไม่สามารถเข้าถึงได้หรือเข้าถึงลำบาก ส่งผลให้
ผู้โดยสารต้องเดินทางหลายรูปแบบเพื่อเข้าถึงระบบขนส่งหลัก ซึ่ง
การบริการรถบัสป้อนผู ้โดยสาร จะช่วยลดจำนวนรูปแบบการ
เดินทางของผู้โดยสารก่อนเข้าสู ่ระบบขนส่งหลัก โดยการขนส่ง
ผู้โดยสารจากจุดรับไปส่งยังระบบขนส่งหลักโดยตรง สำหรับระบบ
ขนส่งทางราง รถบัสป้อนผู้โดยสารนั้นยังมีส่วนช่วยในการขยายพ้ืนที่
บริการจากระยะการบริการเดิม ให้ผู้คนเข้าถึงระบบขนส่งทางรางได้
มากขึ้น [2] 

2.2.1. รูปแบบเส้นทางเดินรถบัสป้อนผู้โดยสาร 

การศึกษาเส้นทางเดินรถบัสป้อนผู้โดยสารจากประเทศสิงคโปร์, 
สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน), ฮ่องกง และปากีสถาน พบว่าการเดินรถแบบ
เส้นทางคงที ่ (Fixed Route) คือ การบริการที ่จัดทำขึ ้นโดยการ
กำหนดเส้นทาง ตารางเวลา และยานพาหนะ โดยจะหยุดรับ-ส่ง
ผู้โดยสารไปยังสถานที่ที่เฉพาะเจาะจง  โดยรูปแบบเส้นทางเดินรถบัส
ป้อนผู้โดยสาร ที่เหมาะสมสำหรับงานวิจัยนี้มีรูปแบบดังนี้ 

การเดินรถเป็นเส้นตรง รถบัสป้อนผู ้โดยสารจะเดินรถบน
เส้นทางเดิมทั้งขาไปและขากลับโดยอาศัยการกลับรถ เหมาะกับการ
ใช้ในพื้นที่ที่มีการกระจายตัวของประชากรและกิจกรรมตลอดแนว
ถนน 

 
รูปที่ 2 การเดินรถเป็นเส้นตรง 

การเดินรถเป็นวงกลม เป็นการวางเส้นทางการเดินรถทางเดียว
เป็นวงกลมรอบพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก 
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รูปที่ 3 การเดินเป็นวงกลม 

2.2.2. งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการออกแบบระบบนำส่ง
ผู้โดยสาร (FEEDER)  

ปี พ.ศ.2561 ทางมหาวิทยาลัยนเรศวร [3] ได้ทำการศึกษา
มาตรการในการเพิ่มปริมาณผู้โดยสารรถไฟฟ้ามหานคร (สายสีม่วง) 
โดยการจัดให้มีระบบขนส่งเสริม โดยได้พิจารณาคัดเลือกเส้นทางนำ
ร่อง 3 เส้นทาง ที่สถานีบางพลู สถานีบางรักน้อยท่าอิฐ และสถานี
สะพานพระนั่งเกล้า โดยรถที่ให้บริการคือ รถเมล์ปรับอากาศของ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ซึ่งผลการศึกษาพบว่าระบบ
เชื่อมต่อส่งผลด้านลบกับระบบรถสาธารณะเดิมในพื้นที่ และการจัด
ให้มีระบบขนส่งเสริมมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูงกว่ารายได้ที่เกิดขึ้นในทุก
เส้นทาง ทางผู้วิจัยจึงแนะนำว่าควรให้ทางผู้ประกอบการภายใน
พ้ืนที่เป็นผู้ดำเนินการเดินรถ 

2.2.3. ตัวอย่างระบบนำส่งผู ้โดยสาร (FEEDER) ใน
ประเทศและต่างประเทศ 

1) รถโดยสารภายในจุฬาลงกรณ์ฯ (CU POP Bus) [4] 

CU POP Bus บริหารจัดการโดยสำนักบริหารระบบกายภาพ
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยในส่วนของงบประมาณมาจากค่า
บำรุงการศึกษา รถที่ให้บริการเป็นรถมินิบัสไฟฟ้าชานต่ำ จำนวนท่ี
นั่ง/ยืน 45 ที่ ความถี่ในการให้บริการ 5-30 นาทีลักษณะเส้นทาง
เดินรถเป็นรูปแบบวงกลม เส้นทางคงที่ ให้บริการรับ-ส่ง สำหรับ
นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย แบบไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย เพื ่อเป็นการเพิ ่มความสะดวกในการเดินทางและลด
จำนวนรถยนต์บนท้องถนน ให้แก่ผู้ใช้บริการภายในและบริเวณรอบ 
ๆ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2) Shuttle Bus ศูนย์การค้าเมกาบางนา [5] 

ศูนย์การค้าเมกาบางนา มีบริการรถรับ - ส่ง (Shuttle Bus) 
จำนวนท่ีนั่ง/ยืน 45 ที่ ความถี่ในการให้บริการ 30 นาที ให้กับลูกค้า
ในการเดินทางมายังศูนย์การค้าเมกาบางนา ซึ่งบริหารจัดการโดย
บริษัทเอกชนทั้งหมด เพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกในการเดินทาง
จากรถไฟฟ้าให้กับลูกค้า ลักษณะการเดินรถเป็นแบบเส้นตรงโดยไม่
หยุดจอดรับผู้โดยสารระหว่างทาง ให้บริการระหว่างศูนย์การค้า   
เมกาบางนากับสถานีรถไฟฟ้าอุดมสุขแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย  

3) ประเทศฮ่องกง [6] 

ฮ่องกง มีบริการ Shuttle Bus แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวนท่ี
นั่ง/ยืน 45 ที่ ความถี่ในการให้บริการ 15 นาทีซึ่งบริหารจัดการโดย
รัฐบาล ให้บริการสำหรับผู ้โดยสารจาก Airport Express (รถไฟ
ระหว่างสนามบินฮ่องกงกับสถานีฮ่องกง) เดินทางระหว่างสถานี
รถไฟฮ่องกงหรือสถานีรถไฟเกาะเกาลูนไปยังโรมแรมขนาดใหญ่ 
เพื ่อเป็นการเพิ ่มสิ ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับ
ผู้โดยสาร ซึ่งในส่วนของการสนับสนุนค่าใช้จ่ายของรถ Shuttle 
Bus มาจากรายได้ของระบบ Airport Express ซึ่งรัฐบาลเล็งเห็น
การเดินทางท่ีต่อเนื่องให้กับผู้โดยสาร 

4) ประเทศออสเตรเลีย [7] 

เมืองนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย มีบริการรถมินิบัส
จำนวนที ่นั ่ง/ยืน 30 ที ่ ความถี ่ในการให้บริการขึ ้นอยู ่ก ับผู ้ใช้
ให้บริการกับบุคคลทั่วไป จากบ้านหรือสถานที่ที่ผู้โดยสารสะดวก 
เด ินทางไปย ังศ ูนย ์กลางการขนส ่งหร ือป ้ายรถประจำทาง 
ห้างสรรพสินค้า สำนักงาน หรือแม้กระทั่งโรงพยาบาล รูปแบบการ
เดินทางเป ็นแบบขึ ้นอยู ่ก ับผ ู ้ ใช้ (On-Demand) และเส้นทาง
ให้บริการในรูปแบบยืดหยุ ่น (Flexible Route) โดยดำเนินการ
ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานรัฐบาล 

3. วิธีการดำเนินงาน 

3.1. รวบรวมข้อมูลทางกายภาพ 

3.1.1. ความหนาแน่นของประชากรตามแนวรถไฟฟ้า 

ผู้วิจัยใช้เทคโนโลยีทางด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศ (Geographic 
Information System: GIS) เ ป ็ น โ ป ร แก รมท า งภ ู ม ิ ศ า สต ร์
สารสนเทศ (Quantum GIS) ในการจัดการข้อมูลจำนวนประชากร
ทั้งหมดในประเทศที่ได้จากเว็บไซต์ Worldpop ซึ่งแสดงจำนวน
ประชากรทุกๆ 5 ปี เช่น ปี พ.ศ. 2558 และปี พ.ศ. 2563 ผู้วิจัยจึง
ใช้ข้อมูลจำนวนประชากรปี พ.ศ. 2563 เพื่อหาความหนาแน่นของ
ประชากรในรัศมี 2 กิโลเมตรจากสถานีรถไฟฟ้า และจากแนว
เส้นทางของระบบนำส่งผู้โดยสาร 400 เมตร เพื่อใช้ในการคำนวณ
ปริมาณคาดการณ์ของผู ้โดยสารที่จะมาใช้บริการในระบบนำส่ง
ผู้โดยสาร 

3.1.2. ระบบขนส่งมวลชนอ่ืน ๆ  รอบสถานีรถไฟฟ้า 

ระบบขนส่งมวลชนที่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงเพื่อนำไป
พิจารณาเส้นทางระบบนำส่ง ในรัศมี 2 กิโลเมตร ได้แก่ สถานีกลาง
บางซื่อ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ ท่าเรือต่าง ๆ รถโดยสาร
ประจำทาง หมวด 1 หมวด 4 และรถจักรยานยนต์รับจ้างต่าง ๆ 
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3.2. วิเคราะห์พฤติกรรมการเดินทางของผู้โดยสาร 

ข้อมูลจำนวนผู้โดยสารของรถไฟฟ้าสายสีม่วงเฉลี่ยปี พ.ศ. 
2562 [8] สถานีที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากได้แก่สถานี เตาปูน 
บางซ่อน วงศ์สว่าง แยกติวานนท์ กระทรวงสาธารณะสุข ศูนย์
ราชการนนทบุรี แยกนนทบุรี ตลาดบางใหญ่ และคลองบางไผ่ ส่วน
ผู้ใช้บริการเฉลี่ยทุกสถานี ในวันธรรมดามีจำนวน 5,582 คน/วัน 
ส่วนในวันหยุดมีจำนวน 3,379 คน/วัน สำหรับพฤติกรรมการ
เดินทางของผู้โดยสาร จากงานวิจัยของพงศธรและภาม (2559) [9] 
ได้ทำการศึกษาลักษณะและพฤติกรรมการเดินทางของผู้โดยสาร
รถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่ - เตาปูน) โดยผู้โดยสารส่วนใหญ่เข้าสู่
สถานี ด้วยรูปแบบของการ เดิน จักรยานยนต์รับจ้าง และรถ
โดยสารประจำทาง/รถสองแถวตามลำดับ มีระยะทางเฉลี ่ย 3.8 
กิโลเมตร มีเวลาในเดินทางเฉลี่ย 11 นาที และมีค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง 16 บาท และจำนวนผู้โดยสารทางน้ำปี พ.ศ. 2562 [10] มี
ผู้ใช้บริการที่ท่านนทบุรี 22,239 คน/วัน  

3.3. คัดเลอืกและออกแบบเส้นทางระบบนำส่งผู้โดยสาร 
(FEEDER)  

ผู้วิจัยได้กำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกเส้นทางดังนี้ พิจารณา
เส้นทางที่เชื่อมต่อกับชุมชนที่มีที่อยู่อาศัยไม่น้อยกว่า 70% มีการ
เชื่อมต่อกับท่าเรือที่มีผู้ใช้บริการ สถานศึกษา อาคารสำนักงาน และ
สถานที่ราชการต่าง ๆ เส้นทางสามารถเข้าถึง มีความสะดวกใน
ระดับที่ยอมรับได้ ไม่มีอุปสรรคในเส้นทางหรือมีการจราจรที่ติดขัด
จนทำให้เกิดความล่าช้ามากเกินไป มีระยะเวลาและระยะทางในการ
เดินทางที่เหมาะสม ไม่ใช้เวลาในการเดินทางหรือมีระยะทางที่ไกล
เกินไป มีการทับซ้อนของเส้นทางเดินรถประจำทางเดิมน้อยที่สุด 
หรือในเส้นทางท่ีรถประจำทางไม่ครอบคลุม และพิจารณาจากสถานี
ที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก ได้ทั้งหมด 13 เส้นทางดังรูปที่ 4 

รูปที่ 4 เส้นทางระบบนำส่งผู้โดยสาร (FEEDER) 

3.4. คาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารนในระบบนำส่ง

ผู้โดยสาร (FEEDER)  

ปริมาณผู้โดยสารที่คาดว่าจะเข้ามาใช้งานระบบนำส่งผู้โดยสาร 
(Feeder) สามารถคำนวณได้ดังสมการท่ี 1 

ปริมาณผู้โดยสารคาดการณ์ = (A × B x C) + (D x E) + F    (1) 

A = จำนวนผู้โดยสารแต่ละสถานี 
B = สัดส่วนผู้โดยสารที่คาดว่ามาใช้บริการระบบนำส่งผู ้โดยสาร 

(Feeder) 
C = สัดส่วนการครอบคลุมประชากรของระบบนำส่งผู ้โดยสาร 

(Feeder) จากแนวเส้นทาง 400 เมตร (ประชากรรอบสถานีใน
รัศมีตามระยะทางระบบนำส่ง / D) 

D = จำนวนประชากรของระบบนำส่งผู้โดยสาร (Feeder) จากแนว
เส้นทาง 400 เมตร 

E = สัดส่วนคาดการณ์การใช้งานระบบนำส่งผู้โดยสาร (Feeder); 
เมื่อ พื้นที่มีกิจกรรมชัดเจน = 1%, พื้นที่มีกิจกรรมไม่ชัดเจน = 
0.5% 

F = จำนวนประชากรที ่คาดว่ามาใช้งานระบบนำส่งผู ้โดยสาร 
(Feeder) ณ จุดศูนย์รวมการขนส่ง หรือ สถานที่สำคัญปลาย
เส้นทาง 

สำหรับสัดส่วนผู้โดยสารที่คาดว่ามาใช้บริการคาดการณ์จาก
ระยะการเดินทางของผู้โดยสารเข้าและออกจากสถานีตั้งแต่ 500 
เมตรแต่ไม่เกิน 3,500 เมตร [9] มีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางท่ี 1  สัดส่วนระยะการเดินทาง 

ระยะทาง (ม.) จำนวน (คน) ร้อยละ ร้อยละสะสม 
0-500 252 17.89 - 

501-1,000 266 18.99 18.88 
1,001-1,500 134 9.51 28.39 
1500-2000 101 7.17 35.56 
2001-2500 109 7.74 43.29 
2500-3000 65 4.61 47.91 
3001-3500 34 2.41 50.32 

3.5. ทดลองระบบนำส่งผู้โดยสาร (FEEDER)  

หลังจากการรวบรวมข้อมูลทางกายภาพ วิเคราะห์การเดินทาง
ของผู ้โดยสาร และออกแบบเส้นทางระบบนำส่ง ทางผู ้ว ิจัยได้
คัดเลือกเส้นทางนำร่อง 1 เส้นทางท่ีมีการเดินทางระหว่าง ทางราง 
ทางบกและทางน้ำ เพื่อทำการทดลองระบบนำส่งเป็นระยะเวลา 1 
เดือน โดยการเช่ารถ พร้อมกับให้ผู้โดยสารประเมินผลการให้บริการ
ในรูปแบบแบบสอบถามพร้อมกับข้อมูลการเดินทาง ทั้งนี้ได้ทำการ
ประสานงานขออนุญาตกับกรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่ง
จังหวัดนนทบุรีและผู้ประกอบการบริเวณที่ทำการศึกษาก่อนการ
ทดลองระบบนำส่งเรียบร้อยแล้ว 
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4. ผลการดำเนินงาน 

4.1. ปริมาณผู้โดยสารคาดการณ์ในระบบนำส่งผู้โดยสาร 
(FEEDER)  

การคำนวณปริมาณผู ้โดยสารคาดการณ์มีตัวอย่างในการ
คำนวณของเส้นทางแยกติวานนท์ – ท่าน้ำนนทบุรีมีดังต่อไปน้ี 

ปริมาณผู้โดยสารคาดการณ์ที่จะใช้งานระบบนำส่ง 

วันธรรมดา = (4,769 × 0.48 × (366,598 )/30,954) + (30,954 x 
0.01) + (ผู้โดยสายจากเรือ 22,239 x 0.01) = 761 คน/วัน 

วันหยุด = (2,587 × 0.48 × (366,598 )/30.954) + (30,951 x 
0.01) + (ผู้โดยสายจากเรือ 22,239 x 0.01) = 656 คน/วัน 

จากการคำนวณสามารถคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารที่คาดว่า
จะเข้ามาใช้บริการระบบนำส่ง 13 เส้นทางในวันธรรมดาและใน
วันหยุด มีดังนี้ 

ตารางท่ี 2 ปริมาณผู้โดยสารคาดการณ์ในระบบนำส่ง (คน/วัน) 

ลำ
ดับ

 

เส้นทาง 

วัน
ธร

รม
ดา

 

วัน
หย

ุด 

1 MRT เตาปูน-รัฐสภา 1,073 679 
2 MRT เตาปูน–รร.โยธินบูรณะ 1,060 587 
3 MRT วงศ์สว่าง–ถ.พิบูลสงคราม 1,680 603 
4 MRT แยกติวานนท์–ถ.พิบูลสงคราม 580 338 
5 MRT แยกติวานนท์–ท่าน้ำนนทบุรี 761 656 

6 
MRT กระทรวงสาธารณสุข-กระทรวง
สาธารณสุข (วงกลม) 

932 568 

7 
MRT กระทรวงสาธารณสุข–วิทยาลัย
พยาบาล บรมราชชนน (วงกลม) 

404 251 

8 MRT บางกระสอ–ถ.นนทบุรี (วงกลม) 693 457 
9 MRT บางกระสอ-ถ.เรวดี (วงกลม) 657 452 

10 
MRT สะพานพระนั่งเกล้า-ถ.เรวดี 
(วงกลม) 

723 536 

11 
MRT ตลาดบางใหญ่-หมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ 
(วงกลม) 

762 727 

12 
MRT ตลาดบางใหญ่-ถ.โยธาธิการ 
นนทบุรี (วงกลม) 

653 623 

13 
MRT คลองบางไผ่-หมู่บ้านบ้านบัวทอง 
(วงกลม) 

677 380 

4.2. ผลการทดลองเดินรถในระบบนำส่งผูโ้ดยสาร 
(FEEDER) 

เส้นทางที ่ได้รับการคัดเลือกในการทดลองระบบนำส่ง คือ 
เส้นทาง MRT แยกติวานนท์-ท่าน้ำนนทบุรี โดยเป็นเส้นทางที่มีการ
เชื่อมต่อทางราง ทางบกและทางน้ำ ก่อนการดำเนินงานผู้วิจัยได้ทำ

การประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อต่าง ๆ พร้อมทั้งแจกเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในบริเวณเส้นทางให้ได้รับทราบข่าว
ดังรูปที่ 5 

  

 
รูปที่ 5 การประชาสัมพันธ์โครงการ 

สำหรับเส้นทาง MRT แยกติวานนท์-ท่าน้ำนนทบุรี มีจำนวน
ผู้โดยสารคาดการณ์ในวันธรรมดา 761 คน/วัน แบ่งเป็นในชั่วโมง
เร่งด่วน 75 คน/ชม. นอกชั่วโมงเร่งด่วน 55 คน/ชม. และในวันหยุด 
656 คน/วัน แบ่งเป็นในชั่วโมงเร่งด่วน 38 คน/ชม. นอกชั่วโมง
เร่งด่วน 67 คน/ชม.  

การให้บริการ ให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ ต้ังแต่เวลา 6.00 น. 
– 20.00 น. โดยรถมินิบัสจำนวน 3 คันและในวันเสาร์ – วันอาทิตย์ 
ตั ้งแต่เวลา 8.00 น. – 18.00 น. โดยรถมินิบัสจำนวน 1 คันดัง
เส้นทางรูปที่ 6 และรูปรถบริการดังรูปที่ 7 

 
รูปที่ 6 แนวเส้นทาง MRT แยกติวานนท์-ท่าน้ำนนทบุรี 
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รูปที่ 7 การให้บริการเส้นทาง MRT แยกติวานนท์-ท่าน้ำ

นนทบุรี 

ผลการทดสอบระบบนำส่ง ในกลางเดือนกันยายน-กลางเดือน
ตุลาคม พบว่าจำนวนการใช้รถบริการของผู้โดยสารมีจำนวนไม่คงที่
ทั้งวันธรรมดาและวันหยุด โดยวันธรรมดามีผู้โดยสารเฉล่ีย 218 คน/
วัน และวันหยุดมีผู้โดยสารเฉลี่ย 106 คน/วัน โดยในวันธรรมดามี
ผู้ใช้บริการมากกว่าในวันหยุด 2 เท่า  

รูปที่ 8 จำนวนผู้โดยสารวันธรรมดา 

รูปที่ 9 จำนวนผู้โดยสารวันหยุด 

 การประเมินผลการให้บริการ ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่อยู่ในช่วง
อายุ 36-45 ปี มีรายได้น้อยกว่า 15,000 บาท/เดือน มีจุดเริ่มต้น
ของการเดินทางส่วนใหญ่จากที่พักอาศัย และมีจุดหมายปลายทาง
คือสถานที่ทำงาน สำหรับการใช้รถไฟฟ้าส่วนใหญ่สถานีต้นทางอยู่ที่
สถานีแยกติวานนท์ รองลงมาคือสถานีอื่น ๆ ของรถไฟฟ้าสายอื่น ๆ 
และสถานีปลายทางอยู ่ท ี ่สถานีอ ื ่น ๆ ของรถไฟฟ้าสายอื ่น ๆ 
รองลงมาคือสถานีแยกติวานนท์  

ด้านความพึงพอใจในการใช้บริการระบบนำส่ง สามารถสรุปได้
ว่า ผู้โดยสารพึงพอใจในบริการมากที่สุดร้อยละ 75 และหากใน

อนาคตมีระบบนำส่งแบบนี้อย่างถาวรส่วนใหญ่จะยังคงใช้บริการ
ร้อยละ 94 โดยประเภทรถและอัตราค่าโดยสารที่ผู้ใช้งานพึงพอใจ
คือ รถโดยสารประเภทใดก็ได้ขนาด 10-20 ที่นั ่งขึ ้นกับอัตราค่า
โดยสารที่ร้อยละ 37 และระยะเวลาการรอรถท่ีพึงพอใจคือ 5 นาทีที่
ร้อยละ 57 

ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการระบบนำส่ง ผู้ใช้บริการต้องการให้
พิจารณาขยายเส้นทางการให้บริการบริเวณวงศ์สว่าง งามวงศ์วาน 
สะพานพระนั่งเกล้า และบางใหญ่ สามารถติดตามเส้นทางการเดิน
รถได้ ผู้ใช้บริการเห็นด้วยกับการให้บริการโดยไม่คิดค่าโดยสาร หาก
ในอนาคตเปิดให้บริการระบบนำส่ง ควรชำระค่าโดยสารผ่านระบบ
ออนไลน์ได้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ และมีการระบุ
ตารางเวลาการเดินรถที ่ช ัดเจน เพื ่ออำนวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้บริการ 

อุปสรรคระหว่างการดำเนินการทดลองระบบนำส่ง เนื่องจากรถ
ที ่ใช้ในการทดสอบเป็นรถมินิบ ัส ประชาชนที ่ใช้บริการขนส่ง
สาธารณะทั่วไปจึงคิดว่ามีการเก็บค่าโดยสาร และมีค่าโดยสารที่สูง
กว่ารถสองแถว และไม่คุ้นชินกับระบบนำส่งรูปแบบใหม่ จึงส่งผลต่อ
การเลือกใชบ้ริการ 

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษานี้ ผู้วิจัยได้ทราบถึงการใช้ระบบนำส่งผู้โดยสาร 
(Feeder) โดยอาศัยการรวบรวมข้อมูล การคาดการณ์จำนวน
ผู้โดยสาร และการทดลองการเดินรถเป็นระยะเวลา 1 เดือน จาก
การทดลองเดินรถมีผู้โดยสารมาใช้บริการ 218 คน/วันในวันธรรมดา
และ 106 คน/วันในวันหยุดซึ่งเป็นจำนวนที่น้อยกว่าการคาดการณ์ 
4-5 เท่า ทั้งนี้ประชากรโดยรอบเส้นทางระบบนำส่งอาจยังไม่คุ้นชิน
กับระบบขนส่งรูปแบบใหม่และอาจไม่ได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึงและ
ต่อเนื่อง แต่ในการทดลองระบบนำส่งผู้โดยสารในครั้งนี้ถือว่าได้รับ
การตอบรับจากผู้โดยสารที่ดีในระดับหนึ่ง  ถึงแม้ว่าผู้โดยสารจะ
ไม่ได้ใช้ระบบนำส่งในการไปยังหรือกลับจากสถานีรถไฟฟ้าทั้งหมด
แต่ได้ถือเป็นการแนะนำระบบขนส่งรูปแบบใหม่ให้ประชาชนได้รู้จัก 

ข้อเสนอแนะ ในอนาคตหากมีการเปิดเส้นทางการเดินรถใหม่
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องกับการขนส่งผู้โดยสาร ควรมีการวิเคราะห์
เส้นทาง จำนวนผู้โดยสาร ค่าโดยสาร ความคุ้มทุน และการทดลอง
เดินรถเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในอนาคต และการประชาสัมพันธ์
โครงการอย่างต่อเนื ่อง สำหรับผู ้ประกอบการในเส้นทางอาจ
พิจารณาจากผู้ประกอบการเดิมบริเวณเส้นทางนั้นก่อน ส่วนการ
สนับสนุนโครงการ ภาครัฐควรมีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายของระบบ
นำส่ง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้ระบบขนส่งมวลชนแทนการใช้
รถยนต์ส่วนบุคคล และการเดินทางจากที่พักอาศัยไปยังระบบขนส่ง
มวลชนโดยทั ่วไปมีระยะทางในการเดินทางที่สั ้น อาจส่งผลให้มี
จำนวนผู้โดยสารที่ไม่มากพอและเป็นสาเหตุที่ทำให้ไม่คุ้มทุน สุดท้าย
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ประเภทรถในการให้บริการระบบนำส่งผู้โดยสาร (Feeder) อาจเป็น
รถพล ังงานไฟฟ้า หร ือรถ EV (Electric Vehicle) ซ ึ ่ งสามารถ
ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่สร้างมลภาวะและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีก
ทั้งค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงต่าง ๆ ต่ำกว่ารถพลังงานเชื้อเพลิง  

6. กิตติกรรมประกาศ 

ผู ้ว ิจัยขอขอบคุณบริษัทอินฟรา พลัส จำกัด สถาบันขนส่ง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ให้การสนับสนุน ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่
จากกรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรีและ
ผู้ประกอบการที่ให้การช่วยเหลือ รวมถึงผู้โดยสารในโครงการทุก
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บทคัดย่อ 

การประยุกต์ใช้กลยุทธ์การกำหนดราคาการจอดรถ สามารถส่งผลต่อการลดจำนวนการใช้รถส่วนตัวของผู้เดินทางในเขตเมือง ดังนั้นความเข้าใจ
ในปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับกลยุทธ์มาตรการจ่ายค่าธรรมเนียมการจอดรถ จึงเป็นส่ิงสำคัญสำหรับนักวางแผนการขนส่งในการประยุกต์ใช้กลยุทธ์
การกำหนดราคาการจอดรถในเขตเมืองอย่างเหมาะสม งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อกลยุทธ์มาตรการจ่ายค่าธรรมเนียม
การจอดรถในเมืองเชียงใหม่ ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis) โดยทำการสำรวจข้อมูลความ
คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้รถยนต์และจักรยานยนต์ ที่จอดรถในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ จำนวน 630 คน ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การยอมรับมาตรการค่าธรรมเนียมการจอดรถในเมืองเชียงใหม่ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านความตั้งใจ (Intention) ปัจจัยด้านการตระหนักรู้ถึงปัญหา 
(Problem Awareness) ปัจจัยด้านบรรทัดฐานทางสังคม (Subjective Norm) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio – Economic) และปัจจัย
ด้านพฤติกรรม (Behavioral)  
คำสำคัญ: ค่าธรรมเนียมการจอดรถ, มาตรการด้านราคา, ความเต็มใจที่จะจ่าย, การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ 

Abstract 

Application of parking pricing strategies can influence the reduction of private car usages in urban city. In addition, 
understanding the factors influencing the acceptance of parking fee scheme strategy is wisely essential for transportation 
planners in the application of parking fee scheme strategy. The purpose of this research is to analyze factors influencing the 
acceptance of parking fee scheme strategy in Chiang Mai city using Exploratory Factor Analysis technique. Random sampling 
survey is utilized and approximately 630 motorcycle and private car users are interviewed. The study results indicate that the 
sets of variables such as intention, problem awareness, subjective norm, socio – economic, and behavioral factors are 
significant the acceptance of parking fee scheme strategy willingness to pay parking fee in Chiang Mai city. 
Keywords: Parking fee, Pricing Strategy, Willingness to pay, Exploratory Factor Analysis 

 
1. ความเป็นมาของปญัหา 

จังหวัดเชียงใหม่ในอดีต จนถึงปัจจุบัน เป็นเมืองที่มีความสำคัญ
ทางเศรษฐกิจ และสังคมในหลายด้านประกอบด้วย ความสำคัญทาง
ประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน (โบราณสถาน โบราณวัตถุต่าง ๆ สถานที่
สำคัญทางพุทธศาสนา) ศูนย์การเรียนรู้การศึกษาชั้นนำหลายแห่ง 
(มหาวิทยาลัย โรงเรียน แหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างอาชีพฯ) ตลอดจน
ศูนย์กลางการค้าขายของภาคเหนือ (ห้างสรรพสินค้า ตลาดกระจาย
สินค้า) และการขนส่งชั้นนำ (ท่าอากาศยานนานาชาติ) ดึงดูดการ
เดินทางและปริมาณรถท่ีเพ่ิมขึ้นอย่างมาก ส่งผลต่อการจราจรติดขัด
หลายพื้นที ่ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีจำนวนผู ้เดินทางเข้ามาใน
จังหวัดเพิ่มมากขึ้นกว่าร้อยละ 8.46 ต่อปี (ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 
พ.ศ. 2560) [1] และการเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 (ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 
2563) ต่อปีของจำนวนรถจดทะเบียนในจังหวัดเชียงใหม่ [2] ดังนั้น
เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในเขตเมืองเชียงใหม่ งานวิจัยนี้

จึงสนใจเกี่ยวกับการควบคุมความต้องการในการเดินทาง (Travel 
Demand Management; TDM) ด ้ วยมาตรการ เช ิ งบ ั งค ับคือ
มาตรการเก็บเงินค่าธรรมเนียมในการจอดรถ (Parking fee) อย่างไร
ก็ตามการประยุกต์ใช้มาตรการด้านราคาค่าธรรมเนียมการใช้ที่จอด
รถให้มีประสิทธิภาพควรที่จะได้รับการยอมรับจากผู้ใช้รถในพื้นที่
ให้บริการ งานวิจัยนี้จึงได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับมาตรการ
เก็บเงินค่าธรรมเนียมการจอดรถ โดยทำการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ใช้บริการในพื้นที่ศึกษา หากมีการกำหนดมาตรการหรือนโยบาย
การเก็บเงินค่าธรรมเนียมที่จอดรถ จะมีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจในการยอมรับมาตรการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมที่จอดรถ  

2. ทฤษฏี และงานวิจยัทีเก่ียวข้อง 

2.1. ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

การยอมรับ (Acceptability) เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง
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ต่อความสำเร็จในการประยุกต์์ใช้นโยบายสาธารณะ ในงานวิจัยนี้ 
ตัวแปรที่ใช้ตรวจสอบการยอมรับซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การ
ปรับพฤติกรรมสามารถอธิบายได้ด้วย The Theory of planned 
behavior [3] 

The theory of planned behavior (TPB) [4,5] เป็นทฤษฎีที่
ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายสำหรับการศึกษาทัศนคติและ
อิทธิพลของทัศนคติที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หลักการของ 
TPB กล่าวว่าการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ (Human behavior) 
จะได้ร ับอิทธิพลจากความตั ้งใจแสดงพฤติกรรม (Behavioral 
intention) และสิ ่งที ่มีอิทธิพลต่อความตั ้งใจแสดงพฤติกรรมนั้น 
ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 3 ประการ ได้แก่ ทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรม 
(Attitudes towards the behavior)  บรรท ั ด ฐ านของบ ุ คคล
เก ี ่ยวก ับพฤต ิกรรม (Subjective norm about the behavior) 
และการรับรู ้ถ ึงการควบคุมพฤติกรรมของตนเองในการแสดง
พ ฤ ต ิ ก ร ร ม ใ ด  ๆ  (Perceived behavioral control of the 
behavior) โดยการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมนี้ มีอิทธิพลโดยตรง
ต่อพฤติกรรมด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยตามทฤษฎี TPB 
ตามท่ีกล่าวข้างต้น แสดงในรูปของแบบจำลองได้ดังแสดงในรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1  แบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยใน The theory 

of planned behavior [5] 

จากรูปที่ 1 ทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรม คือการประเมนิของบุคคล
ที่มีต่อภาพรวมของพฤติกรรมใดๆ ซึ่งเกิดจากความเช่ือเก่ียวกับผลที่
น่าจะตามมาจากพฤติกรรม (Behavioral beliefs) และการประเมิน
หรือตัดสินผลที ่ตามมาไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือลบ ถ้าผลการ
ประเมินของบุคคลต่อผลท่ีตามมาเป็นบวก บุคคลนั้นก็จะมีทัศนคติที่
ดีต่อพฤติกรรมนั้น ในทางตรงข้ามถ้าผลการประเมินเป็นลบ บุคคล
นั้นก็จะมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อพฤติกรรมดังกล่าว 

บรรทัดฐานของบุคคลเก่ียวกับพฤติกรรม คือการรับรู้ของบุคคล
เกี่ยวกับความคาดหวัง หรือความต้องการของสังคมที่มีต่อบุคคลนั้น 
ในการที่จะกระทำหรือไม่กระทำพฤติกรรมใดๆ ซึ่งเกิดจากความเช่ือ
ของบ ุคคลต ่อความต ้องการของส ังคม  (Normative beliefs) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนใกล้ชิดกับบุคคลนั้น อาทิ คนในครอบครัว 
เป็นต้น ที่ต้องการจะให้บุคคลนั้นแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง 

และการประเมินหรือตัดสินความเช่ือนั้นทั้งทางบวกหรือลบ 
ปัจจัยสุดท้ายได้แก่ การรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมของตนเอง

ในการแสดงพฤติกรรมใดๆ คือความรู้สึกยากหรือง่ายในการแสดง
พฤติกรรมใดๆ ซึ่งเกิดจากความเชื่อของบุคคลที่มีต่อปัจจัยที่อาจ
ส่งเสริมหรือขัดขวางการแสดงพฤติกรรมนั ้น (Control beliefs) 
และการรับรู้ถึงกำลังของปัจจัยดังกล่าวที่มีต่อความเชื่อมั่นที่จะทำให้
บุคคลสามารถแสดงพฤติกรรมได้หรือไม่ 

2.2. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

Piriyawat, C., Narupiti, S., and Suthiranart, Y [6] ได้ศึกษา
เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับมาตรการควบคุมความต้องการ
ในการเดินทาง (TDM) มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายคือผู้ที่เดินทางเข้ามาใน
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาเกี ่ยวกับการยอมรับ
มาตรการ TDM ซึ่งใช้เทคนิคการเก็บแบบสอบถามรวมจำนวน 20 
มาตรการ แบ่งออกเป็น 6 ส่วนได้แก่ 1) ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและ
สังคม เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา ฯ 2) ข้อมูลด้านการเดินทาง 
เช่น จุดประสงค์การเดินทาง จุดต้นทาง-ปลายทาง ฯ 3) คำถามเชิง
ทัศนคติของเหตุ และผลในการเลือกใช้รถส่วนบุคคล 4) คำถามเชิง
ทัศนคติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการเดินทางจากรถยนต์ส่วนบุคคล
เป็นระบบขนส่งสาธารณะ หรือการเดินทางท่ีไม่ใช้เคร่ืองยนต์ (Non-
Motorized Transport) 5) คำถามสำรวจกลุ่มนักท่องเท่ียวเก่ียวกับ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษทางเสียง มลพิษทางอากาศ และ
ทัศนคติที่มีต่อ TDM และ 6) คำถามให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรการ TDM และประโยชน์จากมาตรการ TDM โดยงานวิจัยนี้ได้
ใส่ TDM 8 มาตรการใหญ่ในแบบสอบถาม ประกอบด้วย 1. 
มาตรการด้านการใช้ยานพาหนะร่วมกัน (Sharing mode strategy) 
2. มาตรการบังคับไม่ให้จอดรถ (Parking restraint strategy) 3. 
มาตรการส่งเสริมรูปแบบการเดินทางทางเลือก (Alternative 
mode enhancement strategy) 4. มาตรการปร ับปร ุ งระบบ
ข น ส ่ ง ส า ธ า ร ณ ะ  ( Public transportation improvement 
strategy) 5. มาตรการการ ใช ้ ท ี ่ ด ิ น  ( Land use strategy) 6. 
มาตรการควบค ุมการจราจร  (Traffic restraint strategy) 7. 
มาตรการแบบยืดหยุ่นเวลา (Flex time strategy) และ 8. มาตรการ
ด้านการเงิน (Financial strategy) ผลการศึกษาพบว่า มาตรการ
ด ้ านกา ร เ ง ิ น  ( Financial Strategy) ท ี ่ ม ี ม าตรการ เ ก ็ บ เ งิ น
ค ่ าธรรมเน ียมเข ้ าพ ื ้นที่  (Area License Scheme; ALS) และ
มาตรการเก็บเง ินค ่าธรรมเน ียมที ่จอดรถ (Parking Tax) เป็น
มาตรการ TDM ที่ได้รับการยอมรับและสามารถนำมาปรับใช้ได้จริง
เป็นอันดับหนึ ่ง มาตรการที ่ได้รับการยอมรับอันดับถัดมาได้แก่ 
มาตรการปรับปรุงรูปแบบทางเลือก ได้แก่ ทางรถประจำทางพิเศษ 
(Exclusive Bus Lane) ปร ับปร ุ งทาง เด ิน  และทางจ ักรยาน 
(Walking and bicycling enhancement) เป็นต้น 

Ison and Wall [7] ได้ทำการศึกษาเพื ่อตรวจสอบมาตรการ
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การยอมรับ (Acceptability) มาตรการการเก็บเงินค่าที ่จอดรถ 
(Parking price) ของผู้เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลในการเดินทาง
ไปทำงาน โดยวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา โดยตัวแปรที่นำมา
วิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย สถานะภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
ข้อมูลการเดินทาง เช่น เวลาในการเดินทาง, ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง, ค่าที่จอดรถ และกับทัศนคติต่อการเก็บเงินค่าที่จอดรถ 
เป็นต้น ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการทราบกอ่น
เป็นอันดับแรกเกี่ยวกับการจัดการเรื่องเงินค่าธรรมเนียมที่จอดรถ 
(Revenue allocation) เป ็นมาตรการท ี ่ส ่งผลต ่อการยอมรับ
มาตรการเก็บเงินค่าธรรมเนียมที่จอดรถ 

Bergantino et al. [8] ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
ผ ู ้ เด ินทางในการเล ือกพ้ืนท ี ่จอดรถ ด ้วยว ิธ ีการทดลองทาง
คอมพ ิวเตอร ์ ในห ้องปฏ ิบ ัต ิการ ซ ึ ่ งใช ้ โปรแกรม  z-Tree มี
วัตถุประสงค์เพื ่อวิเคราะห์การตอบสนองของผู ้เดินทางในการ
เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะพื้นที่ที่จอดรถ ได้แก่ ระยะเวลาในการจอด
รถ ราคาค่าธรรมเนียมที่จอดรถ ระยะทางจากจุดจอด-จุดปลายทาง 
ระยะเวลาในการหาที่จอดรถ และความจุของที่จอดรถ เป็นต้น และ
คุณลักษณะทางเศรษฐกิจ และสังคมของผู้เดินทาง ได้แก่ อายุ เพศ 
อาชีพ รายได้ เป็นต้น ผลการศึกษาพบว่า ราคาค่าธรรมเนียมที่จอด
รถและเวลาในการหาท่ีจอดรถ ส่งผลอย่างมากต่อการเปล่ียนแปลงที่
จอดรถของผู้เดินทาง แต่ระยะทางจากจุดจอด - จุดปลายทาง ส่งผล
น้อยกว่าการเปล่ียนแปลงท่ีจอดรถของผู้เดินทาง 

Teknomo el al. [9] ได้ศ ึกษาพฤติกรรมของผู ้ใช้รถในการ
เลือกที่จอดรถ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเข้าใจถึงพฤติกรรมการเลือกที่
จอดรถของผู้ขับขี่ พื้นที่ศึกษาในบริเวณย่านธุรกิจหลักเมืองสุราบา
ยา อินโดนีเซีย มีการประยุกต์ใช้แบบจำลองวิเคราะห์การถดถอย 
(Regression Models) การว ิเคราะห์แบบลำดับข ั ้น (Analytic 
Hierarchy Process; AHP) และแบบจำลองมัลต ิโนเม ียลโลจิท 
(Multinomial Logit Model) ประกอบด้วยปัจจัยที ่ใช้พิจารณา
ได้แก่ วัตถุประสงค์ในการเดินทาง ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม
ของผู้ขับขี่ ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของสถานที่ที่จอดรถ เช่น ราคา
ค่าธรรมเนียม ความสะดวกสบายและความพร้อมของสถานที่จอด
รถ ความปลอดภัย ระยะเวลาในการจอดรถ ระยะเวลาในการ
เดินทางจากจุดจอด-จุดปลายทาง ระยะเวลาในการหาที่จอดรถ ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงต่อพฤติกรรมของผู้ใช้รถในการ
เลือกที่จอด ได้แก่ วัตถุประสงค์ในการเดินทาง ความพร้อมของ
สถานท่ีจอดรถ ระยะเวลาการหาที่จอดรถ ระยะเวลาในการเดินทาง
จากจุดจอด-จุดปลายทาง เป็นต้น ปัจจัยที่มีอิทธิพลรองลงมาได้แก่ 
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม ความสะดวกสบายของท่ีจอดรถ และ
ความปลอดภัย เป็นต้น 

Ruisong et al. [10] ได้ทำการศึกษาเกี ่ยวกับพฤติกรรมการ
เลือกที่จอดรถริมขอบทางของผู้ใช้รถส่วนบุคคล กลุ่มเป้าหมายคือ

การสัมภาษณ์ผู้ใช้เส้นทาง ทั้งผู้ใช้ทางเป็นประจำ และผู้ใช้ทางใหม่ 
โดยใช ้แบบจำลอง  Binary Logistic Regression ม ีป ัจจ ัยท ี ่ ใช้
ตัดสินใจในแบบจำลอง 2 ปัจจัย ได้แก่ 1 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและ
สังคม เช่น เพศ อายุ อาชีพ รายได้ เป็นต้น 2 ปัจจัยระดับการ
ให้บริการที่จอดรถ เช่น ค่าธรรมเนียมที่จอดรถ ระยะเวลาในการหา
ที่จอดรถ ความปลอดภัย และระยะทางจากจุดจอด-จุดปลายทาง 
ผลของการศึกษาพบว่า พฤติกรรมของผู้ใช้เส้นทางที่เป็นผู้ใช้ทาง
ใหม่ ไม่คุ้นชินสถานที่ ให้ความสำคัญกับระยะทางในการเดินทาง
จากจุดจอด-จุดปลายทาง ความปลอดภัย และค่าธรรมเนียมที่จอด
รถ ตามลำดับ ผู้ใช้ทางประจำให้ความสำคัญกับระยะเวลาในการหา
ที่จอดรถมากกว่า 

Brooke et al. [11] ได้ทำการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ระยะเวลาการหาที ่จอดรถริมขอบทางในภูมิภาคตะวันออกของ
ประเทศอังกฤษ ใช้แบบจำลองความถดถอยเชิงเส้นแบบผสมหลาย
ระดับ (Multilevel Mixed Effects Linear Regression Models) 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถามจำนวน 1,003 ตัวอย่าง จาก
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เลือกจอดรถริมขอบทาง ปัจจัยที่ใช้ในการเลือก
ถามในแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ รายได้ วัตถุประสงค์การ
เดินทาง ค่าธรรมเนียมที่จอดรถ สภาพอากาศ ความหนาแน่นในการ
จอดรถริมขอบทาง ระยะทางจากจุดจอด-จุดปลายทาง ระยะเวลา
การเดินทางจากจุดจอด-จุดปลายทาง เวลาในการหาที่จอดรถในแต่
ละครั้ง ทิศทางของกระแสจราจร ความกว้างของถนน ขนาดช่อง
จอดรถ และความยาวของช่องจอดรถ ผลการศึกษาพบว่า ลำดับ
ความสำคัญในการหาที่จอดรถริมขอบทางประกอบด้วย ระยะทาง
จากจุดจอด-จุดปลายทาง ระยะเวลาในการหาที่จอดรถ ระยะเวลา
ในการเดินทางจากจุดจอด-จุดปลายทาง ค่าธรรมเนียมที่จอดรถ 
และสภาพอากาศ ตามลำดับ 

Van der Waerden [12] ได้ศึกษาแบบจำลองการวิเคราะห์
พ ื ้นท ี ่จอดรถสำหรับทำนายผลกระทบเฉพาะพ ื ้นที่ (Parking 
Analysis Model for Prediction Effects in Local Area) ทำการ
วิเคราะห์การตัดสินใจเลือกที่จอดรถริมขอบทางของผู้เดินทางใน
พื้นที่ที่แตกต่างกันสำหรับการตัดสินใจเดินทางออกจากบ้านและได้
จอดรถ จนเสร็จธุระแล้วออกจากพื้นที่จอดรถ โดยกลุ่มเป้าหมาย
เป็นผู้ที่อาศัยในพื้นที่เมือง 2 เมืองในประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้แก่ 
เมืองเวนด์โฮเวน (Veldhoven) และเมืองไอนด์โฮเวน (Eindhoven) 
มีปัจจัยที่ใช้ในการออกแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ จุดประสงค์ใน
การเดินทาง จุดประสงค์ในการใช้ที่จอดรถ ระยะเวลาในการจอดรถ
ในแต่ละครั้ง ลักษณะของพื้นที ่จอดรถ ความจุของพื้นที ่จอดรถ 
ค่าธรรมเนียมที ่จอดรถ ระยะทางจากจุดจอด-จุดปลายทาง 
ระยะเวลาในการเข้าถึงพ้ืนที่จอดรถ เป็นต้น ผลการศึกษาพบว่า 
ค่าธรรมเนียมที่จอดรถ เวลาในหารหาที่จอดรถ และระยะทางจาก
จุดจอด-จุดปลายทาง เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญตามลำดับในการ
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ตัดสินใจของผู้เดินทางและผู้ใช้บริการที่จอดรถในการเลือกจอดรถ 
Parkany, Gallagher, and Viveiros [13] ได้ศึกษาความสำคัญ

ของทัศนคติที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทาง ซึ่งใช้ปัจจัยเชิง
ทัศนคติมาตรวจสอบความตั ้งใจของกลุ ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 
ความร ู ้ ความเข ้ า ใจเก ี ่ ยวก ับท ัศนคติ  (Cognitive attitude) 
ความร ู ้ส ึก (Affective attitude) และท ัศนคต ิ เช ิงพฤต ิกรรม 
( Behavioral attitude) โ ด ย ใ ช้ แ บบจ ำ ลอ ง  Discrete choice 
modeling ทำการวิเคราะห์พฤติกรรมในการเลือกเดินทาง ผลการ
วิเคราะห์พบว่าข้อมูลด้านทัศนคติความเข้าใจมีนัยสำคัญต่อการ
พฤติกรรมการเดินทางของกลุ ่มตัวอย่าง (Cognitive attitude) 
นอกจากนี้ผลของงานวิจัยยังบอกว่าการใช้ตัวแปรด้านทัศนคติอื่น ๆ 
เข้ามาร่วมในการอธิบายพฤติกรรม สามารถอธิบายผลได้ดีกว่าการ
ใชตั้วแปรด้านทัศนคติความเข้าใจเพียงอย่างเดียว 

สุรเมศวร์  พิริยะวัฒน์ และจัตุรงค์  อินทะนู [14] ได้ศึกษา
อิทธิพลของพฤติกรรมในอดีต ทัศนคติ บรรทัดฐานบุคคลเชิงสังคม 
และความรู้สึกเชิงบวกที่มีต่อการใช้รถจักรยานในชีวิตประจำวัน 
กรณีศึกษาตำบลบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ใช้ทฤษฎี MGB 
(Model of Goal-Directed Behavior) ในการอธิบายพฤติกรรม
ของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 420 ตัวอย่าง ใช้วิธีการเก็บแบบสอบถาม
ในการรวบรวมข้อมูล จากนั้นใช้เทคนิคของการวิเคราะห์ด้วยโมเดล
สมการโครงสร้าง SEM (Structure Equation Modeling) เพื่อหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยเชิง
ทัศนคติ บรรทัดฐานบุคคลเชิงสังคม การรับรู้ถึงประสิทธิภาพของ
มาตรการ ความรู ้ส ึกเชิงบวกและความรู ้ส ึกเชิงลบต่อการใช้
รถจักรยาน ความปรารถนาที่จะใช้รถจักรยาน และความตั้งใจที่จะ
เปลี่ยนพฤติกรรม เป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในการเลือกใช้รถจักรยาน และปัจจัยพฤติกรรมในอดีต 
ยังส่งผลต่อการเปล่ียนพฤติกรรมการเลือกใช้รถอย่างมีนัยสำคัญ 

Annum et al. [15] ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกที่จอดรถบนถนนของผู้ขับรถยนต์ เพื่อกำหนดพฤติกรรมการ
เล ือกท ี ่ จอดรถบนถนนของผ ู ้ ข ับข ี ่ รถยนต ์ ในแบบจำลอง 
PARKAGENT โดยใช้ว ิธ ีการว ิเคราะห์แบบ Multinomial Logit 
Models พบว่าปัจจัยที ่ส่งผลในการศึกษาได้แก่ ราคาที ่จอดรถ 
ระยะเวลาในการเดินทางจากจุดจอดรถถึงจุดปลายทาง จำนวนรถที่
จอด และความปลอดภัย ผลการศึกษาพบว่า เมื่อราคาที่จอดรถมี
ราคาถูก จะทำให้ผู ้เดินทางเลือกจอดรถริมขอบทางมากขึ ้น ถ้า
ระยะทางจากจุดจอดรถไม่ไกลจากจุดปลายทาง และจำนวนรถท่ี
จอดในที่จอดรถมีน้อย ผู้เดินทางก็เลือกที่จะจอดรถริมขอบทางมาก
ขึ ้นเช่นกัน และด้านความปลอดภัยถ้าพื ้นที ่ในที ่จอดรถมีความ
ปลอดภัยผู้เดินทางเลือกจะจอดรถมากย่ิงขึ้น 

Sahan [16] ได้ทำการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้ที่จอด
รถในศูนย์การค้าและตลาด ในประเทศออสเตรเลีย ที ่ม ีความ

แตกต่างกันในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การเก็บค่าธรรมเนียมที่จอดรถ 
ระบบขนส่งอัจฉริยะ (ITS) ระยะทางจากจุดจอด-จุดปลายทาง 
รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัย โดยการเก็บข้อมูลใช้วิธีการเก็บ
ด้วยแบบสอบถามให้กับผู้ที่มาใช้บริการที่จอดรถในศูนย์การค้าและ
ตลาด จำนวน 500 ชุด ปัจจัยที่ใช้พิจารณาได้แก่ ปัจจัยด้านลักษณะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้ใช้รถส่วนบุคคล ปัจจัยด้านลักษณะ
การเดินทาง เช่น ระยะเวลาในการหาที่จอดรถ ระยะทางจากจุด
จอด-จุดปลายทาง ความจุของที่จอดรถ เป็นต้น และปัจจัยอื่น ๆ 
เช่น ความปลอดภัย ค่าธรรมเนียมที่จอดรถ การหาที่จอดรถด้วย
ระบบอัจฉริยะ เป็นต้น โดยผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การเลือกจอดรถของผู ้ใช ้รถส่วนบุคคลในศูนย์การค้า ได ้แก่ 
ระยะทางจากจุดจอด-จุดปลายทางใกล้ ใช้เวลาน้อย การหาที่จอด
รถด้วยระบบอัจฉริยะง่าย เป็นต้น ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกจอดใน
ตลาดของผู้ใช้รถส่วนบุคคลได้แก่ ง่ายต่อการค้นหาที่จอดรถ สภาพ
อากาศ ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่จอดรถ การหาที่จอดรถด้วย
ระบบอัจฉริยะ  

2.3. พ้ืนที่ศึกษา 

การศึกษานี้ได้กำหนดให้พ้ืนที่ภายในถนนวงแหวนรอบที่ 1 ของ
จังหวัดเชียงใหม่ (ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 และทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 1141) ครอบคลุมพื ้นที ่กว่า 40 ตาราง
กิโลเมตร เป็นพื ้นที ่หลักในการเดินทางเข้ามาทำกิจกรรมของผู้
เดินทาง ทั้งเดินทางเพื่อศึกษา ทำงาน (Work trip) เพื่อท่องเที่ยว 
(Travel) [17] โดยมีแหล่งด ึงด ูดก ิจกรรมที ่สำค ัญ ได ้แก ่ [18] 
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลกาดสวน
แก้วเชียงใหม่ เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ต บริเวณย่าน
สรรพสินค้าเมญ่า บริเวณตลาดต่าง ๆ บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ 
บริเวณเจดีย์หลวง เป็นต้น ดังแสดงในรูปที่ 2 

 
รูปที่ 2  พ้ืนที่ศึกษาภายในถนนวงแหวนรอบท่ี1จังหวัดเชียงใหม่ 

2.4. กลุ่มเป้าหมาย 

งานศึกษานี้ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้รถจักรยานยนต์ และ 
รถยนต์ โดยจะใช้ว ิธ ีการสุ ่มแบบไม่เจาะจง (Simple Random 
Sampling) บร ิ เวณพ ื ้นที่ แหล ่ งก ิจกรรมท ี ่ สำค ัญ  ได ้แก ่  1 ) 
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 2) ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลกาด
สวนแก้วเชียงใหม่ 3) บริเวณห้างสรรพสินค้าเมญ่า 4) ตลาดธานินท์ 
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5) บริเวณย่านนิมมานเหมินท์ 6) ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ 
7) ตลาดวโรรส 8) ตลาดเมืองใหม่ เป็นต้น 

2.5. เครื่องมือในการวิจยั 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการศึกษาครั้งนี้ ได้ใช้วิธีการเก็บ
ข ้ อม ู ลด ้ ว ยแบบสอบถาม  (Questionnaire) โดย ให ้ ผ ู ้ ต อบ
แบบสอบถามเป็นผู ้อ ่าน และทำแบบสอบถามด้วยตัวเอง ซึ่ง
แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่  

ส่วนที่ 1 เป็นส่วนของข้อมูลโดยท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เช่น เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา อาชีพ เป็นต้น  

ส่วนที่ 2 เป็นส่วนของคำถามเชิงทัศนคติในการใช้รถ ใช้ถนน 
ความชอบส่วนบุคคล เช่น ทัศนคติด้านการจอดรถริมทาง ความรู้สึก
เม ื ่อต ้องเส ียค ่าธรรมเน ียมท ี ่จอดรถ ความต ั ้ งใจในการเสีย
ค่าธรรมเนียม ซึ่งการเก็บข้อมูลในส่วนที่ 2 เป็นการเก็บข้อมูลโดยใช้
การวัดแบบ Likert’s Scales 5 ระดับโดยแบ่งระดับความคิดเห็น
ต่าง ๆ ดังตารางที่ 1 เป็นต้น 

ตารางท่ี 1 การอธิบายผลของค่าคะแนนเฉล่ียความคิดเห็น 

คะแนน ค่าเฉลี่ย การแปลผล 
1 1.00 - 1.80 เห็นด้วยน้อยที่สุด 
2 1.81 - 2.60 เห็นด้วยน้อย 
3 2.61 – 3.40 ปานกลาง 
4 3.41 – 4.20 เห็นด้วยมาก 
5 4.21 – 5.00 เห็นด้วยมากที่สุด 

 
ส่วนที่ 3 เป็นส่วนของความคิดเห็นต่อการยอมรับมาตรการการ

เก็บค่าธรรมเนียมที่จอดรถว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
อย่างไร ที่ไม่กระทบต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบัน 

3. ผลการวิเคราะห ์

ในการ เก ็บรวบรวมแบบสอบถามจำนวนท ั ้ งส ิ ้ น  630 
แบบสอบถาม ได้ทำการตัดแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก เช่น 
ผู้ตอบแบบสอบถามตอบไม่ครบ ตอบไม่สมเหตุสมผลต่อราคามาก
เกินไป เป็นต้น ซึ ่งข ้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม [19] ดังแสดงในตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จำนวนข้อมูล 630 ข้อมูล จำนวน ร้อยละ 

อายุ 
ชาย 289 46 
หญิง 341 54 

ระดับ
การศึก
ษา 

ต่ำกว่าปริญญาตรี 193 31 
ปริญญาตรี 389 61 

สูงกว่าปริญญาตรี 48 8 

จำนวนข้อมูล 630 ข้อมูล จำนวน ร้อยละ 

อาชีพ 

นักเรียน /นักศึกษา  160 25 
ข้าราชการ  /พนักงานราชการ  109 17 

รัฐวิสาหกิจ 77 12 
พนักงานเอกชน 164 27 
ธรุกิจส่วนตัว 97 15 

อ่ืน ๆ 23 4 
อายุเฉล่ีย 33.06 ปี (SD. = 12.613) 
รายได้เฉล่ีย 22,000 บาท (SD. = 14,000) 
จำนวนยานพาหนะท่ีครอบครอง 2.41 คัน (SD. = 1.112) 

*หมายเหตุ: Standard Deviation (SD) คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
จากแบบสอบถามพบว่าผู้ตอบเป็นเพศหญิงร้อยละ 54 เพศชาย

ร้อยละ 46 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรีร้อยละ 
61 สูงกว ่าระด ับปร ิญญาตร ีร ้อยละ 8 อาย ุเฉล ี ่ยของผ ู ้ตอบ
แบบสอบถาม 33 ปี (SD = 12.613) รายได ้ เฉล ี ่ยของผ ู ้ตอบ
แบบสอบถาม  22 ,000 บาท  (SD = 14,000) ยานพาหนะท่ี
ครอบครองเฉล่ีย 2.41 คัน (SD = 1.112) 

3.1. การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสำรวจ (EXPLORATORY 
FACTOR ANALYSIS; EFA) 

เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสำรวจเป็นการจำแนกกลุ่มที่มี
ความสัมพันธ์เดียวกันทั้งทิศทางบวก (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็น
บวก) หรือในทิศทางตรงข้าม (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็นลบ) 
เพื่อให้ได้กลุ่มปัจจัยที่สามารถอธิบายปัจจัยเชิงทัศนคติได้ โดยมีการ
ตรวจสอบค่าสถิติของไคเซอร์-ไมเยอร์-โอคิน (Kaiser-Meyer-Olkin; 
KMO) และค่าสถิติบาร์ทเลท (Bartlett’s Test) พบว่า ค่า KMO มี
ค่าระหว่าง 0 ถึง 1 ค่าที่ได้ออกมามีค่าเท่ากับ 0.869 ค่าสถิติบาร์
ทเลทที่ใช้ทดสอบมีค่าเท่ากับ 4792.1 ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 แสดง
ให้เห็นว่าเมตริกซ์สหสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กัน สามารถวิเคราะห์
ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ [20] 

เมื่อค่าสถิติทดสอบผ่านจึงทำการสกัดปัจจัยด้วยวิธีการ PCA 
(Principal Component Analysis) ดังแสดงในตารางที ่ 3 พบว่า 
องค์ประกอบปัจจัยที่มีค่าไอเกน (Eigen value) มากกว่า 1 อยู่ 5 
ค่าในการเป็นตัวแทนของกลุ่มปัจจัยในการยอมรับมาตรการเก็บ
ค่าธรรมเนียมที่จอดรถ ค่าไอเกนที่ต้องมากกว่า 1 เพราะใช้ในการ
อธิบายความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างได้มากน้อยเพียงใด [21] 
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ตารางท่ี 3 จำนวนปัจจัย ค่าไอเกน ร้อยละความแปรปรวนสะสม 

ปัจจัย 
Initial Eigenvalues 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 
1 6.618 26.473 26.473 
2 2.245 8.980 35.453 
3 1.573 6.293 41.746 
4 1.154 4.618 46.364 
5 1.131 4.522 50.886 
6 .993 4.212 55.098 
7 .965 3.739 58.837 
8 .915 3.539 62.376 
9 .855 3.418 65.794 
10 .813 3.250 69.044 
จากตารางที ่ 3 องค์ประกอบปัจจัยเชิงทัศนคติการยอมรับ

มาตรการเก็บค่าธรรมเนียม 5 ปัจจัย ประกอบด้วย ปัจจัยด้านความ
ตั ้งใจ มีค่าไอเกนที ่ 6.618 ปัจจัยด้านการตระหนักรู ้ป ัญหามี
ค่าไอเกน 2.245 ปัจจัยด้านบรรทัดฐานทางสังคมมีค่าไอเกน 1.573 
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม มีค่าไอเกน 1.154 และปัจจัยด้าน
พฤติกรรมมีค่าไอเกน 1.131 ดังแสดงในตารางท่ี 4 และตารางที่ 5  

ตารางท่ี 4  ค่าน้ำหนักปัจจัยหลังจากการหมุนแกน 

ปัจจัย 
Component 

1 2 3 4 5 
ต้ังใจเสียเงินเพ่ือลดอาชญากรรม 
INT3  .731 .114 .096 .006 .155 
ต้ังใจเสียเงินเพ่ือลดอุบัติเหตุ 
INT4  .637 .192 .146 .032 .190 
ต้ังใจเสียเงินเพราะใกล้ที่ทำธุระ 
INT2  .630 .077 .257 .080 .034 
ต้ังใจเสียเงินทุกคร้ังเมื่อไปทำธุระ 
INT1  .627 -.048 .359 .157 .021 
รู้สึกปลอดภัยจากอาชญากรรม 
EMO2  .605 .287 .158 -.009 .100 
รู้สึกปลอดภัยจากอุบัติเหตุ 
EMO3  .600 .223 .084 .017 .204 
ยินดีจ่ายเงินค่าธรรมเนียมเพ่ือให้รถไม่ตากแดด 
BEHAV4  .473 .099 .349 -.097 .108 
รู้สึกสบายใจเมื่อจอดรถเสียเงินค่าธรรมเนียม 
EMO1  .454 .304 .141 -.007 .162 
จอดรถข้างทางเส่ียงอุบัติเหตุ 

ปัจจัย 
Component 

1 2 3 4 5 
PA3  .210 .784 -.010 -.034 .038 
จอดรถข้างทางทำให้รถติด 
PA1  .111 .721 .184 .013 .126 
จอดรถข้างทางเส่ียงอาชญากรรม 
PA2  .108 .717 .166 .113 .036 
ที่จอดรถมีไม่เพียงพอ 
PA4  .209 .549 -.028 -.108 .147 
ความเต็มใจที่จะจ่ายค่าธรรมเนียม 
Can pay  .198 .366 .283 -.045 .305 
ครอบครัวบอกให้จอดเสียเงินค่าธรรมเนียม 
NORM1  .184 .238 .696 -.069 .033 
เพ่ือนสนิทบอกให้จอดเสียเงินค่าธรรมเนียม 
NORM4  .206 .022 .668 .067 .137 
ประหยัดเวลาเดินทาง 
BEHAV3  .380 .091 .526 .059 .072 
ครอบครัวสนับสนุนให้จอดเสียเงินค่าธรรมเนียม 
NORM2  .383 .016 .518 .102 .154 
ลังเลเมื่อผู้โดยสารให้จอดเสียเงินค่าธรรมเนียม 
NORM3  .083 .153 .515 .146 .411 
Grade  .052 .037 .013 .891 .106 
Age  .086 .009 .133 .879 .013 
Job  -.023 -.037 -.137 .781 .072 
Salary  .094 .010 .217 .742 .088 
ไม่ทำธุระเมื่อหาที่จอดรถยาก 
BEHAV2  .188 .070 .132 .143 .777 
ไม่ทำธุระเมื่อได้ที่จอดรถไกลเกินไป 
BEHAV1 .174 .128 .220 -.026 .699 
ต้ังใจลดการใช้รถส่วนตัวลง 
INT5 .369 .187 -.001 .002 .468 

*หมายเหตุ อายุ อาชีพ เงินเดือน ระดับการศึกษาเป็นคำถามปลายเปิด 
(Open End) ที่เหลือใช้การให้คะแนน 1 - 5 คะแนน (Likert’s Scales)  

จากปัจจัยแฝงที่ได้จึงทำการตั้งชื่อ และความหมายของแต่ละ
ปัจจัยเพื ่อให้เข้าใจง่าย และเห็นถึงความสำคัญในการกำหนด
มาตรการในการเก็บค่าธรรมเนียมในอนาคตและลดการต่อต้านเมื่อ
นำนโยบาย หรือมาตรการมาใช้ และเมื่อทราบถึงความหมายในแต่
ละตัวแปรข้างต้นแล้วนั้น จึงทำการรวมกลุ่มตัวแปรตามค่าน้ำหนัก
ปัจจัยและค่าไอเกนที่มีค่ามากกว่า 1 ดังตารางที่ 3 ที่กล่าวข้างต้น 
ให้เป็นปัจจัยแฝง จึงได้ต้ังชื่อกลุ่มปัจจัยแฝงแสดงถึงกลุ่มปัจจัยแฝงที่
มีความสัมพันธ์ในทางเดียวกัน ดังแสดงในตารางท่ี 5 
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ตารางท่ี 5  กลุ่มปัจจัยแปรแฝงท้ัง 5  

ปัจจัยแฝง ค่าไอเกน ปัจจัยสังเกต 
น้ำหนัก
ปัจจัย 

ความ
ต้ังใจ 

6.618 

INT3 .731 
INT4 .637 
INT2 .630 
INT1 .627 
EMO2 .605 
EMO3 .600 

การ
ตระหนักรู้
ปัญหา 

2.245 

PA3 .784 
PA1 .721 
PA2 .717 
PA4 .549 

บรรทัด
ฐานทาง
สังคม 

1.573 

NORM1 .696 
NORM4 .668 
BEHAV3 .526 
NORM2 .518 
NORM3 .515 

เศรษฐกิจ
และสังคม 

1.154 

Grade .891 
Age .879 
Job .781 
Salary .742 

พฤติกรรม
เต็มใจ 

1.131 
BEHAV2 .777 
BEHAV1 .699 

*หมายเหตุ: ความหมายตัวแปรใช้ตารางท่ี 4 แทน 
ปัจจัยแฝงทั้ง 5 ปัจจัยเป็นตัวแทนของทัศนคติด้านการยอมรับ

มาตรการเก็บเงินค่าธรรมเนียมที่จอดรถ ประกอบด้วยปัจจัยด้าน
ความตั้งใจ (INT) ที่มีค่าไอเกนมากที่สุดที่ 6.618 เป็นตัวแทนของ
กลุ่มปัจจัยความตั้งใจในการเสียค่าธรรมเนียมที่จอดรถ จากการเสีย
เงินเพื่อความปลอดภัยและประหยัดเวลาประกอบด้วยปัจจัยสังเกต
ได้ ดังนี้ ความตั้งใจที่จะเสียเงินค่าธรรมเนียมเพื่อลดอาชญากรรม, 
ตั ้งใจเส ียเง ินค ่าธรรมเน ียมเพื ่อลดอุบ ัต ิ เหตุ , ตั ้งใจเส ียเงิน
ค่าธรรมเนียมเพราะใกล้ที่ทำธุระ, รู้สึกปลอดภัยจากอาชญากรรม
และรู้สึกปลอดภัยจากอุบัติเหตุ เป็นต้น ปัจจัยแฝงลำดับ 2 คือการ
ตระหนักรู้ปัญหา (PA) ที่มีค่าไอเกน 2.245 เป็นตัวแทนของกลุ่มการ
ร ับร ู ้ถ ึงป ัญหาการจราจรในสภาพเม ืองเช ียงใหม่ในป ัจจ ุบัน 
ประกอบด้วยปัจจัยสังเกตได้คือ จอดรถริมขอบทางเสี่ยงที่จะเกิด
อุบัติเหตุ, เสี่ยงที่จะเกิดอาชญากรรม, จอดรถริมขอบทางทำให้รถ
ติด และที่จอดรถในปัจจุบันมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ เป็นต้น
บรรทัดฐานทางสังคมมีค่าไอเกน 1.573 เป็นตัวแทนของกลุ่มปัจจัย
ด้านการคล้อยตามทางสังคมกล่าวคือ เมื่อคนใกล้ชิด เช่น พ่อ แม่ 

เพื ่อสนิท สามี ภรรยา บอกให้จอดรถแบบเสียค่าธรรมเนียมโดย
ส่วนมากจะปฏิบัติตามทั้งสิ้น ปัจจัยแฝงด้านเศรษฐกิจและสังคม มี
ค่าไอเกน 1.154 ประกอบด้วย อายุ อาชีพ เงินเดือน และระดับ
การศึกษาที่ส่งผลต่อการยอมรับมาตรการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมที่
จอดรถในเมืองเชียงใหม่ สุดท้ายปัจจัยแฝงด้านพฤติกรรมที ่มี
ค่าไอเกน 1.131 เป็นตัวแทนของพฤติกรรมที ่จะยกเลิกการทำ
กิจกรรมนั้น ๆ เมื่อหาที่จอดรถไม่ได้ หรือที่จอดรถอยู่ไกลมาก ๆ 
จากท่ีจะทำธุระ เป็นต้น  

4. บทสรุป 

งานวิจ ัยนี้ ได ้สำรวจปัจจัยเช ิงพฤติกรรมของการยอมรับ
มาตรการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมที่จอดรถในเมืองเชียงใหม่ โดยเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมา ภายในถนนวงแหวน
รอบที ่ 1 และถนนมหิดล ที ่ม ีพ ื ้นที ่กว ่า 40 ตารางกิโลเมตร 
ประกอบด้วยพื้นที่สำคัญในการทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยรอบ เช่น 
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลกาดสวน
แก้วเชียงใหม่ เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ต บริเวณย่าน
ห้างสรรพสินค้าเมญ่า อนุสาวรีย ์สามกษัตริย ์ เป็นต้น ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง (54%) 
เพศชาย (46%) ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักเรียน/นักศึกษา (25%) 
รับราชการ/พนักงานราชกร (17%) รัฐวิสาหกิจ (12%) พนักงาน
เอกชน (26%) ธุรกิจส่วนตัว (15%) ระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญา
ตรี (31%) ปริญญาตรี (62%) สูงกว่าปริญญาตรี (8%) อายุเฉล่ีย
ของผู้ตอบแบบสอบถาม 33 ปี รายได้เฉลี่ย 22,000 บาทต่อเดือน 
การครอบครองยานพาหนะเฉล่ีย 2.41 คัน เป็นต้น ผลการวิเคราะห์
แสดงถึงปัจจัยที่มีผลต่อการสำรวจเชิงพฤติกรรมของการยอมรับ
มาตรการด้านราคาที่จอดรถในเมืองเชียงใหม่ มี 5 ปัจจัย ได้แก่ 1. 
ปัจจัยความตั้งใจ (Intention) ที่เป็นตัวแทนของความตั้งใจในการ
เสียเงินค่าธรรมเนียมเพื่อความปลอดภัย และประหยัดเวลาในการ
เด ินทาง  2. ป ัจจ ัยด ้านการตระหน ักร ู ้ถ ึงป ัญหา (Problem 
Awareness) เป็นตัวแทนของการรู ้สภาพปัญหาการจราจรใน
ปัจจุบันจากการจอดรถท่ีไม่เป็นระเบียบริมขอบทาง และที่จอดรถไม่
เพียงพอ 3. ปัจจัยด้านบรรทัดฐานทางสังคม (Subjective Norm) 
เป็นตัวแทนของการทำตามผู ้ที ่ตนเองเคารพ เช่น พ่อ แม่ ครู/
อาจารย์ พระสงฆ์ สามี ภรรยา บุตร เป็นต้น เมื่อบุคคลที่ตนเคารพ
บอกให้จอดรถแบบเสียค่าธรรมเนียมก็จะทำตาม 4. ปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจและสังคม (Socio – Economic) ที่ประกอบด้วยอาชีพ 
อายุ ระดับการศึกษา และเงินเดือนที่ได้ ที่ส่งผลต่อการยินยอม
จ่ายเงินค่าธรรมเนียมที่จอดรถยิ ่งมีอายุมาก การศึกษาสูง และ
เงินเดือนมาก จะมีอัตราการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมที่จอดรถที่สูงขึ้น
ตามไปด้วย และ 5. ปัจจัยด้านพฤติกรรม (Behavioral) เป็นตัวแทน
ของการยกเลิกพฤติกรรมเมื่อได้ที่จอดรถไกลจากที่ทำธุระมาก ๆ 
หรือหาที่จอดรถยาก แสดงให้เห็นถึงการเดินทางที่ไม่ไกลจากจุด
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จอดรถไปถึงจุดที ่ทำธุระ จะทำให้บุคคลเต็มใจที่จะจ่ายเงินเพ่ือ
อำนวยความสะดวกกับตนเอง เป็นต้น  

อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้ไม่ได้นำปัจจัยแฝงด้านพฤติกรรมเชิง
จิตวิทยาอื่น ๆ เช่น พฤติกรรมในอดีต (Past Behavior) การรับรู้
ประส ิทธ ิภาพของมาตรการ (Effectiveness) ความเสมอภาค 
(Fairness) การจำกัดสิทธิเสรีภาพ (Infringement on freedom) 
เป็นต้น นอกจากนี ้การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ปัจจัยการ
ยอมรับมาตรการด้านราคาจากกลุ่มตัวอย่างประเทศที่พัฒนาแล้ว 
กับประเทศที่กำลังพัฒนาก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจ การให้ความสำคัญ 
ความคิดเห็นของกลุ่มผู้ใช้รถยนต์และกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ต่อ
การจ่ายค่าธรรมเนียมจอดรถ จะเหมือนหรือต่างกันอย่างไร ควร
พิจารณาแยกกลุ่มกันหรือไม่ อาจเป็นประเด็นสำหรับงานวิจัยลำดับ
ต่อไป  

5. กิตติกรรมประกาศ 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
อรรถวิทย์  อุปโยคิน อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยที่กรุณาสละเวลา
อันมีค่าให้การช่วยเหลือ ให้ความรู้ ทุนการศึกษา คำแนะนำ เทคนิค
วิธ ีการเขียนงานวิจัย ตลอดจนตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องให้
งานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้ทำวิจัยขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง
ไว้ ณ ที่นี้  

ขอขอบพระคุณผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ดร. เกรียงไกร อรุโณ
ทยานันท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. สุรเมศวร์  พิริยะวัฒน์ ที่ให้
คำแนะนำพร้อมช่วยแก้ไขข้อบกพร่องให้งานวิจัยชิ ้นนี ้สมบูรณ์ 
ตลอดจนเทคนิคการเขียนงานวิจัยให้เป็นงานวิจัยที่สมบูรณ์ 

ขอขอบพระค ุณคณาจารย ์ภาคว ิศวกรรมขนส ่ ง  คณะ
ว ิศวกรรมศาสตร์ มหาว ิทยาล ัยเช ียงใหม่ ที ่ ให ้ความรู้ และ
ขอบพระคุณบัณทิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับทุน
งานวิจัยที่สนับสนุนงานวิจัยมา ณ ที่นี้ 

ขอขอบพระคุณครอบครัว ที่ให้กำลังใจในทุก ๆ เรื ่อง คอย
ผลักดันยามไม่มีกำลังใจ และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของทุกความสำเร็จ
ในทุกส่ิงที่ผ่านมา ขอขอบพระคุณ 
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บทคัดย่อ 

จากการศึกษาและเก็บข้อมูลช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (ETC) ณ ด่านฯ อาจณรงค์ เพื่อหาจำนวนตัวอย่างที่เหมาะสม โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือแก้ปัญหาจราจรสะสมหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ พบว่ามีระยะเวลาในการให้บริการเฉล่ียนับต้ังแต่ผู้ใช้บริการหยุดรถเพ่ือจ่ายค่า
ผ่านทางพิเศษจนกระทั่งออกจากด่านฯ 2 วินาทีต่อคัน โดยกำหนดจุดเริ่มต้นจากบริเวณหัวเกาะเป็นจุดสมมติจุดที่หนึ่งเพื่อจ่ายค่าผ่านทางจนสิ้นสุด
เป็นจุดสมมติจุดที่สองของการเก็บข้อมูล ค่าที่ได้นี้สามารถนำไปคำนวณหาปริมาณรถสูงสุดที่วิ่งผ่านด่านเก็บค่าผ่านทางได้ เพื่อหาความสามารถใน
การระบายรถสำหรับระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ซึ่งพบว่าระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษในรูปแบบเงินสด (MTC) ระบายรถได้ 360 คันต่อชั่วโมง และ
ระบบเก็บค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติ (ETC) 1 ช่องจราจร ระบายรถได้ 1,000-1,800 คันต่อชั่วโมง เมื่อนำข้อมูลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับปริมาณจราจร
ที่ผ่านได้จริงในวันเก็บข้อมูลจำนวน 6 ชั่วโมง กรณียกเลิกไม้ก้ันช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (ETC) เพ่ือศึกษาความสามารถในการว่ิงผ่าน
ของรถว่าเต็มประสิทธิภาพความจุของด่านหรือไม่ พบว่าก่อนและหลังวันทดสอบ ณ ด่านฯ อาจณรงค์ มีปริมาณการระบายการจราจรเพิ่มขึ้น 
1.42% ณ ด่านฯ สาธุประดิษฐ์ 1 มีปริมาณการระบายการจราจรเพ่ิมขึ้น 2.16% ณ ด่านฯ ท่าเรือ 1 มีปริมาณการระบายการจราจรเพ่ิมขึ้น 0.33% 
ทั้งนี้ได้ทำการทดสอบรวม 3 วันทำการ และพบว่าสามารถระบายการจราจรได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.3% อย่างไรก็ตาม พบว่าปริมาณจราจรในช่วงเวลาที่
ทำการทดสอบยกไม้กั้นสามารถช่วยระบายการจราจรได้แต่ยังไม่เต็มกับความจุ เนื่องจากผู้ใช้ส่วนใหญ่ยังคงชะลอขณะเข้าใช้ช่องทางเสมือนมีไมก้ั้น
และสภาพทางกายภาพของแต่ละด่านที่แตกต่างกัน  
คำสำคัญ: การระบายการจราจร, ระยะเวลาให้บริการ, ไม้ก้ันช่องทางอัตโนมัติ 

Abstract 

This study focuses on the efficiency of traffic flow regarding characteristics of the current expressways. The case study is 
about the removal of automatic barriers at At Narong, Sathupradit 1 and Port 1. This study collects data from Electronic Toll 
Collection System (ETC), in the interest of solving traffic congestion at tollbooth areas. The study shows that the service time 
requires approximately two seconds per vehicle, counting from when users stop to pay until they drive pass the tollbooth. 
This service time can be used to evaluate the maximum capacity of vehicles that can drive pass the tollbooth and the 
capability to manage the traffic flow. The result of the evaluation for the Manual Toll Collection System (MTC) is 360 vehicles 
per hour, similar to previous study which is 300 – 450 vehicles per hour, while the result for ETC (1 lane) is as good as 1,000-
1,800 vehicles per hour. The data of the case study about the removal of automatic barriers at the three expressways is 
collected for 6 hours and compared with the real traffic volume on that day. Before and after the test date, there is about a 
percent increase in overall traffic volume: 1.42% for At Narong, 2.16% for Sathupradit 1, and 0.33% for Port 1. The result after 
3 workdays of testing indicates 1.3% increase in capability to manage traffic flow, which also increases traffic efficiency. 
However, this is still not at the highest possible performance, due to the different characteristics of the expressways and user 
behavior that tends to slow down when passing through the tollbooth.  
Keywords: Traffic Flow, Service Time, Automatic Barriers 
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1. บทนำ 

1.1. ที่มาและความสำคญัของปัญหา 

ปัญหาการจราจรที่เกิดขึ้นบนโครงข่ายทางพิเศษของการทาง
พิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) อาจมีสาเหตุจากหลายปัจจัย ทั้งการ
ติดขัดที่เกิดขึ้นแบบไม่เป็นประจำที่เป็นผลมาจากอุบัติการณ์ต่างๆ  
ที่เกิดขึ้นบนทางพิเศษ เช่น อุบัติเหตุ รถจอด รถเสีย เป็นต้น และ
การติดขัดที่เกิดขึ้นแบบเป็นประจำ ซึ่งเกิดจากปริมาณรถสูงเกินกว่า
ความจุที่รับได้ ทั้งบนทางหลักและบริเวณหน้าด่านเก็บด่านเก็บค่า
ผ่านทาง (โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน) ซึ่งที่ผ่านมา กทพ. ก็ได้ทำ
การแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การเปิดช่องจราจรสวนทาง
ในช่วงเวลาเร่งด่วน การให้ข้อมูลข่าวสารกับผู้ใช้ทาง หรือการให้
พนักงานจราจรช่วยอำนวยการจราจรบนทาง เป็นต้น  

ทั้งนี้ จากปัญหาการจราจรบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง
พิเศษ ซึ ่งรูปแบบการจัดเก็บค่าผ่านทางเริ ่มต้นจากการจัดเก็บ 
ค่าผ่านทางแบบจ่ายเงินสดหรือ Manual Toll Collection System 
(MTC) แต่เนื ่องจากด่านเก็บค่าผ่านทางรูปแบบนี ้ผ ู ้ใช ้บริการ
จำ เป ็นต ้องหย ุดรถเพ ื ่ อจ ่ ายและรอเง ิ นทอนค ่ าผ ่ านทาง  
ทำให้เกิดเวลาในการให้บริการ (Service time) ขึ้น ต่อมาจึงมีการ
พัฒนาระบบจัดเก็บค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติ หรือ Electronic Toll 
Collection System (ETC) ขึ้น อย่างไรก็ตามในกรณีของด่านเก็บ
ค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติ (ETC) บางรูปแบบก็มี Service time 
เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการที่รถต้องชะลอความเร็วจนเกือบหยุดนิ่ง
เพื่อรอให้ไม้กั้นด่านเปิด ทำให้เกิดการสูญเสียของเวลา และเป็น
สาเหตุหนึ่งของปัญหาการติดขัดหน้าด่านเมื่อมีปริมาณรถผ่านด่าน
จำนวนมาก ด ังน ั ้น  เพ ื ่อลด Service time จ ึง เป ็นท ี ่มาและ
ความสำคัญของการทดสอบยกไม้กั้นและเป็นที่มาความสำคัญของ
การวิจัยในคร้ังนี้  

1.2. วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาความสามารถในการวิ่งผ่านของรถ กรณีไม่มีไม้กั้นที่
ช่องทาง กรณีศึกษา 3 ด่านฯ 

1.3. ขอบเขตการศึกษา 

เพื่อศึกษาผลการวิ่งผ่านของด่านเก็บค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติ 
(ETC) ณ ด่านฯ อาจณรงค์ ด่านฯ ท่าเรือ 1 และ ด่านฯ สาธุประดิษฐ์ 1 
กรณียกเลิกไม้ก้ันช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (ETC) โดย
ใช้ข้อมูลช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (ETC ช่องที่ 2) และ
ช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบจ่ายเงินสด (MTC ช่องที่ 1) ณ ด่านฯ 
อาจณรงค์ เป็นตัวแทนของการจำนวนตัวอย่างที ่เหมาะสมและ
ระยะเวลาในการให้บริการ (Service Time) ตั้งแต่ผู้ใช้บริการหยุด
รถเพ่ือทำการจ่ายค่าผ่านทางพิเศษจนกระทั่งออกจากด่านฯแสดงดัง

รูปที่ 1 แสดงรูปแบบของด่านฯ อาจณรงค์ ที่ใช้เป็นตัวแทนในการ
เก็บข้อมูลเวลาที่เข้าและออกจากระบบและเวลาในการให้บริการ 
ของระบบเก็บค่าผ่านแบบเงินสดและอัตโนมัติ เป็นเวลา 10 นาที 
พบว่าระยะห่างของการมาถึงในแต่ละคันของช่อง ETC (ช่องที่2) มี
ระยะห่างโดยเฉลี่ย 32 วินาที และ 22 วินาที สำหรับรูปแบบเงนิสด 
(MTC ช่องที่ 1) 

รูปที่ 1 ด่านฯ อาจณรงค์ ที่ใช้เป็นตัวแทนในการเก็บข้อมูล 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

2.1. ระบบเก็บค่าผา่นทางที่เก่ียวข้องในต่างประเทศ [1] 

ประเทศเกาหลีเริ่มใช้ระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสดและต๋ัว 
ตั้งแต่ปี 1969 ต่อมาได้พัฒนาสู่ระบบเก็บค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติ 
มีเครื่องชำระค่าผ่านทางอัตโนมัติและระบบออกตั๋วอัตโนมัติ และ 
มีการใช้บัตร Smart Card ในปี 2004 พร้อมเร่ิมใช้ระบบเก็บค่าผ่าน
ทางแบบยกเลิกไม้กั ้น หรือ Single Lane Free Flow (SLFF) ที่
สามารถใช้ความเร็วได้เพิ ่มขึ ้นเป็น 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง รองรับ
ปริมาณจราจรได้ 1,100 คัน/ชั่วโมง/ช่องทาง โดยใช้ระบบ Infrared 
Dedicated Short Range Communication (IR DSRC) และ  Radio 
Frequency Identification (RFID tag) และพัฒนาอย ่างต ่อเน ื ่อง
เปล ี ่ยนเป ็นระบบเก ็บค ่าผ ่านทางแบบ Multi-lane Free Flow 
(MLFF) ที่สามารถใช้ความเร็วได้เพิ ่มขึ ้นเป็น 50 - 80 กิโลเมตร/
ชั่วโมง รองรับปริมาณจราจรได้ถึง 1,500 คัน/ชั่วโมง/ช่องทาง ในปี 
2015 จนถึงปัจจุบัน ที่มีผู้ใช้ทางในระบบอัตโนมัติ 80% 

ประเทศญี่ปุ่นเริ่มดำเนินการเปิดใช้ระบบเก็บค่าผ่านทางแบบ
อัตโนมัติ ตั้งแต่ปี 2001 โดยที่มีผู้ใช้ทางในระบบอัตโนมัติเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื ่องจนกระทั ่งในปี 2018 มีสัดส่วนผู ้ใช้ทางในระบบ
อัตโนมัติสูงถึง 91.2% ด้วยการใช้มาตรการดึงดูดผู้ใช้ทาง อาทิเช่น 
การให้ส่วนลดค่าผ่านทางผู้ใช้ทางในระบบอัตโนมัติในช่วงกลางคืน 
ช่วงวันหยุด การเก็บค่าผ่านทางผู้ใช้ทางในระบบอัตโนมัติแบบตาม
ระยะทาง และระบบเก็บค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติของประเทศญี่ปุ่น
ในปัจจุบันยังคงใช้ทั้งระบบเก็บค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติแบบมีไม้ก้ัน
และแบบยกเลิกไม้ก้ันหรือ Single Lane Free Flow (SLFF) 
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2.2. การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

ขนาดของกลุ ่มตัวอย่าง (Sample size) เป็นสิ ่งสำคัญที ่ต ้อง
กำหนดให้เหมาะสมเพื่อเป็นตัวแทนของประชากรที่ทำการศึกษา เพ่ือ
ช่วยให้ผลการวิจัยมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งวิธีการกำหนดตัวอย่างมีหลาย
วิธี เช่น การกำหนดเกณฑ์ร้อยละของประชากร การใช้ตารางสำเร็จรูป 
หรือการใช้สูตรคำนวณ ในการศึกษานี้กลุ่มประชากร คือ ปริมาณรถ
ผ่านด่าน ซึ่งมีปริมาณไม่เท่ากันในแต่ละวัน ดังนั้น จึงใช้วิธีการศึกษา
ในกรณีไม่ทราบขนาดของประชากรที่แน่นอน โดยใช้สูตรของคอแครน 
(Cocran, 1977 อ้างถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) [2] ดังนี้ 

𝑛
𝜎 𝑍
𝑒

 
n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
σ = ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่าง 
e = ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมให้

เกิดขึ้นได้ 
Z = ค่า Z ที่ระดับความเช่ือมั่นหรือระดับนัยสำคัญ 

ถ้าระดับความเช่ือมั่น 95% หรือระดับนัยสำคัญ 0.05 มีค่า Z = 1.96 
ถ้าระดับความเช่ือมั่น 99% หรือระดับนัยสำคัญ 0.01 มีค่า Z = 2.58 

2.3. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

Diaz, C., Madrigal, J., Mappala, A., Palmiano, H., และ 
Sigua, R. [3] ทำการศึกษาเพื่อลดเวลาการให้บริการบริเวณด่าน
เก็บค่าผ่านทางโดยใช้ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ ณ เกาะลูซอน 
ประเทศฟิลิปปินส์ พบว่าการจัดสรรช่องเก็บค่าผ่านทางสำหรับ
ระบบ Manual และ E-Pass ให้สอดคล้องกับปริมาณและสัดส่วน
ของการใช้งาน E-Pass จะช่วยเพิ่มความสามารถในการให้บริการ
ของด่านเก็บค่าผ่านทางและลดความล่าช้าให้น้อยที่สุด ซึ่งหากผู้
ให้บริการทางพิเศษสามารถจูงใจให้เกิดการใช้งาน E-Pass เพิ่มมาก
ขึ้น ก็จะสามารถปรับสัดส่วนของด่านเก็บค่าผ่านทางระบบ E-Pass 
เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ส่งผลให้เกิดการลดความล่าช้าเฉลี่ยของระบบ 
ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่าการเปลี ่ยนแปลงอัตราค่าบริการก็ส่งผลต่อ
ผลลัพธ์ของการศึกษาด้วยเช่นกัน 

ธีรพจน์ ศิริไพโรจน์, เอกชัย สุมาลี, สุว ิชาณ สุระบาล [4]  
ได้ทำการศึกษาความสามารถในการระบายรถระบบเก็บค่าผ่านทาง
พิเศษรูปแบบต่างๆ เทคโนโลยีในการเพิ่มขีดความสามารถในการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง เช่น เปล่ียนระบบการจัดเก็บจากแบบ
เง ินสด มาเป ็นระบบการจ ัดเก ็บค ่าผ ่านทางแบบอ ัตโนม ั ติ 
Electronic toll collection system (ETC) ซึ่งสามารถเพิ่มอัตรา
การให้บริการจากระบบเดิม 300-450 คัน/ชั่วโมง/ช่อง เพิ่มขึ้นเป็น 
1,000-1,800 คัน/ชั่วโมง/ช่อง โดยระบบจัดเก็บฯ แบบ ETC  
จะช่วยลดเวลาการจัดเก็บ (service time) เป็นอย่างมาก แสดงดัง
ตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ความสามารถในการระบายรถระบบเก็บค่าผ่านทาง
พิเศษรูปแบบต่างๆ 

รูปแบบการเก็บค่าผ่านทาง 
อัตราการให้บริการ 

(คันต่อชั่วโมง) 
เก็บเงินสด 300 - 450 
คูปอง 500 – 800 
ระบบ ETC 1 ช่องจราจร  
และ Single Lane Free Flow (SLFF) 

1,000 – 1,800 

ระบบ Multi-Lane Free Flow (MLFF) 2,300  

3. วิธีการดำเนินการวจิัย 

3.1. พ้ืนที่ศึกษา 

การศึกษานี ้พิจารณาเลือกพื ้นที ่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
เส้นทางพิเศษเฉลิมมหานคร ประกอบด้วยด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
จำนวน 3 ด่าน ได้แก่ ด่านฯ  อาจณรงค์ ด่านฯ ท่าเรือ 1 และ ด่านฯ

สาธุประดิษฐ์ 1 ดังรูปที่ 2  

 
รูปที่ 2 พ้ืนที่ศึกษา 

3.2. การสุ่มตัวอย่างในการสำรวจ 

การสุ ่มตัวอย่าง (Sampling Procedures) มีว ัตถุประสงค์
เพ่ือให้ได้จำนวนของตัวอย่างที่น้อยที่สุด ซึ่งสามารถเป็นตัวแทนของ
ประชากรได้ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับการสำรวจทางด้าน
การขนส่งและจราจร เนื ่องจากจำนวนประชากรของการสำรวจ
ทางด้านการขนส่งและจราจรมีขนาดใหญ่ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่
จะต้องกำหนดจำนวนตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่างที่มีประสิทธิภาพ 
การสุ่มตัวอย่างที่ผิดพลาดและอคติของการสุ่มตัวอย่าง (Sampling 
Error and Sampling Bias) [5] โดยทั ่วไปแล้วการสุ ่มตัวอย่างที่
ผิดพลาดมักจะไม่ส่งผลต่อค่าเฉลี่ยหรือค่าเป้าหมายของตัวอย่าง
ขณะที่อคติของการสุ่มตัวอย่างมักจะเกิดจากการเลือกกรอบหรือ
ฐานข้อมูลในการสุ่มตัวอย่างที่ผิดพลาดทำให้ข้อมูลไม่มีความถูกตอ้ง 
ดังนั้น ก่อนเก็บข้อมูลจริงจึงทำการเก็บข้อมูลตัวอย่างเบื้องต้น 
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3.3. เปรียบเทียบผลการเก็บข้อมูลเวลาเบ้ืองต้นที่เข้าและ
ออกจากระบบ 

สรุปผลความสัมพันธ์จากการทดลองเก็บข้อมูลเพ่ือหาจำนวน
ตัวอย่างที่เหมาะสม เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ที่ ด่านฯ อาจณรงค์ 
พบว่า ช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบจ่ายเงินสด (MTC ช่องที่ 1)  
มี Headway ของรถท่ีเข้าสู ่ด่านฯ เฉลี่ย 22 วินาที และ Headway 
ของรถที่ออกจากด่านฯ เฉลี่ย 22 วินาทีเช่นเดียวกัน ส่วนเวลา 
ในการให้บริการมีค่าเฉลี่ย 10 วินาทีต่อคัน ขณะที่ช่องเก็บค่าผ่าน
ทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (ETC ช่องที่ 2) มี Headway ของรถท่ีเข้า
สู่ด่านฯ เฉลี่ย 32 วินาที และ Headway ของรถที่ออกจากด่านฯ 
เฉลี่ย 32 วินาทีเช่นเดียวกัน ส่วนเวลาในการให้บริการมีค่าเฉลี่ย  
2 วินาทีต่อคัน แสดงดังตารางที่ 2  

ตารางท่ี 2  ผลการทดสอบเวลาที่เข้าและออกจากระบบและเวลาใน
การให้บริการของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบเงินสด
และอัตโนมัติเบื้องต้น  

ช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบจ่ายเงนิสด (MTC ช่องที ่1) 

ค่าทางสถิต ิ
Arrival 
Time 

Departure 
Time 

Service 
Time 

Mean 0:00:22.00 0:00:22.00 0:00:10.00 
Max 0:04:26.26 0:04:20.20 0:00:18.18 
Min 0:00:04.04 0:00:04.04 0:00:06.06 
ช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (ETC ช่องที่ 2) 

ค่าทางสถิต ิ
Arrival 
Time 

Departure 
Time 

Service 
Time 

Mean 0:00:32.32 0:00:32.32 0:00:02.00 
Max 0:04:09.09 0:04:09.09 0:00:03.03 
Min 0:00:04.04 0:00:02.02 0:00:01.01 

3.4. ความสัมพันธ์ระหวา่งจำนวนข้อมูลที่ตอ้งเก็บข้อมูล
กับค่าระยะห่างที่ยอมให้คลาดเคลือ่นกับการมาถึงใน
แต่ละคันของระบบ ETC และ MTC 

ตารางท่ี 3 การส่งอิทธิพลของค่าระดับความคลาดเคล่ือน (e) ต่อ 
จำนวนตัวอย่างน้อยที่สุดที่ต้องศึกษาในระบบ ETC 

ระดับความเชื่อม่ัน 95% 95% 
z 1.96 1.96 

 SD 0.002442 0.002442 
e 0.000244 0.000445 

จำนวนข้อมูล (n) 384 115 
จากการคำนวณโดยใช้สูตรของคอแครน กรณีที่ไม่ทราบขนาด

ของประชากรที่แน่นอน ทำให้ได้จำนวนของตัวอย่างที่น้อยที่สุด  
ซึ ่งสามารถเป็นตัวแทนของข้อมูลที ่ระดับความเชื ่อมั่น 95%  
ดังตารางที่ 3 เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์เทียบจำนวนตัวอย่างที่เหมาะสมสำหรับ
การศึกษากรณีเปิดไม้ก้ันในวันทดสอบจริง 

การทดสอบจริง ดังรูปที่ 3 ทำการทดสอบโดยใช้ระยะเวลาด่าน
ละ 1 วันทำการ และพิจารณาข้อมูลในช่วงเวลา 6 ชั่วโมง (6.00-
12 . 00  น . )  พบว ่ า ร ถท ี ่ เ ข ้ า ม า ในระบบม ี จ ำนวนท ั ้ ง ส้ิ น  
6,882 คัน และมีรถขับผ่านไปโดยพลการหลังเปิดไม้กั ้นเฉลี่ย 
1.26% พร้อมทั ้งทำการศึกษาปริมาณจราจรก่อนและหลังการ
ยกเลิกไม้ก้ัน รายละเอียดดังหัวข้อถัดไป 

 
รูปที่ 3  การทดสอบเปิดไม้ก้ันประจำช่อง ETC 

3.5. การศึกษาผลรวมปริมาณจราจรรายชัว่โมงก่อน-หลัง 
เปิดไม้ก้ันช่องทางอัตโนมัติ 

การศึกษาผลรวมปริมาณจราจรรายชั ่วโมงกรณีที ่ม ีไม ้ ก้ัน
ช่องทางอัตโนมัติในวันที่ 5 มีนาคม 2562 และกรณีเปิดไม้ก้ัน
ช่องทางอัตโนมัต ิในวันที่ 4 มีนาคม 2562 ด่านฯ อาจณรงค์ 
มีตำแหน่งของช่องทางอัตโนมัติที่ช่องทางที่ 2 และ 4 ดังรูปที่ 4 
พบว่าปริมาณจราจรสูงสุดในช่วงเวลาทดสอบที่เวลา 7.00-8.00 น. 
ปริมาณจราจรสูงสุดเฉลี่ย 266 คัน/ชั่วโมง/ช่อง ดังรูปที่ 5 และ
ผลรวมปริมาณจราจรรายชั่วโมงก่อนเปิดไม้กั้นอยู่ที่ 2,109 คัน และ
หลังเปิดไม้กั้น 2,139 คัน ดังรูปที่ 6 แสดงว่าการเปิดไม้กั้นสามารถ
ระบายการจราจรเพ่ิมขึ้น 1.42% 

 

รูปที่ 4  รูปแบบของด่านฯ อาจณรงค์ 
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รูปที่ 5 ปริมาณจราจรรายช่ัวโมง (ก่อน-หลัง) เปิดไม้ก้ันช่องทาง

อัตโนมัติ ด่านฯ อาจณรงค์ 

 
รูปที่ 6 ผลรวมปริมาณจราจรรายช่ัวโมง (ก่อน-หลัง) เปิดไม้ก้ัน

ช่องทางอัตโนมัติด่านฯ อาจณรงค์ ช่วง 6.00-12.00 น. 

การศึกษาผลรวมปริมาณจราจรรายชั ่วโมงกรณีที ่ม ีไม ้ ก้ัน
ช่องทางอัตโนมัติในวันที่ 5 มีนาคม 2562 และกรณีเปิดไม้ก้ัน
ช่องทางอัตโนมัติในวันที่ 4 มีนาคม 2562 ด่านฯ สาธุประดิษฐ์ 1  
มีตำแหน่งของช่องทางอัตโนมัติที่ช่องทางที่ 2 และ 5 ดังรูปที่ 7 
พบว่าปริมาณจราจรสูงสุดในช่วงเวลาทดสอบที่เวลา 7.00-8.00 น. 
ปริมาณจราจรสูงสุดเฉลี่ย 402 คัน/ชั่วโมง/ช่อง ดังรูปที่ 8 และ
ผลรวมปริมาณจราจรรายชั่วโมงก่อนเปิดไม้กั้นอยู่ที่ 3,469 คัน และ
หลังเปิดไม้กั้น 3,544 คัน ดังรูปที่ 9 แสดงว่าการเปิดไม้กั้นสามารถ
ระบายการจราจรเพ่ิมขึ้น 2.16% 

 
รูปที่ 7 รูปแบบของด่านฯ สาธุประดิษฐ์ 1 

 
รูปที่ 8 ปริมาณจราจรรายช่ัวโมง (ก่อน-หลัง) เปิดไม้ก้ันช่องทาง

อัตโนมัติ ด่านฯ สาธุประดิษฐ์ 1 

 
รูปที่ 9 ผลรวมปริมาณจราจรรายช่ัวโมง (ก่อน-หลัง) เปิดไม้ก้ัน

ช่องทางอัตโนมัติด่านฯ สาธุประดิษฐ์ 1 ช่วง 6.00-12.00 น. 

การศึกษาผลรวมปริมาณจราจรรายชั ่วโมงกรณีที ่ม ีไม ้ ก้ัน
ช่องทางอัตโนมัติในวันที่ 7 มีนาคม 2562 และกรณีเปิดไม้ก้ัน
ช ่องทางอัตโนม ัต ิในว ันที่ 6 มีนาคม 2562 ด่านฯ ท่าเร ือ 1  
มีตำแหน่งของช่องทางอัตโนมัติที่ช่องทางที่ 2 และ 4 ดังรูปที่ 10 
พบว่าปริมาณจราจรสูงสุดในช่วงเวลาทดสอบที่เวลา 8.00-9.00 น. 
ปริมาณจราจรสูงสุดเฉลี่ย 120 คัน/ชั่วโมง/ช่อง ดังรูปที่ 11 และ
ผลรวมปริมาณจราจรรายชั่วโมงก่อนเปิดไม้กั้นอยู่ที่ 1,195 คัน และ
หลังเปิดไม้ก้ัน 1,199 คัน ดังรูปที่ 12 แสดงว่าการเปิดไม้ก้ันสามารถ
ระบายการจราจรเพ่ิมขึ้น 0.33% 

 
รูปที่ 10 รูปแบบของด่านฯ ท่าเรือ 1 
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รูปที่ 11 ปริมาณจราจรรายช่ัวโมง (ก่อน-หลัง) เปิดไม้ก้ันช่องทาง

อัตโนมัติ ด่านฯ ท่าเรือ 1 

 
รูปที่ 12 ผลรวมปริมาณจราจรรายช่ัวโมง (ก่อน-หลัง) เปิดไม้ก้ัน

ช่องทางอัตโนมัติด่านฯ ท่าเรือ 1 ช่วง 6.00-12.00 น. 

4. สรุป 

จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่าหลังการเปิดไม้กั้น มีปริมาณจราจร
สูงสุดเฉลี่ยในวันที่ทดสอบ ณ ช่องทางอัตโนมัติ ด่านฯ อาจณรงค์  
266 คัน/ชั่วโมง/ช่อง ด่านฯ สาธุประดิษฐ์ 1 402 คัน/ชั่วโมง/ช่อง และ
ด่านฯ ท่าเรือ 1 120 คัน/ชั่วโมง/ช่อง ซึ่งพบว่าค่าเฉลี่ยปริมาณจราจร
นี้ยังไม่เต็มประสิทธิภาพที่ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติทำได้ 
เนื่องจากปริมาณผู้ใช้ยังไม่สูงมากและสภาพทางกายภาพของแต่ละ
ด่านที่แตกต่างกัน อีกทั้งพบว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่ยังคงชะลอขณะเข้าใช้
ช่องทางเสมือนมีไม้กั้น ขณะที่การเปิดไม้กั้นช่องทางอัตโนมัติส่งผลให้
ปร ิมาณจราจรผ ่านด ่านฯ อาจณรงค์ เพ ิ ่มข ึ ้น 1.42% ด ่านฯ  

สาธุประดิษฐ์ 1 เพิ่มขึ้น 2.16% และด่านฯ ท่าเรือ 1 เพิ่มขึ้น 0.33% 
อย่างไรก็ตามการนำมาตรการเปิดไม้ก้ันมาใช้งาน พบว่ายังมีรถขับผ่าน
ไปโดยพลการเฉลี่ยคิดเป็น 1.26% ดังนั้น จึงควรมีมาตรการรองรับ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยเตรียมการจัดการกับรถฝ่าด่านฯ ด้วยการใช้
ระบบตรวจจับป้ายทะเบียนอัตโนมัติ และการบังคับใช้กฎหมายให้
เข้มงวด เพ่ือรองรับการพัฒนาระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติในอนาคต 

5. กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากผู้วิจัยได้รับความ
ช่วยเหลือจากพนักงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเจ้าหน้าที่
การทางพิเศษแห่งประเทศไทยทุกท่านที่ให้ข้อมูลและสนับสนุนในงาน
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 

6. การอ้างอิง 

[1] การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (2562). ผลการดำเนินงานการ
แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง
พิเศษตามแนวนโยบายกระทรวงคมนาคม. 

[2] ธีรวุฒิ เอกะกุล. (2543). ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และ
สังคมศาสตร์. อุบลราชธานี: สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี 

[3] Diaz, C., Madrigal, J., Mappala, A., Palmiano, H., and Sigua, 
R., (2005). Allocation of Electronic Toll Collection Lanes 
at Toll Plazas Considering Social Optimization of Service 
Times and Delay. Journal of the Eastern Asia Society for 
Transportation Studies, Vol 5, 1496-1509. 

[4] ธีรพจน์ ศิริไพโรจน์, เอกชัย สุมาลี, สุวิชาณ สุระบาล (2559). งาน
ศึกษาด้านจราจรเพื ่อจัดทำแผนแม่บทด้านการพัฒนาระบบ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง. วารสาร
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ปีที่ 11 ฉบับที่ 
1 มกราคม – มิถุนายน 2559, ISSN 1905-4548 หน้า 109-120. 

[5] ร่างรายงานคู ่มือมาตรฐานด้านการจัดระบบการจราจร เรื ่อง  
การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจราจร, โครงการจัดทำ
แผนพัฒนามาตรฐานด้านการจัดระบบการจราจรในเมืองภูมิภาค, 
ตุลาคม 2559 

 



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

TRL-33-1 

พฤติกรรมการยอมรับช่องว่างของรถเลี้ยวขวาสำหรบัเฟสสัญญาณไฟท่ีเปิดให้สัญญาณพร้อมรถทางตรงในทิศทางตรงข้าม  
บริเวณทางแยกบนถนนสามเสน 

นาย ภัคพล ศรีคงดวง1, รองศาสตราจารย์ ดร. วินัย รักสุนทร2  
1 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, จังหวัดปทุมธานี, ประเทศไทย 

*Corresponding author address: puckapol@hotmail.com 

บทคัดย่อ 

การให้สัญญาณไฟจราจรแบบแยกเฟสระหว่างรถเล้ียวขวากับรถทางตรงในทิศทางตรงข้าม (Protected phasing) เป็นที่นิยมใช้สำหรับทางแยก
ส่วนใหญ่ในประเทศไทย เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยบนทางแยก แต่ในบางคร้ัง การใช้สัญญาณไฟจราจรในลักษณะดังกล่าวอาจทำให้เกิดการเสียเวลา
ของยานพาหนะ และสิ้นเปลืองไฟเขียวเกินความจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บนทางแยกที่มีปริมาณจราจรในระดับต่ำ ซึ่งหนึ่งปัจจัยสำคัญในการใช้
วิเคราะห์รูปแบบเฟสสัญญาณไฟนั้น ขึ้นอยู่กับการจัดการรถเล้ียวขวา คือ ระยะเวลาการยอมรับในช่องว่างเพ่ือตัดกระแสจราจร ทั้งนี้ ผู้วิจัยยังไม่พบ
งานวิจัยที่มีการศึกษาพฤติกรรมการยอมรับช่องว่างของรถเลี้ยวขวาสำหรับเฟสสัญญาณไฟที่เปิดให้สัญญาณพร้อมรถทางตรงในทิศทางตรงข้าม 
(Permissive phasing) ดังนั้น การศึกษานี้จะทำการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อหาพฤติกรรมการยอมรับช่องว่างของรถเลี้ยวขวาสำหรับเฟส
สัญญาณไฟที่เปิดให้สัญญาณพร้อมรถทางตรงในทิศทางตรงข้าม เพื่อนำข้อมูลพฤติกรรมดังกล่าวไปใช้ในการออกแบบเฟสสัญญาณไฟจราจรให้มี
ความเหมาะสมกับทางแยกที่มีปริมาณจราจรในระดับต่ำได้ต่อไปในอนาคต 
คำสำคัญ: ช่องว่าง, แบบจำลอง, การให้สัญญาณไฟจราจรแบบรวมเฟส 

Abstract 

Protected phas plan is commonly used for most intersections in Thailand to ensure safety on the intersections. However, 
the use protected phase increases vehicle delay and wastes of green light than necessary especially on an intersection with 
low traffic volume. In this regard, studies conducted to determine the impact of a right-turn vehicle during the permitted 
phase have not been found. Therefore, this study will collect and analyze data to find gap acceptance for right turn vehicle 
in permissive phase. This adjustment factor could be used in the design of traffic signal phase to be suitable for intersections 
with low traffic volumes. 
Keywords: Gap, Simulation, Permissive phase 

 
1. บทนำ 

1.1. ที่มาและความสำคญัของปัญหา 

การออกแบบสัญญาณไฟจราจรบนทางแยก มีเป้าหมายเพื่อให้
เกิดการเคลื่อนที่ของยวดยานพาหนะเพื่อให้ผ่านทางแยกได้อย่าง
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยประเด็นหลักที่   ต้อง
พิจารณาในการออกแบบเฟสสัญญาณไฟจราจร คือ การจัดการรถที่
จะเลี้ยวขวา เนื่องจากเป็นทิศทางที่มีการตัดกับกระแสจราจรใน
ทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งมีผลต่อความปลอดภัยบนทางแยก   

ในประเทศไทย มักนิยมให้เฟสสัญญาณไฟจราจรสำหรับรถ
เลี้ยวขวา อยู่ด้วยกัน 2 ลักษณะ คือ การให้สัญญาณไฟจราจรแบบ
รวมเฟสระหว่างรถเลี ้ยวขวากับรถทางตรงในทิศทางตรงข้าม 
(Permissive phase) และการให้สัญญาณไฟจราจรแบบแยกเฟส
ระหว่างรถเลี้ยวขวากับรถทางตรงในทิศทางตรงข้าม (Protected 
phase) โดยทั ่วไปหากรถเลี ้ยวขวามีปริมาณใกล้เคียงกันและมี
ปริมาณสูง การให้เฟสสัญญาณไฟจราจรจะใช้รูปแบบ Protected 

phase เพื่อให้เกิดความปลอดภัยบนทางแยก แต่ในบางกรณีที่บน
ทางแยกนั้นมีปริมาณจราจรในระดับต่ำ การให้สัญญาณไฟจราจรใน
ลักษณะดังกล่าว อาจทำให้เกิดการเสียเวลาของยานพาหนะและ
สิ้นเปลืองไฟเขียวเกินความจำเป็น ซึ่งหนึ่งปัจจัยสำคัญในการใช้
วิเคราะห์รูปแบบเฟสสัญญาณไฟ คือ ระยะเวลาการยอมรับใน
ช่องว่างเพ่ือตัดกระแสจราจรของรถเล้ียวขวา 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจในการศึกษาพฤติกรรมดังกล่าว 
โดยจะทำการเก็บข้อมูลประเภทของรถ ปริมาณรถของแต่ละทิศทาง 
ลักษณะของทางแยก และการยอมรับช่องว่างของรถเลี้ยวขวาตัด
กระแสจราจรกับรถทางตรงในทิศทางตรงข้าม โดยใช้โปรแกรม
จำลองสภาพการจราจรมาช่วยในการวิเคราะห์ จากนั้นวิเคราะห์
พฤติกรรมการยอมรับช่องว่างของรถเลี้ยวขวาตัดกระแสจราจรรถ
ทางตรงในทิศทางตรงข้าม เพ่ือนำไปใช้ในการออกแบบเฟสสัญญาณ
ไฟจราจรให้มีความเหมาะสมกับทางแยกที่มีปริมาณจราจรในระดับ
ต่ำและตรงต่อพฤติกรรมการขับขี ่ยานพาหนะในประเทศไทยได้
ต่อไปในอนาคต 
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1.2. วัตถุประสงค์ 

1.  ศึกษาพฤติกรรมการยอมรับช่องว่าง (Gap Acceptance) 
และช่องว่างวิกฤต (Critical Gap) ของรถเลี้ยวขวาตัดกระแสจราจร
รถทางตรงในทิศทางตรงข้าม 

2.  ศึกษากราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณรถเลี้ยวขวาท่ี
สามารถเล้ียวได้กับปริมาณรถทางตรงในทิศทางตรงข้าม 

 

1.3. ขอบเขตการศึกษา 

        การศึกษาช่องว่างและพฤติกรรมการยอมรับช่องว่างนี้จะ
เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ข้อมูลระดับจุลภาคดังต่อไปน้ี 

       (1) ศึกษาทางแยกบนถนนสามเสน ที่มีการเปิดสัญญาณ
ไฟจราจรแบบ Permissive phase และจะต้องมีปริมาณจราจรปาน
กลาง ไม่มีปริมาณจราจรมากเกินไป จนเกิดการติดขัดหรือการ เข้าร่
วมกระแสจราจรแบบบังคับ (Forced Cut) และไม่มีปริมาณจราจรน้
อยเกินไปจนไม่สามารถ วิเคราะห์การปฎิเสธช ่องว ่าง (Gap 
Rejection) ได้ ซึ่งจากการสำรวจพื้นที่พบว่าแยกบางกระบือเป็น
แยกที่มีความเหมาะสม 

      (2) ทำการเก็บข้อมูลทางแยก โดยแบ่งช่วงเวลาในการ
เก็บข้อมูลออกเป็น 2 ช่วงเวลาคือ ช่วงเช้าเวลา 7:30 – 8:30 น. 
และ ช่วงบ่ายเวลา 15:30 – 16:30 น. แต่ละช่วงเวลาทําการสํารวจ
คร้ังละ 1 ชั่วโมง 

      (3) ใช้โปรแกรม AIMSUN เพื ่อจําลองสภาพการจราจร
และนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป  

2. ทฤษฎี หลักการ และความรู้ที่เก่ียวขอ้ง  

การออกแบบสัญญาณไฟ (Signal Timing Design) ตามคู่มือ 
FHWA Signal Timing Manual (2008) [1] ได้เสนอกระบวนการ
ในการออกแบบสัญญาณไฟ ซึ่งมีขั้นตอนที่สําคัญ ดังนี้ 

2.1. การสํารวจข้อมูลภาคสนาม 

การออกแบบสัญญาณไฟจราจร จำเป็นต้องคำนึงถึงข้อมูล     ที่
ส ําค ัญ คือ ข้อมูลกายภาพของถนน เช ่น จํานวนช่องจราจร  
ความกว้างช่องจราจร จังหวะสัญญาณไฟ ปริมาณจราจร        ในแต่
ละทิศทางการเลี้ยว (Turning movement count) และความเร็ว
ใช้งานของรถ 

2.1.1. ความเร็วใช้งานของรถ  

ตามกฎกระทรวง กำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะ     บน
ทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบท พ.ศ.2564 [2]        อาศัย
อำนาจพระราชบัญญัติทางหลวง กําหนดอัตราความเร ็วของ
ยานพาหนะในเขตทางหลวงทั้ง 5 ประเภททางหลวง อันได้แก่ ทาง
หลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท ทางหลวงท้องถิ่น 

และทางหลวงสัมปทาน ดังนี้ 
(1) อัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดิน ทาง

หลวงชนบท  
(ก)  รถบรรทุกที ่ม ีน้ำ หนักรถเกิน 2,200 กก. หรือ 
รถบรรทุกคนโดยสารที่มีที่นั่งเกิน 15 คน ให้ใช้ความเร็ว
ไม่เกิน 90 กม./ชม. 
(ข)  รถขณะที่ลากจูงรถอื่น รถยนต์สี่ล้อเล็ก หรือรถยนต์
สามล้อ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 65 กม./ชม. 
(ค)  รถจักรยานยนต์ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กม./ชม.  
เว้นแต่รถจักรยานยนต์ ที่มีกำลังเครื่องยนต์ตั้งแต่สำมสิบ
ห้ำกิโลวัตต์ขึ ้นไปหรือมีขนำดควำมจุของกระบอกสูบ
รวมกันตั้งแต่ 400 ลบ.ซม.ขึ้นไป (บิ๊กไบค์) ให้ใช้ความเร็ว
ไม่เกิน110 กม./ชม. 
(ง)  รถโรงเรียน หรือรถรับส่งนักเรียน ให้ใช้ควำมเร็วไม่
เกิน 80 กม./ชม. 
(จ)  รถบรรทุกคนโดยสาร ที่มีที่นั่งคนโดยสารเกิน 7 คน
แต่ไม่เกิน 15 คน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 100 กม./ชม. 
(ฉ)  รถแทรกเตอร์ รถบดถนน หรือรถใช้งานเกษตรกรรม 
ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 45 กม./ชม. 
(ช)  ส่วนรถอ่ืนๆ ให้ใช้ควำมเร็วไม่เกิน 120 กม./ชม. ทั้งนี ้
หากรถดังกล่าวอยู ่ในช่องเดินรถช่องขวาสุด ต้องใช้
ความเร็วไม่ต่ำกว่า 100 กม./ชม. เว้นแต่ในกรณีที่ช่องเดิน
รถนั้นมีข้อจำกัดด้านการจราจรหรือทัศนวิสัยมีส่ิงกีดขวาง 
หรือมีเหตุขัดข้องอ่ืน 

(2)  อัตราความเร ็วของยานพาหนะบนทางหลวงพิ เศษ
หมายเลข 7 และหมายเลข 9 ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 60 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง   

       (ก)  รถบรรทุกที ่ม ีน้ำหนักรถรวมทั ้งน้ำหนักบรรทุก      
ไม่เกิน 1,200 กิโลกรัม หรือรถบรรทุกคนโดยสารให้ใช้
ความเร็วไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

       (ข)  รถบรรทุกอื ่นนอกจากรถที ่ระบุไว้ใน (ก) รวมท้ัง
รถบรรทุกหรือรถยนต์ขณะที่ลากจูง รถพ่วงให้ใชค้วามเร็ว
ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

พระราชบัญญัติจราจรทางบก กําหนดอัตราความเร็วของ
ยานพาหนะในเขตเทศบาล เขตกรุงเทพมหานคร และเขตเมือง
พัทยา ดังนี้ 

(1) สําหรับรถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถรวมท้ังน้ำหนักบรรทุกเกิน 
1,200 กิโลกรัม หรือรถบรรทุกคนโดยสาร ให้ขับในเขต
กรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยาหรือเขตเทศบาลไม่เกิน
ชั่วโมงละ 60 กิโลเมตร หรือนอกเขตดังกล่าวให้ขับไม่เกิน
ชั่วโมงละ 80 กิโลเมตร  

(2) สําหรับรถยนต์อื่นนอกจากรถที่ระบุไว้ใน (1) ขณะที่ลาก
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จูงรถพ่วงรถยนต์บรรทุกที่มีน้ำหนักรถรวมทั้งน้ำหนัก
บรรทุกเกิน 1,200 กิโลกรัม หรือรถยนต์สามล้อ ให้ขับใน
เขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล  
ไม่เกินชั ่วโมงละ 45 กิโลเมตร หรือนอกเขตดังกล่าว     
ให้ขับไมเกินชั่วโมงละ 60 กิโลเมตร 

(3) สําหรับรถยนต์อื ่นนอกจากรถที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) 
หรือรถจักรยานยนต์ ให้ขับในเขตกรุงเทพมหานคร เขต
เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ไม่เก ินช ั ่วโมงละ 80 
กิโลเมตร หรือนอกเขตดังกล่าวให้ขับไม่เกินชั่วโมงละ 90 
กิโลเมตร 

2.2. การจัดเฟสสัญญาณไฟ (PHASING) 

การจัดเฟสสัญญาณ ถือว่าเป็นขั้นตอนหลักในการออกแบบ 
เพื ่อให้เกิดความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดบนทางแยก    
ซึ่งประเด็นหลัก คือ การจัดการรถที่จะเลี้ยวขวา โดยรูปแบบของ
เฟสสัญญาณไฟเล้ียวขวาที่นิยมใช้ในประเทศไทย [3] มีรูปแบบดังนี้ 

2.2.1. รูปแบบสัญญาณไฟ PERMISSIVE PHASING  

การให้สัญญาณไฟจราจรแบบรวมเฟสระหว่างรถเลี้ยวขวากับ
รถทางตรงในทิศทางตรงข้าม เหมาะกับรถเลี้ยวขวามีปริมาณน้อย
ทั้ง 2 ทิศทาง 

 
รูปที่ 1 สัญลักษณ์สัญญาณไฟจราจรแบบ PERMISSIVE 

PHASING (สนข.) 

2.2.2. รูปแบบสัญญาณไฟ PROTECTED PHASING 

การให้สัญญาณไฟจราจรแบบแยกเฟสระหว่างรถเลี้ยวขวากับ
รถทางตรงในทิศทางตรงข้าม เหมาะกับรถเล้ียวขวามีปริมาณ    ใกล้
เคียงกันหรือมีปริมาณสูง 

         
รูปที่ 2 สัญลักษณ์สัญญาณไฟจราจรแบบ PROTECTED 

PHASING (สนข.) 

2.3. การคํานวณรอบสญัญาณไฟ (CYCLE TIME) และการ
แบ่งจังหวะสัญญาณ (SIGNAL SPLIT) 

การออกแบบสัญญาณไฟ (Signal Timing Design) ตามคู่มือ 
FHWA Signal Timing Manual (2008) [1] Webster ได้เสนอแนะ
สมการที ่ใช้ในการคํานวณค่ารอบสัญญาณที ่เหมาะสมที่สุด ดัง
สมการที่ (1) 

               𝑪 𝟏. 𝟓𝑳 𝟓 / 𝟏. 𝟎 𝒀                      (1) 

โดยท่ี  C  =  รอบสัญญาณไฟที่เหมาะสมท่ีสุด (วินาที)  
         Y  =  ค่าปริมาณจราจรต่อความจุวิกฤตของทางแยก  

  L  =  เวลาที ่สูญเสียในหนึ ่งรอบสัญญาณ ซึ ่งรวมเวลาที่
สูญเสียช่วงออกตัวของจังหวะไฟเขียว และเวลาช่วงไฟเหลืองและ
แดงบางส่วนที่ไม่ถูกใช้ในการเคล่ือนที่ของยวดยาน (วินาที) 

2.4. โปรแกรมจําลองสภาพจราจร AIMSUN 

AIMSUN (Advanced Interactive Microscopic Simulator  
for Urban and Non-Urban Networks)เป็นโปรแกรมสําหรับ การ
จําลองสภาพการจราจรที่ถูกพัฒนาขึ้นต้ังแต่ปี ค.ศ. 1997         โดย
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ในการจําลอง          สภาพ
จราจรระดับกึ ่งจ ุลภาค (Mesoscopic simulator) และ ระดับ
จ ุ ล ภ า ค  ( Microscopicsimulator) ก า ร จ ํ า ล อ ง คน เ ด ิ น เ ท้ า 
(Pedestrian simulator) ที ่ม ีพื ้นฐานแบบจําลองความต้องการ
เดินทาง (Travel demand modelling) ที่ครอบคลุมการเกิด   การ
เดินทาง (Tripgeneration) การกระจายการเดินทาง             (Trip 
distribution) และการเลือกรูปแบบการเดินทาง       (Modal 
split) รวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลจราจรต่างๆ ที ่มีการนําไป
ประยุกต์ใช้ในหลายหน่วยงานทั่วโลกสําหรับการศึกษาวิเคราะห์
ทางด้านวิศวกรรมจราจร การจําลองสภาพการจราจร  การวางแผน
การขนส่ง และการศึกษาอพยพฉุกเฉิน นอกจาก        นี้ยังสามารถ
ใช้เพ่ือประเมินแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน การวิเคราะห์
เก่ียวกับมลภาวะ และการวิเคราะห์สภาพจราจร ติดขัดในพ้ืนที่เมือง 
[4]  

2.5. การประยุกต์ใช้หลกัการทางสถิติในการสร้าง
แบบจำลองการจราจร 

GEH (Geoffrey E. Havers, 2007) [5] เป็นค่าทางสถิติที่ใช้ใน
การคำนวณในงานด้านวิศวกรรมจราจร เป็นดัชนีชี้วัดที่ใช้ในการ
ปรับเทียบปริมาณจราจร โดยค่า GEH Statistics พัฒนามาจาก
หลักการทางสถิติท ี ่ เร ียกว่า ไคสแควร์ (Chi-Squared) เป็นค่า
ความสัมพันธ์ของค่าตัวแปรและความแตกต่างสัมบูรณ์ ซึ่งนำมาใช้
ในการเปรียบเทียบค่าปริมาณจากการประมวลผลในแบบจำลอง
และค ่าที่ ไ ด้จากการสำรวจจร ิงของการจราจรใน  1 ช ั ่ วโมง 
รายละเอียดดังสมการท่ี (2) 
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𝑮𝑬𝑯
𝟐 𝑴 𝑪 𝟐

𝑴 𝑪
                    (2) 

 
โดยท่ี  M  =  ปริมาณจราจรที่ได้จากแบบจำลอง (คันต่อชั่วโมง) 
         C  =  ปริมาณจราจรที่ได้จากการสำรวจ (คันต่อชั่วโมง) 

Quadstone Paramics (2007) กล่าวว่า ค่าของ GEH ที่ใช้เป็น
ตัวชี้วัดความสอดคล้องและคุณภาพของข้อมูล สามารถพิจารณา
ดังนี้ 
1) ค่า GEH < 5.0 หมายถึง ปริมาณจราจรที่ได้จากการประมวลผล
ในแบบจำลองมีความสอดคล้องกับข้อมูลในภาคสนาม 
2) ค ่า  5 < GEH < 10 หมายถ ึง  ปร ิมาณจราจรที่ ไ ด้จากการ
ประมวลผลในแบบจำลอง ต้องปรับเทียบกับข้อมูลในภาคสนามใหม่
อีกคร้ัง 
3) ค่า GEH > 10 หมายถึง ปริมาณจราจรท่ีได้จากการประมวลผล
ในแบบจำลองไม่มีความสอดคล้องกับผลการสำรวจจริงในภาคสนาม 

3. วิธีการดําเนินการวจิัย 

3.1. พ้ืนที่ศึกษา 

การศึกษานี้พิจารณาเลือกบริเวณทางแยกท่ากระบือมาเป็น
ต้นแบบในการสร้างแบบจำลองเนื ่องจาก เป็นทางแยกที ่เปิด
สัญญาณไฟในลักษณะ Permissive phasing และเป็นทางแยกที่อยู่
บริเวณตัวเมืองซึ่งมีปริมาณรถค่อนข้างเยอะแต่ก็ไม่ได้ติดขัด ทำให้
เหมาะแก่การเก็บข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ Permissive phasing
รายละเอียดพ้ืนที่ศึกษา แสดงดังรูปที่ 3-5  

 
รูปที่ 3 ผังบริเวณแยกบางกระบือ 

 

 
รูปที่ 4 แยกบางกระบือ 

 

 
รูปที่ 5 เส้นทางการจราจรแยกบางกระบือ 

3.2. การเก็บข้อมูล 

จากการศึกษาพฤติกรรมของผู้ขับขี่พบว่ารถคันที่ต้องการเลี้ยว
ขวาตัดกระแสจราจรกับรถทิศทางตรงในทิศทางตรงข้าม ประมาณ
90% จะไม่ได้หยุดรอที่เส้นหยุด แต่จะหยุดรอบริเวณจุดตัดกระแส
จราจร ทำให้การเก็บข้อมูลในครั้งนี้จะพิจารณาบริเวณจุดตัดกระแส
จราจรเป็นหลักซึ่งผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลทางกายภาพบนทางแยกด้วย
วิธีการสำรวจที่หน้างานและการตั้งกล้องจับภาพเคลื่อนไหว โดย
ข้อมูลดังกล่าวได้แก่ จำนวนช่องจราจรและความกว้างของช่อง
จราจรในแต่ละทิศทาง ทิศทางของการจราจร ลำดับการเปิดเฟส
สัญญาณไฟจราจร และจำนวนรถที่ผ่านทางแยกในแต่ละทิศทาง
การจราจรเป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง ข้อมูลดังตารางที่ 1 และ รูปที่ 6 
ตามลำดับ 

ตารางท่ี 1 ลักษณะทางกายภาพบริเวณแยกบางกระบือ (ข้อมูล
ทิศทางตาม รูปที่ 5) 

ทิศทาง จำนวนช่อง
จราจร 

ขนาดแต่ละช่อง
จราจร  
(ม.) 

จำนวนรถ 
ที่ผ่านทางแยก 

(คัน/ชม.) 
ทิศทาง 1 4 3 1,711 
ทิศทาง 2 3 3 38 
ทิศทาง 3 
ทิศทาง 4 

4 
4 

3 
3 

2,188 
1,680 

 

    
                      ลำดับที่ 1             ลำดับที่ 2 

รูปที่ 6 ลำดับการเปิดเฟสสัญญาณไฟจราจร 
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3.3. การจำแนกข้อมูล 

นำข้อมูลที่ได้จากตารางที่ 1 มาทำการจำแนกรถทางตรงและ
รถเลี้ยวขวาในแต่ละทิศทาง และรอบสัญญาณไฟในแต่ละทิศทาง
ข้อมูลดังตารางที่ 2 และ 3 ตามลำดับ 

ตารางท่ี 2 จำแนกจำนวนรถตามทิศทางการเคล่ือนที่   

ทิศทาง รถทางตรง 
(คัน/ชม.) 

รถเล้ียวขวา 
(คัน/ชม.) 

รถเล้ียวซ้าย 
(คัน/ชม.) 

ทิศทาง 1 1,163 513 35 
ทิศทาง 2 9 7 22 
ทิศทาง 3 
ทิศทาง 4 

1,292 
15 

21 
1,146 

875 
519 

 

ตารางท่ี 3 ลักษณะสัญญาณไฟจราจร 

ทิศทาง ไฟเหลือง ไฟแดง ไฟเขียว 
ทิศทาง 1 3 38 61 
ทิศทาง 2 3 68 31 
ทิศทาง 3 
ทิศทาง 4 

3 
3 

48 
62 

51 
37 

 

3.4. หาระยะเวลาที่ยอมรับได้ในการตัดสนิใจเลี้ยวขวาของ
รถเลี้ยวขวาแต่ละประเภทโดยเทียบกับรถทางตรงใน
ทิศทางตรงข้าม 

เนื ่องด้วยการตัดสินใจเพื ่อเลี ้ยวขวาขึ ้นอยู ่กับระยะเวลา
ระหว่างรถทิศทางตรงคันที่ 1 กับรถคันที่ 2 ที่ผ่านเส้นตัดหน้ารถ
เลี้ยวขวาที่กำหนด ดังรูปที่ 6 หากระยะเวลานั้นเพียงพอที่รถเลี้ยว
ขวายอมรับได้ จะทำการบันทึกระยะเวลาดังกล่าวของรถเลี้ยวขวา
แต่ละประเภท ดังตารางที่ 3 เพื ่อมาวิเคราะห์ในขั ้นตอนต่อไป 
ส่วนข้อมูลที่ไม่สามารถนำมาวิเคราะห์ได้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  

1. รถเลี ้ยวขวาไม่ตัดสินใจเลี ้ยวในจังหวะนั ้นๆ แสดงว่า
ระยะเวลาดังกล่าวไม่เป็นที่ยอมรับ จึงไม่นำมาเป็นข้อมูล  

2. ระยะเวลาระหว่างรถทิศทางตรงคันที่ 1 กับรถคันที่ 2 ที่
ผ่านหน้ารถเลี้ยวขวามีระยะเวลาเกิน 10 วินาที จะไม่
สามารถนำมาเป็นข้อมูลได้ เนื่องจากเป็นระยะเวลาท่ี
นานเกินไป ทำให้รถทุกคันสามารถตัดสินใจเล้ียวขวาได้ 

 

ตารางท่ี 4 ระยะเวลาเฉลี่ยที่ยอมรับได้ในการตัดสินใจเลี้ยวขวาของ

รถแต่ละประเภท   

ประเภทรถ 
 (s) 

ระยะเวลาตัดสินใจเฉลี่ย 
(s) 

รถจักรยานยนต์ 
รถเก๋ง 

5.1 
7.7 

รถกระบะ 
รถSUV 

6.8 
7.0 

 

 
รูปที่ 6 เส้นตัดระหว่างรถเล้ียวขวากับรถทางตรงในทิศทางตรงข้าม 

3.5. สร้างแบบจําลองดว้ยโปรแกรม AIMSUN  

สร้างแบบจำลองและเปรียบเทียบค่าด้วยโปรแกรม AIMSUN 
โดยมีลักษณะทางกายภาพรูปแบบช่องจราจร ดังแสดงในรูปที่ 7 
และปรับแก้ให้ตรงตามสภาพการจราจรให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง 
โดยอ้างอิงค่าปริมาณจราจรจากตารางที่ 1 – 4 และใช้รูปแบบค่า
การเปิดสัญญาณไฟจราจรแบบ Permissive phasing จากการ
คำนวณพบว่ารถยนต์มีค่า headway เฉลี่ย 2.5 วินาที มีค่าอัตรา
การไหลที่จุดอิ่มตัว Saturation flow rate อยู่ที่ 1440 คัน/ชั่วโมง 
และระยะเวลาเฉลี่ยในการตัดสินใจเลี ้ยวขวาของรถทุกประเภท
เท่ากับ 7.2 วินาที ซึ่งเมื่อคำนวณค่าปรับแก้ GEH ของปริมาณรถ
เลี้ยวขวาแล้วได้เท่ากับ 1.1 ซึ่ง มีค่าน้อยกว่า 5 ดังนั ้น ปริมาณ
จราจรที่ได้จากการประมวลผลในแบบจำลองมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลในภาคสนาม สามารถนำแบบจำลองดังกล่าวไปใช้ในการ
วิเคราะห์ต่อไปได้  

 
รูปที่ 7 แบบจำลอง 
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3.6. วิเคราะห์ข้อมูล 

ทำการจำลองหาแนวโน้มความสามารถในการเลี้ยวขวา ที่ตัด
กระแสการจราจรของรถตรง 2 ช่องจราจร โดยใช้ระยะเวลาเฉล่ียใน
การตัดสินใจเลี ้ยวขวามาพิจารณา และได้กำหนดค่าอัตราส่วน
สัญญาณไฟจราจรเขียวกับรอบสัญญาณไฟจราจร g/c ที่ต่างกัน
ได้แก่ 0.2, 0.4, 0.6 และ 0.8 (รอบสัญญาณไฟจราจร 102 วินาที) 
ดังแสดงในรูปที่ 8 เมื่อพิจารณาแล้ว แสดงให้เห็นว่าหากปริมาณรถ
ทิศทางตรงในทิศทางตรงข้ามมีปริมาณมากขึ้นจะส่งผลทำให้ปริมาณ
รถเลี ้ยวขวาที ่สามารถเลี ้ยวได้มีปริมาณลดลง และถ้าหากค่า
สัญญาณไฟจราจร g/c มีค่าเข้าใกล้ 1 รถเล้ียวขวาที่สามารถเล้ียวได้
จะยิ่งมากขึ้นด้วย 

 
รูปที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณรถเล้ียวขวาต่อปริมาณรถ

ทิศทางตรง 

4. สรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม และผลท่ีได้แบบจำลองสภาพ
การจราจรบนทางแยกบางกระบือ จังหวัดกรุงเทพมหานครฯ โดยใช้
สัญญาณไฟจราจรในรูปแบบ Permissive phasing สามารถสรุปได้
ดังนี้ 

1. การยอมรับช่องว่างวิกฤติ ของรถเลี ้ยวขวาเฉลี ่ยทุก
ประเภท เท่ากับ 7.2 วินาที  

- รถจักรยานยนต์ มีการยอมรับช่องว่างวิกฤติ เท่ากับ 5.1 
วินาที 

- รถยนต์ 2-4 ที่นั ่ง มีการยอมรับช่องว่างวิกฤติ เท่ากับ 
7.7 วินาที 

- รถกระบะ มีการยอมรับช่องว่างวิกฤติ เท่ากับ 6.8 วินาที 
- รถยนต์ 5-7 ที่นั ่ง (SUV) มีการยอมรับช่องว่างวิกฤติ 

เท่ากับ 7.0 วินาที 
2.    ความสามารถในการเลี้ยวขวาตัดกระแสการจราจรของรถ

ทิศทางตรงในทิศทางตรงข้าม จะขึ้นอยู่กับปริมาณรถทิศทางตรง 
และค่าสัญญาณไฟจราจร g/c มีผลต่อการเปิดสัญญาณไฟจราจร
แบบ Permissive phasing ซึ่งหากอัตราการไหลของรถทางตรงมี
ค่ามากขึ้น ระยะเวลาการยอมรับช่องว่างจะน้อยลง ปริมาณรถท่ี
สามารถเลี้ยวขวาได้ก็จะน้อยลงตามไปด้วย อันเนื่องจากช่องว่าง
ดังที่กล่าวแคบจนไม่สามารถเล้ียวให้ปลอดภัยได้  
 

เนื ่องด้วยงานวิจัยในครั้งนี้เป็นเพียงแค่การวิจัยรูปแบบทาง
กายภาพของถนนในลักษณะหากมีการวิจัยเพิ่มเติมในรูปแบบถนน
หรือสภาพการจราจรที่แตกต่างจากงานวิจัยนี้ ก็ยิ่งจะทำให้งานวิจัย
ทางด้านการยอมรับช่องว่างมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นและเป็น
ประโยชน์ในการพิจารณาเลือกออกแบบเฟสสัญญาณไฟจราจรได้ใน
อนาคต  

5. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท ที ่ให้การ
สน ับสน ุนข ้อม ูลประกอบการท ําบทความว ิจ ั ย  และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่สนับสนุนการทําวิจัย
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ABSTRACT 

The wrong-way riding behaviors are increasingly found in Thailand, which could result from personal habits or inappropriate 
road design. The aim of the present study was to explain variables affecting the wrong-way riding behaviors of motorcyclists 
on Mittraphap Road, Khon Kaen City, Thailand. Data was collected from 200 motorcyclists and analyzed using the Structural 
Equation Model (SEM) and the Theory of Planned Behavior (TPB), which is a traffic psychology module including Attitude (ATT), 
Subjective Norm (SN) and Perceived Behavioral Control (PBC). The results indicated that the wrong-way riding intention model 
and wrong-way riding behavior could explain 58% and 39% of the variance of intentions, respectively, where the most 
significant factor of intention (IN) was subjective norm (SN). The outcome of this study is useful for responsible agencies to 
determine the required traffic safety strategies in order to reduce motorcycle accidents in the area of Khon Kaen City. 

Keywords: Theory of Planned Behavior, Motorcycle accident, Subjective Norm, Perceived Behavioral Control, Student.    
 
1. INTRODUCTION 

Thailand has the highest record in the world statistics 
of road accident deaths and a high rate of deaths from 
motorcycle accidents in the world [1]-[6]. Currently, the 
problem of road accidents is the main issue of interest for 
the government and private sectors because road 
accidents affect tourism, industry, economy, livelihood, 
etc. 

Figure 1 demonstrates percentages of the causes of 
road accidents compiled by Royal Thai Police. The highest 
cause of road accidents found was excess of speed limit, 
sudden cut-in, or sudden stop from cut-in vehicle, 
approaching vehicle in front too closely, unskilled driver, 
not giving the right of way, drunk driving, driving on the 
wrong way, respectively. Driving on the wrong way was the 
5th cause of accidents and traffic lights or signals violation; 
traffic sign violation (include wrong way riding, Red-light 
running etc.) was the 6th cause of accidents in Thailand 
[7].  

From 2008 to 2012, a study was conducted in France 
on the crashes of passenger cars, motorcycles, trucks and 
buses from driving on the wrong way. It was found that 
most drivers in this case were men aged over 65, most of 

the accidents occurred from 06.00 P.M. to 06.00 A.M., and 
most drivers were drunk [8]. In addition, based on data 
from the United States and other nations found wrong 
way driving is notorious for its severity and more 
frequency [9]-[15].  

 
Figure 1 Percentages and means of the causes of road 

accidents in 2013-2015 [7] 

In Thailand, motorcycles are popular among road 
users. However, most riders still adopt risky behaviors 
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during riding such as omission of helmet use, riding with 
high speeds, riding after drinking alcohol, and more [16], 
[17]. These issues have been studied by many researchers, 
especially in Thailand. However, studies on the behavior 
related to riding on the wrong side of the road are few 
although this behavior is becoming common and no 
concrete measure has been taken against it. 

Khon Kaen city is the center of northeastern Thailand. 
It is a connection point from one city to another and also 
an important city of education, trade, health care, etc. The 
growth of the city has led to urban and road expansion, 
especially Mittraphap Road, which is the major road of the 
city as shown in Figure 2. One of the problems found 
related to traffic on this road is the wrong-way riding of 
motorcyclists as shown in Figure 3, a problem that can 
lead to dangerous collision. A study of speed on 
Mittraphap Road showed that the average speed of 
vehicle is 70 km/hr and that of motorcycle is 50 km/hr. lf 
a motorcycle crashes from wrong-way riding, death is 
likely to result. One case can be quoted about this kind 
of accident: A motorcycle riding on the wrong way was 
crashed by a truck. The rider died on the spot as shown 
in Figure 4 [18]. This risk behavior is a new issue for Khon 
Kaen city authorities to take relevant action so that loss 
of life and asset will be reduced.   

 
Figure 2  Mittraphap Road, Khon Kaen City, Thailand 

 
Figure 3  Wrong-way riding of motorcyclists on Mittraphap 

Road, Khon Kaen City, Thailand 

 
Figure 4  Example of accident case [18] 

This study aims to investigate the influence of 
psychological factors, including attitudes, norms and 
perceived behavioral control of teen drivers’ behavior of 
wrong-way riding on Mittraphap Road, Khon Kaen City, 
Thailand. The findings should provide practical 
information for more effective measures that lead to road 
safety. 

2. METHODOLOGY  

2.1. DATA COLLECTION 

This article is based on the data collected from the 
sample group derived from the Purposive Sampling 
method as the study was carried out on the wrong-
direction riding behaviors of teenage motorcyclists. The 
questionnaire informants comprised the teenagers who 
had experience in long-direction riding on Mittraphap 
Road in Khon Kaen City. The steps in the data collection 
were: 1) explaining the background of the research and 
the parts of the questionnaire, 2) the informants answered 
the questionnaire in 10-20 minutes, 3) the researcher 
collected the questionnaire and made certain that 
everything was accounted for.  

2.2. QUESTIONNAIRE SURVEY 

The Theory of Planned Behavior (TPB) clarifies the 
intention (IN) influenced by three factors including 
Attitude (ATT), Subject Norm (SN) and Perceived 
Behavioral Control (PBC) as shown in Figure 5. Attitude 
towards the behavior and Subject Norm would be 
determined by Behavioral belief; Normative belief and the 
Perceived Behavioral Control (PBC) was determined by 
Control belief – feeling difficult or easy to perform a 
behavior [19]-[21]. 
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Figure 5  The Theory of Planned Behavior (TPB) 

The questionnaire survey which examined direct 
measurements followed the principles of TPB [5], [22]. All 
questions were measured by a 5-point scale. Examples of 
TPB items: “Wearing a helmet is a benefit”, “Most people 
wear a helmet when driving on campus”, “For me, to 
wear a helmet is easy”, “How often do you wear a helmet 
in KKU?” (Table 1).   

Therefore, we employed the TPB to explain intention 
of wrong-way riding. Accordingly, we proposed the 
following hypotheses: 

H1: Attitude (ATT) variable is positively related to the 
intention of wrong-way riding. 

H2: Subjective Norm (SN) variable is positively related 
to the intention of wrong-way riding.  

H3: Perceived Behavioral Control (PBC) variable is 
positively related to the intention of wrong-way riding.   

H4: Intention (IN) variable is positively related to the 
wrong-way riding behavioral variable.  

H5: Perceived Behavioral Control (PBC) variable is 
positively related to the wrong-way riding behavioral 
variable.  

Based on the aforementioned literature review, the 
following explains our study models and hypotheses 
(Figure 6). 

 
Figure 6  Proposed study framework 

2.3. DATA ANALYSIS 

The analysis was adapted from Kumphong et al. 
(2017) [22]. Overall, the model fit was evaluated against 
the number of recommended fit statistics and fit indices 
based on Hair et al. (2010) [23]. The factor analysis was 
applied on latent variables (Attitude (ATT), Subjective 
Norm (SN), Perceived Behavior Control (PBC) and Intention 
(IN)) from the questionnaire. Reliability of the latent 
variables was analyzed by Cronbach’s α. All variables 
were analyzed based on TPB by Confirmatory Factor 
Analysis (CFA). The final part used the Structural Equation 
Modeling (SEM) to analyze all variables. Respondent’s 
factors (ATT, SN and PBC) were positively related to the 
behavioral intention of wrong-way riding. IN and PBC were 
also positively related to the behavior of wrong-way riding 
[23].   

3. RESULTS AND DISCUSSIONS 

3.1. DEMOGRAPHIC DATA OF THE SAMPLE 

The study of helmet wearing behavior change was 
done by the questionnaire survey from 200 student 
motorcyclists (60% male and 40% female), whose average 
age was 21 years old. 72% had a driver’s license, and the 
average riding experience was 6 years. The interesting 
point founds were: the average of 1 time/year of a near-
crash of participants, 45% had no experience of accident, 
only 8% experienced property loss and damage, and 44% 
were involved in minor injuries whereas only 3% had 
severe injuries (Table 2). 

3.2. VALIDITY OF MEASUREMENT MODEL 

The results of reliability and validation estimation 
were presented in Table 3. All values of reliability and 
validation followed a good rule of internal consistency 
and rule of thumb, suggesting adequate convergence. In 
other words, Cronbach’s α, refers to consistent answers 
from identical group questions (e.g., Items for SN measure) 
of the respondents. The values threshold of 0.7 is 
acceptable. As a result, these values indicate latent 
variables of TPB model, which are good reliable 
representative values to explain the model. Table 4 
shows that all latent variables (ATT and SN) correlated 
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with the IN variable at 0.1% level of significance. 

3.3. TEST OF A STRUCTURAL MODEL 

We present the indexes in Structural Equation Model 
and factors influencing the indexes with standardized path 
coefficients. The most often indicated number of 
recommended statistics and indices in Tables 5 and 6 are 
fitted for the SEM according to Hair et al. (2010) [23]. 
Therefore, the model fits in terms of the theoretical 
constructs and observation constructs. We carried out 
SEM for independent TPB and extended TPB models. 

Figure 7 shows the result of structural models with 
standardized path coefficients for TPB model. The TPB 
model fit could pass a number of recommended fit 
indices. TPB model could explain 58% of variance for 
wrong-way riding intentions and 39% of variance for 
wrong-way riding behavior. From the TPB model, ATT and 
SN were found to positively and significantly correlate 
with the helmet use intention (IN). SN was the most 
significant and highly influential factor. In addition, the TPB 
model indicated that IN positively and significantly 
correlated with the wrong-way riding behavior.

Table 1  Concepts and scales 

Item Scoring M SD 
Attitude (ATT)    
ATT1 Wrong-way riding, it would be  1 = Bad : 5 = Good 1.45 0.933 
ATT2 Wrong-way riding, it would be  1 = Harmful : 5 = Benefit 1.42 0.958 
ATT3 Wrong-way riding, it would be  1 = unpleasant : 5 = Pleasant 1.41 0.946 
ATT5 Wrong-way riding, it would be  1 = Unlikely : 5 = likely 1.44 0.944 
Subject norm (SN)    
SN1 I think people who are important to me 
(Parent/friend/relative) would think I need…. 

1 = Disagree : 5 = Agree 1.51 0.908 

SN2 I think these people are important to me 
(Parent/friend/relative) would think I should… 

1 = Disagree : 5 = Agree 1.34 0.766 

SN3 I think people who are important for me 
(Parent/friend/relative) would think I support …... 

1 = Disagree : 5 = Agree 1.34 0.847 

Perceived Behavioral Control (PBC)    
PBC1 Wrong-way riding, it would be 1 = Very hard : 5 = Very easy 3.13 1.468 
PBC2 Wrong-way riding, it would be 1 = Impossible : 5 = Possible 3.57 1.362 
PBC3 Wrong-way riding, it would be 1 = Unable to : 5 = Able to 3.09 1.533 
Intention (IN)    
IN1 Next 3 months, I will wrong-way riding...  1 = Disagree : 5 = Agree 1.58 0.979 
IN2 Next 3 months, I want wrong-way riding...  1 = Disagree : 5 = Agree 1.42 0.835 
IN3 Next 3 months, I intent wrong-way riding...  1 = Disagree : 5 = Agree 1.42 0.846 
Self-report behavioral (B)    
B How often you wrong-way riding...  1 = Never: 5 = Always 1.63 0.817 
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Table 2  Demographic Data of the Sample 

Variables Categories Freq. % 
Gender Male 121 60 

Female 79 40 
You usually wear a 
helmet 

Yes 123 71 
No 77 29 

Have a rider license Yes 145 72 
No 55 28 

Accident severity 
(Maximum) 

Never 90 45 
1. Property 
damage Only 

15 8 

2.Slightly Injured 89 44 
3.Seriously 
Injured 

6 3 

Table 3  Exploratory factor analyses of model 

TPB items  Factors 
 1 2 3 4 

1. Attitude 
(ATT) 

ATT1 0.858    
ATT2 0.885    
ATT3 0.920    
ATT4 0.881    

2. Subject 
Norm (SN) 

SN1  0.787   
SN2  0.834   
SN3  0.831   

3. Perceived 
Behavioral 
Control (PBC) 

PBC1   0.775  
PBC2   0.868  
PBC3   0.830 

 
 

4. Intention 
(IN) 

IN1    0.882 
IN2    0.838 
IN3    0.808 

Note: Factor loadings > 0.7; (KMO = 0.866, p < 0.001) 
The results were consistent with the findings of 

previous studies on wrong-way riding intentions in which 
the significant factor of Intention (IN) included Subject 
Norm (SN) and Attitude (ATT) for TPB model. Furthermore, 
we found that Perceived Behavioral Control (PBC) is non-
significant to wrong-way riding intentions for TPB model. 

 

 

Table 4 Reliability scales and correlation matrix TPB 
model 

Factors No. 
of 
items 

α 1 2 3 4 

1. ATT 4 0.95 1    
2. SN 3 0.90 0.528** 1   
3. PBC 3 0.77 0.190* 0.143 1  
4. IN 3 0.93 0.519** 0.744** 0.124 1 

Note: ** Significant at 0.1% level; * Significant at 5% level; 
α > 0.7 

Table 5  Explanatory power and fit index of models. 

Model fit Recommended value Model  
χ2   103.215 
df  70 
Chi-square/df  < 3.0 1.47 
GFI  > 0.90 0.932 
CFI > 0.90 0.985 
RMSEA  < 0.08 0.049 

Table 6  SEM results of TPB model. 

Paths Coefficients 
(β) 

Direct 
effect 

Hypothesis 
Supported 

Model  
ATT → IN (+) 0.18 0.179* Yes 
SN → IN (+) 0.65 0.653** Yes 
PBC → IN (+) 0.00 -0.003 No 
IN → B (+) 0.63 0.625* Yes 
PBC → B (+) 0.02 0.016 No 

Note: Factors influencing and standardized path 
coefficients; ** Significant at 0.1% level; * Significant at 5% 
level. 

The results of this study agree with the previous 
studies of wrong-way riding behaviors among students in 
Ubon Ratchathani, Thailand and students in Khon Kaen, 
Thailand. SN influenced the intention of wrong-way riding 
[24-25]. In our study, the attitude factor affected wrong-
way riding intention at a statistically significant level. 
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Figure 7  Structure of TPB model of wrong-way riding behavior 

When we consider in detail the SN group, it was found 
that the motorcycle riders often think that their parents, 
friends or relatives are worried about them and do not 
want them to ride on the wrong way. In the SN group, the 
study found that the environment and surroundings of the 
riders and other people can dictate their wrong-way riding 
intention. In the ATT group, if riders adopt a better attitude, 
seeing that wrong-way riding is unsafe, then they will not 
intend to do it. 

When considering studies that applied similar 
methodology but different behaviors such as a study on 
helmet wearing behavior of students in Khon Kaen, 
Thailand; it was found that   PBC influenced students’ 
intention to wear a helmet at the highest degree. This is 
consistent with a study conducted on students in the city 
of Ho Chi Minh, Vietnam [5], [22]. In addition, a study on 
the speed use behavior of motorcyclists in Khon Kaen 
shows that PBC influenced intention for speed use among 
motorcyclists [26]. From what has been discussed, SN was 

found to have the highest influence on intention to 
wrong-way riding. This differs from the study on helmet 
use and speed use of motorcyclists, in which PBC was 
found to have the highest influence. 

4. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS  

According to the TPB, this study examined 
psychological factors influencing the wrong-way riding 
behavior of motorcycle riders in a city under the 
framework of TPB. The results confirm the hypothesis (H1, 
H2 and H4) that the psychological factors of TPB, (SN) and 
ATT can explain behavior Intention (IN), and that PBC was 
non-significant in terms of IN factor. On the other hand, 
the study suggested that riders’ acquaintances and social 
pressures are influential on their changing from the 
Subjective Norm (SN) and ATT. This suggestion is key to 
being in tune with norms. These findings suggest that 
changing the social attitude and norm for motorcycle 
riders about wrong-way riding in Mittraphap Road, Khon 
Kaen City can reduce the rate of fatality among 



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

TRL-34-7 

motorcyclists from accidents. The study result will be 
presented to Khon Kaen City authority for planning road 
safety in the city. 

In the future, we will study the indirect factors in order 
to determine the factors important to traffic engineering 
such as the appropriate distance away from the U-turn for 
motorcycles. 
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การศึกษาความจแุละคุณภาพการให้บริการสถานีขนส่งสาธารณะ กรณีศึกษา ท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาในกรุงเทพมหานคร  
CAPACITY AND QUALITY OF SERVICE OF THE TRANSIT STATION IN BANGKOK: A CASE STUDY OF PASSENGER 

PORTS IN CHAO PHRAYA RIVER 
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บทคัดย่อ 

การเดินทางโดยเรือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนเมืองและมีแนวโน้มการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรทาง
บกที่ติดขัดได้ การศึกษาความจุและคุณภาพการให้บริการสถานีขนส่งสาธารณะ กรณีศึกษา ท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาในกรุงเทพมหานคร มี
จุดประสงค์เพ่ือศึกษาความจุท่าเรือ และแนวทางการปรับปรุงท่าเรือเพ่ือรองรับการใช้งานในอนาคต โดยจะใช้เกณฑ์การวัดจากคู่มือ TCRP Report 
165 - TCQSM (3rd Edition) โดยเจาะจงกลุ่มตัวอย่างในวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเปิดเทอมที่ท่าเรือด่วนและท่าเรือข้ามฟากของท่าเรือสาทร ในช่วง
เร่งด่วนเช้าและเร่งด่วนเย็น ผลการศึกษาพบว่าเวลาการให้บริการของเรือด่วนและเรือข้ามฟาก คือ 122.64 วินาที/ลำ และ 107.80 วินาที/ลำ 
ตามลำดับ ความจุท่าเทียบเรือสูงสุดที่สามารถรองรับได้ของท่าเรือด่วนเท่ากับ 29 ลำ/ชั่วโมง  และท่าเรือข้ามฟากเท่ากับ 33 ลำ/ชั่วโมง ระดับการ
ให้บริการสำหรับทางเดินของท่าเรือด่วนและท่าเรือข้ามฟากสามารถใช้ความเร็วในการเดินเท้าได้อย่างอิสระและไม่เบียดกันระหว่างคนเดิน (LOS A) 
ระดับการให้บริการพื้นที่รอคอยบริเวณท่าเทียบเรือด่วนคือมีการยืนคอยเล็กน้อย และอาจจะเกิดแถวคอยในการเข้าหรือออก และความหนาแน่น
ของคนยังอยู่ในช่วงที่มีความสะดวกสบาย (LOS C) ในส่วนระดับการให้บริการพ้ืนที่รอคอยบริเวณท่าเทียบเรือข้ามฟาก มีการยืนรอและมีการสัมผัส
กันเนื่องจากอยู่ใกล้กัน มีแถวคอยและการเดินอาจจะถูกจำกัดความเร็ว มีระยะการรอที่นาน มีความหนาแน่นที่ทำให้รู้สึกไม่สะดวกสบาย (LOS D) 
คำสำคัญ: ความจุท่าเรือ, คุณภาพการให้บริการของท่าเรือ, ขนส่งสาธารณะ, แม่น้ำเจ้าพระยา 

Abstract 

Water transportation is one of the alternative ways of traveling for people in a city and tends to increasingly be used in 
the future due to this traveling option can avoid traffic congestion.  The study of capacity and quality of service of the transit 
station in Bangkok: A case study of passenger ports in Chao Phraya River aims to find ways to improve passenger quays to 
support future needs. The book will be used as criteria and guidelines in this study. There is TCRP Report 165 - TCQSM ( 3rd 
Edition). By specifying the sample from Monday to Friday at the express port and the ferry port of Sathorn port during typical 
peak period in the morning and evening. The results of the study found that the service time of the express boats and ferries 
was 122.64 seconds/vessel and 107.80 seconds/vessel, respectively. The maximum berth vessel capacity of the express port 
is 29 vessel/hour and the ferry port is 33 vessel/hour. Level of service of walkways for express port and ferry can be used the 
speed of walking freely selected and conflicts with other pedestrians unlikely (Level of Service A). Level of service of gangways 
for the express port requires a little standing. And there may be a queue in or out, the density is still in the comfortable range 
(Level of Service C). And level of service of gangways for the ferry port, there is standing and may be contacted. There are 
queues and walking speed is limited. There is a long wait time, the density is in the uncomfortable range (Level of Service D). 
Keywords: Ports capacity, Quality of ports service, Public transportation, Chao Phraya River 
 
1. ที่มาและความสำคัญ 

ปัญหาการจราจรที่ติดขัดในกรุงเทพมหานครเป็นปัญหาและ
อุปสรรคในการเดินทางของคนเมือง เนื่องจากระบบขนส่งสาธารณะ
ทางบกไม่สามารถตอบสนองความต้องการในการเดินทางได้เพียงพอ 
จึงทำให้ผู้คนหันมาใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมากขึ้น จึงทำให้ปริมาณ
รถยนต์ในท้องถนนนั้นเพิ ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ว โดยในปีพ.ศ.2563 
จำนวนรถที่จดทะเบียนในกรุงเทพฯ สะสมรวม 10,971,799 คัน 

และตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559-2563 จำนวนรถที่จดทะเบียนในกรุงเทพฯ 
สะสม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 17.18 (กรมการขนส่งทางบก,2564) 

การเดินทางโดยใช้ขนส่งสาธารณะในกรุงเทพฯ สามารถใช้การ
เดินทางทางถนน ทางระบบราง และการเดินทางทางน้ำ เนื่องด้วย
ลักษณะทางกายภาพของกรุงเทพฯ มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านใจ
กลางกรุงเทพฯ อีกทั้งเส้นทางของรถไฟฟ้ามีสถานีที่สามารถเปลี่ยน
รูปแบบการเดินทางเชื ่อมต่อการเดินทางทางน้ำได้ ดังนั ้นการ
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เดินทางทางน้ำจึงเหมาะแก่การหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัดในท้อง
ถนนในกรุงเทพฯ  

เพื่อให้คนหันมาใช้การขนส่งทางน้ำเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงควร
พัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับ
ความต้องการการใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย รวดเร็ว และปลอดภัย 
โดยงานวิจัยนี ้มีจุดมุ ่งหมายที่จะศึกษาความจุท่าเรือโดยสารใน
กรุงเทพฯ และศึกษาคุณภาพการให้บริการของท่าเรือ (Level of 
Service, LOS) เพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงท่าเรือเพ่ือรองรับการใช้
งานในอนาคต  

2. เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง 

2.1. เรือและทา่เรอื 

2.1.1. ความหมายของคำว่าท่าเรือ  

      จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับท่าเรือของ (Alderton,1980) คำ
ว่า ท่าเรือ หรือ เมืองท่า ทางภาษาอังกฤษใช้ว่า Port หรือ Seaport  
หมายถึงอาณาบริเวณพื้นที่สำหรับให้เรือเข้าจอดเทียบท่า มีการ
ทอดสมอเรือ มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการ
ดำเนินกิจกรรม เช่น ขนถ่ายผู้โดยสาร ขนถ่ายสินค้า เป็นต้น 

ท่าเรือ หมายถึง ประตูทางเข้าหรือจุดผ่านระหว่างแผ่นดินกับ
น้ำ นอกจากนี้ยังหมายถึงสถานที่สร้างเรือ หรือที่แห่งหนึ่งหรือหลาย
แห่งที่เจ้าของเรืออยู่อาศัย (สารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
เล่มที่ 14, 2521) [1] 

2.1.2. องค์ประกอบของท่าเรือ [2] 

       ท่าเรือและสิ่งอำนวยความสะดวกจากระบบจะส่งผลกับการ
เคล่ือนย้ายยานพาหนะและผู้โดยสารระหว่างพ้ืนที่ชายฝ่ังและเรือ 
- พ้ืนที่รองรับผู้โดยสาร (Passenger Lobby Area) เป็นจุดที่รองรับ
ผู้โดยสารจากการเดินจากถนนและการขนส่งประเภทอื่นๆ โดยส่วน
ใหญ่จะจำหน่ายต๋ัวบริเวณล็อบบี้ 

รูปที่ 1  องค์ประกอบของการเคล่ือนย้ายผู้โดยสารขึ้นเรือ [2] 

- จุดตรวจตั๋วผู้โดยสารและควบคุมผู้โดยสารขึ้นเรือ (Passenger 
Ticket Collection and Vessel Load Control) เป็นจุดรวบรวม
ต๋ัวและจุดนับผู้โดยสารก่อนลงเรือ เพ่ือไม่ให้เกินความจุเรือที่กำหนด
ไว้ 
- บริเวณท่าเรือ (Docks) จะขึ้นอยู่กับ ความลึกของน้ำนอกชายฝั่ง 
การเปล่ียนแปลงของน้ำขึ้น-น้ำลง ข้อจำกัดหรือความต้องการในการ

พัฒนาชายฝ่ัง และการเช่ือมต่อกับการขนส่งประเภทอ่ืนๆ เช่น ถนน 
และทางเดินเท้า  

 
รูปที่ 2  ตัวอย่างท่าเรือโดยสารยานพาหนะและผู้โดยสาร [2] 

- ท่าเทียบเรือ (Berth or Boarding Float) เป็นตำแหน่งที่เรือจะ
จอด โดยเป็นโครงสร้างลอย ซึ่งจะแปรผันกับน้ำขึ้น-น้ำลง ดังนั้นจึง
ต้องมีทางลาดเพ่ือขึ้นเรือ (Boarding Ramps or Gangways) ซึ่งจะ
ทำให้พื ้นที ่ของท่าเทียบเรือมีจำกัด ดังนั ้นการออกแบบจะต้อง
คำนึงถึงความปลอดภัยและการไหลเวียนผู้โดยสารที่ราบร่ืน 
- ทางเดิน หรือทางลาดเทียบท่า (dock or Boarding Ramp) มี
หลายประเภท เช่น ขนาดใหญ่ กว้าง หรือทำงานด้วยระบบไฮดรอ
ลิกสำหรับเรือขนาดใหญ่ถึงขนาดเล็ก  และทางลาดสำเร็จรูปแบบ
พกพาขนาดเล็กสำหรับเรือเล็ก (Portable Hand-Carried Ramps) 
ปัญหาเรื่องเรือและทางลาดเทียบท่าเคลื่อนที่ออกจากกัน และการ
เปล่ียนระหว่างพ้ืนผิว จะทำให้จุดนี้เกิดคอขวดในการขนถ่ายทั้งหมด 
- การเข้าออกของเรือและการไหลเวียนภายในเรือ (Vessel Entry 
and Interior Circulation) เมื่อผู้โดยสารเข้าหรือออกจากเรือ การ
ไหลเวียนภายในเรือจะมีความสัมพันธ์ของบันไดภายในเรือและที่นั่ง
ใกล้ทางเข้า อาจมีผลต่อเวลาที่ใช้ในการขึ้นเรือของผู้โดยสาร ดังนั้น
ทางเดินภายในเรือควรจะจัดให้มีป้ายบอกทาง ป้ายบอกที่นั่งและมี
การแนะนำต่อแถวท่ีด้านบนและด้านล่างของบันได 

2.1.3. ชนิดของเรือโดยสารในกรุงเทพมหานคร [5] 

- เรือข้ามฟาก คือ เรือโดยสารที่ให้บริการแก่ผู้โดยสารที่ต้องการข้าม
คลองจากฝ่ังแม่น้ำหนึ่งไปยังอีกฝ่ังแม่น้ำหนึ่ง มีความจุไม่เกิน 60 คน
ต่อลำ ใช้เครื่องยนต์เดี่ยว ในกรุงเทพฯจะพบเห็นได้ทั่วไป เช่น ท่า
ช้าง-วังหลัง ท่าพระจันทร์-ท่าปิ่นเกล้า เป็นต้น 
- เรือยนต์เพลาใบจักรกลาง คือ เรือโดยสารที่ให้บริการแก่ผู้โดยสาร
ที่ต้องการเดินทางท่องเท่ียวตามแม่น้ำ  
- เรือนำเที ่ยว คือ เรือโดยสารที ่ให้บริการแก่ผู ้โดยสารที ่เป็น
นักท่องเท่ียว ซึ่งต้องการท่องเท่ียวตามแม่น้ำเจ้าพระยา 
- เรือโดยสารประจำทาง (เรือด่วนเจ้าพระยา) คือ เรือโดยสารที่
ให้บริการแก่ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางตามแม่น้ำ 
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2.2. เวลาโดยรวมของเรือที่ใช้ในท่าเรือ (PORT DWELL 
TIME) [2] 

เวลาโดยรวมของเรือที่ท่าเรือประกอบด้วย การแลกเปลี่ยน
ผู้โดยสาร ทำความสะอาดเรือ และการรักษาความปลอดภัย นำ
ปริมาณการขึ้นและลงจากทางเข้าที่มากที่สุดของเรือแต่ละลำมา
คำนวณความต้องของผู้โดยสารหรือยานพาหนะ เนื่องจากปริมาณน้ี
จะควบคุมเวลาทั ้งหมดที ่ต้องการใช้ในการให้บริการผู ้โดยสาร
ทั้งหมด จะมีปัจจัยดังนี้ 

2.2.1. การขึ้นฝ่ังของผู้โดยสาร (PASSENGER 

DISEMBARKING) การออกแบบภายในของเรืออาจ
ส่งผลต่อเวลาขึ้นฝ่ัง  

- เวลาทางออกของเรือ (Vessel exit) ถึงท่าเทียบเรือ (Gangway) 
คือ เวลาที่ต้องใช้ในการออกจากเรือและข้ามท่าเทียบเรือ 
- เวลาที่จำเป็นสำหรับผู้โดยสารที่จะเดินไปยังจุดที่ขัดแย้งระหว่าง 
เข้าและออกเร ือ (Walk time to load-unload conflict point) 
เนื่องจากต้องรอผู้โดยสารขึ้นฝั่งให้หมด จึงจะไม่ส่งผลกระทบต่อ
ระยะเวลา 

2.2.2. การล้างเรือและการรักษาความปลอดภัย 

(VESSEL CLEAN-UP AND SECURITY CLEARANCE)  

จะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการแลกเปล่ียนผู้โดยสาร อย่างไร
ก็ตามต้องพิจารณาองค์ประกอบต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเวลา
ในการแลกเปล่ียนผู้โดยสารน้อยกว่าที่จำเป็น 
- การทำความสะอาดเรือ (Vessel clean-up) ลูกเรืออาจต้องทำ
ความสะอาดพ้ืนที่ผู้โดยสารและกำจัดของเสีย 
- การจัดหา (Resupply) ต้องใช้เวลาในการจัดสต็อกเรือใหม่พร้อม
เสบียงซึ่งอาจรวมถึงอาหารหรือจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและสิ่งของ
อ่ืนๆ ที่จำเป็นสำหรับการเดินทางแต่ละคร้ัง 
- การกวาดเรือเปล่า (Empty vessel sweep) การกวาดเรืออาจเร่ิม
ขึ้นทันทีที่ผู้โดยสารเคลียร์พื้นที่ แต่ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อน
ขึ้นเคร่ืองผู้โดยสาร 

2.2.3. การลงเรือของผู้โดยสาร (PASSENGER 

EMBARKING) 

- การขายต๋ัว (Ticket sales) การขายต๋ัวอาจมีผลต่อตารางเวลาของ
เส้นทาง ที่ขายตั๋วในฐานะผู้โดยสาร (กรณีที่ระบบมีความจุสูงขึ้น
เนื่องจากประสิทธิภาพในการขึ้นเคร่ืองลดลงอย่างมาก) 
- การเก็บค่าโดยสารหรือต๋ัว (Fare or ticket collection)  
- การคัดกรองความปลอดภัย (Security screening) การตรวจคัด
กรองความปลอดภัยจำเป็นต้องมีตามกฎระเบียบของกระทรวง
ความมั่นคงแห่งมาตุภูมิและระดับการคัดกรองอาจแตกต่างกันไป
เมื่อระดับภัยคุกคามเปล่ียนไป 

- เวลาเดินไปยังเรือ (Walk time to vessel) คือเวลาที่ผู้โดยสารทุก
คนต้องเดินทางไปยังทางเข้าเรือหรือท่าเทียบเรือ 
- ทางเข้าของเรือหรือท่าเทียบเรือ (Vessel entrance or gangway) 
ความมั่นคงและความเป็นมิตรต่อคนเดินเท้าของสิ่งอำนวยความ
สะดวกในการขนถ่ายมีผลต่อผู้โดยสารในการขึ้นและลงเรือ 
- การไหลเวียนภายในเรือ (Internal vessel circulation) คล้ายกับ
การออกแบบภายในเรือ ซึ่งจำกัดการไหลของผู้โดยสารไปยังเรือ ซึ่ง
อาจส่งผลกระทบต่อกำหนดการในกรณีที่รุนแรง 

2.3. เวลาที่เรือออกเดินทาง (DEPARTURE CLEARANCE 
TIME) [2] 

ขั้นตอนต่อไปน้ีจะกำหนดความเร็วเรือที่จะสามารถเดินทางไปสู่
ท่าเรือถัดไป  
- การเคล่ือนย้ายทางเดิน (Gangway removal) โดยเทคโนโลยีจะ
ส่งผลให้ใช้เวลาน้อยลง เช่น ระบบกว้านมือ (Hand winch or 
manually placed) ระบบไฟฟ้า ระบบไฮดรอลิก และ Bow 
loading 
- การปลด การจอดเรือ (Mooring disengagement) โดยแต่ละลำ
จะแตกต่างกัน 
- เวลาในการหลบหลีก (Maneuvering time) ขึ้นอยู่กับประเภทของ
เรือ เช่น เรือข้ามฟากที่มีทางเข้าทางเดียว จะต้องใช้เวลาในการหลบ
หลีก 
- การจราจรของท่าเรือ (Harbor traffic) ขึ้นอยู่กับสถานที่ให้บริการ 
อาจจำเป็นต้องคำนึงถึงระดับการจราจรของท่าเรือเมื่อดำเนินการ
กำหนดเวลาเรือ  

2.4. เวลาที่เรือมาถึง (ARRIVAL TIME) [2] 

คล้ายกับเวลาออกเดินทาง โดยจะไล่ลำดับย้อนกลับ เมื่อเข้า
ใกล้ท่าเรือ 
- การจราจรของท่าเรือ (Harbor traffic) ในระดับสูงอาจส่งผล
กระทบต่อเวลาที ่ ใช ้ในการเด ินเร ือมาถึงท ่า ดังน ั ้นต ้องการ
ตารางเวลาเพ่ิมเติม เพ่ือให้มั่นใจว่าตรงเวลาขาเข้า 
- เวลาในการหลบหลีก (Maneuvering time) เวลาที่ต้องใช้ในการ
เคล่ือนย้ายเรือให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับการเทียบท่า 
- เวลาจอดเรือ (Mooring time) 
- การวางตำแหน่งทางเดิน (Gangway positioning) เวลาที่ต้องใช้
ในการวางตำแหน่งทางเดินระหว่างเรือและท่าเรือ 

2.5. ระยะเวลาการดำเดินงาน (OPERATING MARGIN) 
[2] 

จากหัวข้อ 2.2 ถึง 2.4 เป็นองค์ประกอบที่จำเป็นสำหรับการ
บริการจากท่าเรือหนึ่งไปยังท่าเรือถัดไป แต่โดยปกติแล้วจะต้องรวม
เวลาเพิ่มเติม (ระยะเวลาการดำเนินงาน) เพื่อรองรับสภาวะที่ไม่
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แน่นอนหรือรุนแรง 
- ความน่าเชื ่อถือของกำหนดการ (Schedule reliability) ระดับ
ความน่าเชื่อถือที่ต้องการอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบริการเรือ 
-  สภาพลม  อากาศและทะ เล  (Wind, weather, and seas) 
โดยท่ัวไปการขนส่งจะคำนึงถึงสภาพลม อากาศและทะเล 
- หมอก (Fog) ขึ ้นอยู ่กับสถานที่ให้บริการเรือ อาจจำเป็นต้อง
พิจารณาถึงการมีหมอก ซึ่งอาจทำให้ความเร็วของเรือช้าลงอย่าง
มาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของหมอก 
- กระแสน้ำและระดับน้ำ (Tides and currents) อาจต้องรวมเวลา
เพิ่มเติมไว้ในแผนงาน เมื ่อมีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเล
อย่างมีนัยสำคัญ เนื ่องจากกระแสน้ำและการรบกวนอื่น ๆ อาจ
ส่งผลต่อเวลาในการเดินทาง 
- การสัญจรทางทะเลที ่ผิดปกติ (Unusual marine traffic) อาจ
จำเป็นต้องหยุดเดินเรือ เมื่อมีระดับการจราจรทางทะเลที่สูงผิดปกติ 
- เครื่องจักร (Mechanical) โดยเครื่องจักรอาจมีผลต่อเรือที่ทำให้
ช้าลง เช่น ปัญหาเกี่ยวกับทางเดิน (gangway) ที่ย้ายออกช้า อาจ
ส่งผลต่อเวลาในแผนงาน 

2.6. ความจุเรือ (VESSEL CAPACITY)  [2] 

ความจุเรือสามารถคำนวณได้จากสองตำแหน่งหลัก คือ ท่า
เทียบเรือ (Berth) และ สิ ่งอำนวยความสะดวกในท่าเรือ (Dock 
facility) โดยความจุเรือของเส้นทางจะถูกจำกัดโดยท่าเรือที่มีความ
จุต่ำที่สุดตลอดเส้นทาง แสดงในรูปที่ 3 ตำแหน่งการวัดความจุเรือ
ท่าเรือประกอบด้วยท่าเทียบเรืออย่างน้อยหนึ่งท่าหรือมากกว่า และ
ภายในหนึ่งชั่วโมงท่าเทียบเรือจะรองรับเรือได้หลายลำ 

รูปที่ 3  ตำแหน่งการวัดความจุเรือ [2] 

ความจุเรือของท่าเทียบเรือเฟอร์รี่หมายถึงจำนวนเรือสูงสุดต่อ
ชั ่วโมงที ่สามารถใช้ท่าเทียบเรือได้ตามระดับความต้องการของ
ผู้โดยสารที่กำหนด 

สามารถกำหนดแผนการเดินเรือให้เพียงพอต่อความต้องการ
เรือในปัจจุบันหรือตามแผนความต้องการ ดังรูปที่ 4 

รูปที่ 4  แสดงความจุท่าเรือ [2] 

2.6.1. ความจุท่าเรือ (BERTH CAPACITY) 

ความจุเรือของท่าเทียบเรือขึ้นอยู่กับ 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่  
- เวลาขึ้นฝ่ังของผู้โดยสาร (Passenger Disembarking Time) 
- เวลาลงเรือของผู้โดยสาร (Passenger Embarking Time) 
- เวลาในการเตรียมการ (Clearance Time) 

เวลาในการเตรียมการ คือเวลาเฉลี่ยนับจากเวลาที่เรือลำหนึ่ง
พร้อมที่จะออกจากท่าเทียบเรือไปจนถึงเมื่อเรืออีกลำสามารถใช้ท่า
เทียบเรือได้ ยังรวมถึงเวลาที ่ต้องใช้ในการเคลื ่อนย้ายทางเดิน 
(Gangway) และเวลาที่ล่าช้าในการมาถึงหรือออกจากท่าเรือโดย
การจราจรที่ติดขัด 

เวลาขึ้นฝั่งและเวลาลงเรือของผู้โดยสารมีปัจจัยหลายประการ 
รวมถึงความต้องการของผู ้โดยสาร วิธีการเก็บค่าโดยสาร การ
ออกแบบทางเดิน (Gangway) และทางเดินระหว่างเรือกับจุดขัดแย้ง
ในการขนถ ่ายผ ู ้ โดยสาร (Passenger Load-Unload Conflict 
Point) การออกแบบเรือและการบรรทุก อาจทำให้เวลาในการขึ้น
และลงเรือบางส่วนทับซ้อนกันได้ 

2.6.2. ปัจจัยของระยะเวลาการขึ้นฝ่ังและลงเรือ 

(DISEMBARKING/EMBARKING TIME FACTORS) 

ความจุท่าเทียบเรือ (Berth Vessel Capacity) จำนวนเรือที่
สูงสุดต่อชั่วโมงที่ท่าเทียบเรือสามารถรองรับตามความต้องการของ
ผู้โดยสาร ตามสมการดังนี้ 

V
3,600

t
  (1) 

เมื่อ         Vb = ความจุของท่าเทียบเรือ (ลำ/ชั่วโมง) 
3,600 = จำนวนวินาทีในหนึ่งชั่วโมง 
tv  = ระยะเวลาในการให ้บร ิการ  (Design Vessel 
Service Time)  (วินาที/ลำ) 

การออกแบบเวลาให้บริการจะประมาณตามเวลาในการขึ้นลง
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ของผู้โดยสารหรือรถยนต์ (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า) เวลาในการ
เตรียมการ (Clearance Time) และระยะเวลาการดำเดินงาน 
(Operating Margin) แสดงในสมการที่ 2 

𝑡  𝑡 𝑡 𝑡  (2) 

เมื่อ      tv = เวลาการให้บริการของเรือ (Design Vessel Service 
Time) (วินาที/ลำ) 

ted = เวลาทั้งหมดในการขึ้นและลงเรือ (Total Embarking 
and Disembarking Time) (วินาที/ลำ) 

tc  = เวลาในการเตรียมการ (Clearance Time) (วินาที/
ลำ) 
tom = ระยะเวลาการดำเด ินงาน (Operating Margin) 
(วินาที/ลำ) 

การพูดคุยกับผู้ให้บริการเรือ ชี้ให้เห็นว่าการขึ้นและลงของ
ผู้โดยสารที่เดินทางประจำ (Commuter) มีความผันแปรน้อยมาก 
ในขณะที่บริการนักท่องเที่ยว (Tourist) มีความแปรปรวนอย่างมี
นัยสำคัญรอบ ๆ ค่าเฉลี่ย  

2.6.3. การเข้าสู่เรือและการออกจากเรือของผู้โดยสาร
โดยวิธีเรียงลำดับ (SEQUENTIAL PASSENGER 

DISEMBARKING AND EMBARKING) 

𝑡 60
𝑃
𝐶

𝐿
𝑣

𝑃
𝐶

𝐿
𝑣

 (3) 

เมื่อ     ted = เวลาทั้งหมดในการขึ้นและลงเรือ (Total Embarking 
and Disembarking Time) (วินาที/ลำ) 

  60 = จำนวนวินาทีใน 1 นาที 
  Cd = ความจุของการเข้าสู่เรือในจุดที่เป็นคอขวด ซึ่งเท่ากับ
ค่าต่ำสุดของความจุทางเดินทาง (Gangway Capacity) Cg 

หรือ ความจุทางเดินออก (Walkway Exit Capacity) Cx (คน/
นาที) 
  Ce = ความจุของการออกจากเรือ ในจุดที่เป็นคอขวด ซึ่ง
เท่ากับค่าต่ำสุดของความจุพื้นที่รอคอย (Waiting Area Exit 
capacity) Cw หรือ ความจุทางเดินทาง (Gangway Capacity)   
Cg หรือ  ความจุของการเก็บค่าโดยสาร (Fare Collection 
Capacity) Cf (คน/นาที) 
  Pd = ปร ิมาณผ ู ้ โดยสารออกจากเร ือ  (Disembarking 
Passenger Volume) (คน) 
  Pe = ปริมาณผู้โดยสารเข้าสู ่เรือ (Embarking Passenger 
Volume) (คน) 
  Lw = ความยาวทางเดินเท้า (Walkway Length) (เมตร) 
  Vd = ความเร ็ วผ ู ้ โดยสารท ี ่ ออกจากเร ือบนทาง เ ดิน 
(Walkway) (เมตร/นาที) 
  Ve = ความเร็วผู้โดยสารที่เข้าสู่เรือบนทางเดิน (Walkway) 

(เมตร/นาที) 

** ท่าเทียบเรือ (gangway) พิจารณาให้เป็นจุด ดังนั้นจึงไม่คิดความ
ยาวในตัวแปร Lw  

รูปที่ 5  แสดงตัวแปรสำหรับการขึ้นและลงเรือ [2] 

2.7. ระดับการให้บริการ (LEVEL OF SERVICE: LOS) [2] 

เป็นแนวคิดเกี ่ยวกับระดับการให้บริการของคนเดินเท้าและ
อธิบายถึงองค์ประกอบพ้ืนฐานที่อาจพบได้ในสถานีขนส่ง  

ระดับการให้บริการเป็นวิธีที ่ม ีประโยชน์ในการประเมินขีด
ความสามารถและความสะดวกสบายของพื้นที่ โดยเกณฑ์จะขึ้นอยู่
กับการเลือกความเร็วในการเดิน  

ตัวอักษรของระดับการให้บริการจะมีตั้งแต่ A ถึง F โดย A จะ
แสดงถึงเงื่อนไขการเคล่ือนไหวของคนเดินเท้าที่ไม่มีข้อจำกัด ในทาง
ตรงกันข้าม F แสดงถึงการเคลื่อนไหวของคนเดินเท้าถูกจำกัดอย่าง
หนาแน่น ซึ่งการออกแบบจะขึ้นอยู ่กับความต้องการใช้งานของ
ระดับให้บริการ โดยคำนึงถึงความสะดวกสบายที่เหมาะสมมากกว่า
ที่จะออกแบบให้มีความจุสูงสุด 

รูปที่ 6  แสดงระดับการให้บริการสำหรับทางเดินเท้า [4] 

 
รูปที่ 7  แสดงระดับการให้บริการสำหรับพ้ืนที่รอคอย [4] 
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3. การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห ์

งานวิจัยนี้เก็บข้อมูลโดยการนับจำนวนคนที่ใช้งานโดยสารทาง
เรือและจำนวนเรือ ในช่วงโรคระบาดโควิด-19 

3.1. พ้ืนที่การศึกษา 

ท่าสาทร หรือ ท่าสะพานตากสิน ถือเป็นจุดเชื ่อมต่อการ
คมนาคมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ สามารถเชื่อมต่อกับการ
คมนาคมทางน้ำได้ทั้งเรือโดยสารข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งยัง
เป็นท่าน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพียงแห่งเดียวทีสามารถเชื่อมต่อกับ
ระบบขนส่งมวลชนทางรางได้ที ่สถานีสะพานตากสิน ในเส้นทาง
รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม 

3.2. ขอบเขตการศึกษา 

เนื่องจากท่าเรือสาทร แยกท่าเทียบเรือเป็นชนิดเรือต่างๆ ซึ่ง
งานวิจัยนี้จะเก็บเฉพาะท่าเทียบเรือเรือด่วนและท่าเทียบเรือเรือข้าม
ฟากเท่านั้น  เนื่องจากมีแนวโน้มที่คนจะใช้บริการมากที่สุด 

เก็บข้อมูลในวันธรรมดา (จันทร์ - ศุกร์) วันที่ 8 มีนาคม – 19 
มีนาคม พ.ศ. 2564 เป็นช่วงเปิดเทอม แบ่งเป็นเวลาเร่งด่วนเช้า 
06.00 -09.00 น. และ เวลาเร่งด่วนเย็น 16.00-19.00 น. 

3.3. การวิเคราะห์ขอ้มูล 

ใช้เกณฑ์วัดจากคู่มือ TCQSM ในบทที่ 9 และบทท่ี 10 โดยจะ
คำนวณหาค่าต่างๆ ดังนี้ 1. เวลาการให้บริการของเรือ, tv (Design 
Vessel Service Time) (วินาที/ลำ) 2. ความจุของท่าเทียบเรือ, Vb 

(Design Vessel Service Time) (ลำ/ชั่วโมง) 3. ระดับการให้บริการ
สำหรับพื้นที ่รอคอยบริเวณท่าเทียบเรือ 4. ระดับการให้บริการ
สำหรับทางเดิน 

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

4.1. ท่าเรอืด่วน 

4.1.1. ปริมาณความต้องการใช้บริการท่าเรือด่วน 

การเก็บข้อมูลปริมาณความต้องการใช้บริการท่าเรือด่วนในช่วง
เร่งด่วนเช้า และเร่งด่วนเย็นจากการนับจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการ
ในช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูลน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15 นาที ผลการ
เก็บข้อมูลแสดงดังตารางที่ 1 และมีค่า Peak Hour Factor (PHF) 
ของท่าเรือด่วน ในตารางท่ี 2 ดังนี้  
ตารางท่ี 1 แสดงเวลาช่ัวโมงเร่งด่วนของท่าเรือด่วน 

เวลาเร่งด่วน ขาเข้าสู่เรือ ขาออกจากเรือ 
 ช่วงเช้า 

(ปริมาณผู้ใช้บริการ) 
7.30-8.30 น.  

(111 คน) 
7.45-8.45 น.  

(400 คน) 
ช่วงเย็น 

(ปริมาณผู้ใช้บริการ) 
17.30-18.30 น. 

(430 คน) 
17.15-18.15 น.  

(145 คน) 

ตารางท่ี 2 แสดง Peak Hour Factor (PHF) ของท่าเรือด่วน 
PHF ขาเข้าสู่เรือ ขาออกจากเรือ 

ช่วงเช้า 0.217 0.783 
ช่วงเย็น 0.748 0.252 

4.1.2. เวลาการให้บริการของเรือด่วน (DESIGN VESSEL 

SERVICE TIME)  

จากการเก็บข้อมูลและคำนวณ เวลาทั้งหมดในการขึ้นและลง
เรือด่วน คือ 62.64 วินาที/ลำ ระยะเวลาเตรียมการ คือ 30.00 
วินาที/ลำ และระยะในการจัดการ คือ 30.00 วินาที/ลำ 

ดังนั้นเวลาการให้บริการของเรือด่วน คือ 122.64 วินาที/ลำ 

4.1.3. ความจุของท่าเทียบเรือด่วน (BERTH CAPACITY) 

จำนวนเรือที่สูงสุดต่อชั่วโมงที่ท่าเทียบเรือด่วน สามารถรองรับ
ตามต้องการใช้บริการของผู้โดยสารได้ โดยเมื่อคำนวณจากคู่มือ 
TCRP Report 165- TCQSM 3rd Edition จะมีความจุที ่สามารถ
รองรับได้ คือ 29 ลำ/ชั่วโมง และในปัจจุบันเรือให้บริการในเวลา
เร่งด่วน คือ 17 ลำ/ชั่วโมง ดังแสดงในตารางท่ี 3 
ตารางท่ี 3 แสดงความจุของท่าเรือด่วน 

ช่วงเวลา ความจุของท่าเรือจาก
การให้บริการจริง 

(ลำ/ชั่วโมง) 

ความจุของท่าเรือ
สูงสุดตามคู่มือ  
(ลำ/ชั่วโมง) 

เร่งด่วนเช้า 17 29 
เร่งด่วนเย็น 17 29 
จากตารางที่ 3 ถ้าในอนาคตมีความต้องการใช้บริการเรือด่วน

เพิ่มมากขึ้น ท่าเรือด่วนจะสามารถเพิ่มจำนวนเรือได้ 12 ลำ/ชั่วโมง 
ในเวลาเร่งด่วน   

4.1.4. ระดับการให้บริการสำหรับทางเดิน (WALKWAYS) 

จากการเก็บข้อมูล ความกว้างทางเดินประสิทธิผล (Effective 
Width) คือ 1.10 เมตร และในช่ัวโมงเร่งด่วนปริมาณผู้โดยสารที่เข้า
มาใช้ภายใน 15 นาที (15-min peak period) เท่ากับ 108 คน ซึ่ง

จะมีค่าการไหล (pedestrian flow) คือ  = 7.20 คน/นาที 
ดังน ั ้นการไหลต่อความกว้าง (Flow per Unit Width) คือ 

.

.
  = 6.55≈7 คน/เมตร/นาที 

ตารางท่ี 4 แสดงระดับการให้บริการทางเดิน (Walkway LOS) [3] 
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** v/c = volume-to-capacity ratio 
จากตารางที่ 4 เมื่อเทียบค่าการไหลต่อความกว้าง (Flow per 

Unit Width) จะมีค่าเฉลี่ยความเร็วบนทางเดิน คือ 79 เมตร/นาที 
และมีระดับการให้บร ิการทางเดินอยู ่ท ี ่ระดับ A ( LOS A) ซึ่ง
หมายความว่าสามารถเลือกความเร็วในการเดินได้อย่างอิสระ  

4.1.5. ระดับการให้บริการสำหรับพ้ืนที่รอคอยบริเวณ
ท่าเทียบเรือ (PLATFORMS AND WAITING AREAS)  

จากการเก็บข้อมูลท่าเรือ ท่าเทียบเรือด่วนมีขนาด 6.00 เมตร x 
12.00 เมตร และรับน้ำหนักได้ 85 คน 

ดังนั ้น ค่าเฉลี ่ยระหว่างพื ้นที ่ต่อคน (Average Pedestrian 

Area) คือ . ∗ .   = 0.85 ตารางเมตร/คน 
ตารางท่ี 5 แสดงระดับการให้บริการพ้ืนที่รอคอยบริเวณท่าเทียบเรือ 
(Levels of Service for Waiting Areas) [3] 

จากตารางที่ 5 จะมีระดับการให้บริการสำหรับพื้นที่รอคอย
บริเวณท่าเทียบเรือด่วน คือ LOS C  

4.2. ท่าเรอืข้ามฟาก 

4.2.1. ปริมาณความต้องการใช้บริการท่าเรือข้ามฟาก 

เก็บข้อมูลปริมาณความต้องการใช้บริการท่าเรือข้ามฟากในช่วง
เร่งด่วนเช้า และเร่งด่วนเย็น จากการนับจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการ
ในช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูลน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15 นาที แสดง
ดังตารางที่ 6 และ ตารางท่ี 7 
ตารางท่ี 6 แสดงเวลาช่ัวโมงเร่งด่วนของท่าเรือข้ามฟาก 

เวลาเร่งด่วน ขาเข้าสู่เรือ ขาออกจากเรือ 
ช่วงเช้า 

(ปริมาณผู้ใช้บริการ) 
7.30-8.30 น.  

(299 คน) 
7.45-8.45 น.  

(88 คน) 
ช่วงเย็น 

(ปริมาณผู้ใช้บริการ) 
17.00-18.00 น. 

(66 คน) 
17.30-18.30 น.  

(191 คน) 
ตารางท่ี 7 แสดง Peak Hour Factor (PHF) ของท่าเรือด่วน 

PHF ขาเข้าสู่เรือ ขาออกจากเรือ 
ช่วงเช้า 0.773 0.227 
ช่วงเย็น 0.257 0.743 

  

4.2.2. ความจุของท่าเรือข้ามฟาก (BERTH CAPACITY) 

จากการเก็บข้อมูลและคำนวณ เวลาทั้งหมดในการขึ้นและลง
เรือข้ามฟาก คือ 70.20 วินาที/ลำ ระยะเวลาเตรียมการ คือ 18.80 
วินาที/ลำ และระยะในการจัดการ คือ 18.80 วินาที/ลำ 

ดังนั้นเวลาการให้บริการเรือข้ามฟาก คือ 107.80 วินาที/ลำ 

4.2.3. ระดับการให้บริการสำหรับพ้ืนที่รอคอยบริเวณ
ท่าเทียบเรือ (PLATFORMS AND WAITING 

AREAS)  

จำนวนเรือที่สูงสุดต่อชั่วโมงที่ท่าเทียบเรือข้ามฟาก จะมีความจุ
ที่สามารถรองรับได้ คือ 33 ลำ/ชั่วโมง และในปัจจุบันเรือให้บริการ
ในเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็น คือ 12 และ 8 ลำ/ชั่วโมงตามลำดับ ดัง
แสดงในตารางท่ี 8 
ตารางท่ี 8 แสดงความจุของท่าเรือข้ามฟาก 

ช่วงเวลา ความจุของท่าเรือจาก
การให้บริการจริง 

(ลำ/ชั่วโมง) 

ความจุของท่าเรือ
สูงสุดตามคู่มือ  
(ลำ/ชั่วโมง) 

เร่งด่วนเช้า 12 33 
เร่งด่วนเย็น 8 33 

 
จากตารางที่ 3 ถ้าในอนาคตมีความต้องการใช้บริการเรือข้าม

ฟากเพิ่มมากขึ้น ท่าเรือข้ามฟากจะสามารถเพิ่มจำนวนเรือในเวลา
เร่งด่วนเช้าและเย็น คือ 11 และ 15 ลำ/ชั่วโมง ตามลำดับ 

4.2.4. ระดับการให้บริการสำหรับทางเดิน 

(WALKWAYS) 

จากการเก็บข้อมูล ความกว้างทางเดินประสิทธิผล (Effective 
Width) คือ 1.20 เมตร และในช่ัวโมงเร่งด่วนปริมาณผู้โดยสารที่เข้า
มาใช้ภายใน 15 นาที (15-min peak period) เท่ากับ 101 คน  

ซึ่งจะมีค่าการไหล (Pedestrian Flow) คือ  = 6.73 คน/
นาที 

ดังน ั ้นการไหลต่อความกว้าง (Flow per Unit Width) คือ 
.

.
  = 3.11 ≈ 4 คน/เมตร/นาที 
จากตารางที่ 4 เมื่อเทียบค่าการไหลต่อความกว้าง (Flow per 

Unit Width) จะมีค่าเฉลี่ยความเร็วบนทางเดิน คือ 79 เมตร/นาที 
และมีระดับการให้บร ิการทางเดินอยู ่ท ี ่ระดับ A ( LOS A) ซึ่ง
หมายความว่าสามารถเลือกความเร็วในการเดินได้อย่างอิสระ  

4.2.5. ระดับการให้บริการสำหรับพ้ืนที่รอคอยบริเวณ
ท่าเทียบเรือ (PLATFORMS AND WAITING AREAS)  

จากการเก็บข้อมูลท่าเรือ ท่าเทียบเรือข้ามฟากมีขนาด 4.00 
เมตร x 8.00 เมตร และรับน้ำหนักได้ 80 คน 
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ดังนั ้น ค่าเฉลี ่ยระหว่างพื ้นที ่ต่อคน (Average Pedestrian 

Area) คือ . ∗ .  

 
 = 0.40 ตารางเมตร/คน 

จากตารางที่ 5 จะมีระดับการให้บริการสำหรับพื้นที่รอคอย
บริเวณท่าเทียบเรือข้ามฟาก คือ LOS D 

5. อภิปรายผลการศึกษา 

5.1. สรุปผลการศึกษา 

5.1.1. ท่าเรือด่วน 

จากการศึกษาความจุและคุณภาพการให้บริการท่าเรือด่วน ใน
วันธรรมดา (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์) พบว่า ในช่วงเร่งด่วนเช้า
ผู้โดยสารจะนั่งเรือจากท่าอ่ืนเพ่ือมาลงท่ีท่าน้ำสาทรเป็นส่วนมาก จะ
มีค่า Peak Hour Factor (PHF) เท่ากับ 0.783 และในเร่งด่วนเย็น
ผู้โดยสารจะเข้ามาใช้บริการเรือด่วนสาทร เพื่อไปสู่ท่าน้ำอื่นๆ จะมี
ค่า Peak Hour Factor (PHF) เท่ากับ 0.748 

เวลาให้บริการของเรือด่วน คือ 122.64 วินาที/ลำ โดยความจุ
ในช่วงเร่งด่วนของท่าเรือเท่ากับ 17 ลำ/ชั่วโมง ซึ่งความจุสูงสุดที่ท่า
เทียบเรือสามารถรับได้คือ 29 ลำ/ชั่วโมง ดังนั้นท่าเรือด่วนสามารถ
เพิ่มจำนวนเรือในช่วงเวลาเร่งด่วนได้อีก 12 ลำ โดยทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่
กับจำนวนผู้โดยสารในชว่งเวลาเร่งด่วน 

ระดับการให้บริการสำหรับทางเดิน (Walkways) คือ LOS A 
หมายถึงสามารถเคล่ือนที่ได้อย่างอิสระ 

ระดับการให้บริการพ้ืนที่รอคอยบริเวณท่าเทียบเรือ (Levels of 
Service for Waiting Areas) คือ LOS C คือมีการยืนคอยเล็กน้อย 
และอาจจะเกิดแถวคอยในการเข้าหรือออก และ ความหนาแน่น
ของคนยังอยู่ในช่วงที่มีความสะดวกสบาย 

5.1.2. ท่าเรือข้ามฟาก 

จากการศึกษาความจุและคุณภาพการให้บริการท่าเรือข้ามฟาก 
ในวันธรรมดา (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์) พบว่า ในช่วงเร่งด่วนเช้า
ผู้โดยสารจะนั่งเรือข้ามฟากเพื่อข้ามไปยังท่าน้ำเป๊ปซี่เป็นส่วนมาก 
จะมีค่า Peak Hour Factor (PHF) เท่ากับ 0.773 และในเร่งด่วน
เย็นผู้โดยสารจะนั่งจากท่าเรือเป๊ปซี่มายังท่าเรือสาทร จะมีค่า Peak 
Hour Factor (PHF) เท่ากับ 0.743 

เวลาให้บริการของเรือด่วน คือ 107.80 วินาที/ลำ โดยความจุ
ในช่วงเร่งด่วนในช่วงเช้าและเย็นเท่ากับ 12 และ 8 ลำ/ชั ่วโมง 
ตามลำดับ ซึ่งความจุสูงสุดที่ท่าเทียบเรือสามารถรับได้คือ 33 ลำ/
ชั่วโมง ดังนั้นท่าเรือด่วนสามารถเพิ่มจำนวนเรือในช่วงเวลาเร่งด่วน
ได้อีก 11 ลำ ในช่วงเร่งด่วนเช้า และ 15 ลำในช่วงเร่งด่วนเย็น  

ระดับการให้บริการสำหรับทางเดิน (Walkways) คือ LOS A 
หมายถึงสามารถเคล่ือนที่ได้อย่างอิสระ 

ระดับการให้บริการพ้ืนที่รอคอยบริเวณท่าเทียบเรือ (Levels of 

Service for Waiting Areas) คือ LOS D คือ การยืนรออาจมีการ
สัมผัสกัน เนื ่องจากอยู่ใกล้กัน มีแถวคอยและการเดินอาจจะถูก
จำกัดความเร็ว มีระยะการรอที่นาน มีความหนาแน่น จะทำให้รู้สึก
ไม่สะดวกสบาย 

5.2. ข้อจำกัดของการศกึษา 

การศึกษาอยู ่ในช่วงโรคระบาดโควิด-19 จึงทำให้ปริมาณ
ผู้โดยสารน้อยกว่าปกติ เนื่องจากข้อจำกัดของโรค ต้องลดการสัมผัส
และใกล้ชิดผู้อื่น จึงทำให้คนเปลี่ยนไปใช้รถส่วนตัวและรถโดยสาร
ประเภทอ่ืน 

เนื่องทำจากการศึกษาเฉพาะกลุ่มผู้ที ่ใช้บริการในวันธรรมดา 
(จันทร์ ถึง ศุกร์) เท่านั้น ซึ่งยังขาดกลุ่มนักท่องเที่ยว ในวันเสาร์และ
อาทิตย์ ซึ่งอาจทำให้พฤติกรรมในการใช้งานแตกต่างกัน 

คู ่มือ TCRP Report 165 - TCQSM (3rd Edition) จะศึกษา
ระดับการให้บริการในเชิงวิศวกรรมเท่านั้น ดังนั้นควรจะศึกษาระดับ
ความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการและความเหมาะสมของอัตราค่า
โดยสาร 

เนื่องจากมีข้อจำกัดของช่วงเวลาการศึกษา ดังนั้นผู้วิจัยเสนอให้
เก็บข้อมูลในช่วงที่มีวัคซีนรักษาโรคโควิด-19 อย่างทั่วถึงอีกครั้งและ
ทำการวิเคราะห์เพ่ิมเติม พร้อมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคตต่อไป 
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บทคัดย่อ 

ศึกษาประสิทธิภาพการแก้ไขจุดอันตราย (กรณีศึกษา โค้งร้อยศพ  จังหวัดเลย) เป็นประเมินผลโครงการแก้ไขจุดอันตรายว่าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้ขับขี่บริเวณจุดอันตราย สายทาง ลย.2002 (โค้งร้อยศพ) ซึ่งเป็นถนนที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยคร้ัง
ทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  โดยประเมินผลการติดต้ังอุปกรณ์ความเสียดทานของผิวทาง ปริมาณความเร็วยานพาหนะ ทัศนคติของ
ประชาชนในพ้ืนที่การศึกษาต่อความเหมาะสมของโครงการ และสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบริเวณท่ีติดต้ังอุปกรณ์ ศึกษาพฤติกรรมผู้ขับขี่บริเวณ
จุดอันตรายโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์สรุปได้ว่า ค่าเฉลี่ยความเสียดทานของพ้ืนที่ศึกษาขณะถนนหลังดำเนินการสูงขึ้น ความเร็วเฉลี่ยในการขับขี่
ของพ้ืนที่ศึกษาหลังดำเนินการติดต้ังอุปกรณ์ ลดลง ร้อยละ 6.9 ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ สถิติเกิดอุบัติเหตุลดลง   และพฤติกรรมการขับขี่ 
ความถี่ในการใช้เส้นทางส่วนใหญ่  4-6 คร้ัง/สัปดาห์ ร้อยละ 50.50 ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ  ส่วนใหญ่ใช้ความเร็วในการขับขี่ต่ำกว่า 80 
กิโลเมตร/ชั่วโมง ร้อยละ 55.00 ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ประชาชนเห็นด้วยในการดำเยิยงานของโครงการ และพฤติกรรมการขับขี่ของ
ผู้ใช้บริการถนนมีแนวโน้มไปในทางท่ีดีขึ้น 
คำสำคัญ: ประเมิณประสิทธิภาพการแก้ไขจุดอันตราย, พฤติกรรมการขับขี่ของผู้ใช้บริการ 

Abstract 

The purpose of this study was to evaluate the performance of the Road Safety Improvement project and to study drivers' 
behavior on The Black Spot of Route No.2002, Highway Village Loei Province, where accidents occur frequently, causing many 
people's lives and property losses. Evaluating the installation of the pavement friction device. Vehicle speed quantity Attitudes 
of the people in the education area towards the suitability of the project. And statistics of accidents that occurred in the 
installation area of the equipment To study the behavior of drivers at dangerous spots by using questionnaires. The results of 
the study were as follows: The mean of the study area’s pavement friction higher than pre-operation. The mean of the study 
area’s driving speed post-operation was 6.9% lower than pre-operation. Driving behavior, the study found that most of the 
people used cars (54.50%), followed by motorcycles (38.50%), the most frequent time to use the road was in the morning 
(45.00%), Using the route 4-6 times/week, (50.50%), Driving speed below 80 km/h (55.00%). Which has a significant difference 
People agree on the visit of the project. And driving behavior of road users is likely to improve  
Keywords: Evaluate the effectiveness of fixing dangerous spots, driving behavior of service users. 
 
1. บทนำ 

ความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุทางด้านการขนส่งและจราจร
เป็นความเสียหายที่ประมาณค่าไม่ได้ ความเสียหายที่เกิดขึ้นส่งผล
กระทบทั้งต่อตัวผู้เสียหายและผู้คนรอบตัว และที่ร้ายแรงที่สุดการ
สูญเสียชีวิต การสูญเสียดังกล่าวยังส่งให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจ
และสังคมตามมา เมื่อตระหนักถึงการสูญเสียที่มากมายเหล่านี้แล้ว
องค์การสหประชาชาติจึงได้กำหนดทศวรรษแห่งความปลอดภัยทาง
ถนน ให้เป้าหมายด้านความปลอดภัยทางถนนเป็นส่วนหนึ่งของ
เป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) โดยตั้งเป้าหมายที่จะ

ลดจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ลงคร่ึงหนึ่ง
ภายในปี พ.ศ. 2573  

ปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ปี พ.ศ. 2561 องค์การอนามัยโลกได้จัดให้ประเทศ
ไทยเป็นประเทศที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงเป็นอันดับ 9 ของโลก 
มีคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนปีละประมาณ 22,491 ราย 
คิดเป็น 32.7 คนต่อประชากร 1 แสนคนเฉลี่ยแล้ว มีคนไทยเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุชั่วโมงละ 3 คน ซึ่งถือว่าเกิดค่าเฉลี่ยของโลกถึง 2 เท่า 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างมหาศาล เพื่อเป็น
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การประมาณมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นสถาบันวิจัยทีดีอาร์ไอ ได้
คำนวณมูลค่าความสูญเสียจากการเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสจาก
อุบัติเหตุจราจร เกิดความสูญเสียที่คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจราว 5 
แสนล้านบาทต่อปีประมาณการ อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนนต่อแสนประชากรในประเทศไทยปี พ.ศ. 2559 ยังอยู ่ใน
ระดับสูงถึง 32.70 หรือมากกว่า 22,000 คนต่อปี (สำนักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2562) 

ในขณะที่ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื ่อง และระบบ
ขนส่งและจราจรก็เป็นอีกส่วนที่สำคัญในการพัฒนาดังกล่าว เมื่อส่ิง
อำนวยความสะดวกในการขนส่งและจราจรทางบกที่สำคัญและมี
โครงข่ายมากที่สุดอย่างถนนมีปริมาณเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื ่อง จึง
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการพัฒนาดังกล่าวทำให้โอกาสในการเกิด
อุบัติเหตุเพ่ิมตามไปด้วย การแก้ไขจุดเส่ียงอันตรายเป็นอีกมาตรการ
ที่สำคัญในการลดอุบัติเหตุ ซึ่งถนนสาย ลย.2002 หรืออีกชื่อคือ โค้ง
ร้อยศพ จังหวัดเลย ก็เป็นอีกจุดที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูง จาก
ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 – ปี 2563 พบว่า เกิดอุบัติเหตุ
จำนวน 78 ครั้ง บาดเจ็บจำนวน 210 ราย และเสียชีวิตจำนวน 44 
ราย จาก ระบบรายงานอุบัติเหตุทางหลวงชนบท (ARMS)  

จากข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ พบว่า สายทาง ลย.2002 เกิด
อุบัติเหตุบ่อยครั้ง เนื่องจากลักษณะทางกายภาพที่มีความลาดชัน
อย่างต่อเนื่อง จึงทำให้เกิดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุกับยานพาหนะท่ีมี
สภาพไม่พร้อม จนได้รับการขนานนามว่าบริเวณทางลงเขา “โค้ง 
100 ศพ” ซึ่งการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นยานพาหนะประเภท
รถบรรทุก และรถโดยสาร และสาเหตุของอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก
รถสูญเสียการควบคุม ระบบเบรคไม่ทำงาน โดยบริเวณที ่เกิด
อุบัติเหตุบ่อยคร้ัง พบว่าเป็นช่วง กม.8+500 – 9+500 ซึ่งมีลักษณะ
ทางกายภาพเป็นทางลงเขาต่อเนื ่องยาวและมีความลาดชันสูง 
(สำนักอำนวยความปลอดภัย,  2563) 

อย่างไรก็ตามสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ เกิดมาจาก  ปัจจัย
หลัก คือ คน รถ ถนนและสิ ่งแวดล้อม การแก้ไขปัจจ ัยหลัก
โดยเฉพาะปัจจัยถนนและสิ่งแวดล้อมมีส่วนช่วยป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุได้ ดังนั้นจึงมีโครงการศึกษาแนวทางและแก้ไขจุดเสี ่ยง
อุบัติเหตุบริเวณ สายทาง ลย.2002 โดยโครงการดังกล่าวมีการ
ดำเนินการแก้ไขจุดเสี ่ยงอันตรายแล้วเสร็จ ยังไม่มีการประเมิน
ประสิทธิภาพของโครงการ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเป็นการประเมิณผล
ประสิทธิภาพของโครงการแก้ไขจุดเสี ่ยงอันตราย โค้งร้อยศพ 
จังหวัดเลย ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ และศึกษาพฤติกรรม
ผู้ขับขี่บริเวณจุดอันตราย รวมไปถึงทัศนคติของผู้ใช้บริการถนนใน
พ้ืนที่การศึกษา 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนถนนสร้างความเสียหายอย่างมาก ทั้งที่
ประเมิณค่าได้และประเมิณค่าไม่ได้ การลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็น

เรื ่องที่หลายหน่อยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในความสนใจ และ
ดำเนินการแก้ไข เป็นผลให้มีการศึกษาประสิทธิภาพการแก้ไขจุด
อันตราย  

ในปี พ.ศ.2557 พงษ์พันธ์ แทนเกษม และคณะ ศึกษาการ
ประเมินผลมาตรการจำกัดความเร็วรถ: กรณีศึกษาถนนมิตรภาพ 
ช่วงผ่านเมืองขอนแก่น ผลการศึกษา พบว่าภายใต้สภาพถนนใน
ปัจจุบัน ขีดจำกัดความเร็วที่ 60 กิโลเมตรต่อชั ่วโมงยังไม่เป็นที่
ยอมรับจากผู้ขับขี่ และไม่สามารถบังคับใช้ได้ อย่างไรก็ตาม การ
ดำเนินงานตามมาตรการควบคุมความเร็วมีผลให้จำนวนผู้บาดเจ็บ
และเสียชีวิตในระยะเวลา 1 ปี ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และ
ผู้ขับขี่จะลดความเร็วลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อมีการตรวจจับความเร็ว
ผู้ขับขี่ร้อยละ 86 เห็นด้วยกับการควบคุมความเร็วเพื่อลดอุบัติเหตุ
และร้อยละ 93 ตระหนักถึงความเกี ่ยวเนื ่องของความเร็วและ
อุบัติเหตุ 

 วิช ุดา เสถียรนาม และคณะ (2557) การศึกษาขีดจำกัด
ความเร็วและมาตรการควบคุมความเร็วบนถนนสายหลักในเขตเมือง
ผลการศึกษาพบว่า หน้าที่การให้บริการของถนนที่ไม่ชัดเจนสร้าง
ความลำบากในการบริหารจัดการความปลอดภัย และควรมี
การศึกษาวิธีการกำหนดค่า ขีดจำกัดความเร็วซึ่งสอดคล้องกับบริบท
ถนนในประเทศ นอกจากนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม
ความเร็วในพื้นที่ศึกษาการศึกษานี้เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กำหนดพื้นที่ศึกษาเป็นถนนสายหลักในเขตเมือง กำหนดขีดจำกัด
ความเร็วที่เหมาะสมพร้อมทั้งปรับสภาพทางกายภาพให้สอดคล้อง
ก ัน โดยมาตรการตรวจจับความเร ็วอ ัตโนมัติ ควบคู ่ก ับการ
ประชาสัมพันธ์การตรวจจับความเร็วและการใช้เส้นทางเลี่ยงเมือง
อาจช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมความเร็วและลดอุบัติเหตุใน
พ้ืนที่ศึกษา 

พงษ์พันธ์ แทนเกษม และคณะ (2559) ศึกษาการประเมิน
มาตรการควบคุมความเร็วด้วยระบบตรวจจับความเร็วแบบอัตโนมัติ 
บนถนนมิตรภาพช่วงผ่านเมืองขอนแก่น ในระยะเริ ่มต้น ผล
การศึกษาพบว่าหลังจากมีมาตรการควบคุมความเร็วโดยใช้กล้อง
ตรวจจับความเร็วแบบอัตโนมัติ สามารถทำให้ความเร็วเฉลี ่ยใน
ช่วงเวลากลางวัน ลดลงประมาณร้อยละ 3-7 และในช่วงเวลา
กลางคืนลดลงประมาณร้อยละ 5-15 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
สำหรับด้านประสิทธิภาพในการออกใบสั่ง พบว่าเจ้าหน้าที่สามารถ
ออกใบส่ังได้เฉล่ียเพ่ิมขึ้นประมาณ 5 เท่าของรูปแบบการทำงานเดิม 
และสำหรับด้านอุบัติเหตุทางถนน พบว่าในเดือนแรกของการดำเนิน
มาตรการฯ จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตมีค่าลดลง  

พิมพ์ลดา ฉายศิริและคณะ (2562) การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้
เกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนกรณีศึกษาถนนทางหลวงหมายเลข 346 
ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที ่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน 
ทางด้านวิศวกรรม คือ แสงสว่าง และสิ่งอำนวยความสะดวกไม่
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เพียงพอ ส่วนปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ
คือ ฝนตกซึ่งจะทำให้สมรรถนะในการขับขี่ลดลง  

3. ขั้นตอนการดำเนนิงานวิจัย  

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการศึกษา งานวิจัยนี้ผู้วิจัยจึงได้
กำหนดขั้นตอนของงานวิจัย โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 

3.1. ขอบเขตการศึกษา 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาประสิทธิภาพการปรับปรุงถนนสาย 
ลย.2002 โดยสายทางดังกล่าวเป็นถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
แขวงทางหลวงชนบทเลย มีระยะทางทั้งสิ ้น 22.42 กิโลเมตร มี
ขนาด 2 ช่องจราจร ความกว้างช่องจราจรช่องละ 3 เมตร มีไหล่ทาง
ข้างละ 1 เมตร ผิวทางชนิด Asphaltic Concreteเป็นถนนเช่ือมต่อ
จาก อำเภอภูเรือ เข้าสู่ อำเภอวังสะพุงเมื่อพิจารณาจากสภาพทาง
ภูมิศาสตร์พบว่า สายทาง ลย.2002 แยกทางหลวงหมายเลข 21 –
บ้านนาซำแซง อำเภอภูเรือ, วังสะพุง เป็นเส้นทางลัดทางเลี่ยง จาก
อำเภอภูเรือ ไปสู่ อำเภอวังสะพุง โดยไม่ต้องผ่านอำเภอเมืองโดย
สภาพพ้ืนที่บริเวณสอง ข้างทาง มีการใช้พ้ืนที่หลายรูปแบบ ทั้ง เป็น
ชุมชน และสถานที่ราชการโรงเรียน และสถานที่สำคัญทางศาสนา 
นอกจากนั้นในช่วงทางลาดชันจะเป็นบริเวณป่าเขา เป็นส่วนใหญ่
โดยมีปริมาณจราจร 4,544 PCU /วัน ประกอบด้วย รถยนต์นั่งเป็น
เป็นส่วนใหญ่ และมีรถบรรทุกบางส่วน โดยมีรายละเอียดในการ
ปรับปรุงดังนี้ 

1. ซ่อมสร ้างผ ิวจราจรพอร ัสแอสฟัลต ์คอนกร ีต (POROUS 
ASPHALT) ช่วง กม.ที่ 8+400 ถึง กม.ที่ 9+075 เพื่อเพิ่มค่า
ค ว ามฝ ื ด ขอ งขอ งผ ิ วท า ง  ไ ม ่ เ ก ิ ด แผ ่ นฟ ิ ล ์ ม ข อ งน้ ำ 
(HYDROPLANING) และลดระดับเสียงขณะรถวิ ่งผ่าน เพ่ิม
สมรรถนะในการขับขี่รถไม่ล่ืนไถล  

2. ติดตั ้งอุปกรณ์ ราวลูกกลิ ้งป้องกันภัยสาธารณะ (ROLLING 
BARRIER) โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วง
ดำเนินการ ช่วงที่ 1 กม.ที่ 9+042 ถึง กม.ที่ 9+138 และ ช่วงที ่
2 กม.ที่ 9+235 ถึง กม.ที่ 9+302 เพื่อป้องกันและแก้ไข การ
เกิดอุบัติเหตุรุนแรง กรณียานพาหนะหลุดออกนอกเส้นทาง  

3. ติดตั ้งอุปกรณ์ แบริเออร์คอนกรีตหุ ้มยางพารา (RUBBER 
FENDER BARRIER) ช่วง กม.ที่ 9+091 ถึง กม.ที่ 9+473 เป็น
การใช้แผ่นยางแข็งมาครอบแบริเออร์ เป็นอุปกรณ์ ที่ช่วยลด
แรงกระแทก เพ่ือลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ  

3.2. จุดสำรวจ 

เนื ่องจากพื ้นที่การศึกษามีล ักษณะเป็นทางโค้งหลายโค้ง
เชื่อมต่อกันและมีจุดอัตรายหลายจัดในพื้นที่ จึงมีการแบ่งจุดสำรวจ
เป็น 6 จุดดังนี้ 

จุดที่ 1 จุดเร่ิมต้นโครงการ กิโลเมตรท่ี 8+400 
จุดที่ 2 ทางตรงก่อนเข้าโค้ง  กิโลเมตรท่ี 8+500 
จุดที่ 3 ช่วงกลางโค้งที่ 1  กิโลเมตรท่ี 8 + 799 - 8 + 842 
จุดที่ 4 ช่วงกลางโค้งที่ 2  กิโลเมตรท่ี 8 + 950 - 9 + 075 
จุดที่ 5 ช่วงกลางโค้งที่ 3  กิโลเมตรท่ี 9 + 200 - 9 + 400 
จุดที่ 6 จุดส้ินสุดโครงการ กิโลเมตรท่ี 9+500 

3.3. การสำรวจขอ้มูลทางด้านวิศวกรรม 

มีการสำรวจด้านวิศวกรรม 3 ด้านด้วยกัน  ได้แก่ การสำรวจ
ข้อมูลความเสียดทานของผิวทาง การสำรวจปริมาณความเร็วของ
ยานพาหนะ และการสำรวจความเสียหายจากอุบัติเหตุ โดยมีการ
สำรวจ 1 คร้ังก่อนการปรับปรุง และอีก 1 คร้ังหลังการปรับปรุงแล้ว
เสร็จในเวลา 1 เดือนต่อมาและมีรายละเอียดดังนี้ 

3.3.1. การสำรวจข้อมูลความเสียดทานของผิวทาง 

สำรวจเก็บข้อมูลแรงเสียดทานภาคสนาม โดยใช้เครื ่องมือ 
Portable Skid Resistance Tester จำนวน 6 จุด ระหว่างช่วง กม.
ที่ 8 + 400 ถึง กม. 9 + 500 ทั้งในสภาพผิวเปียกและผิวแห้ง ก่อน
และหลัง ดำเนินการ ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย โดย ใน
การศึกษานี ้ทางคณะผู ้จ ัดทำได้เล ือกใช้ค ่าBritish Pendulum 
Number (BPN) เป็นตัวชี้วัดค่าความเสียดทาน ในการทดสอบ โดย
ยึดตามเกณฑ์ระดับค่าความเสียดทานผิวทางที่เหมาะสมสำหรับ
ประเทศไทย ซึ ่งกำหนดให้ใช้ ค่า British Pendulum Number 
(BPN) เป็นตัวชี ้วัดในการวางแผนซ่อมบำรุงสภาพทางให้มีความ
ปลอดภัยต่อผู้ใช้ทาง  

3.3.2. การสำรวจปริมาณความเร็วของยานพาหนะ 

สำรวจข้อมูลความเร็วในการขับขี่ของผู้ใช้ถนนในพื้นที่ศึกษา 
ระหว่างช่วง กม.ที่ 8 + 400 ถึง กม. 9 + 500 โดยใช้อุปกรณ์วัด
ความเร็ว (Radar Gun) ที ่ม ีค ่าความคลาดเคลื ่อนไม่เกิน +,- 2 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง ก่อนและหลัง ดำเนินการ ติดตั้งอุปกรณ์อำนวย
ความปลอดภัย โดยมีการแบ่งการสำรวจเป็น 4 ช่วงเวลาได้แก่ 
06.00-07.00 น. 14.00-15.00 น. 18.00-19.00 น.และ 21.00-
22.00 น. ซึ ่งทั ้ง 4 ช่วงเวลาอยู ่นอกช่วงเวลาเร่วด่วนและเป็น
ช่วงเวลาที่ยานพาหนะใช้ความเร็วสูง 

3.3.3. การสำรวจความเสียหายจากอุบัติเหตุ 

การลดจำนานอุบัติเหตุในพื้นที่การศึกษาเป็นวัตถุประสงค์หลัก
ของโครงการ โดยการสำรวจนี้มีจุดประสงค์เพื่อเปรียบเทียบข้อมูล
ระหว่าง ก่อนและหลังมีโครงการ ซึ่งจะมีการเก็บข้อมูลทางสถิติ คือ 
จำนวนครั้งในการเกิดอุบัติเหตุ ยอดผู้บาดเจ็บ และยอดผู้เสียชีวิต 
รวมไปถึงการประเมินมูลค้าความเสียหายเบี่ยงต้น 
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4. ผลการศึกษา 

จากการสำรวจความเส ียดทานของผิวทางก ่อนและหลัง
ดำเนินการ ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย  พบว่า ขณะถนน
แห้ง พื้นที่ศึกษา มีค่าเฉลี่ยความเสียดทาน (BPN) ตั้งแต่ จุดเริ่มต้น
โครงการ ถึง ช่วงโค้งที่ 2 มีค่าเพิ ่มขึ ้นที่ร้อยละ 6.20 – 13.00 มี
ค่าเฉลี่ยความเสียดทาน (BPN) หลังดำเนินการ เท่ากับ 86.73 – 
96.40 ซึ่งสูงขึ้น ร้อยละ 14.7 ขณะถนนเปียก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบค่าความเสียดทานขณะถนนมีสภาพแห้ง 

จุดทดสอบ 
ก่อน

ปรับปรุง 
หลัง

ปรับปรุง 
ผลต่าง 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
จุดเร่ิมต้นโครงการ 88.40 94.60 6.20 
ทางตรงก่อนเข้าโค้ง 83.40 96.40 13.00 

ช่วงโค้งที่ 1 84.40 93.87 9.47 
ช่วงโค้งที่ 2 71.33 86.73 15.40 
ช่วงโค้งที่ 3 

 (ไม่มีการเสริมผิวทาง) 
80.07 81.00 0.93 

ส้ินสุดโครงการ 
(ไม่มีการเสริมผิวทาง) 

86.60 84.80 -1.80 

เฉลี่ยตลอดทัง้โครงการ 82.37 89.57 7.20 

พื้นที่ศึกษา มีค่าเฉลี่ยความเสียดทานก่อนดำเนินการ ค่าเฉลี่ย 
BPN เท่ากับ 60.2 ค่าเฉลี่ยความเสียดทานหลังดำเนินการ ค่าเฉล่ีย 
BPN เท่ากับ 79.6 สูงขึ้น ร้อยละ 11.92 - 67.96 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบค่าความเสียดทานขณะถนนมีสภาพเปียก 

จุดทดสอบ 
ก่อน 

ปรับปรุง 
หลัง 

ปรับปรุง 
ผลต่าง 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
จุดเร่ิมต้นโครงการ 77.20 86.40     11.92 
ทางตรงก่อนเข้าโค้ง 75.60 86.80 14.81 

ช่วงโค้งที่ 1 48.07 80.73 67.96 
ช่วงโค้งที่ 2 61.67 73.73 19.57 
ช่วงโค้งที่ 3 

 (ไม่มีการเสริมผิวทาง) 
65.60 65.47 -0.20 

ส้ินสุดโครงการ 
(ไม่มีการเสริมผิวทาง) 

49.20 48.40 -1.63 

เฉลี่ยตลอดทัง้โครงการ 62.89 73.59 17.01 
ผลการเปร ียบเท ียบความเร ็วในการข ับขี่ ก่อนและหลัง

ดำเนินการ ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย พบว่า ความเร็ว
โดยเฉลี ่ยการขับขี่ ก่อนดำเนินการติดตั ้งอุปกรณ์อำนวยความ

ปลอดภัย โดยภาพรวม เท่ากับ 51.99 กม./ชม.  ความเร็วโดยเฉล่ีย
หลังดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ โดยภาพรวม เท่ากับ 48.45 กม./ชม. 
ความเร็วโดยเฉล่ียลดลง 3.6 กม./ชม. คิดเป็น ร้อยละ 7 

จากผลการศึกษาความเร็วในการขับขี่โดยเฉลี่ยหลังดำเนินการ
ติดตั ้งอุปกรณ์ ลดลง ร้อยละ 7  แสดงว่าการดำเนินการ ติดต้ัง
อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ถนนสาย ลย.2002  ทำให้ผู้ใช้รถใช้
ถนนเกิดความระมัดระวัง มีความเร็วในการขับขี่ลดลง ทำให้โอกาส
เกิดอุบัติเหตุหรือความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบปริมาณความเร็วยานพาหนะ 

จุดทดสอบ 
ก่อน

ปรับปรุง 
หลัง

ปรับปรุง 
ร้อยละการ
ลดลงของ 
ความเร็ว กม./ชม. กม./ชม. 

จุดเร่ิมต้นโครงการ 42.95 47.35 -10 
ทางตรงก่อนเข้าโค้ง 59.40 48.55 18 

ช่วงโค้งที่ 1 45.68 45.05 1 
ช่วงโค้งที่ 2 55.38 51.75 7 
ช่วงโค้งที่ 3 55.60 48.38 13 

ส้ินสุดโครงการ 52.93 49.60 6 
ค่าเฉลี่ยตลอดทัง้โครงการ 51.99 48.45 7 

 
ในส่วนของการสำรวจข้อมูลทัศนคติและศึกษาพฤติกรรมการ

ขับขี่ของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน มีการแบ่งข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน 
โดยในส่วนแรกเป็นข้อมูลทั่วไปของผู้แสดงทัศนคติต่อโครงการแก้ไข
จุดเสี่ยงอันตราย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นชาย ร้อย
ละ 60.50 รองลงมาเป็นหญิง ร้อยละ 39.50 ส่วนใหญ่ 

อายุ 31-40  ปี ร้อยละ 33.50 รองลงมาคือ 21-30  ปี ร้อยละ 
25.50 41-50  ปี ร้อยละ 22.50 ต่ำกว่า 20 ปี ร้อยละ 11.00 และ 
51  ปีขึ้นไป ร้อยละ 7.50 ตามลำดับ ส่วนใหญ่ ระดับการศึกษา 
มัธยมศึกษาหรือปวช. ร้อยละ 39.50 รองลงมาคือ ประถมศึกษา 
ร้อยละ 29.00 ปวส.หรืออนุปริญญา ร้อยละ 22.00 และ ปริญญา
ตรีหรือสูงกว่า ร้อยละ 9.50 ส่วนใหญ่ อาชีพ เกษตรกรรม ร้อยละ 
46.00 รองลงมาคือ รับจ้าง ร้อยละ 29.00 ค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัว 
ร้อยละ 17.00 และ ข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 8.00  
ยานพาหนะที ่ใช้ส่วนใหญ่ รถยนต์ ร้อยละ 54.50 รองลงมาคือ 
รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 38.50 และ รถบรรทุก ร้อยละ 7.00 
ช่วงเวลาใช้ถนนมากที่สุดส่วนใหญ่ ช่วงเช้า ร้อยละ 45.00 รองลงมา
คือ ช่วงบ่าย ร้อยละ 35.50 ช่วงเย็น ร้อยละ 10.50 และ ช่วง
กลางคืน ร้อยละ 9.00  ความถี่ในการใช้เส้นทางส่วนใหญ่  4-6 
ครั้ง/สัปดาห์ ร้อยละ 50.50 รองลงมาคือ 1-3 ครั้ง/สัปดาห์ ร้อยละ 
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42.50 7-9 ครั ้ง/สัปดาห์ ร้อยละ 5.50 และ มากกว่า 10 ครั ้ง/
สัปดาห์ ร้อยละ 1.50 ส่วนใหญ่ใช้ความเร็วในการขับรถยนต์ ต่ำกว่า 
80 กิโลเมตร/ชั่วโมง ร้อยละ 55.00 รองลงมาคือ 80-90 กิโลเมตร/
ชั่วโมง ร้อยละ 25.00 91-100 กิโลเมตร/ชั่วโมง ร้อยละ 11.00 และ 
101-120 กิโลเมตร/ชั่วโมง ร้อยละ 9.00 ตามลำดับ  

จากการสำรวจทัศนคติที ่มีต่อโครงการ พบว่า ประชาชนมี
ทัศนคติต่อ การดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย 
เรียงจากเห็นดัวยมากไปหาน้อย คือ ราวกันอันตรายหรือแบริเออร์
คอนกรีต มีความคิดเห็นในระดับมาก โดยมีคะแนนที ่ 3.75 

รองลงมาคือ ผิวทาง/ไหล่ทาง มีความคิดเห็นในระดับมาก โดยมี
คะแนนที ่ 3.54 ป้ายจราจร มีความคิดเห็นในระดับมาก โดยมี
คะแนนที่ 3.51 ไฟฟ้าแสงสว่าง มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 
โดยมีคะแนนที่ 3.45 เส้นจราจร เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง มี
ความคิดเห็นในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนที่ 3.31 สัญญาณไฟ
กระพริบ มีความคิดเห็นในระดับปานกลางโดยมีคะแนนที่ 3.26 
และ หลักนำทาง, ปุ่มสะท้อนแสง มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 
โดยมีคะแนนที่ 3.26ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4 คะแนนทัศนคติของประชาชนในพ้ืนที่การศึกษาต่อความเหมาะสมของโครงการ 

รายการ ค่าเฉลี่ย แปลความ 
1. ป้ายจราจรมี     

 1.1 ตำแหน่งที่ติดต้ังถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งาน 3.53 มาก 

 1.2 ชนิดและข้อความของป้ายจราจรมีความเหมาะสม 3.54 มาก 
  1.3 ป้ายจราจรและไม่มีส่ิงกีดขวางบดบงัการมองเห็น 3.47 ปานกลาง 
2. เส้นจราจร เคร่ืองหมายจราจรบนผิวทาง     

 2.1 ตำแหน่งของเคร่ืองหมายจราจรมีความเหมาะสมเห็นได้ชัด 3.3 ปานกลาง 

 2.2 ความถูกต้องของเคร่ืองหมายจราจรบนพ้ืนทาง 3.34 ปานกลาง 
  2.3 มี แถบชะลอความเร็วอยู่บนผิวถนนเพ่ือเตือนให้ระวังข้างหน้า 3.31 ปานกลาง 
3. หลักนำทาง/ปุ่มสะท้อนแสง     

3.1 ตำแหน่งที่ติดต้ังถูกต้องและมองเห็นชัดเจน/สีที่ใช้ถูกต้อง 3.28 ปานกลาง 
  3.2 ระยะห่างที่ติดหลักนำทางมีความเหมาะสมและเพียงพอ 3.24 ปานกลาง 
4. ราวกันอันตราย/แบริเออร์คอนกรีต      

 4.1 แบริเออร์คอนกรีต ตำแหน่งที่ติดต้ังถูกต้องเหมาะสม 3.71 มาก 
  4.2 ราวป้องกันภัย ตำแหน่งที่ติดต้ังถูกต้องเหมาะสม 3.78 มาก 
5. ไฟฟ้าแสงสว่าง      

 5.1 ตำแหน่งที่ติดต้ังถูกต้องและเหมาะสม 3.46 ปานกลาง 
  5.2 ระดับของแสงสว่างเพียงพอ 3.44 ปานกลาง 
6. สัญญาณไฟกระพริบ      

 6.1 ตำแหน่งของสัญญาณไฟกระพริบ มองเห็นได้ชัดเจน 3.29 ปานกลาง 
  6.2 จำนวนของสัญญาณไฟกระพริบมีความเหมาะสม 3.23 ปานกลาง 
7. ผิวทาง/ไหล่ทาง     

 7.1 ผิวทางมีความเหมาะสมปลอดภัย 3.68 มาก 
  7.2 ไหล่ทางมีความเหมาะสมปลอดภัย 3.41 ปานกลาง 

จากการสำรวจทัศนคติที ่มีต่อความเหมาะสมของโครงการ 
พบว่าทัศนคติของประชาชน ต่อ ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิด อุบัติเหตุ
บนถนน พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อ ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิด 
อุบัติเหตุบนถนน เรียงจากมากไปหาน้อยคือ ปัจจัยผู้ใช้ถนน มีความ
คิดเห็นในระดับมาก โดยมีคะแนนเท่ากับ 3.62 รองลงมาคือ ปัจจัย

สภาพแวดล้อม มีความคิดเห็นในระดับมาก โดยมีคะแนนที่ 3.56 
ปัจจัยถนน มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเท่ากับ 
3.46 และ ปัจจัยยานพาหนะ มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง โดย
มีคะแนนเท่ากับ 3.07 ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ตารางท่ี 5 คะแนนทัศนคติของประชาชนในพ้ืนที่การศึกษาต่อความเหมาะสมของโครงการ 

รายการ ค่าเฉลี่ย แปลความ 
1. ผู้ใช้ถนน      

 1.1 ผู้ใช้ถนนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร 3.74 มาก 

 1.2 ผู้ใช้ถนนมีอายุมากหรือมีโรคประจำตัว 3.01 ปานกลาง 

 1.3 ผู้ใช้ถนนไม่ชำนาญเส้นทาง 3.04 ปานกลาง 

 1.4 ผู้ใช้ถนนมีความประมาทเลินเล่อ  3.92 มาก 

 1.5 ผู้ใช้ถนนด่ืมแอลกอฮอล์ 3.97 มาก 

 1.6 ผู้ใช้ถนนขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด 3.91 มาก 
  1.7 ผู้ใช้ถนนมีความมักง่าย 3.75 มาก 
2. ยานพาหนะ     

 2.1 ยานพาหนะเก่าไม่สมบูรณ์ 3.15 ปานกลาง 
  2.2 ยานพาหนะขาดการดูแลบารุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ 3 ปานกลาง 
3. ถนน     

 3.1 สภาพถนนไม่เหมาะสม เช่นมีหลุมบ่อ 3.62 มาก 

 3.2 ถนนมีรัศมีความโค้งน้อย เช่น เป็นลักษณะโค้งหักศอก 3.42 ปานกลาง 

 3.3 เส้นจราจรไม่ชัดเจน 3.58 มาก 

 3.4 ขาดอุปกรณ์เตือนภัย 3.3 ปานกลาง 
  3.5 ช่องจราจรแคบเกินไป 3.41 ปานกลาง 
4. สภาพแวดล้อม     

4.1 ฝนตกทำให้ถนนลื่น 3.53 มาก 

 4.2 มีต้นไม้หรือก่ิงไม้บดบังทัศน์วิสัยในการมองเห็น 3.55 มาก 

 4.3 เขตชุมชนมีผู้ใช้ถนนเป็นจำนวนมาก 3.71 มาก 

 4.4 ช่วงเวลากลางคืนหรือช่วงเช้ามืดทำให้การมองเห็นไม่ชัดเจน 3.75 มาก 
  4.5 การรุกล้ำเขตทางการวางของบนไหล่ทาง  3.28 ปานกลาง 

 

 

5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

5.1. สรุปผลการวิจัย 

ผลของการการประเมินประสิทธิโครงการแก้ไขจุดอันตราย 
(กรณีศึกษา  โค้งร้อยศพ จังหวัดเลย) เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ โดยมาตรการสามารถ ลดปริมาณความเร็วของผู้ขับขี่
ยานพาหนะ และในระยะเวลาการประเมิน 1 เดือนยังไม่มีการเกิด
อุบัติเหตุเกิดขึ้น ซึ่งจากการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลทัศนคติของ
ประชาชนที่เกียวข้องในพื้นที่การศึกษาพบว่า ประชาชนมีความ
คิดเห็นต่อ การดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยใน
ระดับมาก คือ ราวกันอันตรายหรือแบริเออร์คอนกรีต ผิวทางหรือ
ไหล่ทาง ป้ายจราจร มีความคิดเห็นต่อ การดำเนินการติดต้ังอุปกรณ์
อำนวยความปลอดภัยในระดับปานกลาง คือ ไฟฟ้าแสงสว่าง เส้น
จราจรหรือเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง สัญญาณไฟกระพริบ หลัก

นำทางหรือปุ่มสะท้อนแสง และประชาชนมีความคิดเห็นต่อ ปัจจัยที่
ม ีผลต่อการเกิด อุบ ัต ิเหตุบนถนน สูงสุดคือ ปัจจัยผู ้ใช ้ถนน  
รองลงมาค ือ ปัจจ ัยสภาพแวดล้อม ปัจจ ัยถนน และ ปัจจัย
ยานพาหนะ 

5.2. ข้อเสนอแนะ 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุใน
พื้นที่การศึกษายังมีบ้างส่วนที่ต้องทำการแก้ไข จุดเสี่ยงบริเวณ ก่อน
เข้าโครงการ จุดที่ 1 กม.ที่ 8 + 500 มีการใช้ความเร็วเฉลี่ยสูง 
ดังนั้น ควรมีการแก้ไขโดยมีการติดตั้งป้ายเตือนต่างๆ หรือ ช่วง โค้ง
ที่ 3 กม. 9 + 500 มีค ่าเฉลี ่ยความเสียดทานของถนน (BPN) 
ประมาณ 49 ต่ำเกือบจะถึงค่าพ่ึงระวังคือ 42 

จากข้อมูล ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิด อุบัติเหตุบนถนน ถนนสาย 
ลย.2002 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุบนถนนสูงที่สุด คือ 
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ปัจจัยผู้ใช้ถนน  ดังนั้น ควรแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ โดยคำนึงถึงการมี
ส่วนร่วมของชุมชนเป็นสำคัญเพื่อให้ชุมชนได้รับรู้และตระหนักถึง
การแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ดำเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แก่
ประชาชน อาทิ การสร้างความรู้ความตระหนัก การจัดการตนเอง
ต่อการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 

ควรสนับสนุนงบประมาณสนับสนุนการซ่อมบำรุง อุปกรณ์
อำนวยความปลอดภัย ถนนสาย ลย.2002  อย่างเพียงพอและ
ต่อเนื่อง เนื่องจากถนนและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยมักมีการ
เปลี่ยนแปลงตามสภาพการใช้งาน จึงต้องมีการเฝ้าระวังการเกิด
อ ุบ ัต ิ เหต ุอย ่างต ่อเน ื ่องและแก้ไขตามการเปลี ่ยนแปลงของ
ส่ิงแวดล้อมของถนน  

6. การอ้างอิง 

[1] กรมทางหลวงชนบท (2560). ค ู ่ม ือหล ักการด ้านความ
ปลอดภัยงานทาง, กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม 
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บทคัดยอ

ผลงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคในการแกไขปญหาจราจรติดขัด และติดสะสมบนทางหลวงหมายเลข 2 (ชวงอําเภอพล จังหวัดขอนแกน)
บริเวณสี่แยกตนตาล สี่แยกอําเภอพล และสี่แยกโรงพยาบาลพล ซึ่งเปนเสนทางหลักในการเดินทางไปยังจังหวัดตาง ๆในภาคอีสานทําใหมีความ
ตองการใชเสนทางเดินทางนี้สูงมาก สงผลใหเกิดการจราจรติดขัดสะสมเปนระยะทางยาว 1.257 กิโลเมตร จากการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลภาค
พบวาปญหาจราจรติดขัดและติดสะสม เกิดจาก 2 ปจจัย คือ 1.) ปริมาณจราจรที่หนาแนน 2.) ปริมาณรถโดยสารและรถบรรทุกสินคา (6 ลอขึ้นไป)
ที่หนาแนน ทั้งยังใชชองจราจรในการเดินทางทั้ง 2 ชองจราจร ในการวิจัยนี้ไดทําการวิเคราะหและเปรียบเทียบแตละแนวทางการแกไขพบวา การ
เพิ่มจํานวนชองจราจรเปน 3 ชองจราจรตามรูปแบบที่ 3 จะพบวามีจํานวนความยาวแถวคอย เวลาที่ใชในการเดินทาง และความลาชาในการเดินทาง
มีคาลดลงทั้งหมด เมื่อเทียบกับสภาพจราจรที่ใชสัญญาณไฟ และลักษณะทางกายภาพของพื้นที่วิจัยในปจจุบัน โดยมีเวลาในการเดินทางลดลงไป 
224.81 วินาที/คัน คิดเปน 61% ความลาชาในการเดินทางลดลงจากเดิม 225.21 วินาที/คัน คิดเปน 75% และมีความเร็วเพิ่มขึ้นจากเดิม 11.91 
กิโลเมตร/ชั่วโมง คิดเปน 61% 
คําสําคัญ : สี่แยก,แบบจําลองจราจร,การจราจรติดขัด,ปญหาจราจรจรติดขัด 

Abstract

The objective of this research is to solve the problem of traffic congestion. And accumulated on Highway 2 (Phon 

District, Khon Kaen Province) around Ton Tan intersection Phon District Intersection And the intersection of Phon Hospital 

Which is the main route to travel to other provinces in the northeast, there is a high demand for this route. Resulting in 

cumulative traffic congestion for a distance of 1.257 kilometers. From the study and collecting regional data, it was found 

that traffic congestion problems and cumulative congestion were caused by 2 factors: 1.) Traffic congestion 2.) Heavy 

volume of buses and trucks (6 wheels or more) It also uses traffic lanes to travel in both traffic lanes. In this research, 

analyzes and comparisons were analyzed and compared, but each solution was found. Increasing the number of lanes to 

3 lanes according to pattern 3, it was found that the number of queuing lengths Travel time and travel delays have all 

been reduced. compared to traffic conditions that use light signals and physical characteristics of the current research 

area The travel time was reduced by 224.81 seconds/vehicle or 61%, the travel delay was reduced from 225.21 seconds/

vehicle or 75%, and the speed increased from 11.91 km/h or 61%. 

Keywords: intersection, traffic model, traffic jam

1 บทนำ

        1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
      ปัญหาการจราจรติดขัดและติดสะสมในประเทศไทยเป็นหนึ่ง
ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเวลาในการเดินทางที่ใช้มากเกินจำเป็นทั้ง
ยังส่งผลเสียต่าง ๆ เช่น ก่อให้เกิดฝุ่นละอองและควันพิษจากท่อไอ
เสียของยานพหนะ มลภาวะทางเสียง ล ้วนส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น ปัญหาการจราจรติดขัดและติดสะสมมักจะเกิด
ตามเส้นทางสำคัญต่าง ๆ เช่น ทางสัญจรในช่วงเทศกาล อาทิ ถนน
สายหลักที่เชื่อมไปภูมิภาคต่าง ๆของประเทศไทย ได้แก่ ทางหลวง
หมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เป็นเส้นทางหลักที ่เดินทางไปยัง
ภาคเหนือเร่ิมต้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ทางหลวงหมายเลข 2 (ถนน
มิตรภาพ) เป็นเส้นทางหลักที่เดินทางไปยังภาคอีสานโดยแยกมาจาก

ถนนพหลโยธินที่จังหวัดสระบุรี ทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) 
เป ็นเส ้นทางหล ักท ี ่ เด ินทางไปย ังภาคตะว ันออกเร ิ ่มต ้นที่
กรุงเทพมหานครฯ และทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) 
เป็นเส้นทางหลักที ่เดินทางไปยังภาคใต้เริ่มต้นที่เชิงสะพานแนว
จำเนียร เขตบางกอกใหญ่  
      ปัจจุบันในช่วงเทศกาลต่าง ๆ การจราจรที่ทางหลวงหมายเลข 
2 (ถนนมิตรภาพ) ช่วงสี่แยกต้นตาล (กม.ที่ 262+632) สี่แยกเมือง
พล (กม.ที ่263+382) และสี ่แยกโรงพยาบาลเมืองพล (กม.ที่
263+733) อำเภอเมืองพล จังหวัดขอนแก่น ประสบกับปัญหา
จราจรติดข ัดและติดสะสมในชั ่วโมงเร ่งด ่วน และว ันหยุดสั้น 
เนื่องจากเป็นเส้นทางหลักในการเชื่อมต่อไปยังจังหวัดต่าง ๆ ในภาค
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อีสาน ทำให้มีผู้ใช้เส้นทางนี้สัญจรเป็นจำนวนมาก และเนื่องด้วยทั้ง
แยกต้นตาล (กม.ที่ 262+632) สี่แยกเมืองพล (กม.ที่263+382) 
และสี่แยกโรงพยาบาลเมืองพล (กม.ที่263+733) เป็นสี่แยกที่อยู่ใกล้
กัน ทั้งยังมีรถโดยสารขนาดใหญ่ รถบรรทุก และรถพ่วงจำนวนมาก 
เมื่อติดสัญญาณไฟจะทำการออกตัวช้าส่งผลให้การเคลื่อนตัวของ
จราจรช้าลงอย่างมากจึงไม่สามารถใช้ความเร็วตามแบบมาตรฐานได้
ที่ควรจะเป็นตามที่ถนนสามารถรองรับได้  

ดังนั้น เพื่อให้การจราจรบนถนนทางหลวงหมายเลข 2 ช่วง 
สี่แยกต้นตาล (กม.ที่ 262+632) สี่แยกเมืองพล (กม.ที่263+382) 
และสี่แยกโรงพยาบาลเมืองพล (กม.ที่263+733) อำเภอเมืองพล 
จ ังหว ัดขอนแก่นเป ็นไปอย่างม ีประสิทธ ิภาพ งานว ิจ ัยน ี ้ได้
ทำการศึกษาสาเหตุของปัญหาจราจร และสำรวจปริมาณจราจร
บริเวณดังกล่าว เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และหาแนวทางการแก้ไข
การจราจรในระยะยาวโดยการประยุกต์ใช้แบบจำลองการจราจร 
เพื่อใช้เป็นแนวทางการในจัดการระบบจราจร เพื่อให้รองรับการ
เดินทางของผู้สัญจรไป-กลับ  
        1.2 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างแบบจำลองสภาพจราจรระดับจุลภาคของสาม
ทางแยกบนทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ช่วงระหว่างสี่
แยกต้นตาล (กม. 262+632) ถึงสี่แยกโรงพยาบาลเมืองพล (กม.
263+733) อำเภอเมืองพล จังหวัดขอนแก่น  

2. เพื่อศึกษาหาและเสนอแนะแนวทางการจัดการจราจรทาง
แยกบนทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ช่วงระหว่างสี่แยกต้น
ตาล (กม. 262+632) ถึงสี่แยกโรงพยาบาลเมืองพล (กม.263+733) 
ที่เป็นพื้นที่วิจัย 
        1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
       การวิจัยนี ้ดำเนินการสำรวจบนบนทางหลวงหมายเลข 2 

(ถนนมิตรภาพ) ช่วงระหว่างสี่แยกต้นตาล (กม. 262+632) ถึงสี่แยก
โรงพยาบาลเมืองพล (กม.263+733) ระยะทางที ่ทำว ิจ ัย1.5 
กิโลเมตร ดังภาพที่ 1 โดยผู้วิจัยได้ทำการสำรวจเก็บข้อมูล วันที่ 12 
กรกฎาคม 2562 ช่วงเวลา 08:00 น. ถึง เวลา 18:00 น. 

ภาพที ่1 ภาพแสดงขอบเขตการวจิัย 

2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
       ในการวิเคราะห์ถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาจราจร

ดังกล่าวผู้วิจัยได้ศึกษาอ้างอิง บทความ ทฤษฎีและวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้ทราบถึงแนวทางแก้ไขปัญหาจราจรบนหลวงหมายเลข 2 
(ถนน-มิตรภาพ) รายละเอียดทฤษฎีที่นำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไข
ปัญหาจราจรมีดังต่อไปนี้  
        2.1 ปริมาณจราจร (Traffic Volume) 
       Highway Capacity Manual (2010) [6] ป ร ิ ม าณจราจ ร 

หมายถึง จำนวนยวดยานที่เคลื่อนผ่านตำแหน่งอ้างอิงบนถนน ช่อง
จราจร หรือทิศทางจราจรในช่วงเวลาที่กำหนด โดยทั่วไปมีหน่วย
เป็น คันต่อหน่วยเวลา เช่น คันต่อวัน หรือคันต่อชั่วโมง เป็นต้น  
       อัตราการไหล หมายถึง อัตราเทียบเท่าในหน่วยชั ่วโมงที่
ยานพาหนะสามารถผ่าน ตำแหน่งใด ๆ บนช่องจราจรหรือผ่านหน้า
ตัดของถนนที่พิจารณาในหน่วยเวลาใด ๆ  
       ตัวประกอบชั่วโมงสูงสุด หมายถึง ค่าที่แสดงถึงการกระจาย

ของปริมาณการจราจร ในชั ่วโมงเร่งด่วน โดยทั ่วไปช่วงเวลา
มาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์จะใช้เวลา 15 นาที การหาค่าตัว
ประกอบชั่วโมงสูงสุด แสดงสมการได้ดังนี้  

PHF = 
𝑽

𝟒𝒙 𝑽𝟏𝟓
 (1) 

 โดยที่     PHF   หมายถึง ตัวประกอบชั่วโมงสูงสุด 
 V    หมายถึง จำนวณยานพาหนะทั้งหมดใน 

       หนึ่งชั่วโมง 
 V15   หมายถึง จำนวนยานพาหนะสูงสุดใน 

 ช่วงเวลา15นาที 
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       ความหนาแน่น หมายถึง การวัดปริมาณของยานพาหนะ
ในช่วงความยาวถนนใด ๆ มีหน่วยเป็นจำนวนคันต่อกิโลเมตร ซ่ึง
สามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้  

D = 
𝐕

𝐒
 (2) 

 โดยที่    D หมายถึง ความหนาแน่น 
 V หมายถึง อัตราการไหลของปริมาณจราจร 
 S หมายถึง ความเร็ว 

       สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์ (2551) [4]  ได้กล่าวว่าความเร็วเฉลี่ย
สามารถคำนวณหาได้ 2 วิธี และให้ค่าที่แตกต่างกัน ได้แก่  Time 
mean speed คือ ค่าเฉลี่ยความเร็วของยวดยานทั้งหมดที่วิ ่งผ่าน
ตำแหน่งใดๆ บนถนนหรือช่องจราจรในช่วงเวลาที่กำหนดสามารถ
คำนวณได้จากสมการที่  และ Space mean speed คือ ค่าเฉลี่ย
ความเร็วของยวดยานทั้งหมดที่ครอบครองช่วงถนนที่พิจารณาใน
ช่วงเวลาที่กำหนดสามารถคำนวณได้จากสมการที่ 

 (3) 

   (4) 

        โดยที่    TMS = ค่าเฉลี่ยความเร็วของยวดยานทั้งหมดที่วิ่ง 
ผ่านตำแหน่งใดๆ บนถนนหรือช่องจราจร 
ในช่วงเวลาที่กำหนด 

SMS = ค่าเฉลี่ยความเร็วของยวดยานทั้งหมดที่ 
ครอบครองช่วงถนนที่พิจารณาในช่วงเวลา 
ที่กำหนด 

 n = จำนวนข้อมูลเวลาในการเดินทางที่สังเกตได้ 
d = ระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ หน่วย ไมล์ (mi) 

กิโลเมตร (km) หรือฟุต (f) 
ti = เวลาที่ใช้ในการเดินทางของยวดยานคันที่ i 

หน่วย ชั่วโมง (h) หรือ วินาที (s) 
       ปริมาณจราจรในหน่วยคันต่อชั่วโมงของยานยนต์ประเภท

ต่างๆ มาปรับเทียบให้เป็นหน่วยเดียวกันกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล 
(PCU/ชั่วโมง) โดยใช้ค่า Passenger Car Equivalent (PCE) ตาม
ข ้อกาหนดของคณะกรรมการว ิจ ัยและศ ึกษาการขนส ่งและ
การจราจรแห่งสหรัฐอเมริกา (United States of Transportation 
Research Board) ดังตางรางที่ 1  

ตารางที1่ แสดงหน่วยเปรียบเทียบรถยนต์นั่งส่วนบุคคล 

ที่มา :สำนักอำนวยความปลอดภยั กรมทางหลวง 
 2.2 ความยาวคอยแถว (Queue Length) 

       ความยาวคอยแถว หมายถึง ความยาวที ่เกิดจากจำนวน

ยานพาหนะเข้ามาใช้บริการกำลังคอยเพื่อใช้บริการ โดยทั่วไปมี

หน่วยเป็นจำนวนคัน หรือเมตร ซึ่งความยาวแถวคอยเป็นดัชนีที่

สำคัญที่บอกถึงสภาพของความติดขัดของกระแสจราจรที่เกิดขึ้น 

แสดงถึงสภาพความติดขัดในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น บนทางแยกที่มี 

หรือไม่มีสัญญาณไฟจราจร 

 Adolf D. May [7] ไ ด ้ ก ล ่ า ว ว ่ าคว ามต ้ อ งการ เก ิ นขี ด
ความสามารถในการรับรถในช่วงเวลาหนึ่งหรือปริมาณรถที่เข้ามา
มากกว ่าปร ิมาณรถที ่ออกไป (ระด ับจ ุลภาค)  ณ ตำแหน่งที่
เฉพาะเจาะจง ทำให้เกิดแถวคอยขึ ้น ซ่ึงแถวคอยอาจจะอยู ่ใน
รูปแบบที่เคลื่อนไหวหรือหยุดนิ่งยานพาหนะส่วนเกินจะเก็บไว้เหนือ
ต ้นน้ำของคอขวดหร ือพ ื ้นท ี ่ ให ้บร ิการและการเด ินทางของ
ยานพาหนะเหล่านั ้นจะล่าช ้าไปในช ่วงเวลาต ่อมา ตัวอย ่าง
กระบวนการเข้าคิวในระบบทางหลวง เช่น การรอเสียค่าที่จอดรถ
,สิ่งกีดขวางบนทางด่วน, สถานที่รถมารวมกัน การจัดการการขนส่ง
มีแถวคอยเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งหมด มีกระบวนการเข้าคิวสองแบบ 
คือ Shock wave analysis (การวิเคราะห์คลื่นช็อก) และQueuing 
analysis (การวิเคราะห์แถวคอย) ความต้องการนำเข้าข้อมูลสำหรับ
การวิเคราะห์แถวคอยประกอบด้วย องค์ประกอบ 5 อย่าง คือ 1. 
Mean arrival value ( ค ่ า เ ฉ ล ี ่ ย ใ น ก า ร เ ข ้ า ถ ึ ง )  2. Arrival 
distribution (การกระจายการเข้าถึง) 3. Mean service value 
(ค่าเฉลี่ยการบริการ) 4. Service distribution (การบริการกระจาย) 
5. Queue discipline (วินัยในแถวคอย)
        2.3 โปรแกรมแบบจำลองการจราจรระดับจุลภาค 
       การจำลองเป็นการจ ัดการแบบจำลองในลักษณะที ่จะ

ดำเนินการในเวลา หรือพื ้นที ่ท ี ่จะบีบอัด ทำให้สามารถรับรู้
ปฏิสัมพันธ์ที่ไม่เป็นไปตามที่เห็นได้ชัด เพราะมีการแยกการจำลอง
ในเวลาหรือระยะห่างและการจำลองกระแสการจราจรแยกออกเป็น 
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2 วิธี คือ กระแสจราจรแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง ซ่ึงระดับจุลภาค
จะทำนายสถานะของยานพาหนะแต่ละคันอย่างต่อเนื ่อง หรือ
พลการ และมุ่งเน้นไปที่ความเร็วและตำแหน่งของยานพาหนะแต่ละ
คัน 
       Timothy Oketch and Marzenna Carrick. [8]  ได ้ศ ึ กษา

การสอบเทียบและการตรวจสอบความถูกต้องเป็นองค์ประกอบที่
สำคัญของการจำลองเสมือนจริงซึ่งทำให้แน่ใจได้ถึงความมั่นใจใน
ผลลัพธ์ของแบบจำลอง เนื่องจากรูปแบบการสุ่มตัวอย่างของสภาพ
การจราจรจึงเป็นที่คาดการณ์เสมอว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
ระหว่างแบบจำลองและข้อมูลที่สังเกตได้และความรับผิดชอบเมื่อ
ผู ้ใช้แบบจำลองสร้างระดับความน่าเชื ่อถือที ่ต้องการและความ
พยายามในการตรวจสอบเพื ่อให้บรรลุกระบวนการสอบเทียบ
สำหรับแบบจำลอง Paramics ทำตามขั้นตอนโดยใช้กระบวนการ
สองขั้นตอนประกอบด้วย การครอบคลุมการตรวจสอบการป้อน
ข้อมูลอย่างละเอียด และเปรียบเทียบผลที่ได้จากแบบจำลองกับ
ข ้อม ูลท ี ่ส ัง เกตเห ็นได ้  โดยท ั ่ว ไปใช้ ค ่า GEH static ในการ
เปรียบเทียบปริมาณการจราจรรายชั่วโมงเท่านั้นและสามารถแสดง
ความสัมพันธ์ในรูปของสมการดังนี้ 

GEH = √
𝟐(𝑴−𝑪)𝟐

𝑴+𝑪
 (4) 

   โดยที่      M หมายถึง ปริมาณจราจรที่ได้จากแบบจำลอง 
 (คันต่อชัว่โมง) 

 C หมายถึง  ปริมาณจราจรที่ได้จากการสำรวจ 
  (คันต่อชัว่โมง) 

       ค่า GEH เป็นตัวชี้ความสอดคล้องระหว่างปริมาณจราจรที่ได้
จากแบบจำลอง และจากการสำรวจข้อมูลจากภาคสนามจริงให้มีค่า
ไกล้เคียงกันมากที่สุด ซึ่งสามารถประมาณผลได้ดังนี้ 

  1. GEH < 5        หมายถึง ปริมาณจราจรที่ได้จากการประ 
มวลผลในแบบจำลองมีความสอด 
คลอ้งกับข้อมูลในภาคสนามเป็นที่ 
ยอมรับได้ หรืออาจตกลงได้ 

2. 5 >GEH< 10  หมายถึง ปริมาณจราจรที่ได้จากการประมวล
 ผลในแบบจำลอง ต้องปรับเทียบกับ 
ข้อมูลในภาคสนามใหม่อีกครั้งข้อ 

 ควรระวังในข้อผิดพลาดของรูปแบบ 
หรือข้อมูลที่ถูกต้อง 

3. GEH > 10     หมายถึง ปริมาณจราจรที่ได้จากการประมวล
ผลในแบบจำลองไม่มีความสอด 
คล้องกับผลการสำรวจจริงในภาค 
สนามการสร้างแบบจำลองอาจผิด 
พลาดหรือข้อมูลไม่ถูกต้อง 

        2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
       นายสุรเดช อูมาร์ (2015) [2]  ทำการวิเคราะห์การแก้ไข

ปัญหาการจราจรติดขัดบนทางหลวงแผ่นดินกรณีศึกษาทางหลวง
หมายเลข 3214 ช่วงระหว่างทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 เนื่องจาก
ทางหลวงดังกล่าวเป็นเส้นทางหลักสำคัญสำหรับการต้องจัดการ
จราจร เพราะทางหลวงดังกล่าวผ่านพื้นที่ชุมชนขนาดใหญ่ในแนว
ตะวันออก-ตะวันตก ทำให้มีการจรราจรหนาแน่นจรเข้าไกล้สภาพ
วิกฤต ซ่ึงผู้วิจัยได้ทำการใช้โปรแกรม VISSIM ในการวิเคราะห์สภาพ
จราจรในรูปแบบจำลองระดับจุลภาค (Micro-simulation Model) 
ผลจากการทดสอบเทียบโดยการใช้โปรแกรมและสภาพจริง ปรากฏ
ว่าความยาวแถวคอยสูงสุดและระยะเวลาเดินทางลดลง ตั้งแต่ร้อย
ละ 55.1 ถึง 64.9 และร้อยละ 57.5 ถึง 79.7 ตามลำดับ  และได้
เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยอ้างอิงจากแบบจำลองที่ได้จาก
การใช้โปรแกรมจำลอง จึงได้เสนอแนวทางการแก้ไขทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว โดยการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในระยะสั้น 
ด ้วยการปร ับร ูปแบบทางด ่วน ต่างระด ับบางข ันในท ิศทาง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มุ่งหน้าทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ซึ่งจาก
เดิมเป็นแบบที่มีการไขว้กระแสจราจร เป็นทางต่างระดับที่มีทางเข้า
เพียงทางเดียว อีกทั้งเพิ่มความเข้มงวดกับการจัดการและการใช้กฎ
จราจรบริเวณฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัย สำหรับการแก้ไขปัญหาใน
ระยะยาวนั้น จะเป็นการปรับรูปแบบการจัดการการจราจรบริเวณ
ทางแยก พร้อมทั้งสร้างสะพานข้ามทางแยกเพื่อลดปัญหาการจราจร
ติดขัดบนทางแยก  รวมทั้งปรับเปลี่ยนรูปแบบทางกายภาพของทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 3214 ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 2+000 ถึงทางต่าง
ระดับบางขันให้เป็นแบบมีทางคู ่ขนาน ผลลัพธ์ทำสภาพจราจร
โดยรวมดีขึ้น 

 ณรงค์ยศ ดีสีปาน (2557) [1] การแก้ปัญหาการจราจรติดขัด
บนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร เสนอ
แนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาวโดยใช้โปรแกรมแบบจำลองการจราจร (AIMSUN 6.1) จาก
การศึกษาพบสาเหตุของปัญหา ได้แก่ (1) ปัญหาด้านลักษณะทาง
กายภาพของถนน, (2) ปัญหาด้านการจัดการจราจร, (3) ปัญหาจาก
การฝ่าฝืนกฎจราจร การแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในระยะสั้น 
โดยให้จัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในช่วงเวลาเร่งด่วน 
พร้อมทั้งบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และให้มีขยายความยาวของ
ป้ายรถประจำทางให้มีความยาวเพียงพอ สำหรับการแก้ไขในระยะ
ยาวนั้นมีแนวทางดังนี้ (1) ปรับปรุงรัศมีเลี้ยว เนื่องจากมีปริมาณ
รถบรรทุกจำนวนมากเพิ ่มความคล่องตัว, (2) การจัดการจราจร
บริเวณจุดรับ-ส่งผู้โดยสาร โดยทำช่องจราจรสำหรับจอดรถโดยสาร
เพิ่มเติม, (3) จัดการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกถนนนวนคร 5 โดย
การปิดทางออกทางคู ่ขนาน เพื ่อลดการตัดกระแสจราจร และ
อุบัติเหตุ, (4) ปรับปรุงจุดขึ้นและจุดลงสะพานเช่ือมทางออกนวนคร 
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5 โดยทำการขยายถนนนวนคร 5 บริเวณทางออก และปรับจุดลง
สะพานที่เชื่อมถนนพหลโยธินที่ลงเข้าสู่ทางหลัก ให้ลงทางขนาน
ก่อนแล้วจึงเข้าสู่ทางหลัก, (5) สร้างสะพานเชื่อมถนนพหลโยธิน
ทิศทางขาเข้ามุ่งเข้าสู่นวนครเพิ่มเติม 
       ชัยวัฒน์ ใหญ่บก [3] ได้ศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงการจราจร 

บริเวณสี่แยกบนถนนกาญจนวณิชย์ในเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
พบว่าปัญหาการจราจรติดขัดส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการจอดรถ
ใกล้ทางแยก ลักษณะทางกายภาพที่ไม่เหมาะสม และการจัดการ
กระแสจราจรไม่สอดคล้องกับปริมาณการจราจร ส่วนที่สองเป็นการ
นำเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาการจราจรในแต่ละทางแยกและ
ว ิ เคราะห ์ผลกระทบจากมาตรการโดยใช ้แบบจาลองสภาพ
การจราจรที่พัฒนาขึ้น การวิเคราะห์ได้แบ่งเป็นสองแนวทางคือ 
แบบทางแยกเด่ียวและแบบชุดทางแยก แบบแรกเป็นการทดสอบหา
มาตรการที่เหมาะสมโดยประเมินผลกระทบจากมาตรการของแต่ละ
ทางแยกอิสระจากกัน ส่วนแบบที่สองเป็นการวิเคราะห์ผลกระทบ
จากมาตรการของทางแยกที ่พ ิจารณาซึ ่งส่งผลทุกทางแยกบน
เส้นทางศึกษา พบว่า การวิเคราะห์มาตรการแบบชุดทางแยกช่วยให้
ผู้วางแผนทราบผลกระทบทั้งด้านบวก(สภาพการจราจรดีขึ้น) และ
ลบ(สภาพการจราจรแย่ลง) จากการดำเนินมาตรการได้ดีกว่าการ
วิเคราะห์แบบแยกเด่ียว 

3 วิธีการศึกษาวิจัย 
       วิธีการศึกษาวิจัยนี้ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง คือ 

การศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวข้องกับพื้นที่วิจัย กับส่วนที่สอง คือ 
การนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขต่อไป ซ่ึงรายละเอียด
ในแต่ละส่วน มีดังภาพที่ 2 

ภาพที ่2 แผนผังแสดงขั้นตอนการดำเนนิงานวิจัย 

 3.1 พื้นที่วิจัย 
       การศึกษาวิจัยนี้ได้ศึกษาถึงวิธีการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัด

และติดสะสม โดยพื้นที่ศึกษาวิจัยเป็นพื้นที่ที่มีสี่แยกติดกัน 3 แยกคือ
สี่แยกต้นตาล สี่แยกหมวดการทาง และสี่แยกโรงพยาบาลพลอยู่บน
ทางหลวงหมายเลข 2 ช่วงกม. 262+232 ถึง กม. 263+733 ดังภาพ
ที่ 3 เนื่องจากบริเวณดังกล่าวจะมีการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วน 
ถึงแม้ว่าจะมีการคุมสัญญาณไฟจราจรจากเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำ
พื้นที่ แต่ก็เป็นการแก้ไขปัญหาแค่ชั่วคราว 

ภาพที ่3 แผนที่แสดงพื้นที่ศึกษาวิจยั 
 3.2 การสำรวจปรมิาณจราจร 

       การสำรวจปริมาณจราจรผู้วิจัยได้ทำการสำรวจข้อมูลที่จำเป็น
ต่อการพัฒนาแบบจำลองสภาพจราจร ประกอบด้วย 1) ปริมาณ
จราจร 2) สัญญาณไฟจราจร 3) ความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์ 4) เวลาที่
ใช้ในการเดินทาง 5) ลักษณะทางกายภาพ ซึ ่งการสำรวจปริมาณ
จราจรดำเนินการในวันทำงานปกติเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โดย
ใช้วิธีนับรถและจดบันทึกโดยเก็บเป็นช่วงเวลา 16 :00 น. -17:00 น.
(ช่วงเวลาเร่งด่วน) โดยแยกประเภทรถออกเป็น รถยนต์ส่วนบุคคล 
รถโดยสารขนาดเล็ก/กลาง รถโดยสารขนาดใหญ่/รถบรรทุก 6 ล้อ 
รถบรรทกุ 10 ล้อ/รถบรรทุกพ่วง 
        3.3 สร้างแบบจำลองสภาพจราจรระดับจุลภาค 

 ในการจำลองสภาพจราจรผู้วิจัยได้ใช้แบบจำลองจราจรด้วย
โปรแกรม AIMSUN เพื่อใช้ในการวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาจราจรที่
เกิดขึ ้นในพื้นที ่วิจัย ซึ ่งเป็นกระบวนการพัฒนาแบบจำลองระดับ
จุลภาค มีรายระเอียดดังต่อไปนี้ 

1) สร้างแบบจำลองให้มีลักษณะทางกายภาพให้เหมือนจริง
ที่สุดดังภาพที่ 4 
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2) กำหนดค่าตัวแปรต่างที่ได้จากการสำรวจพื้นที่วิจัย
3) กำหนดลักษณะการปล่อยสัญญาณไฟจราจรดังภาพที่ 5

ภาพที่6 ภาพที่ 7 
3) ทำการปรับเทียบข้อมูลที่ได้จากโปรแกรมจำลองกับข้อมูลที่

สำรวจได้ตามทฤษฎีของ Geoffrey E. Havers (GEH) 

ภาพที ่4 โครงข่ายถนนในแบบจำลอง 

ภาพที ่5 ลักษณะการปล่อยและเวลาสญัญาณไฟสี่แยกต้นตาล 

ภาพที ่6 ลักษณะการปล่อยและเวลาสญัญาณไฟสี่แยกหมวดการทาง 

ภาพที ่7 ลักษณะการปล่อยและเวลาสญัญาณไฟสี่แยกโรงพยาบาลพล 

4 ผลการศึกษาวิเคราะห ์
 4.1 ปรมิาณจราจร 

       จากการสำรวจและเก็บข้อมูลปริมาณจราจรภาคสนามบนทาง
หลวงหมายเลข 2 บริเวณสี่แยกต้นตาล (กม. 262+232) ถึง สี่แยก
โรงพยาบาลพล (กม.263+733) วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ได้ข้อมูล
ปริมาณจราจรที่แปลงเป็นหน่วย PCU เฉลี่ยอยู่ที่ 44,184 คันต่อวัน
พบว่าช่วงเวลาที่มีปริมาณจราจรสูงสุดคือช่วงเวลา 16:00 น.–17:00 
น. ซ่ึงมีปริมาณจราจรสูงถึง 3,305 คันต่อชั่วโมง ซ่ึงช่วงเวลาดังกล่าว

เป็นช่วงที ่พบการจราจรติดข ัดเป็นระยะทาง 1.257 กิโลเมตร
โดยเฉพาะฝั่งขาออกจากกทม. 
        4.2 ปรับเทียบแบบจำลอง 
       ในการสร้างแบบจำลองจะมีการปรับแก้ไขข้อมูลในแบบจำลอง

เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงที่ไปทำการสำรวจข้อมูลมา
โดยการปรับแก้แบบจำลองผ่านกระบวนการทางสถิติ Geoffrey E. 
Havers (GEH) ซึ ่งจะได้ค่า GEH ต่ำกว่า 5 ถึงจะยอมรับได้ จะได้
สภาพจราจรจรตามภาพที่ 8 และแสดงการเปรียบเทียบข้อมูลจากที่
สำรวจกับแบบจำลองผ่านปริมาณจราจรที ่เก็บได้ (GEH < 5) ดัง
ตารางที่ 2 ความเร็วเฉลี่ยในการเดินทาง (ต้องไม่เกิน + 20%) ดัง
ตารางที่ 3 ความยาวแถวคอยเฉลี่ย (ต้องไม่เกิน + 20%) ดังตารางที่ 
4 

ภาพที ่8 ภาพแสดงสภาพจราจรในแบบจำลอง 

ตารางที่ 2 ปรับเทียบขอ้มูลปริมาณจราจร 

ตารางที่ 3 ปรับเทียบขอ้มูลความเร็วเฉลี่ยในการเดินทาง

ตารางที่ 4 ปรับเทียบข้อมูลความยาวคอยแถว 
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 4.3 วิเคราะห์แนวการแก้ไขปัญหาจราจร 
       ผู้วิจยัได้กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาจราจรผ่านแบบจำลอง 
AIMSUN ไว้ 3 รูปแบบ คือ 

 4.3.1 ปรบัแก้ไขสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยก 
       ผูว้ิจัยได้ทำการปรับแก้สัญญาณไฟจราจรบริเวณส่ีแยกทั้ง 3 

จุดโดยใช้ปริมาณจราจรเท่าเดิมซ่ึงระยะเวลาจะเป็นตามตารางที่ 5 
ตารางที่ 5 แสดงการปรับแก้สัญญาณไฟ 

ตารางที ่6 ปรับเทียบก่อน-หลังปรับแก้ไขสัญญาณไฟจราจร 

       จากแนวทางการแก้ไขข้างต้นในตารางที่ 6 จะเห็นว่าความยาว
แถวคอยช่วงระหว่างทางแยกฝั่งกทม.ขาออกแยกหมวดการทางลดลง
จาก 715 เมตร เป็น 638 เมตร แยกโรงพยาบาลพลจาก 305 เมตร 
เป็น 170  เมตร ความยาวแถวฝั่งกทม.ขาเข้าบริเวณแยกโรงพยาบาล
พลไม่มีแถวคอย แต่แยกต้นตาล และแยกหมวดการทางมีแถวคอย
ยาวขึ้นเนื่องจากเพิ่มระยะเวลาสัญญาณไฟนั่นเอง ความเร็วเฉลี่ยใน
การเดินทางลดลง 21 %  
       4.3.2 แบบจำจองสภาพจราจรที่มีการปรบัแก้สญัญาณไฟ
จราจรเฉพาะสี่แยกหมวดการทาง 
       ผู ้ว ิจัยจะทำการปิดสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกต้นตาล 

และสี่แยกโรงพยาบาลพลให้ผู้ใช้เส้นทางจราจรไปตรงได้อย่างเดียว
และทำการปรับแก้ไขสัญญาณไฟจราจรที่สี่แยกหมวดการทาง โดยใช้
ปริมาณเท่าเดิมใช้สัญญาณไฟจราจรตามตารางที่ 7  
ตารางที่ 7 แสดงการปรับแก้สัญญาณไฟ 

ตารางท่ึ 8 เทียบหลังปรับสัญญาณไฟจราจรเฉพาะสี่แยกหมวดการทาง 

       จากการปรับแก้สัญญาณไฟโดยการปิดทางเลี้ยวขวาบริเวณสี่
แยกต้นตาล และสี่แยกโรงพยาบาลพล ส่งผลให้ทางหลักทั้งสองแยก
เดินทางสัญจรได้แต่ทางตรงกับเลี้ยวซ้าย และบังคับให้ทางรองเลี้ยว
ซ้ายได้อย่างเดียวจะเห็นว่าจำนวนแถวคอยบริเวณส่ีแยกต้นตาล และ
บริเวณสี่แยกโรงพยาบาลพลไม่มีแถวคอย ส่วนบริเวณสี่แยกหมวด
การทางระยะแถวคอยฝั่งกทม.ขาออกลดลงจาก 715 เมตร เหลือ 
259 เมตร และฝั่งกทม.ขาเข้าลดลงจาก 120 เมตร เหลือ 60 เมตร 
ส่วนความเร็วเฉลี่ยตลอดเส้นทางที่ศึกษาวิจัยเพิ่มขึ้น 68%  
        4.3.3 แบบจำจองสภาพจราจรที่มีการปรับเพิ่มช่องจราจร 
       ผู้วิจัยได้ทำการเพิ่มจำนวนช่องจราจรในเส้นทางหลักฝั่งล่ะหนึง่

ช่องจราจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายปริมาณจราจรเพิ่มขึ้น 
หลังจากได้ทำการเพิ ่มช่องจราจรแล้วผู ้วิจัยได้ทำการใช้สัญญาณ
จราจรเดิมดังตารางที่ 9  และทำการเปรียบเทียบหลังจากทำการเพิ่ม
ช่องจราจรตารางที่ 10 
ตารางที่ 9 แสดงเวลาสัญญาณไฟจราจร 

ตารางที่ 10 แสดงการเปรียบเทียบหลังจากเพิ่มช่องจราจร 
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ผู้วิจัยทำการจำลองเวลาของจังหวะสัญญาณไฟจราจรเดิมตามตาราง
ที่ 9(แบบ 3 ช่องจราจร) โดยใช้โปรแกรมจำลอง AIMSUN พบว่ามี
จำนวนความยาวแถวคอย เวลาที่ใช้ในการเดินทาง และความล่าช้าใน
การเดินทางมีค่าลดลงทั้งหมด เมื่อเทียบกับสภาพจราจรที่ใช้สัญญาณ
ไฟ และลักษณะทางกายภาพของพื้นที่วิจัยในปัจจุบัน โดยมีเวลาใน
การเดินทางลดลงไป 224.81 วินาที/คัน คิดเป็น 61% ความล่าชา้ใน
การเดินทางลดลงจากเดิม 225.21 วินาที/คัน  คิดเป็น 75% และมี
ความเร็วเพิ่มขึ้นจากเดิม 11.91 กิโลเมตร/ชั่วโมง คิดเป็น 61%      

5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
       จากการประเมินผลกระทบจากปัญหาการจราจรติดขัดบน

ถนนหมายเลข 2 ช่วงอำเภอพล จังหวัดขอนแก่นด้วยการแก้ไขปัญหา
จราจรผ่านการประยุกต์ใช้แบบจำลองด้วยโปรแกรม AIMSUN 
สามารถสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ว่าการ
ปรับแก้สัญญาณไฟจราจรเฉพาะสี่แยกหมวดการทางเหมาะสมในการ
ปรับแก้ไขปัญหาจราจร เนื่องจากทำให้ฝั่งกทม.ขาออกแถวคอยลดลง
จาก 715 เมตร เหลือ 259 เมตร และฝั่งกทม.ขาเข้าลดลงจาก 120 
เมตร เหลือ 60 เมตร ส่วนความเร็วเฉลี่ยตลอดเส้นทางที่ศึกษาวิจัย
เพิ ่มขึ้น 68% ทำให้การจราจรเกิดสภาพคล่องขึ้นมากเป็นการชั่ว
คร่าวและต้องได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในพื้นที่
ทำการปิดช่องทางเลี้ยวขวาช่องจราจรกทม.ขาออก และช่องจราจร
กทม.ขาเข้าบริเวณสี่แยกต้นตาล และสี่แยกโรงพยาบาลพล แล้วทำ
การควบคุมสัญญาณไฟจราจรที่สี่แยกหมวดการทางเพื่อความเร็วการ
เดินทางที่ไม่สะดุด เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง  
       และอีกแนวทางคือเพิ่มจำนวนช่องจราจรเป็น 3 ช่องจราจร

ตามรูปแบบที่ 3 จะพบว่ามีจำนวนความยาวแถวคอย เวลาที่ใช้ในการ
เดินทาง และความล่าช้าในการเดินทางมีค่าลดลงทั้งหมด เมื่อเทียบ
กับสภาพจราจรที่ใช้สัญญาณไฟ และลักษณะทางกายภาพของพื้นที่
วิจัยในปัจจุบัน โดยมีเวลาในการเดินทางลดลงไป 224.81 วินาที/คัน 
คิดเป็น 61% ความล่าช้าในการเดินทางลดลงจากเดิม 225.21 
วินาที/คัน  คิดเป็น 75% และมีความเร็วเพิ ่มขึ ้นจากเดิม 11.91 
กิโลเมตร/ชั่วโมง คิดเป็น 61%      

6 กิตติกรรมประกาศ 
       ขอขอบพระคุณคณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและ

สารสนเทศ คณะวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ประสิทธิ์
ประสาทวิชาความรู้และช่วยเหลือแนะนำการใช้โปรแกรม AIMSUN 
และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจอำเภอเมืองพล จังหวัด
ขอนแก่น ที่ช่วยสนับสนุนในการให้ข้อมูลและความช่วยเหลือต่างๆ 
สำหรับใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งงนี้ 
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การประเมินมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายเพ่ือลดการสญูเสียชีวิตจากอบุัติเหตุทางถนนในเมืองเชียงใหม่ 
ESTIMATION OF WILLINGNESS-TO-PAY FOR ROAD FATALITY REDUCTION IN CHIANG MAI CITY 
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บทคัดย่อ 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาทางการจราจรบนถนนเป็นอย่างมากและมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งทำการป้องกันและแก้ไข ซึ่งประเทศไทย
เคยมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตเพ่ิมสูงมากขึ้นในทุกๆปี อุบัติเหตุส่งผลกระทบท้ังส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตและจิตใจ งานวิจัยเล่ม
นี้จึงมีจุดประสงค์เพ่ือประเมินมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายเพ่ือลดการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในเมืองเชียงใหม่ เพ่ือศึกษามูลค่าความเต็มใจที่
จะจ่าย มูลค่าชีวิตเชิงสถิติ และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายของกลุ่มผู้เดินทางท่ีใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์
ในการเดินทางเป็นประจำ จากการศึกษาพบว่ามูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายของกลุ่มผู้เดินทางในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีค่าเฉลี่ยของ
ค่ามัธยฐานเท่ากับ 1400 บาท และค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองรูปแบบการเดินทางเท่ากับ 1459 บาท มูลค่าชิวิตเชิงสถิติของกลุ่มผู้เดินทางที่ใช้
รถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นประจำ ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ มีค่าระหว่าง 9.211 และ 9.598 ล้านบาทต่อคน ปัจจัยทางด้านอายุ เพศ
และระดับรายได้มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับมูลค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายเพ่ือลดการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในเมืองเชียงใหม่ จากผล
การศึกษาที่ได้จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบการตัดสินใจเพื่อการวางแผนนโยบายป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ประเมิณความคุ้มค่าของ
โครงการที่เก่ียวข้องกับถนนในอนาคต และยังสามารถสะท้อนให้เห็นความตระหนักถงึผลกระทบจากอุบัติเหตุของประชากรในประเทศได้อีกด้วย  
คำสำคัญ: อุบัติเหตุทางถนน, มูลค่าอุบัติเหตุ, ความเต็มใจท่ีจะจ่าย, ความปลอดภัยทางถนน 

Abstract 

Traffic accidents is a principal problem in Thailand. It’s necessary to prevent and repair urgently. The number of accidents 
and deaths in Thailand increasing dramatically in every year. Traffic accidents not only impact with economic but also impact 
with environment, quality of life and the state of mind of the people. This research was conducted to estimate the willingness-
to-pay for road fatality reduction in Chiang Mai, to estimate the willingness-to-pay, the values of statistical life, the relationship 
between each factors which impact to the willingness-to-pay for road fatality reduction in two sample groups, motorist and 
motorcyclist. The results show the willingness-to-pay of samples groups who travel in Mueang Chiang Mai District, the median 
and mean of willingness-to-pay is 1400 baths and 1459 baths. The values of statistical life is 9.211 to 9.743 million baths per 
person. Age, gender and personal income are significantly affecting the willingness-to-pay. This results will be use for supporting 
decisions to adjust the accident prevention policy, evaluate the appropriate cost of road projects and reflect the awareness 
of the impact of accidents on the population. 
Keywords: Traffic Accidents, Accident Cost, Willingness-to-Pay, Road Safety 

 
1. บทนำ 

ในปัจจุบันปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน เป็นปัญหาที่สำคัญมาก
สำหรับทุกประเทศทั่วโลก ในปี 2016 ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบน
ท้องถนนถึง 1.35 ล้านคนทั่วโลก โดยผู้เสียชีวิตในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นอันดับ
สองของโลกโดยมีจำนวนมากถึง 20.7 คนต่อประชากร 100,000 
คน [1]  ดังนั้นทุกๆประเทศได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุเป็นอย่างมาก โดยการประชุมของสมัชชาสหประชาชาติ
ครั ้งที่ 64 ในปี 2010 ได้รับรองคำปรากาศเจตนารมณ์ ปฏิญญา

มอสโก โดยประกาศให้ปี ค.ศ.2011-2020 เป็นทศวรรษแห่งความ
ปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for Road Safety) และ
เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกมีการดำเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ
พร้อมทั้งกําหนดเป้าหมายการลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้อง
ถนนลง [2] 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาทางการจราจรบนถนนเป็น
อย่างมาก นอกจากปัญหารถติดที่เกิดขึ้นในเมืองใหญ่แล้ว ปัญหา
อุบัติเหตุบนท้องถนนนับว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนที ่ต้องเร่งทำการ
ป้องกันและแก้ไข ปริมาณผู้เสียชีวิตจากภัยบนท้องถนนของประเทศ
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ไทยโดยการประมาณในปี 2018 อยู่ที่ 22,491 ราย คิดเป็น 32.7 
คนต่อประชากร 1 แสนคน [1] ในปี 2015 ประเทศไทยเคยมีอัตรา
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นอับดับ 2 ของโลกและแนว
โน้วของอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยตั้งแต่ปี ค.ศ.2012 ถึง 
ค.ศ.2017 มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่เพิ่มมากขึ้น ถึงแม้จะมีจำนวน
ผู้บาดเจ็บลดลงแต่ แต่จำนวนผู้เสียชีวิตกลับเพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ ดัง
แสดงในรูปที่ 1  

 

 
รูปที่ 1  แสดงจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิต

ทางถนนในประเทศไทยต้ังแต่ปี ค.ศ.2012 ถึง ค.ศ.2017 
 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) [2] ได้ประเมิน
มูลค่าความสูญเสียของทั้งประเทศไทย โดยศึกษากลุ่มตัวอย่างใน
พ้ืนที่ก่ึงเมืองก่ึงชนบท พบว่าช่วงปี 2011-2013 มูลค่าอุบัติเหตุเฉล่ีย
ต่อปีเท่ากับ 545,435 ล้านบาท มีค่าเฉลี่ยสูงถึง 6% ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (GDP) 

อุบัติเหตุทางถนนส่งผลกระทบทั้งในด้านชีวิต ด้านส่ิงแวดล้อม 
อีกยังส่งผลกระทบถึงด้านสภาพจิตใจของผู้ประสบเหตุและเครือ
ญาติ อย่างไรก็ตามผลกระทบในบางด้านไม่ได้แสดงผลออกมาในเชิง
ปริมาณที่ชัดเจน ทำให้ยากต่อการแจ้งหรือการเตือนผู้เดินทางให้
ตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุนั้นว่ามีความรุนแรง
เป็นอย่างมาก การประมาณมูลค่าความสูญเสียออกมาเป็นตัวเลขใน
เชิงเศรษฐศาสตร์จะทำให้ผู ้เดินทางได้เข ้าใจและตระหนักถึง
ผลกระทบของอุบัติเหตุมากยิ่งขึ้น หากผู้เดินทางตระหนักว่าความ
เสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุมีมากเท่าใด จะส่งผลให้ระมัดระวังพฤติกรรม
การขับขี่เพ่ิมมากขึ้น 

 

 

รูปที่ 2 แสดงจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิต
ทางถนนในเขตพ้ืนที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ต้ังแต่ปี ค.ศ.2013 
ถึง ค.ศ.2018 

จากรูปที่ 2 ได้แสดงข้อมูลสถิติอุบัติเหตุจราจรในอำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปี ค.ศ.2013 ถึงปี ค.ศ.2018 ของศูนย์ข้อมูล
อุบัติเหตุเพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน [7] พบว่า
อัตราการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปี โดยมีจำนวนอุบัติเหตุ
มากท ี ่ ส ุดในปี  ค .ศ .2018 รวมท ั ้ งหมด  6635 คร ั ้ ง  อ ัตรา
ผู้ได้รับบาดเจ็บมีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้น โดยมีจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บมาก
ที่สุดในปี ค.ศ.2018 รวมทั้งหมด 7444 คน ส่วนอัตราผู้เสียชีวิตนั้น
พบว่ามีอัตราการเปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วง 69-79 คนในช่วงปี ค.ศ.
2013-2018 อัตราผู้เสียชีวิตมากที่สุดคือปี ค.ศ.2017 มีจำนวนถึง 
33.8 คนต่อประชากร 100000 คน และอัตราผู้เสียชีวิตน้อยที่สุดคือ
ปี ค.ศ.2015 มีจำนวนผู้เสียชีวิต 29.4 คนต่อประชากร 100000 คน 
[3] แต่อย่างไรก็ตาม การลดอัตราผู้เสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุยัง
เป็นเร่ืองสำคัญในทุกพ้ืนที่ในประเทศไทย 

เนื ่องด้วยเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที ่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ 
การศึกษา การท่องเที ่ยวของภาคเหนือ อีกทั ้งยังเป็นแหล่งรวม
วัฒนธรรมต่างๆไว้มากมาย ด้วยความแตกต่างนี้ทำให้พฤติกรรมการ
ใช้ถนนของผู้เดินทางมีความแตกต่างกันออกไป ทำให้อาจเกิดความ
เส่ียงที่จะเกิดอุบัติเหตุเพ่ิมมากขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

งานวิจัยมีจุดประสงค์เพื่อประเมินมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่าย
เพ่ือลดการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในเมืองเชียงใหม่ด้วยวิธี 
Contingent Valuation Method เพ่ือศึกษามูลค่าความเต็มใจที่จะ
จ่ายของแต่ละกลุ่มผู้เดินทาง เพื่อศึกษามูลค่าชีวิตเชิงสถิติของกลุ่ม
ตัวอย่าง และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่าความเต็ม
ใจที่จะจ่าย โดยในประเทศไทยได้มีผลการศึกษามูลค่าการสูญเสีย
จากอุบัติเหตุจราจรในประเทศไทย ด้วยวิธีการ Human Capital 
Approach (HC) ในปี ค.ศ.2007 ผลการศึกษาพบว่ามูลค่าความ
สูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรรวมทั้งสิ้น  232,855 ล้านบาทแต่ไม่พบ
ผลการศึกษาของมูลค่าชีวิตเชิงสถิติแต่อย่างใด และจากการศึกษาใน
ปี ค.ศ.2017 โดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) {2} 
ได้ศึกษามูลค่าความสูญเสียจากการเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสจาก
อุบัติเหตุเฉพาะพื้นที่ในจังหวัดสระบุรีด้วยวิธีการประเมินความเต็ม
ใจที่จะจ่าย ผลการศึกษาพบว่ามูลค่าชีวิตเชิงสถิติมีค่าประมาณ 10 
ล้านบาทต่อราย ในขณะท่ีการบาดเจ็บสาหัสมีมูลค่าเท่ากับประมาณ 
3 ล้านบาทต่อราย  

จากผลการศ ึกษาดังกล่าวพบว่าม ูลค ่าช ีว ิตเช ิงสถ ิต ิจาก
การศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เป็น
การศึกษาเฉพาะเขตพื้นที่คือ จังหวัดสระบุรีเท่านั้น และเนื่องด้วย
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การศึกษา 
การท่องเที่ยวของภาคเหนือ อีกทั้งยังเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมต่างๆ
ไว้มากมาย ด้วยความแตกต่างนี้ทำให้พฤติกรรมการใช้ถนนของผู้
เดินทางมีความแตกต่างกันออกไป ทำให้อาจเกิดความเสี่ยงที่จะเกิด
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อุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการศึกษามูลค่าชีวิตเชิงสถิติในพื้นที่
ดังกล่าวจึงมีความเหมาะสม ผลการศึกษาที ่ได้จะสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบการตัดสินใจเพื่อการวางแผนนโยบาย
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และยังสามารถสะท้อนให้เห็นความ
ตระหนักถึงผลกระทบจากอุบัติเหตุของประชากรในพ้ืนที่ได้อีกด้วย 

3. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  

3.1. ความเต็มใจที่จะจา่ย  

ความเต็มใจที่จะจ่าย (Willingness-to-pay : WTP) หมายถึง 
การแสดงออกถึงความยินดีที่จะจ่ายเงินอย่างเต็มใจซึ่งเป็นจำนวน
เงินที่ขึ้นอยู่กับการประเมินมูลค่าของสินค้าหรือบริการนั้นๆ [4] 

วิธีการวิเคราะห์มูลค่าของความเต็มใจที่จะจ่ายสามารถทำได้ 2 
วิธีใหญ่ๆ คือวิธีการทางตรง (Direct Method) เช่น วิธีการ State 
Preference Method (SP) และ ว ิ ธ ี ก า รท า ง อ ้ อ ม  ( Indirect 
Method) เช่นวิธีการ Contingent Method (CVM) และ ซึ ่งเป็น
การสังเกตพฤติกรรมผู้ตอบแบบสอบถามและนำมาคำนวณค่าความ
เต็มใจที่จะจ่าย เช่น วิธี Travel Cost Method (TCM) วิธี Hedonic 
Price Model เป็นต้น  

โดย Contingent Method (CVM) เป็นวิธีการทางอ้อมที ่ใช้
หลักการของการประเมินสถานการณ์สมมุต ิข ึ ้นเพื ่อให้ผ ู ้ตอบ
แบบสอบถามได้ประมวลผลจากสถานการณ์จำลอง เพื่อทำความ
เข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้น เพื่อผลประโยชน์ใน
อนาคต [5] 

3.1. มูลค่าชีวิตเชิงสถิติ  

มูลค่าชีวิตเชิงสถิติ (Values of statistical life) เป็นข้อมลูที่บ่ง
บอกถึงปริมาณเงินที่กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจที่จะจ่ายเพ่ือลดความเส่ียง
ในการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ [6] โดยสามารถประมาณค่าได้จาก
ค่าเฉลี่ยหรือมัธยฐานของของมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายหารด้วย
ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงในการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 
ดังแสดงในสมการที่ (1) 

𝑉𝑆𝐿  
𝑚𝑒𝑎𝑛 𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛 𝑊𝑇𝑃

△ 𝜌
 (1) 

โดย VSL คือ มูลค่าของชีวิตเชิงสถิติ 
     WTP คือ มูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อลดความเสี่ยงใน 

                       การเสียชีวิต 
     △ 𝜌 คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงในการเสียชีวิต

จากอุบัติเหตุ 
การศึกษาครั้งนี้ กำหนดให้ร้อยละการเปลี่ยนแปลงความเส่ียง

ในการชีวิตเท่ากับ 50% ตามนโยบายของรัฐบาลปฏิญญามอสโก [2] 

3.2. ปัจจัยที่มีผลต่อมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่าย 

ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาและคัดเลือกปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อมูลค่า

ความเต็มใจที่จะจ่ายจากงานวิจัยที ่ผ่านมา โดยสามารถจำแนก
ออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ ส่วนที่ 1 ส่วนของปัจจัยด้านเศรษฐกิข
และสังคม และส่วนที ่ 2 ส่วนของพฤติกรรมการเดินทางและ
ประสบการณ์การเกิดอุบัติเหตุ ดังนี้ 

3.2.1. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม 

ในส่วนนี้ผู้ตอบแบบสอบถามจะให้ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับตัวผู้ตอบ
แบบสอบถามเอง ได้แก่ เพศ อายุ สถานะ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ส่วนตัว รายได้ต่อครัวเรือน จำนวนสมาชิกในครัวเรือน 
จำนวนรถมอเตอร์ไซค์ในครัวเรือนและจำนวนรถยนต์ในครัวเรือน 
[6]-[7] 

3.2.2. ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเดินทางและ
ประสบการณ์การเกิดอุบัติเหตุ 

พฤติกรรมการเดินทางและประสบการณ์การเกิดอุบัติเหตุ มี
ส่วนสำคัญในการตัดสินใจจ่ายเงินเพื่อลดความเสี่ยงในการสูญเสีย
ช ีว ิต โดยม ีป ัจจ ัยท ี ่สำรวจได ้แก ่ พฤติกรรมการสวมหมวก
กันน็อคหรือคาดเข็มขัดนิรภัยในการขับขี่ การขับย้อนกระแส จราจร 
การด ื ่มแอลกอฮอล ์ก ่อนหร ือระหว ่างการข ับข ี ่ และการมี
ประสบการณ์ในการประสบอุบัติ [6]-[7] 

3.3. การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ(MULTIPLE 
LINEAR REGRESSION ANALYSIS) 

การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุค ูณ (MULTIPLE LINEAR 
REGRESSION ANALYSIS) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรอิสระหลายตัวกับตัวแปรตาม 1 ตัว เพื่อศึกษาว่ามีตัวแปรอิสระ
ตัวใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามและสามารถทำนายหรือ
พยากรณ ์หร ืออธ ิบายการผ ันแปรของต ัวแปรตามได้ เข ียน
ความสัมพันธ์ในรูปสมการดังสมการท่ี (2) 

𝑦 𝛽  𝛽 𝑋  𝛽 𝑋  ⋯ 𝛽 𝑋 𝜀 (2) 

โดย 𝑦   คือ ค่าของตัวแปรตาม 
      𝑋  คือ ค่าของตัวแปรอิสระ 
      𝑘  คือ จำนวนตัวแปรอิสระในสมการถดถอย 
      𝛽  คือ ค่าค่าคงท่ี (Constant) ของสมการถดถอยและ

เป็นจุดตัด (Intercept) แกน y ของสมการ 
       𝛽  ค ื อ  ค ่ าส ั มประส ิ ทธ ิ ์ ก า รถดถอย  ( Regression 

Coefficient) ของตัวแปรอิสระ 𝑋  แต่ละตัว โดยที่ค่า 𝛽  จะแสดง
อัตราการเปลี่ยนแปลงของค่า 𝑋  ต่อค่า 𝑦 ดังนี้ กล่าวคือถ้าค่า 𝑋   
เปล่ียนไป 1 หน่วย จะทำให้ค่า 𝑦 เปล่ียนไป 𝛽  หน่วย 

โดยงานวิจัยนี้เลือกใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณเพ่ือ
หาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อมูลค่าความเต็มใจที่จะ
จ่ายเพ่ือลดความเส่ียงในการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 
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3.4. การกำหนดกลุ่มตัวอย่าง 

งานวิจัยนี้ได้กำหนดกลุ่มตัวอย่างจากการคำนวนขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยผู้วิจัยได้ทราบขนาดของประชากรชัดเจน [8] ดังสมการ
ที่ (3) 

𝑛  
𝑁

1 𝑁𝑒
 (3) 

โดย 𝑛   คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
      𝑁  คือ ขนาดของประชากร 
      𝑒  คือ ความคลาดเคล่ือนที่เกิดขึ้นจากการสุ่มตัวอย่าง     

4. วิธีการดำเนินการวจิัย 

4.1. พ้ืนที่ศึกษา 

การศึกษานี้ได้กำหนดให้ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือเป็น
พื้นที่ศึกษามูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อลดการสูญเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนนในเมืองเชียงใหม่ โดยพ้ืนที่ส่วนใหญ่ในอำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่นั้นประกอบไปเขตพ้ืนที่อยู่อาศัย สถานท่ีสำคัญทาง
ประวัติศาสตร์ วัด สถาบันการศึกษา และย่านธุรกิจค้า กระจายตัว
ในพ้ืนที่  

 
รูปที่ 1     แสดงขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่  

4.2. กลุ่มตัวอย่าง 

เนื ่องจากพฤติกรรมการเดินทางของประชาชนในเขตพื้นที่
อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ โดยส่วนมากนิยมเดินทางด้วยพาหนะ
ส่วนตัวประกอบด้วย รถยนต์และรถจักรยานยนต์ การศึกษาในคร้ัง
น ี ้จ ึ ง เล ือกกล ุ ่มต ัวอย ่างท ี ่ม ีพฤต ิกรรมการเด ินทางหล ักใน
ชีวิตประจำวันด้วยรถยนต์และรถจักรยานยนต์  

ในปี 2018 โดยจังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนประชากรในเขต
อำเภอเมืองทั้งหมด 227515 คน [9] และผู้วิจัยกำหนดให้ความ
คลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 10 เปอร์เซ็นต์ดังนั้น ขนาด
ของกลุ ่มตัวอย่างในกรณีที ่ทราบจำนวนประชากร คำนวนโดย
สมการที่ (3) จึงมีค่าประมาณ 101 ตัวอย่าง 

งานวิจัยนี้ได้เก็บข้อมูลแบบสอบถามจากผู้ตอบแบบสอบถาม

ทั้งหมด 116 คน แต่เนื่องด้วยข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามบาง
ท่าน มีความคลาดเคลื่อนของข้อมูลจึงต้องทำการคัดเลือกข้อมูลที่มี
ความสมบูรณ์และเหมาะสมเพื่อนำไปวิเคราะห์ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึง
คัดเลือกข้อมูลทั้งหมด 101 ตัวอย่าง 

4.3. เครื่องมือในการศึกษา 

ในการศึกษาครั้งนี้ได้เลือกใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล 
โดยจำแนกกลุ่มข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่ม จากการเลือกใช้รูปแบบการ
เดินทางหลักในชีวิตประจำวัน ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู ้ใช้
รถยนต์ในการเดินทางในชีวิตประจำวันทั้งหมด 61 คนและกลุ่มที่ 2 
กลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในการเดินทางในชีวิตประจำวันทั้งหมด 40 
คน 

แบบสอบถามประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก คือ  
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไป ซึ่งสอบถาม

ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเดินทาง

และประสบการณ์การเกิดอุบัติเหตุ โดยแบบสอบถามส่วนที่ 1 ส่วน
ที่ 2 จะประกอบไปด้วยปัจจัยย่อยดังที่กล่าวในหัวข้อ 2.2 

 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายเพ่ือ
ลดความเสี่ยงในการสูญเสียชีวิต การศึกษานี้ได้ใช้วิธีการประเมินค่า
จากการตอบคำถามแบบปลายเปิด (Open-ended) [7] เพ่ือให้กลุ่ม
ตัวอย่างได้เข้าใจและตระหนักถึงความเสี่ยงในการสูญเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุด้วยวิธ ีการสร้างสถาณการณ์สมมุติและสมมุติข ้อมูล
เกี่ยวกับคุณสมบัติของอุปกรณ์ที่ดีขึ้นเพื่อเน้นย้ำถึงประสิทธิภาพที่
จะสามารถลดความเสี่ยงในการสูญเสียชีวิตเพียงเท่านั้น สำหรับทั้ง
สองกลุ่มตัวอย่างคือกลุ่มที่ 1 กลุ่มผู ้ใช้รถยนต์ในการเดินทางใน
ชีวิตประจำวันและกลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในการเดินทาง
ในชีวิตประจำวัน 

สถานการณ์สมมุติของกลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้ใช้รถยนต์ในการเดินทาง
ในชีวิตประจำวัน คือ ถ้าท่านต้องการติดตั้งระบบ GPS Navigator 
ที่มีฟังก์ชั่นแจ้งเตือนจุดเส่ียงในเกิดอุบัติเหตุบนรถยนต์ของท่าน เพ่ือ
เพิ่มความระมัดระวังและลดความเสี่ยงในการเสียชีวิต โดยมีทั้งหมด 
2 ยี่ห้อ คือ A และ B โดยทั้งสองรุ่นมีการรับประกันคุณภาพ 1 ปี
เท่ากันแต่ราคาต่างกันเนื่องจากประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย 
โดย GPS Navigator ยี่ห้อ A ราคา 1000 บาท แต่มีความเสี่ยงที่จะ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเท่ากับ 32.7 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคนต่อปี 
ส่วน GPS ยี ่ห้อ B นั ้น สามารถลดความเสี ่ยงที ่จะเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุถึง 50% หรือ 16.4 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคนต่อปี ท่าน
จะเต็มใจจ่ายเงินจำนวนเท่าใดเพ่ือซื้อ GPS ยี่ห้อ B ? 

สถานการณ์สมมุติของกลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ใน
การเดินทางในชีวิตประจำวัน คือ ถ้าท่านต้องการซื้อหมวกกันน็อค
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ใบใหม่เพื่อสวมใส่ในการขับขี่ โดยมีหมวกกันน็อค2 ยี่ห้อคือ A และ 
B โดยทั้งสองใบมีการรับประกันคุณภาพ 1 ปีเท่ากันแต่ราคาต่างกัน
เนื่องจากประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย โดยหมวก A ราคา 500 
บาท แต่มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเท่ากับ 32.7 คนต่อ
ประชากรหนึ่งแสนคนต่อปี ส่วนหมวก B นั้น สามารถลดความเสี่ยง
ที่จะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุถึง 50% หรือ 16.4 คนต่อประชากรหนึ่ง
แสนคนต่อปี ท่านจะเต็มใจจ่ายเงินจำนวนเท่าใดเพื ่อซื ้อหมวก
กันน็อค B ? 

5. การวิเคราะห์และผลการศึกษา 

5.1. มูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายเพ่ือลดการสูญเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนนในเมืองเชียงใหม่ 

ผลการศึกษามูลค่าความเต็มใจที ่จะจ่ายด้วยคำถามแบบ
ปลายเปิด (Open-ended) โดยกำหนดให้อัตราการเปลี่ยนแปลง
ความเสี่ยงในการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง 50% ในกรณี
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้รถยนต์เป็นรูปแบบการเดินทางหลักเร่ิมต้นที่ 1000 
บาทและกรณีกลุ่มตัวอย่างที ่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นรูปแบบการ
เดินทางหลักเร่ิมต้นที่ 500 บาท แสดงผลดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายเพ่ือลดการ
สูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจำแนกโดยกลุ่ม
ตัวอย่าง 

รูปแบบการ
เดินทางหลัก 

ค่ามัธยฐาน ค่าเฉลี่ย 

รถยนต์ 2000 2149 
รถจักรยานยนต์ 800 796 

ค่าเฉลี่ย 1400 1459 
 

5.2. มูลค่าชีวิตเชิงสถิต ิ

ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุเพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทาง
ถนน [9] ได้รวบรวมและบันทึกข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
จราจรในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนประมาณ 69 คนในปี 
2018 โดยจังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนประชากรในเขตอำเภอเมือง
ทั้งหมด 227515 คน [3] ดังนั้นอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน
อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สูงถึง 30.3 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน 
(2561) และอัตราการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงในการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุที่ 50% จึงมีค่าเท่ากับ 15.2 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน 

มูลค่าอุบัติเหตุสามารถคำนวนได้จากผลคูณของมูลค่าชีวิตเชิง
สถิติและจำนวนผู ้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในปี 2018 ซึ ่งมีจำนวน
ผู้เสียชีวิตเท่ากับ 8366 คน ดังนั ้นมูลค่าชิวิตเชิงสถิติของกลุ่มผู้
เดินทางที่ใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นประจำ ในเขตอำเภอ
เมืองจังหวัดเชียงใหม่ แสดงดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงมูลค่าชีวิตเชิงสถิติและมูลค่าอุบัติเหตุในเขต
อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 

ความเต็มใจ
ที่จะจ่าย 

△ 𝝆
/𝟏𝟎𝟓 

𝐕𝐒𝐋
𝟏𝟎𝟔 

จำนวน
ผู้เสียชีวิต 

มูลค่า
อุบัติเหตุ

𝟏𝟎𝟗 
ค่ามัธยฐาน 15.2 9.211 8366 77.059 
ค่าเฉลี่ย 15.2 9.598 8366 80.297 

 

5.1. ความสัมพันธ์ระหวา่งปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อมูลค่า
ความเต็มใจที่จะจา่ยเพ่ือลดการสูญเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนนในเมืองเชียงใหม่ 

ผลศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละปัจจัยกับมูลค่าความเต็ม
ใจที่จะจ่าย ด้วยวิธีสมการพหุคูณ ซึ่งเหมาะสำหรับวิเคราะห์ข้อมูล
แบบสอบถามปลายเปิด [7] แต่ในการศึกษาครั้งนี้ได้กำหนดค่าตัว
แปรดังตารางที่ 3 และได้ทำการวิเคราะห์แต่ละปัจจัยเปรียบเทียบ
กับค่ามูลค่าความเต็มใจที่จะจ่าย แต่เมื่อคำนวนค่า r-square ทั้งใน
กรณีของผู้เดินทางเลือกรูปแบบการเดินทางหลักเป็นรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ที่ระดับความเชื่อมั่น 90% แล้วพบว่ามีค่าเท่ากับ  
0.396 และ 0.586 ตามลำดับ ผู้วิจัยจึงได้ทำการวิเคราะห์แต่ละ
ปัจจัยเปรียบเทียบกับค่าลอการิทึ่มของมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่าย
และคำนวนค่า r-square ทั้งในกรณีของผู้เดินทางเลือกรูปแบบการ
เดินทางหลักเป็นรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ระดับความเชื ่อมั่น 
90% แล้วพบว่ามีค่าเท่ากับ 0.503 และ 0.646 หมายความว่า ค่า
ลอการิทึ่มของมูลค่าความความเต็มใจที่จะจ่ายเหมาะสมกับการ
นำไปวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณมากกว่า [6] และได้ผลการ
วิเคราะห์ดังแสดงในตารางท่ี 5  

ในตารางที่ 3 ผู้วิจัยได้กำหนดค่าของข้อมูลโดยให้คำนิยามดัง
ตารางเพ่ือสะดวกต่อการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตารางท่ี 3 ตารางแสดงค่าของตัวแปรเพ่ือนำไปวิเคราะห์สมการ
ถดถอย (linear regression) 

ตัวแปร กำหนดค่า 
GEN เพศชายค่าเท่ากับ 1 เพศหญิง 0 
AGE1 อายุน้อยกว่า 20 ปี ค่าเท่ากับ 1 อ่ืนๆ 0 
AGE2 อายุ 21-30 ปี ค่าเท่ากับ 1 อ่ืนๆ 0 
AGE3 อายุ 31-40 ปี ค่าเท่ากับ 1 อ่ืนๆ 0 
AGE4 อายุมากกว่า 40 ปี ค่าเท่ากับ 1 
STA สถานะโสด ค่าเท่ากับ 0 สมรส 1 

EDU1 ต่ำกว่าหรือเทียบเท่ามัธยม ค่าเท่ากับ 1 อ่ืนๆ 0 
EDU2 อนุปริญญา ค่าเท่ากับ 1 อ่ืนๆ 0 
EDU3 ปริญญาตรี ค่าเท่ากับ 1 อ่ืนๆ 0 
EDU4 สูงกว่าหรือเทียบเท่ามหาบัณฑิต ค่าเท่ากับ 1 

อ่ืนๆ 0 
OCC1 นักเรียนหรือนักศึกษา ค่าเท่ากับ 1 อ่ืนๆ 0 
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ตัวแปร กำหนดค่า 
OCC2 ข้าราชการหรือพนักงานราชการ ค่าเท่ากับ 1 

อ่ืนๆ 0 
OCC3 พนักงานเอกชนหรือลูกจ้าง ค่าเท่ากับ 1 อ่ืนๆ 0 
OCC4 ธุรกิจส่วนตัว ค่าเท่ากับ 1 อ่ืนๆ 0 
OCC5 ว่างงาน ค่าเท่ากับ 1 อ่ืนๆ 0 
OCC6 อ่ืน ค่าเท่ากับ 1ๆ 
INC1 รายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5000 บาท ค่าเท่ากับ 

1 อ่ืนๆ 0 
INC2 รายได้ 5001-10000 บาท ค่าเท่ากับ 1 อ่ืนๆ 0 
INC3 รายได้ 10001-20000 บาท ค่าเท่ากับ 1 อ่ืนๆ 0 
INC4 รายได้ 20001-30000 บาท ค่าเท่ากับ 1 อ่ืนๆ 0 
INC5 รายได้ 30001-40000 บาท ค่าเท่ากับ 1 อ่ืนๆ 0 
INC6 รายได้มากกว่า 40000 ค่าเท่ากับ 1 อ่ืนๆ 0 
HHC1 รายได้ครัวเรือน 5001-10000 บาท ค่าเท่ากับ 1 

อ่ืนๆ 0 
HHC2 รายได้ครัวเรือน 10001-20000 บาท ค่าเท่ากับ 1 

อ่ืนๆ 0 
HHC3 รายได้ครัวเรือน 20001-30000 บาท ค่าเท่ากับ 1 

อ่ืนๆ 0 
HHC4 รายได้ครัวเรือน 30001-40000 บาท ค่าเท่ากับ 1 

อ่ืนๆ 0 
HHC5 รายได้ครัวเรือนมากกว่า 40000 ค่าเท่ากับ 1 

อ่ืนๆ 0 
HHC6 รายได้ครัวเรือน 5001-10000 บาท ค่าเท่ากับ 1 

อ่ืนๆ 0 
HHS1 จำนวนสมาชิกในครัวเรือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 

คน ค่าเท่ากับ 1 อ่ืนๆ 0  
HHS2 จำนวนสมาชิกในครัวเรือน 4-5 คน ค่าเท่ากับ 1 

อ่ืนๆ 0  
HHS3 จำนวนสมาชิกในครัวเรือนมากกว่า 5 คน ค่า

เท่ากับ 1 อ่ืนๆ 0 
MTC จำนวนรถจักรยานยนต์ในครัวเรือน 
CAR จำนวนรถยนต์ในครัวเรือน 

HELM สวมหมวกนิรภัยหรือขาดเข็มขัดนิรภัย โดย
ส่วนมากหรือทุกคร้ังในการขับขี่ ค่าเท่ากับ 1 อ่ืนๆ 
0 

CTW ไม่เคยขบัขี่ย้อนกระแสจราจร ค่าเท่ากับ 1 อ่ืนๆ 0  
ALC ไม่เคยดื่มแอลกอฮอล์ก่อนขับขี่หรือระหว่างขับขี่

ค่าเท่ากับ 1 อ่ืนๆ 0 
ACCX เคยประสบอุบัติเหตุหรือเคยเป็นผู้ร่วมประสบ

อุบัติเหตุ ค่าเท่ากับ 1 อ่ืนๆ 0  
 

จากข้อมูลดังแสดงในตารางที่ 3 ผู้วิจัยได้กำหนดค่าของข้อมูล
โดยให้คำนิยามดังตารางเพ่ือสะดวกต่อการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

ตารางท่ี 4 ตารางแสดงข้อมูลทางสิถิติเชิงพรรณา 

ปัจจัยที่
เก่ียวข้อง 

รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ 
ความถี ่ เปอร์เซ็นต์ ความถี ่ เปอร์เซ็นต์ 

GEN 23 38 24 60 
AGE1 5 9 13 30 

ปัจจัยที่
เก่ียวข้อง 

รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ 
ความถี ่ เปอร์เซ็นต์ ความถี ่ เปอร์เซ็นต์ 

AGE2 19 32 21 53 
AGE3 10 17 1 3 
AGE4 27 45 6 15 
STA 33 55 5 13 

EDU1     
EDU2     
EDU3 39 64 35 88 
EDU4 21 35 3 8 
OCC1 10 17 21 53 
OCC2 28 46 9 23 
OCC3 19 32 10 25 
OCC4 2 4   
OCC5 1 2   
OCC6     
INC1 4 7 9 23 
INC2 3 5 8 20 
INC3 7 12 11 28 
INC4 18 30 2 5 
INC5 9 15 3 8 
INC6 19 32 5 13 
HHC1     
HHC2   3 8 
HHC3 3 5 7 18 
HHC4 3 5 7 18 
HHC5 5 9 4 10 
HHC6 48 79 18 45 
HHS1 20 33 16 40 
HHS2 28 46 22 55 
HHS3 13 22 2 5 
HELM 60 99 33 83 
CTW 35 58 14 35 
ALC 27 45 12 30 

ACCX 30 50 23 58 
 

จากตารางที่ 4 ตารางแสดงข้อมูลสถิติเชิงพรรณาพบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามที่เลือกใช้รถยนต์เป็นรูปแบบการเดินทางหลักเป็น
ผู้หญิงถึงร้อยละ 62 ระดับช่วงอายุที่มากที่สุดคือ อายุมากกว่า 40 ปี
ทั้งหมดร้อยละ 45 สถานะสมรสมากกว่าโสดมีค่าร้อยละ 55 ระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรีมากที ่สุดร้อยละ 64 ข้าราชการและ
พนักงานราชการทั ้งหมดร้อยละ 46 รายได้ประจำช่วงมากกว่า 
40000 บาท ร้อยละ 32 รายได้ครัวเรือนช่วงมากกว่า 40000 บาท
ร้อยละ 79 จำนวนในครัวเรือนมากที่สุดอยู่ในช่วง 4-5 คนคิดเป็น
ร้อยละ 46 การรัดเข็มขัดนิรภัยขณะขับขี่สูงถึงร้อยละ 99 พฤติกรรม
การไม่เคยขับรถย้อนกระแสจราจรร้อยละ 58 พฤติกรรมการด่ืม
แอลกอฮอล์ก่อนหรือระหว่างขับขี่ร้อยละ 45 และประสบการณ์เคย
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เกิดอุบัติเหตุร้อยละ 50 
ส่วนในกรณีที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่เลือกใช้รถจักรยานยนต์

เป็นรูปแบบการเดินทางหลักพบว่า เป็นผู้ชายถึงร้อยละ 60 ระดับ
ช่วงอายุที่มากที่สุดคือ อายุ 21-30 ปีทั้งหมดร้อยละ 53 สถานะโสด
มีค่าร้อยละ 13 ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุดร้อยละ 
88 นักเรียนและนักศึกษาทั ้งหมดร้อยละ 88 รายได้ประจำช่วง 
10001-20000 บาท ร้อยละ 28 รายได้ครัวเรือนช่วงมากกว่า 
40000 บาทร้อยละ 45 จำนวนในครัวเรือนมากที่สุดอยู่ในช่วง 4-5 
คนคิดเป็นร้อยละ 55 การสวมหมวกกันน็อคขณะขับขี่สูงร้อยละ 83 
พฤติกรรมการไม่เคยขับรถย้อนกระแสจราจรร้อยละ 35 พฤติกรรม
การด ื ่มแอลกอฮอล ์ก ่อนหร ือระหว ่างข ับข ี ่ร ้อยละ 30 และ
ประสบการณ์เคยเกิดอุบัติเหตุร้อยละ 58 

 

ตารางท่ี 5 ตารางแสดงค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณ กรณีผู้
เดินทางเลือกใช้รถยนต์เป็นรูปแบบการเดินทางหลัก 

ปัจจัยที่เก่ียวข้อง ค่าทางสถิติ 
b β sig. 

ค่าคงท่ี 7.299 1.595 .000 
GEN -.089 .241 .716 
AGE1 .140 .852 .871 
AGE2 .704 .399 .088 
AGE3 .412 .346 .243 
AGE4    
STA -.380 .239 .122 

EDU1    
EDU2    
EDU3 -.279 .729 .705 
EDU4 -.071 .777 .927 
OCC1 -.043 .861 .961 
OCC2 .101 .674 .882 
OCC3 -.106 .717 .884 
OCC4 .133 .797 .868 
OCC5 .213 1.443 .884 
OCC6    
INC1 .350 1.203 .773 
INC2 .601 1.013 .558 
INC3 -.124 .952 .898 
INC4 .220 .993 .826 
INC5 .357 .982 .718 
INC6 .321 1.063 .765 
HHC1    
HHC2    
HHC3 .645 .726 .382 
HHC4 -.265 .673 .697 
HHC5 .362 .593 .546 
HHC6 .277 .546 .616 

ปัจจัยที่เก่ียวข้อง ค่าทางสถิติ 
b β sig. 

HHS1    
HHS2 -.270 .215 .218 
HHS3 -.189 .333 .575 
MTC .123 .086 .165 
CAR .001 .086 .991 

HELM -.151 .665 .822 
CTW .017 .244 .943 
ALC .229 .303 .455 

ACCX -.077 .197 .698 
 

จากผลการว ิ เคราะห์ด ั งแสดงในตารางท ี ่  5 แสดงค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณ กรณีผู้เดินทางเลือกใช้รถยนต์เป็น
รูปแบบการเดินทางหลักที่ระดับความเชื่อมั่น 90% พบว่ามีปัจจัย
ช่วงอายุ 21-30 ปีเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์กับมูลค่าความเต็มใจจ่าย 
โดยค่า β ที่เป็นบวกพบหมายความว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ
ระหว่าง 21-30 ปีมีแนวโน้มที่ทำให้มูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายเพ่ิม
สูงขึ้น 

ตารางท่ี 6 ตารางแสดงค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณ กรณีผู้
เดินทางเลือกใช้รถจักรยานยนต์เป็นรูปแบบการเดินทาง
หลัก 

ปัจจัยที่เก่ียวข้อง ค่าทางสถิติ 
b β sig. 

ค่าคงท่ี 4.692 1.996 .035 
GEN 1.004 .422 .033 
AGE1 -.998 .936 .306 
AGE2    
AGE3 1.338 2.707 .629 
AGE4 .436 1.560 .784 
STA 1.161 1.171 .339 

EDU1    
EDU2    
EDU3 3.536 2.485 .178 
EDU4 3.642 2.767 .211 
OCC1    
OCC2 .618 .703 .395 
OCC3 .956 .713 .203 
OCC4    
OCC5    
OCC6    
INC1    
INC2 -.466 .798 .569 
INC3 -1.959 .994 .071 
INC4 -1.858 1.400 .207 
INC5 -2.137 1.199 .098 
INC6 -3.125 1.479 .054 
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ปัจจัยที่เก่ียวข้อง ค่าทางสถิติ 
b β sig. 

HHC1    
HHC2 .154 .582 .796 
HHC3 -.099 .520 .851 
HHC4 -.295 .372 .441 
HHC5 -1.059 .708 .159 
HHC6    
HHS1 .302 .497 .553 
HHS2    
HHS3 -.488 .693 .494 
MTC -.040 .211 .854 
CAR -.007 .175 .969 

HELM -.613 .455 .200 
CTW -.668 .448 .160 
ALC .338 .758 .663 

ACCX -.277 .545 .619 
 

จากผลการว ิ เคราะห ์ด ั งแสดงในตารางท ี ่  6 แสดงค่า
ส ัมประส ิทธ ิ ์ การถดถอยพห ุค ูณ  กรณ ีผ ู ้ เ ด ินทาง เล ือกใช้
รถจักรยานยนต์เป็นรูปแบบการเดินทางหลักที่ระดับความเชื่อมั่น 
90% พบว่าปัจจัยเรื่องเพศและระดับรายได้เท่านั้นที่มีความสัมพันธ์
กับมูลค่าความเต็มใจจ่าย โดยค่า β ที่เป็นบวกพบหมายความว่าเพศ
ชายมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อลดอัตราการ
เสียชีวิตมากกว่าเพศหญิงและระดับรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นมีแนวโน้มที่
จะเพิ่มมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตเพิ่มมาก
ขึ้น 

6. สรุป 

งานวิจัยนี้ได้การประเมินมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อลดการ
สูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในเมืองเชียงใหม่ โดยใช้เครื่องมือ
ในการศึกษาคือการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามปลายเปิด อีกทั้ง
ยังวิเคราะห์ความสัมพันธ์มูลค่าความเต็มใจที ่จะจ่ายกับปัจจัย
ทางด้านเศรฐกิจและสังคม และปัจจัยทางด้านพฤติกรรมการ
เดินทางและประสบการณ์ในการเกิดอุบัติเหตุ โดยมีกลุ่มตัวอย่าง
เป็นผู้ที่เลือกใช้รูปแบบการเดินทางในชีวิตประจำวันโดยรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์  

ผลการศึกษาพบว่า มูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อลดการ
สูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในเมืองเชียงใหม่ มีค่าเฉลี่ยของ
ค่ามัธยฐานเท่ากับ 1400 บาท และค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างทั้งสอง
รูปแบบการเดินทางเท่ากับ 1459 บาท มูลค่าชิวิตเชิงสถิติของกลุ่มผู้
เดินทางที่ใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นประจำ ในเขตอำเภอ
เมืองจังหวัดเชียงใหม่ มีค่าระหว่าง 9.211 และ 9.598 ล้านบาทต่อ
คน ซึ่งมีมูลค่าลดลงจากที่ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
(TDRI)  ได้ประเมินมูลค่าความสูญเสียจากการเสียชีวิตและบาดเจ็บ

ด้วยวิธีความเต็มใจที่จะจ่าย ผลการศึกษาพบว่ามูลค่าชีวิตเชิงสถิติมี
ค่าประมาณ 10 ล้านบาทต่อราย  

กรณีผู้เดินทางเลือกใช้รถยนต์เป็นรูปแบบการเดินทางหลัก 
พบว่ามีปัจจัยช่วงอายุ 21-30 ปีเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์กับมูลค่า
ความเต็มใจจ่าย โดยค่า β ที ่เป็นบวกพบหมายความว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามที่มีอายุระหว่าง 21-30 ปีมีแนวโน้มที่ทำให้มูลค่าความ
เต็มใจที่จะจ่ายเพ่ิมสูงขึ้น 

กรณีผู้เดินทางเลือกใช้รถจักรยานยนต์เป็นรูปแบบการเดินทาง
หลักที่พบว่าปัจจัยเร่ืองเพศและระดับรายได้เท่านั้นที่มีความสัมพันธ์
กับมูลค่าความเต็มใจจ่าย โดยค่า β ที่เป็นบวกพบหมายความว่าเพศ
ชายมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อลดอัตราการ
เสียชีวิตมากกว่าเพศหญิงและระดับรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นมีแนวโน้มที่
จะเพิ่มมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตเพิ่มมาก
ขึ้น 

7. กิตติกรรมประกาศ 

ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมขนส่ง 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ให้คำปรึกษางานวิจัยและบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับทุนวิจัยที่สนับสนุนโครงการศึกษานี้ 
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Abstract 

Bank erosion problem occurs in many areas causing the damages to the resident and properties, hence geotextiles and 
geocells which normally use for strengthening the soil layer on the road is then introduced to protect the erosion that occurs 
in the bank slope area. Today, people are turning their attention to more environmentally friendly materials due to the 
impacts of global warming situation. This situation occurs from the large amount of plastic and microplastic being exposed 
into the environment. In order to reduce the use of plastic, alternative material should be introduced. According to the 
research, water hyacinths present in large amounts all around the world causing an obstruction to the source of transportation 
and drainage system. Therefore, this study aims to find the possibility of using water hyacinth which is abundant in many areas 
as the alternative resource for geotextile and geocell. The experiment was conducted in the large-sized open-channel flume, 
with the bank slope ratio of 2:1 which protected by geotextile and geocell on its surface. Different materials of geotextile and 
geocell were tested. The deformation of the slope from the erosion under different Reynolds number and time was observed 
and collected in order to see the erosion protection efficiency of each types of material. After the bank slope protection 
materials was installed, the results show that the erosion protection efficiency of geotextile and geocell for both using water 
hyacinth fiber and plastic give a remarkably result comparing with the slope without protection. Therefore, water hyacinth 
fiber can be used as an alternative material which helps in reducing of its large amount and eco-friendly material. 
Keywords: Bank protection, Geocell, Geotextile, Water hyacinth 

 
1. INTRODUCTION 

In the past, Thai people usually settled on the 
waterfront to facilitate their livelihood, travel or trading. 
Hence, it was common for many dwellings to be located 
on the banks or near the waterways. Nowadays, there are 
many news reports on the bank collapses in many areas 
that led to the injuries of residents and damage of 
properties. These problems mostly caused by water 
erosion. Erosion is the transport of sediments, the causes 
of erosion include flowing water, wind, wave etc. In this 
case, when the water flow through the sloping area, water 
erodes the surface and transfer the sediment to the other 
area which cause the disappearance of the slope surface 
and the subsidence of the area. Therefore, geotextiles and 
geocells are then introduced to protect the erosion that 
occurs in the bank slope area. Geotextile refers to 
permeable fabric or synthetic material which can be used 

to protects soil surfaces from the tractive forces of moving 
water and stops sediment particles which suspended in 
the surface of fluid flow while allowing the fluid to pass 
through [1]. Geocell is a three dimensional geocellular 
confinement system which generally used to control 
erosion on slope. It helps by confining soils or aggregates 
within the cell structure as a prevention of topsoil loss. 
Within the cells, the infill is based upon the appropriate 
materials that is suitable for the area. Over the past few 
years, the term of environmentally friendly materials has 
played a major role in our society due to the impacts of 
global warming situation. The idea of manufacture 
geotextile and geocell using the natural material is then 
developed. According to the previous research, Urantinon 
and Pilailar [2] mentioned that water hyacinths is one of 
the fastest growing plants and present in large amounts 
all around the world. Because of its ability to adapt and 
reproduce, an obstruction to the source of transportation 
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and drainage system might be caused. With the abundant 
amount of water hyacinth, the possibility of using it as the 
alternative resource for geotextile and geocell 
manufacturing is then brought into consideration.  

Methacanon et al. [3] has investigated several 
properties of natural fiber. Considered water hyacinth 
fiber, it can absorb the moisture up to 120% at 23 ◦C with 
97% relative humidity as illustrated in Fig. 1 which mean 
the water hyacinth fiber can absorb and hold up more 
water than its body weight which help in keeping the soil 
surface moist even in low water level conditions. Figure 2 
shows the results of tensile strength, and elongation at 
break value of natural fiber. The tensile strength of water 
hyacinth fiber is higher at approximately 40 MPa in wet 
condition while lesser of 30 MPa in dry condition. For 
elongation break, the water hyacinth fiber shows a 
significantly different in value between wet and dry 
condition of approximately 25% and 10% respectively. 
Hence, water hyacinth fiber has an ability to absorb well 
and perform better in wet condition. 

 
Figure 1 Moisture absorption of natural fibers at 23 ◦C 

with 97% relative humidity [3] 

In this study, water hyacinth was fabricated as woven 
geotextile and geocell and installed on the slope to help 
in stabilization and reduction of sediment loss from the 
slope. According to the research of Artidteang et al. [4], 
Fig. 3 has investigated the tensile strength of woven water 
hyacinth fiber of different pattern. The results show that 
the plain pattern gives the highest tensile strength, 
followed by hexagonal and knot-plain, respectively. 

 
Figure 2 (a) Tensile strength, (b) Elongation at break of 

natural fibers [3]  

 
Figure 3 Comparison of tensile strength of woven water 

hyacinth fiber for all patterns [4] 

The experiment is conducted physically in the straight 
open-channel flume. The different material of geocell and 
geotextile between plastic and natural material will be 
tested in order to compare the result. This research 
investigates the effectiveness of erosion protection of the 
bank slope between plastic and natural geotextile and 
geocell. The aims of this research are to study and 
compare the efficiency of erosion protection through 
natural geotextile and geocell, also, introducing the 
natural material as the alternative source for the 
manufacturing of geotextile and geocell.  
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2. EXPERIMENT DESIGN 

As the purpose of this research is to study the 
behavior of bank slope erosion protection through 
different materials. Installing the protection devices in the 
actual area would be difficult and time taking. Therefore, 
this experiment was conducted in the hydraulic flume to 
observe the behavior of bank slope erosion protection in 
order to compare the effectiveness of the materials used 
for the protection devices. 

2.1. MATERIALS 

2.1.1. GEOTEXTILE 

 
(a) 

 
(b) 

Figure 4 (a) Plastic geotextile (b) Water hyacinth 
geotextile with the opening size of 8 mm. x 8 
mm. 

To compare the effectiveness between different 
bank slope protection material, plastic geotextile as 
shown in Fig. 4a which will be using in the experiment as 
a filter layer between soil and amour layer can be found 
widely whereas the woven water hyacinth geotextile in 
Fig. 4b with the opening size dimension of approximately 
8 mm. by 8 mm. was crafted by hands. The pattern use 
for the woven water hyacinth geotextile is plain pattern 
as it gives the highest tensile strength comparing with the 
other pattern.    

2.1.2. GEOCELL 

For both plastic and water hyacinth of honeycomb 
three dimensional structure geocell will be used as an 
amour layer to protect the erosion occur at the surface of 
the bank slope. The dimension of geocell is 0.02 meter 
wide, 0.025 meters long and 0.015 meters deep of each 
cell for both plastic and water hyacinth materials. Plastic 
geocell and water hyacinth geocell are shown in Fig. 5a 
and Fig. 5b respectively. 

 
(a) 

 
 (b) 

Figure 5 a) Plastic geocell b) Water hyacinth geocell 

2.2. RESEARCH INSTRUMENT 

This experiment was conducted in a large open 
channel flume pictured in Fig. 6 at King Mongkut’s 
University of Technology Thonburi.  The dimensions of the 
flume are 12 meters long, 0.6 meter wide and 0.8 meter 
high with the acrylic wall. A centrifugal pump is used to 
create and recirculate the water discharge for the whole 
system. The maximum capacity of the water tank of this 
flume is 1.905 cubic meters. The discharge measurement 
was done by using a sharp crested 60 degree angle V-
notch weir.  
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Figure 6 Open-channel flume at King Mongkut’s 

University of Technology Thonburi 

2.3. PARTICLE SIZE DISTRIBUTION 

Non-cohesive river sand used in this experiment was 
tested according to ASTM D 422 to determine the grain 
size distribution and uniformity of the sand. The 
importance parameter is summarized in Table 1. The 
experimental sand is classified as poorly-graded sand. 

Table 1 Summary of importance parameter in the grain 
size distribution 

Parameters Particle size 
D10 0.158 mm. 
D30 0.209 mm. 
D50 0.325 mm. 
D60 0.370 mm. 

Uniformity coefficient Cu  2.057 
Coefficient of curvature Cc 0.851 

2.4. EXPERIMENTAL SETUP  

The experiment was conducted in the large-sized 
open channel flume, with the bank slope ratio of 2:1 
(Vertical: Horizontal) and the length of study area is 3 
meters. The bank slope was formed manually with the 
control volume of 0.36 cubic meter. The dimension of 
bank slope and its bed are illustrated in Fig. 7.  

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figure 7 (a) Top view (b) Side view (c) Front view (d) 
Isometric view of the installation of bank slope 
and its bed 

There are 5 different cases in this study which are: 
Case 1: No Protection (C1) 
Case 2: Plastic Geocell (C2) 
Case 3: Plastic Geotextile and Geocell (C3) 
Case 4: Water Hyacinth Geocell (C4) 
Case 5: Water Hyacinth Geotextile and Geocell (C5) 

The installation of each cases are shown in Fig. 8.  

 
(a) 
 

 
(b) 
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(c) 

Figure 8 (a) Initial bank slope without protection, (b) Side 
view (c) Isometric view of each cases before 
infilling the sand on the surface of geocell 

To calculate and analyse the effectiveness of the 
erosion protection of the bank slope between plastic and 
natural material of geotextile and geocell, the 
deformation of the slope from the erosion under different 
Reynolds number and time was observed and collected. 
The 6 different discharge will be tested in this experiment 
for each material. The surface erosion depth of the bank 
slope is considered for all cases. The results are compared 
and analyzed for each case.  

3. RESULT AND DISCUSSION 

3.1. PHYSICAL APPEARANCE OF NATURAL 
MATERIAL 

During the experiment, the physical appearances of 
water hyacinth fiber that has been observed. Figure 9a 
shows the original state of water hyacinth fiber geocell 
before installing into the soil surface. At the condition 
where water hyacinth fiber soaked in the water, the fiber 
absorbed the water causing the expansion of its fiber 
shown in Fig. 9b, this might help in increasing the 
compaction of the soil in between the cell during the 
experiment.  The fiber is then left to dry under the sun 
causing a bit of deformation in its shape and become 
flatten as shown in Fig. 9c. Figure 9d, the geocell is left in 
the soil in damp condition with poor ventilation and lack 
of sunlight for 3 days. The fungi are then produced on the 
surface of geocell as it is common for fungi to grow in this 
condition. The fungi normally will be decomposed organic 
matter, in this case, water hyacinth geocell. By the 
observation at the same condition where fungi happened, 

water hyacinth fiber that fully submerge in the water was 
not appeared to have any fungi.  

 
 (a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figure 9 Water hyacinth fiber (a) before soaking in water 
(b) after soaking in water (c) after left to dry (d) 
when left in the soil in damp condition, poor 
ventilation and lack of sunlight for 3 days 

3.2. THE EFFECTIVENESS OF EROSION 
PROTECTION OF THE BANK SLOPE BETWEEN 
PLASTIC AND NATURAL GEOTEXTILE AND 
GEOCELL 

To compare the effectiveness of erosion protection 
of the bank slope between different materials, 6 different 
flow rates had been choosing to observe the trend of the 
maximum depth of the surface loss at the bank slope. 
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Time taken in each experiment is exactly two hours. The 
six discharge values were calculated as Reynolds number 
(Re). Re of these discharges are 1655, 4569, 10293, 17371 
and 58312. Only one case is in laminar and other five 
cases are turbulent. During the experiment Re of 58312 is 
found to be the minimum Re that cause the no protection 
case to totally collapse. To get the accurate results of 
each different discharge, the experiment is carried out at 
least thrice. The erosion depth of the bank slope (D) with 
the protection devices are collect by selecting at least 20 
cells to measure and calculate the average erosion depth 
of the surface slope. In this experiment depth of the bank 
slope (D0) is 0.2 m. Figure 10 shows the position of the 
depth and erosion depth of the bank slope. 

. 

Figure 10 Position of the depth and erosion depth of the 
bank slope 

The erosion protection efficiency was calculated by 
the equation given in Eq. (1)  

 

% Protection Efficiency
D D

D
100 

1  

where D0 = Depth of the bank slope (m) 

 D  = Erosion depth of the bank slope (m) 

The experimental results and the trend of the percent 
erosion protection efficiency of the bank slope between 
plastic and natural geotextile and geocell at different Re 
are shown in Table 2 and Fig. 11, respectively.  

The graphs in these figures are determined using 
exponential trendline. According to Fig 11a, the results 
show the drastically different between bank slope with 
and without protection. Bank slope with the protection 
shows the better result for all the values and the 
efficiency of the protection is at least 90% for all cases 
comparing with its original state. As mentioned earlier, 

only one case is in laminar and other five cases are 
turbulent. The case with laminar of 1655 of Re which is 
almost becoming the transition state give the efficiency at 
approximately 99% for all cases with protection. Hence, 
at laminar with the protection will protect the bank slope 
surface up to 100%. For all the cases, the trends are 
similar as the protection efficiency is decreasing with the 
increasing value of Re due to the stronger turbulence flow 
acting at the slope surface. Figure 11b shows the graph 
extension of the bank slope with protection of each cases. 
The Re of this figure is also extended to see a clearer 
crossover between the trendline. At the beginning C4 
tends to give the best result of protection at the same Re 
comparing with the other cases. However, around Re of 
80000, there is a crossover between C4 and C3 where the 
protection efficiency of C4 fell more rapidly than C3. For 
Re less than 80000, the cases of C4 gives the best 
protection efficiency followed by C3, C5 and C2 
respectively while Re more than 80000, C3 is better than 
C4. 

Table 2 Experimental results of the percent protection 
efficiency of maximum erosion depth of the 
bank slope between plastic and natural 
geotextile and geocell at different Reynolds 
number 

Re 
 Protection Efficiency of Erosion Depth (%) 

C1 C2 C3 C4 C5 

9079 96.8 98.9 99.9 100.0 99.5 

13173 93.3 98.2 99.5 100.0 99.0 

17230 72.8 97.5 99.2 99.2 98.2 

21726 58.3 96.9 97.8 98.9 96.2 

27642 52.2 97.0 97.1 97.9 96.2 

32727 0.0 95.4 96.9 96.9 95.7 
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(a) 

 
(b) 

Figure 11 (a) Overall erosion protection efficiency of the 
bank slope compared with control case (b) The 
erosion protection efficiency of the bank slope 
of different materials  

 
(a)

 
(b) 

Figure 12  The erosion protection efficiency of the bank 
slope using (a) geocell (b) combination of 
geotextile and geocell as protection devices of 
different materials 

There is a similarity of the trendline in cases of installing 
the geocell alone and the combination of geotextile and 
geocell of both materials. The trendline of the installation 
of geocell in the cases of C2 and C4 as shown in Fig.12a 
show a lower rate of decreasing comparing with those that 
have geotextile and decrease continuously as the Re 
increase. Unlike C2 and C4, the trendline of C3 and C5 
with installation of geotextile and geocell in Fig.12b show 
that the trend decreases greatly at first but the rates of 
decay become lesser at Re approximate of 40000 onwards 
and tend to remain stable. Hence, with the same 
protection devices of geocell and the combination of 
geotextile and geocell, the results still give the similar 
trendline regardless of the different materials used. 

In the cases where only geocell is installed on the 
slope, geocell protects the slope surface as the geocell 
resisted the direct flow acting on the surface. By observing 
the difference between plastic and water hyacinth fiber, 
for the cases of plastic the water cannot pass through the 
plastic surface causing the water to collide with the plastic 
geocell and change the water direction which avoid the 
direct shear stress on the surface. Wang et al. [5] 
investigated the hydrodynamic characteristics using plastic 
geocell. The result stated that plastic geocell disturbed 
the flow direction, the water moves along geocell edge 
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and formed a preferential flow. Also, geocell consumed a 
part of the kinetic energy of the flow causing in the kinetic 
energy dissipation and the reduction of the slope erosion. 
Correspondingly, water hyacinth geocell can absorb the 
water to its saturate point causing the expansion on each 
cell as shown in Fig. 9b which make sand in the cell 
become more compacted, water hyacinth fiber allows 
some of the water to pass through itself which helps in 
absorbing the energy as well as reducing shear stress 
acting directly on the bank slope surface similar with 
plastic geocell.  

 
(a) 

 
(b) 

Figure 13  The erosion protection efficiency of the bank 
slope using (a) plastic (b) water hyacinth as a 
material 

With the combination of plastic geotextile and geocell 
which help in protecting the soil surfaces and confining 
the top soil, the case of C3 gives a higher protection 
efficiency than C2 as shown in Fig.13a. Unexpectedly in 

Fig.13b, the case of C5 gives the erosion efficiency less 
than C4 where no geotextile is applied which is different 
from the cases with plastic material. The cause is likely to 
come from its ability to absorb well. As stated in 
Methacanon et al. [3], water hyacinth fiber has a high 
water holding capacity due to its high hemicelluloses 
content and the amounts of hollow cavity in water 
hyacinth fiber greatly contributed to its high water 
absorption. For the low water level, this ability helps in 
keeping the soil surface moist. On the other hand, this 
ability causing the geotextile to swell and expand until 
reaching its saturation. This high amount of absorption 
causes the weight of water hyacinth fiber to increase 
greatly. The installation of geocell alone is already weight 
contributing, the combination of geotextile will definitely 
cause the weight acting on the soil surface to become 
much heavier which could result in the deterioration of 
the soil surface. Also, the opening size of geotextile 
become smaller protecting the sand surface under the 
geotextile. However, the swelling of geotextile push the 
sand in geocell to come out causing the erosion depth to 
be higher than C4, hence, reduction in efficiency. 
Therefore, the erosion protection efficiency of water 
hyacinth case with geotextile is then become lower than 
the case without geotextile. 

In overall, the cases of bank slope with protection using 
plastic and water hyacinth give the erosion efficiency of at 
least 95% at high Re. Therefore, water hyacinth fiber can 
be used as an alternative material for geotextile and 
geocell manufacturing due to its high protection efficiency 
comparing with plastic material. 

4. CONCLUSIONS 

Water hyacinth causes many problems in the 
waterways such as obstructing in both transportation and 
weir drainage causing in the reduction of water flow. This 
study would not only help in reducing of its large amount 
but also, enable us to maximize the use of water hyacinth. 
By applying water hyacinth as an erosion protection 
material, the study found that the erosion efficiency of 
both plastic material which is use generally and water 
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hyacinth material give an insignificantly between these 
materials different. Reynolds number is one of the 
importance factors impacting the erosion efficiency. The 
higher the Reynolds number, the lower erosion protection 
efficiency due to the severity of turbulence flow acting on 
the slope surface. Despite the strong and turbulence flow, 
the erosion protection efficiency still gives the minimum 
of 95% comparing with no protection case. 

According to the research, water hyacinth as an 
environmental-friendly and biodegradable material, 
products made from water hyacinth fiber could be used 
up to 5-6 years. However, in contacting with soil the 
lifespan of water hyacinth products depended on many 
external factors such as temperature, humidity, radiation, 
etc. Therefore, water hyacinth can be used as a material 
in manufacturing of geotextile and geocell in term of eco-
friendly material for bank slope erosion protection.  
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บทคัดย่อ 

การคาดการณ์อากาศช้ันบน (อุณหภูมิอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลม และทิศทางลม) โดยใช้แบบจำลองคาดการณ์สภาพอากาศระยะส้ัน 
(Weather Research and Forecasting: WRF) จำเป็นต้องกำหนดรูปแบบพารามิเตอร์คิวมูลัส บทความน้ีได้ทำการศึกษาการประเมินประสิทธิภาพ
ของพารามิเตอร์คิวมูลัส 3 แบบ ได้แก่ Betts-Miller-Janjic Scheme (BMJ), Grell 3D Ensemble Scheme (G3), และ Non-Cumulus Scheme 
เมื่อใช้กับแบบจำลอง WRF ที่ความละเอียด 3 × 3 กิโลเมตร คาดการณ์อากาศชั้นบนบริเวณประเทศไทย ในช่วงพายุโซนร้อนเซินกา เมื่อวันที่ 26-
28 กรกฎาคม 2560 โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลตรวจวัดสภาพอากาศชั้นบนจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจำนวน 4 สถานี ที่ความกดอากาศ 
1000-100 เฮคโตปาสกาล (Hectopascal: hPa) เวลา 00 UTC ความแม่นยำของการคาดการณ์วัดด้วยค่าสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
และค่ารากที่สองของค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (Root Mean Square Error: RMSE) ซึ่งผลการวิเคราะห์ความแม่นยำเมือ่คาดการณด้์วย
แบบจำลอง WRF ที่ใช้พารามิเตอร์คิวมูลัสทั้งสามแบบพบว่า การคาดการณ์อุณหภูมิอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ ที่ใช้พารามิเตอร์คิวมูลัส G3 ให้ค่า
สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและค่า RMSE ดีที่สุด ซึ่งก็คือผลการคาดการณ์ใกล้เคียงกับข้อมูลตรวจวัดมากที่สุด และสำหรับตัวแปรความเร็วลม และ
ทิศทางลม การใช้พารามิเตอร์ Non-Cumulus ให้ผลดีที่สุด 
คำสำคัญ: การกำหนดพารามิเตอร์คิวมูลัส, แบบจำลองคาดการณ์อากาศระยะสั้น WRF, อากาศช้ันบน  
 

Abstract  

In order to forecast upper air (air temperature, relative humidity, wind speed, and wind direction) using a short-term 
weather forecasting model (Weather Research and Forecasting, WRF), the cumulus parameterization must be specified. This 
paper evaluates the performance of three cumulus parameterization schemes: Betts-Miller-Janjic Scheme (BMJ), Grell 3D 
Ensemble Scheme (G3), and Non-Cumulus Scheme when used with a WRF model at resolution 3 × 3 kilometers to forecast 
upper air over Thailand during Tropical Storm SONCA on 26-28 July 2017. The upper air forecasts are compared to radiosonde 
observations of upper air conditions collected from 4 stations by the Department of Royal Rainmaking and Agricultural Aviation 
at air pressure of 1,000 – 100 Hectopascal (hPa), 00 UTC. The accuracy of the forecast is measured by Pearson correlation 
coefficient and root mean square error (RMSE). The results from the statistical analysis of the upper air forecasts from WRF 
model using 3 different cumulus parameterization schemes indicated that based on Pearson correlation coefficient and RMSE, 
G3 Scheme was the best for air temperature, and relative humidity forecasts, whereas the Non-Cumulus Scheme was most 
suitable for wind speed, and wind direction variables giving forecasts closest to observational data. 
 
Keywords: Cumulus Parameterization Schemes, Weather Research and Forecasting Model (WRF), Upper Air 
 
1. บทนำ 

ปัจจุบันสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงที่รุ ่นแรงและรวดเร็ว
มากขึ้น ตลอดจนช่วงเวลาในการเกิดของสภาพอากาศไม่เป็นไปตาม
หลักทฤษฎีและสถิติที ่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อมและ

ส่ิงมีชีวิตทางตรงและทางอ้อม เช่น การเปล่ียนแปลงของฤดู การเกิด
ภัยพิบัติที่รุนแรงและบ่อยครั้ง  ความแห้งแล้ง และส่งผลกระทบต่อ
ท ุกภาคส ่วน แสดงให ้ เห ็นว ่าการคาดการณ์สภาพอากาศมี
ความสำคัญยิ่งที่จะนำข้อมูลไปวิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์ เพ่ือ
เป็นแนวทางบริหารจัดการและลดผลกระทบของภัยพิบัติ  
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แบบจำลองสภาพอากาศระยะสั้น WRF (Weather Research 
and Forecasting) เป็นแบบจำลองเชิงตัวเลข ซึ่งเป็นแบบจำลองท่ี
มีวัตถุประสงค์เบื้องต้นสำหรับการพยากรณ์อากาศระยะส้ันไม่เกิน 7 
วัน โดยได้มีการพัฒนาเพิ่มเติมให้เหมาะสมสำหรับคาดการณ์การ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศเฉพาะพื้นที่ไปจนถึงคาดการณ์ระดับ
ภูมิภาค พัฒนาโดย Nation Center for Atmospheric Research 
(NCAR) [1] ของสหรัฐอเมริกาเป็นหน่วยงานหลัก แต่อย่างไรก็ตาม
เน ื ่องจากความแตกต ่างก ันระหว ่างสภาพอากาศ  ซ ึ ่ ง เป็น
ปรากฏการณ์ทางบรรยากาศท่ีเกิดขึ้น ณ สถานที่ใดสถานท่ีหนึ่งหรือ 
ณ เวลาใดเวลาหนึ ่ง จึงมีความจำเป็นต้องศึกษาและทดสอบ
พารามิเตอร์ที่เหมาะสม เพื่อที่จะนำไปใช้ในการคาดการณ์สภาพ
อากาศท่ีเหมาะสมกับภูมิภาคในประเทศไทยต่อไป 

สำหรับบทความน้ีเน้นการศึกษาและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ
การคาดกาณ์อากาศชั้นบน สำหรับประเทศไทย จากแบบจำลอง 
WRF ณ เวลา 7.00น. ที่ใช้พารามิเตอร์คิวมูลลัสที่แตกต่างกัน เทียบ
กับข้อมูลตรวจวัดอากาศชั้นบนจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยค่าสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของเพียร์สัน และค่ารากที่สองของค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสอง
เ ฉ ล ี ่ ย  ( Root Mean Square Error: RMSE) เ พ ื ่ อ ป ร ะ เ มิ น
ประสิทธิภาพของพารามิเตอร์คิวมูลัส 

2. ข้อมูลและวิธีการวเิคราะห ์

2.1. ขั้นตอนการศึกษา 

ขั้นตอนการศึกษาและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของพารามิเตอร์
จากแบบจำลองคาดการณ์สภาพอากาศระยะสั้น WRF สำหรับการ
คาดการณ์อากาศชั้นบน ประกอบไปด้วยการรวบรวมข้อมูล Global 
Forecast System (GFS) สำหรับเป็นข้อมูลนำเข้าเริ ่มต้น (initial 
condition) แ ล ะ ข ้ อ ม ู ล ข อ บ  (boundary condition) ข อ ง
แบบจำลอง และข้อมูลตรวจวัดอากาศช้ันบนสำหรับใช้วิเคราะห์ ขั้น
ต่อมาเป็นการคาดการณ์อากาศช้ันบนด้วยพารามิเตอร์ที่แตกต่างกัน 
จากน้ันเป็นขั้นตอนสำหรับวิเคราะห์ความแม่นยำของการคาดการณ์ 
โดยทำการเปรียบเทียบตัวแปรอากาศชั ้นบน (อุณหภูมิอากาศ 
ความชื ้น ความเร ็วและทิศทางลม) จากค่าตรวจวัดและการ
คาดการณ์  ด้วยค่าเฉลี ่ย ณ เวลา 7.00น . ของวันที ่ 26-28 
กรกฎาคม 2560 ด้วยวิธีทางสถิติ  ดังรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 ขั้นตอนการศึกษาและประเมินประสิทธิภาพพารามิเตอร์

คิวมูลัสจากแบบจำลองคาดาการณ์อากาศระยะสั้น WRF 

2.2. พ้ืนที่ศึกษา 

พื ้นท ี ่ศ ึกษาของแบบจำลองสภาพอากาศระยะสั ้น WRF 
ประกอบไปด้วย 3 พื้นที่ศึกษาดังแสดงในภาพที่ 2 โดยพื้นที่ศึกษาที่ 
1 (d01) มีความละเอียด 27 x 27 กิโลเมตร คลอบคลุมบริเวณ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดีย จีนและญี่ปุ่นบางส่วน พื้นที่
ศึกษาที่ 2 (d02) มีความละเอียด 9 x 9 กิโลเมตร ครอบคลุมแหลม
อินโดจีน ไต้หวัน อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์บางส่วน ในขณะที่พื้นที่
ศึกษาที่ 3 (d03) มีความละเอียดที่ 3 x 3 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่
ประเทศไทยและประเทศพื้นบ้านได้แก่ ลาว พม่า เวียดนาม และ
กัมพูชา 

 

รูปที่ 2 พ้ืนที่ (Domain) จากแบบจำลองคาดการณ์อากาศระยะ
ส้ัน WRF 
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2.3. ข้อมูลตรวจวัดอากาศช้ันบน 

การตรวจอากาศชั ้นบน (Upper Air Observation) เป็นการ
ตรวจอากาศชั้นบนตั้งแต่ระดับผิวพื้นขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศเบื้องบน
ที่ระดับความสูงต่าง ๆ ประมาณ 30 กิโลเมตรจากพ้ืนดินโดยอากาศ
บอลลูนอัดด้วยแก๊สไฮโดรเจนผูกพ่วงด้วยเครื่องส่งวิทยุหยั่งอากาศ
(Radiosonde) และมีเครื่องมือรับที่ภาคพื้นดินทำการบันทึกข้อมูล
และรายงานผล ข้อมูลตรวจวัดได้แก่ ค่าอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ 
ความเร็ว และทิศทางลม[2] โดยประกอบไปด้วย 4 สถานีดังตารางที่ 
1 และรูปที่ 3 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงตำแหน่งของสถานีตรวจวัดอากาศชั้นบน 

Station Latitude Longitude 

อมก๋อย (Omkoi: OK) 17.864 98.433 
ปะทิว (Phatiew: PT) 10.715 99.356 
พิมาย (Phimai: PM) 15.182 102.564 
สัตหีบ (Sattahip: ST) 12.647 100.966 

 

 

รูปที่ 3 ตำแหน่งสถานีตรวจวัดอากาศชั้นจากกรมฝนหลวงและ
การบินเกษตร 

2.4. ข้อมูลคาดการณ์อากาศชั้นบน 

ข้อมูลคาดการณ์อากาศชั ้นบน (อุณหภูมิอากาศ ความชื้น 
ความเร็วลมและทิศทางลม) จากแบบจำลองคาดการณ์อากาศระยะ
สั้น WRF โดยบทความนี้ได้ทำการคาดการณ์อากาศระยะสั้น ด้วย
พาราม ิ เตอร ์ค ิวม ูลล ัสที่แต ่ ต่างก ันได ้แก่ Betts-Miller-Janjic 
Scheme (BMJ), Grell 3D Ensemble Scheme (G3), และ Non-

Cumulus Scheme (NCU) ซ ึ ่ ง ใ ช ้ ข ้ อม ู ล  Global Forecasting 
System (GFS) ที่ความละเอียด 0.5 x 0.5 ดีกรี เป็นข้อมูลนำเข้า
สำหรับแบบจำลอง โดยทำการคาดการณ์วันที่ 26-28 กรกฎาคม 
2560 (ช่วงเหตุการพายุโซนร้อนเซินกา) เวลา 00UTC หรือ 07.00
นาฬิกา ความละเอียด 3x3 กิโลเมตร  ที่ระดับความกดอากาศ 1000 
ถึง 100 เฮคโตปาสกาล สำหรับคาดการณ์ อุณหภูมิอากาศ ความชื้น 
ความเร็วและทิศทางลม  ดังรูปที่ 4 (a-c) 

 

 

 
รูปที่ 4 ตัวอย่างแผนท่ีคาดการณ์อุณหภูมิอากาศ ความชื้น

สัมพัทธ์ ความเร็วและทิศทางลม ที่ระดับความกดอากาศ
ที่ 850 hPa จากแบบจำลองคาดอากาศระยะสั้น WRF 
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2.5. การกำหนดพารามิเตอร์คิวมูลัส 

การกำหนดพารามิเตอร์คิวมูลัสสำหรับเมฆการพาความร้อนใน
แบบจำลอง WRF 3 วิธีที่ได้ทำมาเปรียบเทียบกันได้แก่ 

2.5.1. BETTS-MILLER-JANJIC SCHEME (BMJ) 

วิธีนี ้พัฒนาโดย Betts and Miller (1986) [3] และปรับปรุง
โดย Janjic (1994) [4] เมฆการพาความร้อนจะเกิดเมื่อ 

1) มี convective available potential energy 
(CAPE) ในบรรยากาศ 

2) ความหนาของเมฆมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 
3) บรรยากาศมีความชื้นเพียงพอ 

อุณหภูมิและความชื ้นของบรรยากาศจะเปลี ่ยนแปลงเข้าสู่
สภาวะอ้างอิง ซึ่งสภาวะอ้างอิงนี้กำหนดจากข้อมูลภูมิอากาศ ความ
สูงของฐานเมฆ ความสูงยอดเมฆ และระดับเยือกแข็งในเมฆ 

2.5.2. GRELL 3D ENSEMBLE SCHEME (G3) 

วิธ ีนี ้พัฒนามากจาก Arakawa-Schubert scheme [5] โดย
พิจารณากระแสอากาศไหลขึ ้นจากฐานถึงยอดเมฆ และกระแส
อากาศไหลลงจากส่วนกลางของเมฆลงมายังฐานเมฆ มีการผสมของ
อากาศภายนอกเข้าไปในเมฆที่ยอดเมฆและส่วนกลางของเมฆ และ
อากาศภายในเมฆเคลื่อนที่ออกมาภายนอกทางกระแสอากาศไหล
ขึ้นที่ยอดเมฆและกระแสอากาศไหลลงท่ีฐานเมฆ 

2.5.3. NON-CUMULUS SCHEME (NCU) 

การไม่กำหนดตัวแปรเสริมซึ่งเป็นตัวแปรที่ครอบคลุมพื้นที่เป็น
บริเวณกว้างและเก่ียวข้องกับการเกิดเมฆการพาความร้อน 

 

2.6. สถิติสำหรับใชใ้นการวิเคราะห์ความแม่นยำ 

2.6.1. สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันหรือ the Pearson product-
moment correlation coefficient ถูกคิดค้นโดย Pearson (1896, 
1900) ซึ่งใช้วัดระดับความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างข้อมูล สองตัวแปร
ในมาตราอันตรภาคหรือมาตราอัตราส่วน และเป็นสัมประสิทธิ์ที่เป็น
ที่นิยมใช้ในการ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูล [6][7] แสดงใน
สมการที่ (1) 

𝑟
∑ 𝑥 𝑥 𝑦 𝑦

∑ 𝑥 𝑥 ∑ 𝑦 𝑦
 (1) 

 
เมื่อค่า 𝑥  คือค่าคาดการณ์อากาศช้ันบนจากแบบจำลอง 
 𝑥  คือค่าคาดการณ์อากาศช้ันบนเฉลี่ย 
 𝑦  คือค่าตรวจวัดอากาศชั้นบน 

 𝑦  คือค่าตรวจวัดอากาศชั้นบนเฉลี่ย 
 𝑛  คือจำนวนข้อมูล 

2.6.2. ค่ารากที่สองของค่าความคลาดเคล่ือนกำลังสอง
เฉล่ีย  

 ค่ารากที่สองของค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (Root 
Mean Square Error: RMSE) เป็นการวัดความแม่นยำจากรากท่ี
สองของค่าเฉลี่ยผลรวมกำลังสองของค่าความคลาดเคล่ือนของการ
พยากรณ์ หากค่า RMSE มีค่าน้อยแสดงว่าค่าที่พยากรณ์ได้มีค่า
ใกล้เคียงกับค่าจริง [8] แสดงในสมการที่ (2) 

 

𝑹𝑴𝑺𝑬
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เมื่อค่า 𝑥  คือค่าคาดการณ์อากาศช้ันบนจากแบบจำลอง 
 𝑦  คือค่าตรวจวัดอากาศชั้นบน 
 𝑛  คือจำนวนข้อมูล 

 

3. ผลการวิเคราะห์และประเมินผล 

3.1. คาดการณ์อุณหภูมิอากาศ 

การเปรียบเทียบการคาดการณ์อุณหภูมิอากาศจากแบบจำลอง 
WRF โดยวิธีกำหนดพารามิเตอร์คิวมูลัสที่แตกต่างกัน (BMJ, G3 
และ NCU) กับข้อมูลตรวจวัดจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
พบว่าการคาดการณ์อุณหภูมิอากาศ ด้วยค่าเฉลี่ย ณ เวลา 07.00น. 
ของวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2560 ให้ผลสอดคล้องกับข้อมูลตรวจวัด
อุณหภูมิในทุกระดับชั ้นความกดอากาศ ดังร ูปที ่ 5 ซึ ่งให้ค่า
สหสัมพันธ์สูง และพารามิเตอร์คิวมูลัส G3 ให้ค่ารากที่สองของค่า
ความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยต่ำสุดบริเวณสถานีอมก๋อย ที่ 
0.7190 องศาเซลเซียส ดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงการวิเคราะห์ทางสถิติของการคาดการณ์
อุณหภูมิอากาศท่ีพารามิเตอร์คิวมูลัสแตกต่างกัน 

Index Station BMJ G3 NCU 

Correlation 

OK 0.9997 0.9997 0.9997 
PM 0.9993 0.9997 0.9997 
PT 0.9990 0.9997 0.9998 
ST 0.9991 0.9997 0.9991 

RMSE 

OK 0.7350 0.7190 0.7478 
PM 1.2635 1.1007 1.3820 
PT 1.6819 1.5138 2.0431 
ST 1.5868 1.3484 1.4716 
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รูปที่ 5 การเปรียบเทียบคาดการณ์กับผลตรวจวัดของอุณหภูมิ

อากาศท่ีระดับความสูง 1000-100 hPa ด้วยค่าเฉลี่ย ณ 
เวลา 7.00น. ของวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2560  

3.2. คาดการณ์ความชืน้สัมพัทธ ์

การคาดการณ์ความชื้นสัมพัทธ์จากแบบพบว่าทุกพารามิเตอร์
คิวมูลัส (BMJ, G3 และNCU) ให้ผลสอดคล้องกับข้อมูลตรวจวัด
ความชื้นสัมพัทธ์ด้วยค่าเฉลี่ย ณ เวลา 07.00น. ของวันที่ 26-28 
กรกฎาคม 2560  ในทุกระดับชั้นความกดอากาศดังรูปที่ 6 ยกเว้น
ที่สถานี้อมก๋อย (OK) ที่ใช้พารามิเตอร์คิวมูลัส BMJ ในช่วงความกด
อากาศท่ี 700 ถึง 300 hPa โดยพารามิเตอร์คิวมูลัส G3 ให้ค่าความ
สหสัมพันธ์และค่ารากที่สองของค่าความคลาดเคล่ือนกำลังสองเฉล่ีย
ดีที่สุดบริเวณสถานีพิมาย (PM) ที่ 0.9840 และ 5.2397 เปอร์เซ็นต์ 
ดังตารางที่ 3  

ตารางท่ี 3 ตารางแสดงการวิเคราะห์ทางสถิติของการคาดการณ์
ความชื้นสัมพัทธ์ที่พารามิเตอร์คิวมูลัสแตกต่างกัน 

Index Station BMJ G3 NCU 

Correlation 

OK 0.7797 0.9472 0.9251 
PM 0.9426 0.9840 0.9429 
PT 0.9327 0.9515 0.9297 
ST 0.9738 0.9510 0.9766 

RMSE 

OK 13.96 6.4336 8.4990 
PM 10.0574 5.2397 11.3947 
PT 15.6010 6.5817 11.1550 
ST 17.1690 12.0256 14.8608 

 

 
รูปที่ 6 การเปรียบเทียบคาดการณ์กับผลตรวจวัดของความช้ืน

สัมพัทธ์ ที่ระดับความสูง 1000-100 hPa ด้วยค่าเฉลี่ย ณ 
เวลา 7.00น. ของวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2560  

3.3. คาดการณ์ความเร็วลม 

การคาดการณ ์ความเร ็ วลมจากแบบจำลองพบว ่ าทุ ก
พารามิเตอร์คิวมูลัส (BMJ, G3 และ NCU) ให้ผลสอดคล้องกับข้อมูล
ตรวจวัดความเร็วลมด้วยค่าเฉลี่ย ณ เวลา 07.00น. ของวันที่ 26-28 
กรกฎาคม 2560 ในช่วงความกดอากาศ 1000 ถึง 100 hPa ดังรูป
ที่ 7 ยกเว้นแต่พารามิเตอร์คิวมูลัส BMJ บริเวณสถานีพิมายในช่วง
ความกดอากาศที ่ 700 ถึง 250 hPa โดยพารามิเตอร์ค ิวม ูลัส 
Non_Cumulus ให้ค่าสหสัมพันธ์สูงสุดที่ 0.9686 และค่ารากที่สอง
ของค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยต่ำสุด 1.6465 เมตร/วินาที 
บริเวณสถานีออมก๋อย (OK) ดังตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 ตารางแสดงการวิเคราะห์ทางสถิติของการคาดการณ์
ความเร็วลมท่ีพารามิเตอร์คิวมูลัสแตกต่างกัน 

Index Station BMJ G3 NCU 

Correlation 

OK 0.9568 0.8858 0.9686 
PM 0.3370 0.6923 0.7934 
PT 0.7522 0.7330 0.8184 
ST 0.6555 0.6047 0.7914 

RMSE 

OK 1.6728 2.7716 1.6465 
PM 4.9135 2.7575 1.8880 
PT 3.6267 3.7846 3.2275 
ST 3.1509 3.6891 2.6172 
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รูปที่ 7 การเปรียบเทียบคาดการณ์กับผลตรวจวัดของความเร็ว

ลม ที่ระดับความสูง 1000-100 hPa ด้วยค่าเฉลี่ย ณ 
เวลา 7.00น. ของวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2560  

3.4. คาดการณ์ทศิทางลม 

การคาดการณ์ทิศทางลมจากแบบจำลองพบว่าให้ผลสอดคล้อง
กับข้อมูลตรวจวัดอากาศชั้นบนในทุกระดับชั้นความกดอากาศด้วย
ค่าเฉลี่ย ณ เวลา 07.00น. ของวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2560 ยกเว้น
ที่สถานีอมก๋อย (OK) และพิมาย (PM) ในชว่งความกดอากาศที่ 500 
ถึง 300 hPa ดังรูปที่ 8  โดยพารามิเตอร์คิมูลัส non_cumulus ให้
ค่าสหสัมพันธ์และค่ารากที่สองของค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสอง
เฉลี่ยดีที่สุดบริเวณสถานีปะทิว (PT) ที่ 0.9926 และ 12.66 องศา 
ตามลำดับ  ดังตารางที่ 5 

ตารางท่ี 5 ตารางแสดงการวิเคราะห์ทางสถิติของการคาดการณ์
ทิศทางลมที่พารามิเตอร์คิวมูลัสแตกต่างกัน 

Index Station BMJ G3 NCU 

Correlation 

OK 0.7956 0.8635 0.8550 
PM 0.5592 0.8365 0.8308 
PT 0.8374 0.9598 0.9926 
ST 0.6964 0.8019 0.8615 

RMSE 

OK 71.0052 59.5084 51.3186 
PM 93.7901 66.8749 61.2996 
PT 63.1850 29.4320 12.6699 
ST 79.7349 70.1464 53.4374 

 

 

รูปที่ 8 การเปรียบเทียบคาดการณ์กับผลตรวจวัดของทิศทางลม 
ที่ระดับความสูง 1000-100 hPa ด้วยค่าเฉลี่ย ณ เวลา 
7.00น. ของวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2560  

4. สรุปผลและการอภิปลายผล 

งานวิจัยนี ้ได้ทำการประเมินประสิทธิภาพของแบบจำลอง 
Weather Research and Forecasting Model (WRF) ใ น ก า ร
คาดการณ์อากาศชั ้นบนในประเทศไทย ที ่ความละเอียด 3x3 
กิโลเมตร โดยมีการทดสอบผลของการกำหนดพารามิเตอร์คิวมูลสัที่
แตกต่างกัน ได้แก่ Betts-Miller-Janjic Scheme (BMJ), Grell 3D 
Ensemble Scheme (G3), และ Non-Cumulus Scheme (NCU) 
ซึ ่งทำการคาดการณ์ล่วงหน้า 3 วัน ระหว่าง 26-28 กรกฎาคม 
2560 (ช่วงเหตุการพายุโซนร้อนเซินกา) เพื่อหาพารามิเตอร์คิวมูลัส
ที่เหมาะสมกับประเทศไทย โดยพิจารณาจากตัวแปรอากาศชั้นบน 
(อุณหภูมิอากาศ ความชื้น ความเร็วและทิศทางลม) ผลการวิเคราะห์
แสดงให้เห็นว่าไม่มีพารามิเตอร์คิวมูลลัสใดที่ให้ผลคาดการณ์อากาศ
ชั้นบนดีที่สุด แต่วิธี G3 ให้ผลการคาดการณ์อุณหภูมิอากาศและ
ความชื้นดีกว่าพารามิเตอร์อื่น จึ่งได้เลือกพารามิเตอร์คิวมูลัส G3 
สำหรับการคาดการณ์อากาศช้ันบนในช่วง 26-28 กรกฎาคม 2560 

การวิเคราะห์ผลการคาดการณ์อากาศชั้นบนของประเทศไทย
ด้วยแบบจำลองระยะสั้น WRF ระหว่าง 26-28 กรกฎาคม 2560 
พบว่าการคาดการณ์อุณหภูมิอากาศให้ผลใกล้ค่าตรวจวัดมาก โดยมี
ค่ารากที่สองของค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 
0.72-2.04 องซาเซลเซียส แต่การคาดการณ์ความช้ืนสัมพัทธ์มีค่าสูง
กว่าค่าตรวจวัดในช่วงความกดอากาศ 1000-300 hPa โดยค่าความ
คลาดเคลื่อนกำลังสองเฉล่ียอยู่ระหว่าง 5.24-17.17 % สำหรับการ
คาดการณ์ความเร็วและทิศทางลมคาดการณ์ไม่ด ีมากนักโดย
คลาดเคลื ่อนกำลังสองเฉลี ่ยอยู ่ระหว่าง 1.67-4.91 m/s และ 
23.67-93.79 ดีกรีองศา ตามลำดับ 



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

WRE-02-7 

5. กิตติกรรมประกาศ 

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ขอขอบคุณ
กรมฝนหลวงและการบินเกษตรที่อนุเคราะห์ข้อมูลตรวจวัดสำหรับ
ศึกษาและวิเคราะห์การคาดการณ์อากาศชั ้นบนในประเทศไทย 
นอกจากนั้นขอขอบฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ของ
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ที ่ให ้การ
สนับสนุน 

6. การอ้างอิง 

[1] Done, j. M., Leung, L. R., Davis, C. A., and Kuo, B. 
(2005). Simulation of Warm Rainfall Using WRF 
Regional Climate Model. The 6th WRF/ 15th MM5 
Users’ Workshop, Nation Center for Atmospheric 
Research, June 27-30, Boulder, United States  

[2] กรมฝนหลวงและการบินเกษตร (2013). คู่มือปฏิบัติงาน 
กระบวนงานปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันของกรมฝน
หลวงและการบินเกษตร, 5-8. 

[3] Betts, A.K, Miller, M.J. (1986). A new convective 
adjustment scheme. Part II: Single column tests using 
GATE wave, BOMEX, ATEX, and arctic air-mass 

data.Quarterly Journal of the Royal Meteorological 
Society 112, 693-709. DOI: 10.1002/qj.49711247308 

[4] Janjic, Z.I. (1994). The step-mountain eta coordinate 
model: Further developments of the convection, 
viscous sublayer, and turbulence closure schemes. 
Monthly Weather Review, 122, 927-945. DO I :   
10.1175/1520-0493(1994)122<0927:TSMECM>2.0.CO;2 

[5] Arakawa, A., Schubert, W.H. (1974). Interaction of a 
cumulus cloud ensemble with the large-scale 
environment. Part I. Journal of the Atmospheric 
Sciences 31, 674-701. DOI: 10.1175/1520-
0469(1974)031<0674:IOACCE>2.0.CO;2 

[6] Huson, L.W., B. Group, and LaRoche F.H. (2007) 
Performance of some correlation coeffcients when 
applied to zero-clustered data. J. Mod. Appl. Stat. 
Methods, 530–536. 

[7] Rodgers, J.L. and Nicewander W.A. (1988). Thirteen 
ways to look at the correlation coeffcient. Am. Stat. 
, 1988. 42(1), 59–66. 

[8]  Pindyck, R. S., and Rubinfeld, D. L. (1998).  Econometric 
models and economic  forecasts, Irwin/McGraw-Hill  
,338-346.

 
 
 
 



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

WRE-03-1 

การพัฒนาดัชนีความแห้งแล้งเรอเนสซองซ์สำหรับเตือนภัยแล้งประเทศไทย 
THE DEVELOPMENT RECONNAISSANCE DROUGHT INDEX FOR DROUGHT MONITORING IN THAILAND 

Somphinith Muangthong1,* Winai Chaowiwat2 and Khanittha Chaibandit1 
1 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา 

2 Hydro-Informatics Institute (Public Organization) 
*Corresponding author address: Somphinith.mu@rmuti.ac.th 

บทคัดย่อ 

ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้นได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม บ่อยครั้งประสบปัญหาด้านน้ำ ทั้งน้ำท่วมและภัยแล้ง รัฐบาลไทยพยายามแก้ไข
ปัญหา โดยการจัดการโครงสร้างแหล่งน้ำสำหรับการส่งน้ำเพื่อการเกษตรด้วยระบบชลประทาน แต่ก็ยังคงเผชิญกับภัยแล้งในฤดูแล้งโดยเฉพาะพื้นที่
เกษตรน้ำฝน การจัดการแบบไม่ใช่โครงสร้างอย่างหนึ่งซึ่งสามารถใช้เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ความแห้งแล้งทางการเกษตรคือการเตือนเกษตรกร 
โดยใช้ตัวบ่งชี้ความแห้งแล้ง การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประยุกต์ใช้ดัชนีภัยแล้งเรอเนสซองซ์ เพื่อระบุสถานการณ์ความแห้งแล้งในแง่
ของความรุนแรงและเชิงพื้นที่ โดยใช้ข้อมูลปริมาณน้ำฝนสังเกตการณ์คำนวณดัชนี จากนั้นเปรียบเทียบดัชนีกับข้อมูลปริมาณน้ำฝนตรวจวัดเพื่อหา
ค่าความสอดคล้องและประสิทธิภาพ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าดัชนีภัยแล้งเรอเนสซองซ์สามารถนำไปใช้ติดตามความแห้งแล้งของประเทศไทยมี
ความสัมพันธ์ที ่ดี (0.52-0.64) และระบุความแห้งแล้งเชิงพื้นที ่ในภาพรวมของประเทศไทย ซึ ่งดัชนีภัยแล้งเรอเนสซองซ์ชี ้ให้เห็นว่าภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน มีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยแล้ง 
คำสำคัญ: ดัชนีภัยแล้งเรอเนสซองซ์, ตัวบ่งชี้ความแห้งแล้ง, ประเทศไทย 

Abstract 

According to Thailand is located in the tropical region, it is influenced by the monsoon. The major water problems which 
faced often are flood and drought. Even though Thai government was attempted to solve these problems by constructing 
the water resources infrastructure and supplying water to irrigated agricultural areas. However, it was remained encountering 
drought prone area especially rainfed agriculture area. One of the soft side or non-infrastructure management can utilize for 
avoiding agricultural drought situation is warning the farmer by using drought indicator. This study aims to develop and apply 
the Reconnaissance Drought Index (RDI) for identify the drought situation in term of severity and spatial. The study used the 
observed rainfall data to compute the indice, and then compare this indice with observed rainfall data to find the 
corresponding and performance. The results show this RDI can be applied to Thai drought monitoring with a good correlation 
(0.52-0.64) and identify the spatial drought in overall of Thailand. From this RDI indicates that the north east, the lower north 
and the upper central regions of Thailand are drought areas. 
Keywords: Reconnaissance Drought Index, Drought indicator, Thailand 

 
1. ที่มาของงานวิจัย 

ความแห้งแล้งเป็นภาวะการขาดแคลนน้ำในพื ้นที ่หนึ ่งเป็น
เวลานาน สาเหตุเกิดจากฝนตกน้อยกว่าปกติหรือฝนไม่ตกตาม
ฤดูกาลส่งผลให้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงติดต่อกันเป็นระยะเวลานานกว่า
ปกติ ความแห้งแล้งเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็น
ประจำทุกปี โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางของ
ประเทศไทย เนื่องจากเป็นบริเวณที่อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้เข้าไปไม่ถึง จึงทำให้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน ทั้งนี้
ความรุนแรงของความแห้งแล้งจะมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับ
ปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ ความชื้นในอากาศ ความชุ่มชื้นของดิน 
ระยะเวลาที่เกิดความแห้งแล้ง และขนาดของพื้นที่ที่มีความแห้งแล้ง 

[1] สำหรับประเทศไทยฝนเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดภัยแล้ง  [2] 
ร่วมกับปัจจัยอื่นๆ  

ความแห้งแล้งจำแนกออกเป็น ความแห้งแล้งด้านอุตุนิยมวิทยา 
ด้านอุทกวิทยา และด้านการเกษตร รวมถึงความแห้งแล้งด้าน
เศรษฐกิจสังคม [3] ความแห้งแล้งด้านอุตุนิยมวิทยาเกิดจากฝนทิ้ง
ช่วงนานกว่าปกติ เป็นความแห้งแล้งที่ส่งผลกระทบทั้งด้านอุตุอุทก
วิทยาและการเกษตร เนื่องจากการที่ไม่มีฝนตกยาวนานทำให้ขาด
น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ รวมถึงปริมาณน้ำใต้ดินลดลงทำให้ความชุ่ม
ชื้นในดินหายไปส่งผลต่อกระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นพืชตลอด
อายุการเพาะปลูก  

ดัชนีความแห้งแล้ง (Drought Index) เป็นเครื่องมือช่วยบ่งชี้ถึง
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สถานะของความแห้งแล้งของแต่ละพื ้นที่  [4] ทั ้งทางตรงและ
ทางอ้อม เพื่อการเฝ้าระวังภัยแล้ง การทำนายความแห้งแล้ง และ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงของการเกิดความแห้งแล้ง [5] สามารถระบุ
ให้เห็นภาพรวมของระดับความรุนแรง [6] ช่วงเวลาที่เกิดความแห้ง
แล้ง และพื้นที่ที่เกิดความแห้งแล้ง [7] ทั้งนี้การนำดัชนีความแห้ง
แล้งไปใช้ก็เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจและการนำไปใช้วางแผน
ปรับตัวเพื่อลดผลกระทบจากความแห้งแล้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
[8]  

การศึกษานี ้ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของดัชนี
ความแห ้งแล ้ง  จ ึงพ ัฒนาด ัชน ีความแห ้งแล ้งเรอเนสซองซ์  
(Reconnaissance Drought Index, RDI) โดยใช ้ข ้อม ูลอ ุต ุอ ุทก
วิทยาของกรมอุตุน ิยมวิทยาจำนวน  124 สถานีครอบคลุมทั่ว
ประเทศไทย ภายใต้เงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แบบ RCP4.5 และ RCP8.5 ทั้งนี้ดัชนีที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถใช้เป็น
ข้อมูลสำหรับการจัดการและการประยุกต์ใช้เพื่อการวางแผนพัฒนา
แหล่งน้ำ เพื่อการอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อม และเพื่อการวางแผนการ
ปรับตัว [9]  

2. พื้นที่ศึกษา  

 

รูปที่ 1  สถานีตรวจวัดอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา 

ประเทศไทยตั ้งอยู ่ในพื ้นที ่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  โดยมี
ชายแดนติดด้านทิศตะวันออกกับประเทศกัมพูชา ลาว และอ่าวไทย 
ทิศใต้ติดกับประเทศมาเลเซีย ทิศใต้บางส่วนและทิศตะวันตกติดกับ
ประเทศพม่า ประเทศไทยแบ่งการปกครองออกเป็น 77 จังหวัด 
ครอบคลุม 6 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ 15 จังหวัด ภาคกลาง 18 

จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ภาคตะวันออก 8 
จังหวัด ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 6 จังหวัด และภาคใต้ฝั่งตะวันออก 10 
จังหวัด งานวิจัยนี้พัฒนาดัชนีภัยแล้งเรอเนสซองซ์ โดยใช้ข้อมูลอุตุ
อ ุทกวิทยาของกรมอุต ุนิยมวิทยาจำนวน 124 สถานีกระจาย
ครอบคลุมทั้ง 6 ภาคทั่วประเทศไทย (ดังแสดงในรูปที่ 1) 

3. ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  

การพัฒนาและวิเคราะห์ดัชนีความแห้งแล้งเรอเนสซองซ์ใช้
ข้อมูลฝนและข้อมูลสภาพอากาศรายวัน ได้แก่ อุณหภูมิสูงสุด และ
ต่ำสุด ความชื้นสัมพัทธ์ จำนวนชั่วโมงแสงแดด และความเร็วลม 
จากสถานีอุตุนิยมวิทยาจำนวน 124 สถานี ซึ่งเป็นข้อมูลระหว่างช่วง
ปี พ.ศ.2522 – 2558 ร่วมกับข้อมูลแบบจำลองสภาวะอากาศโลก 
( General Circulation Models, GCMs) จ า ก เ ว ป ไ ซ ค์  
https://pcmdi.llnl.gov/projects/esgf-llnl/ ซึ่ ง พ ั ฒ น า จ า ก
คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
( Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) ที่  
RCP4.5 และ RCP8.5  

3.1. การคายระเหยอ้างอิง 

การคำนวณค ่าการคายระเหยอ ้างอ ิ ง  ใช ้หล ักการของ 
Penman–Monteith ซึ่งคำนวณหาปริมาณน้ำที่สูญเสียไปจากพื้นที่
ที่มีพืชปกคลุม โดยใช้ข้อมูลอุณหภูมิของอากาศสูงสุด ต่ำสุด และ
อุณหภูมิเฉลี่ย ความเร็วลม ความชื้นสัมพัทธ์ จำนวนชั่วโมงแสงแดด
หรือค่าความครื้มของเมฆเฉลี่ย ค่าความต้านทานพื้นผิว 70 sec/m 
และค่าอัลเบโด้ประมาณ 0.23 ของแต่ละสถานี โดยคำนวณค่าการ
ระเหยอ้างอิงจากสมการที่ (1) [10]  

𝑬𝑻𝟎

=
𝟎. 𝟒𝟎𝟖∆(𝑹𝒏 − 𝑮) + 𝜸[𝟗𝟎𝟎/(𝑻 + 𝟐𝟕𝟑)]𝑼𝟐(𝒆𝒔 − 𝒆𝒂)

∆ + 𝜸(𝟏 + 𝟎. 𝟑𝟒𝑼𝟐)
 

(1) 

เมื่อ ETo คือ การคายระเหยอ้างอิง [mm/day] 

Δ คือ ค่าความลาดชันของเส้นกราฟความดันไอ [kPa/°C] 
Rn คือ ปริมาณรังสขีองดวงอาทิตย์ที่พืชได้รับ [MJ/m2/d]  
G คือ ฟลักซ์ค่าความร้อนของพ้ืนดิน [MJ/m2/d]  

 คือ ค่าคงที่ของ psychometric [kPa/°C] 
T คือ อุณหภูมิอากาศเฉลี่ยต่อวัน [°C] 
u2 คือ ค่าความเร็วลมที่ระดับความสูงจากพ้ืน 2 m [m/s] 
es คือ ความดันไออ่ิมตัว [kPa] 
ea คือ ความดันไอทีเ่กิดขึ้นจริง [kPa] 
900 คือ แฟคเตอร์ปรับตัว 

3.2. ดัชนีความแห้งแล้งเรอเนสซองซ์ 
(RECONNAISSANCE DROUGHT INDEX, RDI) 

ดัชนีความแห้งแล้งเรอเนสซองซ์ เป็นดัชนีทางอุตุนิยมวิทยา 
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โดยการจัดทำข้อมูลค่าเริ ่มต้น (Initial value, αk) การวิเคราะห์
ข ้ อ ม ู ล ด ั ช น ี ค ว า ม แ ห ้ ง แ ล ้ ง แ บ บ ป ก ติ  ( Normalized 
Reconnaissance Drought Index, RDIn) และการวิเคราะห์ข้อมูล
ดัชนีความแห้งแล้งให้เป ็นมาตรฐานเดียวกัน  (Standardized 
Reconnaissance Drought Index, RDIst) โดยข้อมูลค่าเริ่มต้น 𝑎𝑘 
คำนวณได้จากสมการที่ (2)  

𝜶𝒌
(𝒊)

=
∑ 𝑷𝒊𝒋

𝒌
𝒋=𝟏

∑ 𝑷𝑬𝑻𝒊𝒋
𝒌
𝒋=𝟏

        (2) 

เมื่อ Pij และ PETij คือ ค่าปริมาณน้ำฝนและค่าการคายระเหย
สูงสุดในเดือน j ของปีอุทกวิทยา i สำหรับประเทศไทยการวิเคราะห์
เริ่มข้อมูลที่เดือนพฤษภาคม (k = 1)  

การวิเคราะห์ดัชนีความแห้งแล้งเรอเนสซองซ์แบบปกติจาก
สมการที่ (3) โดยค่า �̅�𝒌 เป็นค่าเฉล่ียของค่า 𝒂𝒌 

 𝑹𝑫𝑰𝒏
𝒊 =

𝒂𝒌
(𝒊)

�̅�𝒌
− 𝟏        (3) 

การวิเคราะห์ค่า RDIn จากข้อมูลแจกแจงแบบล็อกปกติ (Log 
normal) ดังนั้นค่า RDIst จึงคำนวณจากสมการที่ (4) [11]  

 𝑹𝑫𝑰𝐬𝐭(𝐤)
(𝐢)

=
𝐲𝐤

(𝐢)
−�̅�𝐤

�̂�𝐲𝐤
              (4) 

โดย yk คือ ค่าการแจกแจง ln (αk
(i))  

�̅�𝒌 คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของค่า yk  
�̂�𝒚𝒌 คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
αk คือ ค่าข้อมูลแบบการกระจาย ln และการกระจาย

แกมม่า ทุกช่วงเวลาของทุกสถานี 
เพื่อให้ข้อมูลมีการกระจายตัวที่ดี จึงปรับฟังก์ชั่นความน่าจะ

เป็นแกมม่าด้วยหลักการแจกแจงความถี่ค่า αk ตามสมการที่ (5) ถึง 
(11) เพื่อแก้ปัญหาการคำนวณค่า RDIst สำหรับข้อมูลที่มีค่าเป็น
ศูนย์ (αk = 0) ซึ่งปกติจะไม่สามารถใช้สมการที่ (3) ได้ ดังนั้นการ
แจกแจงข้อมูลจึงถูกกำหนดโดยค่าความถี่หรือฟังก์ชันของความ
น่าจะเป็นในสมการที่ (5) [12]  

 𝒈(𝒙) =
𝟏

𝜷𝒂 (𝜶)
𝒙𝜶−𝟏𝒆−𝒙/𝜷        (5)  

โดยที่  α > 0 เป็นตัวประกอบรูปทรง (shape factor)  

  β > 0 เป็นตัวประกอบมาตราส่วน (scale factor)  
 x  > 0 คือ ค่าปริมาณน้ำฝน  

Γ(α) เป็นฟังก์ชั่นแกมม่า คำนวณได้จากสมการที ่(6) 
(𝜶)= ∫ 𝒚𝜶−𝟏∞

𝟎
𝒆−𝒚𝒅𝒚    (6) 

การฟิตค่าการกระจายตัวของข้อมูลจากการประมาณค่าความ

น่าจะเป็นสูงสุด α และ β สมการที ่(7) – (9)  

𝜶 =
𝟏

𝟒𝑨
(𝟏 + √𝟏 +

𝟒𝑨

𝟑
)   (7) 

𝜷 =
�̅�

𝜶
     (8)  

𝑨 = 𝒍𝒏(�̅�) −
𝟏

𝒏
∑ 𝒍𝒏 (𝒙𝒊)

𝒏
𝒊=𝟏    (9)  

ค่าความน่าจะเป็นของฝนสะสมรายเดือน คำนวณจากสมการที่ 
(10) 

𝑮(𝒙) = ∫ 𝒈(𝒙)𝒅𝒙
𝒙

𝟎
=

𝟏

𝜷𝒂(𝜶)
∫ 𝒙𝜶−𝟏𝒙

𝟎
𝒆−𝒙/𝜷𝒅𝒙 (10) 

เมื่อแทนตัวแปร x/  ด้วยตัว t ฟังก์ชันแกมม่าเปลี่ยนรูปใน
สมการที ่(6) เป็นดังสมการที่ (11) 

𝑮(𝒙) =
𝟏

(𝜶)
∫ 𝒕𝜶−𝟏𝒙

𝟎
𝒆−𝒕𝒅𝒕  (11)  

เนื ่องจากฟังก์ชันแกมม่าไม่สามารถหาค่าได้ เมื ่อค่า x = 0 
ดังนั้นค่าความน่าจะเป็นสะสมของข้อมูลฝนที่มีค่าเป็นศูนย์ คำนวณ
จากสมการที่ (12) 

𝑯(𝒙) = 𝒒 + (𝟏 − 𝒒)𝑮(𝒙)   (12) 
เมื่อ q คือ ค่าความน่าจะเป็นของข้อมูลฝนที่มีค่าเป็นศูนย์ 
     G(x) คือ ค่าความน่าจะเป็นฝนสะสมของฟังก์ชันแกมม่า  
ถ้า m เป็นจำนวนค่าฝนที่เป็นศูนย์ในช่วงเวลาที่พิจารณา αk 

ดังนั้น q ประมาณค่าโดยใช้อัตราส่วน m/n และค่าความน่าจะเป็น
สะสม H(x) เปลี่ยนไปเป็นตัวแปรสุ่มปกติ z ที่ค่าเฉลี่ยศูนย์และความ
แปรปรวนเป็น 1 ซึ่งหมายถึงค่า RDIst  

การจำแนกความแห้งแล้งด้วยดัชนี RDI มีรูปแบบเดียวกันกับ
ดัชนี SPI ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 การจำแนกความแห้งแล้งตามดัชนี RDI 

ช่วงค่า RDI และ SPI Drought classes  

2.0 or more extremely wet 
1.5 to 1.99 very wet 
1.0 to 1.49 moderately wet 

-0.99 to 0.99 near normal 
-1.0 to -1.49 moderately dry 
-1.5 to -1.99 severely dry 
-2 and less extremely dry 

4. ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่า  RDI และค่า SPI 
พบว่าค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์  (correlation coefficient, R) 
ระหว่างค่า RDI และ SPI แสดงในตารางที่ 2 โดยภาคเหนือมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงที่สุด 0.58 – 0.99 รองลงมา คือ ภาค
กลาง 0.57 – 0.99 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0.56 – 0.99 ภาค
ตะวันออก 0.53 – 0.99 ภาคใต้ฝั ่งตะวันออก 0.53 – 0.99 และ
ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 0.45 – 0.99 ตามลำดับ  

4.1. ความสัมพันธ์ระหวา่งค่า RDI และค่า SPI 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  RDI 
และค่า SPI เฉลี่ย ช่วงเวลา 1, 3, 6, 9, และ 12 เดือน ของภาคเหนือ 
เท่ากับ 0.99, 0.58, 0.61, 0.74, และ 0.61 ตามลำดับ ของภาค
กลาง เท่ากับ 0.99, 0.61, 0.60, 0.72, และ 0.57 ตามลำดับ ของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เท่ากับ 0.99, 0.56, 0.57, 0.70, และ 
0.57 ตามลำดับ ของภาคตะวันออก เท่ากับ 0.99, 0.54, 0.53, 



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

WRE-03-4 

0.69, และ 0.56 ตามลำดับ ของภาคใต้ฝั่งตะวันออก เท่ากับ 0.99, 
0.53, 0.57, 0.72, และ 0.59 ตามลำดับ และของภาคใต้ฝั่งตะวันตก 
เท่ากับ 0.99, 0.45, 0.54, 0.70, และ 0.58 ตามลำดับ  

ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ สถานีตรวจอากาศรายภาค 

ภาค ค่าสถิต ิ RDI1 RDI3 RDI6 RDI9 RDI12 

เหนือ ค่าสูงสุด 1.00 0.67 0.71 0.83 0.80 

  ค่าต่ำสุด 0.98 0.48 0.46 0.62 0.44 

  ค่าเฉลี่ย 0.99 0.58 0.61 0.74 0.61 

กลาง ค่าสูงสุด 1.00 0.66 0.69 0.82 0.72 

  ค่าต่ำสุด 0.99 0.54 0.52 0.66 0.42 

  ค่าเฉลี่ย 0.99 0.61 0.60 0.72 0.57 

ตะวันออก ค่าสูงสุด 1.00 0.65 0.65 0.77 0.71 

 เฉียงเหนือ ค่าต่ำสุด 0.96 0.42 0.40 0.45 0.33 

  ค่าเฉลี่ย 0.99 0.56 0.57 0.70 0.57 

ตะวันออก ค่าสูงสุด 1.00 0.62 0.62 0.77 0.68 

  ค่าต่ำสุด 0.98 0.33 0.40 0.57 0.43 

 ค่าเฉลี่ย 0.99 0.54 0.53 0.69 0.56 

ใต้ ฝั่ง ค่าสูงสุด 1.00 0.61 0.67 0.80 0.73 

ตะวันออก ค่าต่ำสุด 0.98 0.36 0.45 0.61 0.47 

  ค่าเฉลี่ย 0.99 0.53 0.57 0.72 0.59 

ใต้ ฝั่ง ค่าสูงสุด 0.99 0.51 0.62 0.77 0.71 

ตะวันตก ค่าต่ำสุด 0.98 0.36 0.46 0.63 0.43 

 ค่าเฉลี่ย 0.99 0.45 0.54 0.70 0.58 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  RDI 
และค่า SPI เฉลี่ย ช่วงเวลา 1 เดือน เท่ากับ 0.99 – 1.00 ช่วงเวลา 
3 เดือน เท่ากับ 0.45 – 0.61 มากที่สุดที่ภาคกลาง (0.61) ช่วงเวลา 
6 เดือน เท่ากับ 0.53 – 0.61 มากที่สุดที่ภาคเหนือ (0.61) ช่วงเวลา 
9 เดือน เท่ากับ 0.69 – 0.74 มากที่สุดที่ภาคเหนือ (0.74) และ
ช่วงเวลา 12 เดือน เท่ากับ 0.56 – 0.61 มากที ่สุดที ่ภาคเหนือ 
(0.61) 

ผลจากข้อมูลแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ระหว่างค่า RDI และค่า SPI ที่ช่วงเวลา 1 เดือน มีค่าสูง

มากทุกภาคของประเทศไทย ที่ค่าเฉลี่ย 0.99 โดยค่าความสัมพันธ์

ลดลงที่ช่วงเวลา 3 และ 6 เดือน จากนั้นค่าความสัมพันธ์มากขึ้นที่

ช่วงเวลา 9 เดือน ทุกภาคเช่นกัน และลดลงที่ช่วงเวลา 12 เดือน 

นั่นแสดงให้เห็นได้ว่าความสัมพันธ์ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ระหว่างค่า RDI และค่า SPI ที่ช่วงเวลา 9 เดือน มีความสอดคล้อง

สามารถใช้เป็นตัวแทนได้ ทั้งนี้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างค่า 

RDI และค่า SPI ของภาคเหนือมีความสัมพันธ์กันมากที่สุดที่ค่า

สัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ระหว่าง 0.62 – 0.83 โดยเฉลี่ย 0.74 

ค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย  แสดงใน

ตารางที่ 3 โดยค่าเฉลี่ยของค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยต่ำ

ที่สุด คือ ภาคเหนือ 0.12 – 0.91 รองลงมา คือ ภาคกลาง 0.12 – 

0.92 ภาคตะวันออก 0.12 – 0.96 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0.14 

– 0.93 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0.14 – 1.05 และภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

0.13 – 0.97 ตามลำดับ  

ตารางที่ 3 ค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉล่ียของ
สถานีตรวจอากาศรายภาค 

ภาค ค่าสถิต ิ RDI1 RDI3 RDI6 RDI9 RDI12 

เหนือ ค่าสูงสุด 0.18 1.02 1.04 0.87 1.06 

  ค่าต่ำสุด 0.05 0.80 0.76 0.59 0.63 

  ค่าเฉลี่ย 0.12 0.91 0.89 0.72 0.88 

กลาง ค่าสูงสุด 0.15 0.95 0.98 0.82 1.08 

  ค่าต่ำสุด 0.08 0.82 0.79 0.61 0.74 

  ค่าเฉลี่ย 0.12 0.88 0.89 0.75 0.92 

ตะวันออก ค่าสูงสุด 0.17 1.16 1.09 0.93 1.07 

  ค่าต่ำสุด 0.06 0.87 0.87 0.68 0.80 

  ค่าเฉลี่ย 0.12 0.96 0.96 0.79 0.93 

ตะวันออก ค่าสูงสุด 0.27 1.07 1.10 1.05 1.15 

เฉียงเหนือ ค่าต่ำสุด 0.06 0.84 0.83 0.67 0.76 

  ค่าเฉลี่ย 0.14 0.93 0.93 0.77 0.92 

ใต้ ฝั่ง ค่าสูงสุด 0.19 1.13 1.04 0.86 1.06 

ตะวันออก ค่าต่ำสุด 0.10 0.99 0.87 0.68 0.76 

  ค่าเฉลี่ย 0.14 1.05 0.96 0.77 0.91 

ใต้ ฝั่ง ค่าสูงสุด 0.18 1.13 1.05 0.88 1.03 

ตะวันตก ค่าต่ำสุด 0.08 0.87 0.81 0.63 0.73 

  ค่าเฉลี่ย 0.13 0.97 0.92 0.74 0.90 

ผลการว ิ เคราะห์ความส ัมพ ันธ ์ค ่ารากท ี ่สองของความ

คลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยของค่า RDI และค่า SPI เฉลี่ย ช่วงเวลา 

1, 3, 6, 9, และ 12 เดือน ของภาคเหนือ เท่ากับ 0.12, 0.91, 0.89, 

0.72, และ 0.88 ตามลำดับ ของภาคกลาง เท่ากับ 0.12, 0.88, 

0.89, 0.75, และ 0.92 ตามลำดับ ของภาคตะวันออก เท่ากับ 0.12, 

0 . 9 6 , 0 . 9 6 , 0 . 7 9 , แ ล ะ  0.93 ต า ม ล ำ ด ั บ  ข อ ง ภ า ค

ตะวันออกเฉียงเหนือ เท่ากับ 0.12, 0.93, 0.93, 0.77, และ 0.92 

ตามลำดับ ของภาคใต้ฝั่งตะวันออก เท่ากับ 0.14, 1.05, 0.96, 0.77, 

และ 0.91 ตามลำดับ ของภาคใต้ฝั่งตะวันตก เท่ากับ 0.13, 0.97, 

0.92, 0.74, และ 0.90 ตามลำดับ 

ผลการว ิ เคราะห์ความส ัมพ ันธ ์ค ่ารากท ี ่สองของความ

คลาดเคลื ่อนกำลังสองเฉลี ่ย RDI และค่า SPI เฉลี ่ย ช่วงเวลา 1 
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เดือน เท่ากับ 0.12 – 0.14 ช่วงเวลา 3 เดือน เท่ากับ 0.88 – 1.05 

น้อยที่สุดที่ภาคกลาง (0.88) ช่วงเวลา 6 เดือน เท่ากับ 0.89 – 0.96 

น้อยที่สุดที่ภาคเหนือและภาคกลาง (0.89) ช่วงเวลา 9 เดือน เท่ากบั 

0.72 – 0.79 น้อยที่สุดที่ภาคเหนือ (0.72) และ ช่วงเวลา 12 เดือน 

เท่ากับ 0.88 – 0.93 มากที่สุดที่ภาคเหนือ (0.88) 

ตารางที่ 4 จำนวนเหตุการณ์และความถี่การเกิดภัยแล้ง RDI3 

ภาค จำนวน  Normal Near 
 normal 

Moderately 
dry 

Severely 
dry 

Extremely 
dry 

เหนือ เหตุการณ์ 163 154 42 20 13 
ความถี่ 0.35 0.33 0.09 0.04 0.03 

กลาง เหตุการณ์ 169 156 37 18 14 
ความถี่ 0.36 0.34 0.08 0.04 0.03 

ตะวันออก เหตุการณ์ 164 158 38 21 13 
ความถี่ 0.35 0.34 0.08 0.04 0.03 

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

เหตุการณ์ 173 152 39 19 12 
ความถี่ 0.37 0.33 0.08 0.04 0.03 

ใต้ฝั่ง
ตะวันตก 

เหตุการณ์ 160 158 43 19 11 
ความถี่ 0.34 0.34 0.09 0.04 0.03 

ใต้ฝั่ง
ตะวันออก 

เหตุการณ์ 160 162 44 20 9 
ความถี่ 0.34 0.35 0.09 0.04 0.02 

เฉลี่ย เหตุการณ์ 165 157 41 19 12 
ความถี่ 0.35 0.34 0.09 0.04 0.03 

ผลจากข้อมูลแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ค่ารากที่สองของ

ความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยระหว่างค่า RDI และค่า SPI ที่

ช่วงเวลา 1 เดือน มีค่าน้อยที่สุดทุกภาคของประเทศไทย ที่ค่าเฉลี่ย

ระหว่าง 0.12 – 0.14 โดยค่าความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นที่ช่วงเวลา 3 และ 

6 เดือน จากนั้นค่าความสัมพันธ์ลดลงที่ช่วงเวลา 9 เดือน ทุกภาค

เช่นกัน และเพิ ่มขึ ้นที ่ช่วงเวลา 12 เดือน นั ่นแสดงให้เห็นได้ว่า

ความสัมพันธ์ค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย

ระหว่างค่า RDI และค่า SPI ที่ช่วงเวลา 9 เดือน มีความสอดคล้อง

เป็นไปในแนวทางเดียวกับผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ซึ่งสามารถใช้เป็นตัวแทนได้ ทั้งนี้ค่ารากที่

สองของความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยระหว่างค่า RDI และค่า 

SPI ของภาคเหนือมีความสัมพันธ์รากที่สองของความคลาดเคลื่อน

กำลังสองเฉลี่ยที่ระหว่าง 0.59 – 0.87 โดยเฉลี่ย 0.72 

ผลการวิเคราะห์จำนวนเหตุการณ์ และจำนวนความถี่การเกิด

ภัยแล้ง โดยจำแนกตามเกณฑ์การเกิดภัยแล้ง RDI3, RDI6, RDI9, 

และ RDI12 แสดงไว้ในตารางที่ 4 – 7  

โดยจำนวนเหตุการณ์ภัยแล้งแบบรุนแรง (extremely dry) 

เมื่อวิเคราะห์ด้วยดัชนี RDI3 ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ฝ ั ่งตะวันตก และภาคใต้ฝั่ง

ตะว ันออก ม ีจำนวน 13, 14, 13 , 12 , 11 , และ 9 เหตุการณ์  

ตามลำดับ ซึ่งประเทศไทยเกิดเหตุการณ์ภัยแล้งแบบรุนแรงเฉล่ีย 12 

เหตุการณ์ คิดเป็นความถี่เฉลี่ย 0.03 

ผลการวิเคราะห์จำนวนเหตุการณ์ และความถี่การเกิดภัยแล้ง

แบบรุนแรง (extremely dry) จำแนกตามเกณฑ์การเกิดภัยแล้ง 

RDI6 ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก และภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีจำนวน 10, 13, 10, 

11, 11, และ 8 เหตุการณ์ ตามลำดับ ซึ่งประเทศไทยเกิดเหตุการณ์

ภัยแล้งแบบรุนแรงเฉลี่ย 10 เหตุการณ์ คิดเป็นความถี่เฉลี่ย 0.02 

(ตารางที่ 5) 

ตารางที่ 5 จำนวนเหตุการณ์ และความถี่การเกิดภัยแล้ง RDI6 

ภาค จำนวน  Normal Near 
 normal 

Moderately 
dry 

Severely 
dry 

Extremely 
dry 

เหนือ เหตุการณ์ 154 164 44 20 10 
ความถี่ 0.33 0.35 0.09 0.04 0.02 

กลาง เหตุการณ์ 163 156 41 20 13 
ความถี่ 0.35 0.33 0.09 0.04 0.03 

ตะวันออก เหตุการณ์ 161 158 44 20 10 
ความถี่ 0.34 0.34 0.09 0.04 0.02 

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

เหตุการณ์ 167 159 40 19 11 
ความถี่ 0.36 0.34 0.09 0.04 0.02 

ใต้ฝั่ง
ตะวันตก 

เหตุการณ์ 156 161 42 21 11 
ความถี่ 0.33 0.34 0.09 0.05 0.02 

ใต้ฝั่ง
ตะวันออก 

เหตุการณ์ 150 165 50 18 8 
ความถี่ 0.32 0.35 0.11 0.04 0.02 

เฉลี่ย เหตุการณ์ 159 161 43 20 10 
ความถี่ 0.34 0.34 0.09 0.04 0.02 

ตารางที่ 6 จำนวนเหตุการณ์ และความถี่การเกิดภัยแล้ง RDI9 

ภาค จำนวน  Normal Near 
 normal 

Moderately 
dry 

Severely 
dry 

Extremely 
dry 

เหนือ เหตุการณ์ 153 164 45 20 9 
ความถี่ 0.33 0.35 0.10 0.04 0.02 

กลาง เหตุการณ์ 162 155 42 22 11 
ความถี่ 0.35 0.33 0.09 0.05 0.02 

ตะวันออก เหตุการณ์ 159 160 46 20 9 
ความถี่ 0.34 0.34 0.10 0.04 0.02 

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

เหตุการณ์ 167 157 40 19 11 
ความถี่ 0.36 0.34 0.09 0.04 0.02 

ใต้ฝั่ง
ตะวันตก 

เหตุการณ์ 155 160 44 20 12 
ความถี่ 0.33 0.35 0.09 0.04 0.03 

ใต้ฝั่ง
ตะวันออก 

เหตุการณ์ 146 172 49 17 6 
ความถี่ 0.31 0.37 0.10 0.04 0.01 

เฉลี่ย เหตุการณ์ 157 162 44 20 10 
ความถี่ 0.34 0.35 0.09 0.04 0.02 

ผลการวิเคราะห์จำนวนเหตุการณ์ และความถี่การเกิดภัยแล้ง

แบบรุนแรง (extremely dry) จำแนกตามเกณฑ์การเกิดภัยแล้ง 

RDI9 ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก และภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีจำนวน 9, 11, 9, 11, 

12, และ 6 เหตุการณ์ ตามลำดับ ซึ่งประเทศไทยเกิดเหตุการณ์ภัย

แล้งแบบรุนแรงเฉลี ่ย 10 เหตุการณ์ คิดเป็นความถี ่เฉลี ่ย 0.02 

(ตารางที่ 6) 
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ผลการวิเคราะห์จำนวนเหตุการณ์ และความถี่การเกิดภัยแล้ง

แบบรุนแรง (extremely dry) จำแนกตามเกณฑ์การเกิดภัยแล้ง 

RDI12 ภ า ค เ ห น ื อ  ภ า ค ก ล า ง  ภ า ค ต ะ ว ั น อ อ ก  ภ า ค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก และภาคใต้ฝั่งตะวันออก มี

จำนวน 10, 13, 12, 11, 11, และ 9 เหต ุการณ์ ตามลำดับ ซึ่ง

ประเทศไทยเกิดเหตุการณ์ภัยแล้งแบบรุนแรงเฉลี่ย 11 เหตุการณ์ 

คิดเป็นความถี่เฉลี่ย 0.02 (ตารางที่ 7) 

ตารางที่ 7 จำนวนเหตุการณ์ และความถี่การเกิดภัยแล้ง RDI12 

ภาค จำนวน  Normal Near 
 normal 

Moderately 
dry 

Severely 
dry 

Extremely 
dry 

เหนือ เหตุการณ์ 157 163 44 19 10 
ความถี่ 0.34 0.35 0.09 0.04 0.02 

กลาง เหตุการณ์ 168 155 38 20 13 
ความถี่ 0.36 0.33 0.08 0.04 0.03 

ตะวันออก เหตุการณ์ 165 161 41 17 12 
ความถี่ 0.35 0.35 0.09 0.04 0.02 

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

เหตุการณ์ 168 154 42 19 11 
ความถี่ 0.36 0.33 0.09 0.04 0.02 

ใต้ฝั่ง
ตะวันตก 

เหตุการณ์ 168 143 48 22 11 
ความถี่ 0.36 0.31 0.10 0.05 0.02 

ใต้ฝั่ง
ตะวันออก 

เหตุการณ์ 152 173 47 15 9 
ความถี่ 0.33 0.37 0.10 0.03 0.02 

เฉลี่ย เหตุการณ์ 163 158 43 19 11 
ความถี่ 0.35 0.34 0.09 0.04 0.02 

4.2. ดัชนีภัยแล้งเรอเนสซองซ์ 

 

รูปที่ 2  แผนที่ดัชนี RECONNAISSANCE DROUGHT INDEX 

ดัชนีภัยแล้งเรอเนสซองซ์ บ่งชี้ให้เห็นถึงระดับความแห้งแลง้ทุก

ภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งได้แสดงให้เห็นในรูปที่ 2 จากรูปจะเห็น

ได้ว่าภาวะความแห้งแล้งกระจายทั่วทั้งประเทศ โดยเฉพาะภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน ซึ่ง

ผลการทดสอบดัชนีนี้มีความสอดคล้องกับผลการศึกษาสภาพความ

ขาดแคลนน้ำของประเทศไทยในช่วงท ี ่ผ ่านมา  ของสถาบัน

สารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)  

5. สรุป 

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่าง RDI และค่า SPI เฉลี่ย ช่วงเวลา 1, 3, 6, 9, และ 
12 เด ือน ค ่าระหว ่าง 0.45 – 0.99 ซ ึ ่ งม ีความสอดคล ้องกับ
ความสัมพันธ์ค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย ค่า
ระหว่าง 0.12 – 1.05 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า RDI และค่า SPI 
เฉลี่ยดีที่สุดในช่วงเวลา 9 เดือน ที่ค่าความสัมพันธ์ระหว่าง 0.69 – 
0.74 มากที่สุดภาคเหนือ  

ดัชนีความแห้งแล้งเรอเนสซองซ์ สำหรับเหตุการณ์การเกิดภัย
แล้งแบบรุนแรง (extremely dry) ที่ RDI9 พบว่า ภาคเหนือ ภาค
กลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 
และภาคใต้ฝั่งตะวันออก เกิดภัยแล้งจำนวน 9, 11, 9, 11, 12, และ 
6 เหตุการณ์ ตามลำดับ ซึ่งประเทศไทยเกิดเหตุการณ์ภัยแล้งแบบ
รุนแรงเฉลี่ยจำนวน 10 เหตุการณ์ โดยแผนที่แสดงดัชนีความแห้ง
แล้งเรอเนสซองซ์ ได้แสดงให้เห็นพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง ซึ่งพบบริเวณ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน  
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การเปล่ียนแปลงของชายหาดบ้านกรูดจากการเพ่ิมขึ้นของระดับน้ำทะเล 
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บทคัดย่อ 

การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลนั้นเป็นส่วนหนึ่งของภัยคุกคามจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ก่อให้เกิดปัญหาการเปลี่ยนแปลง
พื้นที่ชายฝั่ง โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยอยู่ริมชายหาด ดังนั้นการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
วิเคราะห์พ้ืนที่ชายหาดที่เปล่ียนแปลงจากการเพ่ิมขึ้นของระดับน้ำทะเลในปี ค.ศ 2100 โดยใช้แบบจำลองบรูนร่วมกับการสำรวจข้อมูลภาคสนาม ซึ่ง
พื้นที่ศึกษาคือ ชายหาดบ้านกรูด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีลักษณะเป็นหาดทรายและมีค่าความลาดชันของชายหาดอยู่ในช่วง  
5-11 องศา โดยประเมินระยะเปลี ่ยนแปลงชายหาดเพื ่อรองรับระดับน้ำทะเลที ่เพิ ่มสูงขึ ้นจากกระบวนการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ               
ผลการศึกษาพบว่า ชายหาดมีระยะกัดเซาะเฉลี่ยของ RCP 2.6, 4.5, 6.0 และ 8.5 มีค่าเท่ากับ 12.10, 14.95, 15.42 และ 20.30 เมตร ตามลำดับ 
ซึ่งจากผลดังกล่าวทำให้สามารถหาพื้นที่ชายหาดท่ีถูกกัดเซาะของ RCP 2.6, 4.5, 6.0 และ 8.5 ได้เท่ากับ 0.081, 0.100, 0.103 และ 0.136 ตาราง
กิโลเมตร ตามลำดับ โดยงานวิจัยนี้สามารถใช้เพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นในการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณริมชายฝั่งทะเลจากการเพิ่มขึ้นของ
ระดับน้ำทะเล รวมถึงหามาตรการที่เหมาะสมเพ่ือใช้จัดการพ้ืนที่ชายฝ่ังทะเลของประเทศไทยในอนาคต 
คำสำคัญ: การเพ่ิมขึ้นของระดับน้ำทะเล, หาดบ้านกรูด, แบบจำลองบรูน, การกัดเซาะของชายฝ่ัง 

Abstract 

The sea level rise is a part of the threats of climate change, it is a cause of beach change problem, especially in the lowland. 
It affects the human life and properties of people living on the coast. This research aims to analyze the beach area changes 
due to the effect of sea level rise in 2100 C.E. The Bruun's Rule and field observed were used as data for analysis. The case 
study is Ban Krut Beach, Bang Saphan District, Prachuap Khiri Khan Province. The characteristic of beach sediment is fine sand, 
and the range of beach slopes is between 5-11 degrees. This study estimated beach change according to sea level rise from 
climate change. The results found that beach erosion of RCP 2.6, 4.5, 6.0 and 8.5 are presented with values including 12.10, 
14.95, 15.42 and 20.30 meters, respectively. Following these results, the beach area changes can be examined, and the eroded 
area is presented as 0.081, 0.100, 0.103 and 0.136 square kilometres. This research could be used as a preliminary approach 
to assessing the beach area's risk from sea level rise due to climate change and finding appropriate measures to manage 
coastal areas of Thailand in the near future. 
Keywords: Sea level rise, Ban Krut Beach, Bruun's Rule, Coastal erosion 

 
1. คำนำ 

สภาพภ ูม ิอากาศโลกท ี ่ เปล ี ่ ยนแปลงน ั ้นส ่ งผลให ้ เ กิด
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ อาทิเช่น อุณหภูมิเฉลี่ยบนผิวโลก
ที่เพิ่มสูงขึ้น, ปรากฎการณ์น้ำแข็งแยกตัวบริเวณขั้วโลก, การเพิ่มขึ้น
ของระดับน้ำทะเล และอื ่นๆ [1,2] ซึ ่งการศึกษาผลกระทบจาก
ปรากฎการณ์ต่างๆข้างต้นจึงมีความสำคัญเพื่อช่วยป้องกันและลด
ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น [3–5] 

จากการศึกษาผลกระทบจากระดับน้ำทะเลที่เพิ่มขึ ้นทั่วโลก 
โดยจำลองระดับน้ำทะเลที่แปรผันตามของอุณหภูมิโลกที่เพิ่มสูงขึ้น 
ด้วยแบบจำลอง EMRICES [6] พบว่า หากอุณหภูมิโลกสูงขึ ้น 2 
องศาเซลเซียส จะทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น 0.75 เมตร และหาก

อุณหภูมิโลกสูงขึ ้น 3.38 องศาเซลเซียส จะทำให้ระดับน้ำทะเล
สูงขึ้นเป็น  0.97 เมตร ซึ่งทั้งสองกรณีสามารถคิดเป็นมูลค่าความ
สูญเสียทางเศรษฐกิจได้เท่ากับ 4,961.52 และ 6,214.35 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ สำหรับประเทศไทยได้มีการคาดการณ์
ระดับน้ำทะเลว่าจะสูงขึ้นประมาณ 5 มิลลิเมตร/ปี ซึ่งมีค่าเป็นสอง
เท่าของค่าเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลเฉลี่ยทั ่วโลก ซึ่งมี
ค่าประมาณ 2 มิลลิเมตร/ปี [7] 

จากการสืบค้นพบว่ามีการศึกษาที่เกี ่ยวข้องกับผลกระทบที่
เก ิดขึ ้นตามแนวชายฝั ่งของต่างประเทศ อาทิเช ่น การศึกษา
ผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลตามแนวชายฝั่ง เขต
กันยากุมารีในรัฐทมิฬนาฑูประเทศอินเดีย โดยใช้แบบจำลอง
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ระดับสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model, DEM) ร่วมกับ ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System, GIS) 
ซึ่งศึกษาในพื้นที่ชายฝั่งที่มีลักษณะการใช้ประโยชน์เป็นหมู่บ้าน
ประมง ชายหาดทั่วไป หาดท่องเที่ยว  และบริเวณที่อ่อนไหวต่อภัย
คุกคาม โดยได้จำลองสถานการณ์ให้ระดับน้ำเพ่ิมขึ้น 1 เมตร [8] ผล
การศึกษาพบว่า พื้นที่ชายหาดกว่า 13 ตารางกิโลเมตรหายไปจาก
การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล (sea level rise, SLR) ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงชายฝั่งและกระทบต่อระบบนิเวศ อีกทั้งยังมีการศึกษา
ผลกระทบของการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลในเขตชายฝั่งโมร็อกโก 
เพื่อศึกษาพื้นที่ชายหาดที่หายของในอ่าวแทนเจียร์ โดยใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System, GIS) 
ในการวิเคราะห์ [9] พบว่า กรณีชายหาดกัดเซาะน้อยสุด พื้นที่
ชายหาดจะหายไป 10% และ กรณีชายหาดกัดเซาะมากสุด พื้นที่
ชายหาดจะหายไป 24% ซึ่งส่วนที่จะได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดคือ
แนวป้องกันชายฝ่ังและท่าเรือ ส่วนเขตเมือง โครงสร้างริมชายหาดท่ี
สร้างบริเวณหาดท่องเที่ยว รางรถไฟ และเขตอุตสาหกรรม พื้นที่
ชายหาดจะหายไป 20 % และ 45 % ในปี ค.ศ 2050 และ 2100 
ตามลำดับ  

จากการศ ึกษาผลกระทบท ี ่ เ ก ิ ดจากการ เพ ิ ่ มข ึ ้ นของ
ระดับน้ำทะเลของประเทศไทยที่ผ่านมา ได้มีการศึกษาในพื้นที่
บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง 6 แห่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชและ
จังหวัดสงขลา ด้วยแบบจำลองบรูนอย่างง่ายและแบบจำลองบรูน  
[10] พบว่า แบบจำลองบรูนอย่างง่ายสามารถวิเคราะห์หาปริมาณ
พื้นที่ที่ถูกกัดเซาะสำหรับ 50 ปี และ 100 ปี ได้เท่ากับ 0.44 และ 
0.89 ตารางกิโลเมตรตามลำดับ และสำหรับแบบจำลองบรูน
สามารถวิเคราะห์หาปริมาณพื้นที่ที่ถูกกัดเซาะได้เท่ากับ 2.22 และ 
4.45 ตารางกิโลเมตรตามลำดับ ซึ่งนอกจากการศึกษาข้างต้นแล้วยัง
มีการศึกษาผลกระทบในพื้นที่หาดชลาทัศน์ จังหวัดสงขลา โดยใช้
แบบจำลองบรูน วิเคราะห์ที่ปี ค.ศ 2100 [11] พบว่า ระยะกัดเซาะ
จากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลที่ RCP 2.6, 4.5, 6.0 และ 8.5 มี
ระยะกัดเซาะเท่ากับ -21.99, -27.17, -28.04 และ -36.91 เมตร 
ตามลำดับ 

นอกจากนี ้แล ้ว ยังม ีการวิเคราะห์ชายหาดที ่ถ ูกก ัดเซาะ
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลสำหรับหาดทรายตามแนว
ชายฝั่งของประเทศไทย โดยใช้แบบจำลองบรูน ซึ่งใช้ข้อมูลขนาด
คละเฉลี่ยของตะกอนทราย ข้อมูลความลาดชันชายหาด ความกว้าง
หาด และข้อมูลระดับน้ำทะเลคาดการณ์ในอนาคตที่เป็นข้อมูลของ 
Coupled Model Intercomparison Project Phase 5 (CMIP5) 
ที่พิจารณาในช่วงปี ค.ศ 2081-2100 [12] พบว่า ที่ปี ค.ศ 2100 จะ
สูญเสียชายหาด 45.8% สำหรับ RCP 2.6, 55.0% สำหรับ RCP4.5, 
56.9% สำหรับ RCP6.0 และ 71.8% สำหรับ RCP8.5  

จากการศึกษาข้างต้นจะเห็นว่าการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล

นั้นส่งผลกระทบทางตรงต่อการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายหาด เพราะ
เม ื ่อระด ับน ้ำทะเลส ูงข ึ ้นจะทำให้พ ื ้นท ี ่ชายหาดถ ูกก ัดเซาะ  
โดยเฉพาะพ้ืนที่ชายหาดที่เป็นที่ราบหรืออยู่ในที่ลุ่มต่ำ ซึ่งการหายไป
ของพื้นที่ชายหาดที่มีลักษณะการใช้ประโยชน์เพื่อการประมง หรือ
ชุมชนเมืองนั้น อาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชนและส่ิงปลูกสร้างที่
อยู่ริมชายหาด แต่สำหรับหาดที่มีลักษณะการใช้ประโยชน์เพื่อการ
ท่องเท่ียวแล้ว การหายไปของชายหาดนั้นอาจส่งผลกระทบต่อความ
เสียหายทางเศรษฐกิจร่วมด้วย 

ดังนั้นในการศึกษานี้จึงศึกษาการเปลี่ยนแปลงชายหาดจากการ
เพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล โดยวิเคราะห์ระยะเปลี่ยนแปลงชายหาด
ด้วยแบบจำลองบรูน ซึ่งใช้เฉพาะกับหาดทราย ร่วมกับข้อมูลความ
ลาดชันของชายหาดและขนาดคละเฉลี่ยของตะกอนทราย โดยมี
พื้นที่ศึกษาคือหาดบ้านกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีลักษณะ
เปน็หาดทราย และมีลักษณะการใช้ประโยชน์เป็นชายหาดท่องเท่ียว 
โดยผลจากการศึกษานี้จะนำมาซึ่งแนวทางเบื้องต้นในการประเมิน
พ ื ้นท ี ่ เส ี ่ยงภ ัยบร ิ เวณร ิมชายฝ ั ่ งทะเลจากการเพ ิ ่มข ึ ้นของ
ระดับน้ำทะเล เพื่อเป็นหนึ่งในมาตรการจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเล
ของประเทศไทยในอนาคตต่อไป  

2. ระเบียบวิธีวิจัย  

หัวข้อนี้จะกล่าวถึง ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง พื้นที่ศึกษา ข้อมูลและ
เคร่ืองมือที่ใช้ ขั้นตอนการศึกษา ซึ่งแสดงได้ดังต่อไปน้ี   

2.1. ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

แบบจำลองบรูนเป็นแบบจำลองสองมิติที่ใช้เพื่อจำลองรูปตัด
ชายหาด ซึ่งใช้เป็นทฤษฎีพื้นฐานในการพัฒนาแบบจำลองทางด้าน
วิศวกรรมชายฝั่ง เพื่อคำนวณหาผลกระทบต่อเส้นแนวชายฝั่งจาก
การเพิ่มขึ ้นของระดับน้ำทะเล หรือคำนวณหาระยะกัดเซาะของ
เส้นแนวชายฝั่ง โดยที่หน้าตัดของชายหาดมีระดับความลึกที่ลดลง
คงที่ และไม่มีผลกระทบจากคลื่นในแง่ของการเคลื่อนย้ายตะกอน
ทรายขนาดใหญ่ โดยมีสมมุติฐานคือ แนวชายหาดอยู ่ในสภาวะ
สมดุล โดยจำลองการถ่ายโอนปริมาณตะกอนทรายสุทธิตลอดหน้า
ตัดที่เข้าออกในแนวต้ังฉากกับเส้นชายฝ่ัง ซึ่งไม่พิจารณาการถ่ายโอน
ของตะกอนที่เข้าออกในแนวขนานกับเส้นชายฝั่ง ซึ่งในรูปตัดจะ
แสดงสภาพภูมิประเทศ คลื ่น และขนาดของตะกอนด้วย และ
กำหนดให้ตะกอนทรายที่เคลื่อนเข้าหาชายฝั่ง มีคุณสมบัติเป็นทราย
ที ่มีลักษณะเดียวกับทรายที ่อยู ่บนชายฝั ่ง โดยการถ่ายโอนของ
ชายฝั ่งนั ้นเกิดจากการกัดเซาะของคลื ่น และการเพิ ่มขึ้นของ
ระดับน้ำทะเล ปริมาณทรายที่ถูกกัดเซาะจากบนฝั่งจะถูกถ่ายโอน
มาทับถมด้านล่าง ซึ่งปริมาณทรายที่ถูกกัดเซาะจะเท่ากับปริมาณ
ทรายที่เกิดการทับถม แสดงลักษณะการเปลี่ยนแปลงของเส้นแนว
ชายฝั่งเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล ตามแบบจำลองบรูน
ดังรูปที่ 1 โดยที่ความหนาของตะกอนทรายที่เกิดจากการทับถม 
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(Deposited sand) จากปริมาณทรายที่ถูกกัดเซาะจากบนชายฝ่ัง 
(Eroded sand) จะทำให้ระดับน้ำในทะเลสูงขึ้น 

รูปที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของชายหาดจากการเพิ่มขึ ้นของ
ระดับน้ำทะเลตามแบบจำลองบรูน [11] 

ซึ ่งในการคำนวณหาการเปลี ่ยนแปลงของชายหาดจากการ
เพิ่มขึ ้นของระดับน้ำทะเลตามแบบจำลองบรูน [12] จะแสดงใน
สมการที่ (1)  

∆𝑦
𝑦

𝑆
ℎ ∗ 𝐵

 (1) 

โดย ∆y คือ ระยะเปลี่ยนแปลงของเส้นชายฝั่งในแนวราบ, S 
คือ การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล, y คือ ความยาวของชายหาดที่
พิจารณา, h* คือ ระดับน้ำเดิม (Old sea Level) ถึงระดับท้องเดิม 
(Old bottom level) ซึ่งเป็นระดับความลึกที่ไม่ได้รับอิทธิพลจาก
การเปล่ียนแปลงของตะกอน (Depth of closure), Bh คือ ความสูง
ของตะกอนทรายก่อนการกัดเซาะ (Berm height) 

สำหรับความยาวของหน้าตัดชายฝั ่ง (Equilibrium profile) 
[12] คำนวณได้จากสมการที่ (2)  

h Ay /  (2) 

โดย h คือ ความลึกของระดับน้ำทะเลเดิมถึงระดับท้องเดิม (Old 
bottom level) ที่ไม่ได้รับอิทธิพลจากการเปล่ียนแปลงของตะกอน, 
y คือ ระยะทางนอกชายฝั่ง, A คือ พารามิเตอร์สัมประสิทธิ์ค่า A (A 
value) ที่ปรับตามลักษณะของตะกอนที่ได้จากความสัมพันธ์ของ
ขนาดตะกอนทราย (D50) และความลาดชันชายฝ่ัง (Beach slope) 

การคำนวณหาระดับความลึกที ่ไม ่ได ้ร ับอิทธ ิพลจากการ
เปลี่ยนแปลงของตะกอน (Depth of closure) [12] ใช้ข้อมูลความ
สูงคล่ืนนัยสำคัญสูงสุดและคาบคล่ืนสูงสุด ดังแสดงในสมการที่ (3)  

ℎ ∗ 2.28𝐻 , 68.5
𝐻 ,

𝑔𝑇 ,
 (3) 

โดย h* คือ ความลึกของระดับน้ำทะเลเดิมถึงระดับท้องเดิม (Old 
bottom level) ที่ไม่ได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงของตะกอน 
(Depth of closure), He,t ค ือ  ความส ูงคล ื ่นน ัยสำค ัญส ูง สุด 
(Maximum significant wave height), Te,t คือ คาบคลื ่นสูงสุด 
(Maximum wave period), g คือ ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง

ของโลก 
การคำนวณหาค่าความสูงคลื่น ณ บริเวณคลื่นแตกตัว (Wave 

height at breaking wave) เพื ่อใช้ในการคำนวณหาค่าความสูง
ของตะกอนก่อนการกัดเซาะ [12] ดังแสดงในสมการที่ (4) 

𝐻
𝐻

 tan 𝛼 . 𝐻
𝐿

.  (4) 

โดย Hb คือ ความสูงคลื ่น ณ บริเวณคลื ่นแตกตัว(Wave 
height at breaking wave), tan α คือ ความลาดชันของชายฝ่ัง 
(Beach slope), Hs คือ ความสูงคล ื ่นน ัยสำค ัญเฉล ี ่ย (Mean 
significant wave height),  Ls ค ื อ  ความยาวคล ื ่ นน ั ยสำคัญ 
(Significant wave length) 

การคำนวณหาความยาวคลื่นนัยสำคัญสามารถคำนวณได้จาก
คาบคล่ืนเฉลี่ย [12] ดังแสดงในสมการที่ (5) 

𝐿  
𝑔𝑇
2𝜋

 (5) 

โดย  Ls ค ือ ความยาวคล ื ่นน ัยสำค ัญ (Significant wave 
length) g คือ ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก, Ts คือ คาบ
คล่ืนเฉลี่ย (Mean significant wave period)  

การคำนวณหาค่าความสูงของตะกอนทรายก่อนการกัดเซาะ 
(Berm height), [12]  สามารถคำนวณได้จากสมการที่ (6) 

𝐵  0.125𝐻 ⁄ 𝑔𝑇 ⁄  (6) 

โดย Bh คือ ความสูงของตะกอนทรายก่อนการกัดเซาะ (Berm 
height), Hb คือ ความสูงคลื ่น ณ บริเวณคลื ่นแตกตัว (Wave 
height at breaking wave), g คือ ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง
ของโลก, Ts คือ คาบคล่ืนเฉลี่ย (Mean wave period) 

2.2. พ้ืนที่ศึกษา 

 
รูปที่ 2 ชายหาดบ ้านกร ูด อำเภอบางสะพาน จ ังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
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พ้ืนที ่ศ ึกษาคือส่วนหนึ ่งของชายหาดบ้านกรูด อำเภอบาง
สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีลักษณะเป็นหาดทราย มีความ
ยาวประมาณ 7 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 2  

สภาพชายหาดโดยทั่วไปแสดงดังรูปที่ 3 ชายหาดบ้านกรูดนี้
ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน
จนถึงต้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยคลื่นลมแรงในช่วงฤดูมรสุม 
จะส่งผลให้ชายหาดเกิดการกัดเซาะอย่างมีนัยสำคัญ 

 
รูปที่ 3 สภาพชายหาดบ้านกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    

2.3. ข้อมูลและเครื่องมือที่ใช ้

ข้อมูลแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลจากแบบจำลอง 
Coupled Model Intercomparison Project Phase 5 (CMIP5) 
ซึ ่งเป ็นข ้อม ูลค ่าเฉล ี ่ยมาตราฐานของการเปลี ่ยนแปลงของ
ระดับน้ำทะเลในระดับภูมิภาค โดยมีความละเอียด 1 องศาละติจูด
ลองจิจูด สำหรับ RCP 2.6, 4.5, 6.0 และ 8.5 ซึ่งข้อมูลปีที่ใช้อ้างอิง
มาจากสถานะการณ์ในปี ค.ศ 1986 – 2005 และสำหรับค่าเฉล่ีย
การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลของพื้นที่ศึกษา หาดบ้านกรูด 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีค่าเท่ากับ 0.36-0.61 เมตร 

  ข้อมูลความลาดชันชายหาด (Beach Slope) และขนาดคละ
เฉล่ียของตะกอนทราย จากการสำรวจภาคสนามจำนวน 7 ตำแหน่ง 
แสดงดังรูปที่ 4 

 
รูปที่ 4 ตำแหน่งสำรวจข้อมูลความลาดชันชายหาด (Beach 

Slope) และขนาดคละเฉล่ียของตะกอนทราย 

ข้อมูลค่าเฉลี่ยของตะกอนทราย (D50) เพื่อหาการกระจายของ

ตะกอนทราย โดยการเก็บตัวอย่างทรายจากภาคสนาม และ
วิเคราะห์โดยการร่อนผ่านตะแกรงมาตรฐาน (Sieve Analysis) ใช้
มาตรฐาน US Standard โดยความลาดชันชายหาดและขนาดของ
ตะกอนทรายของแต่ละตำแหน่ง แสดงดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 แสดงความลาดชันชายหาดและค่าขนาดคละเฉล่ีย (D50) 
ของตะกอนทราย 

ตำแหน่ง ความลาดชันชายหาด 
(องศา) 

ค่าขนาดคละเฉล่ีย 
(มม.) 

BK 1 4.78 0.32 
BK 2 6.27 0.32 
BK 3 10.42 0.70 
BK 4 4.45 0.70 
BK 5 8.59 1.20 
BK 6 6.33 0.90 
BK 7 7.97 0.91 

2.4. ขั้นตอนการศึกษา 

2.4.1. คำนวณหาการเปล่ียนแปลงชายหาดจากการ
เพ่ิมขึ้นของระดับน้ำทะเลด้วยแบบจำลองบรูน  

การคำนวณหาระยะเปลี่ยนแปลงชายหาดจากการเพิ่มขึ้นของ
ระดับน้ำทะเลจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต 
นั้น จะนำค่าความลาดชันชายหาด ค่าขนาดคละเฉลี่ย (D50) ของ
ตะกอนทรายท่ีแสดงในตารางท่ี 1 และจะใช้ข้อมูลแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลของโลกจากข้อมูลของ IPCC ซึ่งเป็น
ข้อมูลปี ค.ศ 2080 – 2100 มานำเข้าในแบบจำลองบรูนเพ่ือ
วิเคราะห์ระยะเปลี่ยนแปลงชายหาด ซึ่งจะพิจารณาที่ปี ค.ศ 2100  
ซึ่งสามารถคำนวณได้จากสมการที่ (1) ถึงสมการที่ (6) โดยหาก
คำนวณแล้วได้ค่าระยะเปลี่ยนแปลงชายหาด, ∆y เป็น + แสดงว่า
ชายหาดเปลี่ยนแปลงในลักษณะทับถม และหากได้ค่า ∆y เป็น - 
แสดงว่าชายหาดเปล่ียนแปลงในลักษณะกัดเซาะ  

2.4.2.  สร้างรูปตัดชายหาดจากข้อมูลการรังวัดด้วย
ดาวเทียมแบบจลน ์เพ่ือระบุตำแหน่งระดับทะเล
ปานกลางของชายหาด  

จากการสำรวจรูปตัดชายหาดด้วยวิธีการรังวัดด้วยดาวเทียม
แบบจลน์ (Real Time Kinematics, RTK) สามารถนำข้อมูลพิกัด
และค่าระดับที่ได้มาจำลองเส้นชั้นความสูงของชายหาด เพ่ือสร้างรูป
ตัดชายหาดด้วยโปรแกรม AutoCAD Civil 3D โดยจากรูปตัดที่ได้
จะสามารถระบุตำแหน่งระดับทะเลปานกลาง (Mean Sea Level, 
MSL)  ซึ่งแสดงตัวอย่างรูปตัดชายหาด ณ ตำแหน่ง BK 2 ได้ดังรูปที่ 
5 ทำให้สามารถสร้างเส้นแนวชายฝั่ง ณ ตำแหน่งที่เป็นระดับทะเล
ปานกลาง ได้ดังรูปที่ 6  

ถ่ายเม่ือ มิถุนายน พ.ศ 2563 
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รูปที่ 5 ตัวอย่างของรูปตัดชายหาด ณ ตำแหน่ง BK 2 

 
รูปที่ 6 ตัวอย่างเส้นแนวชายฝ่ังที่ระดับทะเลปานกลาง ณ 

ตำแหน่ง BK 2 

2.4.3. การวิเคราะห์เส้นแนวชายฝ่ังใหม่ 

โดยการนำค่าระยะเปล่ียนแปลงชายหาดที่ได้ในหัวข้อ 2.4.1 มา
กำหนด เส ้ น แนวชายฝ ั ่ ง ใ หม ่ ข อ ง แต ่ ล ะ  Representative 
Concentration Pathways (RCP) โดยใช้เส้นระดับทะเลปานกลาง
เป็นเส้นแนวชายฝ่ังปัจจุบัน  

2.4.4. การคำนวณหาพ้ืนที่ชายหาดที่เปล่ียนแปลง 

การหาพื้นที่ชายหาดที่เปลี่ยนแปลงจะใช้โปรแกรม AutoCAD 
Civil 3D ในการวิเคราะห์ เนื ่องจากชายหาดมีลักษณะเว้า ไม่ใช่
เส้นตรง หากคำนวณหาพื้นที่ด้วยการคูณระหว่างความยาวชายหาด
กับระยะเปล่ียนแปลงชายหาดจะทำให้ค่าที่ได้คลาดเคล่ือน 

3. วิเคราะหผ์ลการศึกษา  

จากการศึกษา โดยใช้แบบจำลองบรูน [12] พบว่า ที่ตำแหน่ง
ต่างๆสามารถหาระยะการเปลี่ยนแปลงชายหาดจากการเพิ่มขึ้นของ
ระดับน้ำทะเลในอนาคตที่ RCP 2.6, 4.5, 6.0 และ 8.5 แสดงค่าดัง
ตารางท่ี 2 ซึ่งสามารถคำนวณหาระยะการเปล่ียนแปลงชายหาดเฉล่ีย
ได้เท่ากับ -12.10, -14.95, -15.42 และ -20.30 เมตร ตามลำดับ 
แสดงดังรูปที ่ 7 และสามารถสร้างกราฟแสดงการเปรียบเทียบ
ระหว่างแนวชายฝั ่งเดิมกับแนวชายฝั่งในอนาคต โดยอ้างอิงจาก
เส้นระดับทะเลปานกลาง (MSL) ได้ดังรูปที่ 8 

ตารางท่ี 2 แสดงระยะเปล่ียนแปลงชายหาดของแต่ละ RCP 

ตำแหน่ง RCP 2.6 
 (เมตร) 

RCP 4.5 
 (เมตร) 

RCP 6.0 
 (เมตร) 

RCP 8.5 
  (เมตร) 

BK 1 -19.08 -23.57 -24.32 -32.02 
BK 2 -18.95 -23.42 -24.16 -31.81 
BK 3 -10.64 -13.15 -13.57 -17.87 
BK 4 -10.88 -13.44 -13.87 -18.26 
BK 5 -7.26 -8.97 -9.25 -12.18 
BK 6 -9.00 -11.12 -11.47 -15.10 
BK 7 -8.87 -10.97 -11.32 -14.90 
Avg. -12.10 -14.95 -15.42 -20.30 

 
รูปที่ 7 ตัวอย่างแสดงระยะเปล่ียนแปลงเฉลี่ยของแต่ละ RCP ณ 

ตำแหน่ง BK 2 

 

รูปที่ 8 กราฟแสดงการเปรียบเทียบระหว่างแนวชายฝ่ังเดิมกับ
แนวชายฝ่ังในอนาคต 

 
รูปที่ 9 พ้ืนที่ชายหาดที่เปล่ียนแปลงของแต่ละ RCP 
จากระยะเปลี ่ยนแปลงชายหาดที ่ได ้น ั ้นสามารถหาพื ้นที่

ชายหาดที ่เปลี่ยนแปลงของ RCP 2.6, 4.5, 6.0 และ 8.5 เท่ากับ 



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

WRE-05-6 

- 0.081, -0.100, -0.103 และ -0.136 ตารางกิโลเมตรตามลำดับ 
ซึ่งแสดงพ้ืนที่ชายหาดที่เปล่ียนแปลงของแต่ละ RCP ดังรูปที่ 9  

4. บทสรุป 

การศึกษานี้ได้วิเคราะห์หาระยะการเปลี่ยนแปลงชายหาด เพ่ือ
รองรับการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล จากกระบวนการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ซึ่งพิจารณาในปี ค.ศ 2100 โดยมีกรณีศึกษาคือ 
หาดบ้านกรูด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีลักษณะ
เป็นหาดทราย โดยการวิเคราะห์หาระยะเปลี่ยนแปลงชายหาดด้วย
แบบจำลองบรูน โดยใช้ข้อมูลความลาดชันชายหาด ค่าขนาดคละ
เฉลี ่ย (D50) ของตะกอนทราย และระดับน้ำทะเลคาดการณ์ใน
อนาคตของปี ค.ศ 2080 – 2100 ในการวิเคราะห์ 

ผลการศึกษาพบว่าที่ RCP 2.6, 4.5, 6.0 และ 8.5 มีระยะกัด
เซาะเท่ากับ 12.10, 14.95, 15.42 และ 20.30 เมตร ตามลำดับ    
ซึ ่งคิดเป็นพื ้นที ่ชายหาดที ่ถูกกัดเซาะได้เท่ากับ 0.081, 0.100, 
0.103 และ 0.136 ตารางกิโลเมตร ตามลำดับ โดยผลการศึกษานี้
สามารถใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นในการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณ
ริมชายฝั ่งทะเลจากการเพิ ่มขึ ้นของระดับน้ำทะเล รวมถึงหา
มาตรการที่เหมาะสมเพื่อใช้จัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลของประเทศ
ไทยในอนาคตต่อไป 
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Abstract 

Drought disasters in the eastern region of Thailand occur more frequently now than in the past.  The trend of observed 
rainfall or precipitation is reducing as a consequence of climate change and global warming. This study investigates the 
assessment of meteorological drought on rice, field crops and orchard fruits using Standard Precipitation Index (SPI) and 
observed daily rainfall data (1951-2017) from 16 meteorological stations. The analysis considers the observed daily rainfall 
delineating into four time steps: 1960s (1951-1970), 1980s (1971-1990), 2000s (1991-2010) and 2020s (2011-2017). The Theory 
of Runs (ToR) was used to define the drought characteristics such as drought duration (DD), drought event (DE), drought severity 
(DS) and drought intensity (DI) based on the result from SPI values. The result of drought hazard in May 2015 was categorized 
into five levels; very low (0.05%); low (12.80%); medium (49.11%); high (29.31%) and very high (8.70%). In a long-term period 
from 1960s to 2000s, all drought characteristics tend to slightly increase from 1.90 to 2.06 months for drought duration; 54 to 
59 events for drought event; -1.31 to -1.50 for drought severity; -0.66 to -0.72 for drought intensity, respectively. 
Keywords: Standardized Precipitation Index SPI, Drought Characteristics, Drought Hazard Assessment, Agricultural Crops, 
Eastern Thailand 

 
1. INTRODUCTION 

Drought is a natural disaster event that results in 
shortage of water supply and tends to increase intensity 
and frequency in future due to climate change and global 
warming. The IPCC report [5] shows that the future 
temperature will be increasing from 1.5°C to 2°C until the 
twenty-first century creating critical damage on 
hydrological cycle and ecosystem. The changing of water 
cycle and meteorological phenomenon has effects on 
both precipitation and temperature. This has large impact 
on future flood and drought situations [6]. It affects crop 
growth and yield [1,2,13].  About 26 billion baht of on-
season and off-season agricultural product was lost 
because of severe drought in 2020 [12]. Thailand is the 
biggest rice exporter as reported by OAE [11].  Paddy field 
in 2017 covered about 18% of Thailand area or 
approximate 9.38 million hectares that yields rice 
products to 25.24 million tons [2,11]. Field crops and fruits 
(cassava, maize, sugar cane, pineapple and durian) are 
also main agricultural products of Thailand. All of crops 
require a lot of water resources for cultivation. Thus, 
sustainable water resource management is very important 

to organize water supply at local, region and country 
levels with optimal allocation under the conditions of 
climate change, urbanization and water availability. 

Droughts are slowly occurring and result in longer 
term damage unlike floods. Previous studies were 
analyzed on the basis of drought indicators from rainfall, 
evaporation, soil moisture and water surface volume. 
Droughts can be classified in sequence of occurrence as 
meteorological droughts, agricultural droughts and 
hydrological droughts respectively. The first evidence of 
droughts can be judged by meteorological conditions. 
Although there are many meteorological drought 
indicators, the Standardized Precipitation Index or SPI 
which is widely used is highly recommended [9]. SPI 
requires only rainfall data and it provides a reasonable 
estimate of meteorological drought conditions. The 
studies suggested to apply SPI to evaluate drought hazard 
and risk in Asian region [3,8,14]. Tingsanchal and 
Piriyawong [14] simulated drought hazard maps in a sub-
basin of Thailand using SPI, ground water and available 
water resources. The result shows that upper and lower 
Munbon-Lamsae sub-basin has highest hazard level in 
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2015. 
The main objective of this study is to simulate 

meteorological drought hazard based on past 
precipitation data. As reported by IPCC in 2018 [5], the 
impact of climate change and global warming leads to 
changing on trend of precipitation.  Standard Precipitation 
Index (SPI1, SPI3 and SPI6) is for the analysis in this study. 
In the eastern region, three main basins (i.e. Bangpakong, 
Prachin Buri and East Coast) of Thailand, are selected to 
analyze and simulate meteorological drought situation as 
its agricultural area is under very high risk and vulnerability 
due to limited irrigation water supply.  

2. STUDY AREA AND DATA COLLECTION 

2.1. STUDY AREA 

The eastern region (ER) of Thailand with a total area 
of 36,502 km2 is bounded by the Middle and Northeast 
region of Thailand and the Banthat Mountain Range along 
the boundary between Thailand and Cambodia. The 
Bangpakong, Chanthaburi and Welu rivers located in north 
to south directions discharge into the Gulf of Thailand. 
This eastern region covers 8 provinces including 
Chachoengsao, Chanthaburi, Chon Buri, Rayong, Prachin 
Buri, Sa Kaeo, Trat and Nakhon Nayok. The upper part is 
dominated by large flat area called Thai Corridor; it is 
suitable to cultivate rice and field crops (i.e., cassava, corn, 
sugar cane and pineapple). The middle part is covered by 
national forest that originates streams and rivers to 
support fresh water to irrigation area and water supply. 
The lower part is coastal land with a coastline length of 
about 574.5 km. The major economic developments in 
the eastern regions are industries and fruits agriculture (e.g., 
durian, rambutan and mangosteen). Recently, Eastern 
Economic Corridor project (EEC) plans to develop three 
provinces namely Chachoengsao, Chon Buri and Rayong 
to be the main economic region of Thailand. The majority 
of land use types of ER are agricultural area about 68%, 
forest 17%, build-up 10% and water body 5%. ER has a 
tropical climate with three different seasons including: 
summer (Feb.-Apr.), rainy (May-Sep.) and winter (Oct.-Jan.). 
The average annual rainfall is 2,085.7 mm. High 
temperature during in May to October can exceed 40o C. 
The average annual evaporation rate is 1,512.5 mm.  

2.2. DATA COLLECTION 

Data used in this study is observed daily precipitation 
gathered from Thailand Meteorological Department of 16 
weather stations. The observed precipitation data were 

classified into four time steps: 1960s (1951-1970), 1980s 
(1971-1990), 2000s (1991-2010) and 2020s (2011-2017). 

 

Figure 1 The Study Area in Eastern Region of Thailand 

3. METHODOLOGY 

The methodology of this study can be separated into 
two steps which are: 1) calculation of the Standardized 
Precipitation Index (SPI) [9] and 2) the application of the 
Theory of Runs method [4]. The first step is to evaluate 
standardized precipitation index (SPI) from historical daily 
precipitation data for the four time steps namely: 1960s 
(1951-1970), 1980s (1971-1990), 2000s (1991-2010) and 
2020s (2011-2017).  Sixteen weather stations located in 8 
provinces in the ER were chosen to analyze to compute 
monthly SPI values for the one- and three-months 
drought intervals (SPI1 and SPI3) which are very suitable 
for hazard assessment on paddy field and for field crops 
(cassava, maize, potato, pineapple and corn) respectively. 
SPI6 is an index for assessing high damage and 
vulnerability of orchard fruits (durian, mangosteen, 
rambutan, salacca, etc.). Next, the Theory of Runs is 
applied to evaluate drought parameters which are 
duration (DD), drought event (DE), drought intensity (DI) 
and drought severity (DS) based on the SPI values.  All of 
these parameters were analyzed on monthly basis. 
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3.1. STANDARD PRECIPITATION INDEX (SPI) 

The Standard Precipitation Index (SPI) was suggested 
by McKee [9] to calculate the drought level at different 
time scales from long term of historical precipitation 
(normally over than 30 years). The detail in calculating SPI 
can be referred to [13,14]. 

The study used monthly precipitation to compute 
SPI1, SPI3 and SPI6 for 1-, 3- and 6-months drought 
intervals for drought hazard on rice, field crops, and fruits, 
respectively. The past precipitation data from 1951 until 
2017 was grouped into four time steps which are 1960s 
(1951-1970), 1980s (1971-1990), 2000s (1991-2010) and 
2020s (2011-2017). 

The observed daily precipitation data were used to 
converted to monthly precipitation for 12 months. The 
distribution of monthly precipitation has a distribution 
pattern of gamma distribution function [6] and hence for 
SPI analysis, it is transformed to standard normal 
distribution function [15]. The SPI values generally ranging 
from -3 to 3 for monthly precipitation [9] are calculated 
by using SPI generator software V.1.7.5 developed by 
National Drought Mitigation Center [10]. 

3.2. DROUGHT HAZARD CLASSIFICATION 

Drought hazard level was analyzed from SPI values 
that included SPI1, 3 and 6. The SPI values were 
categorized into five hazard levels as very low (above 0), 
low (-0.01 to -0.99 ), medium (-1 to -1.49), high (- 1.50 to -
1.99), and very high (less than -2) which followed the 
suggestion of Tingsanchali and Piriyawong [14] as shown in 
table 1.  

Table 1 Drought Hazard Classification [9, 14] 

Drought 
Hazard Ranges 

Category [9] Drought 
Hazard 

Level [14] 
SPI < -2 Extremely Dry Very High 

-1.50 to -1.99 Severely Dry High 
-1.00 to -1.49 Moderately Dry Medium 
-0.01 to -0.99 Near Normal Low 

SPI> 0 Wet Very Low 

3.3. THEORY OF RUNS   

Drought characteristic includes several drought 

conditions such as drought event (DE), duration (DD), 
severity (DS) and intensity (DI) by using Theory of Runs 
(ToR) to define and analyze [4,7]. The ToR is a statistical 
property of drought situation. DE is a period in which the 
SPI value is lower than zero with lowest SPI less than -1. 
DD is the number of months in a DE. The DS is the 
absolute value of summation of SPI values per DE.  DI is 
the ratio of DS and DD as presented in equation 1 and 2. 
The inverse distance weighted interpolation method (IDW) 
was selected to develop drought characteristic and 
drought hazard maps based on SPI for the eastern region 
of Thailand. 

Table 2 Drought Classification based on Drought Event, 
Drought Duration, Drought Severity and Drought 
Intensity (DE, DD, DS and DI), respectively 

Drought 
Hazard Ranges 

  Drought      
Conditions 

Drought 
Hazard 
Level 

      Drought Event, DE (Event) 
                      Less than 20 Very Low 

              21 to 40 Low 
              41 to 60 Medium 
              61 to 80 High 

                     Over than 81 Very High 
        Drought Duration, DD (Month) 

                     Less than 1 Very Low 
            1 to 2 Low 
             2 to 3 Medium 
             3 to 4 High 

                    Over than 4 Very High 
Drought Severity, DS 

More than 0 Wet Very Low 
0 to -1 Near Normal  Low 

-1 to -1.5 Lightly Dry Medium 
-1.5 to -2 Moderate Dry High 

Less than -2 Extremely Dry Very High 
Drought Intensity, DI 

More than 0 Wet Very Low 
0 to -0.25 Near Normal  Low 

-0.26 to -0.5 Lightly Dry Medium 
-0.51 to -0.75 Moderate Dry High 

Less than -0.76 Extremely Dry Very High 
  

𝐷𝑆 𝑥  (1) 

𝐷𝐼   (2) 
Where, xi is SPI value which is lower than zero. 
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All drought characteristics are categorized into five 
hazard levels such as very low, low, high and very high for 
1960s, 1980s, 2000s and 2020s as shown in Table 2. 

 

Figure 2 Drought Conditions using Theory of Runs 

4. RESULTS 

4.1. STANDARD PRECIPITATION INDEX  

The observed monthly precipitation was used to 
generate SPI values for 1, 3 and 6 months. The SPI1 is 
equivalent to standardized monthly rainfall for rice crop 
which can stand shortage of rainfall for one month. The 
SPI3 is for standardized 3-month rainfall for field crops (e.g 
cassava, maize, pineapple and corn) which can stand 
shortage of rainfall for 3 months. The SPI6 is for 
standardized 6-month rainfall for orchard fruits such as 
durian, mangosteen, rambutan, salacca, etc., which can 
stand shortage of rainfall for 6 months. Thus, SPI-1, 3 and 
6 are considered in this study.  

Table 3 The average SPI Value in 1960s, 1980s, 2000s 
and 2020s at Prachin Buri Meteorological 
Station. 

Season 1960s 1980s 2000s 2020s 
Rainy SPI-1 0.21 0.04 -0.25 0.04 

SPI-3 0.32 0.10 -0.31 -0.19 
SPI-6 0.41 0.11 -0.32 -0.46 

Summer SPI-1 0.35 0.04 0.00 -0.43 
SPI-3 0.46 -0.03 -0.17 -0.50 
SPI-6 0.38 0.01 -0.29 -0.23 

Winter SPI-1 0.30 0.39 0.04 0.35 
SPI-3 0.13 0.16 -0.37 0.21 
SPI-6 0.34 0.09 -0.54 0.35 

Data from 16 meteorological stations were used to 
analyze and compute SPI values during 1950 until 2017. 
The SPI value normally showed on a range -3 to 3 as 
recommended of Mc Kee [9]. Table 3 shows SPI-1, 3 and 
6 values at Prachin Buri meteorological station in three 

seasons (rainy, summer and winter) for four different time 
steps (1960s, 1980s, 2000s and 2020s).  

The SPI values tend to change from positive in the 
past to negative at the present time for all drought 
durations. The critical decade is in 2000s because the SPI 
values are negative in rainy and summer seasons. This 
indicates the existence of drought problem in both 
seasons. The historical trends of SPI-1, 3 and 6 are highly 
fluctuating from -3 to 3 for monthly rainfalls   during 1950 
to 2017. The fluctuation of SPI is decreased with the 
increase in the duration of SPI. The SPI1 has more 
fluctuation than SPI3 and SPI6. The fluctuations of SPI, 
SPI3 and SPI6 of the Prachin Buri Station are shown in 
figure 3. 

(a) SPI-1 

(b) SPI-3 

(c) SPI-6 

Figure 3 SPI-1, -3 and -6 of the Prachin Buri 
Meteorological Station. 

4.2. DROUGHT HAZARD MAPS 

The monthly drought hazard maps are categorized 
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into five hazard levels (very low, low, medium, high and 
very high) as shown figure 4. For example, in the summer 
month of May 2015, the very high and high hazard levels 
exist in Sa Kaeo, Chachoengsao and Chon Buri Provinces. 
While Rayong, Chantha Buri and Trat provinces exhibit 
very low, low and medium hazard levels, respectively. 
The percentage area of each hazard level are 0.05% for 
very low, 12.80% for low, 49.11% for medium, 29.31% for 
high and 8.70% for very high. However, the change in 
drought hazard map depends on specific locations and 
time. 

 

Figure 3 Meteorological Drought Hazard Map for SPI-1 
in May 2015 

4.3. DROUGHT CHARACTERISTICS 

The multiple drought characteristics namely DD, DE, 
DS and DI and hazard levels of previous drought situations 
are evaluated by using the Theory of Runs. The results of 
all drought characteristics for SPI-1 are separated into 
different time scales. The DE of 20-year intervals shows to 
have 54 (1960s), 59 (1980s), 59 (2000s) and 19 (2020s) 
events. Drought duration (DD) during 1950-2017 varies 
from 1.90, to 1.94, 2.06 and 1.99 months for the periods 
of 1960s, 1980s, 2000s and 2020s, respectively. Moreover, 

the averages of DS and DI are in the range of -1.31 (1960s) 
to -1.50 (2000s) and -0.66 (1960s) to -0.72 (2000s) 
respectively. This shows a slight change from medium to 
high hazard levels. All drought characteristic represented 
by SPI shows an increasing trend for past (1960s) to 
present (2020s) time as shown in figure 5.      

5. CONCLUSION 

The results of this study yield drought hazard maps 
by analyzing drought indicator (Standard Precipitation 
Index; SPI). The SPI-1, 3 and 6 values refer to standardized 
rainfalls of 1 month, 3 months and 6 months  which serve 
as an indicator in judging the effects on shortage of rainfall 
on rice paddy, field crops and orchard fruits. The drought 
hazard in May 2015 has very high level at Sa Kaeo, 
Chachoengsao and Chon Buri provinces and low hazard 
level in some parts of Rayong, Chantha Buri and Trat 
provinces. The hazard levels were classified into five 
levels and the percentages area which are very low 
(0.05%), low (12.80%), medium (49.11%), high (29.31%), 
and very high (8.70%). All drought characteristic shows a 
slightly increased trend. The hazard values of DD is 1.90 
to 2.06 months, DE is 54 to 59 events, DS is -1.31 to -1.50, 
DI is -0.66 to -0.72. This study will be useful for agricultural 
planners and farmers to learn the adaptation practices 
such as changing type of crops and cultivation time in the 
past and at present for future improvement.  
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Figure 5 Meteorological Drought Hazard Characteristics of Eastern Region in 1960s, 1980s, 2000s and 2020s, respectively 
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Abstract 

The Mun River Basin is one of the river basin in Thailand that is faced drought disaster. It impacts to agriculture area of 
country which was a huge loss of income. Thus, this research presents an assessment of drought to agricultural area in Mun 
River Basin under climate change projection from three Reginal Climate Models (RCMs) under two Representative 
Concentration Pathway (RCP4.5 and 8.5). The future projection is considered into three future period 2020s, 2050s and 2080s. 
The study used Standardized Precipitation Index (SPI), the distance from surface water resources, and groundwater yield to 
analyze the future drought hazard with Analytic Hierarchy Process (AHP) for determination the weighting factor. The drought 
period bases on standing shortage of rainfall for rice, field crops and fruit crops so the SPI were evaluated as SPI1, SPI3, and 
SPI6, respectively. The future drought hazard maps were showed as four drought levels: very low, low, medium, and high. 
The results found that SPI1 under RCP4.5 and 8.5 have a trend of drought level as low and medium level in 2020s – 2080s. 
For SPI3 under both RCP4.5 and 8.5, the drought level has trended to decrease both in 2050s and 2080s by compare with in 
2020s, changing form high to medium and low level. For SIP6 under RCP4.5, the drought hazard level has trended to decrease 
severity under RCP4.5 both in 2050s and 2080s by changed from high to medium. Whereas, the drought hazard level under 
RCP8.5 was the high hazard level in 2050s and 2080s. 
Keywords: Analytic Hierarchy Process, Climate Change, Drought Hazard, Mun River Basin, SPI 

 
1. INTRODUCTION 

Most of the drought problems are caused by the 
absence of seasonal rainfall and a little or no rainfall for 
the long time in river basin. They also include a changing 
river basin or land use change as a result of community 
expansion, economic activities, etc. The climate change is 
one of factors affecting drought disaster [18], [4]. The 
drought often impacts on the agricultural sector, causing 
losses in many ways. Many river basins in Thailand are 
faced with drought disaster almost every year, especially 
the river basin in the Northeast. The Northeast is an 
important area of economic crops such as rice, sugarcane, 
cassava, and corn, etc. These crops have a large 
production volume in this region worth several hundred 
thousand million baths. The one of the major river basins 
in the Northeast is Mun River Basin. In 1997, this river basin 
suffered severe drought that affected agricultural and 
caused damage of over 9,300 million baths. In the future, 
it is predicted that the drought will likely be more severe 
from climate and land use change. The study of climate 
change impact on hydrological cycle found that the 

important factors for streamflow in river basin are 
temperature and rainfall [13]. Besides, the streamflow 
changing based on land use change [2], [12]. The 
Standardized Precipitation Index (SPI) is used to analyze 
drought hazard from previous study [3], [15]. The study of 
drought severity using SPI in the lower Nam Phong river 
basin, which is sub-river in Mun River Basin, indicated that 
SPI can be used as index for monitoring drought [9], [16]. 
Moreover, the study of Tingsanchali and Piriyawong [9] 
used other factors, which are distance from surface water 
resources and groundwater yield, to study the drought 
hazard severity. Therefore, the aim of this research is to 
assess of the future drought hazard in Mun River Basin 
depend on the rainfall under climate change and land use 
condition using combination of SPI value, distance from 
surface water resources, and groundwater yield. 

2. STUDY AREA AND DATA COLLECTION 

2.1. STUDY AREA 

The Mun River Basin is the largest watershed as show 
in Fig.1. It is located in Northeast Thailand which covers 
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10 Provinces: Amnat Charoen, Burirum, KhonKaen, 
Mahasarakham, Nakhon Ratchasima, Roi Et, Sisaket, Surin, 
Ubon Ratchathaini, and Yasothon. The Mun River Basin, 
which can be divided as Upper Mun, Middle Mun, and 
Lower Mun, lies between longitudes 101o30’ – 105o30’ E, 
and latitudes 14o – 16o N. The river in this basin flows east 
and converges with the Chi River Basin before reaching its 
confluence with the Mekong River [6}. The basin area of 
the Mun River Basin is approximately 71,000 km2 with 75% 
of agricultural area. The rainfall pattern this area is 
influenced by the southeast monsoon so it has rainfall 
duration in May to September. The annual rainfall is 
between 800 -1,800 mm. The average monthly 
temperature ranges between 24oC – 30oC [6]. 

Figure 1 Location of study area in the Mun River Basin 

2.2. DATA COLLECTION 

The climate data were obtained from observation 
stations of Thai Meteorological Department (TMD) and 
Royal Irrigation Department (RID) in the Mun River Basin 
and nearby. These observated climate data were used as 
calibration and validation data for methods of bias 
correction and analysis standardized precipitation index 
(SPI) [10]. The data of groundwater were used from 
measuring the groundwater level of Department of 
Groundwater Resources (DGR). Moreover, the three 
Regional Climate Changes (RCMs), which are ACCESS, 
CNRM, and MPI with 0.5o per daily resolution, were 
projected the future climate change under two 
Representative Concentration Pathway (RCP4.5 and 8.5). 

3. METHODOLOGY 

There are three steps for future drought hazard 
assessment in the Mun River Basin. Firstly, the linear 
downscaling method was applied for bias correction step 
to compare and project the future climate. Secondly, this 
step is an analysis the drought parameters which are SPI, 
distance from surface water resources, and groundwater 
yield. SPI was considered from average three future 
climate (rainfall) projection of the resulted first step. This 
step determined the drought weighting factors by using 
Analytic Hierarchy Process (AHP) method [10]. Lastly, it is 
a simulation the drought hazard levels and prediction the 
future drought hazard maps under RCP4.5 and 8.5 into 
three periods: near future (2020s), mid future (2050s), and 
far future (2080s). 

3.1. BIAS COLLECTION 

Bias correction is a comparing the RCMs data with the 
observation data during the historical period. When doing 
bias correction, the RCMs data should have a consistent 
value and pattern with the observation data. The daily 
rainfall data of three RCMs were adjusted data by linear 
scaling method in this study. Due to this method was used 
from previous studied [8] – [14] to increase precision of 
predicted data. Equations (1) and (2) were used for bias 
correction of historical and simulated rainfall data of RCMs 
with the observation rainfall data, respectively. The 
historical and predicted period of this study are 1970 – 
2010 and 2011 – 2100, respectively. The standard 
deviation (SD) and mean values were applied to examine 
the precision of the dispersion and central tendency of 
data between RCMs and observation. 

𝑅 , 𝑅 , 𝛼  (1) 
𝑅 , 𝑅 , 𝛼  (2) 

Where 𝑅  is the rainfall, “his” and “sim” are the 
historical and simulated RCMs data, respectively, “ ′ “ is 
the corrected value, 𝛼  is the weighting factor on 

monthly unit  𝛼 ,

,
𝑛 , 𝑛  is the number 

days in month, base is the baseline data. 
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3.2. STANDARDIZED PRECIPITATION INDEX (SPI) 

The SPI is the one of simple calculated drought 
indices and it is often taken as indicator of drought hazard 
levels with different time scales [8], [14]. The SPI is 
computed by fitting the rainfall to a suitable distribution 
and transforming it into standard normal distribution. The 
SPI is calculated as Eq. (3) which use monthly rainfall data 
so the daily rainfall was changed as monthly rainfall for 
12 months. 

𝑆𝑃𝐼  
𝑥 �̅�

𝑆𝐷
 (3) 

Where 𝒙𝒊 is normalized rainfall, 𝒙 is long term mean 
rainfall, SD is standard deviation. 

3.3. DETERMINATION OF DROUGHT WEIGHTING 
FACTORS 

The SPI value, distance from water resources, and 
groundwater yield are drought factors to delineate 
drought hazard level in the Mun River Basin. The 
determination the drought weighting factors were 
computed by Analytical Hierarchy Process (AHP) method. 
The distance from surface water resources such as 
reservoirs or river or irrigation canals was analyzed based 
on three range levels (near, mid, and far). Groundwater 
yield were classified into four level depending on aquifer 
storage level and recovery rate at each location measured 
from data of groundwater pumping test and previous 
records. The AHP was separated as four levels drought 
hazard that are very low, low, medium, and high level. 
The first step of APH is the rank factors from 1 to 9 levels 
following relative significant scales. The taking no.1 is 
equally desirable of the same importance level for a pair 
of two drought factors. The no.3, 5, 7, and 9 are taken as 
moderately, strongly, very strongly, and extremely 
preferred. This study found that SPI value has more 
effective on agricultural area than the distance from 
surface water resource and groundwater yield. The next 
step of AHP is a creating the judgment matrix by using 
significant scales to weight each factors. The validity of 
calculation weights of the drought factors with AHP were 
examined the by using consistency indicators namely: 
Eigen values, consistency index and consistency ratio. 

Equations (4) – (6) show the equation of consistency 
indicators. 

𝜆 𝑎 𝑊  (4) 

𝐶𝑅  
𝜆 𝑛

𝑛 1
 (5) 

𝐶𝐼    (6) 

Where CI is the consistency index, CR is the 
consistency ratio, RI is the random inconsistency index [1], 
𝜆  is the Eigen value, aij is the judgment matrix data, 
Wi is the drought parameter weight i, n is the number of 
factors. 

The drought hazard index can be computed by Eq. (7). 

𝐻𝑎𝑧𝑎𝑟𝑑 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥  𝑐 𝑊 𝑐 𝑊 𝑐 𝑊  (7) 
Where ci is the scores, and Wi is the weight 

(W1+W2+W3=1) [10]. The ranges of score from 1-100% are 
defined in accordance with the ranges of drought hazard 
parameter. The values of W1, W2, and W3 are determined 
according to the relative influence, which are achieved 
from survey and field data, among the SPI, the distance 
from surface water resources, and ground water yield (as 
shown in Table 1). 

Table 1 Weighting factors and coefficient of drought 
hazard factors 

No  Parameters Drought Hazard Level ci Wi 

1 SPI Extremely dry (<-0.75) 
Severely dry (-0.51 to -0.75) 
Moderately dry (-0.26 to -0.50) 
Near normal (-0.01 to -0.25) 
Wet (>0) 

1.00 
0.80 
0.60 
0.40 
0.20 

0.63 

2 Distance of 
water 
resources 
(km)  

Very far (>20.01) 
Far (10.01 to 20.00) 
Medium (5.01 to 10.00) 
Near (<5) 

1.00 
0.75 
0.50 
0.25 

0.26 

3 Ground  
water yield  
(m3/hr) 

Very high (<2) 
High (2 to 10) 
Moderate (10 to 20) 
Low (>20) 

1.00 
0.75 
0.50 
0.25 

0.11 
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4. RESULTS AND DISCUSSIONS 

4.1. CLIMATE BIAS CORRECTION AND 
PROJECTION 

The average daily rainfall of three RCMs (ACCESS, 
CNRM, and MPI) were used to project the future climate 
under RCP4.5 and 8.5. The baseline data used from Thai 
Meteorological Department (TMD) in the Mun River Basin 
and surrounding to compare and adjust daily observed 
and simulated data by using linear scaling in 1970 – 2010. 
Table 2 shows the mean and SD which were employed to 
validate the dispersion and central tendency of the 
rainfall data between baseline and RCMs [10]. The results 
indicated that the mean values are quite near the baseline 
data. But the mean value for some stations are slightly 
higher than baseline data. Whereas, the SD values of three 
RCMs are rather lower than baseline values almost all 
TMD stations.  

Table 2 Performance of downscaling method 

Sta. ID Indica- 
tors 

Base- 
line 

ACCESS CNRM MPI 

381301 Mean 
SD 

3.15 
10.37 

3.50 
6.90 

3.52 
6.96 

3.35 
6.44 

383201 Mean 
SD 

4.13 
12.14 

4.70 
9.57 

4.75 
11.02 

4.59 
9.11 

403201 Mean 
SD 

2.98 
9.31 

3.39 
7.15 

3.38 
7.53 

3.17 
6.37 

405201 Mean 
SD 

3.68 
11.29 

4.02 
7.20 

4.23 
8.40 

3.97 
8.97 

407301 Mean 
SD 

4.15 
11.89 

5.00 
9.43 

5.16 
10.62 

5.45 
12.54 

407501 Mean 
SD 

4.32 
12.44 

4.94 
8.89 

4.96 
9.62 

4.90 
10.68 

431201 Mean 
SD 

2.78 
8.83 

3.55 
8.67 

3.40 
9.29 

3.32 
8.36 

431401 Mean 
SD 

2.93 
9.10 

3.68 
8.85 

3.48 
9.02 

3.49 
8.75 

432201 Mean 
SD 

3.74 
10.84 

4.37 
8.38 

4.32 
8.35 

4.24 
8.83 

432301 Mean 
SD 

3.89 
11.35 

4.54 
9.74 

4.39 
8.82 

4.36 
9.81 

432401 
 

Mean 
SD 

3.77 
11.38 

4.24 
7.83 

4.17 
7.89 

4.02 
7.30 

436401 Mean 
SD 

3.21 
9.55 

3.95 
8.41 

3.81 
9.55 

3.78 
8.70 

 
 

The future rainfall were projected by calculating from 
the average daily rainfall of three corrected RCMs under 
RCP4.5 and 8.5 for three time periods. The data average 
method can increase the accuracy of predicted data and 
decrease the central tendency. 

The future rainfall projection of Ubon Ratchathani 
meteorological station (407501) in the Mun River Basin was 
showed in this study as Table 3. The results of future 
rainfall projection on 2020s (2011 – 2040), 2050s (2041 – 
2070), and 2080s (2071 – 2100) under RCP4.5 and 8.5 
founded that they did not change  for RCP4.5 and 
increased about 1% for RCP8.5. 

Table 3 Annual rainfall rates with different RCPs on 
2020s, 2050s and 2080s at Ubon Ratchathani 
Meteorological Station (407501) 

Time 2020s 2050s 2080s 
RCPs 4.5 8.5 4.5 8.5 4.5 8.5 

Rainfall 1,732 1,664 1,707 1,741 1,738 1,680 

4.2. DROUGHT HAZARD ASSESSMENT 

4.2.1. STANDARDIZED PERCIPITATION INDEX (SPI) 
DETERMINATION 

The SPI is considered a drought period base on rainfall 
shortage. The SPI were evaluated as SPI1, SPI3, and SPI6 
for plants shortage rainfall of 1, 3, and 6 month, 
respectively. The SPI1, SPI3, and SPI6 use to analyze 
plants shortage rainfall for paddy field (rice), field crop, 
and fruit crop, respectively. The values of SPI range 
between -3 to 3 depend on actual rainfall [13]. This study 
can be classified into four drought levels: mild drought 
(SPI: -0.01 to -0.25), moderate drought (SPI: -0.26 to -0.50), 
severe drought (SPI: -0.51 to -0.75), and extreme drought 
(SPI: <-0.75) as shown in Table 2. The TMD stations were 
used to compute SPI for three RCMs during 1970 – 2010. 
Table 4 illustrates the results of SPI1, SPI3, and SPI6 values 
in 2020s, 2050s, and 2080s under both RCP4.5 and 8.5. 
The SPI1, SPI3, and SPI6 in 2020s, 2050s, and 2080s have 
the negative values all TMD stations in the Mun River 
Basin. The negative value of SPI indicates a drought 
condition. 
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Table 4 The SPI1, SPI3 and SPI6 values at TMD stations 
in 2020s, 2050s and 2080s under RCP4.5 and 8.5 

Sta. ID 2020s 2050s 2080s 
RCPs 4.5 8.5 4.5 8.5 4.5 8.5 

SPI1 
381301 -0.18 -0.23 -0.19 -0.17 -0.15 -0.18 
383201 -0.20 -0.19 -0.22 -0.17 -0.20 -0.16 
403201 -0.17 -0.21 -0.14 -0.13 -0.09 -0.13 
405201 -0.19 -0.18 -0.09 -0.12 -0.16 -0.12 
405301 -0.22 -0.19 -0.09 -0.07 -0.10 -0.10 
407301 -0.16 -0.18 -0.14 -0.09 -0.09 -0.13 
407501 -0.14 -0.17 -0.13 -0.09 -0.09 -0.12 
409301 -0.21 -0.17 -0.10 -0.10 -0.05 -0.09 
431201 -0.19 -0.19 -0.13 -0.11 -0.08 -0.13 
431401 -0.20 -0.20 -0.13 -0.12 -0.19 -0.14 
432201 -0.19 -0.21 -0.16 -0.13 -0.10 -0.13 
432301 -0.21 -0.23 -0.15 -0.13 -0.13 -0.14 
432401 -0.17 -0.20 -0.15 -0.13 -0.12 -0.12 
436401 -0.21 -0.21 -0.16 -0.13 -0.11 -0.14 

SPI3 
381301 -0.31 -0.38 -0.32 -0.30 -0.24 -0.32 
383201 -0.31 -0.37 -0.35 -0.31 -0.31 -0.28 
403201 -0.35 -0.42 -0.28 -0.28 -0.21 -0.26 
405201 7.65 -0.36 -0.13 -0.25 -0.24 -0.23 
405301 -0.30 -0.34 -0.19 -0.16 -0.18 -0.17 
407301 -0.29 -0.31 -0.24 -0.19 -0.18 -0.23 
407501 -0.28 -0.31 -0.24 -0.20 -0.19 -0.22 
409301 -0.27 -0.29 -0.22 -0.19 -0.15 -0.17 
431201 -0.39 -0.38 -0.26 -0.24 -0.22 -0.26 
431401 -0.39 -0.40 -0.23 -0.27 -0.37 -0.28 
432201 -0.33 -0.36 -0.28 -0.24 -0.04 -0.23 
432301 -0.36 -0.39 -0.26 -0.24 -0.23 -0.24 
432401 -0.33 -0.36 -0.28 -0.26 -0.23 -0.22 
436401 -0.39 -0.40 -0.29 -0.27 -0.24 -0.26 

SPI6 
381301 -0.45 -0.49 -0.47 -0.42 -0.34 -0.45 
383201 -0.46 -0.53 -0.50 -0.49 -0.49 -0.47 
403201 -0.53 -0.57 -0.44 -0.43 -0.40 -0.40 
405201 -0.53 -0.53 -0.22 -0.42 -0.36 -0.41 
405301 -0.45 -0.48 -0.33 -0.30 -0.33 -0.30 
407301 -0.48 -0.49 -0.43 -0.38 -0.36 -0.41 
407501 -0.49 -0.51 -0.45 -0.40 -0.39 -0.41 
409301 -0.40 -0.41 -0.35 -0.34 -0.29 -0.30 
431201 -0.54 -0.52 -0.37 -0.38 -0.38 -0.40 
431401 -0.54 -0.56 -0.34 -0.42 -0.51 -0.44 
432201 -0.53 -0.53 -0.45 -0.42 -0.38 -0.40 
432301 -0.54 -0.55 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 
432401 -0.50 -0.53 -0.48 -0.45 -0.41 -0.39 
436401 -0.55 -0.54 -0.44 -0.42 -0.41 -0.41 

4.2.2. WEIGHTING FACTOR DETERMINATION 

The SPI, distance from surface water resource, and 
groundwater yield were calculated the weighting factors 
by using AHP. The weight value was evaluated from 
relatively according to the ground survey, questionnaire, 
and meteorological stations data in the Mun River Basin. 
The result of survey indicated that the SPI has a greater 
influence on the distance from surface water resources 
and groundwater yield. Besides, the SPI has the highest 
effect on rice cultivation during drought duration. The 
pairwise comparison matrix is created a 3x3 matrix as 
shown in Table 5. The each element values in row were 
defined as each drought factors. The values of 1, 3, and 5 
were set in first row of element respectively. Moreover, 
the value of 1 is given to all elements along the diagonal 
of matrix. In the matrix element of each column below 
the diagonal element, the reciprocal value of the element 
above the diagonal element is used to fill in [11], [17]. The 
pairwise comparison matrix is normalized weight by 
setting the sum of each column equal 1. The weight of 
SPI, distance from surface water resources, and 
groundwater yield are 0.63, 0.26, and 0.11 respectively as 
shown in Table 6. The consistency parameters such as 
Eigen value (𝜆𝑚𝑎𝑥), consistency index (CI), and consistency 
ratio were used to verify the weighting factors. The Eigen 
value should be equal to the number of all drought 
hazard parameters. The consistency index and ratio 
should be close to zero. The study found that the Eigen 
value has equal the number of hazard parameter, which 
is 3. The consistency index and ratio are about zero. 

Table 5 Pairwise Comparison Metrix 

Hazard 
Factors 

SPI 
Value 

Distancefrom 
water 

Resource 

Groundwater 
Yield 

SPI Value 1 3 5 
Diatance 

from Water 
Resource 

1/3 1 3 

Geoundwater 
Yield 1/5 1/3 1 
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(a) Drought hazard maps for paddy field SPI1 under RCP4.5 and 8.5 
 

(b) Drought hazard maps for field crops SPI3 under RCP4.5 and 8.5 
 

(c) Drought hazard maps for fruit crops SPI6 under RCP4.5 and 8.5 

Figure 2 Future meterological drought hazard maps of the Mun River Basin for 2020s, 2050s, and 2080s 
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Table 6 Determination the normalized weights for 
thematic layer 

Hazard 
Factors 

SPI 
Value 

Distance 
from 
water 

Resources 

Groundwater 
Yield 

Weight 
(Wi) 

SPI Value 15/23 9/13 5/9 0.63 
Diatance 

from Water 
Resources 

5/23 3/13 3/9 0.26 

Geoundwater 
Yield 3/23 1/13 1/9 0.11 

Summation 1.00 1.00 1.00 1.00 

4.3. DROUGHT HAZARD LEVEL PREDICTION 

The drought hazard indexs were computed to create 
the drought hazard map in the Mun River basin as shown 
in Fig. 2. The minimum and maximum drought hazard 
indices are 34 - 87.  Therefore, the drought hazard levels 
can be separated into four levels by normalized in a range 
of 0 – 100%, which are very low (0 – 25%), low (25 – 50%), 
medium (50 – 75%), and high (75 – 100%). Figure 2(a) 
shows the paddy field of future drought hazard maps with 
SPI1 under different RCPs in 2020s – 2080s. It indicated 
that drought hazard levels in 2080s for RCP4.5 and 8.5 
were unchanged from 2020s and 2050s. The drought 
hazard level of SPI1 under RCP4.5 and 8.5 in 2020s – 2080s 
tends to be mostly low and medium. Figure 2(b) shows 
the field crop of future drought hazard maps with SPI3 
under different RCPs in 2020s – 2080s. They study found 
that the drought hazard map has trended to decrease 
severity under RCP4.5 and 8.5 both in 2050s and 2080s by 
changed from high to medium and low. Figure 2(c) shows 
of the fruit crops future drought hazard maps with SPI6 
under different RCPs in 2020s – 2080s. The result showed 
that drought hazard level has trended to decrease 
severity under RCP4.5 both in 2050s and 2080s by 
changed from high to medium. Whereas, the drought 
hazard level under RCP8.5 has trended to increase 
severity as high in 2050s and 2080s. The almost map of 
SPI6 under RCP8.5 was the high hazard level in 2050s and 
2080s. Therefore, the drought under different RCPs (4.5 
and 8.5) have more significant in the Mun River Basin in 
2020s – 2080s for every crops. 

5. CONCLUSIONS 

The Mun River Basin future drought hazard was 
evaluated in 2020s – 2080s under both RCP4.5 and 8.5. 
The three parameters which are SPI, the distance from 
surface water resources, and groundwater yield were used 
to analyze the drought hazard. The future drought hazard 
map were presented as four levels which are very low, 
low, medium, and high into three time scales (2020s, 
2050s, and 2080s) under RCP4.5 and 8.5. For SPI1 under 
RCP4.5 and 8.5, the drought hazard level tends to be 
mostly low and medium in 2020s – 2080s. It did not 
change each time period. For SPI3 under RCP4.5 and 8.5, 
the drought level has trended to decrease both in 2050s 
and 2080s by compare with in 2020s, changing form high 
to medium and low levels. For SIP6 under RCP4.5, the 
drought hazard level has trended to decrease severity 
under RCP4.5 both in 2050s and 2080s by changed from 
high to medium. Whereas, the drought hazard level under 
RCP8.5 was the high hazard level in 2050s and 2080s. 
However, this study is only a projection of the future 
drought hazard base on rainfall (SPI). If  other factors such 
as evapotranspiration, soil moisture conditions, and 
change in discharge are taken into account, they may have 
changed this results. The study results of future drought 
can help to local people, researchers and policymakers to 
adapt and change agricultural cycle to reduce potential 
damage.  
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บทคัดย่อ 

การคาดการณ์ปริมาณฝนตามระดับความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกแบบใหม่มีความสำคัญต่อการวางแผนจัดการทรัพยากรน้ำในระดับภูมิภาค 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณฝนในพื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์และอ่างเก็บน้ำลำปาวในพื้นที่ลุ่มน้ำชีใน
อนาคต โดยใช้ข้อมูลจากแบบจำลองภูมิอากาศโลกจำนวน 4 แบบจำลอง ได้แก่ HadGEM2 AO RA,  HadGEM2 AO RegCM, HadGEM2 AO 
YSU RSM และ CORDEX SEA MPI ESM MR ภายใต้กรณีคาดการณ์ RCP4.5 และ RCP8.5 ระหว่าง พ.ศ.2563-2593 นำมาเปรียบเทียบกับข้อมูล
ปริมาณฝนปีฐานระหว่าง พ.ศ.2549-2559 ผลการศึกษาพบว่า การเปลี่ยนแปลงปริมาณฝนในอนาคตในพื้นที่อ่างเก็บน้ำทั้ง 2 แห่งมีทิศทางและ
แนวโน้มที่คล้ายคลึงกัน ปริมาณฝนจากกรณี RCP4.5 แสดงค่าเฉลี่ยรายปีระหว่าง 1,044.2 มม.-1,441.3 มม. และกรณี RCP8.5 มีค่าระหว่าง 
1,100.3 มม.-1,320.7 มม. ซึ่งในภาพรวมมีค่าสูงกว่าปีฐานระหว่าง 3.2%-4.5% สำหรับการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงรายเดือนและฤดูกาล พบว่า
ในช่วงฤดูฝน (สิงหาคม-ตุลาคม) กลุ่ม HadGEM2 AO แสดงค่าต่ำกว่าปีฐาน ในทางตรงกันข้าม ในช่วงฤดูน้ำน้อย (พฤศจิกายน-กรกฎาคม) ปริมาณ
ฝนในอนาคตมีค่าสูงกว่าปีฐาน ซึ่งมีเฉพาะ CORDEX SEA MPI ESM MR เท่านั้นที่แสดงค่าปริมาณฝนรายเดือนสอดคล้องกับข้อมูลปีฐานในทั้ง 2 
กรณีคาดการณ์ ผลของการศึกษานี้คาดว่าจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเตรียมการรับมือต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
บูรณาการร่วมกับการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำในอนาคต 
คำสำคัญ: การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ, แบบจำลองภูมิอากาศโลก, ปริมาณฝน, อ่างเก็บน้ำ, ลุ่มน้ำชี 

Abstract 

Projections of rainfall based on the Representative Concentration Pathways (RCP) are important for water resource 
management planning in local region. This study aimed to assess future rainfall trends covering the Ubolratana Dam and Lam 
Pao Dam in the Chi Basin, using data from four Global Climate Models (GCMs): HadGEM2 AO RA, HadGEM2 AO RegCM, HadGEM2 
AO YSU RSM and CORDEX SEA MPI ESM MR under the scenario cases RCP4.5 and RCP8.5 between 2020-2050, compared with 
the observed rainfall data between 2 0 0 6 - 2 0 1 6 .  The results of the study indicated that future rainfall changes in the two 
reservoir areas showed similar directions and trends. Future rainfall from the RCP4 .5  shows the annual average of 1 ,044 .2 -
1,441.3 mm, and in the RCP8.5 is between 1,100.3-1,320.7 mm, which overall is higher than the baseline year between 3.2%-
4.5%. For the analysis on monthly and seasonal changes, it was found that during the rainy season (August-October) the 
HadGEM2  AO group was lower than the baseline year. In contrast, during the low season (November-July), the rainfall was 
higher than the baseline year, with only CORDEX SEA MPI ESM MR showing the monthly rainfall values consistent with the 
baseline year data in both scenario cases. The results of this study are expected to be applied to prepare for the response to 
climate change situations, integrated with future reservoir management. 
Keywords: Climate change, Global Climate Model, Rainfall, Reservoir, Chi Basin 

 
1. ที่มาและความสำคัญของปัญหา 

ในปัจจุบันการใช้พลังงานและอุตสาหกรรมจำนวนมากทำให้
เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศที่เพิ่มมากขึ้นใน
เวลาอ ันรวดเร ็ว ส่งผลให้เก ิดป ัญหาการเปลี ่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ตามการรายงานของ Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC) พบว่า หลายพื้นที่มีปริมาณฝนน้อยหรือ

บางพื้นที่มีปริมาณฝนมาก ส่งผลต่อการเกิดปัญหาภัยแล้ง-น้ำท่วม 
ดังนั้นการคาดการณ์ตัวแปรที่สำคัญภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ จึง
เป็นสิ่งที่มีความเพื่อรับมือต่อปัญหาและบรรเทาความสูญเสียที่จะ
เกิดขึ ้นในอนาคต IPCC ได้ทำการพัฒนาภาพฉายการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกแบบใหม่ที่เรียกว่า Representative Concentration 
Pathways (RCPs) [1] เพื่อใช้ควบคู่กับแบบจำลองภูมิอากาศโลก 
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(General Circulation Models, GCMs) ที่ผ่านการปรับลดความ
คลาดเคลื่อนของผลการคำนวณ (Bias corrected) เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว [2] ซึ ่งม ีว ัตถ ุประสงค์เพ ื ่อคาดการณ์แนวโน้มของการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคต โดยได้แบ่งสถานการณ์จำลองเป็น 
4 รูปแบบ ประกอบด้วย RCP2.6 RCP4.5 RCP6 และ RCP8.5 [1] 
สำหรับในประเทศไทยนั้น ได้มีหน่วยงานที่นำข้อมูลของ GCM มา
พัฒนาและเผยแพร่เพื่อการศึกษาคือ สถาบันสารสนเทศทรัพยากร
น้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. [3] 

เขื่อนอุบลรัตน์และเขื่อนลำปาวเป็นเขื่อนเอนกประสงค์ขนาด
ใหญ่ในพื้นที่ลุ่มน้ำชีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นแหล่งน้ำผิวดิน
ที่ทำหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้า การชลประทานและการเกษตร การ
ประมง และด้านการบรรเทาอุทกภัยครอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัด 
โดยคาดการณ์ว่าแหล่งน้ำที่สำคัญทั้ง 2 แห่งนี้จะได้รับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไมไ่ด้ 
ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อคาดการณ์ปริมาณฝน
ในอนาคตบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำด้านต้นน้ำและครอบคลุมอ่างเก็บน้ำทั้ง 
2 แห่ง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ ๆ มีลำน้ำหลายสายที่ไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำ เทียบ
กับข้อมูลปีฐานระหว่าง พ.ศ.2549-2559 โดยใช้ข้อมูลสภาพอากาศ
ในอนาคตจาก GCMs ในตระกูล CMIP5 กรณีคาดการณ์ RCP4.5 
และ RCP8.5 จำนวน 4 แบบจำลอง ได้แก่ HadGEM2 AO RA, 
HadGEM2 AO RegCM, HadGEM2 AO YSU RSM และ CORDEX 
SEA MPI ESM MR ที่ได้ผ่านการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนด้วยวิธี 
Gamma-Gamma Transformation ซึ ่งได ้ร ับความอนุเคราะห์
ข้อมูลจาก สสน. ผลที่ได้รับจากการศึกษานี้คาดว่าจะเป็นข้อมูลที่ทำ
ให้มองเห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงปริมาณฝนที่หลากหลาย
รูปแบบในพื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ำซึ่งส่งผลต่อปริมาณน้ำท่าโดยตรง 
นำไปสู่การใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทาง
อุทกวิทยา เช่น ปริมาณน้ำท่าที่ไหลเข้าสู ่อ่างเก็บน้ำ รวมถึงการ
ปรับตัวและวางแผนการบริหารจัดการน้ำในสถานการณ์น้ำน้อยหรือ
น้ำมากในอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้แก่หน่วยงานที่มีหน้าที่ใน
การจัดการทรัพยากรน้ำและวางแผนการใช้น้ำในพ้ืนที่ศึกษาต่อไป 

2. ระเบียบวิธีวิจัย  

2.1. พ้ืนที่ศึกษา 

เขื่อนอุบลรัตน์เป็นเขื่อนเอนกประสงค์ขนาดใหญ่แห่งแรกใน
พื้นที ่ลุ ่มน้ำชีและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำหน้าที่จัดสรรน้ำ
สำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า ชลประทาน การอุปโภค-บริโภค ต้ังอยู่
ในพื ้นที ่ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น มีขนาดเก็บกักน้ำระดับปกติ 
2,431.3 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำท่าไหลเข้าเฉลี่ยรายปี 2,470 ล้าน 
ลบ.ม. สำหรับเขื่อนลำปาวมีที่ตั้งอยู่ใน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ก่อสร้าง
เพ่ือบรรเทาอุทกภัยและการเกษตรโดยเฉพาะ มีขนาดเก็บกักน้ำ
ระดับปกติ 1,980 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำท่าไหลเข้าเฉลี่ยรายปี 

1,900 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนทั้ง 2 แห่งมีการจัดสรรน้ำสนับสนุนพื้นที่
ชลประทานประมาณ 264,000 ไร่ และ 314,000 ไร่ ตามลำดับ 
สำหรับมูลเหตุที่เลือกนำพื้นที่อ่างเก็บน้ำทั้งสองแห่งมาใช้เป็นพื้นที่
ศึกษา เนื ่องจากในช่วงระหว่าง พ.ศ.2554 หลังเหตุการณ์มหา
อุทกภัย พื้นที่ลุ่มน้ำชีส่วนใหญ่มีปริมาณฝน-น้ำท่าต่ำกว่าค่าเฉล่ีย 
อ่างเก็บน้ำทั้งสองแห่งมีปริมาณน้ำใช้การอย่างจำกัด และเมื่อ พ.ศ.
2562 พายุ “โพดุล” ส่งผลทำให้ปริมาณน้ำใช้การในอ่างเก็บน้ำลำ
ปาวมีปริมาณน้ำสะสมอยู่ในสภาวะปกติ ในทางตรงกันข้าม บริเวณ
พื้นที่ต้นน้ำของอ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์ กลับพบว่ามีปริมาณฝนต่ำกว่า
ค่าเฉลี ่ยปกติอย่างมาก ส่งผลทำให้ ณ เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 
ปริมาณน้ำใช้การของอ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์เหลือเพียงร้อยละ 1 
(ประมาณ 20 ล้าน ลบ.ม.) สำหรับที่ต้ังของเขื่อนแสดงได้ในรูปที่ 1 

ข้อมูลปริมาณฝนได้พิจารณาพื้นที่ลุ ่มน้ำย่อยด้านเหนือเขื่อน
และพื้นที่โดยรอบ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ทำให้เกิดปริมาณน้ำท่าไหล
เข้าสู่อ่างเก็บน้ำ สำหรับพื้นที่เหนือเขื่อนอุบลรัตน์ที่ได้เลือกมาใช้ใน
การศึกษานี้ประกอบด้วย 5 ลุ่มน้ำคือ ลำพะเนียง ลำน้ำพวย ลำน้ำ
พองตอนบน ลำน้ำเชิญ และลำน้ำพรม มีพ้ืนที่รวมประมาณ 12,025 
ตร.กม. โดยมีตำแหน่งสถานีวัดน้ำฝน 15 สถานี พื้นที่ลุ่มน้ำย่อยที่
ครอบคลุมบริเวณโดยรอบของเขื่อนลำปาวประกอบด้วย 3 ลุ่มน้ำ 
ได้แก่ ลำน้ำปาวตอนบน ลำน้ำปาวตอนล่าง และลำพันชาด มีพื้นที่
รวมประมาณ 8,163 ตร.กม. โดยมีตำแหน่งสถานีวัดน้ำฝน 15 
สถานี ดังแสดงในรูปที่ 1 

 

 
รูปที่ 1  ตำแหน่งอ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์ อ่างเก็บน้ำลำปาว และ

สถานีตรวจวัดน้ำฝน 
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2.2. แบบจำลองสภาพภูมิอากาศระดับ GCM 

2.2.1. แบบจำลองการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ระดับโลก  

แบบจำลองภ ูม ิอากาศระด ับโลก  (General Circulation 
Models, GCM) เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการศึกษาถึงคุณลักษณะ
และคาดการณ์แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต 
ในป ัจจ ุบ ันโปรแกรมการว ิจ ัยภ ูม ิอากาศโลกขององค ์การ
อุตุนิยมวิทยาโลกได้มีการรวบรวมข้อมูลที่ศึกษาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูม ิอากาศโลกในปัจจ ุบ ันภายใต ้ช ื ่อ Coupled Model 
Intercomparison Project Phase 5 (CMIP5) [4] โดยมีผู ้วิจัยใน
ประเทศไทยได้นำมาประยุกต์ร่วมกับการศึกษาด้านทรัพยากรน้ำใน
หลาย ๆ ด้าน เช่น การวิเคราะห์ปริมาณฝนสูงสุด ดัชนีภัยแล้ง 
อุทกภัย และความต้องการน้ำของพืชเกษตรกรรม เป็นต้น [5-6] 
สำหรับในการศึกษานี้ผู้วิจัยที่เลือกแบบจำลอง CMIP5 ประกอบด้วย
ตระกูล Hadley centre Global Environmental Model version 
2 case Atmosphere-Ocean (HadGEM2 AO) 3 ประเภท ได้แก่ 
HadGEM2 AO RA, HadGEM2 AO RegCM, HadGEM2 AO YSU 
RSM และตระกูล Coordinated Regional Climate Downscaling 
Experiment (CORDEX) 1 ประเภท คือ CORDEX SEA MPI ESM 
MR สำหรับคุณสมบัติเฉพาะของแบบจำลอง GCM ทั้ง 4 ประเภท
สามารถแสดงได้ในตารางท่ี 1 อย่างไรก็ตาม เพ่ือความสะดวกในการ
ประยุกต์ใช้งาน สสน. จึงได้ดำเนินการปรับปรุงรูปแบบของข้อมูล
โดยการ downscale เป็นแบบกริดที่มีขนาด 5x5 ตารางกิโลเมตร 
(รูปที่ 1) 

ตารางท่ี 1 คุณสมบัติเฉพาะของแบบจำลอง GCM 

แบบจำลอง ความละเอียดต้ังต้น 
HadGEM2 AO RA 0.44°x0.44° 
HadGEM2 AO RegCM 50x50 km2 
HadGEM2 AO YSU RSM 50x50 km2 
CORDEX SEA MPI ESM MR 25x25 km2 

2.2.2. ภาพฉายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบใหม่  

ภาพฉายเพ่ือจำลองการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต
ที่ใช้ใน CMIP5 ได้กำหนดเป็นแนวโน้มปริมาณการแผ่รังสีความร้อน
จากก๊าซเรือนกระจก (Radiative forcing) ในปี ค.ศ.2100 สัมพัทธ์
กับก่อนยุคอุตสาหกรรมโดยมีการคำนึงถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องได้
กำหนด RCPs 4 กรณีคาดการณ์ ได้แก่ RCP8.5 RCP6 RCP4.5 และ 
RCP2.6 ในการศึกษานี ้ได้พิจารณาใช้ 2 กรณีคาดการณ์ ได้แก่ 
RCP8.5 และ RCP4.5 เนื่องจากเป็นชุดข้อมูลที่ สสน. นำมาปรับปรุง
ข้อบกพร่องจากในอดีตอย่างต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
และการปรับลดความคาดเคลื่อนจนกระทั่งมีความแม่นยำใกล้เคียง

กับข้อมูลจากสถานีตรวจวัด [7] สำหรับความหมายของ RCP8.5 
หมายถึงแนวทางท่ีไม่มีมาตรการหรือนโยบายควบคุมในการลดก๊าซ
เรือนกระจก โดยคิดการแผ่รังสี 8.5 วัตต์ต่อ ตร.ม. ซึ่งถือว่าเป็นการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอัตราที่สูงและส่งผลกระทบในวงกว้าง 
และ RCP4.5 หมายถ ึงแนวทางท่ีม ีการกำหนดมาตรการและ
นโยบายควบคุมในการลดก๊าซเรือนกระจก รวมถึงมีการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีที่มีความทันสมัย โดยคิดการแผ่รังสี 4.5 วัตต์ต่อ ตร.ม. 
และมีปริมาณก๊าซเรือนกระจกสูงสุดในปี ค.ศ.2100 จากน้ันจะอยู่ใน
ระดับคงที่ ซึ ่งถือว่าเป็นแนวทางที ่ม ีความสอดคล้องกับความ
พยายามในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปัจจุบัน  

2.2.3. การปรับลดความคลาดเคล่ือนข้อมูลของ GCM  

การปรับลดความคลาดเคลื่อนปริมาณฝนจาก GCM ที่นำมาใช้
ในการศึกษานี้คือวิธี Gamma-Gamma (GG) transformation ซึ่ง
เป็นวิธีที่นิยมนำมาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในประเทศไทยและ
ภูมิภาคอื่น ๆ [8-9] แนวคิดของวิธีนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อต้องการ
ปรับแก้ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากความถี่และปริมาณฝนระหว่าง
ข้อมูลจาก GCM และสถานีตรวจวัดในปีฐาน โดยสร้างการกระจาย
แบบสะสม (Cumulative distribution function, CDF) นำไปสู่
การสร้างพารามิเตอร์ Gamma ที่เหมาะสม โดยมีฟังก์ชั่นการทำงาน
และพารามิเตอร์ที่สำคัญดังแสดงในสมการที่ (1) – (4) 

𝐹 𝑥;  ,
1

𝛽 𝛤 𝛼
𝑥 𝑒𝑥𝑝

𝑥
𝛽

 ; 𝑥 𝑥  (1) 

𝐹 𝑥;  , 𝑓 𝑡 𝑑𝑡 (2) 

𝐹 𝑥 ;  ,| ⇒ F 𝑥 ;  𝛼, 𝛽|  (3) 

𝑥′ 𝐹 𝐹 𝑋 ;  𝛼, 𝛽|  (4) 

เมื่อ  คือรูปร่าง และ  คือขนาดของข้อมูลจาก GCM และสถานี
ตรวจวัดปีฐาน ณ ตำแหน่งที่ถูกคัดเลือกนำมาจัดให้อยู่ในรูปของการ
กระจายแบบ Gamma xTrunc คือ ปริมาณฝนจาก GCM ที่ผ่าน
ขั ้นตอน CDF ด้วยพารามิเตอร์ Gamma ซึ ่งจะถูกพัฒนาขึ ้นใน
สมการที่ (2) สำหรับสมการที่ (3) ค่า  และ  จะถูกคำนวณโดย
การประยุกต์ใช้วิธีการประมาณค่าความเป็นไปได้สูงสุด (Maximum 
likelihood estimation method) เพื ่อนำไปคำนวณปริมาณฝน
รายวันจาก GCM ที่ผ่านการปรับลดความคลาดเคลื ่อนด้วยการ
คำนวณแบบผกผัน (Inverse) ดังแสดงในสมการที่ (4)  

3. ผลการศึกษา 

3.1. ปริมาณฝนปีฐานจากสถานีตรวจวัดและ GCM  

ผลการวิเคราะห์ปริมาณฝนปีฐานจากสถานีตรวจวัดและ GCM 
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ระหว่าง พ.ศ.2549-2559 ดำเนินการได้โดยการรวบรวมข้อมูล
รายวันจากจากสถานีตรวจวัดของกรมอุตุนิยมวิทยาจำนวน 30 
สถานี โดยแบ่งเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยครอบคลุมบริเวณเหนือพื้นที่ต้น
น้ำอ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์จำนวน 15 สถานี และอ่างเก็บน้ำลำปาว 15 
สถานี ดังแสดงตำแหน่งในรูปที่ 1 นำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลของ 
GCM ทั้ง 4 ชนิดในกรณี RCP4.5 และ RCP8.5 ที่ผ่านการปรับลด
ความคลาดเคลื่อนด้วยวิธี GG ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยพิจารณา
ตำแหน่งพิกัดกริดที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานีตรวจวัดมากที่สุด (รวม
ทั้งหมด 30 จุด แบ่งเป็นพ้ืนที่อ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์ 15 จุด และอ่าง
เก็บน้ำลำปาว 15 จุด ตามลำดับ ดังแสดงในรูปที ่ 1) ผลการ
เปรียบเทียบพบว่าเมื่อวิเคราะห์เป็นปริมาณฝนเฉลี่ยรายปีแยกราย
กรณีคาดการณ์ RCP4.5 และ RCP8.5 ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์
พบว่ากลุ่ม HadGEM2 AO (3 แบบจำลอง) ทั้ง 2 กรณีคาดการณ์
แสดงค่าปริมาณฝนสูงกว่าปีฐาน (ปีฐาน 1,172.7 มม.) สูงกว่า 9.4% 
และ 3.6% สำหรับ CORDEX แสดงค่าต่ำกว่า 11% และ 6.2% 
ตามลำดับ พื้นที ่อ่างเก็บน้ำลำปาว (ปีฐาน 1,159.8 มม.) กลุ่ม 
HadGEM2 AO สูงกว่า 14.4% และ 8.5% CODEX กรณี RCP4.5 
ต่ำกว่า 4% และกรณี RCP8.5 สูงกว่า 3.4% ตามลำดับ ดังแสดงใน

รูปที่ 2 เมื่อพิจารณาเป็นรายเดือนพบว่าในพ้ืนที่อ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์ 
กลุ่ม HadGEM2 AO แสดงปริมาณฝนต่ำกว่าปีฐานระหว่างฤดูฝน 
(สิงหาคม-ตุลาคม) กรณี RCP4.5 และ RCP8.5 เท่ากับ 71.1% และ 
67.9% ตามลำดับ ช่วงฤดูน้ำน้อย (พฤศจิกายน-กรกฎาคม) แสดง
ค่าสูงปีฐาน 109.1% และ 92.3% ตามลำดับ ในขณะที่ CORDEX 
แสดงค่าต่ำกว่าปีฐานทั้ง 2 กรณีคาดการณ์ ในช่วงฤดูฝน 29.7% 
และ 22.3% ตามลำดับ ในช่วงฤดูน้ำน้อยแสดงค่าสูงกว่าปีฐาน
เท่ากับ 12.3% และ 13.8% ตามลำดับ สำหรับพื้นที่อ่างเก็บน้ำลำ
ปาวพบว่าในช่วงฤดูฝน กลุ่ม HadGEM2 AO ให้ผลลัพธ์ที่ต่ำกว่าปี
ฐาน 62.3% และ 57.8% ในขณะที ่ CODEX มีค่าสูงกว่าปีฐาน
เล็กน้อยคือ 5.4% และ 18.7% ส่วนผลลัพธ์ของแบบจำลองในช่วง
ฤดูน้ำน้อยนั ้นยังคงแสดงค่าที ่สูงกว่าปีฐานเท่ากับ 63.6% และ 
51.1% อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ที่ได้จาก CODEX ในช่วงฤดูน้ำน้อย
แสดงค ่าต ่ำกว ่าป ีฐานเพียงเล ็กน้อยคือ 10.15% และ 6.4% 
ตามลำดับ ซึ่งจะแตกต่างจากพ้ืนที่อุบลรัตน์ที่แสดงค่าสูงกว่า ผลการ
เปรียบเทียบปริมาณฝนรายเดือนระหว่างค่าเฉลี่ยจากสถานีตรวจวัด
และแบบจำลอง GCM สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 3  

 
รูปที่ 2  การเปรียบเทียบปริมาณฝนเฉลี่ยรายปีช่วงปีฐานระหว่างสถานีตรวจวัดและแบบจำลองกรณี RCP4.5 และ RCP8.5 (a) อ่างเก็บน้ำอุบล

รัตน์ และ (b) อ่างเก็บน้ำลำปาว  

 
รูปที่ 3  การเปรียบเทียบปริมาณฝนรายเดือนช่วงปีฐานระหว่างสถานีตรวจวัดและแบบจำลองช่วงปีฐานกรณี RCP4.5 และ RCP8.5 (a) อ่างเก็บ

น้ำอุบลรัตน์ และ (b) อ่างเก็บน้ำลำปาว  

3.2. ปริมาณฝนเฉลี่ยรายปีในอนาคต 

การวิเคราะห์ปริมาณฝนคาดการณ์ในอนาคต จากแบบจำลอง

GCM จำนวน 4 แบบจำลอง ในกรณี RCP4.5 และ RCP8.5 โดย 
เปร ียบเท ียบข ้อม ูลปร ิมาณฝนของสถาน ีว ัดน ้ำฝนจากกรม
อุตุนิยมวิทยา พ.ศ 2549-2559 (10 ปี) และข้อมูลจากแบบจำลอง
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ในอนาคตระหว่าง พ.ศ.2563-2593 (31 ปี) มีการแสดงผลลัพธ์เป็น
ปริมาณฝนเฉลี่ยรายปีเรียงลำดับตามอนุกรมเวลาจาก พ.ศ.2549-
2593 พิจารณาแยกตามกรณี RCP4.5 และ RCP8.5 มีวัตถุประสงค์
เพื ่อต้องการวิเคราะห์ถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงปริมาณฝนใน
ระยะยาวเทียบกับปีฐาน  

3.2.1. ปริมาณฝนเฉลี่ยรายปีในอนาคตของพ้ืนที่อ่าง
เก็บน้ำอุบลรัตน์ 

ปริมาณฝนเฉลี่ยรายปีในช่วงอนาคตระหว่าง พ.ศ.2563-2593 
จาก GCM ทั้ง 4 ประเภทในพื้นที่อ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์ (รูปที่ 4) 
พิจารณาตามกรณี RCP4.5 พบว่ากล ุ ่ม HadGEM2 AO แสดง
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตจากมากไปหาน้อย คือ HadGEM2 AO 
YSU RSM, HadGEM2 AO RA แ ล ะ  HadGEM2 AO RegCM 
ตามลำดับ ในขณะที่ CORDEX SEA MPI ESM MR แสดงแนวโน้ม
ลดต่ำลงเล็กน้อยในอนาคต อย่างไรก็ตามเมื่อประเมินเป็นค่าเฉล่ีย
รวมทั ้ง 31 ปีในอนาคตเทียบกับปีฐาน (1,172.7 มม.) พบว่า 
HadGEM2 AO YSU RSM และ  HadGEM2 AO RegCM แสด ง
ปริมาณฝน 1,353.6 มม. และ 1346.6 มม. ซึ่งสูงกว่าปีฐาน 15.6% 
และ  15.0% ตามลำด ั บ  ในขณะท ี ่  HadGEM2 AO RA และ 
CORDEX SEA MPI ESM MR แสดงค่า 1,149.3 และ 1,044.2 มม. 
ซึ่งต่ำกว่าปีฐาน 1.9% และ 10.8% ตามลำดับ และเมื่อพิจารณา
เป็นค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 4 แบบจำลองนั้น พบว่ากรณี RCP4.5 มีปริมาณ
ฝนรายปีเฉล่ีย 1,223.4 มม. หรือสูงกว่าปีฐานคิดเป็น 4.5%  

สำหรับกรณี RCP8.5 พบว่าปริมาณฝนเฉลี่ยใกล้เคียงกับฐาน
ระหว่าง 0.3%-12.8% โดยมีค่าเฉลี ่ยรวมจากทั ้ง 4 แบบจำลอง
เท่ากับ 1,186.0 มม. หรือต่ำกว่าปีฐาน 1.3% แบบจำลองที่แสดง
แนวโน้มการเพิ ่มขึ ้นในอนาคตเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยคือ 
HadGEM2 AO YSU RSM และ HadGEM2 AO RegCM ในขณะท่ี 
HadGEM2 AO RA และ CORDEX SEA MPI ESM MR มีแนวโน้ม
ของปริมาณฝนลดลงในอนาคต แบบจำลองที่ให้ค่าปริมาณฝนเฉล่ีย
รวมในอนาคตสูงที่สุดคือ HadGEM2 AO RegCM คือ 1,320.7 มม. 
หรือสูงกว่าปีฐาน 12.8% สำหรับ HadGEM2 AO RA, HadGEM2 
AO YSU RSM และ CORDEX SEA MPI ESM MR แสดงผลต่ำกว่า
ปีฐานเท่ากับ 1,167.6 มม. 1,155.4 มม. และ 1,100.3 มม. หรือคิด
เป็น 0.3% 1.4% และ 6.1% ตามลำดับ 

3.2.2. ปริมาณฝนเฉลี่ยรายปีในอนาคตของพ้ืนที่อ่าง
เก็บน้ำลำปาว 

แนวโน้มปริมาณฝนเฉลี่ยรายปีในอนาคตในพื้นที่อ่างเก็บน้ำลำ
ปาว (รูปที่ 5) เมื่อเปรียบเทียบกับปีฐาน (1,235.2 มม.) พบว่าทั้ง 
กรณี RCP4.5 และ RCP8.5 มีค่าสูงกว่าเล็กน้อยคือ 1,274.1 มม. 

และ 1,242.6 มม. หรือ 3.2% และ 0.6% ตามลำดับ เมื่อพิจารณา
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในกรณี RCP4.5 ที่ส่งผลให้เกิดปริมาณฝน
เพิ่มขึ้นในอนาคตมากที่สุดคือ HadGEM2 AO YSU RSM ตามด้วย 
HadGEM2 AO RA และ HadGEM2 AO RegCM ตามลำดับ ในขณะ
ที ่ CORDEX SEA MPI ESM MR แสดงแนวโน้มลดลงในอนาคต 
สอดคล้องกับค่าเฉลี ่ยรวมของแต่ละแบบจำลองเทียบกับปีฐาน 
HadGEM2 AO YSU RSM แสดงค่ามากที่สุดคือ 1,441.3 มม. โดย
ลำดับถัดไปคือ HadGEM2 AO RegCM เท่ากับ 1,343.7 มม. หรือ
แตกต่างกับปีฐาน 16.7% และ 8.8% ตามลำดับ แบบจำลองท่ีแสดง
ค ่า เฉล ี ่ ยต ่ำกว ่าป ีฐานค ือ  CORDEX SEA MPI ESM MR ม ีค่ า 
1,113.3 มม. และ HadGEM2 AO RA มีค่า 1,198.2 หรือ 9.9% 
และ 3.0% ตามลำดับ  

เมื่อพิจารณาในกรณี RCP8.5 พบว่าแบบจำลองทั้ง 4 ประเภท
มีความแตกต่างจากค่าเฉลี่ยปริมาณฝนรายปีของปีฐานระหว่าง 0%-
3.9% หรือมีผลลัพธ์ปริมาณฝนเฉลี่ยรายปีระหว่าง 1,235.0 มม. – 
1,275.1 มม. โดย HadGEM2 AO RegCM แสดงค่าสูงสุดเท่ากับ 
1,275.1 มม. หรือ 3.9% และ HadGEM2 AO YSU RSM แสดงค่า
ใกล้เคียงกับปีฐานคือ 1,235.0 มม. สำหรับแนวโน้มการเปล่ียนแปลง
ในอนาคตพบว่าปริมาณฝนจาก HadGEM2 AO YSU RSM มีโอกาส
เพิ่มขึ้นมากที่สุด โดยมี HadGEM2 AO RegCM เป็นลำดับถัดมา 
ในขณะที ่ CORDEX SEA MPI ESM MR และ HadGEM2 AO RA 
แสดงแนวโน้มที่ลดลงในอนาคต ตามลำดับ 

3.3. ปริมาณฝนรายเดือนในอนาคต  

การวิเคราะห์ปริมาณฝนรายเดือนในช่วงอนาคตเทียบกับปี
ฐานเป็นการแยกการประเมินแต่ละแบบจำลอง มีเป้าหมายคือ
ต้องการพิจารณาการเปล่ียนแปลงปริมาณฝนในอนาคตให้สอดคล้อง
ตามฤดูกาล [10] ได้แก่ ช่วงฤดูฝน (สิงหาคม-ตุลาคม) และช่วงน้ำ
น้อยหรือฤดูแล้ง (พฤศจิกายน-กรกฎาคม) นอกจากนี้ยังเป็นการ
เปรียบเทียบถึงผลความแตกต่างของทั้ง 2 กรณีคาดการณ์เมื่อเทียบ
กับปีฐาน ผลการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

3.3.1. ปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนในอนาคตของพ้ืนที่
อ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์ 

จากการวิเคราะห์ปริมาณฝนรายเดือนในอนาคตระหว่าง พ.ศ.
2563-2593 ในพื ้นที ่อ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์จากแบบจำลองกลุ่ม 
HadGEM2 AO ทั้ง 3 ประเภท พบว่าในช่วงฤดูน้ำน้อย แบบจำลอง
แสดงผลลัพธ์ที่สูงกว่าปีฐานซึ่งพบได้ในทั้ง RCP4.5 และ RCP8.5 
โดยเฉพาะระหว่างเด ือนธันวาคม-กรกฎาคม ซึ ่งแบบจำลอง 
HadGEM2 AO YSU RSM ให ้ผลท ี ่แตกต ่างมากท ี ่ส ุดระหว ่าง 
89.1%-133.4% ร อ ง ล ง ม าค ื อ  HadGEM2  AO RegCM และ 
HadGEM2 AO RA โดยแสดงความแตกต่างระหว ่าง 114.8%-
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115.7% และ  72.9%-78.3% ตามลำด ับ  ในช ่วงฤด ูฝนพบว่า
แบบจำลองเรียงลำดับการให้ผลลัพธ์ที่ต่ำกว่าปีฐานเช่นเดียวกันกับ
ในช่วงฤดูแล้งโดยแสดงค่าระหว่าง 74.5%-79.5%, 66.9%-69.7% 
และ 59.6%-66.9% ตามลำดับ ในขณะที่ CORDEX SEA MPI ESM 
MR แสดงค่าที่สอดคล้องกับปีฐานมากที่สุดในทั้ง 2 กรณี โดยในช่วง
ฤดูน้ำน้อยมีความแตกต่างระหว่าง 12.3%-13.7% และฤดูฝนอยู่
ระหว่าง 22.3%-29.7% ทั้งนี้ผลจาก RCP4.5 ชี้ให้เห็นว่ามีปริมาณ
ฝนรายเดือนสูงกว่า RCP8.5 รายเดือนระหว่าง 0.7%-19.5% และมี
ค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 2.6% การเปรียบเทียบปริมาณฝนรายเดือนใน
อนาคตระหว่างข้อมูลปีฐานและ GCM ทั้ง 4 ประเภทได้แสดงในรูป
ที่ 6(a)-6(d) 

3.3.2. ปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนในอนาคตในพ้ืนที่อ่าง
เก็บน้ำลำปาว 

เมื่อพิจารณาถึงผลการวิเคราะห์ปริมาณฝนรายเดือนในอนาคต
บริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำลำปาวในภาพรวมดังแสดงในรูปที่ 7(a)-7(d) 

แล้วนั้น พบว่ามีความสอดคล้องกับผลลัพธ์ที่วิเคราะห์ในพื้นที่อ่าง
เก็บน้ำอุบลรัตน์ดังที่ได้แสดงรายละเอียดก่อนนี้ โดยผลลัพธ์จาก
แบบจำลองกลุ่ม HadGEM2 AO ให้ค่าปริมาณที่สูงในช่วงฤดูแล้ง 
และให้ค่าต่ำลดลงมาในช่วงฤดูฝน ซึ่งมีความแตกต่างกับข้อมูลปีฐาน
ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยท่ี HadGEM2 AO YSU RSM ยังคงแสดงผล
ที่แตกต่างจากปีฐานมากที่สุดสำหรับทั้ง 2 กรณีคาดการณ์โดยในฤดู
น้ำน้อยอยู่ระหว่าง 54.0%-88.1% ในฤดูฝนระหว่าง 67.1%-75.0% 
ลำดับที่สองคือ HadGEM2 AO RegCM ต่อเนื่องด้วย HadGEM2 
AO RA โดยแสดงความแตกต่างระหว่าง 39.5%-63.3% ในฤดูน้ำ
น้อย และ 41.9%-64.6% ในฤดูฝน ตามลำดับ สำหรับ CORDEX 
SEA MPI ESM MR ยังคงเป็นแบบจำลองที่ให้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับปี
ฐานมากที่สุดในท้ัง 2 กรณี โดยมีค่าแตกต่างจากปีฐานเล็กน้อยอยู่
ระหว่าง 6.3%-18.7% ตามลำดับ นอกจากนี้กรณี RCP4.5 ยังคง
แสดงค่าปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนสูงกว่า RCP8.5เช่นเดียวกับพื้นที่
อ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์ระหว่าง 1.4%-34.8% หรือมีค่าเฉลี่ยของความ
แตกต่างเท่ากับ 0.9% 

 
รูปที่ 4  แนวโน้มปริมาณฝนเฉลี่ยรายปีจากแบบจำลองในปีคาดการณ์บริเวณพ้ืนที่อ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์ (a) RCP4.5 (b) RCP8.5 
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รูปที่ 5  แนวโน้มปริมาณฝนเฉลี่ยรายปีจากแบบจำลองในปีคาดการณ์บริเวณพ้ืนที่อ่างเก็บน้ำลำปาว (a) RCP4.5 (b) RCP8.5 

(a)  (b)  

(c)  (d)  

รูปที่ 6  ปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนจากแบบจำลองในปีคาดการณ์เทียบกับปีฐานพ้ืนทีอ่่างเก็บน้ำอุบลรัตน์ (a) HadGEM2 AO RA (b) HadGEM2 
AO RegCM (c) HadGEM2 AO YSU RSM (d) CORDEX SEA MPI ESM MR 
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(a)  (b)  

(c)  (d)  

รูปที่ 7  ปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนจากแบบจำลองในปีคาดการณ์เทียบกับปีฐานพ้ืนทีอ่่างเก็บน้ำลำปาว (a) HadGEM2 AO RA (b) HadGEM2 
AO RegCM (c) HadGEM2 AO YSU RSM (d) CORDEX SEA MPI ESM MR 

4. สรุปและข้อเสนอแนะ 

การคาดการณ์ปริมาณฝนตามระดับการใช้ภาพฉายการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกแบบใหม่ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์และอ่างเก็บ
น้ำลำปาวด้วยแบบจำลอง GCM 4 ประเภท ที่ได้ผ่านการปรับลด
ความคลาดเคลื่อนด้วยเทคนิค GG ในกรณีคาดการณ์ RCP4.5 และ 
RCP8.5 เทียบกับข้อมูลปีฐานระหว่าง พ.ศ.2549-2559 (11 ปี) เมื่อ
พิจารณาเป็นปริมาณฝนเฉลี ่ยรายปี พบว่าแบบจำลองในกลุ่ม 
HadGEM2 AO แตกต่างจากปีฐานระหว่าง 3.6%-14.4% และ 
CORDEX แสดงผลระหว่าง 3.4%-11% สำหรับปริมาณรายเดือน
โดยแบ่งเป็นช่วงฤดูฝน (สิงหาคม-ตุลาคม) ฤดูน้ำน้อย (พฤศจิกายน-
กรกฎาคม) พบว่ากลุ่ม HadGEM2 AO แตกต่างระหว่าง 51.1%-
109.1% และ CORDEX แสดงปริมาณใกล้เค ียงปีฐานระหว่าง 
5.4%-29.7% ซึ่งผลลัพธ์ชี ้ให้เห็นว่าแบบจำลอง CORDEX ให้ค่า
ปริมาณฝนท่ีใกล้เคียงสูงกว่ากลุ่ม HadGEM2 AO     

สำหรับการคาดการณ์ปริมาณฝนในอนาคตระหว่าง พ.ศ.2563-
2593 (31 ปี) เมื่อพิจารณาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของ
พื้นที่อ่างเก็บน้ำทั้งสองแห่ง พบว่ากรณี RCP4.5 มีค่าปริมาณฝน
เฉลี่ยรายปีระหว่าง 1,044.2 มม.-1,441.3 มม. โดยแบบจำลอง 
GCM ทั้ง 2 กลุ่มจะแสดงค่าเฉลี่ยรายปีและแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของ
ปริมาณฝนที่สูงกว่าปีฐาน (3.2%-4.5%) และกรณี RCP8.5 มีค่า
ปริมาณฝนเฉลี่ยรายปีระหว่าง 1,100.3 มม.-1,320.7 มม. ซึ่งสูงกว่า
ปีฐานเพียงเล็กน้อย (0.6%-1.3%) อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาการ

เปลี่ยนแปลงตามรายฤดูกาลแล้วนั้น พบว่าในช่วงฤดูฝน (สิงหาคม-
ตุลาคม) กลุ่ม HadGEM2 AO แสดงค่าต่ำกว่าปีฐาน ในทางตรงกัน
ข้าม ช่วงฤดูน้ำน้อย (พฤศจิกายน-กรกฎาคม) ปริมาณฝนในอนาคต
มีค่าสูงกว่าปีฐาน โดยมีเฉพาะ CORDEX SEA MPI ESM MR เท่านั้น
ที่แสดงค่าปริมาณฝนรายเดือนสอดคล้องกับปีฐานในทั้ง 2 กรณี
คาดการณ์ ทั้งนี้ ผลการศึกษานี้ได้ชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มปริมาณฝนราย
เดือนหรือรายฤดูกาลนั้น มีความสำคัญต่อการเลือกแบบจำลอง 
GCM มาประยุกต์ใช้ เช่น ในช่วงฤดูแล้งแต่มีปริมาณฝนสูง อาจ
พิจารณาใช้กลุ ่ม HadGEM2 AO ในขณะที่ปีที่มีสถานการณ์ปกติ
สามารถพิจารณาใช้ CORDEX เพ่ือคาดการณ์  

เนื่องจากในการศึกษาคร้ังนี้เป็นการทดลองนำเอาข้อมูลปริมาณ
ฝนที่จัดเก็บได้อย่างสมบูรณ์ในพ้ืนที่ศึกษาจำนวน 10 ปี นำมาใช้เป็น
ข้อมูลปีฐาน ซึ่งพบว่าสภาพปริมาณฝนท่ีเกิดขึ้นจริงในช่วงระยะเวลา
ส ั ้น ๆ มีความผันผวนและแตกต่างก ันอย ่างมาก เม ื ่อนำมา
เปรียบเทียบความแตกต่างเชิงปริมาณระหว่างข้อมูลในอนาคต
จำนวน 31 ปี หรือเชื่อมโยงกับข้อมูลคาดการณ์เพื่อวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื ่องในลักษณะอนุกรมเวลาแล้วนั ้น หาก
สามารถจัดหาข้อมูลปริมาณฝนในช่วงเหตุการณ์ในอดีตที่ยาวนาน
ขึ้น หรืออย่างน้อยมีปริมาณเท่ากับช่วงเวลาที่คาดการณ์อนาคตนั้น 
(ประมาณ 30 ปี หรือมากกว่า) คาดว่าจะทำให้การวิเคราะห์ใน
ประเด็นต่าง ๆ มีความน่าเชื ่อถือและเพิ ่มความเชื ่อมั ่นสูงขึ้น 
นอกจากน้ี การประย ุกต ์ใช ้ เทคน ิคการนำเสนอผลล ัพธ ์การ
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เปลี ่ยนแปลงปริมาณฝนในรูปแบบของแผนที ่เชิงพื ้นที ่ในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ยังจะช่วยทำให้การสื่อสารและการทำความ
เข้าใจระหว่างผู้วิจัยและผู้ใช้ประโยชน์ได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากสามารถ
ชี้ให้เห็นถึงตำแหน่งที่ได้รับผลกระทบได้อย่างชัดเจน เช่น ปริมาณ
ฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในพื้นที่ใด หรืออยู่ในช่วงเวลาใด เป็นต้น อย่างไร
ก็ตาม ระเบียบวิธีและผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษานี้นั้น คณะผู้วิจัย
คาดหวังว่าจะสามารถนำไปใช้เพื่อเป็นข้อมูลต่อหน่วยงานภาครัฐ
และประชาชนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ศึกษาหรือใกล้เคียง ให้
สามารถปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในอนาคต รวมถึงการกำหนดมาตรการเพื่อลดการเกิด
ก๊าซเรือนกระจกให้มีการบูรณาการร่วมกับบริหารจัดการทรัพยากร
น้ำในลุ่มน้ำได้อย่างยั่งยืนในอนาคต 

5. กิตติกรรมประกาศ 

คณะผ ู ้ ว ิจ ัยใคร ่ขอขอบค ุณสาขาว ิศวกรรมโยธา  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
ขอนแก่น ที่ได้ให้การสนับสนุนเครื่องมือและสถานที่สำหรับการทำ
วิจัย ขอขอบคุณสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) 
และศูนย์อุตุนิยมวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กรม
อุต ุน ิยมวิทยา ที ่ได ้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลปริมาณฝนจาก
แบบจำลอง GCM และข้อมูลปริมาณฝนจากสถานีตรวจวัดสำหรับ
นำมาใช้ในการศึกษานี้จนสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
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บทคัดย่อ 

ปัจจุบัน การประเมินพลังงานมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการระบบโครงข่ายท่อน้ำประปา เนื่องจากเป็นระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
ขนาดใหญ่ที่ใช้พลังงานอย่างมากเพ่ือสามารถจ่ายน้ำที่มีปริมาณและแรงดันเพียงพอไปยังผู้ใช้น้ำ การประเมินพลังงานในโครงข่ายท่อน้ำประปาทำให้
ทราบถึงประสิทธิภาพของระบบที่มีอยู่ได้ โดยการประเมินพลังงานจำเป็นที่ต้องทำสมดุลของพลังงาน โดยเบื้องต้น พลังงานเข้าระบบ (Ein) จะถูก
เปลี่ยนอยู่ในรูปพลังงาน 3 องค์ประกอบดังนี้ 1) พลังงานที่ส่งถึงผู้ใช้น้ำ (EU) 2) พลังงานที่ออกจากระบบในรูปแบบน้ำสูญเสีย (El) และ 3) พลังงาน
ที่สูญเสียเน่ืองจากแรงเสียดทาน (EF) การทราบถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของแต่ละองค์ประกอบและทำให้สามารถวางแผนจัดการและเลือกกล
ยุทธ์ที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพได้ เช่น การลดน้ำสูญเสียเพื่อลด El การปรับปรุงขยายขนาดท่อเพื่อลด EF เป็นต้น ปัจจุบันการทำสมดุล
พลังงานได้อย่างละเอียดนั้นจำเป็นต้องดึงผลลัพธ์จากแบบจำลองชลศาสตร์ด้วยมือซึ่งทำให้ต้องใช้ระยะเวลาและความละเอียดในการคำนวณอย่าง
มาก งานวิจัยนี้จึงได้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่สามารถประเมินพลังงานโดยนำเข้าแบบจำลอง EPANET เพื่อความสะดวกในการทำสมดุลพลังงาน โดยได้
ทดสอบการใช้งานกับโครงข่ายท่อน้ำประปาในพื้นที่เฝ้าระวังของสำนักงานการประปานครหลวงสาขาสมุทรปราการ 2 พื้นที่เฝ้าระวัง พบว่าในพื้นที่
เฝ้าระวังที่ 1 (DMA : 1) มี EU เท่ากับ 79.44% ของ Ein และพื้นที่เฝ้าระวังที่ 2 (DMA : 2) มี EU เท่ากับ 56.68% ของ Ein กล่าวคือ DMA : 2 ควร
ได้รับการปรับปรุงก่อน DMA : 1 ผลลัพธ์แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของซอฟต์แวร์อย่างชัดเจนในด้านการจัดการ 
คำสำคัญ: โครงข่ายท่อประปา, การประเมินพลังงาน, สมดุลพลังงาน 

Abstract 

Energy assessment is one of the most important evaluations in water supply networks management. A water supply 
network is typically a large infrastructure that consumes a lot of energy to supply water with sufficient volume and pressure 
to users. An energy assessment in a water supply network aims to, therefore, determine the efficiency of the current system. 
Energy assessment follows the conservation of energy principle, which then requires to calculate energy balance. Initially, the 
energy into the system (Ein) is transformed into three energy elements: 1) the energy delivered to water users (EU), 2) the 
energy exiting the system in a water loss form (El), and 3) the energy lost due to friction (EF). Knowing the energy efficiency of 
each component facilitate plan making, management and decision making on appropriate strategies to increase efficiency, 
such as reducing water loss to reduce El, extension of pipe size to reduce EF, etc. Traditionally, to calculate an energy balance, 
one has to extract results from the hydraulic model, which requires considerable resources. This research has developed a 
software that can assess energy by importing the hydraulics model of a water supply network from the EPANET program to 
facilitate energy balancing. The software has been validated using a 2  water supply network model in district metered area 
(DMA), the Office of the Metropolitan Waterworks Authority, Samut Prakan Branch. According to data of March 2 0 1 8 , the 
energy assessment shows that EU equals to  79.44% of Ein in DMA: 1 while EU equals to 56.8% of Ein in DMA: 2. The result 
indicates that DMA: 1  is more energy efficient than DMA: 2, therefore, DMA: 2  should be improved first. This result shows a 
clear benefit of the developed software. 
Keywords: Water supply network, Energy assessment, Energy balance 
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1. บทนำ 

โครงข่ายท่อน้ำประปาเป็นระบบสาธารณูปโภคท่ีมีขนาดใหญ่จึง
อาจนับได้ว่าเป็นความท้าทายในการจัดการให้มีประสิทธิภาพอย่าง
เหมาะสม และเป็นการจัดการที่ต้องใช้พลังงานอย่างมากที่จะจ่ายน้ำ
ที่มีปริมาณและแรงดันที่เพียงพอไปยังผู้ใช้น้ำ [1] โดยหนึ่งในแนว
ทางการจัดการที่มีประสิทธิภาพในสมัยใหม่ที่นานาชาติให้ความ
สนใจนั้นคือ การประเมินพลังงานในโครงข่ายท่อน้ำประปา 

การประเมินพลังงานนั ้นคือการวิเคราะห์ถึงพลังงานในทุก
องค์ประกอบโดยจำเป็นที่ต้องทำสมดุลของพลังงาน ซึ่งจะไม่ใช่แค่
เพียงทำให้ทราบว่ามีการสูญเสียพลังงานไปเท่าไหร่ แต่จะทำให้
ทราบว่าพลังงานที่เข้าสู่ระบบได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงาน
รูปแบบใดบ้าง ซึ ่งจะทำให้สามารถวางแผนจัดการโครงข่ายท่อ
น้ำประปาได้ เช่น แผนลำดับการซ่อมบำรุงเส้นท่อเพ่ือลดการร่ัวของ
น้ำประปา, การปรับปรุงขนาดเส้นท่อใหม่เพื่อลดแรงเสียดทานท่ี
เกิดขึ้นในภายในระบบ เป็นต้น  

ปัจจุบัน การจัดการโครงข่ายท่อน้ำประปาทั่วโลกนิยมกระทำ
บนแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของโครงข่ายท่อน้ำประปาทั้งนี้เพ่ือ
ความสะดวกรวดเร็วในการวิเคราะห์ระบบ โดยแบบจำลองนั้นต้อง
ได้รับการสอบเทียบพารามิเตอร์ของแบบจำลองเสียก่อนที่จะใช้งาน  
ดังนั้นการทำสมดุลพลังงานได้อย่างละเอียดนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องดึงผลลัพธ์จากแบบจำลองชลศาสตร์มาทำการคำนวณ แต่ใน
ปัจจุบันการดึงผลลัพธ์จากแบบจำลองชลศาสตร์ยังต้องทำด้วยมือซึ่ง
ทำให้ต้องใช้ระยะเวลาและความละเอียดในการคำนวณอย่างมาก 
งานวิจัยนี้จึงได้พัฒนาซอฟต์แวร์ที ่สามารถประเมินพลังงานโดย
นำเข้าแบบจำลอง EPANET ที่มีชื ่อเรียกว่า KU2EPA เพื ่อความ
สะดวกในการทำสมดุลพลังงาน โดยได้ทดลองใช้งานกับโครงข่ายท่อ
น้ำประปาในพื้นที่เฝ้าระวังของสำนักงานการประปานครหลวงสาขา
สมุทรปราการ 2 พ้ืนที่เฝ้าระวัง 

2. นิยาม 

2.1. แบบจำลองโครงข่ายท่อนำ้ประปา 

แบบจำลองคณิตศาสตร์โครงข่ายท่อ เป็นที่นิยมในการจัดการ
นโยบายเก่ียวกับระบบโครงข่ายท่อประปาอย่างแพร่หลายทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยหนึ่งโปรแกรมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการ
ออกแบบ จัดทำแบบจำลองโครงข่ายท่อคือ โปรแกรม EPANET ซึ่ง
เป็นแบบจำลองที่ได้รับการพัฒนาโดยหน่วยงาน Environmental 
Protection Agency (EPA) ประเทศสหร ัฐอเมร ิกา เน ื ่องจาก
สามารถทำงานได้อย่างแม่นยำและไม่มีค่าลิขสิทธิ์ 

 โดยการที ่จะประเมินพลังงานได้อย่างถูกต้อง แบบจำลอง
โครงข่ายท่อน้ำประปาจำเป็นต้องได้รับการสอบเทียบพารามิเตอร์
ด้านชลศาสตร์ของแบบจำลองเสียก่อนที่จะใช้เป็นตัวแทนโครงข่าย
ท ่อน ้ำประปาจร ิง ในงานว ิจ ัยฉบ ับน ี ้ ได ้แบ ่งการสอบเท ียบ

พาราม ิ เตอร ์แบบจำลองชลศาสตร ์ เป ็น  2 ชน ิด  ได ้แก ่  1.) 
เปรียบเทียบอัตราการไหลจากการตรวจวัดกับแบบจำลอง , 2.) 
เปรียบเทียบแรงดันจากการตรวจวัดกับแบบจำลอง ซึ่งงานวิจยัฉบับ
นี้ได้ใช้พารามิเตอร์ด้านชลศาสตร์ของแบบจำลองดังต่อไปน้ี 

- ค่าสัมประสิทธิ์จำลองการร่ัว (Emitter Coefficient : C) 
- ค่ารูปแบบการใช้น้ำ (Demand Patterns : d(t)) 
- ค่าระดับจุดตรวจวัดแรงดัน (Elevations : z) 
- ค่าความขรุขระผนังท่อ (Roughness : r) 

การสอบเทียบพารามิเตอร์ของแบบจำลองในงานวิจัยฉบับนี้จะ
กระทำโดยกระบวนการ Optimization ซึ่งได้พัฒนาชุดคำส่ังเพ่ือทำ
การสอบเทียบพารามิเตอร์ด้านชลศาสตร์ของแบบจำลองโดย
อัตโนมัติบนภาษา Python ด้วยแพคเกจที่มีชื่อว่า SciPy ซึ่งมีส่วน
ต่อขยายในการ Optimization โดยเลือกใช้กระบวนการ Brent’s 
minimize method [2] เนื่องจาก 

- สร้างขอบเขตของค่าที่เป็นไปได้ของพารามิเตอร์ได้ 
- ไม่ต้องการฟังก์ชันอนุพันธ์ในการ Optimize  

โดยจะใช้ฟังก์ชันวัตถุประสงค์เป็นผลรวมของผลต่างยกกำลังสอง 
( Sum of Squared estimate of Errors : SSE) ดังต่อไปน้ี 
Objective function: 
 

        
      𝑀𝑖𝑛 

     𝐶, 𝒅 𝑡            ∑ Q Q                      (1)      
 

               𝑀𝑖𝑛 
𝒛, 𝒓               ∑ 𝑃 , 𝑃 ,                        (2) 

Subject to:  
𝒈 𝐶, 𝒅 𝑡 , 𝒛, 𝒓 0                     (3) 

0 𝐶 1                          (4) 
𝑑 𝑡 0                            (5) 

100 𝑟 140                    (6)                 
เมื่อ 
g(C,d(t),z,r)       คือ  แบบจำลองชลศาสตร์ EPANET ซึ ่งเป็น 

      ฟังก์ชันของตัวแปรตัดสินใจ 
𝑄 , 𝑄        คือ  อัตราการไหลเข้าพ้ืนที่จากแบบจำลอง 
     และการตรวจวัด                (ลบ.ม./ชม.) 
Pn,c , Pn,m       คือ  แรงดัน ณ จุดตรวจวัดที่ n จากแบบจำลอง 
            และการตรวจวัด                            (ม.) 
d(t)j               คือ  รูปแบบการใช้น้ำ เงื่อนไขที่เวลา t ณ จุด 
             ผู้ใช้น้ำที่ j 
zn          คือ  ค่าระดับของจุดตรวจวัดแรงดันที่ n    (ม.) 
rl       คือ  ค่าความขรุขระของผนังท่อ (Hazen- 
              Williams) ของท่อที่ l 

2.2. สมดุลพลังงาน 

แนวคิดของสมดุลพลังงาน [3] คือ พลังงานเข้าสู่ระบบ (Ein) จะ
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เท่ากับผลรวมของพลังงานออกจากระบบ (Eout) กับ พลังงานที่
สลายไป (Edissipated) ซึ่งเบื ้องต้น Eout จะแบ่งออกเป็นพลังงาน 2 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1.) พลังงานที่ส่งถึงผู้ใช้น้ำ (EU) , 2.) พลังงานที่
ออกจากระบบในรูปแบบน้ำสูญเสีย (El) และ Edissipated จะหมายถึง 
พลังงานที่สูญเสียเนื่องจากแรงเสียดทาน (EF) โดยสามารถสรุปได้ดัง
ตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1  องค์ประกอบของพลังงานตามแนวคิดสมดุลพลังงาน 

พลังงาน
เข้าระบบ  

(Ein) 

พลังงานออก
จากระบบ  

(Eout) 

พลังงานที่ส่งถึงผู้ใช้น้ำ 
(EU) 

พลังงานที่ออกจากระบบใน
รูปแบบน้ำสูญเสีย  

(El) 
พลังงานที่
สลายไป 

(Edissipated) 

พลังงานที่สูญเสียเน่ืองจากแรง
เสียดทาน  

(EF) 
 
ซึ่งสามารถคำนวณพลังงานในแต่ละองค์ประกอบได้ดังต่อไปน้ี 
- พลังงานเข้าระบบ  
 

     𝐸 𝑡  𝛾 . ∑ ∑ 𝑄 ,  .  𝐻 .  ∆𝑡        (7) 
 

เมื่อ  
 = น้ำหนักจำเพาะของน้ำ        (นิวตัน/ลบ.ม.) 
Qin,i(tk) = อัตราการไหลทางเข้าที่ i ที่เวลา tk   (ลบ.ม.)  
Hi(tk) = เฮดการไหลทางเข้าที่ i ที่เวลา tk             (ม.)  

- พลังงานที่ส่งถึงผู้ใช้น้ำ 
 

     𝐸 𝑡  𝛾 . ∑ ∑ 𝑄 ,  .  𝐻 .  ∆𝑡         (8) 

 

เมื่อ 
QD,i(tk) = อัตราการไหลจุดผู้ใช้น้ำ i ที่เวลา tk  (ลบ.ม.)  
Hi(tk) = เฮดการไหลจุดผู้ใช้น้ำที่ i ที่เวลา tk       (ม.)  

- พลังงานที่ออกจากระบบในรูปแบบน้ำสูญเสีย 

 

𝐸 𝑡  𝛾 . ∑ ∑ 𝑞  .  𝐻 .  ∆𝑡           (9) 

 

เมื่อ 
qi(tk) = อัตราการไหลจุดร่ัวที่ i ที่เวลา tk      (ลบ.ม.)  
Hi(tk) = เฮดการไหลจุดร่ัวที่ i ที่เวลา tk            (ม.) 

- พลังงานที่สูญเสียเนื่องจากแรงเสียดทาน 

 

𝐸 𝑡  𝛾 . ∑ ∑ 𝑄 ,  .  ∆ℎ .  ∆𝑡    (10)    
 

เมื่อ 
QF,i(tk) = อัตราการไหลเส้นท่อที่ i ที่เวลา tk    (ลบ.ม.)  

hi(tk) = การสูญเสียเฮดการไหลท่อ i ที่เวลา tk    (ม.)    
โดย tp หมายถึง เวลาทั้งหมดของแบบจำลอง (Total Duration) ใน
งานวิจัยฉบับนี ้ใช้ 24 ชั ่วโมง และ tk หมายถึง ช่วงเวลาของ
แบบจำลอง (Time Interval) ในงานวิจัยฉบับนี้ใช้ 1 ชั่วโมง 

การจำลองอัตราการไหลของจ ุดร ั ่ว (qi) บนโครงข ่ายท่อ
น้ำประปาในโปรแกรม EPANET จะทำการคำนวณจากความสัมพันธ์
ระหว ่ า ง  Emitter Coefficient (C), แรงด ัน  (Pi) และ  Emitter 
Exponent (N1) ดังสมการต่อไปน้ี 

 

                                              𝑞 𝐶𝑃                             (11) 

 

3. คำอธิบายซอฟต์แวร์ 

3.1. แพคเกจสำหรับซอฟต์แวร์  

ซอฟต์แวร์สำหรับการประเมินพลังงานในงานวิจัยฉบับนี ้ได้
พัฒนาบนภาษา Python เนื่องจากเป็นซอฟต์แวร์ที่ไม่เสียค่าลิขสิทธิ์ 
และเป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน บนภาษา Python 
จะมีเคร่ืองมือเสริมซึ่งเรียกว่าแพคเกจ โดยหนึ่งในแพคเกจที่สามารถ
วิเคราะห์โครงข่ายท่อน้ำประปาได้และในงานวิจัยนี้เลือกใช้มีชื่อว่า 
Water Network Tool for Resilience (WNTR) หรือเรียกอีกอย่าง
ว่า Winter ได้รับการพัฒนาจากหน่วยงาน EPA ซึ่งเป็นหน่วยงาน
เดียวกับผู้พัฒนาโปรแกรม EPANET โดย WNTR มีพื้นฐานในการ
ทำงานแบบเดียวกับโปรแกรม EPANET ทั้งหมด ซึ่งก่อนเริ่มต้นใช้
งานจำเป็นต้องมีไฟล์นามสกุล .INP ที ่ได้จากโปแกรม EPANET 
version  2.0 เป็นไฟล์ตั้งต้นเสมอและภายในไฟล์ตั้งต้นนั้นต้องใช้
ภาษาอังกฤษทั ้งหมด เนื ่องจากแพคเกจ WNTR รองรับเฉพาะ
ภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยแพคเกจ WNTR [5] มีวัตถุประสงค์ดังนี้  

1.) เพ่ือจำลองโครงข่ายท่อน้ำประปา  
2.) วิเคราะห์ความยืดหยุ่นของโครงข่ายท่อน้ำประปา 
3.) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการทำงานของโปรแกรม EPANET โดย 
    สามารถทำงานร่วมกับแพคเกจอ่ืนบทภาษา Python ได้ 

ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์แบบจำลองของ WNTR จะถูกจัดเก็บอยู่ใน
หน่วย International System (SI) ทั ้งหมด โดยข้อแนะนำของ
ผู ้พัฒนาคือไฟล์ .INP ตั ้งต้นควรระบุให้อยู ่ในหน่วย SI ก่อนใช้
แบบจำลอง WNTR  

3.2. ข้อกำหนดของซอฟแวร์ 

ซอฟต์แวร์ KU2EPA มีความสามารถในการคำนวนสมดุล
พลังงานในรายชั่วโมง โดยจะแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของ
พลังงานในแต่ละองค์ประกอบ โดยมีข้อกำหนดของซอฟต์แวร์
ดังต่อไปน้ี 

1.) ระบบปฏิบัติการที่สามารถใช้ได้คือ Windows10 ทุกรุ่น 
2.) หน่วยความจำหลักความจุไม่ต่ำกว่า 4 กิกะไบต์ 
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3.) พ้ืนที่ความจำไม่น้อยกว่า 1.2 กิกะไบต์  

3.3. ข้อมูลนำเขา้ 

การใช้งานซอฟต์แวร ์จำเป ็นเป ็นต ้องมีการนำเข ้าข ้อมูล
ดังต่อไปน้ี 

1.) ไฟล์แบบจำลองชลศาสตร์ของโครงข่ายท่อน้ำประปาที่
ได้รับการสอบเทียบพารามิเตอร์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไฟล์
นามสกุล .INP จากโปรแกรม EPANET  

2.) ไฟล์ช ื ่อจุดทางน้ำเข ้าของโครงข่ายท่อน้ำประปาใน
นามสกุล .CSV โดยวิธีการกรอกด้วยการพิมพ์ชื่อจุดทาง
น้ำเข้าต่อกันแล้วคั่นด้วยสัญลักษณ์คอมม่า ดังต่อไปน้ี 

Name1,Name2,Name3,…Namen 
3.) ตำแหน่งไฟล์สำหรับบันทึกผลลัพธ์สมดุลพลังงาน 
4.) เลือกหน่วยของแบบจำลองโครงข่ายท่อน้ำประปา 
5.) กดปุ่ม Start เพ่ือเร่ิมการคำนวนสมดุลพลังงาน 

3.4. กราฟิกผู้ใช้งาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 1 Graphic User Interface(GUI) ของซอฟต์แวร์ KU2EPA 

ซอฟต์แวร์ในงานวิจัยฉบับนี้ได้สร้าง Graphic User Interface 
(GUI) เพื่ออำนวยความสะดวกและเข้าใจง่ายต่อการใช้งาน โดยมี
ลักษณะดังรูปที่ 1 

โดย 1.) ออปชั่นสำหรับเลือกไฟล์ .INP 
 2.) ออปชั่นสำหรับเลือกไฟล์ .CSV 
 3.) ออปชั่นสำหรับเลือกตำแหน่งไฟล์สำหรับ 
  บันทึกผลลัพธ์สมดุลพลังงาน 
 4.)  ออปชั่นสำหรับเลือกหน่วยของแบบจำลอง 
 5.) ออปชั่นสำหรับเร่ิมการคำนวณ 

ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากซอฟต์แวร์ KU2EPA หน่วยของพลังงานจะอยู่ใน
รูปแบบของ กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kW-h) โดยไฟล์ของผลลัพธ์ที่ได้นั้นจะ
อยู่ในชื่อไฟล์ Data of Energy เป็นไฟล์นามสกุล .CSV  
 

4. พ้ืนที่ศึกษา 

จังหวัดสมุทรปราการเป็นหนึ่งในพื้นที่ให้บริการของการประปา
นครหลวง (กปน.) โดยจากข้อมูลในปีพ.ศ. 2561 พบว่ามีพื ้นที่
ให้บริการทั ้งหมด 274.6 ตารางกิโลเมตรและผู ้ใช้น้ำประมาณ 
195,872 ราย โดยทำการแบ่งพื้นที่ออกเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง (District 
Metered Area : DMA) จำนวน 70 พื้นที ่ ภายใต้สภาวะแรงดัน
เฉล่ีย ณ ทางเข้า DMA เฉล่ียอยู่ที่ 6.2 เมตร เพ่ือบริหารจัดการเร่ือง
ของน้ำสูญเสียภายในระบบ แต่เนื่องจากสภาพแรงดันที่ค่อนข้างต่ำ
ทำให้การตรวจพบรอยรั่วนั้นทำได้ยาก เป็นผลให้การบริหารจัดการ
แบบ DMA ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที ่ควรจะเป็น ดังนั ้นเพื ่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการจัดการแบบ DMA การประเมินพลังงาน
สามารถเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเลือกแนวทางการปรับปรุงที่
คุ้มค่าที่สุดได้ ดังนั้นงานวิจัยฉบับนี้จึงได้เสนอการประเมินพลังงาน
โดยยกตัวอย่างพื้นที่ศึกษาจำนวน 2 พื้นที่เฝ้าระวัง ในพื้นที่ กปน.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สาขาสมุทรปราการโดยมีตำแหน่งของพ้ืนที่ ดังรูปที่ 2 

 
รูปที่ 2 พ้ืนที่ศึกษาพ้ืนที่ให้บริการของสมุทรปราการ 

 

 



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

WRE-09-5 

โดยข้อมูลจากรายงานประจำปีของ กปน. ปี พ.ศ.2561 พื้นที่ศึกษา
มีลักษณะทางกายภาพ ดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ศึกษา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ผลการศึกษา 

5.1. ผลการสอบเทียบพารามิเตอร์ของแบบจำลอง 

เมื ่อทำการสอบเทียบพารามิเตอร์ของแบบจำลองชลศาสตร์
ทั ้งหมดตามขั ้นตอนที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้ได้ผลลัพธ์ค่าความ
คลาดเคลื่อนของอัตราการไหลและแรงดัน ดังตารางที่ 3 และแสดง
กราฟตัวอย่างอัตราการไหลก่อนและหลังการสอบเทียบพารามเิตอร์ 
กับ แรงดันภายหลังการสอบเทียบพารามิเตอร์ ซึ่งจะเห็นได้ว่าค่าที่
ได้ของแบบจำลองมีความใกล้เคียงกับค่าตรวจวัด จึงสามารถกล่าว
ได้ว่า แบบจำลองที่ได้รับการสอบเทียบจากวิธีข้างต้น สามารถใช้
เป็นตัวแทนโครงข่ายท่อประปาจริงได้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DMA 
จำนวน
ผู้ใช้น้ำ 
(ราย) 

จำนวน
ทางน้ำ
เข้า 

ความยาว
ท่อ 

(กิโลเมตร) 

ร้อยละน้ำ
สูญเสีย 

(เปอร์เซ็นต์) 
1 1,468 2 15.9 7.7 
2 2,669 1 24.5 37.1 

ตารางท่ี 3 แสดงค่า SSE และ RMSE ก่อนและหลังทำการสอบเทียบแบบจำลอง 

DMA 
ค่าความคลาด

เคล่ือน 
อัตราการไหล 

ค่า
ความคลาด

เคล่ือน 

แรงดัน 
จุดวัดที่ 1 จุดวัดที่ 2 จุดวัดที่ 3 

ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง 

1 
SSE (m3/h)2 150,781 4 SSE (m2) 53.12 3.01 56.23 0.41 71.54 0.26 
RMSE (m3/h) 79.26 0.41 RMSE (m) 1.49 0.35 1.53 0.13 1.73 0.1 

2 
SSE (m3/h)2 162,690 3 SSE (m2) 18.63 0.08 6.57 0.47 6.25 0.45 
RMSE (m3/h) 82.33 0.35 RMSE (m) 0.88 0.06 0.52 0.14 0.51 0.14 

 

 
 

 

รูปที่ 3 ตัวอย่างผลค่าความคลาดเคล่ือนของอัตราการไหลและแรงดันภายหลังการสอบเทียบพารามิเตอร์ของแบบจำลอง 
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5.2. ผลของพลังงาน 

ผลลัพธ์ของพลังงานในแต่ละองค์ประกอบที่ได้จากซอฟต์แวร์ 
KU2EPA จะมีรายละเอียดทุกชั่วโมงยกตัวอย่าง ดังตารางที่ 4 ซึ่งจะ
ช่วยให้สามารถเห็นประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบโครงข่าย
ท่อน้ำประปาได้ดียิ่งขึ้น โดยจากผลลัพธ์การศึกษาพบว่าระบบมีการ
ใช้พลังงานต่อหนึ่งวัน ดังตารางที่ 5 และ 6 

ตารางท่ี 4 ตัวอย่างส่วนนึงของผลลัพธ์พลังงานแต่ละชั่วโมงที่ได้จาก
ซอฟต์แวร์ KU2EPA 

Time 
(hours) 

Ein 
(kW-h) 

Edissipated 
(kW-h) 

Eout 
(kW-h) 

0 6.38 0.59 5.79 
1 6.32 0.50 5.82 
2 6.95 0.61 6.35 
3 6.49 0.53 5.97 
4 7.87 0.66 7.21 
5 13.28 1.38 11.91 
6 21.99 3.24 18.75 
7 24.34 3.9 20.44 
8 23.64 3.73 19.91 
9 22.09 3.37 19.32 
10 18.07 2.67 15.4 
… … … … 
… … … … 
23 7.05 0.73 6.32 

kW-h/day 323.88 44.18 279.69 
% 100.00 13.64 86.36 

 

ตารางท่ี 5 ผลของพลังงานแต่ละองค์ประกอบของพ้ืนที่ศึกษาที่ 1 
(DMA : 1) 

 Ein 
(323.88 

kW-h/day) 
100% 

Eout 
(279.69 

kW-h/day) 
86.36% 

EU 

(257.29 kW-h/day) 
79.44% 

El 
(22.41 kW-h/day) 

6.92% 
Edissipated 

(44.18 kW-
h/day) 
13.64% 

EF 
(44.18 kW-h/day) 

13.64% 

 

ตารางท่ี 6 ผลของพลังงานแต่ละองค์ประกอบของพ้ืนที่ศึกษาที่ 2 
(DMA : 2) 

Ein 
(98.94 kW-

h/day) 
100% 

Eout 
(89.33  

kW-h/day) 
90.29% 

EU 

(56.08 kW-h/day) 
56.68% 

El 
(33.25 kW-h/day) 

33.61% 
Edissipated 
(9.6 kW-
h/day) 
9.71% 

EF 
(9.6 kW-h/day) 

9.71% 

 
จากผลลัพธ์ที ่ได้สามารถพล็อตกราฟเพื ่อแสดงถึงลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงของพลังงานในแต่ละองค์ประกอบรายชั่วโมงแต่ละ 
DMA ได้ดังดังรูปที่ 4 และ 5 ตามลำดับ  

 
รูปที่ 4 กราฟแสดงพลังงานท่ีเปล่ียนแปลงในแต่ละชั่วโมงของ

พ้ืนที่ศึกษาที่ 1 (DMA : 1) 

 
รูปที่ 5 กราฟแสดงพลังงานท่ีเปล่ียนแปลงในแต่ละชั่วโมงของ

พ้ืนที่ศึกษาที่ 2 (DMA : 2) 
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จากผลของพล ั ง งานในพ ื ้ นท ี ่ ศ ึ กษาพบว ่ า  DMA : 1 มี  
EU=257.29 kW-h/day (79.44%),EF=44.18 kW-h/day (13.64%) 
แ ล ะ  El=22.41 kW-h/day (6.92%) ใ น ขณ ะ ที่  DMA : 2 มี  
EU=56.08 kW-h/day (56.68%),EF=9.6 kW-h/day (9.71%) และ 
El=33.25 kW-h/day (33.61%) จะสังเกตได้ว่าในพื้นที่เฝ้าระวังที่ 
1 มีพลังงานที ่ส่งถึงผู ้ใช้น้ำที ่สูงกว่าและมีพลังงานที ่สูญเสียไป
เน ื ่องจากน้ำร ั ่วต ่ำกว ่า จึงกล ่าวได ้ม ีการใช ้พล ังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพมากกว่าพื ้นที ่ เฝ ้าระวังที ่ 2 ซึ ่งหากจะปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในแต่ละพื้นที่ให้ดีขึ ้น การทราบถึง
พลังงานในแต่ละองค์ประกอบ จะทำให้สามารถตัดสินใจได้ว่าพื้นที่
เฝ้าระวังที่ 1 ควรปรับปรุงขนาดท่อเพื่อลด EF และ พื้นที่เฝ้าระวังที่ 
2 ควรซ่อมแซมรอยร่ัวเพ่ือลดปริมาณน้ำสูญเสียซึ่งจะทำให้ El ลดลง 

5.3. กรณีศึกษาที่ 1 

จากผลของพลังงานใน DMA : 1 จะเห็นได้ว่าพื้นที่มีประสิทธิ
การใช้พลังงานที่ดีเนื่องจากพลังงานโดยส่วนมากส่งถึงผู้ใช้น้ำ ใน
งานวิจัยฉบับนี้จึงได้เสนอวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของ 
DMA : 1 โดยการเพิ่มขนาดของท่อที่มีการสูญเสียเฮดการไหลหน่ึง
หน่วยเกินกว่า 0.45 เมตร/กิโลเมตร ขึ้นอีก 50 มิลลิเมตร (ยกเว้น
ท่อขนาด 300 มิลลิเมตร) เพ่ือลด EF จะได้ผลลัพธ์ดังตารางที่ 7 

ตารางท่ี 7 แสดงผลลัพธ์ก่อนและหลังกรณีศึกษาที่ 1 

ตัวแปร ก่อน หลัง 
อัตราการไหลเข้า 
(m3/day) 

8,394.28 8,409.14 

อัตราการไหลถึงผู้ใช้น้ำ 
(m3/day) 

7,750.39 
(92.33%) 

7,750.61 
(92.17%) 

น้ำสูญเสีย 
(m3/day) 

643.89 
(7.67%) 

658.53 
(7.83%) 

Ein (kW-h/day) 323.88 324.45 

EU (kW-h/day) 
257.29 

(79.44%) 
262.18 

(80.81%) 

El (kW-h/day) 
22.41 

(6.92%) 
23.34 

(7.19%) 

EF (kW-h/day) 
44.18 

(13.64%) 
38.91 

(11.99%) 
 
ผลของกรณีศึกษาที่ 1 จะเห็นได้ว่า EU สูงขึ ้นเป็น 262.18 kW-
h/day (80.81%) ซึ่งสูงกว่าก่อนขยายท่อ 4.89 kW-h/day (1.37%) 
และ EF ลดลงเป็น 38.91 kW-h/day (11.99%) ซึ ่งต่ำกว่าก่อน
ขยายท่อ 5.27 kW-h/day (1.65%) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานของระบบดีขึ้น และในความเป็นจริงแล้ว El จะอาจ
ลดลงเน่ืองจากการเปล่ียนเส้นท่อนั้นทำให้รอยร่ัวน้อยลงด้วยเช่นกัน 

5.4. กรณีศึกษาที่ 2 

จากผลของพลังงานใน DMA : 2 จะเห็นได้ว่ามีการสูญเสีย
พลังงานไปกับน้ำรั่วสูงถึง 33.61% ภายใต้สภาวะแรงดันที่ต่ำที่สุด 
(Critical Pressure Point : CPP) เท่ากับ 4.38 เมตร ปัจจุบัน กปน.
ยังไม่มีการกำหนดเกณฑ์แรงดันขั้นต่ำ ซึ่งถ้าเทียบกับต่างประเทศที่มี
การกำหนดนั้นแรงดันขั้นต่ำของ กปน. ถือว่าต่ำกว่า ตัวอย่างเช่น 
ประเทศอังกฤษกำหนดแรงดันขั้นต่ำเท่ากับ 7 เมตร [4]  เป็นต้น 
ความจำเป็นที่ต้องมีการกำหนดเกณฑ์แรงดันขั้นต่ำ เพราะว่าแรงดัน
ต่ำเกินไปจะส่งผลกระทบ 2 ส่วน ได้แก่ 1.) คุณภาพน้ำประปาลดลง 
เนื่องจากส่ิงปนเปื้อนภายนอกสามารถถูกดันเข้ามาภายในระบบผ่าน
ทางรอยรั่วได้ และ 2.) การระบุตำแหน่งรอยรั่วทำได้ยากและไม่
แม่นยำ ทำให้ไม่สามารถลดน้ำสูญเสียได้อย่างยั่งยืน 

ปัจจุบัน กปน. ใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วในท่อประปาด้วยเสียง 
(leak noise correlator) ซึ่งจากการศึกษาของ Stuart Hamilton 
ในประเทศเวียดนามเครื่องมือนี้จะสามารถหาตำแหน่งรอยรั่วบนท่อ
ชนิด PVC ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อแรงดันไม่ต่ำกว่า 10 เมตร จะ
เห็นได้ว่าแรงดัน DMA : 2 ในปัจจุบันต่ำกว่าข้อกำหนดดังกล่าวทำ
ให้ไม่สามารถระบุตำแหน่งของรอยรั่วบนท่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
งานวิจัยฉบับนี้จึงเสนอการขึ้นแรงดันต้นทางชั่วคราวให้ CPP ไม่ต่ำ
กว่า 10 เมตร เพื่อที่จะสามารถระบุตำแหน่งรอยรั่วที่แน่ชัดและทำ
การซ่อมแซมเพ่ือให้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบดีขึ้น โดย
การขึ้นแรงดันต้นทางจะทำให้มีการใช้พลังงาน ดังตารางที่ 8 

ตารางท่ี 8 แสดงผลลัพธ์ก่อนและหลังกรณีศึกษาที่ 2 

ตัวแปร ก่อน หลัง 
อัตราการไหลเข้า 
(m3/day) 

5,064.30 6,975.29 

อัตราการไหลถึงผู้ใช้น้ำ 
(m3/day) 

3,167.05 
(62.54%) 

3167.05 
(45.94%) 

น้ำสูญเสีย 
(m3/day) 

1,897.25 
(37.46%) 

3,808.24 
(54.60%) 

Ein (kW-h/day) 98.94 254.71 

EU (kW-h/day) 
56.08 

(56.68%) 
106.59 

(41.85%) 

El (kW-h/day) 
33.25 

(33.61%) 
125.88 

(49.42%) 

EF (kW-h/day) 
9.6 

(9.71%) 
22.22 

(8.72%) 
 
ผลของกรณีศึกษาที่ 2 จะเห็นได้ว่าหากขึ้นแรงดันเพื่อให้ CPP มีค่า
ไม่ต่ำกว่า 10 เมตร จำเป็นต้องใช้ Ein เพิ่มเป็น 254.71 kW-h/day 
และจะมี El เพ่ิมขึ้นจากเดิม 92.63 kW-h/day (15.81%) 
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รูปที่ 6 แรงดันของ DMA : 2 หลังเพ่ิมแรงดันต้นทาง 

6. สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา 

จากการศึกษาประเมินพลังงานของพื้นที่เฝ้าระวัง 2 พื้นที่ใน
การดูแลของสำนักงานการประปาสาขาสมุทรปราการ โดยใช้ข้อมูล
ปี พ.ศ. 2561 พบว่าพื ้นที ่เฝ้าระวังที ่ 1 มีประสิทธิภาพการใช้
พลังงานที่ดี โดยมีพลังงานที่ส่งถึงผู้ใช้น้ำสูงถึง 79.44% ของพลังงาน
ที่จ่ายให้แก่ระบบ และพื้นที่เฝ้าระวังที่ 2 มีพลังงานที่ส่งถึงผู้ใช้น้ำ 
56.58% แต่มีพลังงานที่สูญเสียไปกับน้ำรั่วที่สูงถึง 33.61% ซึ่งควร
ได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบ 
งานวิจัยฉับบนี้จึงได้จัดทำกรณีศึกษา 2 กรณี เพื่อเสนอแนวทางการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบ โดย 

- กรณีศึกษาที่ 1 ได้ทำการเพิ่มขนาดท่อในพื้นที่ DMA : 1 
เพื่อลด EF ซึ่งพบว่าระบบมี EU มากขึ้นซึ่งหมายความว่า
ระบบมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ดีขึ้น  

- กรณีศึกษาที ่ 2 ได้ทำการเพิ ่มแรงดันต้นทางชั ่วคราว
เพื ่อให้แรงดันต่ำที ่สุดไม่น้อยกว่า 10 เมตร เพื ่อที ่จะ
สามารถระบ ุตำแหน ่ งรอยร ั ่ ว ในระบบได ้อย ่ า งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้สามารถลดน้ำสูญเสียได้อย่าง
ยั่งยืน ดังนั ้น El ที ่เพิ ่มขึ ้นของกรณีศึกษาจะเป็นการ
เพ่ิมขึ้นชั่วคราวเท่านั้น 

จากผลการศึกษาที่กล่าวมาทั้งหมด แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ
และประโยชน์ของซอฟต์แวร์ KU2EPA อย่างชัดเจน โดยซอฟต์แวร์ 
สามารถคำนวนสมดุลพลังงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว และ
สามารถแสดงถึงการเปล่ียนแปลงของพลังงานในแต่ละองค์ประกอบ
ในรายช่ัวโมงได้ ซึ่งทำให้สามารถตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ในการจัดการ
โครงข่ายท่อน้ำประปาที่นำไปสู่การพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทคัดย่อ 

แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างมีความสำคัญต่อการเกษตร การอุปโภค บริโภค อุตสาหกรรม ในปัจจุบันปัญหาค่าความเค็มในแม่น้ำมีค่าเกินมาตรฐาน
ความเค็มน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาที่ต้องต่ำกว่า 0.25 กรัมต่อลิตร ที่สถานีสูบน้ำดิบสำแล จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นสถานีสำคัญ ทำหน้าที่สูบน้ำดิบ
จากแม่น้ำเจ้าพระยาเพ่ือผลิตน้ำประปาส่งต่อให้สถานีสูบจ่ายน้ำประปาฝ่ังตะวันออก โดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคมถึงพฤษภาคมของทุกปี ค่าความ
เค็มได้เกินมาตรฐานน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาหลายเดือนติดต่อกัน  ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการน้ำดิบของการประปานครหลวงร่วมกับ
กรมชลประทาน การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์อนุกรมเวลาของค่าความเค็มกับตัวแปรที่เกี่ยวข้องอื่นๆ สำหรับการพยากรณ์เพื่อเป็น
แนวทางเบื้องต้นในการเตือนภัยล่วงหน้า โดยใช้ข้อมูลความความเค็มที่สถานีสูบน้ำสำแล และสถานีอื่นๆของการประปานครหลวง ข้อมูลระดับน้ำ
ของกรมชลประทาน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และข้อมูลระดับน้ำทำนายของกรมอุทกศาสตร์ ด้วยวิธี Multiple linear regression โดยหา
ความสัมพันธ์ข้อมูลในช่วงปี 2557-2563 แบ่งข้อมูลช่วงเรียนรู้และทวนสอบเป็น 80% และ 20% จากน้ันแยกการพยากรณ์ความเค็มเป็นกรณีระดับ
น้ำสูงและต่ำ ซึ่งกรณีได้ผลที่ดีที ่สุดคือกรณีการพยากรณ์ความเค็มล่วงหน้า 24 ชั่วโมง ประสิทธิภาพแบบจำลองกรณีระดับน้ำสูงและต่ำคือ 
EI=0.901, RMSE=0.006 กรัมต่อลิตร และ EI=0.808, RMSE=0.038 กรัมต่อลิตร ตามลำดับ จากการศึกษานี้จะใช้เพื่อเป็นแนวทางการพยากรณ์
เบื้องต้นสำหรับวิธีอื่นๆในการเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับการเตือนภัยความเค็มเพื่อสูบน้ำดิบของการประปานครหลวง ร่วมกับการบริหารจัดการน้ำ
แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างของกรมชลประทานต่อไป 
คำสำคัญ: การวิเคราะห์อนุกรมเวลา, ความเค็ม, การเตือนภัยล่วงหน้า, ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 

Abstract 

The lower Chao Phraya River is a vital source of water for agriculture, domestic usage, and industrial usage. Currently, this 
part of the river faces a problem of saltwater intrusion. Occasionally, the salinity of water from the river exceeds the standard 
for producing tap water set by the Metropolitan Waterworks Authority (MWA). The standard is that the salinity must not exceed 
0.25 g/l at Sam-Lae raw water pumping station, Pathumthani. Sam-Lae raw water pumping station is a key station to transmit 
water for tap water production in the areas Bangkok and vicinity. Salinity intrusion affected the raw water management of the 
MWA, particularly from December to May every year. This paper aims to analyze the time series of salinity and the other 
related variables to forecast as a preliminary approach for early warning. This study uses salinity data at Sam-Lae pumping 
station (MWA) as a target variable. Predictive variables consist of salinity at other measurement stations of the MWA, water 
level data from the Royal Irrigation Department (RID) and Hydro-Informatics Institute (Public Organization), water level 
forecasted data from Hydrographic Department Royal Thai Navy. The data sets were analyzed using multiple linear regression 
(MLR). The time series data are in the period of 2014-2020. (Training period 80%, Validation period 20%). The case study was 
divided into 2 cases, high water level and low water level. The results showed that MLR gave the best result of the high and 
low water level case are EI=0.902, RMSE=0.006 g/l and EI=0.809, RMSE=0.038 g/l respectively for 24-hour in advance salinity 
forecast. The result facilitates a development of an early warning alarm for salinity which will be useful for raw water 
production. 
Keywords: Time series analysis, salinity in river, early warning, Chao Phraya River Basin  
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1. บทนำ 

สภาพภัยแล้ง และสภาพฝนทิ้งช่วง ได้ส่งผลกระทบกับพื้นที่
ปลายน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง เพราะปริมาณน้ำในแม่น้ำมี
ปริมาณน้อยทำให้น้ำเค็มรุกขึ ้นสูง จากช่วงสถานการณ์ปัจจุบัน
ปัญหาน้ำเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา ที่หนุนขึ้นมาทางจังหวัดปทุมธานี
จนถึงสถานีสูบน้ำดิบสำแลของการประปานครหลวง ทำให้ระดับค่า
ความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ในเกณฑ์ที่สูง เกณฑ์เฝ้าระวัง 0.25 
กรัม/ลิตร มาตรฐานการผลิตน้ำประปาไม่เกิน 0.50 กรัม/ลิตร และ
เกณฑ์ควบคุมความเค็มเพื่อการเกษตร ไม่เกิน 2.00 กรัม/ลิตร ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาของการประปานครหลวง และ
การเพาะปลูกพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้นของเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับ
ผลกระทบ ในปัจจุบ ันการรุกล้ำของน้ำเค ็มเข ้าไปตามแม่น้ำ
เจ้าพระยา มีระยะทางยาวขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ ่งในช่วงฤดูแล้ง
ระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม จะเกิดการรุกล้ำของน้ำเค็มเพ่ิม
มากขึ้นเนื่องจากการขาดแคลนน้ำจืดในการผลักดันน้ำเค็ม ผู้วิจัยได้
เห็นถึงความสำคัญของการพยากรณ์เหตุการณ์การรุกล้ำของน้ำเค็ม
จากผลกระทบข้างต้น จึงมีแนวคิดในการนำเสนอการพยากรณ์การ
รุกล้ำของน้ำเค็มที่สถานีสูบน้ำดิบสำแลลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง
ด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบขับเคลื ่อนด้วยข้อมูล (Data-driven 
analysis) โดยวิธี Multiple Linear Regression เนื่องจากการวิจัย
ที่ผ่านมาในช่วงปัจจุบันนี้มีการใช้วิธีการต่างๆเพ่ือการพยากรณ์ความ
เค็มในแม่น้ำ เช่น [1] ได้ศึกษาผลกระทบการรุกล้ำความเค็มในแม่
น ้ำท ่าจ ีน โดยใช ้แบบจำลองโดยแบบจำลองอุทกพลศาสตร์ 
(MIKE11-HD, Hydrodynamic Model) และแบบจำลองการพัดพา
และการแพร ่ ก ระจาย  (MIKE11 -AD, Advection-Dispersion 
Model) [2] ได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์ความเค็มรุกตัวด้วยระบบ
คาดการณ์ความเค็มรุกตัวในแม่น้ำเจ้าพระยาโดย MIKE11-HD/AD 
เช่นกัน โดยที่ใช้ข้อมูลนำเข้าแบบจำลองคือระบบโครงข่ายแม่น้ำ, 
ระดับน้ำ, อัตราการไหล, ความเร็วกระแสน้ำ, และการบริหารการ
จัดการเปิด-ปิดอาคารชลศาสตร์ในโครงข่ายลำน้ำที่เก่ียวข้อง ผลการ
ค่านวณความเค็มจากแบบจำลอง จำนวน 3 สถานี ได้แก่ สถานีสำ
แล สถานีสะพานพุทธยอดฟ้า และสถานีโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ผล
การคาดการณ์ความเค็มรุกตัวช่วงปาบึกล่วงหน้า 1 วัน, 2 วัน และ 
3 วัน มีความถูกต้องอยู่ที่ 68% 55% และ 50% ในการพยากรณ์
การรุกล้ำของความเค็มในแม่น้ำ จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าการ
พยากรณ์ค่าความเค็มในแม่น้ำโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ มี
ความซับซ้อน และต้องใช้ข้อมูลสำรวจรูปตัดลำน้ำที่เป็นปัจจุบัน ถึง
จะให้ค่าความแม่นยำในการทำนาย [3]ประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาท
เทียมในการพยากรณ์ค่าความเค็มรายชั่วโมงที่สถานีสูบน้ำดิบสำแล 
โดยใช้ข้อมูลในอดีต จำนวน 2 ปี (2556 และ 2557) ข้อมูลนำเข้า 
คือ ข้อมูลระดับน้ำ 3 สถานี C.35, C.54 และ S.5 ผลการศึกษากรณี
ที่ดีที่สุดในช่วงทดสอบของแบบจำลอง ให้ค่า R=0.81 (R2=0.65) 

อย่างไรก็ตามปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาและพยากรณ์ความเคม็ที่
สถานีสูบน้ำดิบสำแลแบบการวิเคราะห์แบบขับเคลื่อนด้วยข้อมูล 
( Data-driven analysis) โ ด ย ว ิ ธ ี  Multiple Linear Regression 
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเค็มที่
สถานีสูบน้ำดิบสำแล และระดับน้ำที่สถานีสรรพยา CPY005, ระดับ
น้ำทำนายที ่สถานีสันดอนเจ้าพระยา BB และ ระดับน้ำที ่สถานี 
S5RID อยุธยา (แม่น้ำป่าสัก) เพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นสำหรับการ
พยากรณ์ความเค็มในวิธีอื่นๆ รวมทั้งยังเพื่อเป็นแนวทางเลือกเพ่ือ
เป็นเครื่องมือการเตือนภัยเพื่อการผลิตน้ำประปาของการประปา
นครหลวง ร่วมกับการบริหารจัดการน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง
ของกรมชลประทาน 

2. พ้ืนที่การศึกษา 

สถานีสูบน้ำดิบสำแลเป็นจุดรับน้ำดิบจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่
คลองประปาฝั่งตะวันออก ต้ังอยู่ที่ตำบลสำแล จังหวัดปทุมธานี ห่าง
จากปากอ่าวไทย 96 กิโลเมตรทางด้านเหนือน้ำ ได้ถูกเลือกเป็น
สถานีที่จะพยากรณ์ค่าความเค็มรายชั่วโมง 

 

รูปที่ 1  พ้ืนที่ และแผนผังการศึกษาลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง 

3. วิธีการ 

3.1. ข้อมูลที่ใช้ในการศกึษา 

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาน้ีมีข้อมูลวัดระดับน้ำ ข้อมูลคุณภาพน้ำ 
และข้อมูลระดับน้ำทำนาย ตามสถานีที่ดังแสดงในรูปที่ 1 ข้อมูลทั้ง 
3 ชนิด เป็นข้อมูลรายชั่วโมง ครอบคลุมตั้งแต่ปี พ.ศ.2557-2563 
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ข้อมูลทั้งหมดรวบรวมจากการประปานครหลวง สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ำ กรมชลประทาน และกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ  

3.2. การคัดเลอืกตัวแปรนำเข้าแบบจำลอง 

ตัวแปรนำเข้าที ่จะนำมาใช้ในแบบจำลองควรเป็นตัวท ี ่มี
ความสัมพันธ์กับตัวแปรตามทำได้ด้วยการหาค่า Correlation 
Coefficient ระหว่างตัวแปรนำเข้าและตัวแปรตามแล้วนำค่าที่มี 
Correlation Coefficient ที ่มากที ่สุด ณ ชั ่วโมงนั ้นๆ มาเป็นตัว 
นำเข้าโดยเลือกสถานีที่มีผลความเค็มต่อสถานีสูบน้ำดิบสำแล  

𝑟
∑ 𝑋 𝑋 𝑌 𝑌

∑ 𝑋 𝑋 ∑ 𝑌 𝑌

 (1) 

เมื่อ xi และ yi  คือ ค่าจากการตรวจวัด และค่าจากแบบจำลอง
ตามลำดับ  

จากรูปที่ 1 จะเห็นว่ามีสถานีวัดระดับน้ำ สถานีวัดคุณภาพน้ำ 
และสถานีระดับน้ำทำนายหลายสถานี ที่อยู่ทางด้านเหนือน้ำและ
ท้ายน้ำของสถานีสูบน้ำสำแล (S1) ที่มีให้เลือกใช้มาหาความสัมพันธ์
เพื ่อสร้างแบบจำลอง Multiple linear regression เพื ่อทำการ
พยากรณ์ความเค็มที่สถานีสูบน้ำดิบสำแล S1 เมื่อทำการรวบรวม
ข้อมูลตัวแปรทั ้งหมดพบว่า มีเพียงค่าระดับน้ำที่สถานีสรรพยา 
CPY005 (ม.รทก.) , S5RID (แม่น้ำป่าสัก) (ม.รทก.) และสถานีระดับ
น้ำทำนาย สันดอนเจ้าพระยา BB (ม.รทก.) ที่มีข้อมูลพอที่ครบและ
ต่อเนื่อง เพ่ือนำมาหาค่า Correlation Coefficient กับค่าความเค็ม
ที่สถานีสูบน้ำสำแล S1 (กรัม/ลิตร) และเพื่อที่จะได้ความสัมพันธ์
ของแบบจำลองที่เข้ากับลักษณะทางกายภาพทางด้านเหนือน้ำและ
ท้ายน้ำ สามารถอธิบายเป็นสมการได้ดังสมการท่ี 2 

𝑆1 𝑓 𝑆1, 𝐶𝑃𝑌005, 𝐵𝐵, 𝑆5𝑅𝐼𝐷  (2) 

เมื่อ S1 คือค่าความเค็มของสถานี S1 (กรัม/ลิตร), CPY005 คือค่า
ระดับน้ำ (ม.รทก.), BB คือ ค่าระดับน้ำทำนาย (ม.รทก.), S5RID คือ 
คือค่าระดับน้ำ (ม.รทก.) 

จากรูปที่ 2 แสดงค่า Correlation Coefficient ระหว่างตัวแปร
นำเข ้ า  xi  (S1, CPY005, BB, S5RID) และต ั วแปรท ี ่ จะทำการ

พยากรณ์ yi (S1) ตัวแปรนำเข้าตัวที่ 1 คือ ค่าความเค็มที่สถานี S1 
มีค่า Correlation (R) สัมพันธ์กับข้อมูลความเค็มที่สถานี S1 เอง 
เมื ่อจะเลือกทำการพยากรณ์ล่วงหน้าที ่ 24 ชั ่วโมง จึงพิจารณา
ความสัมพันธ์ ณ 24 ชั่วโมง ให้ค่า R=0.87 ตัวแปรนำเขา้ตัวที่ 2 คือ 
ค่าระดับน้ำที่สถานี CPY005 เมื่อพิจารณาจากลักษณะทางกายภาพ
แล้ว CPY005 อยู่ห่างจากสถานี S1 ประมาณ 170 กิโลเมตร ค่า R 
ที่ดีที่สุดที่จะมีผลต่อความเค็มที่สถานี S1 คือ ค่า R ที่ชั่วโมงที่ 128 
ให้ค่า R= -0.339 ค่า R เป็นลบแสดงว่าระดับน้ำต่ำ ความเค็มจะมี
ค่าสูง ตัวแปรนำเข้าตัวที่ 3 คือ ค่าระดับน้ำทำนายที่สถานี BB ที่อยู่
ทางด้านท้ายน้ำสุดที่อ่าวไทย มีอิทธิพลจากระดับน้ำทะเล ค่า R ที่ดี
ที่สุดที่ใกล้ชั่วโมงที่ 24 คือ ค่า R ที่ชั่วโมงที่ 6 (R=0.155) ตัวแปร
นำเข้าตัวที่ 4 คือ ค่าระดับน้ำที่สถานี S5RID (แม่น้ำป่าสัก) ของกรม
ชลประทาน ให้ค่า R ดีที่สุดที่ใกล้ชั่วโมงที่ 24 คือค่า R ที่ชั่วโมงที่ 36 
(R= -0.331) เนื ่องจากตัวแปรที ่พยากรณ์เป็นค่าความเค็มซึ ่งค่า
ความเค็มนั้นลักษณะตามธรรมชาติแล้วจะขึ้นอยู่กับน้ำขึ้น-น้ำลง 
เนื่องจากแรงดึงดูดระหว่างมวลของโลกกับดวงจันทร์ ค่าความเค็ม
จะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำจืดทางด้านเหนือน้ำที่ไหลลงมา หากน้ำเหนือ
มีปริมาณมากพอก็จะส่งผลให้ความเค็มมีค่าน้อย แต่ในขณะเดียวกัน
เมื่อเกิดปรากาฎการณ์น้ำขึ ้น ค่าความเค็มที่อยู่ในลำน้ำก็จะไหล
ย้อนกลับขึ้นมาทางด้านท้ายน้ำสู่เหนือน้ำกลับคืน นั่นจึงเป็นสาเหตุที่
รูปที่ 2 ค่า Correlation ความเค็มที่สถานี S1 กับตัวแปรที่เลือกใช้
ทั้ง 4 นั่นมีลักษณะคล้าย Sin Curve นั่นคือน้ำขึ้น-น้ำลง เนื่องจาก
แรงดึงดูดระหว่างมวลของโลกกับดวงจันทร์มีผลต่อค่าความเค็มใน
ลำน้ำ 

 สำหรับการพยากรณ์ความเค็มล่วงหน้า 24 ชั่วโมง 
การศึกษานี้จะทดลองแบ่งเป็น 4 กรณีตามค่า R ที่ให้ดีที่สุดจาก Lag 
time ดังต่อไปน้ี  

𝑆1 𝑓 𝑆1 , 𝐶𝑃𝑌005  (3) 

𝑆1 𝑓 𝑆1 , 𝐶𝑃𝑌005 , 𝐵𝐵  (4) 

𝑆1 𝑓 𝑆1 , 𝐶𝑃𝑌005 , 𝑆5𝑅𝐼𝐷  (5) 

 
รูปที่ 2 Correlation ระหว่างค่าความเค็มที่สถานี S1 สถานีระดับน้ำ และสถานีระดับน้ำทำนาย 
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𝑆1 𝑓 𝑆1 , 𝐶𝑃𝑌005 , 𝐵𝐵 , 𝑆5𝑅𝐼𝐷  (6) 

จากข้อมูลทั้งหมดจะแบ่งเป็นช่วงเรียนรู้ (Training) 80% ช่วง
ทวนสอบ (Validation) 20% และช่วงทดสอบ (Testing) คือ เดือน
ธันวาคม 2562 คือ ช่วงที่มีปัญหาความเค็มสูงถึง 2.06 กรัม/ลิตรที่
สถานีสูบน้ำดิบสำแล (S1) 

3.3. MULTIPLE LINEAR REGRESSION (MLR)  

เป็นวิธีการทางสถิติที ่ใช้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระ ( Independent Variable) กับต ัวแปรตาม (Dependent 
Variable) จะเป็นการศึกษาความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง (Linearity) 
โดยที ่ตัวแปรอิสระมีมากกว่าหนึ ่งตัวโดยเขียนความสัมพันธ์ใน
รูปแบบของ สมการได้ดังนี้ 

𝑦 𝛼 𝛽 𝑋 𝛽 𝑋 ⋯ 𝛽 𝑋  (7) 

เม ื ่อ  𝒚 ค ือ ต ัวแปรตาม , 𝜶 ค ือ ค ่าคงท่ี , 𝜷 ค ือ Regression 
Coefficient ของตัวแปรอิสระ และ 𝑿 คือ ตัวแปรอิสระ  

4. ผลการศึกษา 

จากตารางท่ี 1 ผลการศึกษาของแบบจำลองในการพยากรณ์
ความเค็มล่วงหน้า 24 ชั่วโมง แบบรวมข้อมูลระดับน้ำที่สถานีสูบน้ำ
ด ิบสำแล (S1) พบว่าแบบจำลองท ั ้ง 4  ให ้ค ่าประส ิทธ ิภาพ
แบบจำลองใกล้เคียงกัน แต่เมื ่อดูค่าสถิติของแบบจำลอง MLR1 
และ MLR2 จากตารางท่ี 2 พบว่าคา่ P>| t | ของท้ังทุกตัวแปร น้อย
กว่า 0.05 มาก แสดงว่าตัวแปรที ่นำเข้าแบบจำลองนำมาใช้การ
พยากรณ์ได้ อีกทั้งยังพบว่า MLR3 และ MLR 4 เมื่อเลือกใช้ตัวแปร 
S5RID เป็นตัวแปรนำเข้าแบบจำลอง ส่งผลให้ตัวแปร CPY005 มีค่า  
P>| t | เท ่าก ับ 0.592 และ 0.215 ตามลำดับ แสดงว่าถ ึงแม้
แบบจำลอง MLR 3 และ MLR 4 มีค่าประสิทธิภาพแบบจำลองสูง 
ใกล้เคียงกับ MLR1 และ MLR 2 จึงไม่เหมาะสมที่จะนำไปใช้การ
พยากรณ์ความเค็มล่วงหน้า 24 ชั่วโมง  

หลังจากได้ทำการนำข้อมูลนำเข้าแบบจำลองทั ้ง 4 ในการ
พยากรณ์ความเค็มล่วงหน้า 24 ชั ่วโมง แล้วทำการวิเคราะห์ค่า
คงเหลือ (Residual analysis) ดังรูปที่ 3 ถึงรูปที่ 6 พบว่าทั ้ง 4 
แบบจำลองที่ตัวแปร CPY005 มีค่า Residual สูงทั้งด้านลบและ
ด้านบวก ที่ระดับน้ำต่ำกว่า 5.6 mMSL จึงได้ทำแบ่งข้อมูลออกเป็น 
2 ช่วง คือ ช่วงที่ระดับน้ำของ CPY005 ต่ำกว่า 5.6 mMSL และสูง
กว่า 5.6 mMSL แล้วจึงทำการนำข้อมูลที่แบ่งทั้ง  2 ช่วงนั้นมาทำ
นำเข้าวิธีการ Multiple regression analysis อีกคร้ังหนึ่ง 

4.1. แบบจำลองพยากรณ์แบบรวมข้อมูลระดับน้ำ 

ผลการศึกษาการพยากรณ์ความเค็มล่วงหน้า 24 ชั่วโมง แบบ
รวมข้อมูลระดับน้ำ แสดงในตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ประสิทธิภาพแบบจำลองแบบรวมข้อมูลระดับน้ำ 

แบบจำลอง R2 EI RMSE MAPE 
MLR1 0.816 0.815 0.044 0.068 
MLR2 0.793 0.792 0.035 0.057 
MLR3 0.793 0.790 0.045 0.073 
MLR4 0.804 0.799 0.034 0.058 

ตารางท่ี 2 แสดงค่าทางสถิติของแบบจำลอง MULTIPLE LINEAR 
REGRESSION แบบรวมข้อมูลระดับน้ำ (24 ชั่วโมง) 

MLR1 Coef Std err t P>| t | 
const 0.0323 0.001 27.42 8.9x10-163 
S1 0.8791 0.003 278.93 0.000 
CPY005 -0.0018 0.000 -14.04 1.3x10-44 
MLR2 Coef Std err t P>| t | 
const 0.0295 0.001 28.62 1.5x10-176 
S1 0.8771 0.003 264.58 0.000 
CPY005 -0.0016 0.000 -14.95 2.9x10-50 
BB 0.0022 0.000 6.61 4.1x10-11 
MLR3 Coef Std err t P>| t | 
const 0.0267 0.001 19.92 1.6x10-87 
S1 0.8840 0.003 278.12 0.000 
CPY005 -0.0001 0.000 -0.54 0.592 
S5RID -0.0062 0.001 -6.74 1.6x10-11 
MLR4 Coef Std err t P>| t | 
const 0.0250 0.001 21.14 4.37x10-98 
S1 0.8834 0.003 257.51 0.000 
CPY005 -0.0003 0.000 -1.24 0.215 
BB 0.0020 0.000 5.81 6.3x10-9 
S5RID -0.0047 0.001 -6.14 8.4x10-10 

4.2. แบบจำลองการพยากรณ์ความเค็มแบบกรณีแยก
ระดับน้ำสูงและระดับน้ำต่ำ  

ผลการศึกษาการพยากรณ์ความเค็มล่วงหน้า 24 ชั่วโมง แบบ
กรณีแยกระดับน้ำสูงและระดับน้ำต่ำ แสดงในตารางท่ี 3 และ 4  

ตารางท่ี 3 ประสิทธิภาพแบบจำลองระดับน้ำสูงกว่า 5.6 mMSL  

ตารางท่ี 4 ประสิทธิภาพแบบจำลองระดับน้ำต่ำกว่า 5.6 mMSL 

แบบจำลอง R2 EI RMSE MAPE 
MLR1 0.788 0.788 0.050 0.080 
MLR2 0.794 0.794 0.040 0.071 
MLR3 0.788 0.788 0.051 0.078 
MLR4 0.809 0.808 0.038 0.067 

แบบจำลอง R2 EI RMSE MAPE 
MLR1 0.902 0.901 0.006 0.034 
MLR2 0.902 0.901 0.006 0.034 
MLR3 0.912 0.912 0.006 0.034 
MLR4 0.912 0.912 0.006 0.034 
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ตารางท่ี 5 แสดงค่าทางสถิติของแบบจำลอง MULTIPLE LINEAR 
REGRESSION (24 ชั่วโมง) ระดับน้ำสูงกว่า 5.6 mMSL 

MLR1 Coef Std err t P>| t | 
const 0.0355 0.001 26.41 5.5x10-145 
S1 0.7902 0.007 109.27 0.000 
CPY005 -0.0013 6.3x10-5 -20.73 5.1x10-92 
MLR2 Coef Std err t P>| t | 
const 0.0355 0.001 26.39 8.9x10-145 
S1 0.7903 0.007 109.25 0.000 
CPY005 -0.0013 6.3x10-5 -20.72 6.1x10-92 
BB -0.0080 0.000 -0.69 0.492 
MLR3 Coef Std err t P>| t | 
const 0.0339 0.001 22.76 3.2x10-109 
S1 0.7971 0.008 105.25 0.000 
CPY005 -0.0011 0.000 -9.74 3.1x10-22 
S5RID -0.0008 0.000 -3.25 0.001 
MLR4 Coef Std err t P>| t | 
const 0.0338 0.001 22.66 2.8x10-108 
S1 0.7976 0.008 105.22 0.000 
CPY005 -0.001 0.000 -9.60 1.2x10-21 
BB -0.0002 0.000 -1.32 0.185 
S5RID -0.0008 0.000 -3.37 0.001 

 

ตารางท่ี 6 แสดงค่าทางสถิติของแบบจำลอง MULTIPLE LINEAR 
REGRESSION (24 ชั่วโมง) ระดับน้ำต่ำกว่า 5.6 mMSL 

MLR1 Coef Std err t P>| t | 
const 0.0769 0.010 7.37 1.7x10-13 
S1 0.8689 0.004 238.06 0.000 
CPY005 -0.0103 0.002 -4.99 5.9x10-7 
MLR2 Coef Std err t P>| t | 
const 0.0509 0.009 5.79 7.1x10-9 
S1 0.8688 0.004 213.86 0.000 
CPY005 -0.0054 0.002 -3.13 1.8x10-3 
BB 0.0035 0.000 7.74 1x10-14 
MLR3 Coef Std err t P>| t | 
const 0.0776 0.011 7.28 3.5x10-13 
S1 0.8648 0.004 234.31 0.000 
CPY005 -0.0088 0.002 -4.19 2.8x10-5 
S5RID -0.0120 0.001 -9.12 8.1x10-20 
MLR4 Coef Std err t P>| t | 
const 0.0508 0.009 5.70 1.2x10-8 
S1 0.8669 0.004 210.93 0.000 
CPY005 -0.0040 0.002 -2.25 2.4x10-2 
BB 0.0025 0.000 5.20 2x10-7 
S5RID -0.0113 0.001 -9.80 1.4x10-22 

ผลการศึกษาที่ได้จากตารางที่ 3 ระดับน้ำสูงกว่า 5.6 mMSL 
พบว่าแบบจำลองทั ้ง 4 แบบ ให้ค่าประสิทธิภาพแบบจำลองสูง
ใกล้เคียงกัน แต่เมื่อดูค่าสถิติจากการทำ Regression analysis จาก
ตารางท่ี 5 พบว่า MLR1 ตัวแปรที่ใช้ในแบบจำลองมีค่า P>| t | น้อย
กว่าทุกตัวแปร 

เมื่อได้ทำการ Regression analysis สำหรับกรณี (24 ชั่วโมง) 
ระดับน้ำต่ำกว่า 5.6 mMSL ผลการศึกษาจากตารางที่ 6 พบว่าทั้ง
แบบจำลองทั้ง 4 แบบ มีค่า P>| t | ทุกแบบจำลองน้อยกว่า 0.05 
นั่นแสดงว่าทุกตัวแปรที่นำมาใช้มีนัยสำคัญทางสถิติ ดังนั้นเมื่อไปดู
ค่าประสิทธิภาพแบบจำลองที่ตารางที่ 4 พบว่าแบบจำลอง MLR3 
และ MLR4 ให้ค่าใกล้เคียงกัน แต่ MLR4 ให้ค่าความคลาดเคล่ือน
น้อยกว่า RMSE = 0.038, MAPE = 0.067 จึงสามารถสรุปได้ว่าใน
กรณีระดับน้ำต่ำกว่า 5.6 mMSL จะใช้แบบจำลอง MLR4 และใน
กรณีระดับน้ำสูงกว่า 5.6 mMSL จะใช้ MLR1  

เมื่อคัดเลือกแบบจำลองกรณีกรณีระดับน้ำสูงกว่าและต่ำกว่า
5.6 mMSL แล้ว จึงทำการทดลองพยากรณ์ล่วงหน้า 48 และ 72 
ชั่วโมงตามลำดับ โดยท่ีแบบจำลอง MLR1 มีความสัมพันธ์เป็นดังนี้  

𝑆1 𝑓 𝑆1 , 𝐶𝑃𝑌005  (10) 

𝑆1 𝑓 𝑆1 , 𝐶𝑃𝑌005  (11) 

เมื่อดูจากรูปที่ 2 ประกอบ สาเหตุที่ตัวแปร CPY005 ไม่เลื่อน 
Lag time เพราะว่าจะทำการพยากรณ์ที่ 48 ชั่วโมง CPY005 ยังมี 
Correlation ดีอยู่ยังสามารถใช้ข้อมูลที่ย้อนหลัง 128 ชั่วโมงได้ เมื่อ
ดูลักษณะทางกายภาพประกอบ ตัวแปร BB จากรูปที่ 2 จะสังเกตได้
ว่า Correlation ของ S1 กับ BB มีลักษณะขึ้นลง ดีทีสุดที่เวลา 6 
ชั่วโมงย้อนหลัง แต่เมื่อจะพยากรณ์ที่ 48 ชั่วโมง สาเหตุที่ไม่นำ Lag 
time บวกเพิ่มขึ้นไปอีก 24 ชั่วโมงเพราะ Correlation ที่ชั่วโมงที่ 
24, 48, และ 72 ชั่วโมงย้อนหลังไม่แตกต่างกับ Correation ที่ใกล้
ชั่วโมงที่ 24 คือ Correlation ดีที่สุดดังนั้น จึงใช้ BBt-6   

การพยากรณ์ล่วงหน้าล่วงหน้า 48 และ 72 ชั่วโมงโดย MLR4 
จะเป็นในทำนองเดียวกัน ความสัมพันธ์เขียนเป็นสมการได้ดังนี้  

𝑆1 𝑓 𝑆1 , 𝐶𝑃𝑌005 , 𝐵𝐵 , 

                  𝑆5𝑅𝐼𝐷  
(8) 

𝑆1 𝑓 𝑆1 , 𝐶𝑃𝑌005 , 𝐵𝐵 , 

                  𝑆5𝑅𝐼𝐷  
(9) 

ตารางท่ี 4  ประสิทธิภาพแบบจำลองของการพยากรณ์ความเค็มของ
สถานี S1 ล่วงหน้า 48 ชั่วโมง  

แบบจำลอง R2 EI RMSE MAPE 
MLR1 HWL 0.8219 0.8209 0.0078 0.0502 
MLR4 LWL 0.5349 0.5552 0.0577 0.1063 
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ตารางท่ี 5 ประสิทธิภาพแบบจำลองของการพยากรณ์ความเค็มของ
สถานี S1 ล่วงหน้า 72 ชั่วโมง 

แบบจำลอง R2 EI RMSE MAPE 
MLR1 HWL 0.7481 0.7480 0.0093 0.0600 
MLR4 LWL 0.4428 0.4312 0.0607 0.1139 

หลังจากทำการใช้แบบจำลอง MLR1 และ MLR4 ทำการ 
Regression analysis ในกรณีพยากรณ์ความเค็มที่ 24 ชั่วโมงแล้ว 
ทำการวิเคราะห์ค่าคงเหลือ (Residual analysis) อีกครั้ง พบว่าใน
กรณีระดับน้ำที่ CPY005 สูงกว่า 5.6 mMSL ตัวแปร S1, CPY005, 
มีการกระจายตัวของ Residual ที่น้อยลง  ส่วนตัวแปร S1 ในกรณี    

 

รูปที่ 3  แสดง Residual แบบจำลอง MLR1 แบบรวมข้อมูลระดับน้ำ สำหรับพยากรณ์ความเค็ม 24 ชั่วโมง 

 

รูปที่ 4  แสดง Residual แบบจำลอง MLR2 แบบรวมข้อมูลระดับน้ำ สำหรับพยากรณ์ความเค็ม 24 ชั่วโมง 

   
รูปที่ 5  แสดง Residual แบบจำลอง MLR3 แบบรวมข้อมูลระดับน้ำ สำหรับพยากรณ์ความเค็ม 24 ชั่วโมง 

   



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

WRE-10-7 

ระดับน้ำที่ CPY005 ต่ำกว่า 5.6 mMSL จะเห็นว่าเป็นการกระจาย
แบบเป็นรูปล่ิม ดังแสดงในรูปที่ 9 การศึกษาในขั้นต่อไปคือการแก้ไข
โดยใช ้  Weight linear regression (WLS) ซ ึ ่ งว ิธ ีน ี ้จะทำให ้ค่า 
Residual ของตัวแปร S1 นั้นมีค่าผิดพลาดน้อยลง ซึ ่งผู ้วิจัยจะ
ทำการศึกษาในขั้นต่อไป 

5. สรุป 

จากผลการศึกษาเบื้องต้นสามารถสรุปได้ว่า แนวทางของการ
บริหารจัดการน้ำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่สถานี CPY005 หาก
สามารถจัดการกักเก็บน้ำให้มีปริมาณน้ำต้นทุนเพียงพอถึงระดับน้ำ
มากกว่า 5.6 mMSL จะส่งผลทำให้ความเค็มที่สถานีสูบน้ำดิบสำแล
มีค่าสูงสุดอยู่ที่ 0.20 กรัมต่อลิตร ถือว่าความเค็มอยู่ในเกณฑ์ปกติ
ยอมรับได้ (เกณฑ์เฝ้าระวัง 0.25 กรัม/ลิตร และมาตรฐานการผลิต
น้ำประปาไม่เกิน 0.50 กรัม/ลิตร) พิจารณาได้จากรูปที่ 7  

จากผลการศึกษา พบว่าประเด็นสําคัญในการพยากรณ์ค่าความ
เค็มของแม่น้ำ คือ ที่ระดับน้ำต่ำส่งผลให้ค่าความเค็มมีค่าสูงในช่วง
ฤดูแล้ง ถึงแม้จะมีการแบ่งแยกโมเดลในการพยากรณ์และพิจารณา 
Residual กรณีระดับน้ำที่ CPY005 สูงกว่า 5.6 mMSL แบบจำลอง
ให้ค่าความคลาดเคลื่อนน้อยกว่า (RMSE=0.006, MAPE=0.034) 
กว่ากรณีที่เป็นแบบจำลองแบบรวม (RMSE=0.044, MAPE=0.068)  
ในทำนองเดียวกันยังพบว่าแบบจำลองแบบกรณีระดับน้ำที่ CPY005 
ต ่ำกว ่ า  5 .6 mMSL ย ั ง ให ้ค ่ าความคลาดเคล ื ่ อนท ี ่ ต ่ ำกว่ า 
(RMSE=0.038, MAPE=0.067) แ บ บ จ ำ ล อ ง ร ะ ด ั บ น ้ ำ ร ว ม 
(RMSE=0.044, MAPE=0.068) แบบจำลองพยากรณ์ความเค็มทั้ง
สองกรณีทั้งแบบระดับน้ำสูงและน้ำต่ำ ตัวแปรทุกตัวที่ถูกคัดเลือกมา
ใช้ในแบบจำลอง มีค่า P>| t | น้อยกว่า 0.05 ทุกตัว แสดงว่าตัวแปร
ที่ถูกคัดเลือกมาใช้ในแบบจำลองนั้นใช้ได้และมีนัยสำคัญทางสถิติ 
เมื่อพิจารณา Residual จากรูปที่ 8 และรูปที่ 9  ค่า Error กระจาย  

 
รูปที่ 7 กราฟ Scatter Plot ค่าความเค็มตรวจวัดจริงกับค่าพยากรณ์สำหรับพยากรณ์ความเค็ม 24 ชั่วโมง กรณีระดับน้ำสูงกว่า 5.6 mMSL 
จากแบบจำลอง MLR1 (ซ้าย) และกรณีระดับน้ำต่ำกว่า 5.6 mMSL จากแบบจำลอง MLR4 (ขวา) 

 
รูปที่ 8 แสดง Residual แบบจำลอง MLR1 ระดับน้ำที่ CPY005 สูงกว่า 5.6 mMSL สำหรับพยากรณ์ความเค็ม 24 ชั่วโมง 

 
รูปที่ 9 แสดง Residual แบบจำลอง MLR4 ระดับน้ำที่ CPY005 ต่ำกว่า 5.6 mMSL สำหรับพยากรณ์ความเค็ม 24 ชั่วโมง 
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ตัวเป็นช่วงที่แคบลงกว่าเดิม จากนั้นทำการนำโมเดลที่ถูกคัดเลือก
แล้วมาใช้กับข้อมูลช่วงทดสอบ (Testing) เดือนธันวาคม 2562 
พบว่าแบบจำลองพยากรณ์ความเค็มล่วงหน้า 24 ชั ่วโมงให้ค่า
ประสิทธิภาพแบบจำลองดีที ่สุด ดังแสดงในรูปที ่ 10 ข้อดีของ
แบบจำลองนี้คือสามารถพยากรณ์ความเค็มล่วงหน้า 24 ชั่วโมงได้ดี
พอใช้ สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 
ได้ในเบื้องต้น อย่างไรก็ตาม หากเราทำการทดลองโดยการใช้เทคนิค
อื่นๆ ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ให้ดีขึ้นได้ หรือเลือก
ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความเค็มที่สถานีสูบน้ำดิบสำแลเพ่ิมเข้ามาเป็น
ตัวแปรในแบบจำลอง อาจมีความน่าจะเป็นที่เป็นไปได้ที่ทำให้การ
พยากรณ์แม่นยำมากขึ้นกว่าเดิม การศึกษานี้เป็นแนวทางเบื้องต้นใน
การพัฒนาการพยากรณ์ความเค็มของสถานีสูบน้ำดิบสำแลต่อไป 

6. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ นายภานุวัตร กลิ่นบุบผา หัวหน้าส่วนวางแผนและ
จัดการทรัพยากรน้ำ นายอภิโชค เลิศล้ำ วิศวกร 5 ส่วนสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ำ ฝ่ายทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม การประปานคร
หลวง ดร.สุรเจตส์ บุญญาอรุณเนต ผู ้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรม
สารสนเทศทรัพยากรน้ำ นายธีรพล เจริญสุข นักพัฒนาแบบจำลอง 
กลุ่มงานแบบจำลอง ฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ สถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ที่คอยให้ความช่วยเหลือ
ทางด้านข้อมูล ให้คำปรึกษา คำแนะนำ พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นอัน
เป็นประโยชน์สำหรับการศึกษานี้ ขอขอบพระคุณ กรมชลประทาน 
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บทคัดย่อ 
ลุ่มน้ำลำพระเพลิงมีอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิงเพ่ือเก็บกักน้ำ ถ้ามีฝนตกมากในทางเหนืออ่างเก็บน้ำ น้ำจะระบายลงสู่ทางด้านท้ายน้ำ โดยเฉพาะที่

อำเภอปักธงชัยที่จะได้รับผลกระทบน้ำท่วมโดยตรง ดังเหตุการณ์น้ำท่วมหนักในปี 2553 และปี 2563 การศึกษาจึงนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือประเมิน
พื้นที่น้ำท่วม ณ คาบการเกิดซ้ำ 2 5 10 25 50 100 และ 500 ปี และ (2) เพื่อวิเคราะห์แนวทางสำหรับการป้องกันและลดความเสียหายจากการ
เกิดน้ำท่วมในลุ่มน้ำลำพระเพลิง โดยแบบจำลองที่ใช้ในการศึกษานี้ได้แก่ แบบจำลอง Hec Ras ซึ่งนำมาจำลองสภาพการไหลทั้ง 1 มิติ และ 2 มิติ 
จากผลการศึกษาพบว่า ณ คาบการเกิดซ้ำ 2 5 10 25 50 100 และ 500 ปี มีพื้นที่น้ำท่วมร้อยละ 0.20, 1.10, 1.60, 2.08, 2.39, 2.66, และ 3.17 
ของพื้นที่ลุ่มน้ำลำพระเพลิง ตามลำดับ โดยพื้นที่น้ำท่วมครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอปักธงชัย และพื้นที่บางส่วนของอำเภอโชคชัย และ
แนวทางสำหรับการป้องกันและลดความเสียหายจากการเกิดน้ำท่วม ประกอบด้วย (1) การสร้างพนังกั้นน้ำ (2) การเพิ่มศักยภาพการส่งน้ำและการ
ระบายน้ำ (3) การศึกษาและออกแบบการติดต้ังระบบเตือนภัยน้ำท่วมตามแนวแม่น้ำลำพระเพลิง (4) การศึกษา ออกแบบ และติดต้ังสถานวัดน้ำท่า 
(5) การศึกษาและออกแบบระบบโครงข่ายแม่น้ำ และ (6) การจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการป้องกันน้ำท่วมและน้ำแล้ง ทั้งนี้ การสร้างพนังกั้นน้ำ
และการเพ่ิมศักยภาพการส่งน้ำและการระบายน้ำมีความเหมาะสมในการป้องกันน้ำท่วม 
คำสำคัญ: พ้ืนที่น้ำท่วม, ลุ่มน้ำลำพระเพลิง, แบบจำลอง Hec Ras 

Abstract 
The Lam Phra Phloeng reservoir is a big reservoir in the Lam Phra Phloeng river basin.  If there are big storms in upper area 

of the reservoir, there is a water drainage to downstream of the reservoir.  Then, there is a flooding in Pak Thongchai district 
as a heavy flooding in 2010 and 2020.  The objective of this study are (1) to evaluate the flooding areas in the return period 
2, 5, 10, 25, 50, 100 and 500 yrs., and (2) to analyze the guidelines for preventing and reducing flood damage in the Lam Phra 
Phloeng river basin using Hec Ras modelling.  The Hec Ras modelling is used to simulate both 1D and 2D flow conditions.  
The results can be concluded that the flooding area in the return period 2, 5, 10, 25, 50, 100 and 500 yrs. are 0.20%, 1.10%, 
1.60%, 2.08%, 2.39%, 2.66%, and 3.17% of total area in the Lam Phra Phloeng river basin, respectively.  To protect and reduce 
a flooding, many projects has to be concerned that consists of (1) building a water barrier flap, (2) increasing the potential for 
water transmission and drainage, (3) study and design of the installation of flood alarm systems along the Lam Phra Phloeng 
river, (4) study, design and installation of runoff stations, (5) study and design of river network system and (6) database system 
for flood and drought prevention.  The both of building a water barrier flap and increasing the potential for water transmission 
and drainage are suitable ways to protect flooding in the Lam Phra Phloeng river basin. 
Keywords: Flood area, Lam Phra Phloeng River Basin, Hec Ras model 

 

1. บทนำ 

ในปี 2553 และ 2563 ลุ่มน้ำลำพระเพลิงประสบภัยน้ำท่วม
อย่างรุนแรง สร้างความเดือดร้อนและความเสียหายต่อประชาชนใน
พ้ืนที่เป็นอย่างมาก สาเหตุการเกิดน้ำท่วมมาจากการที่ฝนตกหนักใน
พ้ืนที่ท้ายอ่างเก็บน้ำและเหนืออ่างเก็บน้ำ จนทำให้ปริมาณน้ำในอ่าง
เก็บน้ำลำพระเพลิงมีปริมาณมากจนเกิดการล้นจากทางระบายน้ำ

ล้นออกมาก ก่อให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที ่โดยเฉพาะในพื ้นที่
อำเภอปักธงชัย ดังนั้น การหาพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมจึงมีความสำคัญที่
จะต้องได้ร ับการประเมิน [1], [2] เพื ่อใช้เป็นข้อมูลในการวาง
นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม  

โดยทั่วไปประกอบด้วย 2 มาตราการที่สำคัญ ได้แก่ มาตรการ
ใช้สิ่งก่อสร้างและมาตรไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง [3], [4] ซึ่งทั้งสองมาตรการ
นี้ได้นำมาใช้ในหลายพื้นที่ ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ 
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โดยแต่ละพื้นที่มักใช้มาตรการใช้สิ่งก่อสร้างและ/หรือมาตรไม่ใช้
สิ่งก่อสร้าง ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ซึ่งมาตรการไม่
ใช้ส่ิงก่อสร้างมักจะใช้ควบคู่ไปกับมาตรการใช้ส่ิงก่อสร้าง เพ่ือให้เกิด
ความยั่งยืนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม [5] – [11]  

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือประเมนิพ้ืนที่น้ำท่วม ณ คาบ
การเกิดซ้ำ 2 5 10 25 50 100 และ 500 ปี และ (2) เพื่อวิเคราะห์
แนวทางสำหรับการป้องกันและลดความเสียหายจากการเกิดน้ำท่วม
ในลุ่มน้ำลำพระเพลิง ด้วยแบบจำลอง Hec Ras ซึ่งในการศึกษานี้ได้
นำมาจำลองสภาพการไหลทั ้ง 1 มิต ิ และ 2 มิติ นอกจากนี้ 
แบบจำลองยังสามารถแสดงพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมจากปริมาณน้ำท่า
ที่ล้นตล่ิงออกมาจากลำน้ำ  

2. ลุ่มน้ำลำพระเพลิง 

ลุ่มน้ำลำพระเพลิงมีพื้นที่ทั้งหมดอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา มี
อ่างเก็บน้ำที่สำคัญคือ อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง เป็นเขื่อนปิดกั้นลำ
พระเพลิง ซึ ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำมูลที ่บริเวณตำบลตะขบ 
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ลุ่มน้ำ 807 ตร.กม. เพ่ือ
เก็บกักน้ำสำหรับการชลประทาน มีระดับเก็บกักปกติเท่ากับ 263 ม.
รทก. ระดับเก็บกักต่ำสุด 240 ม.รทก. มีความจุอ่างใช้งานได้เท่ากับ 
106.30 ล้าน ลบ.ม. สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในเขต
โครงการ ฤดูฝน จำนวน 75,524 ไร่ ฤดูแล้ง จำนวน 40,000 ไร่ 
และส่งน ้ำเพื ่อการประปาอำเภอปักธงชัยและอำเภอโชคชัย 
นอกจากนี้ ส่งน้ำเพื ่อการประปาหมู ่บ้านหลายแห่งและน้ำเพ่ือ
การเกษตรนอกเขตชลประทานทางคลองธรรมชาติเป็นคร้ังคราว 

การใช้ประโยชน์ที่ดินของลุ่มน้ำลำพระเพลิง ปี พ.ศ.2558 เป็น
ข้อมูลได้มาจากการแปลภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายดาวเทียม 
ของกรมพัฒนาที ่ด ินในการศึกษานี ้ได้แบ่งประเภทของการใช้
ประโยชน์ท ี ่ด ินออกเป็น 5 ประเภทใหญ่ๆ ดังร ูปที่ 1 และดัง
รายละเอียดต่อไปน้ี 

1. พื้นที่เกษตรกรรม ส่วนใหญ่เป็นนาข้าว สำหรับพืชไร่พืชสวน 
ได้แก่ มะม่วง น้อยหนา ขนุน มะละกอ ลำไย ฝรั่ง ข้าวโพด อ้อย ถั่ว
ต่างๆ ฝ้าย มันสำปะหลัง แตงโม พริก เป็นต้น ครอบคลุมพื ้นที่ 
839,753.35ไร่ คิดเป็น 58.16 % ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำลำพระเพลิง 

2. พื้นที่ป่าไม้ในลุ่มน้ำลำพระเพลิง ประกอบด้วยป่าดิบเขาที่ถูก
รบกวน ป่าดงดิบ ป่าเต็งรัง ป่าผลัดใบหนาแน่น สวนป่าที่ถูกรบกวน 
และสวนป่าหนาแน่น ครอบคลุมพื ้นที ่ 484,333.81 ไร่ คิดเป็น 
33.55% ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำลำพระเพลิง 

3. ทุ่งหญ้าและป่าละเมาะ เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ในการ
ทำไร่เลื่อนลอย และการตัดถนน พรรณพืชที่พบมากในทุ่งหญ้าคือ 
หญ้าคา พงเลา และแขมหลวง ครอบคลุมพื้นที่ 39,156.14 ไร่ คิด
เป็น 2.71 % ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำลำพระเพลิง 

4. พ้ืนที่ชุมชนและอุตสาหกรรม ประกอบด้วยแหล่งชุมชนขนาด
เล็ก ขนาดกลาง บ้านจัดสรร วัด โรงเรียน สถานที่ราชการและ

โรงงานอุตสาหกรรม ครอบคลุมพื้นที่ 63,988.53 ไร่ คิดเป็น 4.43 
% ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำลำพระเพลิง 

5. พื้นที่แหล่งน้ำ ประกอบด้วยแหล่งน้ำหลายแห่งที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาต ิ หร ือจากการกระทำของมน ุษย ์ คลองส ่งน้ำ
ชลประทานและแม่น ้ำท ี ่สำค ัญหลายสายที ่ไหลมาบรรจบกัน 
ครอบคลุมพื้นที่ 16,518.17 ไร่ คิดเป็น 1.14 % ของพื้นที่ลุ่มน้ำลำ
พระเพลิง 

 
รูปที่ 1  แผนท่ีการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี 2558 

3. ขั้นตอนการศึกษา 

การดำเน ินงานเพื ่อใช ้ในการประเม ินพื ้นท ี ่น ้ำท ่วมด ้วย
แบบจำลอง Hec Ras ประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูล (Data 
collection) การต ั ้ งค ่าแบบจำลอง  (Model set up) และการ
ปร ับ เท ียบแบบจำลอง  (Model calibration and Validation) 
จากนั ้นแบบจำลองที ่ได้ร ับการปรับเทียบแล้วจะถูกนำมาการ
ประยุกต์ใช้เพ่ือประเมินพ้ืนที่น้ำท่วม ณ คาบการเกิดซ้ำ 2 5 10  25 
50 100 และ 500 ปี โดยมีรายละเอียดของแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 

3.1. การรวบรวมข้อมูล มีดังนี้ 

 
รูปที่ 2 ตำแหน่งรูปตัดขวางในแบบจำลอง 

1) ข้อมูลลักษณะทางด้านกายภาพของพื้นที่ลุ่มน้ำ เป็นข้อมูลที่
ใช้ในการกำหนดลักษณะทางด้านกายภาพของพื้นที่ลุ ่มน้ำ ได้แก่ 
ข้อมูลเส้นลำน้ำ รูปตัดลำน้ำตามยาวลำพระเพลิงตั้งแต่ต้นน้ำจนถึง
จุดบรรจบแม่น้ำมูล ข้อมูลระดับชั ้นความสูงเชิงตัวเลข (Digital 
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Elevation Map: DEM) และข้อมูลหน้าตัดลำน้ำ โดยข้อมูลหน้าตัด
ลำน ้ำจะรวบรวมจากการสำรวจท ี ่สถาน ีว ัดน ้ำท ่าของกรม
ชลประทาน และจากการสำรวจเพิ่มเติม ของโครงการศึกษา รวม
จำนวน 32 หน้าตัด ดังแสดงในรูปที่ 2 

2) ข้อมูลทางด้านอุทกวิทยา ประกอบด้วย ข้อมูลปริมาณน้ำท่า
รายวัน ใช้ข้อมูลตรวจวัดที่สถานีวัดน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำ ของกรม
ชลประทาน รวมท้ังความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลและระดับน้ำ
ของสถานีวัดน้ำต่างๆ ซึ่งในการจำลองได้ใช้ข้อมูลน้ำท่าที่สถานี 
M.180 ตั ้งแต่ปี 2551-2560 ทั้งนี ้ ข้อมูลบางช่วงขาดหายไป ใน
การศึกษานี้จึงได้ให้แบบจำลอง Hec ras สร้างข้อมูลในวันที่ขาด
หายไปจากข้อมูลในช่วงเวลาใกล้เคียง 

3) ข้อมูลทางกายภาพของอาคารชลศาสตร์ อาคารชลศาสตร์
เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที ่มีผลต่อการไหลในลำน้ำ เนื ่องจากส่วนใหญ่
อาคารชลศาสตร์จะวางตัวขวางการไหลของน้ำและยังทำหน้าที่เป็นตัว
ควบคุมปริมาณการไหลของน้ำอีกด้วย ซึ่งจะส่งผลต่อปริมาณการไหล
ล้นตลิ่งและการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ใกล้เคียง ดังนั้น ที่ตั ้งและขนาด
อาคารชลศาสตร์ต่างๆ ที่ตั ้งอยู่ในลำน้ำที่มีผลต่อการระบายน้ำเป็น
ข้อมูลที่สำคัญในการนำเข้าแบบจำลองเพื่อจำลองสภาพการไหลให้
ใกล้เคียงสภาพความเป็นจริงมากที่สุด 

4) ข้อมูลสภาพปัญหาอุทกภัยและการบริหารจัดการน้ำหลาก 
ข้อมูลสภาพปัญหาเป็นข้อมูลที่จะใช้ประกอบการพิจารณากำหนด
ขอบเขต และรายละเอียดในการจัดทำแบบจำลอง โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่
ประสบปัญหาน้ำหลาก ส่วนแนวทางการบริหารจัดการพ้ืนที่น้ำท่วมจะ
เป็นข้อมูลเพื ่อใช้กำหนดองค์ประกอบของแบบจำลอง เพื ่อให้
ครอบคลุมโครงสร้างที่ใช้บริหารจัดการน้ำหลากที่มีอยู่  

5) ข้อมูลด้านการใช ้ท ี ่ด ิน เป ็นข ้อมูลประกอบการเล ือก
สัมประสิทธิ์ของแมนนิ่ง และค่าสัมประสิทธิ์ของอาคารชลศาสตร์ใน
ลำน้ำ เพื ่อใช้พิจารณาขอบเขตและความละเอียดในการจัดทำ
แบบจำลอง รวมทั้งใช้ประกอบการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญใน
การป้องกันพ้ืนที่และศึกษาแนวทางการบริหารจัดการพ้ืนที่น้ำท่วม 

3.2. การตั้งค่าแบบจำลอง มีขั้นตอนการสร้างแบบจำลอง
ทางชลศาสตร์ของพ้ืนที่ศึกษา 

1) สร้างโครงข่ายลำน้ำลำพระเพลิงโดยกำหนดขอบเขตเส้นลำ
น้ำที่เกี่ยวข้องของพื้นที่ศึกษาตั้งแต่ที่ตั้งโครงการจนถึงจุดบรรจบ
แม่น้ำมูล 

2) กำหนดสภาพน้ำที่ขอบของแบบจำลองแบ่งเป็นสภาพน้ำที่
ขอบด้านต้นน้ำของแบบจำลอง นำเข้าด้วยค่าอัตราการไหลท่ีระบาย
ออกจากเขื ่อนลำพระเพลิง และสภาพน้ำที่ขอบด้านท้ายน้ำของ
แบบจำลอง กำหนดให้ความลึกการไหลเป็นแบบปกติ  

3) นำเข้าข้อมูลทางกายภาพรูปตัดขวางลำน้ำที ่ได้จากการ
ประมาณค่าจากรูปตัดที่ได้จากการสำรวจ และข้อมูลระดับความสูง
พื้นดินบนพื้นที่เส่ียงภัยน้ำท่วมสำหรับประเมินรูปตัดพื้นที่น้ำท่วมถึง 

ข้อมูลรูปตัดขวางลำน้ำใช้ข้อมูลจากการสำรวจโดยกรมชลประทานปี 
2559 และการสำรวจโดยโครงการวิจัยฯ 

4) แบบจำลอง Hec Ras คำนวณการไหลแบบคงที ่ตามเวลา 
(Steady flow) และการคำนวณการไหลหลากแบบไม่คงที่ตามเวลา 
(Unsteady flow) ดังสมการต่อไปน้ี [12] – [15] 

สมการพลังงาน ดังนี้ 

           Y2 Z2
a2V2

2

2g
 =  Y1 Z1

a1V1
2

2g
he           (1) 

เมื่อ 
Y  = ความลึกที่หน้าตัดที่พิจารณา 
Z  = ระดับของท้องน้ำที่หน้าตัดที่พิจารณา 
V  = ความเร็วการไหลของน้ำเฉลี่ย 
a  = สัมประสิทธิ์น้ำหนักของความเร็ว 
g = ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก 
he  = พลังงานความสูญเสีย ซึ่งเกิดจากแรงเสียดทานการ

สูญเสียเนื่องจากการบีบ และการขยายของหน้าตัด  

              he LSf C a2V2
2

2g
- a1V1

2

2g
       (2) 

เมื่อ 
L  = น้ำหนักของการไหลในช่วงที่พิจารณา  
𝑆̅   = ความลาดชันของแรงเสียดทานระหว่างสองหน้าตัด 
C = สัมประสิทธิ์การสูญเสียเนื่องจากการขยายหรือการบีบ

แคบของทางน้ำ L สามารถคำนวณได้ตามสมการ (3)  
              L  LlobQlob LchQch LrobQrob

Qlob Qch Qrob
       (3) 

เมื่อ 
Llob, Lch,Lrob  คือ ช่วงความยาวหน้าตัดที่กำหนดสำหรับการ

ไหลที่ล้นตล่ิงด้านซ้าย ในลำน้ำหลัก และล้นที่ตล่ิงด้านขวาตามลำดับ 
Qlob,Qch,Qrob คือ อัตราการไหลของความยาวหน้าต ัดที่

กำหนดสำหรับการไหลที่ล้นตลิ่งด้านซ้ายในลำน้ำหลักและที่ล้นตล่ิง
ด้านขวาตามลำดับ 

สมการเซนต์-วีแนนต์ (Saint-venant equations) ซึ่งเกิดจาก
การรวมกันของสมการต่อเนื่องกับสมการอนุรักษ์โมเมนตัม ดังต่อไปน้ี 

1

A

∂Q

∂t
  1

A

∂

∂x

Q2

A
 g ∂y

∂x
 -  g S0  - Sf    0    (4) 

 

3.3.  การสอบเทียบแบบจำลองและการปรับเทียบแบบจำลอง  

หลังจากที่ได้จัดทำแบบจำลองและนำเข้าข้อมูลในแบบจำลอง 
Hec Ras โดยผลการจัดทำแบบจำลอง ในการปรับเทียบแบบจำลอง
ได้ทำการปรับเทียบที่สถานีวัดน้ำ M.180 พิจารณาจากค่าอัตราการ
ไหลในปี 2551 โดยทำการปรับค ่าส ัมประสิทธ ิ ์ความขร ุขระ 
(Manning’s n) เพื่อให้แบบจำลองมีความเสมือนจริงมากที่สุด มีค่า
ความสัมพันธ์ (R2) ของการปรับเทียบ เท่ากับ 0.869 หรือ 86.90% 
ค่าด ัชน ี Nash-Sutcliffe Efficiency (NSE) [16] – [18] ของการ
ปรับเทียบ เท่ากับ 0.816 หรือ 81.60% ซึ่งในการปรับเทียบบริเวณ
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ลำน้ำใช้ค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระมีค่าเท่ากับ 0.035 และพื้นที่น้ำ
ท่วมถึงใช้ค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระมีค่าเท่ากับ 0.065  

ผลการสอบเทียบแบบจำลองได้ทำการสอบเทียบที่สถานีวัดน้ำ 
M.180 พิจารณาจากค่าอัตราการไหลในปี 2554 มีค่าความสัมพันธ์ 
(R2) ของการสอบเทียบ เท่ากับ 0.995 หรือ 99.50% ค่าดัชนี Nash-
Sutcliffe Efficiency (NSE) ของการสอบเทียบ เท่ากับ 0.993 หรือ 
99.30%  

ทั ้งน ี ้ ในการศึกษานี ้ได ้ทำการสอบเทียบและปรับเท ียบ
แบบจำลองเพียง 2 ปี เนื ่องจากเป็นช่วงเวลาที ่มีการเก็บข้อมูล
สมบูรณ์ ผลการปรับเทียบและสอบเทียบแบบจำลอง โดยพิจารณา
จากค่าอัตราการไหลที่สถานีวัดน้ำ M.180 แสดงดังตารางที่ 1  

ตารางท่ี 1  ผลการปรับเทียบและสอบเทียบแบบจำลองในลุ่มน้ำลำ
พระเพลิง 

R2 NSE Volume Ratio Volume Error 
การปรับเทียบ (1 ก.ย. 2551 - 30 พ.ย. 2551)  
0.869 0.816 106.574 6.574 

การสอบเทียบ (1 ก.ย. 2554 - 30 พ.ย. 2554) 
0.995 0.993 96.465 3.535 
ขอบเขตน้ำท่วมที่ได้จากแบบจำลองมาทำการเปรียบเทียบกับ

ขอบเขตน้ำท่วมจากแผนที่น้ำท่วมที่ผ่านการแปลผลจากภาพถ่าย
ดาวเทียมของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ซึ่งพบว่า น้ำท่วมสูงสุดที่ได้จาก
แบบจำลอง มีพื้นที่น้ำท่วมเท่ากับ 144.48 ตารางกิโลเมตร นำมา
ซ้อนทับกับแผนที่น้ำท่วม ปี พ.ศ. 2553 จาก GISTDA มีพื้นที่น้ำ
ท่วมเท่ากับ 134.52 ตารางกิโลเมตร และทำการตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือของแบบจำลองด้วย confusion matrix ดังตารางที่ 2 ผล
ที่ได้คือมีค่าความถูกต้องของการซ้อนทับกันระหว่างขอบเขตน้ำท่วม
ที่ได้จากแบบจำลองกับแผนที่น้ำท่วมจาก GISTDA เท่ากับ 95.40% 

ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบความถูกต้องเชิงสถิติด้วยวิธี confusion 
matrix 

GISTDA data 
(Reference data) 

Hec-Ras Model Row total 
Flood Non-Flood  

Flood 3,451,600  1,929,600  5,381,200  
Non-Flood 2,327,600  85,278,000  87,605,600  

Column Total 5,779,200  87,207,600  92,986,800  

4. ผลการศึกษา 

4.1.  พ้ืนที่เสี่ยงน้ำทว่ม ณ คาบการเกิดซ้ำต่างๆ 

ผลการศึกษาการเกิดอุทกภัยในแต่ละคาบการเกิดซ้ำในลุ่มน้ำลำ
พระเพลิง แสดงดังรูปที่ 3 ถึง 9 ซึ่งเป็นผลการคำนวณหาพื้นที่น้ำ
ท่วมในสภาพปัจจุบันที่ไม่มีการเพิ่มโครงสร้างในการป้องกันน้ำท่วม 

โดยใช้ปริมาณน้ำท่า ณ คาบปีการเกิดซ้ำ 2 5 10 25 50 100 และ 
500 ปี ด้วยทฤษฎีการแจกแจงความถี ่แบบกัมเบล (Gumbel 
distribution) เพื ่อใช้ในการคาดการณ์ความน่าจะเป็นว่าพื้นที่ใด
อาจจะได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วม ซึ่งพื้นที่น้ำท่วมจากผล
การศึกษานี้เกิดขึ้นจากปริมาณน้ำที่ไหลในลำน้ำเกิดการล้นตลิ่งขึ้น
และไหลเข้าท่วมพื้นที่ต่างๆ ทั้งนี้ เป็นข้อจำกัดของแบบจำลองที่
ไม่ได้นำปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำมาเป็นปริมาณน้ำท่าที่จะไหล
เข้าลุ่มน้ำหรือไหลลงสู่แม่น้ำ/คลอง ดังแสดงในตารางที่ 3 ซึ่งแสดง
ขนาดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม ณ คาบการเกิดซ้ำต่างๆ ทั้งนี้ 
พื ้นที ่น้ำท่วมส่วนใหญ่อยู ่ในอำเภอปักธงชัย และพื ้นที ่น้ำท่วม
บางส่วนอยู่ในอำเภอโชคชัย โดยพื้นที่น้ำท่วมนี้เป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับ
แม่น้ำลำพระเพลิงและอยู่ไม่ห่างจากแม่น้ำลำพระเพลิง นอกจากนี้ 
เป็นพ้ืนที่ลุ่ม จึงทำให้น้ำที่ไหลล้นจากแม่น้ำลำพระเพลิงไหลเข้าท่วม
พ้ืนที่ดังกล่าว 

 

รูปที่ 3  พ้ืนที่น้ำท่วมและระดับน้ำท่วมที่คาบปีการเกิดซ้ำ 2 ปี 

 
รูปที่ 4  พ้ืนที่น้ำท่วมและระดับน้ำท่วมที่คาบปีการเกิดซ้ำ 5 ปี 

 
รูปที่ 5 พ้ืนที่น้ำท่วมและระดับน้ำท่วมที่คาบปีการเกิดซ้ำ 10 ปี 
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รูปที่ 6  พ้ืนที่น้ำท่วมและระดับน้ำท่วมที่คาบปีการเกิดซ้ำ 25 ปี 

 
รูปที่ 7  พ้ืนที่น้ำท่วมและระดับน้ำท่วมที่คาบปีการเกิดซ้ำ 50 ปี 

 
รูปที่ 8  พ้ืนที่น้ำท่วมและระดับน้ำท่วมที่คาบปีการเกิดซ้ำ 100 ปี 

 
รูปที่ 9  พ้ืนที่น้ำท่วมและระดับน้ำท่วมที่คาบปีการเกิดซ้ำ 500 ปี 

ตารางท่ี 3  ขนาดพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม ณ คาบการเกิดซ้ำ
ต่างๆ สำหรับลุ่มน้ำลำพระเพลิง 

คาบ
การ

เกิดซ้ำ 

ขนาดพื้นที่น้ำ
ท่วม (ตร.กม.) 

ร้อยละพื้นที่ 
จำนวน
ตำบล 

จำนวน
อำเภอ 

2 4.62 0.20 14 2 
5 25.53 1.10 16 2 
10 37.28 1.60 16 2 
25 48.42 2.08 16 2 
50 55.63 2.39 16 2 
100 61.83 2.66 16 2 
500 73.74 3.17 17 2 

4.2.  แผนการป้องกันนำ้ท่วมด้วยมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างและไม่
ใช้สิ่งก่อสร้าง 

มาตรการใช้สิ่งก่อสร้างเป็นมาตรการที่นำสิ่งก่อสร้างมาใช้ลด
ขนาดความรุนแรงของน้ำท่วม เช่น การปรับปรุงสภาพลำน้ำ การใช้
อ่างเก็บน้ำ เขื ่อนและพนังกั ้นน้ำ เป็นต้น ส่วนมาตรการไม่ใช้
สิ ่งก่อสร้างนำใช้ประกอบการป้องกันน้ำท่วมแบบมาตรการใช้
สิ ่งก่อสร้างให้มีความยั ่งยืนและมีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้น ทั้งนี้ 
แนวทางสำหรับการป้องกันและลดความเสียหายจากการเกิดน้ำท่วม
ในลุ่มน้ำลำพระเพลิง มีดังนี้ 

1) การสร้างพนังก้ันน้ำ  
แนวทางการป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วมที ่ไหลล้นจาก

แม่น้ำในลุ่มน้ำลำพระเพลิงด้วยมาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง ควรดำเนิน
ด้วยการสร้างคัน/พนังก้ันน้ำ ทั้งนี้ เพ่ือให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง 
ควรที่ต้องดำเนินการสำรวจพื้นที่ในขั้นละเอียดเพื่อออกแบบการ
สร้างอย่างละเอียด สำหรับการศึกษานี้ ได้พิจารณาถึงตำแหน่งและ
ความสูงของคัน/พนังก้ันน้ำในเบื้องต้น ดังตารางที่ 4 ซึ่งพบว่า แม่น้ำ
ลำพระเพลิงควรที่จะสร้างพนังก้ันน้ำในหลายช่วงของแม่น้ำ โดยการ
สร้างพนังก้ันน้ำช่วยให้พ้ืนที่เส่ียงน้ำท่วมลดลง ดังแสดงในตารางที่ 5 
ซึ่งอัตราการไหลที่ออกจากเขื่อนลำพระเพลิงที่ต้องเริ่มเฝ้าระวังการ
เกิดน้ำท่วมเท่ากับ 61.4 ลบ.ม./วินาที หรือที่คาบการเกิดซ้ำ 2 ปี 
โดยพ้ืนที่ที่ได้ประโยชน์จากการสร้างพนังก้ันน้ำมีดังนี้ 

- สำหรับคาบการเกิดซ้ำ 2 ปี ได้แก่ ตำบลท่าลาดขาว ตำบล
พลับพลา อำเภอโชคชัย ตำบลเมืองปัก ตำบลตะคุ ตำบลสำโรง 
อำเภอปักธงชัย 

- สำหรับคาบการเกิดซ้ำ 5 ปี ได้แก่ ตำบลพลับพลา อำเภอโชค
ชัย ตำบลเมืองปัก ตำบลตะคุ ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย 

- สำหรับคาบการเกิดซ้ำ 10 ปี ได้แก่ ตำบลพลับพลา อำเภอ
โชคชัย ตำบลเมืองปัก ตำบลตะคุ ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย 

- สำหรับคาบการเกิดซ้ำ 25-500 ปี พ้ืนที่ที่เกิดน้ำท่วมทั้งใน
สภาพที่ไม่มีพนังก้ันน้ำและมีพนังก้ันน้ำมีจำนวนพ้ืนที่ในตำบลและ
ในอำเภอที่เหมือนเดิม แต่ขนาดพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบลดลง 
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2) การเพ่ิมศักยภาพการส่งน้ำและการระบายน้ำ  
ในการเพ่ิมศักยภาพการระบายน้ำ จึงควรดำเนินการดังนี้ 
เนื่องจากศักยภาพการระบายน้ำโดยรวมของแม่น้ำลำพระเพลิง

สามารถระบายน้ำได้ที่คาบการเกิดซ้ำ 100 ปี [19] ดังนั้น จึงควร
เพิ่มศักยภาพของแม่น้ำลำพระเพลิง ณ หน้าตัดที่มีศักยภาพการ
ระบายน้ำได้น้อยกว่าคาบการเกิดซ้ำ 100 ปี ให้สามารถระบายน้ำได้
ที่คาบการเกิดซ้ำ 100 ปี ดังแสดงในตารางท่ี 6 

3) การศึกษาและออกแบบการติดตั้งระบบเตือนภัยน้ำท่วมตาม
แนวแม่น้ำลำพระเพลิง  

การเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม จะสามารถช่วยลดความ
เสียหายจากการเกิดน้ำท่วม โดยลุ่มน้ำลำพระเพลิง เริ่มมีความเสี่ยง
ในการเกิดน้ำท่วม ณ คาบการเกิดซ้ำ 2 ปี หรือเมื่อมีน้ำในท้ายเขื่อน
ลำพระเพลิงหรือในช่วงตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย เท่ากับ 61.40 
ลบ.ม.ต่อวินาที หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรที่จะแจ้งประชาชนที่อยู่ใน
พื้นที่ชุมชนและที่อาศัยอยู่ริมตลิ่ง ตลอดจนในพื้นที่ของที่ราบน้ำ
ท่วมถึง ดังแสดงในตารางท่ี 7 

4) การศึกษา ออกแบบ และติดต้ังสถานวัดน้ำท่า  
เนื่องด้วยจำนวนสถานีวัดน้ำท่ามีไม่เพียงพอ และข้อมูลที่มีก็มี

ข้อมูลที่ขาดหายไป ดังนั้น การเพ่ิมจำนวนสถานีวัดน้ำท่าและการให้
ความสำคัญต่อการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและมีความ
ต่อเนื ่องของข้อมูลจึงมีความสำคัญมาก ทั้งนี ้ โครงการวิจัยฯ ได้
คำนวณปริมาณน้ำท่าด้วยวิธีย้อนกลับ กล่าวคือ ภายหลังจากที่

ปรับเทียบและสอบเทียบแบบจำลองเรียบร้อย ได้นำข้อมูลน้ำท่าที่มี
การเก็บรวบรวมข้อมูลเข้าไปในแบบจำลอง และได้ใช้วิธี Trial and 
Error เพื่อวิเคราะห์หาระยะห่างระหว่างสถานีวัดน้ำท่า พบว่า ใน
แม่น้ำที ่ตรงควรมีระยะห่างระหว่างสถานีว ัดน้ำท่าเท่ากับ 30 
กิโลเมตร นอกจากนี้แล้ว สถานีวัดน้ำท่าควรอยู่ก่อนและหลังทาง
แยกของแม่น้ำ เพื่อให้การตรวจสอบการวิเคราะห์สมดุลน้ำและการ
จำลองแบบน้ำท่วมมีความถูกต้องมากยิ่งขึ ้น โดยตำแหน่งในการ
ติดต้ังสถานีวัดน้ำท่า มีดังนี้ 

- กิโลเมตรที่ 0+530 ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย ซึ่งเป็นจุดที่
ไหลลงสู่แม่น้ำมูลบน 

- กิโลเมตรท่ี 30+166 ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย 
- กิโลเมตรท่ี 60+077 ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย 
- กิโลเมตรท่ี 98+615 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย 
ทั้งนี้ สถานีวัดน้ำท่าควรที่จะเป็นการวัดแบบอัตโนมัติ และมีตู้

เก็บข้อมูล (Data locker) เพื่อให้การเก็บข้อมูลน้ำท่าเป็นไปอย่างมี
ระบบ และมีความต่อเนื่องในการเก็บข้อมูล 

5) การศึกษาและออกแบบระบบโครงข่ายแม่น้ำ  
เนื่องจากในลุ่มน้ำนี้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเกือบทั่วทั้งพื้นที่ลุ ่มน้ำ 

และมีการปล่อยน้ำสู่พ้ืนที่ท้ายน้ำ ดังนั้น การเก็บกักน้ำท่วมที่เกิดขึ้น
ในพ้ืนที่เพ่ือลดความเสียหายจากการเกิดน้ำท่วม และเก็บกักน้ำไว้ใน
ฤดูแล้ง โดยการสร้างระบบโครงข่ายแม่น้ำสายหลัก แม่น้ำสายรอง 
และอ่างเก็บน้ำ จึงเป็นส่ิงที่ควรพิจารณา 

ตารางท่ี 4  ตำแหน่งและความสูงของคัน/พนังก้ันน้ำในลำพระเพลิง 

สถานี (กม.) 
ความสูงของคัน/พนังกั้นน้ำ 

สถานี (กม.) 
ความสูงของคัน/พนังกั้นน้ำ 

สถานี (กม.) ความสูงของคัน/พนังกั้นน้ำ (ม.) 
ฝั่งซ้าย ฝั่งขวา ฝั่งซ้าย ฝั่งขวา ฝั่งซ้าย ฝั่งขวา 

98+607.34 - - 65+434.97 0.73 - 33+914 0.72 0.72 
96+027.43 - - 64+045.18 1.34 - 31+423.49 0.19 0.58 
94+086.22 - - 61+841.17 1.62 0.9 30+032.92 - 0.18 
91+716.34 - - 59+206.14 0.48 0.82 28+128.04 - 0.86 
89+894.2 - - 57+258.74 0.76 1.22 26+000 1.39 1.38 
88+081.13 - - 55+922.32 1.86 2.12 23+411.6 1.01 0.98 
84+874.48 - 4.56 54+000 2.82 2.69 22+000 1.21 1.01 
83+578.36 - 2.83 51+767.07 3.15 3.07 20+000 1.36 1.89 
81+107.22 3.89 3.53 50+763.81 0.88 0.89 17+844.62 1.18 0.53 
79+830.1 3.55 3.61 48+410.13 1.55 1.9 16+444.98 0.58 0.62 
78+379.25 2.66 2.38 46+253.15 1.06 0.92 14+000 0.19 0.27 
75+900.99 - - 43+737.25 2.21 0.77 12+000 1.72 1.62 
73+940.95 2.39 - 41+834.26 2.02 1.1 9+930.664 0.84 3.59 
72+677.6 1.43 - 40+000 2.06 1.18 7+306.1 1.12 2.08 
70+063.51 0.99 - 38+064.14 3.1 1.42 5+789.655 0.77 0.62 
68+707.44 1.37 - 36+000 0.45 0.45 4+000 0.95 0.91 

            1+588.808 0.41 0.28 
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ตารางท่ี 5  การเปรียบเทียบผลกระทบจากน้ำท่วมในกรณีที่ไม่มีพนังก้ันน้ำและมีพนังก้ันน้ำในแม่น้ำลำพระเพลิง 

คาบการเกิดซ้ำ 
ลักษณะน้ำท่วมในสภาพปัจจุบัน ลักษณะน้ำท่วมเมื่อมีพนังก้ันน้ำ 

พื้นที่น้ำท่วม (ตร.กม.) จำนวนตำบล จำนวนอำเภอ พื้นที่น้ำท่วม (ตร.กม.) จำนวนตำบล จำนวนอำเภอ 
2 4.62 14 2 1.88 9 1 
5 25.53 16 2 15.09 12 2 
10 37.28 16 2 18.85 12 2 
25 48.42 16 2 38.51 15 2 
50 55.63 16 2 50.94 16 2 
100 61.83 16 2 48.07 16 2 
500 73.74 17 2 75.1 17 2 

ตารางท่ี 6  ตำแหน่งการเพ่ิมศักยภาพแม่น้ำลำพระเพลิง 

สถานีสำรวจ กิโลเมตรที่ 
พิกัด ที่ตั้ง ศักยภาพการระบายน้ำ (ลบ.ม./วินาที) 

UTM_N UTM_E ตำบล อำเภอ ปัจจุบัน ใหม่ 
X-22 20+535 1625589.05 190231.50 ดอน ปักธงชัย 147.68 157.9 
X-9 79+861 1622272.95 165919.48 บ่อปลาทอง ปักธงชัย 412.68 434.73 

M.180 84+757 1620773.17 165105.37 บ่อปลาทอง ปักธงชัย 170.95 379.16 
X-12 89+653 1619553.17 162908.27 ตะขบ ปักธงชัย 163.17 309.15 
X-10 90+034 1619420.16 162632.48 บ่อปลาทอง ปักธงชัย 497.11 656.18 

ตารางท่ี 7  ปริมาณน้ำท่าที่ต้องเฝ้าระวังในแม่น้ำลำพระเพลิง สำหรับเร่ิมมีความเส่ียงในการเกิดน้ำท่วม 

สถานี อัตราการไหลที่เฝ้าระวัง พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบ 

กิโลเมตรที่ อำเภอ ตำบล UTM-N UTM-E (ลบ.ม./วินาที) อำเภอ ตำบล 
98+615 ปักธงชัย ตะขบ 1615794.38 159864.06 61.40 ปักธงชัย ตะขบ,บ่อปลาทอง 
64+246 ปักธงชัย สุขเกษม 1626038.14 170494.48 61.31 ปักธงชัย ตูม 
50+016 ปักธงชัย ตูม 1626300.66 175841.20 56.07 ปักธงชัย งิ้ว 
43+438 ปักธงชัย งิ้ว 1625923.28 178150.24 61.4 ปักธงชัย นกออก, เมืองปัก 
33+328 ปักธงชัย นกออก 1626345.08 183438.04 54.85 ปักธงชัย ดอน, โคกไทย 

 
6) การจัดทำระบบฐานข้อมูลเพ่ือการป้องกันน้ำท่วมและน้ำแล้ง 
การจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการป้องกันน้ำท่วมและน้ำแล้ง 

โดยข้อมูลควรประกอบด้วย ปริมาณน้ำท่า ปริมาณน้ำฝน สถานีวัด
น้ำฝน สถานีวัดน้ำท่า ข้อมูลอากาศ ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน เส้น
ชั้นความสูง ศักยภาพการระบายน้ำได้ในแม่น้ำ ปริมาณน้ำในอ่าง
เก็บน้ำ/เขื่อน พื้นที่เส่ียงน้ำท่วม พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก พื้นที่น้ำแล้ง
ซ้ำซาก ระบบโทรมาตร เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้อยู่ในรูปแบบของ GIS 
ตาราง และบรรยายลักษณะ ทั้งนี้ การเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้จะต้อง
ง่ายต่อทุกหน่วยงาน นอกจากนี้ การอัพเดทข้อมูลต้องเป็นแบบ ราย
ชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายปี ขึ้นอยู่กับลักษณะของ
ข้อมูล 

5. สรุปผลการศึกษา 

1) ณ คาบการเกิดซ้ำ 2 5 10 25 50 100 และ 500 ปี มีพื้นที่
น้ำท่วมร้อยละ 0.20, 1.10, 1.60, 2.08, 2.39, 2.66, และ 3.17 ของ

พื้นที่ลุ่มน้ำลำพระเพลิง ตามลำดับ โดยพื้นที่น้ำท่วมครอบคลุมพื้นที่
ส่วนใหญ่ของอำเภอปักธงชัย และพ้ืนที่บางส่วนของอำเภอโชคชัย 

2) สำหรับลุ่มน้ำลำพระเพลิงมีพื้นที่เกิดน้ำท่วมเกิดขึ้นในพื้นที่
ด้านท้ายลุ่มน้ำ ซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ โดยลุ่มน้ำลำ
พระเพลิงจะเกิดน้ำท่วมเม่ือมีปริมาณน้ำท่าไหลลงแม่น้ำลำพระเพลิง 
ณ จุดต้นน้ำเริ่มต้นที่อัตราการไหล 61.4 ลบ.ม ต่อวินาที หรือที่คาบ
การเกิดซ้ำ 2 ปี แต่อย่างไรก็ตาม พื้นที่น้ำท่วม ณ คาบการเกิดซ้ำ 2 
ปี เป็นพื้นที่เพียงเล็กน้อย ซึ่งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ลุ่มน้ำลำ
พระเพลิง สำหรับพื ้นที ่น้ำท่วม ณ คาบการเกิดซ้ำ 5 ปี หรือมี
ปริมาณน้ำท่า 178.9 ลบ.ม.ต่อวินาที มีขนาดพื้นที่น้ำท่วมที่เพิ่มมาก
ขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จึงเป็นช่วงของปริมาณน้ำท่าที่ควรจะมีการเฝ้า
ระวังของการเกิดน้ำท่วม 

3) แนวทางการป้องกันน้ำท่วมในลุ ่มน ้ำลำพระเพลิงควร
ดำเนินการการสร้างพนังกั้นน้ำและเพิ่มศักยภาพการส่งน้ำและการ
ระบายน้ำ เนื่องจากเป็นโครงการที่สามารถทำได้ในเบื้องต้น และ
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สามารถลดความรุนแรงและความเสียหายจากการเกิดน้ำท่วมได้
อย่างชัดเจน 
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ดัชนีความยืดหยุ่นของคลอรีนสำหรับระบบประปา 
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บทคัดย่อ 

คลอรีนเป็นหนึ่งในสารเคมีที่นิยมใช้ในระบบจ่ายน้ำประปา เนื่องด้วยความสามารถในการคงอยู่ในระบบ ที่ช่วยป้องกันเชื้อโรค โดยมีค่าต่ำสุดที่
กำหนดโดยองค์การอนามัยโลกให้ไม่น้อยกว่า 0.2 มิลลิกรัม/ลิตร ในขณะที่ค่าที่มากเกินไปจะส่งผลให้น้ำประปามีกลิ่น และรสคลอรีน รวมท้ังอาจ
ก่อให้เกิดสารก่อมะเร็ง การพิจารณาค่าคลอรีนจากค่าดัชนีทำให้การบริหารจัดการดีขึ้น ในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอดัชนีความยืดหยุ่น
ด้านคลอรีนในระบบจ่ายน้ำประปา โดยนำมาประยุกต์กับพื้นที่จ่ายน้ำประปา DMA170605 ในสำนักงานประปา สาขาสมุทรปราการ ผลการศึกษา
พบว่าค่าดัชนีความยืดหยุ่นของคลอรีนในภาพรวมมีค่าเท่ากับ 0.77 แสดงว่าในพื้นที่นี้มีคลอรีนอยู่ที่ระดับ 77% ของปริมาณที่เหมาะสม และเมื่อ
พิจารณาค่าดัชนียืดหยุ่นของคลอรีนตามเวลาพบว่ามีค่าผันแปรอยู่ระหว่าง 0.67 และ 0.84 โดยที่ในช่วง 01.00-04.00 น. เป็นช่วงที่มีค่าความ
ยืดหยุ่นต่ำ เนื่องจากเป็นช่วงที่จ่ายคลอรีนค่อนข้างต่ำ และเมื่อทำการทดสอบกรณีไม่มีน้ำสูญเสียพบว่าค่าดัชนีความยืดหยุ่นในภาพรวมมีค่าเท่ากับ 
0.49 ลดลง 0.28 (36%) ค่าดัชนีความยืดหยุ่นของคลอรีนตามเวลาลดลงเหลืออยู่ระหว่าง 0.39 และ 0.56 แสดงว่าการลดลงของน้ำสูญเสียมีผลทำ
ให้ดัชนีความยืดหยุ่นของคลอรีนต่ำลง ซึ่งทำให้ผู้ใช้น้ำอาจมีความเสี่ยงต่อเชื้อโรคมากขึ้น เนื่องจากอายุน้ำเพิ่มขึ้นเมื่อน้ำสูญเสียน้อยลง ดังนั้นเมื่อมี
กิจกรรมการลดน้ำสูญเสียหลักในพื้นที่จ่ายน้ำประปาอาจจำเป็นต้องพิจารณาการจ่ายคลอรีนเข้าพื้นที่ใหม่ เพื่อให้ความเข้มข้นของคลอรีนอยู่ใน
ระดับที่เหมาะสม 
คำสำคัญ: ดัชนีความยืดหยุ่น, คลอรีน, ระบบจ่ายน้ำประปา 

Abstract 

Chlorine is one of the most used chemicals in water distribution systems because of its residual capability to protect 
against contamination. World health organization recommends a minimum chlorine concentration of 0.2 mg/L in the water 
distribution systems. However, the excessive chlorine concentration can cause unpleasant odor and taste and potentially 
cause cancers. Management of chlorine concentration through index is better and easier to understand. This research aimed 
to propose a chlorine resilience index (CRI) for water distribution systems. We applied the index to a district metering area 
(DMA170605) in the Samutprakarn branch. The results showed that the overall CRI value of the DMA was 0.77. The 0.77 value 
indicated that this DMA had chlorine mass at 77% of the appropriate level. For temporal CRI, we found that the CRI values 
varied between 0.67 and 0.84. The CRI values were low during 01.00-04.00 because chlorine feeding was low during the 
nighttime. For the case of without water loss, we found that the CRI value was 0.49, a decrease of 0.28 (36%) from the DMA 
with water loss. Temporal CRIs were dropped to be between 0.39 and 0.56. This implied that water loss reduction could 
decrease the chlorine resilience index, which may expose users to higher risks of contamination. This is due to the increasing 
of water ages with decreasing water loss. Therefore, whenever there are extensive water loss reduction activities in the water 
distribution systems, it is necessary to reconsider chlorine feeding into the system to have an appropriate chlorine 
concentration level. 
Keywords: Resilience Index, Chlorine, Water distribution systems  

 
1. คำนำ 

ระบบประปาเป็นระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ขาดไม่ได้ โดย
ระบบจ่ายน้ำเป็นส่วนหนึ่งของระบบประปา ซึ่งระบบจ่ายน้ำที่ดีควร
คำนึงถึงปริมาณน้ำที่จ่าย แรงดันที่เพียงพอ และคุณภาพน้ำที่ดี โดย
ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบในระบบจ่ายน้ำคือ น้ำสูญเสีย แรงดันต่ำ และ

คุณภาพน้ำที่ไม่ดี [1]  สำหรับปัญหาคุณภาพน้ำจะนิยมใช้คลอรีนที่
ใช้เป็นสารในการกำจัดเชื้อโรคในน้ำเป็นตัวควบคุมคุณภาพน้ำ โดยท่ี
ระบบจ่ายน้ำควรออกแบบให้น้ำมีการหมุนเวียนในระบบมากที่สุด 
และให้น้ำมีอายุน้ำในท่อที่น้อยที่สุด [2] เนื่องจากการสลายตัวของ
คลอรีนนั้นขึ ้นอยู่กับอายุของน้ำ เมื ่ออายุน้ำเพิ ่มขึ ้น จะส่งผลให้
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ปริมาณคลอรีนคงเหลืออิสระก็จะลดลง ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้น้ำบางส่วน
ได้รับน้ำที่มีความเข้มข้นคลอรีนคงเหลืออิสระต่ำกว่ามาตรฐานของ
องค์กรอนามัยโลก คือ ไม่น้อยกว่า 0.2 มิลลิกรัม/ลิตร [3] ทำให้มี
เชื ้อโรคและสารปนเปื ้อนตกค้างอยู ่ในน้ำ แต่หากความเข้มข้น
คลอรีนคงเหลืออิสระสูงเกินไปจะทำให้น้ำมีรสชาติ และกล่ินคลอรีน 
รวมท้ังอาจก่อให้เกิดสารพลอยได้ที่ก่อให้เกิดมะเร็ง  

การพิจารณาค่าคลอรีนจากความเข้มข้นเพียงอย่างเดียว อาจไม่
สามารถบ่งบอกถึงสถานะของคลอรีนในระบบจ่ายน้ำ ดังนั้นการใช้
ค่าดัชนีเข้ามาช่วยจะทำให้การบริหารจัดการดีขึ้น อย่างไรก็ตามยัง
ไม่มีดัชนีด้านคลอรีนโดยตรง แต่หนึ่งในดัชนีที่นิยมใช้ คือดัชนีความ
ยืดหยุ ่น (Resilience Index)  [4] ซึ ่งเป ็นดัชนีความยืดหย ุ ่นที่
พิจารณาสัดส่วนของพลังงานทางชลศาสตร์ส่วนเกินและพลังงานชล
ศาสตร์ที่มีอยู่ ซึ่งสามารถบอกถึงความยืดหยุ่นของระบบด้านชล
ศาสตร์ เมื่อมีเหตุการณ์ล้มเหลว 

งานวิจัยนี้จึงได้พัฒนาดัชนีความยืดหยุ่นของคลอรีน (Chlorine 
Resilience Index, CRI)  จากดัชนีความยืดหยุ ่นด้านชลศาสตร์ 
(Resilience Index) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ความยืดหยุ่น
ของคลอรีนในระบบจ่ายน้ำ และผลกระทบของน้ำสูญเสียต่อความ
ยืดหยุ่นของคลอรีน  

2. ดัชนีความยืดหยุ่นของคลอรีน  

ดัชนีความยืดหยุ่นของคลอรีน (Chlorine Resilience Index, 
CRI) พัฒนามาจากดัชนีความยืดหยุ่นทางชลศาสตร์ (Resilience 
Index, Ir) โดยท่ีดัชนีความยืดหยุ่นทางชลศาสตร์เป็นดัชนีที่พิจารณา
พลังงานทางชลศาสตร์ส่วนเกินในรูปของสัดส่วนของพลังงานชล
ศาสตร์ที่มีอยู่ โดยพลังงานทางชลศาสตร์ส่วนเกินนี้สามารถใช้เพ่ือ
บ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือทางชลศาสตร์ของโครงข่ายน้ำประปาได้ 
[4] ดังแสดงสมการที่ (1) 

𝐼
∑ 𝑞∗ ℎ ℎ∗  

∑ 𝑄 𝐻 ∑ 𝑞∗ ℎ∗ (1) 

โดยค่า qi* และ hi* คือ อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ชม.) และเฮด 
(ม.) ขั้นต่ำของผู้ใช้น้ำรายที่ i ตามลำดับ และ hi คือ เฮด (ม.) ของ
ผู้ใช้น้ำรายที่ i โดย nn คือ จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด Qk และ Hk ค่า
อัตราการไหล (ลบ.ม./ชม.) และเฮด(ม.) ที่จ่ายเข้าพื้นที่ลำดับที่ k 
ตามลำดับ nr คือ จำนวนแหล่งจ่ายน้ำเข้าพ้ืนที่  

ดัชนีความยืดหยุ่นของคลอรีน (Chlorine Resilience Index, 
CRI) พัฒนาโดยเปลี่ยนค่าพลังงานเป็นปริมาณของคลอรีนในระบบ
จ่ายน้ำประปา ทำให้ค่า CRI บ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือของปริมาณ
คลอรีนส่วนเกินที ่เอาไว้สำหรับรองรับระบบเมื ่อเกิดปัญหาท่อ
ประปาแตกร่ัว ดังแสดงสมการที่ (2) 

𝐶𝑅𝐼
∑ ∑ , ,  ∑ ∑ ,

∑ ∑ , ∑ ∑ ,
  (2) 

เมื ่อค่า Qi,t และ Ci,t  คือ อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ชม.) และ 
ความเข้มข้นของคลอรีนคงเหลืออิสระ (มก./ล.) ของผู้ใช้น้ำรายที่ i 
ที่ชั่วโมง t ตามลำดับ n คือ จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด ค่า Cmin คือ ค่า
ความเข้มข้นของคลอรีนคงเหลืออิสระต่ำสุด กำหนดให้เท่ากับ 0.2 
มิลลิกรัม/ลิตร ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก [3] และ Ctarget 
คือ ค่าเป้าหมายของความเข้มข้นของคลอรีนคงเหลืออิสระ ในที่นี้
กำหนดให้เท่ากับ 0.6 มิลลิกรัม/ลิตร ตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำด่ืมของ
ประเทศออสเตรเลีย [5] เนื่องจากเป็นค่าสูงสุดที่ไม่เกิดกลิ่นและรส
คลอรีนในน้ำประปา 

ค่า CRI ที่น้อยกว่า 0 แสดงว่าระบบจ่ายน้ำมีปริมาณคลอรีน
โดยรวมน้อยกว่าค่าต่ำสุด และไม่มีความน่าเชื่อถือ ค่า CRI ที่ใกล้ 0 
หมายถึง ค่าความเข้มข้นของคลอรีนคงเหลืออิสระเฉลี่ยเข้าใกล้
ระดับความปลอดภัยต่ำสุด และค่าที่ใกล้ 1 หมายถึง ความเข้มข้น
ของคลอรีนคงเหลืออิสระเฉลี่ยเข้าใกล้ค่าเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม 
ค่าที่มากกว่า 1 แสดงว่าปริมาณคลอรีนคงเหลืออิสระสูงกว่าค่า
เป้าหมาย ทั้งนี้เนื่องจากค่าคลอรีนสูงสุดที่ปลอดภัยกำหนดโดย US 
EPA คือ 4.0 มิลลิกรัม/ลิตร [6] ทำให้ค่า CRI ไม่ควรเกิน 9.5 

3. พ้ืนที่ศึกษา 

พ้ืนที่ศึกษาของงานวิจัยนี้ คือ พ้ืนที่เฝ้าระวัง DMA170605 ของ
สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ เป็นพื้นที่ที่มีแรงดันต่ำ โดย
แรงดันเฉลี่ยที่เข้าพื้นที่คือ 7.14 เมตร มีการส่งน้ำเข้าพื้นที่ 1 จุด 
(DM17060501) ดังแสดงรูปที ่ 1 มีพื ้นที ่ให้บริการ 1.76 ตาราง
กิโลเมตร ผู ้ใช้น้ำ 4,812 ราย น้ำจ่ายเข้าพื้นที่ 354,888 ลบ.ม./
เด ือน น้ำขาย 137,640 ลบ .ม ./เด ือน และน้ำส ูญเส ียเท ่ากับ 
217,248 ลบ.ม./เดือน (61.22%) และมีความยาวท่อจ่ายน้ำรวม 
51.12 กิโลเมตร โดยท่อส่วนใหญ่เป็นท่อชนิด PVC คิดเป็นความ
ยาวรวม 39.88 กิโลเมตร ซึ่งเป็น 78.01% ของความยาวท่อทั้งหมด  

พื้นที่เฝ้าระวัง DMA170605 มีการสำรวจค่าแรงดันภาคสนาม
จำนวน 3 จุด และสำรวจค่าปริมาณคลอรีนคงเหลืออิสระ จำนวน 3 
จุด จุดตรวจวัดแรงดันในพื้นที่แสดงด้วยสัญลักษณ์สี่เหลี่ยม ได้แก่ 
จุด P17060501 P17060502 และ P17060503 โดยในการ
ตรวจว ัดใช ้อ ุปกรณ์ Pressure Data Logger รุ่น PrimeLog 1P 
และ PrimeLog 2i ซึ่งเป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลแรงดัน ส่วนจุดตรวจวัด
ค่าปริมาณคลอรีนคงเหลืออิสระ แสดงด้วยสัญลักษณ์สามเหลี่ยม 
โดยมีการตรวจวัดที่จุดน้ำเข้าจำนวน 1 จุด ได้แก่ จุด DM17060501 
และตรวจว ัดภายในพ ื ้นที่  3 จ ุด  ได ้แก่  จ ุด  CU17010501 
CU17060502 และ CU17060503 โดยใช้เครื่องวัดคลอรีน (Free 
Chlorine Meter) Hanna รุ่น HI 701 ซึ่งวันที่ทำการสำรวจค่าคือ
วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562 
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4.  วิธีการ 

4.1. การจำลองระบบโครงข่ายท่อประปา 

การจำลองระบบโครงข่ายท่อประปา ได้ใช้โปรแกรม EPANET 
[7] โดยใช้ข้อมูลพื้นฐานของการประปานครหลวง ได้แก่ ข้อมูลการ
ใช้น้ำรายเดือนมาเฉลี่ยเป็นการใช้น้ำรายชั่วโมง ข้อมูลมาตรผู้ใช้น้ำ 
ข้อมูลเส้นท่อ ข้อมูลการจ่ายน้ำ และแรงดัน และข้อมูลรูปแบบการ
ใช้น้ำรายชั ่วโมง (Demand Pattern) เป็นค่าสัมประสิทธิ ์ตัวคูณ
อัตราการใช้น้ำของผู้ใช้แต่ละประเภทใน 1 วัน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1 
แสดงดังในรูปที่ 2 และจะต้องทำการสอบเทียบความถูกต้องของ
แบบจำลอง ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน 

 
รูปที่ 2 ตัวอย่างรูปแบบการใช้น้ำรายชั่วโมง (Demand 

Pattern) ของผู้ใช้น้ำประเภทบ้านพักอาศัย 

4.1.1. การสอบเทียบแบบจำลองด้านชลศาสตร์ 

การสอบเทียบแบบจำลองด้านชลศาสตร์ เป็นการสอบเทียบ

อัตราการไหล และแรงดันน้ำ เพื่อให้สามารถจำลองโครงข่ายระบบ
ท่อจ่ายน้ำได้เหมือนกับพื้นที่ศึกษามากที่สุด ซึ่งจะนำมาสอบเทียบ
กับจุดตรวจวัดแรงดันในพื้นที่ ตัวแปรที่ใช้ในการปรับแก้แบบจำลอง
ด้านอัตราการไหล คือรูปแบบความต้องการใช้น้ำ  (Demand 
Pattern) และปริมาณน้ำสูญเสีย โดยปรับให้ปริมาณการใช้น้ำรวม
น้ำสูญเสียในแต่ละชั่วโมงรวมกันเท่ากับปริมาณน้ำจ่ายเข้าพ้ืนที่ ทั้งนี้
ส ัมประสิทธิ ์น ้ำสูญเสียจากท่อรั ่ว (Emitter Coefficient, C) จะ
อาศัยสมการ 

𝑄 𝐶𝑃  (3) 

เมื่อ Q คือ อัตราการไหลรั่ว (ลบ.ม./ชม.) C คือ สัมประสิทธิ์น้ำ
สูญเสียจากท่อรั ่ว P คือ แรงดันน้ำ (ม.) และ N1 คือ Leakage 
Exponent ในที่นี้กำหนดให้เท่ากับ 1 [8] หลังจากปรับแก้อัตราการ
ไหลจนได้ค่าที่ใกล้เคียงจุดตรวจวัดแล้ว จึงปรับค่าสัมประสิทธิ์ความ
ขรุขระเส้นท่อ โดยการปรับแก้ค่า C ในสมการที ่ (3) เพื ่อให้ได้
แรงดันที่ใกล้เคียงกับจุดที่ทำการตรวจวัด 

4.1.2.  การสอบเทียบแบบจำลองด้านคุณภาพน้ำ 

การสลายตัวของคลอรีนคงเหลืออิสระ ในโครงข่ายท่อประปา 
มักจะเกิดการสลายตัวด้วยปฏิก ิร ิยาอันดับหนึ ่ง (First Order 
Kinetics) โดยแบบจำลองจะคำนวณปฏิกิริยาคลอรีน (Reaction 
rate, R) ดังสมการท่ี (4) 

𝑅 𝐾 𝐶
𝐴
𝑉

𝐾 𝐶 (4) 

โดย Kb และ Kw คือ ค่าสัมประสิทธิ ์การสลายตัวในมวลน้ำ 
(Bulk Decay Coefficient) และค ่าส ัมประส ิทธ ิ ์ อ ัตราการทำ
ปฏิกิริยากับผนังท่อ (Wall Reaction Rate Coefficient) ตามลำดับ 
A/V คือ พ้ืนที่ผิวต่อหน่วยปริมาตรของท่อ (ม.-1)  

โดยค่า Kb ได้มาจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการจากรายงาน
ของการประปานครหลวง [9] และค่า Kw ใช้เป็นตัวปรับแก้ แล้วจึง
นำผลของคลอรีนคงเหลืออิสระที่ได้จากแบบจำลองมาเทียบกับผล
การสำรวจในพ้ืนที่ 

ในการสอบเทียบทั้ง 2 ขั้นตอน จะนำผลการสอบเทียบมาแสดง
ได ้จากค ่าทางสถ ิติ 2 ค่า ได ้แก่ ค่าส ัมประส ิทธ ิ ์สหส ัมพันธ์ 
(Correlation Coefficient, r) และค ่าเฉล ี ่ยความคลาดเคล ื ่อน
สัมบูรณ์ (Mean Absolute Error, MAE) ดังสมการท่ี (6) และ (7) 

𝑟
∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑
  (6) 

𝑀𝐴𝐸
∑ | |  (7) 

โดยค่า xi และ yi คือค่าจากการตรวจวัด และค่าจากแบบจำลอง
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ตามลำดับ และ n คือจำนวนค่าที่ตรวจวัด  
สำหรับกรณีศึกษาที ่ไม่มีน้ำสูญเสียเกิดขึ ้นในโครงข่าย จะ

กำหนดให้ค ่าสัมประสิทธิ ์น ้ำสูญเสียจากท่อรั ่วเท่ากับ 0 และ
กำหนดให้ค่าความเข้มข้นของคลอรีนที่จุดจ่ายน้ำเข้าคงเดิม 

4.2. การวิเคราะหค์่าดัชนีความยืดหยุ่นของคลอรีน 

เมื่อทำการสอบเทียบแบบจำลองทั้ง 2 ขั้นตอนแล้ว จะทำการ
จำลองเป็นระยะเวลา 10 วัน โดยใช้รูปแบบการใช้น้ำเดิม และนำผล
ค่าคลอรีนคงเหลืออิสระ จากแบบจำลอง 24 ชั่วโมงสุดท้ายมาใช้ 
โดยในการวิเคราะห์ค่าดัชนียืดหยุ่นของคลอรีนจะแบ่งกรณีศึกษา
ออกเป็น 2 กรณี คือ สถานการณ์แบบมีน้ำสูญเสีย และไม่มีน้ำ
สูญเสีย และแบ่งการวิเคราะห์ออกมาดังนี้ 

1) กรณีวิเคราะห์แบบภาพรวม จะใช้ผลความเข้มข้นของ
คลอรีนคงเหลืออิสระ และค่าความต้องการใช้น้ำ (Demand) ของ
ผู้ใช้น้ำในแต่ละรายในชั่วโมงมาคำนวณ ซึ่งจะรวมผลคูณของความ
ต้องการใช้น้ำทุกชั่วโมงกับค่าความเข้มข้นของคลอรีนคงเหลืออิสระ
ต่ำสุด สูงสุด และของผู้ใช้น้ำแต่ละรายในทุกชั่วโมงรวมกัน แล้ว
นำมาคำนวณตามสมการที่ (2) จะได้ภาพรวมดัชนีความยืดหยุ่นของ
คลอรีน 24 ชั่วโมงของพ้ืนที่นั้น 

2) กรณีวิเคราะห์เป็นแบบรายชั่วโมง จะใช้ผลคูณของค่าความ
ต้องการใช้น้ำรายชั่วโมง กับผลรวมความเข้มข้นของคลอรีนคงเหลือ
อิสระรายชั ่วโมง ต่ำสุด และสูงสุดมาคำนวณ แล้วนำมาคิดตาม
สมการที่ (2)  

5. ผลการศึกษา 

5.1. แบบจำลองระบบจา่ยน้ำประปา 

5.1.1. การสอบเทียบแบบจำลองด้านชลศาสตร์ 

ผลจากการปรับแก้แบบจำลองด้านชลศาสตร์พบว่ากรณีศกึษา
โครงข่ายท่อประปา โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์การรั่วของท่อ (C) เท่ากับ 
0.0060 เมตร2/ชั่วโมง จะทำให้ได้ค่าอัตราการไหลที่จุดน้ำเข้าพื้นที่
ของแบบจำลองมีค่าใกล้เคียงกับค่าที่ทำการตรวจวัดทุกเวลา โดย
พบว่ากราฟอัตราการไหลมีแนวโน้มขึ้นลงเป็นไปตามค่าที่ตรวจวัดใน
ทุกช่วงเวลา ซึ่งค่าทางสถิติจากการสอบเทียบค่าอัตราการไหล ได้แก่ 
r เท่ากับ 1.000  และค่า MAE เท่ากับ 0.29 ลบ.ม./ชม. แสดงดังใน
รูปที ่ 3 และในส่วนของค่าแรงดัน พบว่าค ่าแรงดันที ่ได ้จาก
แบบจำลองทั้ง 3 จุด มีค่าสอดคล้องกับค่าตรวจวัดเป็นอย่างมาก 
โดยกราฟมีล ักษณะขึ ้นลงไปในทางเด ียวก ัน และมีค ่าความ
คลาดเคล่ือนเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ตัวอย่างแสดงดังในรูปที่ 4 

 
รูปที่ 3 ผลการสอบเทียบอัตราการไหลที่จุดน้ำเข้า 

 
ก) จุด P17060501 

 
ข) จุด P17060502 

 
ค) จุด P17060503 

รูปที่ 4 ผลการสอบเทียบแรงดัน 

5.1.2. การสอบเทียบแบบจำลองด้านคุณภาพน้ำ  

ผลที่ได้จากการสอบเทียบแบบจำลองด้านคุณภาพน้ำ คือค่า
คลอรีนคงเหลืออิสระ โดยกำหนดอัตราการสลายตัวของคลอรีน
คงเหลืออิสระที่ทำปฏิกิริยากับมวลน้ำเท่ากับ -0.3769 วัน-1 พบว่า
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r = 1.000, MAE = 0.287 ลบ.ม./ชม.
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r = 0.975, MAE = 0.184 ม.
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ได้ค่า Kw เท่ากับ -0.21 ม./วัน และผลการจำลองคุณภาพน้ำ พบว่า
ค่าความเข้มข้นคลอรีนคงเหลืออิสระที่ได้จากแบบจำลองมีลักษณะ
ขึ้นลงใกล้เคียงกับค่าที่จุดตรวจวัดทั้ง 3 จุด โดยรูปที่ 5 แสดงผลการ
สอบเทียบค่าคลอรีนคงเหลืออิสระ 

 
ก) จุด CU17060501 

ข) จุด CU17060502 

 
ค) จุด CU17060503 

รูปที่ 5 ผลการสอบเทียบแบบจำลองด้านคุณภาพน้ำ 

5.2. ผลการวิเคราะห์อายุน้ำ 

 อายุน้ำ คือ เวลาที่น้ำเดินทางจากจุดจ่ายน้ำ จนถึงผู้ใช้น้ำแต่
ละราย โดยในที่นี้จะวิเคราะห์อายุน้ำในกรณีที่มีน้ำสูญเสีย และไม่มี
น้ำสูญเสียของตำแหน่งตรวจวัดที่อยู่ไกลที่สุด ดังแสดงในรูปที่ 6 
พบว่ากรณีที่ไม่มีน้ำสูญเสีย อายุน้ำจะสูงกว่ากรณีมีน้ำสูญเสียทุก
เวลา โดยอายุน้ำต่างกันเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ชั่วโมง ดังนั้นผลกระทบ
จากน้ำสูญเสียจะทำให้อายุน้ำลดลง 

5.3. ผลดัชนีความยืดหยุ่นของคลอรนี 

5.2.1. ภาพรวมของพ้ืนที่เฝ้าระวัง 

จากการคำนวณดัชนีความยืดหยุ่นของคลอรีน พบว่ามีภาพรวม
ค่าดัชนีความยืดหยุ่นเท่ากับ 0.804 หรือ 80.4% จากค่าเป้าหมายที่
ต้องการ และมีค่าดัชนีความยืดหยุ่นรายชั่วโมง แสดงดังในรูปที่ 7 
โดยจะเห็นว่าค่าดัชนียืดหยุ่นคลอรีนมีค่าสูงที่สุดในเวลา 8.00 น. 
(0.875) ซึ ่งเป็นช่วงเวลาที ่มีการใช้น้ำมาก และค่าดัชนียืดหยุ่น
คลอรีนมีต่ำสุดในเวลา 4.00 น. (0.707) โดยมีค่าเฉลี ่ยค่าดัชนี
ยืดหยุ่นของคลอรีนในช่วงกลางวัน (6.00-22.00 น.) เท่ากับ 0.828 
และเฉล่ียในช่วงกลางคืน (23.00-5.00 น.) เท่ากับ 0.728  

 
รูปที่ 7 ดัชนีความยืดหยุ่นของคลอรีนรายชั่วโมง 

5.2.2. ผลกระทบของน้ำสูญเสียต่อค่าดัชนีความ
ยืดหยุ่นของคลอรีน 

 ในกรณีไม่มีน้ำสูญเสียพบว่ามีภาพรวมค่าดัชนีความยืดหยุ่น
เท่ากับ 0.622 และจากรูปที่ 8 มีค่าสูงสุดที่เวลา 13.00 น. (0.699) 
และต่ำสุดที่เวลา 3.00 น. (0.499) โดยมีค่าเฉลี่ยค่าดัชนียืดหยุ่นของ
คลอรีนในช่วงกลางวัน (6.00-22.00 น.) เท่ากับ 0.649 และเฉล่ีย
ในช่วงกลางคืน (23.00-5.00 น.) เท่ากับ 0.531  

ภาพรวมของกราฟทั้ง 2 กรณีจะพบว่าค่าดัชนีความยืดหยุ่นของ
คลอรีนในกรณีไม่มีน้ำสูญเสียจะต่ำกว่ากรณีปกติทุกช่วงเวลา 
เนื ่องจากอายุน้ำที ่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อการสลายตัวของคลอรีน โดย
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r = 0.999, MAE = 0.019 มก./ล.
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r = 1.000, MAE = 0.016 มก./ล.
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รูปที่ 6 เปรียบเทียบผลจากการจำลองคุณภาพน้ำ ด้านอายุ

น้ำ ที่จุด CU17060503 
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ลดลง 0.105 คิดเป็น 13.06% แสดงว่าเมื่อน้ำสูญเสียลดลง ถ้าความ
เข้มข้นของคลอรีนที ่จุดจ่ายน้ำยังเท่าเดิม ความน่าเชื ่อถือด้าน
ปริมาณคลอรีนจะลดลง ส่วนค่าดัชนีความยืดหยุ่นรายชั่วโมงกรณีมี
น้ำสูญเสีย และไม่มีน้ำสูญเสีย จะเห็นว่าค่าดัชนีความยืดหยุ่นของ
คลอรีนมีค่าต่างกันในช่วงกลางวันแคบกว่าช่วงกลางคืน และในช่วง
กลางคืนในกรณีมีน้ำสูญเสีย ค่าดัชนียืดหยุ่นคลอรีนที่น้อย จะยิ่ง
น้อยลงไปอีก เนื่องจากการลดลงของน้ำสูญเสียไปเพิ่มผลกระทบ
มากขึ้น ดังนั้นการลดน้ำสูญเสีย แมจ้ะมีประโยชน์ในการประหยัดน้ำ
และเพิ ่มแรงดัน แต่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อความน่าเชื ่อถือด้าน
คลอรีน ดังนั้นจึงอาจจำเป็นต้องปรับการจ่ายคลอรีนเข้าพื้นที่เพ่ือ
รักษาความน่าเชื่อด้านคลอรีน 

6. สรุป 

ดัชนีความยืดหยุ่นคือดัชนีที่บ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือของระบบ 
ในงานวิจัยนี้ได้นำเสนอดัชนีความยืดหยุ่นของคลอรีน โดยรวมค่า
เป ้าหมายเข ้าไปในดัชน ี ทำให้สามารถบอกสถานะของการ
ดำเนินการด้านคลอรีนเพ่ิมเติมจากค่าความน่าเชื่อถือ 

เมื่อประยุกต์ค่าดัชนีความยืดหยุ่นของคลอรีนต่อพื้นที่เฝ้าระวัง 
พบว่าค่าดัชนีความยืดหยุ ่นของคลอรีนในภาพรวมมีค่าเท่ากับ 
0.804 แสดงว่าในพื้นที่นี้มีคลอรีนอยู่ที่ระดับ 80.4% ของปริมาณที่
เหมาะสม ดังนั้นการใช้ค่าดัชนีความยืดหยุ่นของคลอรีนทำให้เข้าใจ
ภาพรวมของระบบด้านคลอรีนได้ง่ายขึ้น และเมื่อพิจารณาค่าดัชนี
ยืดหยุ่นของคลอรีนตามเวลา พบว่าระหว่าง 01.00-04.00 น. เป็น
ช่วงที่มีค่าความยืดหยุ่นต่ำ เนื่องจากมีการจ่ายคลอรีนค่อนข้างต่ำ 
ทำให้ค่าดัชนีความยืดหยุ ่นตามเวลาของคลอรีนสามารถช่วย
สนับสนุนการจ่ายคลอรีนตามความเหมาะสมได้  

เมื ่อทำการทดสอบกรณีไม่มีน้ำสูญเสียพบว่าค่าดัชนีความ
ยืดหยุ่นในภาพรวมมีค่าเท่ากับ 0.622 ซึ่งลดลง 13.06% เนื่องจาก
อายุน้ำเพ่ิมขึ้น และค่าดัชนีความยืดหยุ่นของคลอรีนรายชั่วโมงลดลง
ทุกเวลาเมื่อเทียบกับกรณีที่มีน้ำสูญเสีย แสดงว่าการลดลงของน้ำ
สูญเสียทำให้ดัชนีความยืดหยุ่นของคลอรีนต่ำลง ซึ่งส่งผลให้ความ
น่าเชื ่อถือลดลง และผู ้ใช้น้ำอาจมีความเสี ่ยงต่อเชื ้อโรคมากขึ้น 

ดังนั้นเมื่อมีกิจกรรมลดน้ำสูญเสียปริมาณมาก การประปานครหลวง
ควรพิจารณาตรวจวัดค่าความเข้มข้นคลอรีน และอาจปรับการจ่าย
คลอรีนเข้าพ้ืนที่ให้เหมาะสม 
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THE PERFORMANCE EVALUATION OF SCOUR PROTECTION AROUND BRIDGE PIER USING NATURAL GEOCELL AND 
GEOTEXTILE  
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ABSTRACT 

The bridge is the structure that builds for crossing the physical obstacle. There are many designs to support the purpose 
of use. In civil engineering, the important substructure of the bridge that affects the stability of the bridge is the bridge pier. 
The bridge piers have problems with the foundation surrounding the pier from the erosion by the streamflow that called 
scour. This study aims to determine the efficiency of geocell and geotextile to protect the riverbed around the bridge pier 
from the scour. Since the geocell and geotextile are made from plastic, as time passed, the plastic was decomposed to be 
microplastic which is the major cause of the environmental problems. Nowadays, Water hyacinth has become a major pest 
in waterways around the world, so the products that make from water hyacinth are helpful for water hyacinth management. 
Accordingly, the water hyacinth was made to be the geocell and geotextile to compare the efficiency with the plastic material 
in this study. The experiments were carried out in the large open channel flume at KMUTT. The scour mechanism, and the 
effect of scouring on the riverbed was studied. Geocell and geotextile were installed in 4 different cases in order to find the 
most effective protection and reduction from the scour. Maximum depth and cylindrical coordinate points around the pier 
were measured and collected. The experimental results show the maximum scouring depth is increasing in the function of 
Froude Number. The bridge pier without geocell and geotextile was conducted to be the reference. The cases of geocell and 
geotextile that produce by plastic and water hyacinth for protection were carried out to compare and analyze the protection 
efficiency. For the results, the case of installing geocell with geotextile in both plastic and water hyacinth materials on the 
riverbed give the most protection efficiency. 
Keywords: Geocell, Geotextile, Water hyacinth, Bridge Pier, Scour 
 
1. INTRODUCTION 

The bridge is the structure that builds for crossing the 
physical obstacle. There are many different designs to 
support the purpose of use. In civil engineering, the 
important substructure of the bridge that affects the 
stability of the bridge is the bridge pier. The bridge pier is 
designed to support the load of the bridge and distribute 
the load to the soil layer. In general, the bridge piers have 
problems with the foundation surrounding the pier from 
the erosion by the streamflow called scour.  Scour is the 
phenomena of the streamflow that removes the sediment 
surrounding the bridge piers and forms to be a hole 
caused by the separation of streamflow direction that 
becomes the vortexes and develops into the scour hole. 
Normally, the scour can be classified into three main types 
as general scour, contraction scours, and local scour [1]. 

The scour type that occurs in the removal of sediment 
around bridge piers is the local scour. Therefore, the 
protection around the pier was created to prevent erosion 
that was the main cause of the bridge collapse. 

For scour protection, the design must ensure that the 
equipment, arrangement pattern, and detail of the scour 
protection should not cause and increase scour problems. 
The engineering devices for the protection system of 
scouring around bridge pier are generally classified into 
two categories which are bed armoring and flow-altering 
[2].  

Bed armoring (Fig.1a) are the structure that 
significantly enhanced to resist the streambed. The 
physical property of devices can withstand the shear 
stresses that impart by the flow.  

The flow-altering devices, the principles of flow-
altering devices are changing the flow field, reducing 
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horseshoe vortices. For flow-altering devices, they can be 
separated into two parts, i.e., pier attachment, and bed 
attachment. 

For pier attachment (Fig.1b), scour is reduced by 
allowing the approach flow to pass through the openings 
within the pier or among a smaller group of bridge piers, 
arresting the sinking of horseshoe vortex by providing a 
rigid surface. Suitable devices can also be attached to the 
pier to reduce the strength of downflow and horseshoe 
vortices for scouring mitigation.  

For bed attachment (Fig.1c), the devices that are 
attached to the bed can shield the riverbed around the 
pier from scouring. These devices can divert the speeding 
approach flow and modify the boundary layer separation. 
Consequently, the strength of downflow and horseshoe 
vortex will be reduced.  

In this research, the flow-altering device in the type of 
bed attachment was considered to study. 

 

Figure 1  Protection system [2] a) Bed armoring b) pier 
attachment c) bed attachment 

Water hyacinth (Fig.2) has become a major pest in 
waterways around the world. In Thailand, the department 
of public works and town & country planning report that 
20 million tons of water hyacinths were removed from the 
waterways from 2014 to 2018 [3]. Water hyacinth is a free-
floating perennial aquatic plant native to tropical and sub-
tropical South America. Water hyacinth can propagate 
rapidly. From the rapid propagation of water hyacinth, the 
water flow in the open channel was obstructed by the 
density of water hyacinth. The quantity of water hyacinth 
can be reduced by water hyacinth products. In Thailand, 
the villagers used the part of water hyacinth to productive, 

such as the young shoots to make food. The leaves are 
brought into the machine, forming a food container. The 
stem is dried to make various handicraft products. 
Including used to make a cushioning material as well. 
Therefore, the villagers have the potential to produce the 
scour protection device from water hyacinth. 

  

Figure 2  Water Hyacinth  

In the previous research, many protection systems 
were created to solve the scour problem. The products 
on the market that were geocell and geotextile were 
claimed that can protect the erosion. Geocell is a three-
dimensional structure that was produced from High-
Density Polyethylene (HDPE). Geocell has an ability to 
keep the fill material and protect the sub-surface material 
from wind and water erosion [4]. Geotextiles are 
permeable fabrics made from polypropylene or polyester. 
Geotextile fabrics have three basic forms which are woven, 
needle punched, and heat bonded. The ability of a 
geotextile filter is to permit the entry of water however 
still avoids intermixing of stone and soil. For protection 
systems, the geotextile is installed at first on the surface 
after that the geocell is installed and put the fill material 
in the free space of the geocell. However, there is a lot of 
previous research study about the protection devices 
from the scour, and the geocell and geotextile were 
commonly used as the devices to protect the slope from 
the landslides. but there is no research using geocell and 
geotextile to be the protection devices from the scour 
around the bridge pier. Therefore, the geocell and 
geotextile were considered to use as the protection 
devices in this research. 

In general, the geocell and geotextile are made from 
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plastic, as time passed, the plastic was decomposed to be 
microplastic which is the major cause of the 
environmental problems. In addition, water hyacinth was 
an important problem for water management, so the 
products made from water hyacinth will be the solutions 
for both environmental and water management problems. 
So, the water hyacinth was produced to be the geocell 
and geotextile substituted materials from plastic. This can 
be applied to solve these problems. 

For this study, it was of interest to investigate the 
efficiency of geo-cell and geotextile to protect the scour 
around the bridge pier and find the substitute materials to 
reduce the plastic use.  

Therefore, this study aims to determine the efficiency 
of geocell and geotextile to protect the scour around the 
bridge pier. Moreover, the water hyacinth was produced 
to be the geocell and geotextile to compare the efficiency 
with the plastic geocell and geotextile in this study. 

2. METHODOLOGY 

2.1. MATERIALS 

2.1.1. SAND 

For the sediment section, the river sand was used to 
be sediment material in this study. The sand property was 
presented in Table 1. The grain size distribution 
curve(Fig.3) was plotted by performing sieve analysis. The 
sand can be classified as poorly graded sand by the 
Unified Soil Classification system.  

Table 1 Sand property 

D10 (mm) 0.158 
D30 (mm) 0.209 
D50 (mm) 0.278 
D60 (mm) 0.325 

Uniformity coefficient Cu 2.057 
Coefficient of curvature Cc 0.851 

Specific gravity 2.65 
Unified soil classification 

system USCS 
poorly graded sand 

 

 

Figure 3 Grain size distribution of sand 

2.1.2. PLASTIC GEOCELL 

Geocell is one type of geosynthetics. Geocell is 
formed to honeycomb three-dimensional structure. 
Geocell can limit the horizontal movement, increase the 
friction on the soil surface, reduce the surface runoff, and 
be used for erosion control. In general, geocells have 
been used for slopes. For installation, the surface can fully 
fill with the fine aggregate, coarse aggregate, and cover 
plant. Normally, the geocell was produced from the 
polyethylene (PE) with a dimension of 0.2 x 0.25 m [5]. In 
this study, the plastic geocell were produced in the 
dimension of 0.02 × 0.025 m. with 0.045 m-depth in the 
shape of a honeycomb by using polyethylene (PE) which 
means the model was downscale 10 times from the 
prototype. The plastic geocells were shown in Fig. 4. 

 

Figure 4 Plastic Geocell 

2.1.3. PLASTIC GEOTEXTILE 

Geotextile is one type of geosynthetics. Geotextiles 
have been used as filters for a long time. Geotextile can 
be classified into two types: woven and non-woven. 
Geotextile can filtration and drainage, high durability 
against weather and temperature variations, improve the 
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stabilization of the soft ground, and protect erosion. 
Therefore, the 3.5 mm woven plastic geotextile in circular 
shape was used in the experimental test. Figure 5 shows 
the plastic geotextile. 

 

Figure 5  Plastic Geotextile 

2.1.4. WATER HYACINTH GEOCELLS 

The properties of water hyacinth fiber have a high 
ability of absorption and good elongation even in a long 
time used, but it has low tensile strength, and when time 
passes the ability to resisting tensile strength decrease [6]. 
For the water hyacinth geocells (Fig. 6), the dimension was 
0.02 × 0.025 m. with 0.045 m-depth in the shape of a 
honeycomb.  

 

Figure 6 Water hyacinth Geocell 

2.1.5. WATER HYACINTH GEOTEXTILE 

The water hyacinth geotextile was used to test in the 
field of soil erosion control. The water hyacinth geotextile 
has the ability to use in soil erosion control [7]. Therefore, 
the woven water hyacinth geotextile was considered to 
use in this study. The 8 mm woven water hyacinth 
geotextile in circular shape was used in the experimental 
test. The water hyacinth fiber was produced to be the 

rope before fabricating into the shape. The circular water 
hyacinth geotextile is shown in Fig. 7.  

 

Figure 7  Water hyacinth Geotextile 

2.2. EXPERIMENTAL SETUP 

In this research, the rectangular open channel was set 
up in the Laboratory at the King Mongkut’s University of 
Technology Thonburi. The flume has a working section in 
a length of 12 m., a width of 0.6 m., and a depth of 0.8 m. 
A pump can be set the flow to the maximum discharge of 
water from a water tank with a capacity of 1905 liters. The 
water flume is shown in Fig 8.  

 

Figure 8   The open channel flume 

Raudkivi, et al [8] and Lee, et al [9] recommend that 
the ratio between pier diameter (D) and the median 
particle size (D50) should be larger than 25.  Melville, et 
al. [10] have resulted that the maximum scour depth 
cannot be more than 2.4 times of pier diameter. Therefore, 
the sand bed height must be higher than 0.144 m. So, the 
sediment section was installed at 0.15 m. For the study 
area, the sediment section was set in the middle of the 
flume with the installing acrylic box at the upper and 
lower of the sediment section. The diameter of each 
component is shown in Fig 9. The upstream acrylic box is 
in width of 0.6 m, length of 2 m, and depth of 0.15 m. The 
downstream acrylic box is in width of 0.6 m, length of 1 
m, and depth of 0.15 m. For the sediment section, the 
diameter of the section is in width of 0.6 m, length of 3 m, 
and depth of 0.15 m. The 0.06 m-dimension of the bridge 
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pier model was installed in the middle of the sediment 
section. 

 
(a) 

 
(b) 

Figure 9  SketchUp model of the test section (a) front 
view (b) isometric view 

2.3. EXPERIMENTAL PROCEDURE 

In this study, the test can be divided into 5 cases (Fig. 
10).  

1. Non-protective case (case1) 
2. Protective case with plastic geocell (case2) 
3. Protective case with plastic geocell and geotextile 

case (case3) 
4. Protective case with water hyacinth geocell (case4) 
5. Protective case with water hyacinth geocell and 

geotextile (case5) 

 

Figure 10  SketchUp model of the experimental cases 

In each case, the discharge was varied with the same 
5 different Froude numbers. For case 1, the bed around 
the bridge pier was not protected, and after 2 hours, the 
scour depths were collected from 8 different points 
around the bridge pier and collected the 4 different points 
beside the bridge pier. For case 2, the 0.045m-depth 
plastic geocell was installed into the sand bed and 
adjusted to the same level as the bed surface. After 2 
hours, the data was collected as same as case 1. For case 
3, the plastic geotextile was installed under the geocell 
and fill the sand to the same level as the bed surface. For 
cases 4 and 5, the devices were set up like plastic material 
devices. 

In this experiment, there is a comparison of maximum 
scour depth between the experiment and Colorado State 
University (CSU) equation. The CSU equation is shown in 
eq. 1. So, there are 8 points around the pier and 4 points 
beside the pier were collected to find the maximum scour 
depth. 

The CSU equation, is as follow: 
𝑑𝑚𝑎𝑥

𝑏
 =  2.0𝐾1𝐾2𝐾3𝐾4 (

𝑦1

𝑏
)

0.35

𝐹𝑟0.43 (1) 
Where   
dmax = Maximum scour depth (m) 
b = Pier diameter (m) 
y1 = Water depth (m) 
Fr = Froude number 
K1 = Correction factor for pier nose shape 
K2 = Correction factor for the angle of attaching of flow 
K3 = Correction factor for bed conditions 
K4 = Correction factor for armoring of bed Material 

3. RESULTS 

3.1. PERFORMANCE EVALUATION OF SCOUR 
PROTECTION AROUND THE BRIDGE PIER USING 
GEOCELL AND GEOTEXTILE  

Figure 11 shows the comparison of computed 
maximum scour depth using the CSU equation to 
maximum scour depth from experiments by plotting the 
measuring scour depth in the y-axis and computing scour 
depth in the x-axis. The computed maximum scour depth 
is from eq. 1 with correction factors as follows: the 
correction factor for pier nose shape (K1) is equal to 1.0 
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from the cylindrical shape of the pier, the correction factor 
for the angle of attaching of flow (K2) is equal to 1.0, the 
correction factor for bed conditions (K3) is equal to 1.1 
from the clear water scour, and the correction factor for 
armoring of bed material (K4) is equal to 0.8. Therefore, 
the CSU eq. is equal to 

𝑑𝑚𝑎𝑥

𝑏
 =  1.76 (

𝑦1

𝑏
)

0.35

𝐹𝑟0.43 (2) 
The line of computing value in both of x and y-axis 

use to compare the effectiveness of the protection. From 
Fig.11, the location of the points of case 1 is not on the 
line of computed maximum scour depth with a 
performance rate of -3.93 to 16.15 which mean the 
measured maximum scour depth is lower than the 
prediction, but case 1 is none-protection, so the cause of 
different from the prediction is the different some 
condition. Although the maximum scour depth of case 1 
is different from the prediction, but the accuracy of the 
CSU equation is more accurate than the other formula 
[11].  

The performance rate of scour protection was 
computed from eq. 3. 

The performance rate of scour protection equation, is 
as follow: 

𝑑𝑚𝑎𝑥,𝑡ℎ𝑒𝑜𝑟𝑦
𝑏

−
𝑑𝑚𝑎𝑥,𝑚𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒

𝑏
 

𝑑𝑚𝑎𝑥,𝑡ℎ𝑒𝑜𝑟𝑦
𝑏

 × 100 (3) 

Where dmax,theory = Maximum scour depth  
   from theory (m) 

  dmax,measure= Maximum scour depth  
   from measurement (m) 

  b = Pier diameter (m) 
Table 2 shows performance rate of scour protection 

of each case. For cases 2 to 5, the location of the points 
is under the line that means the protection can reduce 
the scour depth, case 3 is the most performance 
protection from the lowest scour depth when compared 
with the computed scour depth in the range of 50.11 to 
66.34 percent, case 4 is the least performance protection 
from the percent range of 1.13 to 45.43 which is the 
lowest performance effective, case 2 and 5 have the 
percent range of 48.46 to 58.3 and 42.69 to 50.41. 
However, the scour depths in cases 2, 3, and 5 are close 
to each other, indicating that the geocell and geotextile 

can successfully protect the bed from scour. 

Table 2 Performance effective of scour protection 

Protection device performance rate (%) 

Case1 -3.93 – 16.15 
Case2 48.46 – 58.30 
Case3 50.11 – 66.34 
Case4 1.13 – 45.43 
Case5 42.69 – 50.41 

 

Figure 11  Comparison of computed maximum scour 
depth using the CSU equation to maximum 
scour depth from experiments. 

3.2. CORRECTION FACTOR FOR GEOCELL AND 
GEOTEXTILE MATERIAL 

The installation of geocell and geotextile has changed 
the flow direction. Then, the correction factor (KC) is 
suggested to adjust the computed maximum scour depth. 
Figures 12 - 15 show the linear relationship between 

(
y1

b
)

0.35

Fr0.43  and dmax,  measure

b
 which is the part of 

eq.2.  
The linear equation is y = mx + c.  
From Fig.12, the linear equation is 

𝑦 = 0.4458𝑥 (4) 

From CSU equation, the(
y1

b
)

0.35

Fr0.43is x variable, 
dmax,  measure

b
 is y variable, and 2.0K1K2K3K4 is a slope of 

graph. 
So, 

 

𝑦 = 1.76𝐾𝑐𝑥 (5) 

(4) = (5); 0.4458𝑥 = 1.76𝐾𝐶𝑥 
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Therefore, the correction factor for case 2 (KC) is equal 
to 0.253. 

 

Figure 12 The relationship between (
y1

b
)

0.35

Fr0.43 and 
dmax,  measure

b
 of case 2 

The linear equation is y = mx + c.  
From Fig.13, the linear equation is 

𝑦 = 0.3962𝑥 (6) 

(6) = (5); 0.3962𝑥 = 1.76𝐾𝑐𝑥 
Therefore, the correction factor for case 3 (KC) is equal 

to 0.225. 

 

Figure 13  The relationship between (
y1

b
)

0.35

Fr0.43 and 
dmax,  measure

b
 of case 3 

The linear equation is y = mx + c.  
From Fig.14, the linear equation is 

𝑦 = 0.8399𝑥 (7) 

From CSU equation, the(
y1

b
)

0.35

Fr0.43is x variable, 
dmax,  measure

b
 is y variable, and 2.0K1K2K3K4 is a slope of 

graph. 

(7) = (5); 0.8399𝑥 = 1.76𝐾𝑐𝑥 
Therefore, the correction factor for case 4 (KC) is equal 

to 0.477. 

 

Figure 14 The relationship between (y1

b
)

0.35

Fr0.43and 
dmax,  measure

b
 of case 4 

The linear equation is y = mx + c.  
From Fig.15, the linear equation is 

𝑦 = 0.5338𝑥  (8) 

From CSU equation, the(
y1

b
)

0.35

Fr0.43is x variable, 
dmax,  measure

b
 is y variable, and 2.0K1K2K3K4 is a slope of 

graph. 

(8) = (5); 0.5338𝑥 = 1.76𝐾𝑐𝑥 
Therefore, the correction factor for case 5 (KC) is equal 

to 0.303. 

 

Figure 15  The relationship between (
y1

b
)

0.35

Fr0.43 and 
dmax,  measure

b
 of case 5 

The correction factor (KC) for geocell and geotextile 
was suggested by computed from the slope of the linear 
equation. The correction factor (KC) of each case shows in 
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table 4, and the suggested equation is shown in eq.9. The 
different slope of each graph represents the effect of the 
device which change the flow direction that affects the 
sediment transport behavior, therefore, the maximum 
scour depth design when using the geocell and geotextile 
must be multiply by the correction factor (KC) for each 
device to calculate the correctly predicted maximum 
score depth. The correction factor (KC) of each case is 
different from the different material which affects the flow 
behavior. In case 4, the KC is higher than the other case 
which means case 4 has the lowest performance to 
protect the bed from the scour, as the property of the 
water hyacinth absorbs the water into the cell causing the 
water hyacinth to edema, so the sizing of the water 
hyacinth is changed and the ability of store the sediment 
is reduced. However, the installing of water hyacinth 
geocell with geotextile (case5) has a satisfactory result as 
the geotextile can reduce the chance that the sediment 
moves out from the bottom of the geocell, in addition, 
case 3 is the highest performance of scour protection. 
Therefore, the installation of geocell with geotextile 
devices is more performance than the installation of 
geocell devices in both plastic material and water 
hyacinth material.  

Table 3 Correction Factor 

Protection device KC 

Case2 0.253 
Case3 0.225 
Case4 0.477 
Case5 0.303 

The suggested equation, is as follow: 

     𝑑𝑚𝑎𝑥

𝑏
 =  2.0𝐾1𝐾2𝐾3𝐾4𝐾𝐶 (

𝑦1

𝑏
)

0.35

𝐹𝑟0.43(9) 
Where dmax  = Maximum scour depth (m) 
  b = Pier diameter (m) 
  y1 = Water depth (m) 
  Fr = Froude number 
  K1 = Correction factor for pier nose 

shape 
  K2 = Correction factor for the angle of  

   attaching of flow 
 K3 = Correction factor for bed conditions 

 K4 = Correction factor for armoring of 
bed Material 

 KC = Correction factor for protection 
device 

4. CONCLUSIONS 

The main cause of bridge collapse is the local scour. 
So, the protection device must be developed to protect 
the sediment surrounding the bridge pier. In this study, 
geocell and geotextile were suggested to be the 
protection device. However, geocell, and geotextile were 
produced from the plastic which decomposed over time 
into microplastic, which is the main pollutant of 
environmental issues. The water hyacinth has become a 
major invasive species in wetlands all over the world. The 
density of water hyacinth obstructed the flow in the open 
channel, which affect the water management in flood 
season. Although the water hyacinth is an aquatic weed, 
the strong fiber of water hyacinth can be used. Therefore, 
the geocell and geotextile produce from the water 
hyacinth were studied for using to be the protection 
devices in this research. 

Base on the comparison of computed maximum 
scour depth using the CSU equation to maximum scour 
depth from experiments. Both geocell protection devices 
and geocell and geotextile protection devices can 
obviously reduce the maximum scour depth, besides that 
water hyacinth material can be used as a replacement 
material for produce the devices. The installation of 
geocell and geotextile has changed the flow direction. 
Therefore, the correction factor to compute the maximum 
scour depth is suggested. 

While plastic geocells and geotextiles can be used 
as protection devices, water hyacinth is an interesting 
alternative material for producing environmentally 
friendly protection devices. 
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การศึกษาวิธีการตรวจสอบความนา่เชื่อถือของข้อมูลฝนท่ีตรวจวัดได้จากสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ 
STUDY OF METHODS FOR CHECKING THE RELIABILITY OF AUTOMATIC RAIN GAUGE DATA 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนที่ตรวจวัดได้จากสถานีโทรมาตรอัตโนมัติด้วยวิธี Double 
mass curve ร่วมกับการพิจารณาลุ่มน้ำและจำนวนสถานีข้างเคียงที่นำมาใช้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของสถานีที่ตรวจสอบ ในการศึกษาพิจารณา
ใช้สถานีโทรมาตรข้างเคียงที่ตั้งอยู่ภายในรัศมี 50 กม. ที่ใกล้สถานีที่ตรวจสอบที่สุด โดยแบ่งเป็น 5 กรณีศึกษาดังนี้ 1) เลือกสถานีข้างเคียงที่ใกล้
สถานีที่ตรวจสอบที่สุดเพียง 1 สถานี 2) เลือกสถานีข้างเคียงที่ใกล้สถานีที่ตรวจสอบที่สุดและอยู่ในลุ่มน้ำเดียวกันเพียง 1 สถานี 3) เลือกสถานี
ข้างเคียงที่ใกล้สถานีที่ตรวจสอบที่สุดและอยู่ในลุ่มน้ำเดียวกันในแต่ละ Quadrant มา 1 สถานี 4) เลือกสถานีข้างเคียงที่ใกล้สถานีที่ตรวจสอบที่สุด
และอยู่ในลุ่มน้ำเดียวกันหรือไม่ก็ได้ในแต่ละ Quadrant มา 1 สถานี และ 5) เลือกสถานีข้างเคียงที่ใกล้สถานีที่ตรวจสอบที่สุดและอยู่ในลุ่มน้ำ
เดียวกันหรือไม่ก็ได้ในแต่ละ Quadrant มาอย่างน้อย 1 สถานี โดยใช้ข้อมูลฝนที่ตรวจวัดได้จากสถานีโทรมาตรอัตโนมัติของสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ำที่ต้ังอยู่ในลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำมูลของ 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคม 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2560 จำนวน 80 สถานี และ
ช่วงที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม 2561 ถึงเดือนเมษายน 2563 จำนวน 101 สถานี ผลการศึกษาพบว่าการใช้วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลฝนจากสถานีโทรมาตรอัตโนมัติด้วยวิธี Double mass curve ร่วมกับการพิจารณาลุ่มน้ำและจำนวนสถานีข้างเคียงโดยใช้ร่วมกันทั้ง 5 
กรณีศึกษานั้น ให้จำนวนสถานีที่ผ่านการตรวจตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนมากกว่าเลือกใช้เพียงกรณีใดกรณีหนึ่ง โดยสถานีโทรมาตรที่มี
การบันทึกข้อมูลในช่วงที่ 1 ผ่านการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนจำนวน 72 สถานี และสถานีโทรมาตรที่มีการบันทึกข้อมูลในช่วงที่ 2 
ผ่านการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนจำนวน 100 สถานี 
คำสำคัญ: ความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝน, วิธี Double Mass Curve, ลุ่มน้ำและจำนวนสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ 

Abstract 

This paper aims to study the method for checking the reliability of automatic rain gauge data by using double mass curve 
method, together with consideration of basin and number of nearby rain gauge which adopt to verify the reliability of rain 
gauge to be examined. In this study, the nearby rain gauge located within a radius of 50 kilometers and closest to the 
monitoring rain gauge were considered. Divided into 5 study cases as follows 1) select 1 rain gauge that closest to the 
monitoring rain gauge 2) select 1 rain gauge that closest to the monitoring rain gauge and belong to the same basin 3) select 
1 rain gauge in each quadrant that closest the monitoring rain gauge and belong to the same basin 4) select 1 rain gauge in 
each quadrant that closest the monitoring rain gauge which may or may not be in the same basin 5) select at least 1 rain 
gauge in each quadrant that closest the monitoring rain gauge which may or may not be in the same basin. Automatic rain 
gauges data of Hydro-Informatics Institute that located in Chi basin and Mun basin were used to all study cases which divided 
into 2 periods. The 1st period consists of 80 automatic rain gauges data that record during January 2015 to August 2017. The 
2nd period consists of 101 automatic rain gauges data that record during January 2018 to April 2020. The results of this study 
showed that the proposed method which considered all study cases can produced the number of reliability of automatic rain 
gauge more the considered a separate case study. The results of the reliability of automatic rain gauge data that recorded 
during the first period were examined by propose method, 72 stations were passed while the result of automatic rain gauge 
data that recorded during the second period, 100 stations were passed. 
Keywords: Reliability of rain gauge data, Double mass curve method, Basin and number of automatic rain gauge 
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1. บทนำ 

ข้อมูลฝนเป็นข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาที ่มีความสำคัญ และ
จำเป็นสำหรับการวิจัยหรือศึกษาในด้านต่างๆ เช่น การวิเคราะห์
ระดับความแห้งแล้งจากปริมาณน้ำฝน [1] การวิเคราะห์แผนที่เสี่ยง
ภัยน้ำท่วมที่ระดับความรุนแรงต่าง [2] การศึกษาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูม ิกาศ [3] เป ็นต ้น นอกจากนี ้ย ังใช ้ในการว ิเคราะห์
สถานการณ์น้ำเพื่อประโยชน์ต่อการวางแผน การบริหารจัดการน้ำ 
และภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความไม่แน่นอนของข้อมูลฝน
อาจเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย ได้แก่ การเปล่ียนแปลงท่ีต้ังของสถานี
วัดน้ำฝน การเปลี่ยนชนิดเครื ่องวัดน้ำฝน การเก็บข้อมูลฝนที่ไม่
ถูกต้อง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมรอบสถานีวัด
น้ำฝน [1] ดังนั ้นการนำข้อมูลฝนที่ได้จากสถานีวัดน้ำฝนไปใช้ใน
การศึกษาหรืองานวิจัยต่างๆ จึงจำเป็นต้องทำการตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลฝนก่อนนำไปใช้เพ่ือให้ผลการศึกษาหรืองานวิจัย
เหล่านั้นมีความถูกต้อง โดยวิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลฝนที่นิยมใช้ทั ่วไปคือวิธี Double Mass Curve ซึ ่งทำการ
เปรียบเทียบค่าปริมาณน้ำฝนของสถานีที ่ตรวจสอบกับค่าเฉล่ีย
ปริมาณน้ำฝนของสถานีข้างเคียง ข้อมูลฝนของสถานีที่ตรวจสอบที่มี
ความเชื่อถือได้เส้นกราฟ Double mass curve จะเป็นเส้นตรงที่มี
ความลาดชันคงที่ [4] ในการพิจารณาเลือกสถานีข้างเคียงจะ
พิจารณาจากสถานีที่ใกล้กับสถานีที่จะตรวจสอบมากที่สุดในแต่ละ 
Quadrant โดยทั่วไปจะไม่ได้พิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบ
ต่อข้อมูลฝนที่ตรวจวัดได้สถานีวัดน้ำฝน เช่น ลักษณะทางกายภาพท่ี
เป็นที่ตั ้งของสถานีที่ตรวจสอบกับสถานีข้างเคียง ซึ่งลักษณะทาง
กายภาพที่แตกต่างกันจะทำให้การกระจายตัวของฝนแตกต่างกัน
ด้วย [5] เป็นต้น 

บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลฝนที่ตรวจวัดได้จากสถานีโทรมาตรอัตโนมัติด้วย
วิธี Double Mass Curve ร่วมกับการพิจารณาลุ ่มน้ำที ่สถานีที่
ตรวจสอบกับสถานีข้างเคียงตั ้งอยู ่และจำนวนสถานีข้างเคียงที่
นำมาใช้ตรวจสอบความน่าเชื ่อถือของสถานีที ่ตรวจสอบ โดยใช้
ข้อมูลฝนรายชั่วโมงที่ตรวจวัดได้จากสถานีโทรมาตรอัตโนมัติของ
สถาบันสารสนเทศทรัพยากราน้ำ (สสน.) ที่ตั ้งอยู่ในพื้นที่ลุ ่มน้ำชี
และลุ่มน้ำมูล ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากศึกษานี้จะสามารถใช้เป็นแนวทาง
ในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนในพื้นที่อื ่นๆ ก่อน
นำไปใช้ในการศึกษาหรืองานวิจัยต่างๆ ต่อไป 

2. ขั้นตอนและวธิีการศึกษา  

2.1. พ้ืนที่ศึกษาและข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 

การศึกษาคร้ังนี้พิจารณาใช้ข้อมูลฝนรายช่ัวโมงที่ตรวจวัดได้จาก
สถานีโทรมาตรอัตโนมัติของ สสน. ที่ตั้งอยู่ในลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำมูล 
เนื่องจากสถานีโทรมาตรอัตโนมัติของ สสน. มีการติดตั้งกระจายอยู่

ทั่วพื้นที่ลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำมูล มีการส่งข้อมูลแบบ Real time ทุก
ชั่วโมง ทำให้สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์น้ำได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำมูลเป็น 2 ลุ่มน้ำหลักในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นพื้นที่ที่มีความแปรปรวน
ของฝน และประสบปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอยู่เป็นประจำ 

เนื่องจากสถานีโทรมาตรอัตโนมัติของ สสน. ที่ตั้งอยู่ในลุ่มน้ำชี
และลุ่มน้ำมูลในแต่ละช่วงเวลามีจำนวนไม่เท่ากัน และบางสถานีมี
การเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้ง ดังนั้นในการศึกษานี้จึงได้ใช้ข้อมูลฝนราย
ชั่วโมงจากสถานีโทรมาตรอัตโนมัติของ สสน. ที่ต้ังอยู่ในลุ่มน้ำชีและ
ลุ่มน้ำมูลของ 2 ช่วงเวลา ได้แก่ ระหว่างเดือนมกราคม 2558 ถึง
เดือนสิงหาคม 2560 จำนวน 80 สถานี และระหว่างเดือนมกราคม 
2561 ถึงเดือนเมษายน 2563 จำนวน 101 สถานี ตำแหน่งที่ต้ัง
สถานีโทรมาตรอัตโนมัติที่ใช้ในการศึกษาของแต่ละช่วงเวลาแสดงไว้
ในรูปที่ 1 และ รูปที่ 2 ตามลำดับ รายละเอียดของข้อมูลที่ใช้ใน
การศึกษาแสดงดังตารางที่ 1  

 
รูปที่ 1 ตำแหน่งที่ต้ังสถานีโทรมาตรอัตโนมัติที่ต้ังอยู่ในลุ่มน้ำ

ชีและลุ ่มน้ำมูล ช่วงมกราคม 2558 ถึงสิงหาคม 
2560 

 
รูปที่ 2 ตำแหน่งที่ต้ังสถานีโทรมาตรอัตโนมัติที่ต้ังอยู่ในลุ่มน้ำ

ชีและลุ่มน้ำมูล ช่วงมกราคม 2561 ถึงเมษายน 2563 
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ตารางท่ี 1 รายละเอียดของข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 

ลุ่มน้ำ 
จำนวน 

ลุ่มน้ำย่อย 
(ลุ่มน้ำ) 

จำนวนสถานีโทรมาตร (สถานี) 
ม.ค. 2558 
ถึง ส.ค. 
2560 

ม.ค. 2561 ถึง 
เม.ย. 2563 

ลุ่มน้ำชี 20 32 42 

ลุ่มน้ำมูล 31 48 59 

รวม 51 80 101 

2.2. การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลปริมาณ
น้ำฝน 

2.2.1. การเลือกสถานีที่ตรวจสอบและสถานีข้างเคียง 

ในการศึกษานี้ได้ทำการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝน
ที่ตรวจวัดได้จากสถานีโทรมาตรอัตโนมัติด้วยวิธี Double mass 
curve ร่วมกับการพิจารณาลุ ่มน้ำและจำนวนสถานีข้างเคียงที่
นำมาใช้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของสถานีที่ตรวจสอบ โดยเแบ่ง
เป็น 5 กรณีศึกษา ดังนี้ 

กรณีที่ 1 เลือกสถานีโทรมาตรข้างเคียงที่ตั้งอยู่ภายในรัศมี 50 
กม. ที่ใกล้สถานีที่ตรวจสอบท่ีสุด 1 สถานี 

กรณีที่ 2 เลือกสถานีโทรมาตรข้างเคียงที่ตั้งอยู่ภายในรัศมี 50 
กม. ที่ใกล้สถานีที่ตรวจสอบท่ีสุดและอยู่ในลุ่มน้ำเดียวกัน 1 สถานี 

กรณีที่ 3 เลือกสถานีโทรมาตรข้างเคียงที่ตั้งอยู่ภายในรัศมี 50 
กม. ที่ใกล้สถานีที่ตรวจสอบที่สุดและอยู่ในลุ่มน้ำเดียวกันในแต่ละ 
Quadrant มา 1 สถานี 

กรณีที่ 4 เลือกสถานีโทรมาตรข้างเคียงที่ตั้งอยู่ภายในรัศมี 50 
กม. ที่ใกล้สถานีที่ตรวจสอบท่ีสุดและอยู่ในลุ่มน้ำเดียวกันหรือไม่ก็ได้
ในแต่ละ Quadrant มา 1 สถานี 

กรณีที่ 5 เลือกสถานีโทรมาตรข้างเคียงที่ตั้งอยู่ภายในรัศมี 50 
กม. ที่ใกล้สถานีที่ตรวจสอบท่ีสุดและอยู่ในลุ่มน้ำเดียวกันหรือไม่ก็ได้ 
ในแต่ละ Quadrant มาอย่างน้อย 1 สถานี 

เนื่องจากสถานีโทรมาตรอัตโนมัติของ สสน. มีระยะห่างในการ
ติดตั ้งแต่ละสถานีโดยเฉลี ่ยประมาณ 50 กม. ในการศึกษานี ้จึง
กำหนดเลือกสถานีโทรมาตรข้างเคียงที่ตั ้งอยู่ภายในรัศมี 50 กม. 
ของสถานีที่ตรวจสอบมาใช้ในแต่ละกรณีศึกษา ในรูปที่ 3 แสดงการ
เลือกสถานีโทรมาตรข้างเคียงกับสถานีโทรมาตรที่ตรวจสอบของแต่
ละกรณีศึกษา  

 
รูปที่ 3 การเลือกสถานีโทรมาตรข้างเคียงกับสถานีโทรมาตร

ที่ตรวจสอบของแต่ละกรณีศึกษา 

2.2.2. การพล็อตกราฟ DOUBLE MASS CURVE 

การตรวจสอบคุณภาพข้อมูลน้ำฝนด้วยวิธี Double mass 
curve คือ ใช้ตรวจสอบความเชื่อถือได้ของข้อมูลน้ำฝนสถานีใด
สถานีหนึ่ง โดยการเปรียบเทียบปริมาณน้ำฝนสะสมรายชั่วโมงของ
สถานีที่ตรวจสอบกับค่าปริมาณน้ำฝนสะสมรายชั่วโมงเฉลี่ยของ
สถานีข้างเคียง ถ้าข้อมูลของสถานีที่ตรวจสอบพร้องกับสถานี
ข้างเคียงความลาดชันของเส้นกราฟ Double mass curve จะไม่
เปลี ่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ [4] ในการพล็อตกราฟ Double 
mass curve นำข้อมูลปริมาณน้ำฝนสะสมรายชั่วโมงของสถานีโทร
มาตรอัตโนมัติที่ทำการตรวจสอบและข้อมูลปริมาณน้ำฝนสะสมราย
ชั่วโมงเฉลี่ยของสถานีข้างเคียงที่พิจารณามาทำการพล็อตกราฟ 
Double mass curve โดยกำหนดให้แกน x เป็นปริมาณน้ำฝน
สะสมรายชั ่วโมงของสถานีที ่ตรวจสอบ (มม.) และแกน y เป็น
ปริมาณน้ำฝนสะสมรายชั่วโมงเฉลี่ยของสถานีข้างเคียงที่พิจารณา 
(มม.) ตัวอย่างกราฟ Double mass curve ของสถานีโทรมาตร
อัตโนมัติที่ผ่านและไม่ผ่านการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ฝนแสดงดังรูปที่ 4  
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รูปที่ 4 ตัวอย่างกราฟ Double mass curve ของสถานีโทร

มาตรอัตโนมัติที่ผ่านและไม่ผ่านการตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลฝน  

การศึกษานี ้ได ้พัฒนาโปรแกรมสำหรับใช้ตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลฝนที่ตรวจวัดได้จากสถานีโทรมาตรอัตโนมัติด้วย
วิธี Double mass curve ร่วมกับการพิจารณาลุ่มน้ำย่อยที่อยู่ในลุ่ม
น้ำชีและลุ่มน้ำมูล และจำนวนสถานีข้างเคียงในแต่ละกรณีศึกษา 
เพ่ือนำเสนอวิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนที่สามารถ
นำไปใช้กับสถานีตรวจวัดภาคพ้ืนดินในพ้ืนที่ต่างๆ ได้ 

3. ผลการศึกษา 

ผลการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนจากสถานีโทร
มาตรอัตโนมัติรายชั่วโมงของ สสน. ที่ตั้งอยู่ในลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำมูล 
ที่มีการบันทึกข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 
2560 จำนวน 80 สถานี และที่มีการบันทึกข้อมูลระหว่างเดือน
มกราคม 2561 ถึงเดือนเมษายน 2563 จำนวน 101 สถานี ด้วยวิธี 
Double mass curve ร่วมกับการพิจารณาลุ่มน้ำย่อยที่อยู่ในลุ่มน้ำ
ชีและลุ่มน้ำมูล และจำนวนสถานีข้างเคียงที่นำมาใช้ตรวจสอบความ
น่าเชื ่อถือของสถานีที ่ตรวจสอบ โดยแบ่งการพิจารณาสถานี
ข้างเคียงที่นำมาใช้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของสถานีที่ตรวจสอบ
ออกเป็น 5 กรณีศึกษาดังรายละเอียดในหัวข้อ 2.2 พบว่าสถานีโทร
มาตรที่มีการบันทึกข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม 2558 ถึงเดือน
สิงหาคม 2560 ผ่านการตรวจสอบความน่าเชื ่อถือของข้อมูลฝน
จำนวน 72 สถานี และไม่ผ่านการตรวจสอบความน่าเชื ่อถือของ

ข้อมูลฝนจำนวน 8 สถานี สำหรับสถานีโทรมาตรที่มีการบันทึก
ข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม 2561 ถึงเดือนเมษายน 2563 ผ่านการ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนจำนวน 100 สถานี และไม่
ผ่านการตรวจสอบจำนวน 1 สถานี ผลการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลฝนจากสถานีโทรมาตรอัตโนมัติโดยวิธี Double mass 
curve ของแต่ละกรณีศึกษาแสดงดังตารางที่ 2  

ตารางท่ี 2 ผลการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนจากสถานี
โทรมาตรอัตโนมัติโดยวิธี Double mass curve 

กรณีที่ 

จำนวนสถานีโทรมาตร (สถานี) 
ม.ค. 2558 ถึง 
ส.ค. 2560 

ม.ค. 2561 ถึง 
เม.ย. 2563 

ลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำมูล ลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำมูล 
1 4 1 3 0 
2 2 5 5 2 
3 0 1 1 11 
4 10 8 15 3 
5 15 26 18 42 

ไม่ผ่าน 1 7 0 1 
รวม 32 48 42 59 
 

ในรูปที ่ 5 และ รูปที ่ 6 แสดงตำแหน่งที ่ตั ้งสถานีโทรมาตร
อัตโนมัติที่ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนโดยวิธี Double 
mass curve ในแต่ละกรณีศึกษาของสถานีโทรมาตรที่มีการบันทึก
ข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2560 และที่มี
การบันทึกข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม 2561 ถึงเดือนเมษายน 
2563 ตามลำดับ 

 
รูปที่ 5 ตำแหน่งที่ตั ้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติที ่ตรวจสอบ

ความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนโดยวิธี Double mass 
curve ช่วงมกราคม 2558 ถึงสิงหาคม 2560 
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รูปที่ 6 ตำแหน่งที่ตั ้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติที ่ตรวจสอบ

ความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนโดยวิธี Double mass 
curve ช่วงมกราคม 2561 ถึงเมษายน 2563 

ตัวอย่างสถานีโทรมาตรที่ผ่านการตรวจสอบและไม่ผ่านการ
ตรวจสอบความน่าเชื ่อถือของข้อมูลฝนโดยวิธี Double mass 
curve แสดงดังรูปที่ 7 และ รูปที่ 8 ตามลำดับ 

 
รูปที่ 7 กราฟ Double mass curve ของสถานีโทรมาตร

อัตโนมัติ VLGE21 ที ่ผ่านการตรวจสอบกรณีที ่ 5 
(มกราคม 2561 ถึง เมษายน 2563) 

 
รูปที่ 8 กราฟ Double mass curve ของสถานีโทรมาตร

อัตโนมัติ ACRU ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ (มกราคม 
2561 ถึงเมษายน 2563) 

 

เมื่อพล๊อตกราฟอนุกรมเวลาของข้อมูลฝนสะสมรายชั่วโมงของ
สถานีโทรมาตรอัตโนมัติ VLGE21 ที ่ผ ่านการตรวจสอบความ
น่าเชื ่อถือของข้อมูลฝนและข้อมูลฝนสะสมรายชั่วโมงของสถานี
ข้างเคียงที่พิจารณา 4 สถานีดังรูปที่ 9 พบว่าข้อมูลฝนมีความพร้อง
กันโดยมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงตามเวลาที่สอดคล้องกัน สำหรับ
กราฟอนุกรมเวลาของข้อมูลฝนสะสมรายชั่วโมงของสถานีโทรมาตร
อัตโนมัติ ACRU ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ฝนและข้อมูลฝนสะสมรายชั่วโมงของสถานีข้างเคียงที่พิจารณา 3 
สถานีดังรูปที ่ 10 พบว่าข้อมูลฝนไม่พร้องกันโดยมีลักษณะการ
เปล่ียนแปลงตามเวลาที่ไม่สอดคล้องกัน 

 
รูปที่ 9 กราฟอนุกรมเวลาของสถานีโทรมาตรอัตโนมัติที่ผ่าน

เกณฑ์การตรวจสอบความน่าเชื ่อถือของข้อมูลฝน
โดยวิธี Double mass curve ของกรณีที่ 5 (มกราคม 
2561 ถึง เมษายน 2563) 

 
รูปที่ 10 กราฟอนุกรมเวลาของสถานีโทรมาตรอัตโนมัติที่ไม่

ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ฝนโดยวิธี Double mass curve (มกราคม 2561 
ถึง เมษายน 2563) 

ผลการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนที่ตรวจวัดได้จาก
สถานีโทรมาตรอัตโนมัติของ สสน. ที่ตั้งอยู่ในลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำมูล
ด้วยวิธี Double mass curve ร่วมกับการพิจารณาลุ่มน้ำย่อยที่อยู่
ในลุ ่มน้ำชีและลุ ่มน้ำมูล และจำนวนสถานีข้างเคียงที ่นำมาใช้
ตรวจสอบความน่าเช ื ่อถ ือของสถานีท ี ่ตรวจสอบของแต่ละ
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กรณีศึกษา ดังในตารางที่ 2 และในรูปที่ 5 ถึง รูปที่ 10 แสดงให้เห็น
ว่าการใช้วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนจากสถานี
โทรมาตรอัตโนมัติโดยใช้ร่วมกันทั ้ง 5 กรณีศึกษานั้น ให้จำนวน
สถานีที ่ผ ่านการตรวจตรวจสอบความน่าเชื ่อถือของข้อมูลฝน
มากกว่าเลือกใช้เพียงกรณีใดกรณีหนึ่ง โดยการพิจารณาลุ่มน้ำและ
จำนวนสถานีข้างเคียงที่นำมาใช้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของสถานี
ที่ตรวจสอบเป็นการพิจารณาถึงปัจจัยทางกายภาพที่มีผลกระทบต่อ
ข้อมูลฝนที่ตรวจวัดได้จากสถานีตรวจวัดฝนภาคพื้นดิน เนื่องจาก
ลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกันจะทำให้การกระจายตัวของฝน
แตกต่างกันด้วย  เช่น ลักษณะภูมิประเทศที่มีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่
เป็นภูเขาซึ่งทำให้การตกของฝนในพื้นที่มีการกระจายของฝนไม่ทั่ว
ทั ้งพื ้นที ่โดยด้านหน้าเขาจะมีปริมาณฝนมากกว่าด้านหลังเขา 
ประกอบกับตำแหน่งที่ต้ังของสถานีตรวจวัดฝนภาคพ้ืนดินบางสถานี
ตั้งในพื้นที่ด้านหน้าเขา แต่บางสถานีตั้งในพื้นที่ด้านหลังเขาซึ่งเป็น
เขตเงาฝนที่มีฝนตกน้อย ส่งผลให้ข้อมูลฝนที่ตรวจวัดได้ในแต่ละ
สถานีมีค่าแตกต่างกัน หรือลักษณะภูมิประเทศที่มีสภาพพื้นที่เป็นที่
ราบทำให้มีการกระจายของฝนสม่ำเสมอทั่วทั้งพื้นที่มากกว่าพื้นที่ที่
เป็นภูเขา ทำให้ข้อมูลฝนที่ตรวจวัดได้ในแต่ละสถานีมีค่าแตกต่างกัน
น้อย [5] และสถานีตรวจวัดฝนภาคพ้ืนดินที่ต้ังอยู่ในลุ่มน้ำเดียวกันก็
จะมีข้อมูลฝนที่ตรวจวัดได้มีค่าแตกต่างกันน้อยด้วยเนื ่องจากมี
ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ที่คล้ายคลึงกันทำให้การกระจายตัว
ของฝนสมำ่เสมอ 

ดังนั้นเมื่อมีสถานีตรวจวัดฝนภาคพื้นดินที่ผ่านการตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนในจำนวนท่ีมากขึ้นก็ทำให้มีข้อมูลฝนใน
ปริมาณท่ีมากพอจะนำไปการศึกษาหรืองานวิจัยทางด้านต่างๆ ได้  

4. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนที่ตรวจวัดได้จาก
สถานีโทรมาตรอัตโนมัติของ สสน. ที่ตั้งอยู่ในลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำมูล
ด้วยวิธี Double mass curve ร่วมกับการพิจารณาลุ่มน้ำย่อยที่อยู่
ในลุ ่มน้ำชีและลุ ่มน้ำมูล และจำนวนสถานีข้างเคียงที ่นำมาใช้
ตรวจสอบความน่าเชื ่อถือของสถานีที ่ตรวจสอบโดยเแบ่งเป็น 5 
กรณีศึกษานั้น พบว่าการใช้วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลฝนจากสถานีโทรมาตรอัตโนมัติโดยใช้ร่วมกันทั้ง 5 กรณีศึกษา
ให้จำนวนสถานีที่ผ่านการตรวจตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ฝนมากกว่าเลือกใช้เพียงกรณีใดกรณีหนึ่ง โดยสถานีโทรมาตรที่มี
การบันทึกข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 
2560 ผ่านการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนจำนวน 72 
สถานี จากทั้งหมดจำนวน 80 สถานี สำหรับสถานีโทรมาตรที่มีการ
บันทึกข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม 2561 ถึงเดือนเมษายน 2563 
ผ่านการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนจำนวน 100 สถานี 
จากทั้งหมดจำนวน 101 สถานี ซึ่งปัจจัยทางกายภาพของพื้นที่ที่
สถานีที่ตรวจสอบกับสถานีข้างเคียงต้ังอยู่นั้นมีผลต่อการตรวจสอบค

ความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝน โดยลักษณะทางกายภาพท่ีแตกต่างกัน
จะทำให้การกระจายตัวของฝนแตกต่างกันด้วย 

ในการศึกษาครั ้งต่อไปควรจะศึกษาถึงปัจจัยด้านอื ่นๆ ที่มี
ผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนที่ตรวจวัดได้จากสถานี
ภาคพ้ืนดิน เพ่ือให้ข้อมูลฝนในแต่ละสถานีมีคุณภาพเพียงพอก่อนนำ
ใช้ในการศึกษาหรืองานวิจัยทางด้านต่างๆ ต่อไป 

สำหรับสถานีตรวจวัดฝนภาคพื้นดินที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ
ความน่าเชื ่อถือของข้อมูลฝนควรให้ความสำคัญในการเข้าไป
บำรุงรักษาและตรวจสอบผลกระทบที่มีผลต่อการตรวจวัดปริมาณ
ฝน ซึ่งอาจเกิดเนื่องจากการชำรุดเสียหายของสถานีเองหรืออาจเกิด
จากการเปลี ่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในพื้นที่ที ่สถานีตั ้งอยู่ เช่น 
ต้นไม้ในพื ้นที ่ม ีการเจริญเติบโตขึ ้นและอาจบดบังสถานีทำให้
ตรวจวัดปริมาณฝนได้น้อยกว่าความเป็นจริง เป็นต้น 

5. กิตติกรรมประกาศ 
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การวิเคราะห์สภาพปัญหาด้านน้ำในจังหวัดพัทลุงท่ีสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป ี
THE ANALYSIS OF WATER PROBLEM IN EACH DISTRICT OF PHATTHALUNG PROVINCE ACCORDING TO TWENTY-

YEAR MASTER PLAN FOR WATER RESOURCES MANAGEMENT. 

นายพงศธร พวงพวา1,* , ผศ. ดร.ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์1 , ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย1์ 
1 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สาขาทรัพยากรน้ำ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, กรุงเทพมหานคร 

*Corresponding author address: pongsatorn_phua@gmail.com 

บทคัดย่อ 

น้ำเป็นทรัพยากรที ่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เนื ่องจากเป็นปัจจัยหลักที ่สนับสนุนการขยายตัวของภาคการเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันปัญหาด้านน้ำก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะปัญหาอุทกภัย
และภัยแล้งในจังหวัดพัทลุงซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำ เนื่องด้วยสภาพภูมิประเทศและการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ จากข้อมูลพบว่า
จังหวัดพัทลุงมีพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยประมาณ 186,000 ไร่ และพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง 2,500 ไร่ ในบทความนี้จะนำเสนอผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาดา้น
น้ำรายตำบลในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและระดับของปัญหา โดยแบ่งเป็น ด้านน้ำอุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการผลิต น้ำท่วม คุณภาพน้ำ สภาพป่าต้นน้ำ  
และการบริหารจัดการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่
ได้รับผ่านแบบสอบถามจากประชาชนผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ กับข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ในแต่ละด้าน เช่น พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก น้ำแล้งซ้ำซาก 
พ้ืนที่ป่าเส่ือมโทรม โดยจะแสดงผลการเปรียบเทียบปัญหาและความรุนแรงในลักษณะของแผนท่ีรายตำบล 
คำสำคัญ: น้ำท่วมจังหวัดพัทลุง, แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  

Abstract 

Water is an important resource for the national economic. The main factor supporting the expansion of the agricultural, 
Industrial and tourism field. Meanwhile, water resource problems have been a major issue in Thailand for an exceedingly long 
time. Especially the flood and drought problems in Phatthalung province which frequently occurred due to the lack of 
capability of terrain and insufficient problems solving. It was investigated that Phatthalung province has approximately 186,000 
rai (297.6 square kilometers) of flooded areas and 2,500 rai (4 square kilometers) of drought areas. This article  
is going to represent the analytical result of water problems and severity level in sub-district areas in term of water 
consumption, production sector, flood, water quality, upstream forest and management from investigating the empirical data 
obtained through questionnaires from people affected in the area comparing with scientific data, such as the repeated flood, 
drought, degraded forest area Including using mathematical models to analyze flood-affected areas according to  
the 20-Year master plan on Water Resource Management (2018-2037). This will show the results of comparing the problem 
and the severity in the form of a sub-district map. 

Keywords: Flood in Phatthalung province, Master plan on water resource management  
 

1. บทนำ 

น้ำเป็นทรัพยากรที ่ม ีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ เนื่องจากเป็นปัจจัยหลักที่สนับสนุนการขยายตัวของภาค
การเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ในขณะเดียวกัน
ปัญหาด้านน้ำก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน 
โดยเฉพาะปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในจังหวัดพัทลุงซึ่งเกิดขึ้นเป็น

ประจำ เนื ่องด้วยสภาพภูมิประเทศเป็นที ่ราบลุ่มจรดทะเลสาบ
สงขลา มีปริมาณฝนเฉลี่ยที่สูง และปัจจัยทางธรรมชาติต่างๆ รวมท้ัง
การแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาด้านน้ำได้อย่างยั่งยืน โดยจากข้อมูลพบว่าจังหวัดพัทลุงมี
พื้นที่ทั้งหมด 2.14 ล้านไร่ เป็นพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยซ้ำซากประมาณ 
186,000 ไร่ และพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งซ้ำซากประมาณ 2,500 ไร่ [1] 
รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 พ้ืนที่เส่ียงอุทกภัยและภัยแล้งซ้ำซากจังหวัดพัทลุง 

ด้วยสภาวการณ์ในปัจจุบ ันที ่ เก ิดการเปลี ่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศขึ ้นทั ่วโลก ทำให้ปัญหาด้านอุทกภัยและภัยแล้งได้ 
ทวีความรุนแรงและมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการป้องกันและแก้ไข
ให้มีประสิทธิภาพ โดยในปัจจุบันประเทศไทยได้มีแผนแม่บท 
การบร ิหารจ ัดการทร ัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ขึ้น 
ประกอบด้วย 6 ด้านหลัก ได้แก่ การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค  
การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต การจัดการน้ำท่วมและ
อ ุทกภ ัย  การจัดการค ุณภาพน ้ำและอน ุร ักษ ์ทร ัพยากรน้ำ  
การอนุรักษ์ฟื ้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที ่เสื ่อมโทรมและป้องกันการ
พังทลายของดิน และการบริหารจัดการ [2] ทั้งนี้หากสามารถระบุ
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างละเอียดในระดับตำบลจะทำให้สามารถแก้ไข
ป ัญหาได ้อย ่างม ีประส ิทธ ิภาพมากย ิ ่ งข ึ ้น  ท ั ้ งน ี ้  บทความ 
มีวัตถุประสงค์เพื ่อวิเคราะห์สภาพปัญหาด้านน้ำเชิงประจักษ์ 
ในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง และระบุระดับของปัญหาด้านน้ำในแต่ละตำบล 

2. ข้อมูลและทฤษฎีทีเ่ก่ียวข้อง 

2.1. ข้อมูลทั่วไป 

จังหวัดพัทลุง อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา มีลักษณะทั่วไป
เป็นภูเขาและที่ราบสูงทางด้านทิศตะวันตกประกอบด้วย เทือกเขา
บรรทัด ถัดมาทางทิศตะวันออก เป็นพื้นที่ราบสลับที่ดอน และเป็น
พื้นที่ราบลุ่มจดทะเลสาบสงขลา พื้นที่ทั ้งหมด ประมาณ 3,424 
ตารางกิโลเมตร หรือ 2,140,296 ไร่ เป็นพื้นดิน 1,919,446 ไร่ พ้ืน
น้ำ 220,850 ไร่ เป็นพ้ืนที่ทางเกษตร 1,327,270 ไร่ (62%) พ้ืนที่ป่า 
384,438 ไร่ (18%) และพื้นที่อื่นๆ 428,588 ไร่ (20%) ครอบคลุม
พื้นที่ 11 อําเภอ  65 ตําบล จำนวนประชากร 523,802 คน โดยมี
อ ่ า ง เก ็ บน ้ ำท ี ่ ส ำค ัญจำนวน  3  แห ่ ง  ได ่ แ ก่  อ ่ า ง เก ็ บน้ ำ 
ป่าพะยอม อ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน และอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง 
รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 2 

 
รูปที่ 2  แผนท่ีแสดงขอบเขตอำเภอในจังหวัดพัทลุง 

2.2. การคำนวณหากลุม่ตัวอย่าง 

พิจารณาจากจำนวนประชากรทั ้งหมดในเขตจังหวัดพัทลุง 
จำนวน 523,802 คน ใน 11 อำเภอ 65 ตำบล  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ประกอบด้วย ผู้แทนจาก
หน่วยงานราชการ ผู้นำหมู่บ้าน และชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการคำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
ของทาโร่ ยามาเน่ [3] ดังแสดงในสมการที่ (1)  

𝑛
𝑁

1 𝑁 𝑒
 

เมื่อ   n     แทน    ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
เมื่อ   N     แทน    ขนาดของประชากร  
เมื่อ   e       แทน    ค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่ม 

เมื่อแทนค่าจะได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 

399.69
523,802

1 523,802 0.05
 

ทั ้งนี้ เนื ่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช ื ้อ โควิด-19  
จึงได้พิจารณาเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามออนไลน์ โดยกระจายผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ต่างๆ โดยได้รับข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่รวมทั้งสิ้น 
จำนวน 406 คน 

2.3. ความต้องการใช้นำ้ในพ้ืนที ่

พื้นที่จังหวัดพัทลุงมีแนวโน้มของความต้องการใช้น้ำในอนาคต 
เพ ื ่อการการอ ุปโภคบร ิโภค การร ักษาระบบน ิเวศน์ท ้ายน้ำ 
การเกษตร และอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจากการคาดการณ์ถึงปี 2580
ดังตารางที ่ 1 [4] ซึ ่งจะเป็นข้อจำกัดต่อการพัฒนาของพื ้นที่  
จึงจำเป็นต้องมีการศึกษา เพื ่อวิเคราะห์สภาพปัญหาด้านน้ำเชิง
ประจ ักษ ์ในพ ื ้นท ี ่จ ังหว ัดพ ัทล ุง และสามารถใช้ เป ็นข ้อมูล 
ในการพิจารณาแนวทางรองรับสภาพปัญหาด้านน้ำที่จะเกิดขึ้น 
ในอนาคตได้ ต่อไป 

(1) 
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ตารางท่ี 1 ความต้องการใช้น้ำในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง 

ประเภท ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม. ต่อปี) 
ปี 60 ปี 65 ปี 70 ปี 80 

อุปโภคบริโภค 28.74 29.35 29.99 31.29 
รักษาระบบ
นิเวศน์ 

50.13 50.13 50.13 50.13 

การเกษตร 547.82 633.83 637.69 637.69 
อุตสาหกรรม 3.40 3.57 3.74 4.08 

3. วิธีการศึกษา 

การศึกษาสภาพปัญหาด้านน้ำที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละตำบลของ
จังหวัดพัทลุง ดำเนินการโดยการใช้แบบสอบถามที่มีการกำหนด
รูปแบบและสามารถประเมินความรุนแรงของปัญหาได้สอดคล้องกับ
แผนแม ่บทน ้ำฯ และนำข ้อม ูลป ัญหาเช ิงประจ ักษ ์ท ี ่ ได ้จาก
แบบสอบถาม มาเปรียบเทียบกับผลการว ิเคราะห์ข ้อม ูลเชิง
วิทยาศาสตร์เป็นรายตำบล 

3.1. การสำรวจขอ้มูลเชิงประจักษ์ด้วยแบบสอบถาม 

แบบสอบถามจะกำหนดปัญหาตามแผนแม่บทน้ำทั้ง 6 ด้าน 
ได้แก่ น้ำอุปโภคบริโภค น้ำเพื ่อการผลิต น้ำท่วม คุณภาพน้ำ  
การฟื้นฟูป่าต้นน้ำ และการบริหารจัดการน้ำ โดยพิจารณาระหว่าง
ความรุนแรงของปัญหา และความถี่ในการเกิด เช่น ปัญหาด้านน้ำ
เพ ื ่อการผลิตหร ือปัญหาน้ำแล ้ง แบบสอบถามจะกำหนดให้
ประชาชนในที่อาศัยอยู่ในแต่ละตำบลพิจารณาความรุนแรงของ
ปัญหาในเรื ่องของการขาดแหล่งเก็บกักน้ำในพื ้นที่ รวมทั ้งระบุ
ความถี่ของปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนน้ำ เป็นต้นรายละเอียด
ดังแสดงในรูปที่ 3 

 
รูปที่ 3  ตัวอย่างแบบสอบถามตามแผนแม่บทฯ ด้านที่ 2  

รวมทั ้งมีการสำรวจความต้องการของการพัฒนาในอุดมคติ  
ของประชาชนในแต่ละตำบล เพื ่อให้ผลการศึกษามีความสมดุล
ระหว่างพื้นที่เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับบริบท
และความต้องการในพ้ืนที่อย่างแท้จริง 

3.2. การวิเคราะห์ขอ้มูล 

นำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบ

กับข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ เช่น พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำแล้งซ้ำซาก น้ำท่วม
ซ้ำซาก พื้นที่ชุมชนเมือง ตำแหน่งที่ตั้งของโรงงาน พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม 
โดยใช้การซ้อนทับกันของข้อมูล มาแสดงผล ในรูปแบบของแผนท่ี 
ในแต่ละด้าน เป็นต้น 

4. ผลการศึกษา 

จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาด้านน้ำรายตำบล โดยใช้ข้อมูล
เชิงประจักษ์ที ่ได ้ร ับผ่านแบบสอบถามจากประชาชนผู ้ได ้ รับ
ผลกระทบในพื้นที่ กับข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ในแต่ละด้าน สามารถ
แสดงระดับของปัญหาด้านน้ำได้ด้วยแผนท่ี ดังแสดงในรูปที่ 4-9  

4.1 การจัดการนำ้อุปโภคบริโภค  

การเปรียบเทียบข้อมูลเชิงประจักษ์จากแบบสอบถามกับข้อมูล
พื้นที่ชุมชนเมือง พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงประสบ
ปัญหาด้านน้ำอุปโภค-บริโภคต่ำ โดยตำบลคูหาสวรรค์ ควนมะพร้าว 
และตำบลแม่ขรี ประสบปัญหาในระดับปานกลาง ดังรูปที่ 4 

 
รูปที่ 4  แผนท่ีเปรียบเทียบข้อมูลจากแบบสอบถามด้านที่ 1 กับ

พ้ืนที่ชุมชนเมือง 

4.2  การการสร้างความม่ันคงของน้ำภาคการผลิต 

ผลการเปรียบเทียบข้อมูลเชิงประจักษ์จากแบบสอบถามกับ
ข้อมูลพ้ืนที่เส่ียงน้ำแล้ง ซึ่งพิจารณาจากความถี่ของพ้ืนที่ที่มีความชื้น
ต ่ ำ ท ี ่ ม ี ผ ลก ระทบต ่ อพ ื ช ใ น ระยะ เ วล า  1 0  ปี  ร ะหว ่ า ง  
พ.ศ. 2548-2557 พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงประสบ
ปัญหาด้านน้ำเพื่อการผลิตต่ำ โดยตำบลดอนทราย ประสบปัญหา 
ในระดับปานกลางตำบลหานโพธ์ิ จองถนน ปากพะยูน และตำบล
ดอนประดู่ และประสบปัญหาด้านน้ำเพื ่อการผลิตในระดับสูง  
ดังรูปที่ 5 
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รูปที่ 5  แผนท่ีเปรียบเทียบข้อมูลจากแบบสอบถามด้านที่ 2 กับ

พ้ืนที่เส่ียงน้ำแล้ง 

4.3  การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย 

 
รูปที่ 6  แผนท่ีเปรียบเทียบข้อมูลจากแบบสอบถามด้านที่ 3 กับ

พ้ืนที่เส่ียงน้ำท่วม 

ผลการเปรียบเทียบข้อมูลเชิงประจักษ์จากแบบสอบถามกับ
ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม ซึ่งพิจารณาจากความถี่ของการเกิดน้ำท่วม
ขังในระยะเวลา 12 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2548-2559 พบว่าพื ้นที่ 
ส่วนใหญ่ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงประสบปัญหาด้านอุทกภัยต่ำ แต่
ประสบปัญหาปานกลางถึงสูงในพ้ืนที่ชุมชนเมืองตามแนวชายฝ่ัง

ทะเล โดยตำบลป่าพะยอม บ้านพร้าว ดอนทราย พนางตุง ชัยบุรี 
ลำปำ หานโพธ ิ ์ จองถนน นาปะขอ ปากพะย ูน ดอนประดู่  
ตำบลหานโพธิ์  จองถนน  ปากพะย ูน  และตำบลดอนประดู่   
ประสบปัญหาในระดับปานกลางและตำบลเขาเจียก ปรางหมู่  
พญาขัน ควนมะพร้าว ตำนาน ควนขนุน โตนดด้วน มะกอกเหนือ 
แหลมโตนด และทะเลน้อย ประสบปัญหาด้านอุทกภัย ในระดับสูง 
ดังรูปที่ 6 

4.4 การจดัการคุณภาพน้ำและอนรุักษ์ทรัพยากรนำ้ 

ผลการเปรียบเทียบข้อมูลเชิงประจักษ์จากแบบสอบถามกับ
ข้อมูลตำแหน่งที่ตั ้งของโรงงานในพื้นที่จังหวัดพัทลุง พบว่าพื้นที่ 
ส่วนใหญ่ในพื้นที ่จังหวัดพัทลุงประสบปัญหาด้านคุณภาพน้ำต่ำ  
โดยตำบลท่ามิหรำ ตำนาน ควนมะพร้าว ควนขนุน และแม่ขรี  
ประสบป ัญหาในระด ับปานกลาง  และตำบลค ูหาสวรรค์  
ประสบปัญหาด้านคุณภาพน้ำในระดับสูง ดังรูปที่ 8 

 
รูปที่ 7  แผนท่ีเปรียบเทียบข้อมูลจากแบบสอบถามด้านที่ 4 กับ

ตำแหน่งที่ต้ังของโรงงานในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง 

4.5  การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้ำ และป้องกันการ
พังทลายของดิน 

ผลการเปรียบเทียบข้อมูลเชิงประจักษ์จากแบบสอบถามกับ
ข้อมูลพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมของกรมป่าไม้พบว่าพื้นที่ ส่วนใหญ่ในพื้นที่
จังหวัดพัทลุงไม่ประสบปัญหาด้านป่าต้นน้ำและการพลังทลายของ
ดิน โดยมีปัญหาต่ำในตำบลลำสินธุ์ และปัญหาปานกลางในตำบล
เขาปู่ เขาย่า ตะแพน และบ้านนา ดังรูปที่ 8 
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รูปที่ 8  แผนท่ีเปรียบเทียบข้อมูลจากแบบสอบถามด้านที่ 5 กับ

ข้อมูลพ้ืนที่ป่าเส่ือมโทรม 

4.6  การบริหารจัดการ 

จากแบบสอบถาม  ประชาชนในพ ื ้นท ี ่จ ั งหว ัดพ ัทล ุงให้
ความสำคัญในเรื ่องการบริหารจัดการ โดยประชาชนส่วนใหญ่ 
ให้ความสำคัญในเรื่องของการติดตามและประเมินผลการบริหาร
จัดการน้ำ การบูรณาการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จ ัดการน ้ำ และการจ ัดทำแผนบร ิหารจ ัดการน ้ำ ตามลำดับ 
ดังแสดงในตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 ลำดับความจำเป็นในการการแก้ไขปัญหาด้านน้ำในพ้ืนที่
จังหวัดพัทลุง 

ลำดับ กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา 
1 การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการน้ำ 
2 การบูรณาการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

บริหารจัดการน้ำ 
3 การจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำ 

4.7 ความต้องการของการพัฒนาในอุดมคติของประชาชน 

ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุงส่วนใหญ่มุ ่งเน้นไปที่การทำ
การเกษตร และแปรรูปสินค้าภายในจังหวัดและส่งออกไปยังพื้นที่
อื่นๆ รวมทั้งมีความต้องการในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้
เป็นจุดสนใจของนักท่องเท่ียว 

5. สรุปผล 

การใช้แบบสอบถามเพื ่อระบุปัญหาเชิงประจักษ์มีผู ้ร่วมให้
ข้อมูลทั้งสิ้น 406 คน โดยข้อมูลสามารถสะท้อนถึงปัญหาในพื้นที่ 
รวมทั้งระบุระดับของปัญหาด้านน้ำในแต่ละตำบลของจังหวัดพัทลุง 
ได้อย่างสอดคล้องกับข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ รวมทั้งสามารถระบุ
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในบางพื้นที่ซึ่งไม่สามารถระบุได้ด้วยเพียงข้อมูล
เชิงวิทยาศาสตร์ได้ นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้ในการวางแผน
เพื่อการแก้ไขและพัฒนาพื้นที่ได้ตรงกับสภาพปัญหาและ ความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง เพื ่อความคุ ้มค่าในการใช้
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดของประเทศได้ ต่อไป 

6. กิตติกรรมประกาศ 

ผู ้ เข ียนขอขอบคุณ ผศ . ดร.ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์ และ 
ผศ. ดร.ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์ ที ่ให้คำปรึกษาในการเขียน
บทความนี้และภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรีที่ทำให้งานวิจัยประสบความสำเร็จ 
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การศึกษาผลกระทบต่อสภาพฝนของประเทศไทยจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
โดยใช้เทคนิคปรบัแก้ความคลาดเคลื่อนแบบสเกลเชิงเส้น 

ASSESSING THE IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON RAINFALL IN THAILAND BY USING LINEAR SCALING BIAS 
CORRECTION TECHNIQUE 

วินัย เชาวน์วิวัฒน1์,*, จิราวรรณ คำมา1 และ กนกศรี  ศรินนภากร1 
1 ฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ, สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน), กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย 

*Corresponding author address: winai@hii.or.th 

บทคัดย่อ 

ในการศึกษาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับภูมิภาคหรือลุ่มน้ำนั้น จำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลสภาพภูมิอากาศระยะยาวจากแบบจำลอง
สภาพภูมิอากาศโลกมาใช้ประกอบการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตามข้อมูลสภาพภูมิอากาศจากแบบจำลองโลกมีสเกลที่ค่อนข้างหยาบ
หรือมีสเกลมากกว่า 100 ตารางกิโลเมตรขึ้นไป และมีความคลาดเคลื่อนไปจากค่าสภาพภูมิอากาศตรวจวัดไปค่อนข้างมาก ดังนั้นการนำข้อมูล
ภูมิอากาศมาใช้ในการประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในระดับประเทศหรือระดับลุ่มน้ำจึงมีความจำเป็นต้องปรับแก้
ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลก่อนนำมาใช้งานสำหรับการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกที่มีผลต่อสภาพฝนในแง่ของ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบฝน รายเดือน รายฤดู และรายปี ในการวิจัยครั ้งนี ้จึงมีวัตถุประสงค์ในการประเมินผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกที่มีผลต่อรูปแบบของสภาพฝนของประเทศไทยในแต่ละภูมิภาค โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการปรับแก้ความ
คลาดเคลื่อนข้อมูลด้วยวิธีสเกลเชิงเส้น ร่วมกับข้อมูลฝนตรวจวัดจากสถานีตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา และข้อมูลฝนจากแบบจำลองสภาพ
ภูมิอากาศโลก CMIP6 จำนวน 3 แบบจำลอง ได้แก่ CESM2, MRI-ESM2-0, BCC-CSM2-MR, GFDL-ESM4 และ CanESM และตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลด้วยค่าสหสัมพันธ์ และ ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือน 
คำสำคัญ: การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ, การประเมินผลกระทบ, แบบจำลองสภาพภูมิอากาศโลก, การปรับแก้ความคลาดเคล่ือนของข้อมูล,  
เทคนิคสเกลเชิงเส้น 

Abstract 

To study climate change at the regional or basin scale, it is imperative to use long-term climate data from the global 
general circulation model in the analysis of climate change However, the global climate data have a rather coarse resolution 
or more than 100 square kilometers and highly deviate from the observed climate values. Therefore, before utilizing climate 
data to assess the impacts of climate change at the country or basin level, it is necessary to correct those biases for assessing 
the impact of climate change to rainfall condition of Thailand in term of trend of monthly, seasonal, and annual rainfall 
patterns. This research aimed to assess the impact of climate change to rainfall pattern by applying a technique to correct 
bias of the global circulation model data by using linear scaling method in conjunction with observed rainfall data from Thai 
Meteorology Department and 3 CMIP6 global circulation models, namely CESM2, MRI-ESM2-0, BCC-CSM2-MR, GFDL-ESM4, and 
CanESM. The reliability of bias corrected rainfall data was examined by using correlation coefficient and percentage of biases. 
Keywords: climate change, impact assessment, global circulation model, bias correction, linear scaling technique 
 
1. บทนำ 

ในช่วงที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกส่งผลต่อ
สภาพฝนของประเทศไทยอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อ
สภาพฝนมีปริมาณฝนที่มากเกินไปก็จะส่งผลทำให้เกิดสภาวะน้ำ
ท่วม ในขณะที่ฝนไม่ตก หรือตกน้อยก็จะเกิดสภาพภัยแล้ง ซึ่งผล
พ่วงจากการเกิดสภาพน้ำท่วม และภัยแล้งดังกล่าวส่งผลต่อการ
ดำรงชีวิตของมนุษย์โดยตรง ดังเช่นเหตุการณ์น้ำท่วมในปีพ.ศ. 
2554 สภาพอุทกภัยก่อให้เกิดความสูญเสียชีวิต ความความเสียหาย

ต่อทรัพย์สิน และผลผลิตทางด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม 
ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจเสียหาย และมีผลต่อความเชื่อมั่นของนัก
ลงทุนต่างประเทศ และเหตุการณ์ภัยแล้งในปีพ.ศ. 2556 สภาพภัย
แล้งส่งผลต่อการผลิตทางด้านการเกษตร แม้ว่าปัจจุบันนี้ รัฐบาลได้
พยายามวางแผนการจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม ดัง
จะเห็นได้จากปริมาณน้ำฝนโดยรวมของประเทศไทยในปีพ.ศ. 2562 
มีปริมาณน้ำฝนใกล้เคียงกับปีพ.ศ. 2554 แต่ไม่เกิดน้ำท่วมเฉกเช่น
ในปีพ.ศ. 2554 จะเป็นอีกหนี ่งบทพิสูจน์ว่า เมื ่อมีการวางแผน
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บริหารน้ำล่วงหน้าสามารถป้องกัน และลดความเสียหายจากสภาพ
ฝนตกหนักได้เป็นอย่างดี ดังจะเห็นได้ว่าการบริหารจัดการน้ำที่มี
ประสิทธิภาพนั้นจึงมีความจำเป็นต้องเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศในอนาคต จึงนำไปสู่วัตถุประสงค์ของการศึกษาใน
คร ั ้งนี้ 1) เพ ื ่อปร ับแก ้ความคลาดเคลื ่อนของข ้อม ูลฝนจาก
แบบจำลองสภาพภูมิอากาศโลกให้มีสภาพใกล้เคียงกับค่าฝน
ตรวจวัดในปัจจุบัน และ 2) เพื่อศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบของฝน รายเดือน รายฤดู และรายปี ทั ้งนี ้ เพื ่อนำผล
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบฝนไปใช้ประกอบการวาง
แผนการจัดการน้ำที่สามารถรับมือกับการแปลงสภาพภูมิอากาศ
ต่อไป 

2. สภาพพ้ืนที่ศึกษา  

พ้ืนที่ศึกษาในคร้ังนี้ ครอบคลุมขอบเขตประเทศไทย ซึ่งต้ังอยู่ใน
เขตร้อนทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย ระหว่างละติจูด 5 
37' เหนือ กับ   20 27' เหนือ และระหว่างลองจิจ ูด 97 22' 
ตะวันออก กับ 105  37' ตะวันออก มีพื ้นที ่ท ั ้งหมดประมาณ 
513,115 ตารางกิโลเมตร ประเทศไทยอยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุม
สองชนิด คือ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดปกคลุมประเทศไทยระหว่างกลางเดีอ
นพฤษภาคมถึง กลางเดือนตุลาคม โดยมีแหล่งกำเนิดจากบริเวณ
ความกดอากาศสูงในซีกโลกใต้ บริเวณมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งพัดออก
จากศูนย์กลางเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ และเปลี ่ยนเป็น ลม
ตะวันตกเฉียงใต้เมื่อพัดข้ามเส้นศูนย์สูตร มรสุมนี้จะนำมวลอากาศ
ชื้นจากมหาสมุทรอินเดีย มาสู่ประเทศไทย ทำให้มีเมฆมากและฝน
ตกชุกทั ่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ ่งตามบริเวณชายฝั ่งทะเล และ
เทือกเขาด้านรับลมจะมีฝนมากกว่าบริเวณอื่น หลังจากหมดอิทธพิล
ของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แล้ว ประมาณกลางเดือนตุลาคมจะมี
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยจนถึงกลางเดือน
กุมภาพันธ์ มรสุมนี้มีแหล่งกำเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงใน
ซีกโลกเหนือแถบประเทศมองโกเลียและจีน จึงพัดพาเอามวลอากาศ
เย็นและแห้งจากแหล่งกำเนิดเข้ามาปกคลุมประเทศไทย ทำให้
ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งทั ่วไป โดยเฉพาะ
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้จะมีฝนชุก
โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออก เนื่องจากมรสุมนี้นำความชุ่มชื้นจาก
อ่าวไทยเข้ามาปกคลุม 

3. ข้อมูลที่ใช ้

การศึกษาในครั้งนี้ได้รวบรวมข้อมูลฝน รายวัน จากสถานีวัด
น้ำฝนของกรมอุตุนิยมวิทยา จำนวน 628 สถานี ครอบคลุมขอบเขต
พื้นที่ของประเทศไทย แสดงการกระจายตัวของสถานีวัดน้ำฝนของ
กรมอุตุนิยมวิทยา ดังรูปที่ 1 และข้อมูลฝนจากแบบจำลองสภาพ
ภูมิอากาศโลก CMIP6 จำนวน 5 แบบจำลอง ได้แก่ CESM2 MRI-

ESM2 - 0  BCC-CSM2 -MR GFDL-ESM4  และ  CanESM แสด ง
รายละเอียดของแบบจำลองดังตารางที่ 1 สำหรับกรณีสถานการณ์
สมมต ิ ในอนาคต  Representative Concentration Pathways 
(RCP) ร่วมกับ Shared Socioeconomic Pathways (SSP) โดยท่ี
เส้นตัวแทนความเข้มข้นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ RCP เป็น
การปล่อยแก๊สเรือนกระจกซึ่งใช้ในรายงานการประเมินฉบับที่ 5 
ของไอพีซีซี โดยใช้กรณี RCP4.5 และกรณี RCP8.5 คือ ในการศึกษา
ครั้งนี้ ได้พิจารณาสถานการณ์สมมุติในอนาคตจากตารางเมทริกซ์
ผสมผสานระหว่าง SSP กับ RCP กล่าวคือ SSP245 เป็นกรณีที่
เส้นทางอนาคตที่มี radiation forcing ปานกลาง และปรับปรุงกรณี 
RCP4.5 ให้ท ันสมัยข ึ ้น  ซึ ่ง RCP245 เป ็นกรณีท ี ่ปล ่อยแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์จะถึงจุดยอดในกลางคริสต์ศตวรรษหรืออีกราว 
30 ปีข้างหน้า โดยจะสูงกว่าระดับการปล่อยแก๊สเรือนกระจกในปี 
ค .ศ .  2000  ราว  50  เปอร ์ เ ซ ็ น ต์  ความ เข ้ มข ้นของแ ก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศจะสูงสุดที่ 520 ส่วนต่อล้าน
ส่วนในค.ศ. 2070 และ SSP585 เป็นกรณีที ่เส้นทางอนาคตที ่มี 
radiation forcing สูงที่ใช้ในการศึกษาผลกระทบ การปรับตัว และ
การบรรเทา และปรับปรุง RCP8.5 ให้ทันสมัยขึ้น ซึ่ง RCP8.5 เป็น
กรณีที่เลวร้ายที่สุด โดยคาดการณ์ว่าการปล่อยแก๊สเรือนกระจกจะ
เพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็วกระทั่งกลางคริสต์ศตวรรษน้ี โดยในปี ค.ศ. 
2100 จะมีความเข ้มข ้นของแก๊สคาร ์บอนไดออกไซด์ ในชั้น
บรรยากาศเท่ากับ 950 ส่วนต่อล้านส่วน ขณะที่ความการปล่อยแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีจะค่อนข้างคงที่ที่ราว 30 กิกะตัน คิดเป็น
เกือบสี่เท่าของการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 8 กิกะตันต่อปีใน
ปี ค.ศ. 2000 
ตารางท่ี 1 รายละเอียดของแบบจำลองสภาพภูมิอากาศโลก 

ตัวย่อ
สถาบัน 

สถาบัน 
ชื่อ

แบบจำลอง 

ขนาด
ความ

ละเอียด 
เอกสารอ้างอิง 

NCAR 
National Center 
for Atmospheric 
Research, USA 

CESM2 100 km [1] 

MRI 
Meteorological 

Research 
Institute, Japan 

MRI-
ESM2-0 

100 km [2] 

BCC 

Beijing Climate 
Center, China 
Meteorological 
Administration, 

China 

BCC-
CSM2-MR 

100 km [3] 

NOAA-
GFDL 

NOAA/ 
Geophysical Fluid 

Dynamics 
Laboratory, USA 

GFDL-
ESM4 

100 km [4] 

CCCma Canadian Climate 
Centre 

CanESM5 280 km [5] 
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รูปที่ 1  การกระจายตัวของสถานีวัดน้ำฝนของกรมอุตุนิยมวิทยา 

4. ระเบียบวิธีวิจัย 

ในการศึกษานี้ ได้แนวทางในการดำเนินการวิจัยดังนี้ 
1) รวบรวมข้อมูลฝนตรวจวัดของสถานีว ัดน้ำฝน กรม

อุต ุน ิยมวิทยา จำนวน 628 สถานี และรวบรวมข้อมูลฝนจาก
แบบจำลองสภาพภูมิอากาศโลก 5 ชุดข้อมูล ในช่วงอดีตที่ผ่านมา 
(Historical period, 1981 – 2014) และช่วงเวลาอนาคต (2015 – 
2039, 2040 – 2069, 2070 – 2100) ภายใต้สถานะการณ์ Shared 
Socioeconomic Pathways (SSP245 และ SSP585)   

2) ดึงข้อมูลฝนจากแบบจำลองสภาพภูมิอากาศโลก 5 ชุด
ข้อมูลมายังสถานีตรวจวัด 

3) จัดรูปแบบข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของอนุกรมเวลา 
4) หาค่าพารามิเตอร์ หรือค่าเฉลี่ยของฝนรายวันในแต่ละ

เดือน ของข้อมูลฝนตรวจวัด และข้อมูลฝนจากแบบจำลองสภาพ
ภูมิอากาศโลก 

5) ปรับแก้ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลฝนจากแบบจำลอง
สภาพภูมิอากาศโลกในช่วงอดีตที่ผ่านมา (Historical period, 1981 
– 2014)  ดังสมการที่ 1  

𝑝𝑐𝑝_𝑏𝑐 , 𝑝𝑐𝑝_𝑔𝑠 ,
_ ,

_ ,
  (1) 

𝑗 is day 
𝑖 is station, 𝑖 = 1, 2, 3, ...., 𝑛 
𝑚 is month, 𝑚= 1,2,3… 12 

𝑝𝑐𝑝_𝑏𝑐 = daily bias corrected precipitation 
𝑝𝑐𝑝_𝑔𝑠 = daily GCM precipitation 
𝜇_𝑔𝑠 ,  = monthly mean precipitation of GCM at 

station (𝑖) (1981-2014) 
𝜇_𝑜𝑏𝑠 ,  = monthly mean precipitation of 

observations at station (𝑖) (1981-2014) 
6) ทดสอบความน ่าเช ื ่ อถ ือของข ้อม ูลท ี ่ปร ับแก ้ความ

คลาดเคล่ือนแล้ว 
7) ประยุกต์ค่าพารามิเตอร์กับข้อมูลฝนจากแบบจำลองสภาพ

ภูมิอากาศโลก 5 ชุดข้อมูล ในช่วงเวลาอนาคต  
8) ศึกษา และประเมินผลกระทบการเปลี ่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศต่อแนวโน้มของรูปแบบของฝน รายเดือน รายฤดู และ
รายปี จากข้อมูลฝนปรับแก้แต่ละแบบจำลอง หลังจากนั้นจึงนำมา
หาค่าเฉลี่ยหรือ Ensemble mean 

9) สร ุปผลกระทบการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูม ิอากาศต่อ
แนวโน้มของรูปแบบของฝนรายเดือน รายฤดู และรายปี 

5. ผลการศึกษา 

จากการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลแบบจำลองสภาพ
ภูมิอากาศโลกกับพื้นที่ประเทศไทยของแบบจำลองต่างๆ ด้วยค่า
สหสัมพันธ์ (Correlation, r) และ PBIAS ของฝนรายเดือน แสดง
รายละเอียดของค่าสหสัมพันธ์ (Correlation, r) และ PBIAS ของ
ฝนรายเดือน ดังตารางที่ 2 และ 3 พบว่า ค่าสหสัมพันธ์เฉลี่ย 0.56 
โดยที่ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีค่าสหพันธ์
สูงสุด 0.64 และค่า PBIAS มีค่าเท่ากับ -2.13% 

ตารางท่ี 2 ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation, r) ของข้อมูลฝนจาก
แบบจำลองสภาพภูมิอากาศโลกท่ีปรับแก้ 

ภูมิภาค 
R 

Aver
age 

CESM2 MRI-
ESM2-

0 

BCC-
CSM2-

MR 

GFDL-
ESM4 

CanES
M  

ภาคเหนือ 0.63 0.63 0.59 0.58 0.63 0.61 
ภาคกลาง 0.59 0.60 0.57 0.59 0.65 0.60 

ภาค
ตะวันออก 0.63 0.65 0.60 0.61 0.69 0.64 

ภาค
ตะวันออกเฉี

ยงเหนือ 0.65 0.65 0.61 0.61 0.68 0.64 
ภาคใต้ฝ่ัง
ตะวันตก 0.48 0.58 0.43 0.51 0.51 0.50 
ภาคใต้ฝ่ัง
ตะวันออก 0.40 0.43 0.36 0.36 0.38 0.39 

รวม 0.56 0.59 0.53 0.54 0.59 0.56 
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ตารางท่ี 3  ค่า PBIAS ของข้อมูลฝนจากแบบจำลองสภาพภูมิอากาศ
โลกท่ีปรับแก้ 

ภูมิภาค 
PBIAS 

Averag
e 

CESM2 MRI-
ESM2-

0 

BCC-
CSM2-

MR 

GFDL
-

ESM4 

CanES
M  

ภาคเหนือ -2.08 0.01 -2.03 -4.38 -3.32 -2.36 
ภาคกลาง -1.91 0.01 -2.08 -3.37 -2.44 -1.96 

ภาค
ตะวันออก -1.74 0.00 -1.67 -2.66 -2.60 -1.73 

ภาค
ตะวันออกเฉีย

งเหนือ -2.08 0.01 -2.36 -4.32 -2.57 -2.27 
ภาคใต้ฝ่ัง
ตะวันตก -2.19 0.03 -1.89 -1.97 -3.26 -1.86 
ภาคใต้ฝ่ัง
ตะวันออก -2.67 0.01 -3.10 -3.83 -3.33 -2.58 

รวม -2.11 0.01 -2.19 -3.42 -2.92 -2.13 

เมื่อข้อมูลฝนแบบจำลองปรับแก้ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยทุก
แบบจำลองนำมาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของฝนรายเดือน พบว่า ในกรณี 
SSP245 (ดังรูปที่ 2) ภาพรวมของประเทศไทยในช่วงปี ค.ศ. 2015 
– 2039 มีแนวโน้มลดลงในเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม (-1% ถึง -
11%) ในขณะที่เดือนอื่นๆ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (5% ถึง 26%) ในช่วง
ปี ค.ศ. 2040 – 2069 มีแนวโน้มลดลงในเดือนมีนาคมถึงกรกฎาคม  
(-1% ถึง -18%) ในขณะที่เดือนอื่นๆ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (8% ถึง 
19%) ในช่วงปีค.ศ. 2070 – 2100 มีแนวโน้มลดลงในเดือนมีนาคม
ถึงกรกฎาคม (-1% ถึง -22%) ในขณะที ่เดือนอื ่นๆ มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น (6% ถึง 31%) สำหรับกรณี SSP585 (ดังรูปที่ 3) ภาพรวม
ของประเทศไทยในช่วงปี ค.ศ. 2015 – 2039 มีแนวโน้มลดลงใน
เดือนเมษายนถึงกรกฎาคม (-2% ถึง -10%) ในขณะที่เดือนอื่นๆ มี
แนวโน้มเพิ่มขึ ้น (3% ถึง 23%) ในช่วงปี ค.ศ. 2040 – 2069 มี
แนวโน้มลดลงในเดือนมีนาคมถึงกรกฎาคม  (-4% ถึง -17%) 
ในขณะที่เดือนอ่ืนๆ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น (10% ถึง 24%) ในช่วงปีค.ศ. 
2070 – 2100 มีแนวโน้มลดลงในเดือนมีนาคมถึงกรกฎาคม (-7% 
ถึง -37%) ในขณะท่ีเดือนอ่ืนๆ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น (1% ถึง 44%) 

 
รูปที่ 2  เปรียบเทียบปริมาณฝนรายเดือนของประเทศไทยใน

กรณี SSP245 

 
รูปที่ 3  เปรียบเทียบปริมาณฝนรายเดือนของประเทศไทยใน

กรณี SSP585 

เมื่อข้อมูลฝนแบบจำลองปรับแก้ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยทุก
แบบจำลองนำมาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของฝนรายฤดู พบว่า ในกรณี 
SSP245 (ดังตารางที่ 4) ปริมาณน้ำฝนในฤดูแล้ง และฤดูฝนมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้ง 3 ช่วงเวลา โดยที่ช่วงปี ค.ศ. 2015 – 2039 
เพิ ่มขึ ้น 9.93% และ 1.35% ในช่วงปี 2040 – 2069 เพิ ่มขึ้น 
5.76% และ 3.03% และช่วงปีค.ศ. 2070 – 2099 เพิ่มขึ้น 4.52%  
และ 4.13% ตามลำดับ สำหรับกรณี SSP585 (ดังตารางที่ 5) 
ปริมาณน้ำฝนในฤดูแล้ง และฤดูฝนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพียง 2 ช่วงปี 
โดยท่ีช่วงปี ค.ศ. 2015 – 2039 เพ่ิมขึ้น 7.26% และ 1.08% ในช่วง
ปีค.ศ. 2040 – 2069 เพิ่มขึ้น  8.64% และ 4.68% ในขณะที่ช่วงปี
ค.ศ. 2070 – 2099 ฤดูแล้งมีแนวโน้มลดลง -4.31% ส่วนฤดูฝนมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้น 8.84% ตามลำดับ 

ตารางท่ี 4  เปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงของฝนปรับแก้ รายฤดู ใน
กรณี SSP245 

ภาค เปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงของกรณี SSP245, % 
2015-2039 2040-2069 2070-2099 
ฤดู
แล้ง 

ฤดู
ฝน 

ฤดู
แล้ง 

ฤดู
ฝน 

ฤดู
แล้ง 

ฤดู
ฝน 

ภาคเหนือ 15.68 1.83 12.32 6.11 18.13 8.56 
ภาคกลาง 19.83 1.49 2.77 1.41 13.42 4.44 

ภาคตะวันออก 11.10 0.63 4.16 1.24 0.14 2.45 
ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 17.52 -0.82 11.84 4.30 10.22 6.47 
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 2.71 2.52 1.76 3.55 -8.97 2.66 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 7.18 2.46 6.10 1.60 6.87 0.64 

เฉลี่ย 9.93 1.35 5.76 3.03 4.52 4.13 
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ตารางท่ี 5  เปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงของฝนปรับแก้ รายฤดู ใน
กรณี SSP585 

ภาค เปอร์เซ็นการเปลี่ยนแปลงของกรณี SSP585, % 
2015-2039 2040-2069 2070-2099 
ฤดู
แล้ง 

ฤดู
ฝน 

ฤดู
แล้ง 

ฤดู
ฝน 

ฤดู
แล้ง 

ฤดู
ฝน 

ภาคเหนือ 12.39 1.82 9.62 5.59 9.79 16.4 
ภาคกลาง 10.36 0.97 12.30 2.90 -0.06 7.40 

ภาคตะวันออก 5.37 
-

0.17 8.06 2.64 -4.39 3.72 
ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 11.59 1.16 16.99 4.67 -0.70 9.94 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 0.67 1.54 0.77 7.41 -16.5 10.4 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 8.69 1.28 10.30 4.49 -2.62 5.41 

เฉล่ีย 7.26 1.08 8.64 4.68 -4.31 8.84 

เมื่อข้อมูลฝนแบบจำลองปรับแก้ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยทุก
แบบจำลองนำมาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของฝนรายปี พบว่า ในกรณี 
SSP245 (ดังตารางที่ 6) ปริมาณน้ำฝนรายปีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้ง 3 
ช่วงเวลา โดยที่ช่วงปี ค.ศ. 2015 – 2039 เพิ่มขึ้น 2.97% ในช่วงปี 
2040 – 2069 เพ่ิมขึ้น 3.01% และช่วงปีค.ศ. 2070 – 2099 เพ่ิมขึน้ 
3.82% ตามลำดับ แสดงการเปลี ่ยนแปลงของฝนรายปี ในกรณี 
SSP245 ดังรูปที่ 4 จะเห็นได้ว่า ปริมาณน้ำฝนมีมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นใน
พื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
สำหรับในกรณี SSP585 (ดังตารางที่ 7) ปริมาณน้ำฝนรายปีมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้ง 3 ช่วงเวลาเช่นเดียวกัน โดยที่ช่วงปี ค.ศ. 2015 
– 2039 เพิ ่มขึ ้น 2.26% ในช่วงปี 2040 – 2069 เพิ ่มขึ ้น 4.58% 
และช่วงปีค.ศ. 2070 – 2099 เพิ่มขึ้น 6.04% ตามลำดับ แสดงการ
เปลี่ยนแปลงของฝนรายปี ในกรณี SSP585 ดังรูปที่ 5 จะเห็นได้ว่า 
ปร ิมาณน้ำฝนม ีม ีแนวโน ้มเพ ิ ่มข ึ ้นในพื ้นท ี ่ภาคเหน ือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตารางท่ี 6  เปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงของฝนปรับแก้ รายปี ใน
กรณี SSP245 

ภาค ค่าเฉลี่ย เปอร์เซ็นการเปล่ียนแปลงของค่าเฉลี่ย, % 

1981-2014 2015-2039 2040-2069 2070-2100 
ภาคเหนอื 1254.73 3.55 6.61 9.80 
ภาคกลาง 1207.70 4.01 1.28 5.47 

ภาคตะวันออก 1490.39 1.98 1.28 1.91 
ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 1309.61 1.51 4.93 6.85 
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 1745.60 2.54 2.34 -0.40 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 1609.80 4.33 2.27 1.78 

เฉลี่ย 1436.31 2.97 3.01 3.82 

ตารางท่ี 7 เปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงของฝนปรับแก้ รายปี ในกรณ ี
SSP585 

ภาค ค่าเฉล่ีย เปอร์เซ็นการเปลี่ยนแปลงของค่าเฉล่ีย, 
% 

1981-
2014 

2015-
2039 

2040-
2069 

2070-
2100 

ภาคเหนอื 1254.73 3.28 5.47 15.48 
ภาคกลาง 1207.70 2.29 3.57 6.25 

ภาคตะวันออก 1490.39 0.49 2.84 2.45 
ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนื
อ 

1309.61 2.43 5.80 8.41 

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 1745.60 1.16 5.04 3.93 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 1609.80 4.16 4.78 2.20 

เฉลี่ย 1436.31 2.26 4.58 6.04 

6. สรุปผลการศึกษา 

ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation, r) และ PBIAS ของฝนรายเดือน 
พบว่า ค่าสหสัมพันธ์เฉลี ่ย 0.56 โดยที ่ภาคตะวันออก และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีค่าสหพันธ์สูงสุด 0.64 และค่า PBIAS มีค่า
เท่ากับ -2.13% สำหรับฝนรายเดือน ในกรณี SSP245 ภาพรวมของ
ประเทศไทยในอนาคตมีแนวโน้มลดลงในเดือนมีนาคมถึงกรกฎาคม 
ในขณะที ่เดือนอื ่นๆ มีแนวโน้มเพิ ่มข ึ ้น สำหรับกรณี SSP585 
ภาพรวมของประเทศไทยในอนาคต มีแนวโน้มลดลงในเดือนมีนาคม
ถึงกรกฎาคม ในขณะที่เดือนอื่นๆ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สำหรับฝนราย
ฤดู ในกรณี SSP245 ปริมาณน้ำฝนในฤดูแล้ง และฤดูฝนมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นทั้ง 3 ช่วงเวลา สำหรับกรณี SSP585 ปริมาณน้ำฝนในฤดู
แล้ง และฤดูฝนมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพียง 2 ช่วงปี คือช่วงปี ค.ศ. 2015 
– 2039 และช่วงปีค .ศ . 2040 – 2069 ส่วนช่วงปีค .ศ . 2070 – 
2099 ฤดูแล้งมีแนวโน้มลดลง แต่ฤดูฝนมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สำหรับฝน
รายปี ในกรณี SSP245 ปริมาณน้ำฝนรายปีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้ง 3 
ช่วงเวลา สำหรับในกรณี SSP585 ปริมาณน้ำฝนรายปีมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นทั้ง 3 ช่วงเวลาเช่นเดียวกัน ภาพรวมของฝนรายปี จะเห็นได้
ว่า ปริมาณน้ำฝนมีมีแนวโน้มเพิ ่มขึ ้นในพื ้นที ่ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
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(ก) ช่วงปี ค.ศ. 2015 - 2039 

 
(ข) ช่วงปี ค.ศ. 2040 - 2069 

 
(ค) ช่วงปี ค.ศ. 2070 - 2100 

รูปที่ 4  การเปล่ียนแปลงของฝนปรับแก้ ในกรณี SSP245 

 
(ก) ช่วงปี ค.ศ. 2015 - 2039 

 
(ข) ช่วงปี ค.ศ. 2040 - 2069 

 
(ค) ช่วงปี ค.ศ. 2070 - 2100 

รูปที่ 5  การเปล่ียนแปลงของฝนปรับแก้ ในกรณี SSP585 
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การประเมินผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศต่อค่าดัชนีฝนสุดขั้วของประเทศไทยด้วยค่าความเป็นไปได ้
THE STUDY OF POSSIBILITY OF EXTREME INDICES OF THAILAND UNDER FUTURE CLIMATE CHANGE 

วินัย เชาวน์วิวัฒน1์,*, กนกศร ีศรินนภากร1, สมพินิจ เหมืองทอง2 
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*Corresponding author address: winai@hii.or.th 

บทคัดย่อ 

ในช่วงระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา เป็นที่ประจักษ์ว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกส่งผลกระทบต่อภัยพิบัติเกี่ยวกับน้ำของประเทศไทย 
โดยเฉพาะน้ำท่วม และภัยแล้ง ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งขึ้น และทวีความรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมในอดีต ดังนั้นการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือกับน้ำท่วม
และภัยแล้งในอนาคตจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อค่าดัชนีฝนสุดขั้วของประเทศไทยใน
อนาคต อย่างไรก็ตามค่าดัชนีฝนสุดขั้วจากชุดข้อมูลฝนจากแบบจำลองสภาพภูมิอากาศโลกมีแนวโน้มที่แตกต่างกันตามสมมุติฐานของแบบจำลอง 
ซึ่งทำให้การวิเคราะห์แนวโน้มของค่าดัชนีฝนสุดขั้วจากแบบจำลองใดแบบจำลองหนึ่งไม่สามารถใช้เป็นตัวแทนในการบ่งชี้แนวโน้มของภัยพิบัติ จาก
น้ำได้ ในการศึกษาในครั้งนี้ได้พัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ความเป็นไปได้หรือคาบการเกิดร่วมกับการวิเค ราะห์ฝนสุดขั้ว 10 ดัชนี เพื่อใช้ในการ
ประเมินผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อดัชนีฝนสุดขั้วของประเทศไทย โดยใช้จากข้อมูลฝนตรวจวัด และข้อมูลฝนจากแบบจำลอง
สภาพภูมิอากาศโลก CMIP6 จำนวน 5 แบบจำลอง ได้แก่ CESM2 MRI-ESM2-0 BCC-CSM2-MR GFDL-ESM4 CanESM จากการวเิคราะห์ค่าดัชนี
ฝนสุดขั้วในอนาคต กรณี SSP245 พบว่า ค่า CDD มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และค่า CWD  มีแนวโน้มลดลง ในภาคกลาง ภาค
ตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ในขณะที่ค่า R20mm และ R30mm มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ฝั่งตะวันตก และ 
R95PT Rx1D Rx5D และ SDII มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สำหรับกรณี SSP585 พบว่า ค่า CDD มี
แนวโน้มลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และค่า CWD  มีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัดกว่า ภูมิภาคที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด คือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ในขณะที่ค่า R20mm และ R30mm มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และ R95PT Rx1D Rx5D และ SDII มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
คำสำคัญ: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, ค่าฝนที่ปรับแก้ความคลาดเคลื่อนแล้ว, การประเมินผลกระทบ, ดัชนีฝนสุดขั้ว, ค่าความเป็นไปได ้

Abstract 

In the latest 20 years, it is clear that the climate change effected to water disaster of Thailand especially flood and 
drought. It occurred more frequency and severe then the past. Therefore the water management responding to future flood 
and drought is necessary to understand the impact of climate change to future extreme indices of Thailand. However the 
extreme indices from the global circulation model dataset differed depending on the assumption of the model, which the 
trend analysis was investigated from one model cannot be used identifying to be the representative of the trend of water 
disaster. The investigation of extreme rainfall indices was applied the possibility technique to analyze the trend of extreme 
rainfall. The objective of this study is to develop the possibility conjunctive with 10 indices for evaluating the extreme rainfall 
indices of Thailand. The extreme indices which computed from daily observed rainfall data from Thai Meteorology Department 
and 5 CMIP6 global circulation model data included CESM2, MRI-ESM2-0, BCC-CSM2-MR, GFDL-ESM4, and CanESM. From the 
future extreme indices analysis result in SSP245, it was found that CDD tends to slightly increase and CWD tends to decrease 
especially in Central, Eastern and South-western. While R20mm and R30mm tend to increase in Northern, Central, and South-
western. R95PT, Rx1D, Rx5D and SDII tend to increase in Northern, Central, and North-eastern. For SSP585, it was found that 
the duration showed CDD tends to slightly decrease and CWD tends to obviously decrease, especially Central, Eastern, North-
Eastern, and South-western. While R20mm และ  R30mm tends to slightly increase in Northern, Central, and North-Eastern. 
R95PT Rx1D Rx5D และ SDII tend to increase in Northern, Central, and North-Eastern. 
Keywords: climate change, bias correction, impact assessment, extreme indices, possibility indices 
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1. บทนำ 

ในปัจจุบัน ประเทศไทยได้เผชิญกับสภาพภูมิอากาศสุดขั้วที่มี
ความถี่เพิ่มมากขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ส่งผล
ให้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วม และภัยแล้ง ปัญหาน้ำท่วม และน้ำแล้งนี้
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย ยัง
ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือน โครงสร้างพื้นฐานของ
รัฐ และส่งผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชน แม้ว่าปัจจุบันนี้จะมีการ
พยากรณ์อากาศรายสัปดาห์ และรายฤดูแล้วก็ตาม อย่างไรก็ตาม 
การวางแผนการจัดการน้ำในระยะยาวจึงมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูล
สภาพอากาศในการวางแผนการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การคาดการณ์เหตุการณ์สุดขั้วนี้จึงเป็นสื่งที่ท้าทาย
สำหรับผู้บริหารจัดการน้ำที่จะต้องมีความเข้าใจถึงความรุนแรงใน
เชิงพื้นที ่

จากการทบทวนการศึกษาดัชนีสุดขั้วที ่ผ่านมา พบว่า  มีผล
การศึกษาที่เกี่ยวข้องมากมาย ได้แก่ [1] ได้วิเคราะห์แนวโน้มของ
สภาพฝนสุดขั้ว ระหว่างฤดูมรสุมในไต้หวัน พบว่า สภาวะสุดขั้วของ
ฝน มีแนวโน้มสูงขึ้นตลอดระยะเวลา 60 ปี ได้รับอิทธิพลมาจากพายุ
ไต ้ฝ ุ ่น และมรสุม  ซ ึ ่งความเข ้มของฝนมีแนวโน้มเพิ ่มสูงขึ้น 
นอกจากนี้ งานวิจัยหลายชิ้น ได้ประยุกต์ใช้ค่าดัชนีฝนสุดขั้วเพื่อ
ศึกษาถึงแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลง และความแปรปรวน ได้แก่ งาน
ศึกษาของ [2], [3], [4], [5] และ [6] ค่า R95PT และค่าฝนสูงสุด 1 
วัน 3 วัน และ 5 วัน เป็นค่าดัชนีที ่แสดงถึงขนาดความเข้มของ
เหตุการณ์ฝน ในขณะที่ ค่า SDII จะเป็นการวัดค่าเฉลี่ยของฝนทั้งปี
ต่อวันที่ฝนตกทั้งปี [7] ได้ประยุกต์ใช้ค่า R95PT ในการวิเคราะห์
การเปลี ่ยนแปลงของฝนสุดขั ้วในระยะยาว และเชื ่อมโยงกับค่า 
SST/TS และรูปแบบของบรรยากาศจากสเกลรายปี และรายฤดู ใน
ประเทศสาธารณะรัฐประชาชนจีน และสหรัฐอเมริกา สำหรับงาน
ศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจค่าดัชนีสภาพฝนสุดขั้วของ
ประเทศไทยด้วยค่าความเป็นไปได้ หรือคาบการเกิดของฝน โดยใช้
ข้อมูลฝนแบบจำลองสภาพภูมิอากาศโลกที่ปรับแก้แล้ว 

2. สภาพพ้ืนที่ศึกษา  

พื้นที่ศึกษาในครั้งนี้ ครอบคลุมขอบเขตประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ใน
เขตร้อนทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย ระหว่างละติจูด 5  
37 ' เหนือ กับ   20 27 ' เหนือ และระหว่างลองจิจ ูด 97 22 ' 
ตะวันออก กับ 105 37 ' ตะวันออก มีพื ้นที ่ท ั ้งหมดประมาณ 
513,115 ตารางกิโลเมตร ประเทศไทยอยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุม
สองชนิด คือ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดปกคลุมประเทศไทยระหว่างกลางเดีอ
นพฤษภาคมถึง กลางเดือนตุลาคม โดยมีแหล่งกำเนิดจากบริเวณ
ความกดอากาศสูงในซีกโลกใต้ บริเวณมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งพัดออก
จากศูนย์กลางเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้  และเปลี ่ยนเป็น ลม

ตะวันตกเฉียงใต้เมื่อพัดข้ามเส้นศูนย์สูตร มรสุมนี้จะนำมวลอากาศ
ชื้นจากมหาสมุทรอินเดีย มาสู่ประเทศไทย ทำให้มีเมฆมากและฝน
ตกชุกทั ่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ ่งตามบริเวณชายฝั ่งทะเล และ
เทือกเขาด้านรับลมจะมีฝนมากกว่าบริเวณอื่น หลังจากหมดอิทธพิล
ของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แล้ว ประมาณกลางเดือนตุลาคมจะมี
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยจนถึงกลางเดือน
กุมภาพันธ์ มรสุมนี้มีแหล่งกำเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงใน
ซีกโลกเหนือแถบประเทศมองโกเลียและจีน จึงพัดพาเอามวลอากาศ
เย็นและแห้งจากแหล่งกำเนิดเข้ามาปกคลุมประเทศไทย ทำให้
ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งทั ่วไป โดยเฉพาะ
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้จะมีฝนชุก
โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออก เนื่องจากมรสุมนี้นำความชุ่มชื้นจาก
อ่าวไทยเข้ามาปกคลุม 

3. ข้อมูลที่ใช ้

การศึกษาในครั้งนี้ได้รวบรวมข้อมูลฝน รายวัน จากสถานีวัด
น้ำฝนของกรมอุตุนิยมวิทยา จำนวน 628 สถานี ครอบคลุมขอบเขต
พื้นที่ของประเทศไทย แสดงการกระจายตัวของสถานีวัดน้ำฝนของ
กรมอุตุนิยมวิทยา ดังรูปที่ 1 และข้อมูลฝนจากแบบจำลองสภาพ
ภูมิอากาศโลก CMIP6 จำนวน 5 แบบจำลอง ได้แก่ CESM2 MRI-
ESM2 - 0  BCC-CSM2 -MR GFDL-ESM4  และ  CanESM แสด ง
รายละเอียดของแบบจำลองดังตารางที่ 1 สำหรับกรณีสถานการณ์
สมมต ิ ในอนาคต พ ิจารณา Representative Concentration 
Pathways (RCP) ร ่วมก ับ  Shared Socioeconomic Pathways 
(SSP) โดยที่เส้นตัวแทนความเข้มข้นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ 
RCP เป็นการปล่อยแก๊สเรือนกระจกซึ่งใช้ในรายงานการประเมิน
ฉบับที่ 5 ของไอพีซีซี โดยใช้กรณี RCP4.5 และกรณี RCP8.5 คือ ใน
การศึกษาครั้งนี้ ได้พิจารณาสถานการณ์สมมุติในอนาคตจากตาราง
เมทริกซ์ผสมผสานระหว่าง SSP กับ RCP กล่าวคือ SSP245 เป็น
กรณีท ี ่ เส ้นทางอนาคตที ่มี  radiation forcing ปานกลาง และ
ปรับปรุงกรณี RCP4.5 ให้ทันสมัยขึ ้น  ซึ ่ง RCP245 เป็นกรณีที่
ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะถึงจุดยอดในกลางคริสต์ศตวรรษ
หรืออีกราว 30 ปีข้างหน้า โดยจะสูงกว่าระดับการปล่อยแก๊สเรือน
กระจกในปี ค.ศ. 2000 ราว 50 เปอร์เซ็นต์ ความเข้มข้นของแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศจะสูงสุดที่  520 ส่วนต่อล้าน
ส่วนในค.ศ. 2070 และ SSP585 เป็นกรณีที่เส้นทางอนาคตที ่มี  
radiation forcing สูงที่ใช้ในการศึกษาผลกระทบ การปรับตัว และ
การบรรเทา และปรับปรุง RCP8.5 ให้ทันสมัยขึ้น ซึ่ง RCP8.5 เป็น
กรณีที่เลวร้ายที่สุด โดยคาดการณ์ว่าการปล่อยแก๊สเรือนกระจกจะ
เพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็วกระทั่งกลางคริสต์ศตวรรษนี้  โดยในปี ค.ศ. 
2100 จะมีความเข ้มข ้นของแก๊สคาร ์บอนไดออกไซด์ในชั้น
บรรยากาศเท่ากับ 950 ส่วนต่อล้านส่วน ขณะที่ความการปล่อยแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีจะค่อนข้างคงที่ที่ราว 30 กิกะตัน คิดเป็น
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เกือบสี่เท่าของการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 8 กิกะตันต่อปีใน
ปี ค.ศ. 2000 

ตารางที่ 1  รายละเอียดของแบบจำลองสภาพภูมิอากาศโลก 

ตัวย่อ
สถาบัน 

สถาบัน 
ชื่อ

แบบจำ
ลอง 

ขนาดความ
ละเอียด 

เอกสารอ้างอิง 

NCAR 
National Center for 

Atmospheric Research, 
USA 

CESM2 100 km [8] 

MRI 
Meteorological 

Research Institute, 
Japan 

MRI-
ESM2-

0 
100 km [9] 

BCC 
Beijing Climate Center, 
China Meteorological 
Administration, China 

BCC-
CSM2-

MR 
100 km [10] 

NOAA-
GFDL 

NOAA/ Geophysical 
Fluid Dynamics 
Laboratory, USA 

GFDL-
ESM4 

100 km [11] 

CCCma Canadian Climate 
Centre 

CanES
M5 

280 km [12] 

 

รูปที่ 1  การกระจายตัวของสถานีวัดน้ำฝนของกรมอุตุนิยมวิทยา 

4. ระเบียบวิธีวิจัย 

ในการศึกษานี้ ได้แนวทางในการดำเนินการวิจัยดังนี ้
1) รวบรวมข ้อม ูลฝนตรวจว ัดของสถาน ีว ัดน ้ำฝน  กรม

อุตุนิยมวิทยา จำนวน 628 สถานี และรวบรวมข้อมูลฝนจาก
แบบจำลองสภาพภูมิอากาศโลก 5 ชุดข้อมูล ในช่วงอดีตที่ผ่านมา 
(Historical period, 1981 – 2014) และช่วงเวลาอนาคต (2015 – 

2039, 2040 – 2069, 2070 – 2100) ภายใต้สถานะการณ์ Shared 
Socioeconomic Pathways (SSP245 และ SSP585)   

2) ดึงข้อมูลฝนจากแบบจำลองสภาพภูมิอากาศโลก 5 ชุด
ข้อมูลมายังสถานีตรวจวัด 

3) จัดรูปแบบข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของอนุกรมเวลา 
4) หาค่าพารามิเตอร์ หรือค่าเฉลี่ยของฝนรายวันในแต่ละเดือน 

ของข ้อม ูลฝนตรวจว ัด และข ้อม ูลฝนจากแบบจำลองสภาพ
ภูมิอากาศโลก 

5) ปรับแก้ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลฝนจากแบบจำลอง
สภาพภูมิอากาศโลกในช่วงอดีตที่ผ่านมา (Historical period, 1981 
– 2014) และในช่วงอนาคต (2015 – 2039, 2040 – 2069, 2070 
–  2 1 0 0 )  ภ า ย ใ ต ้ ส ถ าน ะกา รณ์  Shared Socioeconomic 
Pathways (SSP245 และ SSP585)   

6) วิเคราะห์ดัชนีฝนสุดขั้วจากข้อมูลฝนปรับแก้รายวันของแต่
ละแบบจำลอง ในกรณีต่างๆ [13] ดังตารางที่ 2 ประกอบด้วย ค่า
ระยะเวลาที่แห้งแล้งอย่างต่อเนื่อง ระยะเวลาที่ชุ่มชื้นอย่างต่อเนื่อง 
จำนวนวันฝนตกหนัก จำนวนวันฝนตกหนักมาก ปริมาณฝนจาก
เหตุการณ์ฝนตกหนัก  ปริมาณฝนสูงสุดในรอบหนึ่งวัน  ปริมาณฝน
สูงสุดในรอบห้าวัน และดัชนีความแรงฝนรายวันอย่างง่าย  

7) นำค่าดัชนีฝนสุดขั้วของแต่ละแบบจำลองมาหาค่าเฉลี่ย 
(Ensemble mean) แล้ววิเคราะห์คาบการเกิดที่ 10 ปี และ 20 ปี  

8) หาค่าปรับแก้ (Adjusted factors) ของค่าดัชนีฝนสุดขั้ว
จากการนำค่าดัชนีฝนสุดขั ้วตรวจวัดหารด้วยค่าดัชนีฝนสุดขั้ว 
Ensemble mean 

9) ปรับแก้ค่าดัชนีฝนสุดขั ้วของ Ensemble mean ในช่วง
อด ีตท ี ่ผ ่านมา (Historical period, 1981 – 2014) และในช ่วง
อนาคต  (2015 – 2039, 2040 – 2069, 2070 – 2100) ภาย ใต้
สถานะการณ์ Shared Socioeconomic Pathways (SSP245 และ 
SSP585)   

10) วิเคราะห์ค่าเฉลี ่ยของค่าดัชนีฝนสุดขั ้วตามสถานะและ
สภาวะที ่ด ัชนีแสดง ได้แก่ ความยาวนาน (Duration) ความถี่  
(Frequency) และความเข้ม (Intensity) 
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ตารางที่ 2  รายละเอียดของดัชนีฝนสุดขั้ว 

ตัวย่อ
ดัชน ี

ชื่อดัชน ี รายละเอียด 
สถานะและ
สภาวะที่
ดัชนีแสดง 

CDD 
ระยะเวลาที่แห้ง
แล้งอย่างต่อเนื่อง 

จำนวนวันสูงสุดที่ปริมาณฝนน้อย
กว่า 1 มิลลิเมตรอย่างต่อเนื่อง 

Duration 

CWD 
ระยะเวลาที่ชุ่มชื้น

อย่างต่อเนื่อง 

จำนวนวันสูงสุดที่ปริมาณฝน
มากกว่าหรือเท่ากับ 1 มิลลิเมตร

อย่างต่อเนื่อง 
Duration 

R20 
จำนวนวันฝนตก

หนัก 
จำนวนวันในรอบปีที่มีปริมาณฝน
มากกว่าหรือเท่ากับ 20 มิลลิเมตร 

Frequency 

R30 
จำนวนวันฝนตก

หนักมาก 
จำนวนวันในรอบปีที่มีปริมาณฝน
มากกว่าหรือเท่ากับ 30 มิลลิเมตร 

Frequency 

R95PT 

สัดส่วนของ
ปริมาณฝนจาก
เหตุการณ์ฝนตก

หนัก 

ปริมาณฝนรวมรายปีอัน
เนื่องมาจากเหตุการณ์ฝนที่สูงกว่า 

95 เปอร์เซ็นต์ไทล์ 
Intensity 

Rx1D 
ปริมาณฝนสูงสุด
ในรอบหนึ่งวัน 

ปริมาณฝนสูงสุดในรอบหนึ่งวันใน
แต่ละเดือน 

Intensity 

Rx5D 
ปริมาณฝนสูงสุด

ในรอบห้าวัน 
ปริมาณฝนสูงสุดในรอบห้าวันใน

แต่ละเดือน 
Intensity 

SDII 
ดัชนีความแรงฝน
รายวันอย่างง่าย 

ปริมาณฝนรวมรายปีหารด้วย
จำนวนวันฝนตก 

Intensity 

5. ผลการศึกษา 

จากการวิเคราะห์ค่าดัชนีสุดขั้วของค่าตรวจวัด และ Ensemble 
mean ที่คาบการเกิด 10 ปี และ 20 ปีในกรณี Historical ดังตาราง
ที่ 3 ซึ่งจะเห็นได้ว่า ค่าดัชนีสุดขั้วของค่าตรวจวัด และ Ensemble 
mean มีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก ดังนั้นการนำค่าดัชนีฝนสุด
ขั้วไปใช้งาน จึงมีความจำเป็นต้องค่าค่าปรับแก้ค่าดัชนีฝนสุดขั้วก่อน
นำไปใช้งาน สำหรับในกรณี Historical เมื่อนำค่าปรับแก้ไปคูณกับ
ค่า Ensemble mean ของค่าดัชนี จะทำให้ได้ค่าเท่ากับค่าดัชนีฝน
สุดขั้วตรวจวัด สรุปตามกลุ่มของดัชนีฝนสุดขั้วที่คาบการเกิด 20 ปี 
ได้ว่า ความยาวนานของสภาพฝนสุดขั้ว คือ ค่า CDD และ CWD มี
ค่าเท่ากับ 136.16 วัน และ 71.12 วัน ตามลำดับ ความถี่ของสภาพ
ฝนสุดขั้ว คือ ค่า R20mm และ R30mm มีค่าเท่ากับ 35.74 วัน 
และ 22 วัน ตามลำดับ และความเข้มของสภาพฝนสุดขั้ว ได้แก่ 
R95PT เท ่าก ับ 0.31 Rx1D เท ่าก ับ 151.83 มม. Rx5D เท ่ากับ 
289.24 มม. และ SDII เท่ากับ 20.97 มม./วัน ตามลำดับ 

ตารางที่ 3  ค่าดัชนีสุดขั้วของคา่ตรวจวัด และ Ensemble mean ในกรณี Historical 

ก) ความยาวนาน (Duration) 

ดัชนีสุดขั้ว ภาค Observed Ensemble mean Adjusted factor 

RT_10 RT_20 RT_10 RT_20 RT_10 RT_20 

CDD ภาคเหนอื 136.05 156.38 87.06 94.27 1.57 1.67 

ภาคกลาง 134.78 154.92 90.62 98.60 1.48 1.57 

ภาคตะวันออก 108.63 124.18 79.40 85.94 1.37 1.44 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 128.73 146.10 83.70 90.21 1.54 1.62 

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 97.21 114.52 50.31 55.94 1.93 2.05 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 101.71 120.87 42.93 47.42 2.55 2.74 

เฉลี่ย 117.85 136.16 72.34 78.73 1.74 1.85 

CWD ภาคเหนอื 52.70 64.02 43.00 46.68 1.25 1.40 

ภาคกลาง 41.18 49.87 45.57 49.55 0.89 0.99 

ภาคตะวันออก 55.10 66.65 58.66 63.82 0.98 1.09 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 54.47 65.55 42.94 46.50 1.30 1.45 

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 76.34 92.15 57.23 62.45 1.43 1.59 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 72.64 88.48 45.46 49.43 1.61 1.81 

เฉลี่ย 58.74 71.12 48.81 53.07 1.24 1.39 

ข) ความถี่ (Frequency) 

ดัชนีสุดขั้ว ภาค Observed Ensemble mean Adjusted factor 

RT_10 RT_20 RT_10 RT_20 RT_10 RT_20 
R20mm ภาคเหนอื 25.29 29.66 15.52 16.83 1.64 1.78 

ภาคกลาง 25.68 30.12 14.17 15.55 1.81 1.93 

ภาคตะวันออก 30.24 35.33 17.90 19.43 1.75 1.89 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 26.03 30.58 16.24 17.70 1.61 1.73 

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 42.37 51.15 19.86 21.61 2.47 2.75 
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ดัชนีสุดขั้ว ภาค Observed Ensemble mean Adjusted factor 

RT_10 RT_20 RT_10 RT_20 RT_10 RT_20 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 31.83 37.60 17.78 19.57 1.88 2.01 

เฉลี่ย 30.24 35.74 16.91 18.45 1.86 2.02 
R30mm ภาคเหนอื 14.56 17.59 8.32 9.17 1.77 1.94 

ภาคกลาง 15.00 18.10 7.66 8.59 1.95 2.09 

ภาคตะวันออก 17.67 21.17 9.65 10.68 1.88 2.04 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 15.76 19.16 8.82 9.81 1.79 1.95 

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 26.00 32.07 9.84 10.94 3.11 3.46 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 19.82 23.90 9.86 11.10 2.13 2.29 

เฉลี่ย 18.13 22.00 9.02 10.05 2.11 2.30 

ค) ความเข้ม (Intensity) 

ดัชนีสุดขั้ว ภาค Observed Ensemble mean Adjusted factor 

RT_10 RT_20 RT_10 RT_20 RT_10 RT_20 

R95PT ภาคเหนอื 0.27 0.30 0.32 0.33 0.87 0.90 

ภาคกลาง 0.29 0.32 0.31 0.33 0.92 0.96 

ภาคตะวันออก 0.27 0.29 0.31 0.32 0.88 0.91 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 0.28 0.30 0.31 0.33 0.89 0.93 

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 0.27 0.29 0.29 0.30 0.92 0.96 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0.31 0.34 0.34 0.36 0.92 0.96 

เฉลี่ย 0.28 0.31 0.31 0.33 0.90 0.94 

Rx1D ภาคเหนอื 112.2 131.2 121.2 135.2 0.94 0.99 

ภาคกลาง 121.1 142.0 107.9 119.1 1.14 1.22 

ภาคตะวันออก 121.2 141.3 112.3 124.0 1.07 1.13 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 116.9 137.3 112.8 124.1 1.05 1.12 

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 128.9 152.3 121.2 135.2 1.12 1.19 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 172.1 206.5 149.3 169.3 1.24 1.32 

เฉลี่ย 128.7 151.8 120.8 134.5 1.09 1.16 

Rx5D ภาคเหนอื 204.3 234.3 239.5 264.7 0.86 0.90 

ภาคกลาง 219.5 254.1 233.7 258.4 0.95 0.99 

ภาคตะวันออก 228.4 261.6 247.3 273.4 0.91 0.94 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 217.7 251.4 231.9 254.8 0.94 0.99 

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 267.0 311.1 242.4 267.1 1.14 1.21 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 353.4 422.6 295.7 332.3 1.26 1.35 

เฉลี่ย 248.4 289.2 248.4 275.1 1.01 1.06 

SDII ภาคเหนอื 16.97 19.42 9.30 9.68 1.84 2.02 

ภาคกลาง 17.39 19.88 8.66 9.05 2.03 2.22 

ภาคตะวันออก 17.36 19.79 9.35 9.76 1.88 2.06 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 18.13 21.03 9.47 9.89 1.92 2.14 

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 19.95 23.31 9.09 9.45 2.29 2.58 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 19.39 22.40 8.79 9.26 2.27 2.51 

เฉลี่ย 18.20 20.97 9.11 9.51 2.04 2.25 

 
จากการวิเคราะห์การเปลี ่ยนแปลงของค่าดัชนีฝนสุดขั ้วใน

อนาคต ที่คาบการเกิด 10 ปี และ 20 ปี ในช่วงปีค.ศ. 2015 – 2039 
ค.ศ. 2040 – 2069 และ ค.ศ. 2070 – 2100 ภายใต้กรณี SSP245 

ดังตารางที่ 4 เมื่อพิจารณาค่าดัชนีฝนสุดขั้วที่คาบการเกิด 20 ปี 
พบว่า ความยาวนานของสภาพฝนสุดขั้ว ได้แก่ ค่า CDD มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น (เพิ่มขึ้น 1.36%, 0.54, 0.74%) และ
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ค่า CWD  มีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัดกว่า (ลดลง -7.60%, -
8.51%, -8.58%) ภูมิภาคที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด คือ ภาคกลาง ภาค
ตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ความถี่ของสภาพฝนสุดขั้ว คือ 
ค่า R20mm (เพิ่มขึ้น 6.74%, 6.59% , 6.29%) และ R30mm มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น (9.66%, 9.76%, 9.34%) ภูมิภาคที่เพิ่มขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัด คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ฝั่งตะวันตก และ
ความเข้มของสภาพฝนสุดขั ้ว ได้แก่ R95PT มีแนวโน้มเพิ ่มขึ้น 

(4.15%, 3.61%, 3.47%) Rx1D มีแนวโน้มเพิ ่มขึ ้น (12.72%, 
12.67%, 12.11%) Rx5D มีแนวโน้มเพิ่มขึ ้น (10.00%, 9.19%, 
8.70%) และ SDII มีแนวโน้มเพิ่มขึ ้น (5.15%, 5.11%, 4.89%) 
ตามลำดับ ภูมิภาคที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แสดงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
ค่าดัชนี CDD R30mm และ Rx5D ดังรูปที่ 2 ถึง 4 ตามลำดับ 

 

ตารางที่ 4  เปอร์เซ็นต์ของการเปลี่ยนแปลงค่าดัชนีฝนสุดขั้วที่คาบการเกิด 10 ป ีและ 20ปี ในกรณี ssp245 

ก) ความยาวนาน (Duration) 

ดัชนีสุดขั้ว ภาค เปอร์เซ็นต์ของการเปลีย่นแปลงในกรณี ssp245 

2015 - 2039 2040 - 2069 2070 - 2100 

RT_10 RT_20 RT_10 RT_20 RT_10 RT_20 

CDD ภาคเหนอื 0.41 0.27 0.60 0.38 1.81 1.75 

ภาคกลาง 2.22 2.52 0.74 0.86 0.42 0.46 

ภาคตะวันออก 1.62 2.39 0.06 0.52 -0.42 0.04 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื -1.41 -0.38 -2.37 -1.69 -2.57 -1.98 

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 1.15 1.12 1.63 1.58 1.80 1.65 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 2.03 2.21 1.52 1.60 2.42 2.53 

เฉลี่ย 1.00 1.36 0.36 0.54 0.58 0.74 

CWD ภาคเหนอื -1.47 -1.22 -3.19 -3.17 -2.65 -2.61 

ภาคกลาง -9.78 -10.26 -10.69 -11.26 -10.88 -11.48 

ภาคตะวันออก -13.58 -14.59 -14.51 -15.58 -14.60 -15.55 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื -7.47 -7.75 -6.94 -7.31 -7.23 -7.66 

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก -8.62 -9.05 -9.16 -9.65 -9.19 -9.74 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก -2.78 -2.74 -3.96 -4.09 -4.25 -4.41 

เฉลี่ย -7.28 -7.60 -8.07 -8.51 -8.13 -8.58 

ข) ความถี่ (Frequency)  

ดัชนีสุดขั้ว ภาค เปอร์เซ็นต์ของการเปลีย่นแปลงในกรณี ssp245 

2015 - 2039 2040 - 2069 2070 - 2100 

RT_10 RT_20 RT_10 RT_20 RT_10 RT_20 

R20mm ภาคเหนอื 11.18 11.74 11.85 12.20 11.41 11.64 

ภาคกลาง 8.86 8.29 7.37 6.46 7.28 6.28 

ภาคตะวันออก 4.08 3.45 4.53 3.68 4.62 3.71 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 3.22 3.29 6.60 6.92 6.14 6.34 

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 8.89 8.06 7.67 6.79 7.16 6.32 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 6.95 5.58 4.83 3.48 4.60 3.44 

เฉลี่ย 7.20 6.74 7.14 6.59 6.87 6.29 

R30mm ภาคเหนอื 14.93 15.52 16.67 17.10 16.02 16.38 

ภาคกลาง 15.61 14.73 13.42 12.14 12.96 11.59 

ภาคตะวันออก 7.73 6.75 9.53 8.47 9.65 8.51 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 6.14 6.04 10.57 10.78 10.06 10.18 

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 12.15 11.69 9.43 8.97 8.74 8.25 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 5.21 3.24 2.92 1.12 2.71 1.14 
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ดัชนีสุดขั้ว ภาค เปอร์เซ็นต์ของการเปลีย่นแปลงในกรณี ssp245 

2015 - 2039 2040 - 2069 2070 - 2100 

RT_10 RT_20 RT_10 RT_20 RT_10 RT_20 

เฉลี่ย 10.29 9.66 10.42 9.76 10.02 9.34 

ค) ความเข้ม (Intensity) 

ดัชนีสุดขั้ว ภาค เปอร์เซ็นต์ของการเปลีย่นแปลงในกรณี ssp245 

2015 - 2039 2040 - 2069 2070 - 2100 

RT_10 RT_20 RT_10 RT_20 RT_10 RT_20 

R95PT ภาคเหนอื 4.39 4.79 3.73 4.00 3.57 3.87 

ภาคกลาง 7.57 8.33 6.72 7.21 6.52 7.02 

ภาคตะวันออก 4.30 4.06 5.21 5.02 5.20 4.97 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 5.45 5.93 5.05 5.47 5.03 5.52 

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 1.78 1.59 0.60 0.15 0.40 -0.10 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0.93 0.20 0.56 -0.22 0.35 -0.45 

เฉลี่ย 4.07 4.15 3.64 3.61 3.51 3.47 

Rx1D ภาคเหนอื 11.21 11.65 9.62 9.75 9.10 9.25 

ภาคกลาง 21.39 23.37 19.90 21.57 19.41 21.07 

ภาคตะวันออก 14.05 14.83 18.44 19.60 17.70 18.75 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 22.23 25.15 20.96 23.55 20.51 23.13 

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก -0.03 -0.28 -0.30 -0.79 -0.96 -1.50 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 2.62 1.62 3.17 2.35 2.80 1.99 

เฉลี่ย 11.91 12.72 11.97 12.67 11.43 12.11 

Rx5D ภาคเหนอื 11.89 12.48 11.49 11.82 10.96 11.31 

ภาคกลาง 11.73 12.17 11.06 11.27 10.51 10.65 

ภาคตะวันออก 7.50 7.25 9.04 8.71 8.64 8.19 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 16.16 18.12 17.07 18.94 16.81 18.72 

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 6.71 7.74 3.58 4.01 2.92 3.35 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 3.08 2.26 1.36 0.41 0.94 0.00 

เฉลี่ย 9.51 10.00 8.93 9.19 8.46 8.70 

SDII ภาคเหนอื 9.12 10.13 9.63 10.59 9.32 10.22 

ภาคกลาง 8.57 9.46 7.51 8.12 7.34 7.88 

ภาคตะวันออก 2.50 2.33 3.19 2.98 3.11 2.85 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 3.76 4.22 5.45 6.17 5.19 5.84 

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 2.92 3.01 2.28 2.23 2.06 2.02 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 2.41 1.74 1.32 0.56 1.23 0.53 

เฉลี่ย 4.88 5.15 4.89 5.11 4.71 4.89 

 
จากการวิเคราะห์การเปลี ่ยนแปลงของค่าดัชนีฝนสุดขั ้วใน

อนาคต ที่คาบการเกิด 10 ปี และ 20 ปี ในช่วงปีค.ศ. 2015 – 2039 
ค.ศ. 2040 – 2069 และ ค.ศ. 2070 – 2100 ภายใต้กรณี SSP585 
ดังตารางที่ 5 เมื่อพิจารณาค่าดัชนีฝนสุดขั้วที ่คาบการเกิด 20 ปี 
พบว่า ความยาวนานของสภาพฝนสุดขั้ว ได้แก่ ค่า CDD มีแนวโน้ม
ลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น (ลดลง -2.54%, -1.33%, -0.1%) และ
ค่า CWD  มีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัดกว่า (ลดลง -9.08%, -

9.81%, -9.32%) ภูมิภาคที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด คือ ภาคกลาง ภาค
ตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ความถี่
ของสภาพฝนสุดขั ้ว คือ ค่า R20mm (เพิ ่มขึ ้นเล็กน้อย 2.44%, 
0.94% , 0.70%) และ R30mm มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (6.00%, 3.88% 
, 3.46%) ภูมิภาคที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และความเข้มของสภาพฝนสุดขั้ว 
ได้แก่ R95PT มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (6.67%, 5.61%, 5.35%) Rx1D มี
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แนวโน้มเพิ ่มขึ ้น (16.61%, 13.48%, 12.94%) Rx5D มีแนวโน้ม
เพิ ่มขึ ้น (13.13%, 9.94%, 9.41%) และ SDII มีแนวโน้มเพิ ่มขึ้น 
(3.95%, 3.01%, 2.93%) ตามลำดับ ภูมิภาคที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้

ชัด คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แสดง
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของค่าดัชนี CDD R30mm และ Rx5D ดัง
รูปที่ 2 ถึง 4 ตามลำดับ 

ตารางที่ 5  เปอร์เซ็นต์ของการเปลี่ยนแปลงค่าดัชนีฝนสุดขั้วที่คาบการเกิด 10 ป ีและ 20ปี ในกรณี ssp585 

ก) ความยาวนาน (Duration) 

ดัชนีสุดขั้ว ภาค เปอร์เซ็นต์ของการเปลีย่นแปลงในกรณี ssp585 

2015 - 2039 2040 - 2069 2070 - 2100 

RT_10 RT_20 RT_10 RT_20 RT_10 RT_20 

CDD ภาคเหนอื -3.31 -2.80 -2.27 -1.76 0.22 1.14 

ภาคกลาง -4.32 -3.95 -5.21 -5.32 -3.15 -2.99 

ภาคตะวันออก 1.83 3.69 0.11 1.33 1.53 2.88 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื -2.21 -0.92 -2.21 -1.06 -1.04 0.21 

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก -5.82 -6.12 -0.82 -0.80 -1.41 -1.47 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก -4.77 -5.13 -0.32 -0.35 -0.25 -0.34 

เฉลี่ย -3.10 -2.54 -1.78 -1.33 -0.68 -0.10 

CWD ภาคเหนอื -2.30 -2.14 -2.84 -2.77 -2.06 -1.89 

ภาคกลาง -12.58 -12.43 -12.65 -12.67 -11.65 -11.55 

ภาคตะวันออก -10.34 -10.27 -11.65 -11.80 -11.56 -11.75 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื -9.76 -10.19 -10.94 -11.55 -10.81 -11.43 

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก -12.38 -13.14 -12.57 -13.48 -11.93 -12.80 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก -6.18 -6.34 -6.42 -6.60 -6.29 -6.50 

เฉลี่ย -8.92 -9.08 -9.51 -9.81 -9.05 -9.32 

ข) ความถี่ (Frequency) 

ดัชนีสุดขั้ว ภาค เปอร์เซ็นต์ของการเปลีย่นแปลงในกรณี ssp585 

2015 - 2039 2040 - 2069 2070 - 2100 

RT_10 RT_20 RT_10 RT_20 RT_10 RT_20 

R20mm ภาคเหนอื 6.55 6.43 5.02 4.89 5.03 4.83 

ภาคกลาง 5.02 4.93 2.56 2.03 2.35 1.71 

ภาคตะวันออก 0.22 -0.24 -1.16 -2.05 -1.62 -2.59 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 5.60 5.83 4.71 4.82 4.21 4.25 

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 0.12 -1.96 -0.08 -2.14 0.31 -1.76 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 1.34 -0.37 -0.12 -1.90 -0.40 -2.27 

เฉลี่ย 3.14 2.44 1.82 0.94 1.65 0.70 

R30mm ภาคเหนอื 10.11 10.15 8.25 8.15 8.09 7.88 

ภาคกลาง 10.69 10.40 7.52 6.71 7.10 6.17 

ภาคตะวันออก 2.76 2.06 1.03 -0.11 0.52 -0.72 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 9.41 9.32 8.42 8.22 7.86 7.60 

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 3.47 1.80 2.06 0.35 2.29 0.53 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 3.95 2.27 1.68 -0.05 1.09 -0.73 

เฉลี่ย 6.73 6.00 4.83 3.88 4.49 3.46 
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ค) ความเข้ม (Intensity) 

ดัชนีสุดขั้ว ภาค เปอร์เซ็นต์ของการเปลีย่นแปลงในกรณี ssp585 

2015 - 2039 2040 - 2069 2070 - 2100 

RT_10 RT_20 RT_10 RT_20 RT_10 RT_20 
R95PT ภาคเหนอื 8.59 9.62 7.52 8.25 7.29 7.96 

ภาคกลาง 10.52 11.31 9.53 10.07 9.23 9.72 
ภาคตะวันออก 4.79 4.65 4.10 3.84 3.83 3.52 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 6.86 7.00 6.40 6.40 6.31 6.31 
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 3.78 3.67 2.40 2.16 2.25 1.95 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 4.24 3.76 3.46 2.94 3.25 2.67 

เฉลี่ย 6.46 6.67 5.57 5.61 5.36 5.35 
Rx1D ภาคเหนอื 26.41 29.05 22.11 24.12 21.36 23.23 

ภาคกลาง 20.66 21.93 17.60 18.42 17.36 18.11 
ภาคตะวันออก 7.22 6.90 5.33 4.72 4.86 4.14 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 16.99 17.73 15.54 16.05 15.25 15.74 
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 6.12 5.90 3.03 2.45 2.37 1.72 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 17.43 18.13 14.61 15.13 14.33 14.74 

เฉลี่ย 15.80 16.61 13.04 13.48 12.59 12.94 

Rx5D ภาคเหนอื 19.45 21.32 15.55 16.84 15.12 16.28 
ภาคกลาง 16.23 16.88 13.01 13.07 12.37 12.33 

ภาคตะวันออก 7.32 7.26 5.08 4.69 4.46 4.01 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 10.48 10.37 9.03 8.71 9.14 8.82 

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 3.70 3.41 1.02 0.33 0.61 -0.19 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 18.50 19.56 15.22 16.02 14.53 15.18 

เฉลี่ย 12.61 13.13 9.82 9.94 9.37 9.41 
SDII ภาคเหนอื 6.54 7.09 5.58 6.01 5.85 6.28 

ภาคกลาง 6.86 7.75 5.44 6.00 5.46 5.96 
ภาคตะวันออก 0.76 0.66 0.00 -0.39 -0.16 -0.61 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 4.09 4.52 3.81 4.17 3.66 3.96 
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 0.71 0.07 0.54 -0.12 0.50 -0.21 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 3.87 3.62 2.78 2.41 2.61 2.18 

เฉลี่ย 3.80 3.95 3.03 3.01 2.99 2.93 

 

 
(ก) ช่วงปี ค.ศ. 2015 - 2039 

 
(ข) ช่วงปี ค.ศ. 2040 – 2069 



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

WRE-17-10 

 
(ค) ช่วงปี ค.ศ. 2070 – 2100 

รูปที่ 2  การเปลี่ยนแปลงของ CDD ในอนาคต ในกรณี SSP245 

 
(ก) ช่วงปี ค.ศ. 2015 - 2039 

 
(ข) ช่วงปี ค.ศ. 2040 – 2069 

 
 

 
(ค) ช่วงปี ค.ศ. 2070 – 2100 

รูปที่ 3  การเปลี่ยนแปลงของ CDD ในอนาคต ในกรณี SSP585 

 

(ก) ช่วงปี ค.ศ. 2015 - 2039 

 
(ข) ช่วงปี ค.ศ. 2040 – 2069 
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(ค) ช่วงปี ค.ศ. 2070 – 2100 

รูปที่ 4  การเปลี ่ยนแปลงของ R30mm ในอนาคต ในกรณี 
SSP245 

 
(ก) ช่วงปี ค.ศ. 2015 - 2039 

 
(ข) ช่วงปี ค.ศ. 2040 – 2069 

 

(ค) ช่วงปี ค.ศ. 2070 – 2100 

รูปที่ 5  การเปลี่ยนแปลงของ R30mm ในอนาคต ในกรณี 
SSP585 

 
(ก) ช่วงปี ค.ศ. 2015 - 2039 

 
(ข) ช่วงปี ค.ศ. 2040 – 2069 
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(ค) ช่วงปี ค.ศ. 2070 – 2100 

รูปที่ 6 การเปลี่ยนแปลงของ Rx5D ในอนาคต ในกรณี SSP245 

 

(ก) ช่วงปี ค.ศ. 2015 - 2039 

 

(ข) ช่วงปี ค.ศ. 2040 – 2069 

 

(ค) ช่วงปี ค.ศ. 2070 – 2100 

รูปที่ 7 การเปลี่ยนแปลงของ Rx5D ในอนาคต ในกรณี SSP585 

6. สรุปผลการศึกษา 

จากการวิเคราะห์ค่าดัชนีฝนสุดขั้วจากข้อมูลฝนตรวจวัด รายวัน 
สามารถจำแนกตามสภาพฝนสุดขั้ว ได้แก่ ความยาวนานของสภาพ
ฝนสุดขั ้ว คือ ค่า CDD และ CWD มีค่าเท่ากับ 136.16 วัน และ 
71.12 วัน ตามลำดับ ความถี่ของสภาพฝนสุดขั้ว คือ ค่า R20mm 
และ R30mm มีค่าเท่ากับ 35.74 วัน และ 22 วัน ตามลำดับ และ
ความเข้มของสภาพฝนสุดขั ้ว ได้แก่ R95PT เท่ากับ 0.31 Rx1D 
เท่ากับ 151.83 มม. Rx5D เท่ากับ 289.24 มม. และ SDII เท่ากับ 
20.97 มม./วัน ตามลำดับ  

สำหรับการเปลี่ยนแปลงของค่าดัชนีฝนสุดขั้วในอนาคต ในกรณี 
SSP245 พบว่า ความยาวนานของสภาพฝนสุดขั้ว ได้แก่ ค่า CDD มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และค่า CWD  มีแนวโน้มลดลง 
ภูมิภาคที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด คือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และ
ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก ความถี่ของสภาพฝนสุดขั้ว คือ ค่า R20mm และ 
R30mm มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ภูมิภาคที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด คือ 
ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ฝั ่งตะวันตก และความเข้มของ
สภาพฝนสุดขั ้ว ได้แก่ R95PT Rx1D Rx5D และ SDII มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น ภูมิภาคที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ส่วนการเปลี่ยนแปลงของค่าดัชนีฝนสุดขั้วในอนาคต ในกรณี 
SSP585 พบว่า ความยาวนานของสภาพฝนสุดขั้ว ได้แก่ ค่า CDD มี
แนวโน้มลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และค่า CWD  มีแนวโน้มลดลง
อย่างเห็นได้ชัดกว่า ภูมิภาคที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด คือ ภาคกลาง 
ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ฝั่งตะวันตก 
ความถี ่ของสภาพฝนสุดขั ้ว คือ ค่า R20mm มีแนวโน้มเพิ ่มขึ้น
เล็กน้อย และ R30mm มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากกว่า ภูมิภาคที่เพิ่มขึ้น
อ ย ่ า ง เ ห ็ น ไ ด ้ ช ั ด  ค ื อ  ภ า ค เ หน ื อ  ภ าค กล า ง  แ ล ะภ าค



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

WRE-17-13 

ตะวันออกเฉียงเหนือ และความเข้มของสภาพฝนสุดขั้ว ได้แก่ ได้แก่ 
R95PT Rx1D Rx5D และ SDII มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ภูมิภาคที่เพิ่มขึ้น
อ ย ่ า ง เ ห ็ น ไ ด ้ ช ั ด  ค ื อ  ภ า ค เ หน ื อ  ภ าค กล า ง  แ ล ะภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

7. เอกสารอ้างองิ 

[1] Pao-Shin, C., Den-Jing, C., Pay-Liam, L., Trends in 
precipitation extremes during the typhoon season in 
Taiwan over the last 60 years.  

[2] Kiktev, D., Sexton, D. M. H., Alexander, L., & Folland, 
C. K. (2003), Comparison of modeled and observed 
trends in indices of daily climate extremes. Journal 

of Climate, 16(22), 3560 – 3571. 

https://doi.org/10.1175/1520‐0442(2003)0162.0.CO;2 
[3] K. Kamiguchi, A. Kitoh, T. Uchiyama, R. Mizuta, A. 

Noda. Changes in precipitation-based extremes 
indices due to global warming projected by a global 
20-km-mesh atmospheric model SOLA, 2 (2006), pp. 
64-67, 10.2151/sola.2006-017. 

[4] Kharin, V. V., Zwiers, F. W., Zhang, X. B., & Hegerl, G. 
C. (2007), Changes in temperature and precipitation 
extremes in the IPCC ensemble of global coupled 

model simulations. Climatic Change, 119(2), 345–

357. https://doi.org/10.1007/s10584‐013‐0705‐8 
[5] Rusticucci, M. et al., (2010), An intercomparison of 

model-simulated in extreme rainfall and 
temperature eventsduring the last half of the 
twentieth century. Part 1: mean values and 
variability. Clim. Change, 98(3-4), 493-508,doi: 
10.1007/s10584-009-9742-8. 

[6] Atsamon, L., Patama, S., (2016), Long-term trends and 
variability of total and extreme precipitation in 
Thailand. Atmospheric Research, 169, 301-317. 
http://dx.doi.org/10.1016/j. atmosres.2015.10.015. 

[7] Wang, F., Yang, S., Higgins, W., Li, Q.P., Zuo, Z.Y., 
(2014), Long-term changes in total and extreme 
precipitation over China and the United States and 
their links to oceanic atmospheric features. Int. J. 
Climatol 34 (2), 286–302. 

[8] G. Danabasoglu, D. Lawrence, K. Lindsay, W. 
Lipscomb, G. Strand NCAR CESM2 model output 
prepared for CMIP6 CMIP historical 
https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.7627 (2019) 

[9] S. Yukimoto, T. Koshiro, H. Kawai, N. Oshima, K. 
Yoshida, S. Urakawa, H. Tsujino, M. Deushi, T. Tanaka, 
M. Hosaka, H. Yoshimura, E. Shindo, R. Mizuta, M. Ishii, 
A. Obata, Y. Adachi MRI MRI-ESM2.0 model output 
prepared for CMIP6 CMIP historical 
https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.6842 (2019) 

[10] T. Wu, M. Chu, M. Dong, Y. Fang, W. Jie, J. Li, W. Li, Q. 
Liu, X. Shi, X. Xin, J. Yan, F. Zhang, J. Zhang, L. Zhang, 
Y. Zhang BCC BCC-CSM2MR model output prepared 
for CMIP6 cmip historical 
https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.2948 (2018) 

[11] J.P. Krasting, J.G. John, C. Blanton, C. McHugh, S. 
Nikonov, A. Radhakrishnan, K. Rand, N.T. Zadeh, V. 
Balaji, J. Durachta, C. Dupuis, R. Menzel, T. Robinson, 
S. Underwood, H. Vahlenkamp, K.A. Dunne, P.P. 
Gauthier, P. Ginoux, S.M. Griffies, R. Hallberg, M. 
Harrison, W. Hurlin, S. Malyshev, V. Naik, F. Paulot, D.J. 
Paynter, J. Ploshay, D.M. Schwarzkopf, C.J. Seman, L. 
Silvers, B. Wyman, Y. Zeng, A. Adcroft, J.P. Dunne, H. 
Guo, I.M. Held, L.W. Horowitz, P. Milly, E. Shevliakova, 
C. Stock, M. Winton, M. Zhao NOAA-GFDL GFDL-ESM4 
model output prepared for CMIP6 CMIP historical 
https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.8597 (2018) 

[12] Neil C. Swart, Jason N.S. Cole, Viatcheslav V. Kharin, 
Mike Lazare, John F. Scinocca, Nathan P.Gillett, 
James Anstey, Vivek Arora, James R. Christian, Sarah 
Hanna, Yanjun Jiao, Warren G. Lee, Fouad Majaess, 
Oleg A. Saenko, Christian Seiler, Clint Seinen, Andrew 
Shao, Larry Solheim, Knut von Salzen, Duo Yang, 
Barbara Winter, The Canadian Earth System Model 
version 5 (CanESM5.0.3) https://doi.org/10.5194/gmd-
2019-177 

[13] Agha Kouchak, A. (2013). Extremes in a changing 
climate: Detection, analysis and uncertainty. 
Dordrecht: Springer. 

 
 



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

WRE-18-1 

การใชส้มการการหมุนวนร่วมกับสมการการไหลแบบป่ันป่วนในการจำลองพฤติกรรมการไหลบนทางน้ำท่ีมีความชันสูง 
THE USE OF LOG -WAKE LAW AND TURBULENT EQUATION TO DESCRIBE FLOW BEHAVIOR  

IN STEEP SLOPE STREAM 

ปนัยเทพ พงศ์เจริญพิทย1์,*, ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์1 และ ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย1์ 
1 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย 

*Corresponding author address: panaitep.pong@gmail.com 

บทคัดย่อ 

สมการการไหลแบบหมุนวนสำหรับการไหลแบบปั่นป่วนในปัจจุบันได้ถูกพัฒนา และทดสอบกับข้อมูลในห้องปฏิบัติการโดยมีพื้นฐานมาจากการ
ไหลแบบปั่นป่วนในท่อเรียบ สำหรับการศึกษาน้ีได้นำสมการดังกล่าวมาพัฒนาเพื่อใช้สำหรับศึกษาการไหลในทางน้ำเปิดแบบขั้นบันได โดยที่สามารถ
แบ่งสมการออกเป็นสามส่วน ส่วนแรกเป็นสมการลอการิทึมซึ่งอธิบายผลที่เกิดจากความเค้นเฉือนระหว่างชั้นการไหล กำหนดค่าคงที่ของวอนคาแมน
เท่ากับ 0.41 ส่วนที่สองเป็นสมการพหุนามดีกรี 3 ซึ่งอธิบายผลที่เกิดจากความเค้นเฉือนบริเวณผนัง และส่วนสุดท้ายเป็นสมการพหุนามดีกรี 4 ซึ่ง
อธิบายผลที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงความดันของการไหล หรือมีลักษณะคล้ายคลึงกับความเค้นเฉือนแบบไร้ผนัง โดยเสนอค่าคงท่ีการไหลแบบหมุนวน
ของโคลส์เท่ากับ 0.126 การทดสอบใช้ข้อมูลทั้งหมด 68 ชุด มีอัตราการไหลอยู่ระหว่าง 0.0233-3.285 ลบ.ม/วินาที มีความลาดเอียงของทางน้ำอยู่
ระหว่าง 14-30 องศา และมีความสูงของขั้นบันไดอยู่ระหว่าง 0.0380-0.610 ม. พบว่าสมการที่พัฒนาสามารถอธิบายลักษณะการไหลในทางน้ำเปิด
แบบขั้นบันไดได้ดีโดยใช้ข้อจำกัดของความเร็วการไหลอยู่ในช่วง 0 ถึง 4 ม./วินาที  และมีความแม่นยำลดลงเม่ือความสูงของขั้นบันไดมีค่าสูงขึ้น  
คำสำคัญ: อาคารระบายน้ำล้นชนิดขัน้บนัได, การไหลแบบหมุนวน, การไหลแบบปั่นป่วน, การกระจายตัวของความเร็ว, ความหนืดของชั้นการไหลหมุนวน 

Abstract 

The log-wake law for turbulent current has been developed, and tested with laboratory data of turbulent flow in smooth 
pipes. For this study, the log-wake law equation has been developed to be used in stepped spillway. The log-wake law equation 
can be divided into three parts. First part, the logarithmic equation, describes the effect of shear stress between the flow layers. 
Von Karman constant is 0.41. The second part, the third-degree polynomial equation, describes the effect of shear stress on a 
wall. And the last part, the fourth-degree polynomial equation, describes the effect of changing the flow pressure distribution, 
which is similar to the wall-free shear stress. The Coles wake law with a constant wake strength about 0.126 was used. The test 
used 68 data sets, with the flow rate between 0.0233-3.285 m3/s, the spillway slope of 14-30 degrees, and the step height ranges 
0.0380-0.610 m. It was found that the developed log-wake law could well characterize the flow in stepped spillway. The limitation 
of the equation. Is the flow velocity from 0 to 4 m/s and the accuracy decreased as the step height increased. 
Keywords: Stepped spillway, Log-wake law, Turbulence flow, Velocity profiles, Eddy viscosity 
 
1. บทนำ 

สมการที่ใช้ในการอธิบายโปรไฟล์ความเร็วการไหลในปัจจุบันถูก
สันนิษฐานว่าเป็นไปตามสมการลอการิทึมพื้นฐานโดยมีความสัมพันธ์
โดยตรงกับผนังของการไหล [1] และยังสามารถอธิบายได้โดยใช้
สมการกำลัง เนื ่องจากการศึกษาโดยเปรียบเทียบระหว่างสมการ
ลอการิทึมพื้นฐาน กับสมการกำลังโดยใช้สมการทั้งสองในการอธิบาย
โปรไฟล์ความเร็วการของไหลแบบขั้นบันได ผลปรากฎว่าสมการ
ลอการิทึมพ้ืนฐาน มีความแม่นยำกว่าสมการกำลัง [1], [2] 

สมการลอการิทึมที่มีการใช้อยู่ในปัจจุบันมีพื้นฐานมาจากการ
ไหลในท่อเรียบโดยสามารถเขียนได้เป็น 

   
∗

𝑙𝑛 ∗


𝐵                 (1) 

เม ื ่อ 𝑢  ความเร ็วการไหลตามความลึกการไหล, 𝑢∗  
ความเร็วเฉือน, 𝑘  ค่าคงที่ของ von Karman, 𝑦  ความลึกการ
ไหล,   ความหนืดไคนีมาติก และ 𝐵  ค่าคงท่ีการอินทิเกรต
ของการไหลซึ่งมีความสัมพันธ์กับความขรุขระของท้องน้ำ   

ต่อมาได้ม ีการพัฒนาสมการพื ้นฐานลอการิทึมให้ม ีความ
เหมาะสมกับการไหลจริงมากขึ ้น โดยที ่สมมุติให้การไหลได้รับ
อิทธิพลจากตัวแปรที่เกี่ยวข้อกับการไหลแบบหมุนวนบริเวณผนัง 
[3] โดยสมการสามารถแสดงได้ดังนี้ 

∗
𝑙𝑛 ∗


𝐵 𝑊 ,


              (2) 

เม ื ่ อ    ค ่าคง ท่ีการไหลแบบหม ุนวนของโคลส์และ 
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𝑊 ,


 ฟังก์ชันของการไหลแบบหมุนวน โดยการศึกษา
ฟังก์ชันของการไหลแบบหมุนวน [4]  สมการสามารถแสดงได้ดังนี้ 

𝑊  
𝑠𝑖𝑛  

                      (3) 

เมื่อ   อัตราส่วนระหว่างตำแหน่งที่เก็บข้อมูลกับของเขต
การไหล 𝑦/  ดังนั ้นสมการลอการิทึมที่มีฟังก์ชันของการไหล
แบบหมุนวน โดยมีพื้นฐานมาจากการไหลในท่อผิวเรียบ สามารถ
แสดงได้ดังนี้ 

∗
𝑙𝑛 ∗


𝐵


𝑠𝑖𝑛  

            (4) 

สมการข้างต้นนี้เรียกว่าสมการการไหลแบบหมุนวน แต่เนื่องจาก
สมการข้างต้นไม่เป็นไปตามทฤษฎีการไหลในท่อผิวเรียบ และขรุขระ 
ทำให้สมการนี ้ไม่สามารถใช้อธิบายการไหลภายในท่อได้อย่าง
ครบถ้วน จึงได้มีการศึกษาและเสนอสมการท่ีอธิบายโปรไฟล์ความเร็ว
การไหลภายในท่อเรียบ [5], [6] โดยสมการสามารถแสดงได้ดังนี้ 

∗
𝑙𝑛 ∗


𝐵


𝑠𝑖𝑛

        (5) 

จากนั้นได้มีการพัฒนาสมการสำหรับอธิบายการไหลในท่อ โดย
ทดสอบจากข้อมูลการไหลในท่อ ซึ่งวิเคราะห์อัตราส่วนระหว่าง
ความหนืดของความปั่นป่วน และปัจจัยเเรงเสียดทานของการไหล 
[7], [8] โดยสมการสามารถแสดงได้ดังนี้ 

∗
𝑙𝑛 ∗


𝐵


𝑠𝑖𝑛

       (6) 

Guo and Julien [9] ได้ศึกษาการใช้สมการการไหลแบบหมุน
วนสมการที่ (6) กับการไหลในทางน้ำเปิด ที่มีตะกอนโดยใช้ข้อมูล
ข อ ง  Cloeman and Neil [10], Kironoto and Graf [11], Lyn 
[12], Sarma and Prasad [13] ในการทดสอบ  

จากข้อมูลดังกล่าวพบว่ายังไม่มีการเสนอสมการสำหรับการไหล
ในทางน้ำเปิดแบบขั้นบันไดที่เหมาะสมกับทฤษฎีของสมการการไหล
แบบหมุนวน ดังนั้นการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้
สมการการไหลแบบหมุนวนร่วมกับการไหลแบบปั ่นป่วน เพ่ือ
อธิบายการไหลในทางน้ำเปิดแบบขั้นบันได และวิเคราะห์ข้อมูลที่มี
อยู่เพื่อหาค่าคงที่การไหลแบบหมุนวนของโคลส์    ที่เหมาะสม
กับการไหลในรูปแบบดังกล่าว 

2. ข้อมูล และการวิเคราะห์ตัวแปรการไหล 

ในการศึกษาน้ีใช้ข้อมูลจากการทดลองของ Frizell [14], Ward 
[15], Boes and Hager [16], Hunt and Kadavy [17] แ ล ะ 
Lueker [18] โดยแต่ละข้อมูลมี องศาของขั้นบันได และ ความสูง
ของขันบันไดที่แตกต่างกันทั้งนี้เพ่ือการวิเคราะห์ที่หลากหลาย 

2.1. ข้อมูลการไหลในทางน้ำเปิดแบบขัน้บนัได 

 Frizell [14] ศึกษาโดยใช้แบบจำลองทางกายภาพ ความยาว 4.72 
เมตร ความสูงรวม 2.36 เมตร และความกว้าง 0.457 เมตร โดยกำหนดมุม
ของรางน้ำ 26.6 องศา ความลาดเอียงของขั้นบันได คือ 0 และ 15 องศา 
มีความสูงของขั้นบันได คือ 5.10 เซนติเมตร ความกว้างของขั้นบันได คือ 
10.20 เซนติเมตร อัตราการไหลที่ใช้ในการทดสอบเท่ากับ 0.245 ลูกบาตร์
เมตรต่อวินาที ผลการทดสอบพบว่าขั้นบันไดที่มีความลาดชัน 0 องศา 
สามารถสลายพลังงานได้ดีกว่าขั้นบันไดที่มีความลาดชัน 15 องศา 

Ward [15] ศึกษาโดยใช้แบบจำลองทางกายภาพ ความยาว 34.14 
เมตร ความสูงรวม 15.24 เมตร และความกว้างของราง 1.22 เมตร โดย
กำหนดมุม 26.60 องศา มีความสูงของขั้นบันได คือ 60.96 เซนติเมตร 
ความยาวของขั้นบันได คือ 30.48 เซนติเมตร อัตราการไหลที่ใช้ในการ
ทดสอบอยู่ระหว่าง 0.57-3.28 ลูกบาตร์เมตรต่อวินาที ผลการทดสอบการ
ไหลในทางน้ำเปิดแบบขั้นบันไดสามารถสลายพลังงานความเร็วได้ถึง 32% 

Boes and Hager [16] ศึกษาโดยใช้แบบจำลองทางกายภาย ความ
ยาว 5.7 เมตร และความกว้า 0.5 เมตร โดยกำหนดมุม 30, 40, 50 องศา 
ตามลำดับ โดยมีความสูงของขันบันได เท่ากับ 23.10, 46.20, และ 92.40 
มิลลิเมตร สำหรับความลาดเอียง 30 องศา ความสูงขั้นบันได เท่ากับ 
31.10 และ 93.30 มิลลิเมตร สำหรับความลาดเอียง 50 องศา และ ความ
สูงของขันบันไดเท่ากับ 26.10 มิลลิเมตร สำหรับความลาดเอียง 40 องศา 
โดยอัตราการไหลในการทดลองอยู่ระหว่าง 0.023-0.19 ลูกบาตร์เมตรต่อ
วินาที ผลศึกษานี้ได้เสนอสมการกำลังเพื่ออธิบายการกระจายความเร็ว
การไหลในทางน้ำเปิด ซึ่งได้ผลความแม่นยำอยู่ที่ 80%  

Hunt and Kadavy [17] ศึกษาโดยใช้แบบจำลองทางกายภาย ความ
ยาว 10.82 เมตร และกว้าง 1.8 เมตร ส่วนบ่น ยาว 2.44 เมตร ความสูง
รวมของขั้นบันได 1.52 เมตร รวมทั้งหมด 40 ขั้น โดยบันไดแต่ละขั้น สูง 
3.8 เซนติเมตร และกว้าง 15.2 เซนติเมตร ความชันของรางน้ำ 14 องศา 
โดยอัตราการไหลในการทดลองอยู่ระหว่าง 0.18-1.48 ลูกบาตร์เมตรต่อ
วินาที โดยมีตำแหน่งการเก็บข้อมูล ผลการทดสอบพบว่ามีค่าการสูญเสีย
พลังงานจากการไหลประมาณ 30% 

Lueker [18] ศึกษาโดยใช้แบบจำลองทางกายภาพ ความยาว 40.2 
เมตร และกว้าง 2.74 เมตร ประกอบด้วยรางน้ำที่มีความชัน 2 องศา ยาว 
23.46 เมตร และขันบันไดยาวทั้งหมด 2.35 เมตร รวมขันบันไดทั้งหมด 
68 ขั้น ความชันของรางน้ำ 21.8 องศา โดยอัตราการไหลในการทดลองอยู่
ระหว่าง 0.19-2.56 ลูกบาตร์เมตรต่อวินาที ผลการทดสอบ พบว่าทาง
ระบายน้ำล้นสามารถกระจายพลังงานได้ถึง 45% 

2.2. การวิเคราะห์ตวัแปรการไหล 

 โดยทั ่วไปการไหลในทางน้ำเปิดแบบขั ้นบันไดมีลักษณะการ
กระจายความเร็วของหน้าตัดการไหลตามความลึกของน้ำ ซึ่งมีลักษณะ
คล้ายคลึงกับสมการพาราโบลาพื้นฐาน จากข้อมูลข้างต้นสามารถจัด
ข้อมูลให้อยู ่ในรูปสมการพาราโบลาพื้นฐาน โดยกำหนดแกน x คือ 
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ความลึกจากขั้นบันไดจนถึงผิวน้ำ 𝑦 𝑑  และแกน y คือ ความเร็ว
การไหลตามความลึกการไหล 𝑢  สมการสามารถแสดงได้ดังนี้ 

𝑢 𝐵 𝑦 𝑑 𝐵 𝑦 𝑑 𝐶            (7) 

เมื่อ 𝐶  ค่าคงที่ของสมการ ดังนั้นจากทฤษฎีที่ใช้ในการหา
จุดยอด, จุดสูงสุด และ จุดต่ำสุดของสมการพาราโบลาพื ้นฐาน 
สามารถประยุกต์เพื่อใช้หาขอบเขตชั้นการไหล 𝛿  และความเร็ว
สูงสุด 𝑢  โดยสมการสามารถแสดงได้ดังนี้ 

𝛿                              (8) 

𝑢 𝐶                           (9) 

จากนั้นเมื ่อทราบค่าขอบเขตชั้นการไหล 𝛿  และความเร็ว
สูงสุด 𝑢  สามารถวิเคราะห์ตัวแปรโดยใช้สมการการไหลแบบ
หมุนวน โดยจัดรูปสมการที่ (6) ให้อยู่ในรูปของ Velocity-Defect 
Law Deviation จากการวิเคราะห์โดยใช้สมการดังกล่าวหาตัวแปร
การไหล ของการไหลที่มีตะกอนซึ่งได้ค่าตัวแปรใกล้เคียงกับข้อมูลที่
เก็บวัดได้จริง [9] โดยสมการสามารถแสดงได้ดังนี้ 

∗
𝑙𝑛 

𝑐𝑜𝑠
           (10) 

จัดรูปสมการที ่ (10) ให้อยู ่ในรูปสมการลอการิทึมพื ้นฐาน 
สามารถแสดงได้ดังนี้ 

𝑢 ∗ 𝑙𝑛 𝐵𝑢∗                      (11) 

เมื่อ 

𝐵𝑢∗ 𝑢


𝑐𝑜𝑠
           (12) 

𝐵𝑢∗ 𝑢 ∗ 2                 (13) 

เมื่อ  𝑦 𝑑 / จากนั้นใช้สมการที่ (11) และสมการที่ 
(13) ในการหาค่าของตัวแปร 𝑢∗ และ   จากการศึกษาขอบเขต
ชั้นการไหลแบบปั่นป่วนแบบพื้นผิวเรียบ และแบบพื้นผิวขรุขระ
พบว่า 𝑑 0.25𝑘  [19] โดยที่ 𝑘  ความสูงของขั้นบันไดใน
ทิศทางเดียวกับการไหล 𝑘 ℎ𝑐𝑜𝑠𝜃  

2.2.1. ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล  

การวิเคราะห์ข้อมูลการไหลตามสมการทั้งหมดในหัวข้อ 2.2 
โดยจะใช้ข้อมูลของ Frizell [14] แสดงตัวอย่างเพื่อให้เห็นขั้นตอน 
โดยเริ่มจากการนำข้อมูลที่ได้จากการเก็บวัดจากการทดสอบมาจัด
อยู่ในรูปของตาราง แสดงดังตารางที่ 1  

ตารางท่ี 1 ความเร็วการไหล 𝑢 𝑚/𝑠  และตำแหน่งของการเก็บ
วัดข้อมูล 𝑦 𝑑 𝑚  

𝑦 𝑑 𝑚  𝑢 𝑚/𝑠  
0.019 2.055 
0.021 2.247 
0.027 
0.034 
0.039 
0.046 
0.052 
0.064 
0.077 
0.090 
0.102 
0.115 
0.127 
0.140 
0.148 

2.700 
3.083 
3.274 
3.449 
3.605 
4.058 
4.110 
4.145 
4.163 
4.215 
4.337 
4.389 
4.424 

จากตารางที่ 1 ทราบว่าตำแหน่งของการเก็บข้อมูล 𝑦 𝑑  

เท่ากับ 0.148 m ซึ่งมีค่าความเร็วการไหลสูงสุดเท่ากับ 4.424 m/s  
ทำการพล็อตกราฟโดยกำหนดแกน x คือ ความลึกจากขั้นบันได
จนถึงผิวน้ำ 𝑦 𝑑  และแกน y คือ ความเร็วการไหลตามความ
ลึกการไหล 𝑢   ซึ่งสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 1 จากรูปที่ 1 สามารถ
เขียนให้อยู่ในรูปแบบของสมการที่ (7) ได้ดังนี้  

𝑢 220.34 𝑦 𝑑 51.46 𝑦 𝑑 1.43  (14) 

จากสมการที่ (14) สามารถคำนวณหาขอบเขตชั้นการไหล 𝛿  
และคำนวณหาความเร็วส ูงส ุดของการไหล 𝑢  โดยแทนค่า 
𝐵 220.34, 𝐵 51.46 และ 𝐶 1.43 ลงในสมการ
ที่ (8) และสมการที่ (9) ตามลำดับได้ดังนี้  

 𝛿 .

.
0.117 𝑚            (15) 

𝑢 1.431
.

.
4.436 𝑚/𝑠     (16) 
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รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วของการไหล, 𝑢 𝑚/𝑠  
(แกน y) เปรียบเทียบกับตำแหน่งที ่เก็บข้อมูล, 𝑦
𝑑 𝑚  (แกน x) 

ดังนั้นจากการคำนวณข้างต้นทำให้ทราบค่า ความเร็วสูงสุดของ
การไหลในทางน้ำเปิดแบบขั้นบันได 𝑢  และขอบเขตชั้นการ
ไหล 𝛿  ของหน้าตัดการไหล 

จากนั ้นสามารถทำการคำนวณหาค่าความเร็วเฉือน 𝑢∗  และ
ค่าคงที่การไหลแบบหมุนวนของโคลส์   โดยใช้สมการที่ (11) สมการ
ที่ (13) และค่าจากตารางที่ 1 โดยนำค่าขอบเขตชั้นการไหล 𝛿  หาค่า
อัตราส่วนระหว่างตำแหน่งที่เก็บข้อมูลกับขอบชั้นเขตการไหล 𝑦

𝑑 /   พบมีว่าข้อมูลทั้งหมด 12 ข้อมูลที่มีค่าอยู่ในช่วง 0  1 
จากนั้นนำข้อมูลตามตารางตารางที่ 1 พล็อตกราฟให้อยู่ในรูปสมการ
ลอการิทึมพื้นฐานโดย กำหนดแกน x คือ อัตราส่วนระหว่างตำแหน่งที่
เก็บข้อมูลกับของเขตการไหล   และแกน y คือ ความเร็วการไหลตาม
ความลึกการไหล 𝑢  สามารถแสดงดังรูปที่ 2 จากรูปที่ 2 สามารถเขียน
ให้อยู่ในรูปแบบของสมการที่ (11) ได้ดังนี้  

𝑢 1.235𝑙𝑛 4.505                  (17) 

จากสมการที่ (17) มีความชันเท่ากับ u∗/𝑘 1.235 สามารถ
คำนวณหาความเร็วเฉือน u∗  โดยหาจากความชันของสมการที่ (17) 
กำหนดให้ค่าคงท่ีของ von Karman 𝑘 0.41 ได้ดังนี้ 

𝑢∗ 1.235𝑘 1.235𝑥0.41 0.506 𝑚/𝑠   (18) 

จากสมการที่ (17) ค่าคงที่ของสมการเท่ากับ 𝐵𝑢∗ 4.505 
สามารถคำนวณหาค่าคงท่ีการไหลแบบหมุนวนของโคลส์   โดย
แทนค่า 𝐵𝑢∗, 𝑢  และ 𝑢∗ ลงในสมการที่ (13) สามารถเขียนได้ดังนี้  

 0.5 4.505 4.436
.

.
0.139  (19) 

 

รูปที่ 2  ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วของการไหล, 𝑢 𝑚/𝑠  
(แกน y) เปรียบเทียบกับอัตราส่วนระหว่างตำแหน่งที่
เก็บข้อมูลกับของเขตการไหล   (แกน x) 

ดังนั้นจากการคำนวณตามขั้นตอนที่กล่าวมาในหัวข้อ 2.2.1 กับ
ข้อมูลทุกชุด เพื่อหาค่าคงท่ีการไหลแบบหมุนวนของโคลส์   โดย
กำหนดให้ค่าคงที่ของ von karman 𝑘  มีค่าเท่ากับ 0.41 พบว่ามี
ค่าคงท่ีการไหลแบบหมุนวนของโคลส์   เฉล่ียเท่ากับ 0.126 

3. ขั้นตอนการศึกษา 

การศึกษานี้สามารถแบ่งลำดับขั้นตอนแสดงดังรูปที่ 3 

รวบรวมข้อมูลการ
ทดสอบการไหลในทางนํ้า

เปิดแบบขั้นบันได

วิเคราะห์หาตัวแปรที่เก ี่ยวข้องกับการ
ไหลในทางน้ําเปิดแบบขั้นบันได

วิเคราะห์หาตัวแปรที่เก ี่ยวข้องกับการ
การไหลแบบหมุนวน

วิเคราะห์ทฤษฎีการไหลในทางนํ้าเปิด
แบบขันบันได 

วิเคราะห์หาฟังก์ชันการไหลแบบหมุนวน
ของการไหลในทางน้ําเปิดแบบข้ันบันได

เสนอสมการท่ีเหมาะสมส ําหร ับการไหล
ในทางน้ําเปิดแบบขั้นบันได

เปร ียบเทียบผลระหว่างสมการการไหล
แบบหมุนวนสมการที่ (10) กับสมการ
การไหลแบบหมุนวนที่เหมาะสําหร ับ
การไหลในทางนํ้าเปิดแบบขั้นบันได

สมการที่ (41)  

รูปที่ 3  แผนผังขั้นตอนการศึกษา 

4. แก้ไขสมการการไหลแบบหมุนวน 

ในบทนี้ทำการศึกษาเพื่อแก้ไขสมการการไหลแบบหมุนวนให้มี
ความเหมาะสมสำหรับการไหลในทางน้ำเปิดแบบขันบันได โดยส่วน
ที่ 1 วิเคราะห์ทฤษฎีของการไหลแบบขั้นบันได ส่วนที่ 2 วิเคราะห์
ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงความดัน ส่วนที่ 3 วิเคราะห์
ตัวแปรที ่มีอิทธิพลต่อความเค้นเฉือนบริเวณผนัง และส่วนที่ 4 
แสดงผลการเปรียบเทียบสมการการไหลแบบหมุนวน 
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4.1. วิเคราะห์ทฤษฎีการไหลแบบข้ันบันได 

 การศึกษานี ้กำหนดขอบเขต การพิจารณาการไหลแบบ
ขั้นบันไดที่มีสภาพการไหลแบบปั่นป่วน โดยสมมุติให้เป็นการไหล
แบบไม่สามารถอัดตัวได้ การไหลผ่านหน้าตัดการไหลเป็นการไหล
คงที ่ ในท ิศทางแกน x และกำหนดให้ต ัวแปรท ุกต ัวไม่ม ีการ
เปลี ่ยนแปลงตามแกน z วิเคราะห์โดยใช้สมการโมเมนตัม และ
สมการความต่อเนื่อง โดยสามารถแสดงสมการได้ดังนี้ 

สมการความต่อเนื่อง (Continuity Equation) 

0                   (20) 

สมการโมเมนตัม (Momentum Equation) 

𝑥 𝜌

                                                                    (21) 

𝑦 𝜌

                                                                    (22) 
จากรูปที ่ 4(a) เมื ่อวิเคราะห์การไหลในทิศทางแกน x โดย

สมการสามารถแสดงได้ดังนี้ 

𝑑𝑦𝑑𝑧 𝑃𝑑𝑦𝑑𝑧 𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧 𝜏 𝑑𝑥𝑑𝑧

                      𝜏 𝑑𝑥𝑑𝑧 𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧  𝐹    (23) 

จากเงื่อนไขของขอบเขตที่ใช้วิเคราะห์การไหลในทางน้ำเปิด
แบบขั ้นบันได เมื ่อใช้ร่วมกับสมการที ่ (20), สมการที่ (21) และ
สมการที่ (22) นำเงื่อนไขทั้งหมดแทนลงในสมการที่ (23) และจาก
รูปที่ 4(a) วิเคราะห์พื้นผิวการไหลของปริมาตรควบคุมที่สนใจ ใน
ทิศทาง 𝑑𝑥, 𝑑𝑦 และ 𝑑𝑧 โดยเป็นพ้ืนผิวที่ถูกแรงดัน และความเค้น
เฉือนกระทำเนื่องจากการไหล สมการสามารถแสดงได้ดังนี้ 

𝑦 𝑑 𝐻 2𝜏 2 𝐻

                                                    𝑦 𝑑  0         (24) 

เมื่อ 𝜏  ความเค้นเฉือน เนื่องจากการไหลในทางนำ้เปิดแบบ
ขั้นบันได ถูกแบ่งเป็นชั้นการไหลย่อยๆ ดังนั้นการวิเคราะห์หน้าตัดการ
ไหลจึงจำเป็นต้องวิเคราะห์ความหนืดระหว่างชั้นของการไหลด้วย จาก
การวิเคราะห์ความหนืดของชั้นการไหลสำหรับการไหลในทางน้ำเปดิที่
มีท้องน้ำแบบลาดเอียง [20] ได้เสนอสมการดังนี้ 

𝜏 𝜌𝜀̅                           (25) 

เมื่อ 𝜀 ̅ 𝑢∗𝐻, 𝑢∗
𝜏0
𝜌  และ   ความหนืดของชั้นการ

ไหลแบบไร้มิติ 

x
x+dx

                   

ks

z0

d

l
h

HT

L
 

รูปที่ 4 (a) การวิเคราะห์การไหลในทางน้ำเปิดแบบขั้นบันไดโดยใช้สมการโมเมนตัม, (b) ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การไหลในทางน้ำ
เปิดแบบขั้นบันได 

จากสมการที่ (25) พบว่าความเร็วเฉือนมีความสัมพันธ์กับความ
เค้นเฉือนท้องน้ำ ดังนั้นจึงต้องหาค่าของความเค้นเฉือนท้องน้ำ โดย
การอินทิเกรตสมการที่ (24) ทำให้สามารถหาค่าคงที่การอินทิเกรต
ซึ่งมีค่าเท่ากับ 2𝜏 𝐻  จากนั้นแทนค่าคงที่ลงในสมการที่ (24) 
และจัดรูปสมการใหม่ จะสามารถแสดงได้ดังสมการท่ี (26) 

𝜏 𝑦 𝑑   (26) 

แทนค่า 𝑦 𝑑 𝐻,  𝜏 0  ลงในสมการที่ (26) และ
จัดรูปสมการ เพ่ือให้รูปแบบของสมการมีความคล้ายคลึงกับสมการ
การไหลแบบหมุนวน จะสามารถแสดงได้ดังสมการท่ี (27) 

(a) (b) 
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∗ 
 


   (27) 

แทนค่า  𝑦 𝑑 /𝐻  ลงในสมการที่ (27) และจัดรูป
ใหม่ จากนั้นทำการอินทิเกรต จะได้สมการเป็น 

∗


 




 


𝑑                (28) 

เนื่องจากสมการที่ (28) มีตัวแปรที่ไม่สามารถหาค่าได้อยู่ ดังนั้น
จึงใช้วิธีทางคณิตศาสตร์ผนวกกับลักษณะการไหลของการไหลแบบ
ขั ้นบันได เพื ่อแก้ปัญหาโดยจากสมการที ่ (28) แสดงให้เห็นว่า
อ ิทธ ิพลที ่ม ีผลต ่อโปรไฟล ์ความเร ็วของการไหลแบ่งเป ็น 2
ส่วนประกอบด้วย ส่วนที่ 1 คือ 

 
 ซึ่งได้รับอิทธิพลจากความ

เค้นเฉือนบริเวณผนัง และส่วนที่ 2 คือ 


 


𝑑  ซึ่งได้รับ
อิทธิพลจากการเปลี่ยนระดับของความดัน ดังนั้นจากผลของความ
เค้นเฉือนเป็นไปตามโปรไฟล์การไฟลแบบขั้นบันได จากรูปที่ 4(a) 
และรูปที่ 4(b) Guo and Julien [8] จึงสันนิษฐานให้เทอมแรก
สามารถหาค่าได้โดยสมการลอการิทึม แสดงได้ดังนี้ 

∗
ln ∗


𝐴 𝑤    𝑤        (29)  

เมื ่อ 𝑤   และ 𝑤   เป็นฟังก์ชันการไหลแบบหมุนวน
ของการไหลในทางน้ำเปิดแบบขั้นบันได                               

4.2. วิเคราะห์ความเคน้เฉือนแบบไร้ผนัง 

 เมื ่อพิจารณาขอบเขตการกระจายแรงดันของการไหลแบบ
ขั้นบันได 𝑤  


 


𝑑  ซึ่งถือได้ว่าเป็นความเค้นเฉือน
แบบไร้ผนังซึ่งคล้ายคลึงกับขอบเขตการไหลผ่านพื้นผิวโค้ง สามารถ
วิเคราะห์ขอบเขตของ 𝑤′   โดยใช้วิธีทางคณิตศาสตร์ ได้ผลดังนี ้

𝑤  0 0                        (30)  

𝑤′  1 0                        (31)  

เนื่องจาก 𝑤   มีลักษณะคล้ายคลึงกับการเฉือนแบบไร้ผนัง 
ดังนั้นจากรูปที่ 4(b) จะสังเกตได้ว่า  𝑊   บริเวณท้องน้ำ หรือ 
 0 จะมีค่าเท่ากับ ดังนั้น 

𝑤  0 0                        (32)  

จากการศึกษาสมการการไหลแบบหมุนวน [3] เสนอขอบเขต
ฟังก์ชันการไหลแบบหมุนวนของการไหลในทางน้ำเปิดเมื่อ  1 
แสดงได้ดังนี้ 

𝑊  𝑤  1 2                 (33)  

เนื่องจากลักษณะของหน้าตัดการไหลเป็นไปตามสมการโพลิโน
เมียล ดังนั้นจึงเลือกใช้สมการโพลิโนเมียลกำลังสาม เพราะยิ่งกำลัง
สูงขึ ้นจะส่งผลลน้อยลงต่อการคำนวณ ดังนั ้นจากเงื ่อนไขของ
ขอบเขตการไหล จะได้สมการดังนี้ 

∗
𝑙𝑛 ∗


𝐴 𝑤  4 6                

(34)  

จากผลการวิเคราะห์ขอบเขตการไหล โดยใช้วิธี พบว่าสมการความ
เค้นเฉือนแบบไร้ผนัง มีความคล้ายคลึงกับสมการของ White [21] 

4.3. วิเคราะห์ความเคน้เฉือนบรเิวณผนัง 

 เมื่อพิจารณาอิทธิพลจากความเค้นเฉือนบริเวณผนังของการไหล
แบบขั้นบันได โดยใช้วิธีทางคณิตศาสตร์ สามารถวิเคราะห์ขอบเขต
ของ 𝑤   จากสมการที่ (34)  โดยใช้วิธีทางคณิตศาสตร์ ได้ผลดังนี้ 

𝑤′  1                         (35)  

𝑤′  0 0                          (36)  

𝑤′′  1                       (37)  

𝑤  0                        (38)  

เนื่องจาก 𝑤   มีลักษณะความเค้นเฉือนบริเวณผนัง ดังนั้น
จาก รูปที่ 4(b) จะสังเกตได้ว่า  𝑊   บริเวณท้องน้ำ เมื่อ  0 
จะมีค่าเท่ากับ ดังนั้น 

𝑤  0 0                     (39) 

จากน้ันทำการวิเคราะห์โดยใช้วิธีทางคณิตศาสตร์ จากขอบเขต
การไหลที่มีผลจากความเค้นเฉือนบริเวณผนัง ได้ดังนี้ 

∗
ln ∗


𝐴 8 2.92k

                        1  6 2.19k 1       (40) 

จากสมการข้างต้นมีค่าแตกต่างจากสมการการไหลแบบหมุนวน
ตามแบบของ [3], [8] เนื่องจากสมการที่ (40)  ได้ถูกปรับเพื่อให้เห
มะสมกับการไหลแบบขั้นบันได ดันนั้นสามารถจัดรูปใหม่โดยแทน
ค่า  1, 𝑢  และ 𝑤 1  0.73 ลงในสมการที ่ (34) 
และทำการจัดรูปใหม่ แสดงได้ดังสมการ  

∗
ln 2 0.73𝑘 8

        2.92k 1  6 2.19k 1       (41) 
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4.4. ผลการเปรียบเทียบ 

 เมื ่อนำสมการที ่ (38) มาทดสอบโดยใช้ข้อมูล Frizell [14], 
Ward [15], Boes and Hager [16], Hunt and Kadavy [17] และ 

Lueker [18] เพื่อแสดงผลเปรียบเทียบค่าของสมการการไหลแบบ
หมุนวนของ Guo and Julien [9] และ สมการการไหลแบบหมุนวน
ที่เหมาะสมกับการไหลแบบข้ันบันได แสดงตัวอย่างผลดัง รูปที่ 5 

                

                   

รูปที่ 5  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่ได้จากการเก็บวัดจริง (แกน x) เปรียบทียบกับข้อมูลที่สามารถคำนวณได้จากสมการ (แกน y), 
(a)คำนวณได้จากสมการที่ (10) และ (b)คำนวณได้จากสมการที่ (41) โดยใช้ข้อมูลของ Frizell [14] 

ดังนั้นจากผลการเปรียบเทียบสมการการการไหลแบบหมุนวนสมการที่ (10) กับสมการการไหลแบบหมุนวนที่เหมาะสมกับการไหลในทางน้ำ
เปิดแบบขั้นบันไดสมการที่ (41) สามารถสรุปโดยใช้ค่าทางสถิติได้ดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2  ข้อมูลทางสถิติของผลการเปรียบเทียบสมการการการไหลแบบหมุนวน 

Authors  
สมการการไหลแบบหมุนวน สมการที่ (10) สมการการไหลแบบหมุนวน สมการที่ (41) 

Correlation coefficient(Rcc)  R Square(R2) Correlation coefficient(Rcc) R Square(R2) 
Frizell [14] 0.947 0.992 0.993 0.992 
Ward [15] 0.873 0.927 0.948 0.938 

Bose and Hager [16] 0.966 0.977 0.975 0.978 
Hunt and Kadavy [17]  0.95 0.972 0.994 0.975 

Lueker [18] 0.91 0.964 0.951 0.961 
 

5. สรุป 

จากการศึกษาสมการหมุนวนร่วมกับสมการการไหลแบบปั่นป่วน
ในการจำลองพฤติกรรมการไหลบนทางน้ำที่มีความชันสูง โดยใช้การ
วิเคราะห์ทางทฤษฎี ทางกายภาพและทางคณิตศาสตร์ จากการ
วิเคราะห์ดังกล่าวทำให้ทราบว่าการไหลในทางน้ำเปิดแบบขันบันได 
ได้รับอิทธิพลจากสองส่วน คือ ความเค้นเฉือนบริเวณผนัง และผลจาก
การไล่ระดับความดัน(การเฉือนแบบไร้ผนัง) เพ่ือปรับสมการลอการิทึม
พื้นฐาน และสมการการไหลแบบหมุนวนให้เหมาะสมสำหรับการไหล
ในทางน้ำเปิดแบบขั้นบันได แสดงในสมการที่ (41) ดังนั้นจากผลการ
วิเคราะห์สามารถสรุปดังต่อไปน้ี 

1) สมการที่เสนอประกอบด้วยกันสามส่วน คือ ส่วนที่เป็น
สมการลอการิทึมโดยสมุติให้ค่าคงที่ของ von Karman มีค่าเท่ากับ
0.41 ส่วนที่เพิ่มเติมเป็นสมการพหุนามกำลัง 3 โดยมีค่าคงที่การไหล
แบบหมุนวนของโคลส์เท่ากับ 0.126 และส่วนที่ปรับแก้ให้มีความ
เหมาะกับการไหลในทางน้ำเปิดแบบขั้นบันได โดยเป็นสมการพหุนาม
กำลัง 4 จะสังเกตได้ว่าในสมการจะมีค่าคงที่การไหลแบบหมุนวนของ
โคลส์ เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะการไหลในทางน้ำเปิดแบบขั้นบันได 
ซึ่งเป็นผลจากการไหลแบบหมุนวนบริเวณขั้นบันได  
2) จากผลการเปรียบเทียบสมการการไหลแบบหมุนวน 
สมการที่ (10) ซึ่งเป็นสมการในรูปแบบของโคไซน์ กับสมการการไหล
แบบหมุนวน สมการที่ (41) ซึ่งเป็นสมการในรูปแบบของสมการพหุ
นาม โดยมีข้อมูลทั้งหมด 68 ชุด จากการเปรียบเทียบเชิงสถิติพบว่า 
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สมการการไหลแบบหม ุนวน สมการท ี ่  (41) ม ีค ่ า Correlation 
coefficient (Rcc) มากกว่าสมการการไหลแบบหมุนวน สมการที่ (10) 
อยู่ใช่ช่วงประมาณ 2-10 เปอร์เซ็นต์ แสดงดังตารางที่ 2 ซึ่งสามารถ
สรุปตามนัยทางสถิติได้ว่า การใช้สมการสมการการไหลแบบหมุนวน 
สมการที่ (41) ในการคำนวณจะได้ข้อมูลที่เป็นไปในทิศทางเดียวกับ
ข้อมูลจากการทดสอบ(ข้อมูลเก็บวัด) และมีความเข้าใกล้กันระหว่าง
ข้อมูลมากกว่าสมการการไหลแบบหมุนวน สมการที่ (10) ดังนั้นการใช้
สมการสมการการไหลแบบหมุนวน สมการที่ (41) มีความเหมาะสมกับ
การไหลในทางน้ำเปิดแบบขั้นบันไดมากกว่า 
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การประเมินผลของการเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดินท่ีมีต่ออัตราการไหลของน้ำโดยใชแ้บบจำลอง MIKESHE  
EVALUATION OF LANDUSE CHANGE EFFECTS ON RIVER FLOW USING MIKESHE MODEL 

ฐิติรักษ์ อภิรักษ์สันติ1,* และชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์ 2  
1 ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย  
2, ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย  

*Corresponding author address: thitirak.a@gmail.com 

บทคัดย่อ 

ลุ่มน้ำแม่แจ่มเป็นส่วนหนึ่งของลุ่มน้ำที่สำคัญของลุ่มน้ำปิงตอนบนที่ตั้งทางภาคเหนือของประเทศไทย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือเพื่อศึกษาผล
ของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในลุ่มน้ำที่มีต่ออัตราการไหลของน้ำในลุ่มน้ำแม่แจ่มโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ MIKESHE พร้อมทั้งทำการ
ปรับเทียบและตรวจพิสูจน์แบบจำลองให้เหมาะสม โดยแบบจำลอง MIKE SHE นี้ใช้ในการวิเคราะห์น้ำท่า ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ข้อมูลทาง
อุตุ-อุทกวิทยาในลุ่มน้ำแม่แจ่ม จากน้ันทำเส้นโค้งแสดงสภาพการไหลของน้ำ (Flow Duration Curves)  เพ่ือเปรียบเทียบอัตราการไหลของแต่ละปี 
จากการศึกษาพบว่าอัตราการไหลจากแบบจำลอง MIKESHE เมื่อเทียบกับค่าที่ได้จากการสำรวจในปี 2543 ได้ค่า RMSE = 27.478 และค่า IA = 
0.875 และปี 2554 RMSE = 56.818 IA = 0.827 ตามลำดับ ผลจากการศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงผลของการเปลี่ยนแปลงอัตราการไหลเนื่องมาจาก
การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ซึ่งสามารถนำผลที่ได้มาใช้ทำการวิเคราะห์หาความเหมาะสมเพื่อนำมาบริหารจัดการที่ดินหรือหาแนวทางป้องกันต่าง 
ๆ ได้ในอนาคต 
คำสำคัญ: การเปล่ียนแปลงท่ีดิน, MIKESHE, แม่แจ่ม, อัตราการไหล 

Abstract 

Mae Chaem basin is a part of upper Ping river basin in north of Thailand. The objective of this study is to evaluate the 
effect of land use change on river flow in Mae Chaem River Basin using MIKE-SHE. Moreover, suitable model parameters that 
can be calibration and verification based on data. This study is intended to obtain a runoff time series using MIKE SHE models 
by input hydrometeorological data. Flow Duration Curves (FDCs) were used to compare the model simulation result. The 
results indicate that the effect of land use change on river flow.  From this study show runoff from MIKESHE and observe in 
2000 RMSE = 27.478, IA = 0.875 and 2011 RMSE = 56.818, IA = 0.827. Moreover, the result of study can be used for optimize 
land use management and disaster prevention in the future. 
Keywords: Landuse, MIKESHE, Mae Chaem, Flow Rate 

 
1. บทนำ 

การเพิ่มขึ้นของประชากร ประกอบกับความต้องการใช้ที ่ดิน 
เพื่อใช้ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่น ๆ มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น เช่น การ
พัฒนาเมือง การเพิ ่มตัวเขตอุตสาหกรรม เป็นต้น เมื ่อมีความ
ต้องการใช้ที่ดินมากขึ้น จึงทำให้เกิดแนวคิดในการใช้ที่ดินเพิ่มขึ้น
ตามไปด้วย กล่าวคือ มีการการนำพื้นที่เหมาะสมทางทำการเกษตร
มาใช้ในการขยายเมืองหรือการนำพื้นที่ที ่ไม่เหมาะสมต่อการทำ
การเกษตรมาใช้ในการเกษตร  โดยการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินนี้ได้
ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ทำให้ที่ดินเกิดการ
เปลี่ยนแปลง หรือเรียกได้ว่า มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดิน (Land use change)   

ลำน้ำแม่แจ่มเป็นลุ่มน้ำที่มีความสำคัญต่อคนหลายกลุ่มที่อาศัย
ในบริเวณลุ่มน้ำ และยังสำคัญต่อพื้นที่ภาคกลางเพราะแม่น้ำจากลุ่ม
น ้ำแจ ่มไหลออกไปรวมที ่แม ่น ้ำป ิงถ ึง  40% และ 16% ของ

เจ้าพระยามาจากลุ่มน้ำแม่แจ่ม หากปริมาณน้ำจากลุ่มน้ำนี้ลดลงจะ
มีผลกระทบกับลุ่มน้ำอื่นตามไปด้วย นอกจากนั้นลุ่มน้ำนี้ยังเป็นส่วน
ชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพ
ทั้งพันธุ์พืชและสัตว์ป่าในลุ่มน้ำนี้ด้วย [4] 

P.Thanapakpawin, J.Richey, D.Thomas and S.Rodda [1] 
ทำการศึกษาเรื่องความขัดแย้งระหว่างพื้นที่ตอนบนที่มีการขยายตัว
ทางการเกษตรกับเขื ่อนชลประทานด้านท้ายน้ำเนื ่องจากความ
ต้องการการใช้น้ำอย่างตึงเครียดในลุ่มน้ำแม่แจ่มในจังหวัดเชียงใหม่
ประเทศไทย โดยใช้ระบบอุทกวิทยาประกอบกับการใช้ที่ดินในลุ่ม
น้ำแม่แจ่ม  3 เหตุการณ์ที่เป็นไปได้ คือสถานการณ์ที่ป่าเป็นพื้นที่
การเกษตรขยายตัวและสถานการณ์ที่กลับกันคือพื้นที่การเกษตร
กลายเป็นป่า ซึ่งใช้ข้อมูลตั้งแต่ปี  ค.ศ. 1989 - 2000 โดยเน้นไปท่ี
ระดับความสูงและอิทธิพลจากเขื่อนชลประทานโดยจำลองพื้นที่ลุ่ม
น ้ ำ โ ด ย ใ ช้  estimated hydrology soil vegetation model  ( 
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DHSVM ) 
การศึกษานี้ได้เลือกแบบจำลอง MIKESHE ซึ่งแบบจำลองนี้เป็น

แบบจำลองที่สามารถประเมินศักยภาพของลุ่มน้ำได้ จึงถูกนำมาใช้
ในงานวิจัยนี้  

2. วัตถุประสงค ์

1. เพื ่อศึกษาการจำลองสภาพการไหลของน้ำโดยใช้แบบจำลอง 
MIKE SHE 
2. เพื่อวิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินที่มีต่อปริมาณน้ำท่า
โดยใช้แบบจำลอง MIKE SHE 

3. วิธีการศึกษา  

อุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

งานวิจัยนี้ได้เลือกแบบจำลอง MIKESHE ในการจำลองสภาพการไหล
ของลำน้ำในลุ่มน้ำแม่แจ่ม โดยใช้ร่วมกับแบบจำลอง MIKE 11  

 
รูปที่ 1 ตำแหน่งที่ต้ังของลุ่มน้ำแม่แจ่มและสถานีวัดน้ำฝนและ

สถานีวัดน้ำท่า P.14 

1.  แบบจำลอง MIKESHE 

แบบจำลอง MIKESHE เป็นแบบจำลองทางอุทกวิทยาโดย
สามารถจำลองการไหลของน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน และวัฏจักรทาง
อุทกวิทยาบนพื ้นดิน สามารถปรับเปลี ่ยนข้อมูลได้อย่างอิสระ 
แบบจำลอง MIKESHE ครอบคลุมกระบวนการที่สำคัญในวงจรทาง
อุทกวิทยา รวมถึงโมเดลการประมวลผลสำหรับ การคายระเหย 
(Evapotranspiration), การไหลบนผิวดิน, การไหลแบบไม่อิ ่มตัว 
(Unsaturated flow), การไหลของน้ำใต้ดิน (Groundwater flow), 
และการไหลในลำน้ำ (channel flow) [3] แบบจำลอง MIKESHE 
ดังรูปที่ 2 และแบบจำลอง MIKESHE สามารถนำแบบจำลอง MIKE 
11 มาช่วยในการจำลองการไหลในลำน้ำได้ 
2 แบบจำลอง MIKE11 (Hydrodynamic Model : MIKE11-HD ) 

แบบจำลอง MIKE 11 สามารถเพิ ่มการคำนวณในลำน้ำที่
สลับซับซ้อนได้ เช่น ทะเลสาบ และอ่างเก็บน้ำ และโครงสร้างใน
แม่น้ำ เช่น ประตูระบายน้ำ (Gates, Sluices) และ ฝาย (Weir) [3]  
ซึ่งแบบจำลอง MIKESHE จะนำข้อมูลที่ได้จากแบบจำลอง MIKE 11 

มาเชื ่อมโยงกับรูปแบบระบบท่อระบายน้ำ หรือความสัมพันธ์
ระหว่างน้ำฝนและระบบระบายน้ำ ใต้ดิน 

แบบจำลอง MIKE11  ที่ใช้ร่วมกับแบบจำลอง MIKESHE  
คือจำลองสภาพการไหล (Hydrodynamic Model : MIKE11-HD ) 
เพื ่อจำลองการเคลื่อนที่ของน้ำใน 1 มิติ โดยใช้ข้อมูลรูปตัดขวาง
ตลอดลำน้ำ เพ่ือคำนวนหาอัตราการไหลของน้ำและค่าระดับน้ำ 

ข้อมูลที่ใช้ในการวเิคราะห ์

รวบรวมข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลหน้าตัดของแม่น้ำแม่แจ่ม 
และข้อมูลอุตุอุทกวิทยาของสถานีน้ำฝนและสถานีน้ำท่าของปีพ.ศ.
2543 และ 2554 ในรูปแบบไฟล์ต ่าง ๆเพื ่อนำเข้าแบบจำลอง 
MIKESHE และ MIKE 11 

 
 

รูปที่ 2  กระบวนการนำเข้าข้อมูลเพ่ือจำลองวัฏจักรน้ำบนที่ดิน
โดยใช้แบบจำลอง MIKE SHE 

3.1. ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ 

3.1.1. ขอบเขตลุ่มน้ำแม่แจ่ม 

จากรูปที่ 3 (ขวา) แสดงขอบเขตของลุ่มน้ำแม่แจ่มในรูปแบบก
ริดไฟล์.dfs2 ขอบเขตลุ่มน้ำต้ังอยู่ ละติจูด 18° 06’ – 19° 10’ องศา
เหนือ ไปจนถึง 98° 04’ – 98°34’  ลองจิจูดองศาใต้ 

3.1.2. ลักษณะภูมิประเทศของลุ่มน้ำแม่แจ่ม 

รูปที่ 3 (ซ้าย) แสดงลักษณะภูมิประเทศของลุ่มน้ำแม่แจ่มใน
รูปแบบกริดไฟล์.dfs2 ขอบเขตลุ่มน้ำตั้งอยู่ UTM 47 เช่นเดียวกับ
ขอบเขตลุ่มน้ำ 

200 km 
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รูปที่ 3 ขอบเขตพ้ืนที่ของลุ่มน้ำแม่แจ่ม (บน) และลักษณะภูมิ
ประเทศของลุ่มน้ำแม่แจ่ม (ล่าง) 

3.1.3. ข้อมูลการใช้ที่ดิน 

ในรูปที่ 4 แสดงการใช้ที ่ดินของปี พ.ศ.2543 และ 2554 ใน
งานวิจัยนี ้ ได้แบ่งการใช้ที ่ดินออกเป็น 5 ชนิด A (Agriculture) 
หมายถึงการเพาะปลูก F (Forest) หมายถึงป่า U (Urban) หมายถึง
เมือง W (water body) หมายถึงแหล่งน้ำ M (Miscellaneous) 
หมายถึง เหมือง โดยแต่ละชนิดมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบปี 2543 
และปี 2554 ดังแผนภูมิแท่งรูปที่ 5 และในตารางที่ 1 แสดงค่า LAI 
(Leaf of area index) ที่เป็นดัชนีค่ารับแสงและการเจริญเติบโต
ของพืช และค่า RD (Root deft) ที่แสดงถึงการแผ่กระจายรากของ
การทำการเกษตร  

 
รูปที่ 4 การใช้ที่ดิน ของปี พ.ศ.2543 และ 2554 ที่นำเข้า

แบบจำลอง MIKESHE 

 
รูปที่ 5 รูปแผนภูมิแท่งแสดงร้อยละของการใช้ที่ดินแต่ละชนิดใน

พ้ืนที่ลุ่มน้ำแม่แจ่มปี พ.ศ.2543 และ 2554 

 
ตารางท่ี 1 ค่า LAI, RD ของการใช้ที่ดินแต่ละชนิด 

3.2. ข้อมูลทางอุตุ-อุทกวิทยา 

3.2.1. ข้อมูลน้ำฝน 

ข้อมูลน้ำฝนที่ใช้เป็นข้อมูลน้ำฝนสูงสุดรายวันโดยเลือกจาก 6 
สถานี รหัส 300001, 300003, 327007, 327027, 327009, และ 
327010 ของปี พ.ศ.2543 และ 2554 ของกรมอุตินิยมวิทยา โดยมี
รายละเอียดดังตารางที่ 2 หลังจากนั้นได้ทำการการแบ่งพื้นที่ของ

7.5
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0.4 0.0 0.1
11.2

88.1
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80.0

100.0

พืชไร่ ป่าไม้ เมือง แหล่งนํ้า เหมืองแร่

2543 (2000)

2553 (2010)

การใช้ที่ดิน  LAI RD 
Agriculture (A)  5 600 

Forest (F)  6 800 
Urban (U)  1 900 

Water body (W)  4 800 
Miscellaneous (M)  2 200 

2554 (2011) 

ร้อ
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สถานีวัดน้ำฝน เพื ่อหาปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่โดยรอบสถานีวัด
น้ำฝน โดยใช้วิธีหลายเหลี่ยมธีเอสเสน (Thiessen Polygon) ผลที่
ได้เป็นดังรูปที่ 7 แสดงข้อมูลน้ำฝนสูงสุดรายวันของ 6 สถานีในแต่
ละปีที่นำเข้าแบบจำลองโดยแกน X เป็นปริมาณน้ำฝนสูงสุดรายวัน 
(มิลลิเมตร) ในแต่ละวันตลอดปีที่เลือกทำการศึกษาในแกน  

ตารางท่ี 2  ที่ต้ังสถานีวัดน้ำฝนที่เลือกใช้ในแบบจำลอง 

 

 

    
รูปที่ 7   แบ่งพ้ืนที่สถานีวัดน้ำฝนด้วยวิธีห้าเหลี่ยมทีเอสเซน

(Thiessen Method) และข้อมูลน้ำฝนของ 6 สถานีใน
แต่ละปีที่แสดงผลในแบบจำลอง MIKESHE 

3.2.2. ข้อมูลการระเหย 

ข้อมูลการระเหยเป็นข้อมูลการระเหยรายวันของกรม
อุตุนิยมวิทยาของสถานีวัดที่ตั้งอยู่ดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ ละจิจูด 
18.47.24 ลองจ ิ จ ู ด  98.58.37 ท ี ่ แสดงผลในแบบจำลอง 
MIKESHE ดังรูปที่ 8 โดยแกน X เป็นข้อมูลการระเหยรายวัน 
(มิลลิเมตร) ในแต่ละวันตลอดปีที่เลือกทำการศึกษาในแกน Y 

 
รูปที่ 8 ข้อมูลการระเหยรายวันของกรมอุตุวิทยาที่แสดงผลใน

แบบจำลอง MIKESHE 

3.2.3. ระดับท้ายน้ำและอัตราการไหล  

ระดับท้ายน้ำและอัตราการไหลสูงสุดรายวันจากสถานีน้ำท่า 
P.14 ของกรมชลประทาน เลือกใช้ของปี พ.ศ.2543 และ 2554 
และร ูปท ี ่ 9 แสดงข ้อม ูลอ ัตราการไหลด้านท้ายน ้ำท ี ่นำเข้า
แบบจำลอง ที่สถานี  P.14 ที่แสดงผลในแบบจำลอง MIKESHE โดย
แกน X เป็นอัตราการไหลด้านท้ายน้ำ (ลูกบาศก์ดเมตร/วินาที) ใน
แต่ละเดือนตลอดปีที่เลือกทำการศึกษาในแกน Y 

สถานี จังหวัด รหัส 
พิกัด ปี 

พ.ศ. LAT LONG 
อำเภอ 
ขุนยวม 

แม่ฮ่อง 
สอน 

300001 18.49.45 97.56.22 
2543, 
2554 

อำเภอ  
แม่ลาน้อย 

แม่ฮ่อง 
สอน 

300003 18.22.45 97.56.13 
2543, 
2554 

อำเภอ 
แม่แจ่ม 

เชียงใหม่ 327007 18.30.00 98.22.00 
2543, 
2554 

ดอยบ่อ
แก้ว  

(อ.ฮอด) 
เชียงใหม่ 327027 18.09.00 98.24.00 

2543, 
2554 

อำเภอ  
สะเมิง 

เชียงใหม่ 327009 18.49.00 98.46.00 
2543, 
2554 

อำเภอ 
ฮอด 

เชียงใหม่ 327010 18.08.00 98.38.00 
2543, 
2554 
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รูปที่ 9  ข้อมูลอัตราการไหลด้านท้ายน้ำที่นำเข้าแบบจำลอง      
ที่สถานี  P.14 ที่แสดงผลในแบบจำลอง MIKESHE 

3.3. ข้อมูลลำน้ำใน MIKE 11  

ในลุ ่มน้ำแม่แจ่มมีแม่น้ำสายหลักคือแม่น้ำแม่แจ่ม ข้อมูลที่
นำเข้าแบบจำลอง MIKE 11 คือข้อมูลหน้าตัดลำน้ำตลอดจนทั้งลำ
น้ำในลุ่มน้ำแม่แจ่มดังภาพที่ 10 

 

     
รูปที่ 10 รูปหน้าตัดและข้อมูลหน้าตัดที่นำเข้าในแต่ละจุดของลำ

น้ำของแม่น้ำแม่แจ่มที่แสดงผลในแบบจำลอง MIKE11 

3.4. การปรับเทียบ (CALIBRATE RESULT) 

การปรับเทียบแบบจำลองสามารถตรวจสอบผลที ่ได ้จาก
แบบจำลองสอดคล้องกับค่าที่ได้จากการวัดจริงที่ได้บันทึกไว้ โดย
ค่าที่นิยมใช้ตรวจสอบแบบจำลองคือ RMSE ( Root Mean square 
error) ที่มีค่าอยู่ระหว่าง 0 – 1 ถ้าค่า RMSE  มีค่าเข้าใกล้ 1 แสดง

ว่าผลที่ได้จากแบบจำลองมีความสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการวัด
จริง และค่า IA (Index of agreement) 

การปรับเทียบที่ใช้ตรวจสอบในการศึกษานี้เป็นค่าอัตราการไหล
ที่ได้หลังจากนำเข้าข้อมูลทั้งหมดเพื่อการจำลองน้ำท่ามาปรับเทียบ
กับค่าวัดอัตราการไหลจริงที่สถานี P.14 ของลุ่มน้ำแม่แจ่ม 

3.5. ขั้นตอนการทำวิจัย 

นำข้อมูลที่เตรียมจากข้อ 3.1-3.4 เข้าแบบจำลอง MIKESHE 
เพื่อทำการจำลองการไหลของด้านท้ายน้ำ จากนั้นนำอัตรการไหลที่
ได้จากการสังเกตจริงมาเปรียบเทียบ 

4. ผลการวิจัย 

รูปที่ 11 (a) และ (b) แสดงกราฟแสดงอัตราการไหลที่จุดท้าย
น้ำที่ได้จากการสำรวจและที่ได้จากแบบจำลอง MIKESHE เมื่อเทยีบ
กับปริมาณฝนสูงสุดรายวัน โดยปรับเทียบค่าพารามิเตอร์ที ่ใช้ใน
แบบจำลอง ให้ผล RMSE ( Root Mean square error) = 27.478 
และ 56.818 ของปี 2543 และปี 2554 ตามลำดับ และ ค่าการ
ยอมรับได้ (Index of Agreement) = 0.875 และ 0.827 ของปี 
2543 และปี 2554 ตามลำดับ 

 
(a) ปี 2543 

 
(b) ปี 2554 

รูปที่ 11 (a) และ (b) แสดงอัตราการไหลที่ได้จากแบบจำลองเม่ือ
เทียบกับข้อมูลสำรวจจริงจากแบบจำลอง MIKE SHE ที่
จุด P.14 เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณสูงสุดรายวันของป ี
พ.ศ.2543 และ 2554 ตามลำดับ 
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การนำข้อมูลไปใช้ 

นำอัตราการไหลที่ได้จากท้ายน้ำของปี พ.ศ. 2543 และปี พ.ศ. 
2554 มาทำการสลับข้อมูลฝนสูงสุด แล้วนำมาเปรียบเทียบอีกคร้ัง
ในรูปแบบโค้งปริมาณการไหลต่อช่วงเวลา (Flow-duration curve) 
ดังในรูปที่ 12 

  

 
 

รูปที่ 12  เส้นโค้งแสดงสภาพการไหลของน้ำ 

การว ิเคราะห์น ้ำท ่าเม ื ่อม ีการเปลี ่ยนแปลงที ่ด ินโดยใช้
แบบจำลอง MIKE SHE สามารถวิเคราะห์ได้โดยการซ้อนทับข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์สารสนเทศและข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยา ร่วมกับข้อมูลลำ
น้ำโดยวิเคราะห์ด้วยแบบจำลอง MIKE11 หลังจากการปรับเทียบ
ค่าพารามิเตอร์ในแบบจำลอง MIKE SHE ในปี 2543 ได้ค่า RMSE 
= 27.478 และค่า IA = 0.875 และปี 2554 RMSE = 56.818 IA = 
0.827 

เมื่อทำการสลับชุดข้อมูลฝนของปี พ.ศ.2543 และปี พ.ศ. 2554 
เพื่อสอบเทียบข้อมูล หลังจากการวิเคราะห์ผ่านแบบจำลอง MIKE 
SHE นำอัตราการไหลมาพล๊อตในรูปแบบโค้งปริมาณการไหลต่อ
ช่วงเวลา (Flow-duration curve) เพื ่อเปรียบเทียบพบว่าเมื ่อใส่
ข้อมูลฝนปีพ.ศ. 2543 ในชุดที่ดินปี พ.ศ. 2543 และ 2554 เส้นโค้ง
ปริมาณการไหลของจุด P.14 ด้านท้ายน้ำมีความใกล้เคียงกันมาก 
โดยข้อมูลดินปี 2554 มีอัตราไหลต่ำสุดอยู ่ท ี ่ร ้อยละ 98 ของ
ช่วงเวลา และข้อมูลดินปี 2543 มีค่าอัตราไหลต่ำสุดอยู่ที่ร้อยละ 93 
ของช่วงเวลา แต่เมื่อใส่ฝนปีพ.ศ. 2554 ในชุดที่ดินปี พ.ศ. 2543 

และ 2554 อัตราการไหลด้านท้ายน้ำแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด 
โดยข้อมูลดินปี 2554 มีอัตราไหลต่ำสุดอยู ่ที ่ร ้อยละ 100 ของ
ช่วงเวลา และข้อมูลดินปี 2543 มีค่าอัตราไหลต่ำสุดอยู่ที่ร้อยละ 99 
ของช่วงเวลา 

5. สรุป 

แบบจำลอง MIKESHE สามารถจำลองการไหลของลุ่มน้ำโดย
การนำข้อมูลของลุ่มน้ำทั้งหมดมาใช้ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินอัตราการไหลด้านท้ายน้ำมีการเปล่ียนแปลงตามไป
ด้วย 

เมื่อนำกราฟอัตราการไหลด้านท้ายน้ำเมื่อนำข้อมูลฝนของปี
พ.ศ. 2543 ใส่ลงไปในการใช้ที่ดินในปีพ.ศ. 2543 และ 2554 มา
เปรียบเทียบ กราฟที่ได้มีความซ้อนทับกัน แต่เมื่อนำกราฟอัตราการ
ไหลด้านท้ายน้ำเมื่อนำข้อมูลฝนของทั้งปีพ.ศ.2554 ใส่ลงไปในการ
ใช้ที่ดินในปีพ.ศ. 2543 และ 2554 มาเปรียบเทียบ อัตราการไหล
สูงสุดที่ได้จากการใช้ที่ดินปีพ.ศ. 2554 มีค่าสูงกว่าเมื่อนำฝนปีพ.ศ. 
2554 ใส่ในการใช้ที่ดิน ปีพ.ศ.2543  

การใช้ที่ดินในปีพ.ศ.2543 ทำให้อัตราการไหลสูงสุดที่เกิดจาก
ฝนปีพ.ศ.2554 ลดลง เพราะฉะนั ้นการเปลี ่ยนแปลงที ่ด ินที ่มี
แนวโน้มที่ปริมาณป่าที่มีแนวโน้มโลดลงในขณะที่มีการขยายตัวของ
การเกษตรมีผลต่ออัตราการไหลด้านท้ายน้ำ   

ผลจากการศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงผลของการเปล่ียนแปลงอัตรา
การไหลเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ซึ่งสามารถนำผลท่ี
ได้มาใช้ทำการวิเคราะห์หาความเหมาะสมเพื่อนำมาบริหารจัดการ
ที่ดินหรือหาแนวทางป้องกันต่าง ๆ ได้ในอนาคต 
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ABSTRACT 

Sustainable Development Goal 6 (SDG 6) is developed to ensure the availability and sustainable development of water 
sanitation for all by 2030. SDG 6 includes monitoring changes in the extent of water-related ecosystems over time. Water-
related ecosystems provide ecological functions and biodiversity for nature and humans, however, they are at risk from human 
activities. Asian Water Development Outlook (AWDO) also considers environmental water security as one of the key dimensions. 
It is reported in AWDO 2020 that an effective assessment of aquatic ecosystem health is vital to understanding this key 
dimension. The environmental water security in AWDO 2020 assessed the health of rivers, wetlands, and groundwater systems 
and measures the progress in restoring aquatic ecosystems to health on a national and regional scale which is divided into 
two main indicators which are catchment and aquatic system condition and environmental governance. This study focuses 
on catchment conditions, including change in riparian land cover and groundwater depletion that affects water-related 
ecosystems on a basin scale. The objective of this study is to analyze changes over 10 years during 2009-2018 of riparian land 
cover, groundwater depletion, riverine connectivity, and water quality in Chao Phraya, Tha Chin, and East Coast Gulf River 
Basins and the year 2000 is selected as a baseline. The results show that the central region has relatively high pressures from 
riparian land cover change particularly tree cover loss, low riverine connectivity, and the water quality index has remained in 
poor condition. The impacts from agricultural, livestock, and industrial activities, as well as urbanization in the three river 
basins, are prominent. Restoring the ecological system and proper management of water resources to support livelihood and 
economic development is very important. 

Keywords: water-related ecosystem, environmental water security, land cover, riverine connectivity, groundwater depletion 

 

1. INTRODUCTION 

Water-related ecosystems provide ecological 
functions and biodiversity for nature and humans, 
however, they are at risk from human activities. 
Understanding the linkages between ecosystem and 
socio-economic development is crucial for sustainable 
development pathways. SDG 6 includes monitoring 
changes in the extent of water-related ecosystems over 
time. Asian Water Development Outlook (AWDO) also 
considers environmental water security as one of the key 
dimensions. It was reported in AWDO 2020 [1] that an 
effective assessment of aquatic ecosystem health is vital 
to understanding this key dimension. The key dimension 
of environmental water security assesses pressures on the 
health of rivers, wetlands, and groundwater systems and 
measures progress in restoring aquatic ecosystems to 

health on a national and regional scale.  

This study focuses on pressures that affect the water-
related ecosystem and its states based on AWDO 2020 
framework.  The objective of this study is to analyze 
changes over 10 years during 2009-2018 of riparian land 
cover, groundwater depletion, riverine connectivity, and 
water quality in Chao Phraya, Tha Chin, and East Coast 
Gulf River Basins and the year 2000 is selected as a 
baseline. The socio-economic development in the three 
selected river basins is high. As a result, the health of the 
ecosystem has been compromised and potentially 
diminish ecosystem services. 

2. DATA AND METHODOLOGY 

AWDO 2020 [1] proposed a framework to 
quantitatively evaluate environmental water security by 
assessing pressures on the health of rivers, wetlands, and 
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groundwater systems. The indicators proposed in AWDO 
2020 [1] consist of Catchment and Aquatic System 
Condition Index (CASCI), which includes land cover, 
hydrology alteration, groundwater, connectivity, and 
water quality, and Environmental Governance Index (EGI), 
which includes sustainable nitrogen management, 
wastewater treatment, and terrestrial protection by 
utilizing available database and satellite data at a national 
and regional scale. 

The methodology used in this study is based on the 
Catchment and Aquatic System Condition Index (CASCI) 
proposed by AWDO 2020 [1] to assess the catchment 
conditions affecting the water-related ecosystem but this 
study investigates only four indicators, namely riparian 
land cover change, groundwater depletion, water quality, 
and riverine connectivity during 2009 - 2018 as a 
preliminary analysis. In addition to local observations, 
regional scale data and satellite data are examined to 
evaluate the potential applications on a basin scale.   

2.1. RIPARIAN LAND COVER CHANGE 

The United States Department of Agriculture (USDA) 
defines a riparian zone as an area adjacent to a stream, 
lake, or wetland consisting of a mixture of trees, shrubs, 
and/or grass planting. The Copernicus (the European 
Union's Earth observation programme) considers the 
riparian zone as transitional areas occurring along the 
watercourse and freshwater ecosystems [2]. Naiman and 
Décamps [3] and Naiman et al. [4] define the riparian zone 
as the area in between the stream channel and maximum 
water extent or the terrestrial landscape toward the 
uplands where vegetation may be influenced from the 
water table or flood or soil’s ability to retain water. 

The land cover in the riparian zone provides multi-
function for the water quality, biodiversity, productive 
soils, economic opportunities, etc. It reduces erosion and 
runoff of sediment, nutrients, and removes potential 
pollutants from water runoff, increases habitat area, and 
as well as shades the stream to maintain temperature [5]- 
[7]. Losses of riparian land cover indicate conditions of 
increasing pressure on the river's health, which have a 
negative impact on aquatic ecosystem health. The 

consequence of the changes is various, like physical, 
thermal, and chemical, relating to nutrient dynamics [8]. 
Thus, quantifying land cover changes in the riparian zone 
is an alternative way to assess pressure on aquatic 
ecosystem health. 

The potential riparian zone is defined by using stream 
network and surface water extension. The river network in 
the Chao Phraya, Tha Chin, and East Coast Gulf river basin 
is delineated by using digital elevation models (DEM) with 
a resolution of 90 m provided by the Greater Mekong 
Subregion (GMS) information portal [9] and Hydrology 
Tools in ArcGIS 10.5. The sub-catchment with the 
upstream area greater than 100 ha was delineated, and 
the Strahler’s stream order, which is greater than or equal 
to the 3rd order, was filtered to be stream networks for 
this study.  

The global surface water extension from Pekel et al. 
[10] is used in this study. Pekel et al. [10] quantified 
changes in global surface water monthly, seasonally, and 
annually with a spatial resolution of 30 m and time 
spanning from 1984 to 2019. The dataset comprises 
occurrence change, seasonality, recurrence, transitions, 
and maximum water extent. 

The potential riparian zone in this study is defined as 
a buffer of 100 m width along the stream network and 
seasonal water extension. The seasonal water extension 
is an overlayed dataset between 2009 to 2018, excluding 
2011 when severe floods occurred in Thailand. The land 
cover in the potential riparian zone of the Tha Chin River 
Basin in 2018 is shown in Figure 1 as an example. 

Three classes of landcover, including shrublands, 
grassland, and forest, are selected to assess the riparian 
landcover change in the potential riparian zone based on 
AWDO 2020 in the Chao Phraya, Tha Chin, and East Coast 
Gulf River Basins. The shrublands and grassland are 
obtained from the Regional Land Cover Monitoring System 
(RLCMS), which SERVIR-Mekong developed with the U.S. 
Forest Service, NASA Applied Science Program, Google, the 
University of Maryland, and governments of countries in 
the Mekong region (Cambodia, Myanmar, Thailand, and 
Vietnam). The land cover from the SERVIR-Mekong has a 
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spatial resolution of 30 m from 1987 to 2018, and it is 
available through SERVIR-Mekong [11]. 

 
Figure 1  Land cover in the potential riparian zone of 

Tha Chin river basin 

The forest cover is available and obtained from 
Hansen et al. [12]. Hansen et al. [12] identified tree cover 
removal across the globe by using remote sensing dataset 
from Landsat 5, 7, and 8. The tree cover was defined as 
all vegetation greater than 5m in height and may take the 
form of natural forest or plantations across canopy 
densities. The global forest extent and change had been 
characterized from 2001 through 2019 using the forest 
cover in 2000 as a baseline.  

In this study, the riparian land cover of grassland, 
shrubland, and forest is analyzed for changes between 
2009-2018 from the baseline of the year 2000.  

2.2. GROUNDWATER  

Groundwater is an alternative water source for use, 
especially during the dry period. Unsustainable 
groundwater use resulting long term depletion occurs 
when groundwater consumptions exceed replenishment 

rates. This can be significant impacts on surface water and 
consequently aquatic ecosystem health, as well as other 
groundwater-dependent ecosystems [13]-. In AWDO 2020, 
groundwater depletion is a sub-indicators for CASCI. For 
groundwater depletion assessed by AWDO 2020, the 
Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE) satellite 
data [14] and latest NoAh Land Surface Model datasets 
were used along with the models [1]. GRACE is a joint 
mission between NASA and the German Aerospace Center 
(DLR) launched to capture the variability in the earth’s 
gravity field near the earth’s surface such as oceanic and 
atmospheric circulations, as well as terrestrial water 
cycling [14]-[15]. Mass changes cause gravity changes. The 
mass variations can be explained as changes in the layer 
of water thickness near the earth’s surface [16]. Combining 
GRACE data and the latest NoAh Land Surface Model 
datasets obtained from land data assimilation systems 
(LDAS), the groundwater depletion was estimated for 
AWDO 2020.  

Li et al. [17] used the Catchment Land Surface Model 
(CLSM) to investigate variations in global groundwater 
storage. The CLSM does not specifically model variations 
in the water table, and groundwater storage can be 
calculated by subtracting root zone water storage from 
total soil profile storage. This groundwater storage was 
confirmed as shallow groundwater [18]. 

The  Global Land Data Assimilation System version 2.2 
(GLDAS-2.2)  includes a main product from CLSM-F2.5 with 
Data Assimilation for the Gravity Recovery and Climate 
Experiment (GRACE-DA) from February 2003 to present 
[19]. The data assimilation techniques are used to 
estimate optimal fields of land surface states (e.g. soil 
moisture, snow, surface temperature) and fluxes (e.g. 
evapotranspiration, ground heat flux) [20]. The product of 
GLDAS-2.2 contains 24 land surface fields (e.g., surface soil 
moisture, groundwater storage, terrestrial water storage, 
etc.) with the daily temporal resolution and a spatial 
resolution of 0.25° which available from GES-DISC [21].  

In this study, the daily groundwater storage data used 
are from the GLDAS-2.2 dataset between 2009 to 2018 
with a spatial resolution of 0.25°. The long-term monthly 
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average was removed from monthly groundwater storage 
before performing regression analysis during 2009-2018 for 
the three river basins. Figure 2 shows the groundwater 
storage in mm in the Tha Chin River Basin in June 2018 
using data from GLDAS 2.2. 

  
Figure 2 Groundwater storage detection from GLDAS 2.2 

2.3. RIVERINE CONNECTIVITIES 

Free-Flow Rivers (FFRs) status from Grill et al. [22] was 
used to define the connectivity status of the rivers in 
AWDO 2020. Grill et al. [22] defined FFRs as a river where 
ecosystem functions and services are largely unaffected 
by changes to the fluvial connectivity, allowing 
unobstructed movement and exchange of water, energy, 
material, and species within the river system and with 
surrounding landscapes. 

The FFRs status is determined based on the 
Connectivity Status Index (CSI) of the river from five 
pressure factors on the river including river fragmentation 

(longitudinal), flow regulation (lateral and temporal), 
sediment trapping (longitudinal, lateral, and vertical), 
water consumption (lateral, temporal, lateral and 
temporal), and infrastructure development in riparian 

areas and floodplains (lateral and longitudinal). Rivers with 
high levels of connectivity (CSI ≥ 95%) throughout the 
entire length are considered FFRs. The value for the CSI, 
the dominant pressure factors, and the FFRs status are 
available from Günther and Bernhard [23]. 

This study uses the CSI from Grill et al. [22] for the 
three River Basins to determine the state of the ecosystem. 

2.4. SURFACE WATER QUALITY 

Surface water quality in Thailand is mainly monitored 

by Pollution Control Department (PCD), Ministry of 
National Resources and Environment. Thailand 
categorizes surface water quality and its sources into five 
classes according to the usage. The water quality status is 
assessed by Water Quality Index (WQI). There are five 
parameters used to calculate WQI, including DO, BOD, TCB, 
FCB, and NH3. The WQI is calculated as a score that varies 
from 0–100. The WQI’s classification is Excellent (91-100), 
Good (71-90), Fair (61-70), Poor (31-60), and very poor (0-

30) [24]. PCD reported that the main causes of 
deterioration of surface water are wastes from 
communities, industries, agriculture, and livestock. 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

The preliminary results using the available local 
observations, large scale data and satellite information are 
presented and discussed in this section. 

3.1. RIPARIAN LAND COVER CHANGE 

The loss of vegetation presents changes in the riparian 
zone and potentially affect water quality, biodiversity, 
productive soils, economic opportunities and reduces 
erosion and runoff of sediment and nutrient. The riparian 
land cover of grassland, shrubland, and forest is analyzed 
for changes between 2009 - 2018 from the baseline of the 
year 2000. Figure 3 (a) shows the percentage of riparian 
vegetation loss in the Chao Phraya River Basin. The tree 
cover in 2000 was 16,949 ha, and the total tree cover loss 
from 2009 - 2018 was 1,519 ha. The major vegetation loss 
in Chao Phraya River Basin is tree cover loss, but in terms 
of percentage loss, grassland has the highest percentage 
change. For Tha Chin River Basin, there was no grassland 
detected from the SERVIR-Mekong land cover products. 
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The tree cover in 2000 was 29,809 ha and the total tree 
cover loss from 2009 - 2018 was 2,085 ha. For East Coast 
Gulf River Basin, there is no grassland detected. The tree 
cover in 2000 was 136,771 ha and the total tree cover loss 
from 2009 - 2018 was 44,784 ha. 

3.1. GROUNDWATER  

The daily data of groundwater storage from GLDAS 2.2 

was used in this study, and it represents groundwater 
storage in the shallow aquifer [18]. The spatial analysis was 
conducted to define the rate of change of groundwater 
storage. Figure 4 shows the rate of change in monthly 

groundwater storage in the three river basins. Overall, 
shallow groundwater storage does not show a significant 
trend. For the upper part of Chao Phraya River Basin, 
shallow groundwater has a relatively more decreasing 
trend than the lower part of the basin as well as Tha Chin 
River Basin. For East Coast Gulf River Basin, the spatial 
distribution of groundwater storage trend is highest 
decreasing trend at the western part and lower decreasing 
trend from the west to the east. However, the data 
presented here need to be further validated with 
available data from observation wells. 

   
(a) (b) (c) 

Figure 3  Riparian vegetation loss in (a) Chao Phraya, (b) Tha Chin, (c) East Coast Gulf river basin 

   
(a) (b) (c) 

Figure 4 the rate of change in monthly groundwater storage in (a) Chao Phraya, (b) Tha Chin, (c) East Coast Gulf River Basin 
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3.2. RIVERINE CONNECTIVITIES 

Riverine connectivity indicates a state of a water-
related ecosystem. The river connectivity status index for 
each river reach in the three river basins is shown in Figure 
5. The data presented here are from Grill et al. [22]. River 
reach with CSI higher than 95% is considered to have good 
connectivity status otherwise, it is considered impacted. If 
the river's entire length has good connectivity (CSI ≥ 95%), 
it is defined to be free-flowing rivers. The main river of 
Chao Phraya River Basin, the upper reach of Tha Chin River, 
and Rayong River have CSI at a low level. 

3.3. SURFACE WATER QUALITY 

The WQI on a provincial scale from Thailand State of 
Pollution Reports (PDC) in each river basin during 2009 - 
2018 is shown in Figure 6 and Figure 7. In the Chao Phraya 
and Tha Chin river basins, the provincial WQI has a higher 
score at the upstream and lower score at the downstream 

(poor condition) before it flows to the Gulf of Thailand. 

Figure 7 (b) shows the WQI of the three provinces in East 
Coast Gulf River Basin. The WQI in Rayong is in fair 
condition while Chanthaburi and Trat are in good 
condition. 

  
 

(a) (b) (c) 

Figure 5 The river connectivity Status Index (CSI) in (a) Chao Phraya, (b) Tha Chin, (c) East Coast Gulf river basin 

 

Figure 6 The Provincial WQI in Chao Phraya River Basin 
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(a) 

 

(b) 

 
Figure 7 The Provincial WQI in (a) Tha Chin, (b) East Coast 

Gulf river basin 

4. CONCLUSIONS 

This study assesses the catchment conditions affecting 
the water-related ecosystem based on the Catchment 
and Aquatic System Condition Index (CASCI) proposed by 
AWDO 2020 but investigates only four indicators, namely 
riparian land cover change, groundwater depletion, water 
quality, and riverine connectivity during 2009 – 2018 as a 
preliminary analysis. In addition to local observations, 
regional scale data and satellite data are examined to 
evaluate the potential applications on a basin scale.   

It is found that the major riparian land cover change 
in the three river basins is tree cover loss. The shallow 
groundwater storage does not show a significant trend. For 
the state of the water-related ecosystem based on 
connectivity status index, it shows that the Chao Phraya 
River, the upper reach of Tha Chin River, and Rayong River 
have low connectivity status index. The water quality 
index (WQI) in the lower parts of Chao Phraya River Basin 

and Tha Chin River Basin are in poor condition and the 
water quality index in Rayong is in fair condition. The four 
indicators investigated in this study can be used with other 
related indicators, for example, density of cropland, 
livestock, residential, industries, pollution loading, and 
biotic factors, to identify hotspots and pressures affecting 
the water-related ecosystem. The results signify the 
restoration of the ecological system and proper 
management of water resources to support livelihood and 
economic development in these three river basins. 
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การทดสอบการแจกแจงความถ่ีสำหรับสภาพการไหลต่ำสุดในลุ่มน้ำยม  
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บทคัดย่อ 

บทความนี้นำเสนอการทดสอบทฤษฎีการแจกแจงความถี่ที่เหมาะสมกับข้อมูลอัตราการไหลต่ำสุด ในลุ่มน้ำยม สำหรับข้อมูลปริมาณการไหล
ต่ำสุดในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อัตราการไหลน้อยส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อคุณภาพน้ำและสถานะทางระบบนิเวศของ    
ลำน้ำ และเมื่อการไหลน้อยดังกล่าวได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทฤษฎีการวิเคราะห์การแจกแจงความถี่ด้วยวิธีเดิมอาจไม่
เหมาะสมกับสภาพการไหลต่ำสุดในปัจจุบัน ผู้ศึกษาจึงทำการทดสอบทฤษฎีการแจกแจงความถี่ที ่เหมาะสมกับข้อมูลอัตราการไหลต่ำสุดใหม่                 
และเปรียบเทียบทฤษฎีการแจกแจงความถี่ที่นิยมใช้เดิม โดยใช้ข้อมูลน้ำท่าจากสถานีตัวแทนที่มีช่วงข้อมูลไม่ต่ำกว่า 20 ปี และมีลักษณะการไหล
แบบธรรมชาติ ทั้งหมด 5 สถานีในลุ่มน้ำยม ทำการเปรียบเทียบทฤษฎีการแจกแจงความถี่ 6 ทฤษฎีคือ ทฤษฎีล็อกเพียร์ซัน-ประเภทสาม ทฤษฎี     
ล็อกนอร์มอลสามพารามิเตอร์ ทฤษฎีล็อกนอร์มอลสองพารามิเตอร์ ทฤษฎีกัมเบล ทฤษฎีเพียร์ซัน-ประเภทสามและนอร์มอล วิธีใช้วิธีทดสอบ 2 วิธี
คือ วิธีไครสแควร์ วิธีโคลโมโกรอฟ-สเมอรนอฟ พบว่าทฤษฎีเพียร์ซัน-ประเภทสาม และทฤษฎีล็อกนอร์มอลสองพารามิเตอร์ มีความเหมาะสมกับ
ข้อมูลอัตราไหลต่ำสุดในพ้ืนที่ศึกษามากที่สุด และมีค่าความเหมาะสมมากกว่าทฤษฎีการแจกแจงความถี่ที่นิยมใช้เดิม 
คำสำคัญ: อัตราการไหลต่ำ, ทฤษฎีการแจกแจงความถี่, ความน่าจะเป็นสูงสุด, การวิเคราะห์การแจกแจงความถี่ 

Abstract 

This paper presents the test of suitable frequency of Low-flow frequency distribution analysis for Yom Basin. Upon the 
climate change condition Low-flow is necessary for the planning and design of water resource projects related to water supply, 
water quality and the river ecology status. The analysis of the original frequency distribution theory may not be suitable for 
now became of climate change. Therefore, up-to-date information is used to test the appropriate frequency distribution 
theory for Low-flow data. The stream flow data of representative stations were elicited with a data interval of at least 20 
years and having total natural flow characteristics. There fome 5 selected gauging stations were used in the analysis. Frequency 
analysis is carried out using frequency factor method to determine annual minimum low flow. The two most commonly used 
tests of goodness of fit namely, Chi-Square (CS) and Kolmogorov-Smirnov (KS) tests are applied to the data series to check 
the fit of probability distributions used in this study. Based on the analysis of statistical tests, Log-Pearson Type III, 2P and 3P 
Lognormal, Pearson Type III, Gumbel distribution functions and Normor distribution functions are tested for suitable type of 
distribution for low-flow data. The results show that Log-Pearson Type III, 3P Lognormal theory with the Moment parameter 
estimation was found to give best fit with the observed data. Then, it has a more reasonable value that the new frequency 
distribution are beter to applied than the previously used frequency distribution theory. 
Keywords: Low-flow, Frequency distribution theory, Probability distributions, Frequency analysis.  

 
1.1. ความเป็นมาของปญัหา  

  การคาดการณ์การไหลต่ำเพ่ือควบคุมระดับน้ำ เป็นส่ิงที่จำเป็นต่อ
การกำหนดอัตราการไหล เพื่อรักษาคุณภาพน้ำและรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศของแม่น้ำ โดยดัชนีที่ถูกนำมาใช้ในการประเมินสภาพมลพิษ
ในแหล่งน้ำ ได้แก่ อัตราการไหลต่ำสุดในช่วง 7 วัน ที่มีรอบปีการเกิด    
10 ปี เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบ
อย่างมีนัยสำคัญต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงของสภาพลุ่มน้ำรวมทั้งการ
ไหลต่ำด้วย ในปัจจุบันมีการศึกษามากมายเกี่ยวกับการการวิเคราะห์
แจกแจงความถี ่ของปริมาณนํ ้าเพื ่อคาดการการณ์การไหลต่ำ 

Matalas [1] วิเคราะห์ข้อมูลการไหลในลุ ่มน้ำทั ้งหมด 34 แห่ง            
ในสหรัฐอเมริกา โดยใช้ทฤษฏีการแจกแจงความถี่ทฤษฏีเพียร์ซัน-
ประเภทสาม ทฤษฏีเพียร์ซ ัน-ประเภทห้า ทฤษฏีไวบูลล์สาม
พารามิเตอร์ และทฤษฎีล็อกนอร์มอลสามพารามิเตอร์ พบว่า การ
แจกแจงแบบทฤษฏีเพียร์ซัน-ประเภทสาม และทฤษฏีไวบูลล์สาม
พารามิเตอร์ มีความเหมาะสมสำหรับแม่น้ำในลุ่มน้ำดังกล่าว Vogel 
และ Kroll  [2] ใช้ทฤษฏีการแจกแจงความถี่ ทฤษฎีล็อกนอร์ มอ
ลสามพารามิเตอร์ ทฤษฎีล็อกนอร์มอลสองพารามิเตอร์ ทฤษฏี
ไวบูลล์สองพารามิเตอร์ ทฤษฏีไวบูลล์สามพารามิเตอร์ และทฤษฎี  
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ล็อกเพียร์ซัน-ประเภทสาม วิเคราะห์ข้อมูลการไหลท้ังหมด 23  แห่ง 
ในแม่น้ำแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกาและสรุปได้ว่า ทฤษฎีล็อกเพียร์
ซัน-ประเภทสาม มีความเหมาะสมกว่าทฤษฎีล็อกนอร์มอลสอง
พารามิเตอร์ และทฤษฎีล็อกนอร์มอลสามพารามิเตอร์เล็กน้อย
นอกจากนี้ยังระบุด้วยว่าการแจกแจงความถี่ที่ต้องการ แตกต่างกัน
ไปตามภูมิภาค และไม่มีการแจกแจงความถี่ใดที่มีประสิทธิภาพ
ดีกว่าความถี่อื ่น ๆ ทั้งหมดอย่างชัดเจน นักวิจัยหลายคนใช้อัตรา
การไหลต่ำในสหรัฐอเมริกา [3], [4], [5] และ [6] Grandry et al. 
[7] รายงานว่าการแจกแจงที่พบบ่อยที่สุดที่พอดีกับข้อมูลการไหลต่ำ
ในแม่น้ำ Wallonia ประเทศเบลเยียม เลือกทฤษฎีล็อกนอร์มอ
ลสองพารามิเตอร์และทฤษฎีแกมม่า สำหรับการไหลการวิเคราะห์
อัตราการไหลต่ำประจำปีตามลำดับ สำหรับไอร์แลนด์ทดสอบแจก
แจงแบบ  Extreme Value Type I ทฤษฎ ีล ็อกนอร ์มอลสอง -
พารามิเตอร์ และทฤษฎีล็อกนอร์มอลสามพารามิเตอร์ โดยทั่วไป
เป็นที ่น่าพอใจ [8] พงษ์พันธ์ [9]  ทำการศึกษาทฤษฎีแจกแจง
ความถี่ที่เหมาะสมกับอัตราการไหลเฉลี่ยต่ำสุดในช่วง 7 วัน สำหรับ
ลุ่มน้ำในภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งได้ทำการคัดเลือกลุ่มน้ำ ปิง 
วังยม และน่าน เป็นพื้นที่ศึกษา โดยได้ทำการรวบรวมทฤษฎีแจก
แจงความถี่ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย จากการศึกษาที่ผ่านมาข้างต้น 
จำนวน 6 ทฤษฎีได้แก่ ทฤษฎีล็อกเพียร์ซันประเภทสาม ทฤษฎี
ไวบูลล์สามพารามิเตอร์ ทฤษฎีล็อกนอร์มอลสามพารามิเตอร์ ทฤษฎี
ไวบูลล์สองพารามิเตอร์ ทฤษฎีแกมมาสองพารามิเตอร์ และทฤษฎี
ก ัมเบล ประมาณค่าพาราม ิ เตอร ์โดยว ิธ ี โมเมนต์ (Moment 
Method) และวิธีความน่าจะเป็นได้สูงสุด (Maximum Likelihood 
Procedure) โดยใช้วิธีทดสอบ 3 วิธีได้แก่ วิธีไคสแควร์ วิธีโคลโมโก
รอฟ-สเมอรนอฟ และวิธีกำลังสองน้อยที่สุด พบว่าทฤษฎีแกมมา
สองพารามิเตอร์ ประมาณค่าพารามิเตอร์โดยวิธีความน่าจะเป็นได้
สูงสุด และทฤษฎีล็อกเพียร์ซันประเภทสาม ประมาณค่าพารามิเตอร์
โดยวิธีโมเมนต์ สามารถปรับเข้ากับข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาได้ดีที่สุด 
 วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ เพื่อทำการศึกษาทฤษฎีการ
แจกแจงความถี่ที่เหมาะสมกับอัตราการไหลสูงสุดในช่วงเวลา 7 วัน 
สำหรับลุ่มน้ำยมของประเทศไทย โดยได้ทำการรวบรวมทฤษฏีการ
แจกแจงความถี่ที่ใช้การอย่างแพร่หลายจากการศึกษาที่ผ่านมา โดย
เลือกใช้จำนวน 6 ทฤษฏีได้แก่ ทฤษฎีล็อกเพียร์ซัน-ประเภทสาม 
ทฤษฎีล็อกนอร์มอลสามพารามิเตอร์ ทฤษฎีล็อกนอร์มอลสอง
พารามิเตอร์ ทฤษฎีกัมเบล ทฤษฎีเพียร์ซัน-ประเภทสามและนอร์
มอล วิธีใช้วิธีทดสอบ 2 วิธีคือ วิธีไครสแควร์ วิธีโคลโมโกรอฟ-        
สเมอรนอฟ  

2. พ้ืนที่ศึกษาและข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 

2.1. พ้ืนที่ศึกษา 

ลุ่มน้ำยม ครอบคลุมพ้ืนที่รับนํ้าฝน 23,616 ตร.กม. รวมความยาว
ตามนํ้าสายหลักประมาณ 735 กม. มีต้นกำเนิดอยูใ่นดอยขุนยวม 
ทิวเขาผีปันน้ำ อยู่ในเขตอำเภอปง และอำเภอเชียงม่วน จังหวัด
พะเยา มีลำนํ้าสาขาที่สำคัญคือแม่น้ำยม ในลุ่มน้ำแม่น้ำยมมีลำนำ้
สาขาประมาณ 77 สายครอบคลุมพื้นที่ในเขต จังหวัดลำปาง น่าน 
แพร่ พะเยา พิษณุโลก สุโขทัย ตาก กำแพงเพชร พิจิตร และ
นครสวรรค์ ลุ่มน้ำยมไม่มีแหล่งเก็บน้ำขนาดใหญ่มีแต่แหล่งน้ำ
ขนาดกลางที่สำคัญได้แก่อ่างเก็บน้ำแม่สอง อ่างเก็บแม่หมอก 
และอ่างเก็บน้ำท่าแพ ดังแสดงในรูปที่ 1 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 ตำแหน่งสถานีวัดน้ำทา่ที่ใช้ในการศึกษา 

2.2. ข้อมูลที่ใช้ในการศกึษา 

           ข้อมูลน้ำท่ารายวันได้รับจากกรมชลประทานมีจำนวน
ทั้งสิ้น 36 สถานีในลุ่มน้ำยม ทำการคัดเลือกสถานีที่มีความยาวของ
ข้อมูลต่อเนื ่องเกิน 20  ปี โดยมีขนาดพื้นที่รับน้ำตั ้งแต่ 590 ถึง 
12,769 ตารางกิโลเมตร ไม่มีผลกระทบกับการสร้างเขื่อน และมีการ
ไหลแบบธรรมชาติ เพื่อนำมาทดสอบความเหมาะสมของทฤษฏีแจก
แจงความถี่ได้คัดเลือกข้อมูลที่สมบูรณ์ทั้งหมด 5 สถานี ดังแสดงใน 
รูปที่ 1 รายละเอียดข้อมูลของแต่ละสถานีแสดงในตารางท่ี 1  และแสดง
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ปริมาณการไหลต่ำสุดเฉล่ียรายปีในช่วง 7 วันของสถานีต้นน้ำ กลางน้ำ 
และท้ายน้ำแสดงในภาพที่ 2  โดยข้อมูลมีต้ังแต่ปี 2532-2562 

ตารางท่ี 1 สถานีวัดน้ำท่าที่ใช้ในการศึกษา 

ชื่อสถานี จังหวัด รหัส พ้ืนที่รับน้ำ 
(ตร.กม.) 

บ้านน้ำโค้ง แพร่ Y.1C 7,749 
บ้านแก่งหลวง 
บ้านดอนระเบียง 
บ้านห้วยสัก 

สุโขทัย 
สุโขทัย 
แพร่ 

Y.6 
Y.14 
Y.20 

12,769 
12,100 
5,394 

บ้านคลองตาล สุโขทัย Y.33 590 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

รูปที่ 2 ปริมาณการไหลต่ำเฉลี่ยรายปีในช่วงอนุกรมเวลา 7 วัน 

 

3. ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

 ศึกษาครั ้งนี ้ได้แก่ทฤษฎีการแจกแจงความถี่ประเภทต่าง ๆ 
ทฤษฎีการวิเคราะห์ความถี่ในกรณีที่มีข้อมูลเป็นศูนย์ และทฤษฎี
การทดสอบการแจกแจงความถี่ที่เหมาะสม 

3.1. ทฤษฎีการแจกแจงความถ่ี 

 การแจกแจงความถี่ที่เลือกนำมาทดสอบในการศึกษาครั้งนี้มี              
6 ทฤษฎีได้แก่ ทฤษฎีล็อกเพียร์ซัน-ประเภทสาม ทฤษฎีล็อกนอร์-              
มอลสามพารามิเตอร์ ทฤษฎีล็อกนอร์มอลสองพารามิเตอร์ ทฤษฎี
กัมเบล ทฤษฎีเพียร์ซัน-ประเภทสามและนอร์มอล การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ และการประมาณค่า อัตราการไหลเฉลี่ยสูงสุด ใน
รอบปีต ่างๆ(Quantile Estimates) ที ่นำมาใช ้ในการว ิเคราะห์
สามารถศึกษารายละเอียดได้จาก [10] 

3.2.  การวิเคราะห์ความถ่ีในกรณีที่มีข้อมูลที่เป็นศูนย์ 

โดยวิธ ีความน่าจะเป็นแบบมีเง ื ่อนไข (Conditional Probability)                   
ซึ ่งเป็นวิธ ีที ่ม ี พ้ืนฐานอยู ่บนหลักความน่าจะเป็นทั ้งหมด (Total 
Probability) ซึ่งมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย [11]-[13] รายละเอียด
สามารถศึกษาได้จาก [14] 

3.3. การทดสอบความเหมาะสมของทฤษฏีแจกแจงความถ่ี 

 ทฤษฎีที่ใช้ทดสอบความเหมาะสมของทฤษฎีแจกแจงความถี่ที่นิยม
ใช้กันทั่วไปในงานด้านอุทกวิทยาได้แก่วิธีทดสอบแบบไคสแควร์ และวิธี
ทดสอบแบบโคลโมโกรอฟ-สเมอรนอฟ  

4. วิธีการศึกษา 

4.1. วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  

รวบรวมข้อมูลน้ำท่ารายวันที่มีความต่อเนื่อง และปรับแก้ข้อมูลที่
ขาดหายไป ทำการต่อเติมข้อมูลให้สมบูรณ์ โดยการสร้างสมการ
สหสัมพันธ์ถดถอยเชิงซ้อนระหว่าง ข้อมูลน้ำท่ารายเดือนของสถานี
ที่ต้องการต่อเติมข้อมูลกับข้อมูลน้ำท่ารายเดือนของสถานีข้างเคียง 
(ในเดือนเดียวกัน) แล้วดัดแปลงความสัมพันธ์ของน้ำท่ารายเดือน 
มาเป็นความสัมพันธ์ของน้ำท่ารายวัน 

4.2. สังเคราะห์อนุกรมอัตราการไหลสูงสุดรายปี 

 ทำการหาค่าเฉลี ่ยของผลรวมค่าอ ัตราการไหลรายวันใน
ช่วงเวลาใด ๆ แล้วคัดเลือกค่าที่น้อยที่สุดมาเป็น อัตราการไหลเฉล่ีย
ตํ่าสุดของปีที่พิจารณา ทำการเรียงตามลำดับวันโดยในการศึกษานี้
จะพิจารณาในแบบของปีน้ำ (WATER YEAR) ซึ่งจะนับเริ่มตั้งแต่ 
วันที่ 1 เมษายน ของปีที่พิจารณา ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของปีถัดไป 
แล้วคัดเลือกค่าที่น้อยที่สุดมาเป็นอัตราการไหลเฉลี่ยสูงสุดของปี         
ที่พิจารณา เมื ่อได้ข้อมูลอัตราการไหลเฉลี่ยสูงสุดของทุกปีแล้ว 
นำมาเรียงตามลำดับปี ของสถานีใด ๆ ข้อมูลที่ได้นี้เรียกว่า อนุกรม
อัตราการไหลเฉลี่ยสูงสุด ของสถานีใด ๆ 
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4.3.  การคัดเลอืกข้อมูลเพ่ือนำมาทสอบความเหมาะสมของ
การแจกแจงความถ่ี  

 ข้อมูลน้ำท่ารายวันที่นำมาใช้ต้องมีสภาพการไหลแบบธรรมชาติไม่
อยู่ภายใต้การควบคุมของเขื่อนและสามารถทดสอบโดยวิธีทดสอบ นั้น
คือความยาวของข้อมูลจะต้องเพียงพอ ซึ่งวิธีทดสอบแบบไคสแควร์จะ
ม ีข ้อจำก ัดว ่าจำนวนข ้อม ูลต ้องไม ่ต ่ำกว ่า 20 ค่า (NATURAL 
ENVIRONMENT RESEARCH COUNCIL, 1975) ส่วนวิธีทดสอบแบบ
โคลโมโกรอฟ-สเมอรนอฟไม่มีข้อจำกัดในเรื่องจำนวนข้อมูล ดังนั้นใน
การศึกษาครั้งนี้ทำการคัดเลือกสถานีที่มีความยาวต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 
20 ปี ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเขื่อน และควรกระจายอยู่ทั่วพื้นที่
ศึกษา ในกรณีของสถานีที่อยู ่ด้านท้ายน้ำของเขื ่อนได้ทำการเลือก
เฉพาะข้อมูลช่วงก่อนการสร้างเขื่อน 

4.4 การทดสอบความเหมาะสมของทฤษฏีการแจกแจงความถ่ี 

ขั้นตอนการทดสอบเริ่มจากการนำข้อมูลอนุกรมอัตราการไหล
เฉลี่ยสูงสุดของสถานีที่ถูกคัดเลือก มาทำการวิเคราะห์ความถี่โดยใช้
ทฤษฎีแจกแจงความถี่ทั้งหมด 6 ทฤษฎี หลังจากนั้นทำการทดสอบ
ความเหมาะสมของทฤษฎีแจกแจงความถี่โดยใช้วิธีทดสอบ 2 วิธี 
ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น โดยทำการทดสอบท่ีระดับนัยสำคัญร้อยละ 
5 สำหรับการทดสอบโดยวิธีทดสอบแบบไคสแควร์ และวิธี ทดสอบ
แบบโคลโมโกรอฟ-สเมอรนอฟ  

5. ผลการศึกษา 

5.1 การวิเคราะหก์ารแจกแจงความถี่อัตราการไหลเฉลี่ยต่ำสุด
ในช่วง 7 วนั  

ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ความถี่อัตราการไหลเฉลี่ยต่ำสุดในช่วง 
7 วัน ของสถานี Y.20  

T 
LP3 PS3 LN3 LN2 GUM NM 

(MOM) (MOM) (MOM) (MOM) (MOM) (MOM) 
2 1.56 1.32 1.46 1.41 1.54 1.7 
3 2.06 1.75 1.92 1.84 2.03 2.19 
5 2.56 2.31 2.45 2.36 2.58 2.65 
10 3.11 3.11 3.15 3.08 3.26 3.15 
25 3.68 4.21 4.07 4.09 4.12 3.69 
50 4.01 5.07 4.79 4.92 4.76 4.03 
100 4.28 5.97 5.53 5.8 5.4 4.34 
200 4.51 6.88 6.3 6.75 6.03 4.62 

หมายเหตุ: LP3 = ล็อกเพียร์ซันประเภทสาม PS3=เพียร์ซันประเภทสาม 
LN3 = ล็อกนอร์มอลสามพารามิเตอร์ LN2 = ล็อกนอร์มอลสสองพารามิเตอร์ 
GUM = กัมเบล NM = นอร์มอล MOM = วิธีโมเมนต์  

5.2    ผลการทดสอบโดยวิธีไคสแควร ์

ผลการทดสอบโดยวิธีไคสแควร์ พบว่าทฤษฎีล็อกเพียร์ซันประเภท
สามประมาณค่าพารามิเตอร์โดยวิธีโมเมนต์ สามารถปรับเข้ากับข้อมูล
อัตราการไหลต่ำสุด ในพื้นที่ศึกษาได้ดีกว่าทฤษฎีอื่น ตามมาด้วยวิธี
ทฤษฎีล็อกนอร์มอลสามพารามิเตอร์และทฤษฎีเพียร์ซันประเภทสาม 
แสดงในตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3  ผลการทดสอบความเหมาะสมของทฤษฏีการแจกแจง
ความถี่โดยใช้วิธีไคสแควร์ ที่ระดับเลขนัยสำคัญ 5% 

จำนวน 
สถานี 

LP3 PS3 LN3 LN2 GUM NM 
(MOM) (MOM) (MOM) (MOM) (MOM) (MOM) 

Y.1C       

Y.6  X X X X X 

Y.14    X X X 
Y.20  X  X X X 

Y.33      X 

รวม 5 3 3 2 1 1 
หมายเหตุ :  ยอมรับ หมายถึง ค่าไคสแคว์ท่ีคำนวณได้ มีค่าน้อยกว่าค่า

ไคสแควร์วิกฤษที่ระดับนันสำคัญ 5% X ไม่ยอมรับ หมายถึง ค่าไคสแคว์ท่ี
คำนวณได้ มีค่ามากกว่าค่าไคสแควร์วิกฤษที่ระดับนันสำคัญ 5% หรือคำนวณ
ไม่ได้ 

5.3   ผลการทดสอบโดยวิธีโคลโมโกรอฟ-สเมอรนอฟ 

ผลการทดสอบโดยโคลโมโกรอฟ-สเมอรนอฟ สามารถสรุปได้ว่า 
ทฤษฎีล็อกเพียร์ซันประเภทสามประมาณค่าพารามิเตอร์โดยวิธี
โมเมนต์ สามารถปรับเข้ากับข้อมูลอัตราการไหลต่ำสุด ในพื้นที่
ศึกษาได้ดีกว่าทฤษฎีอื ่น ตามมาด้วย ทฤษฎีล็อกนอร์มอลสสาม
พารามิเตอร์ ทฤษฎีกัมเบล แสดงในตารางท่ี 4 

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบความเหมาะสมของทฤษฏีการแจกแจง
ความถี่โดยใช้วิธีโคลโมโกรอฟ-สเมอรนอฟ ที่ระดับเลข
นัยสำคัญ 5% 

จำนวน 
สถานี 

LP3 PS3 LN3 LN2 GUM NM 
(MOM) (MOM) (MOM) (MOM) (MOM) (MOM) 

Y.1C       

Y.6  X  X X X 

Y.14    X  X 
Y.20  X  X  X 

Y.33      X 

รวม 5 3 5 2 4 1 
หมายเหตุ  ยอมรับ หมายถึง ค่าไคสแคว์ที่คำนวณได้ มีค่าน้อยกว่าค่า

ไคสแควร์วิกฤษที่ระดับนันสำคัญ 5% X ไม่ยอมรับ หมายถึง ค่าไคสแคว์ท่ี
คำนวณได้ มีค่ามากกว่าค่าไคสแควร์วิกฤษที่ระดับนันสำคัญ 5% หรือคำนวณ
ไม่ได้ 

5.4  สรุปผลการคัดเลือก 
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 นำผลการทดสอบโดยวิธีการทดสอบ 2 วิธีคือ วิธีไคสแควร์และ
วิธีโคลโมโกรอฟ-สเมอรนอฟ มาจัดลำดับความเหมาะสม โดย
กำหนดว่าลำดับที่ 1 มีความเหมาะสมที่สุด (มีจำนวนที่ผ่านสถานี
ทดสอบมากที ่ส ุด อันดับที ่ 2 รองลงมาไปจนถึงลำดับที ่ 6 ไม่
เหมาะสม โดยพิจารณาลำดับความเหมาะสมจากจำนวนสถานีที่
ยอมรับ ดังแสดงในตารางที ่ 5 สรุปได้ว่า ทฤษฎีล็อกเพียร์ซัน
ประเภทสามประมาณค่าพารามิเตอร์โดยวิธีโมเมนต์ สามารถปรับ
เข้ากับข้อมูลอัตราการไหลต่ำสุด ในพื้นที่ศึกษาได้ดีกว่าทฤษฎีอ่ืน 
ตามมาด้วยวิธีทฤษฎีล็อกนอร์มอลสามพารามิเตอร์ ตามลำดับ 

ตารางที่ 5 การจัดลำดับความเหมาะสมในการคัดเลือกทฤษฏีการ
แจกแจงความถี่ 

จำนวน 
สถานี 

LP3 PS3 LN3 LN2 GUM NM 
MOM MOM MOM MOM MOM MOM 

1.ไคสแคว ์ 5 3 3 2 1 1 
2.โคโมโกรอฟฯ 5 3 5 2 4 1 

รวม 10 6 8 4 5 2 
ผลคัดเลอืก (1) (3) (2) (5) (4) (6) 

6. สรุปผล 

จากผลการศึกษาสรุปได้ว่าทฤษฎีล็อกเพียร์ซันประเภทสาม
ประมาณค่าพารามิเตอร์โดยวิธีโมเมนต์สามารถเข้ากับข้อมูล
อัตราการไหลต่ำสุดในพ้ืนที่ศึกษาได้ดัที่สุด  

ทั้งนี้การศึกษาครั้งนี้ยังมีข้อจำกัดบางประการ ได้แก่ ใช้วิธีการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์เพียงทฤษฎีเดียวซึ่งยังมีวิธีการอื่นที่
สามารถนำมาใช้ได้ เช่น วิธีโมเมนต์เชิงเส้น และวิธีหาความ
น่าจะเป็นสูงสุดซึ ่งทฤษฎีนี ้สามารถใช้ในการทดสอบความ
เหมาะสมขอ งทฤษฎ ี แ จกแจ งคว ามถ ี ่ ไ ด ้ ป ร ะมาณ
ค่าพารามิเตอร์โดยวิธีอื ่น ๆ และทำการเปรียบเทียบโดยใช้
วิธีการทดสอบที่หลากหลาย ก็จะทำให้ผลการทดสอบมีความ
น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 

7. กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์
เพ่ือปรับปรุงบทความให้ดียิ่งขึ้นและขอขอบคุณกรมชลประทานท่ีให้
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การหาแรงพลวัตรจากการไหลในทางน้ำเปิดท่ีกระทำต่อวัตถุรูปทรงท่อนยาวที่มีรูปตัดต่างๆ กัน 
DETERMINATION OF DYNAMIC FORCE OF FLOW IN OPEN CHANNEL ON THE CYLINDER  

WITH DIFFERENT CROSS SECTIONS 

ยุทธนา แก้วคำแจ้ง1 
1 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย 

*Corresponding author address: yuddhana.k@mail.rmutk.ac.th  

บทคัดย่อ 

บทความน้ีมีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอวิธีการในการหาแรงพลวัตรหรือแรงฉุดดึงที่เกิดขึ้นจริงจากการไหลในทางน้ำเปิดที่กระทำต่อวัตถุรูปทรง
ท่อนยาวเดี่ยวที่มีหน้าตัดต่างๆ กัน ในการศึกษาได้มีการจำลองสภาพการไหลเข้าสู่วัตถุรูปทรงท่อนยาวที่ตั้งอยู่ในแนวดิ่งจำนวน 4 หน้าตัด ได้แก่ 
ส่ีเหล่ียมจัตุรัส, ส่ีเหล่ียมคางหมู, สามเหลี่ยมด้านเท่า และวงกลม ซึ่งจะมีรูปแบบการวางแนวของวัตถุจำนวน 6 รูปแบบ โดยแต่ละรูปแบบจะมีพ้ืนที่
ทาบในแนวต้ังฉากกับทิศทางการไหลเท่ากัน  ในการศึกษาได้มีการจำลองสภาพการไหลให้มีค่าตัวเลขเรย์โนลด์ (Re) อยู่ในช่วง 50,000 ถึง 210,000  
สำหรับแรงพลวัตรหรือแรงฉุดดึงที่เกิดขึ้นจริงสามารถหาค่าได้โดยใช้หลักการสมดุลของโมเมนต์ที่เกิดขึ้นกับวัตถุ ผลการศึกษาที่ได้ยังสามารถนำไปใช้
หาค่าสัมประสิทธิ์แรงฉุดดึงซึ่งมีประโยชน์ต่อการนำไปใช้คำนวณหาแรงฉุดดึงที่เกิดขึ้นกับวัตถุ จากผลการศึกษาพบว่าแรงพลวัตรหรือแรงฉุดดึงจะ
แปรผันตรงกับตัวเลขเรย์โนลด์ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์แรงฉุดดึงของวัตถุแต่ละหน้าตัดมากกว่า 1 ซึ่งจะมีความผันแปรตามรูปร่างของวัตถุและตัวเลข
เรย์โนลด์ของการไหล จากการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์และฉุดดึงที่ได้รับกับผลการศึกษาอื่นๆ ที่ผ่านมาของวัตถุรูปทรงท่อนยาวท่ีมีหน้าตัดต่างๆ 
กัน พบว่าค่อนข้างมีค่าใกล้เคียงกัน 
คำสำคัญ: แรงพลวัตรของการไหลในทางน้ำเปิด, แรงฉุดดึง, สัมประสิทธิ์แรงฉุดดึง, แรงเน่ืองจากการไหล 

Abstract 

This paper aims to present the methodology to determine the actual dynamic force or actual drag force of flow in open- 
channel on the single rod bodies with different types of cross section. In each case study, the simulation of flow was performed 
to cause the flow of water through a vertical rod body for 4 types of cross sections i.e. square, trapezoidal, equilateral triangle 
and circle. There are 6 types of the orientation of the rod bodies which have the same projected area (frontal area) and 
normal to the flow direction. The study was carried on by the simulation of flow conditions in the range of Reynold Number 
between 50,000 to 210,000. The actual dynamic force or the actual drag force were determined by the concept of the 
equilibrium of moment on the rod body. The results from the study were also used to determine the drag coefficients which 
can be used to determine the drag force on the different types of rod body. From the study it was found that dynamic force 
or drag force is proportional to Reynold Number. The obtained drag coefficients of each rod body are greater than 1 which 
the variations are subject to the shape of rod body and the Reynold Number. By comparison of the obtained drag coefficients 
for different types of cross section and the previous studies, it was found that the values are somewhat the same.  
Keywords: Dynamic force of flow in open-channel, Drag force, Drag coefficient, Flowing force 

 
1. บทนำ 

โครงสร้างรูปทรงท่อนยาว (Rod structures) ถูกใช้ประโยชน์
อย่างหลากหลายในงานวิศวกรรม เช่น ตอม่อ (Pier) ของสะพาน 
เสารองรับโครงสร้างทางชลศาสตร์ ในการวิเคราะห์แรงที่เกี่ยวข้อง
นั้น นอกจากจะพิจารณาถึงน้ำหนักบรรทุกแล้ว การพิจารณาถึงแรง
กระทำจากน้ำก็เป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นแรงสถิต (Static forces) 
หรือแรงพลวัตร (Dynamic forces)  

ในการศึกษาเกี่ยวกับแรงที่กระทำต่อวัตถุที่จมในของไหล จะมี
การจำแนกลักษณะของวัตถุเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ วัตถุ 2 มิติ 
(Two-dimensional body) หมายถึง วัตถุที่มีพื้นผิวบางส่วนจมอยู่
ในของไหล เช่น ตอม่อของสะพาน หรือ โครงสร้างทางชลศาสตร์ที่
จมอยู่ในน้ำบางส่วน และวัตถุ 3 มิติ (Three-dimensional body) 
หมายถึง วัตถุที ่มีพื ้นผิวทั้งหมดจมอยู่ในของไหล เช่น เรือดำน้ำ 
บอลลูน หรือ เคร่ืองบิน เป็นต้น 

สำหรับแรงจากการไหลของน้ำที่กระทำต่อวัตถุตามทิศทางการ
ไหลจัดอยู่ในกลุ่มของแรงพลวัตร ซึ่งในกรณีของการศึกษาเกี่ยวกับ
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วัตถุ 3 มิติที่จมอยู่ในของไหล เช่น แรงท่ีเกิดขึ้นจากการเคล่ือนที่ของ
เรือดำน้ำ แรงจากกระแสลมที่มีต่อรถยนต์หรืออากาศยาน สามารถ
วัดหาค่าได้โดยการจำลองให้มีกระแสน้ำ หรืออากาศไหลผ่านวัตถุที่
สนใจ จากนั้นจึงทำการวัดค่าแรงที่ทำให้วัตถุนั้นอยู่ในสภาวะสมดุล
ซึ ่งอาจจะใช้สปริงวัดแรงหรือใช้ระบบอิเล็ครอนิคส์โดยใช้คาน
ยืดหยุ่น (Flexible beams) ร่วมกับเกจ์วัดค่าความเครียด (Strain 
gages) ของคานยืดหยุ่น [1] แต่ในกรณีของโครงสร้างทางชลศาสตร์
บางประเภทที่เป็นวัตถุ 2 มิติที่จมอยู่ในของไหล เช่น เสาตอม่อที่ต้ัง
ขวางการไหลของน้ำ การหาค่าแรงพลวัตรจากการไหลของน้ำโดยใช้
หลักการข้างต้นอาจจะทำได้ไม่ง่ายนัก เนื่องจากปลายด้านหนึ่งของ
วัตถุถูกฝังแบบยึดแน่นกับท้องน้ำ  

สำหรับการศึกษาในครั ้งนี ้จึงมีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอ
วิธีการอย่างง่ายในการหาแรงพลวัตรจากการไหลของน้ำที่มีต่อวัตถุ
รูปทรงท่อนยาว (rod) ที่มีหน้าตัดต่างๆ กัน  ซึ่งจะมีลักษณะเป็น
วัตถุ 2 มิติที่จมอยู่ในของไหล 

2. หลักการและการศกึษาที่เก่ียวข้อง  

แรงพลวัตร หมายถึง แรงตามทิศทางการไหลท่ีเกิดจากการไหล
ของของไหลเข้ากระทบกับวัตถุ ซึ่งเปรียบเสมือนแรงที่จะพยายาม
ฉุดดึงให้วัตถุเคลื่อนที่ไปกับของไหล หรืออาจจะหมายถึง แรงที่ของ
ไหลกระทำต่อวัตถุที่มีการเคลื่อนที่ผ่านของไหลและมีทิศทางของ
แรงตรงข้ามกับทิศทางการเคลื่อนที ่ของวัตถุ เปรียบเสมือนแรง
ต้านทานการเคลื่อนที่ของวัตถุผ่านของไหล โดยจะเรียกแรงพลวัตร
ในลักษณะน้ีว่า แรงฉุดดึง (Drag force, FD) ซึ่งเกิดจากผลรวมของ
แรงฉุดดึงจากความเสียดทาน (Friction drag, Ff) อันเก ิดจาก
ผลรวมของหน่วยแรงเฉือนบนพื้นผิววัตถุตามทิศทางการไหล และ
แรงฉุดดึงจากความดัน (Pressure drag, Fp) อันเกิดจากผลรวมของ
แรงเนื่องจากความดันตามทิศทางการไหลที่กระทำบนพื้นผิวของ
วัตถุ [2] ซึ่งสามารถเขียนสมการความสัมพันธ์ได้เป็น 

 𝐹   𝐹   𝐹   (1) 

โดยแรงฉุดดึงจากความเสียดทานจะมีอิทธิพลต่อลักษณะของ
แรงที ่ เก ิดข ึ ้นก ับว ัตถ ุท ี ่ม ีร ูปทรงแบบลู ่ตามทิศทางการไหล 
(Streamlined body) และแรงฉุดดึงจากความดันจะมีอิทธิพลต่อ
ลักษณะของแรงที่เกิดขึ้นกับวัตถุที่มีรูปทรงแบบไม่ลู่ตามทิศทางการ
ไหล (Blunt body) [3] ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเป็นเรื่องค่อนข้างยุ่งยากที่
จะวิเคราะห์หาแรงฉุดดึงประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ [1] 

โดยท่ัวไปแล้ว เราจะคำนวณหาค่าแรงฉุดดึงทั้ง 2 ประเภท
ดังกล่าวข้างต้นในรูปของแรงฉุดดึงรวม (Total drag) [2], [3], [4], 
[5], [6] หรือเรียกส้ันๆ ว่า แรงฉุดดึง ซึ่งได้แนวคิดมาจากสมการของ
เบอร์นูลล่ี (Bernoulli equation) ดังสมการ  

 𝐹 C    (2) 

เมื่อ      คือ ความหนาแน่นของของไหลซึ่งในการศึกษาใน 
                  คร้ังนี้ ก็คือ ความหนาแน่นของน้ำ  
        v   คือ ความเร็วเฉลี่ยของการไหลท่ีตำแน่งด้านเหนือ 

                     น้ำ (upstream) ของวัตถุ  
           A   คือ พ้ืนที่หน้าตัดที่จมอยู่ใต้น้ำทางด้านเหนือน้ำ 
                     ของวัตถุและต้ังฉากกับความเร็วในการไหล  
                ซึ่งมีชื่อเรียกว่า พ้ืนที่ทาบ (Projected area)  
                ที่ต้ังฉากกับทิศทางการไหล หรืออาจเรียกอีก 
                อย่างหนึ่งว่า  พ้ืนที่หนา้ตัดส่วนหน้า (Frontal  
                 area) [1]    
 CD   คือ สัมประสิทธิ์แรงฉุดดึง (Drag coefficient) ซึ่ง                
                 เป็นตัวแปรไร้มิติ (Dimensionless  
                 parameter)  

ตามปกติแล้วสัมประสิทธิ ์แรงฉุดดึงจ ซึ่งจะะมีค่าไม่คงที่ 
ขึ ้นอยู ่กับ   ความเร็วในการเคลื ่อนที ่ของวัตถุผ่านของไหลหรือ
ความเร็วในการไหลของของไหลผ่านวัตถุ ลักษณะรูปทรงหรือพ้ืนผิว
ของวัตถุ ความหนาแน่นและความหนืดของของไหล เป็นต้น  

จากสมการที ่ (2) หากจัดร ูปใหม ่จะได ้สมการในการ
คำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์แรงฉุดดึง [1], [5] คือ 

           𝐶   
𝐹

𝜌𝑣 𝐴
2

 (3) 

ในทางปฏิบัติแล้วในกาหาสัมประสิทธิ์แรงฉุดดึงจากแนวคิด
ของสมการท่ี (3) สามารถดำเนินการได้โดยการจำลองสภาพการไหล
ของของไหลผ่านวัตถุ จากนั้นจึงทำการวัดหาค่าตัวแปรต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้ได้รับค่าสัมประสิทธิ์
แรงฉุดดึงใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด คือ การวัดหาค่า FD หรือ 
ค่าแรงฉุดดึงรวมที่เกิดขึ้นจริงหรือค่าแรงฉุดดึงที่เกิดขึ้นจริงกับวัตถุ 

โดยส่วนใหญ่จะมีการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสัมประสิทธิ์
แรงฉุดดึงและตัวเลขเรย์โนลด์ (Reynolds number, Re) ของการ
ไหล ซึ่งจากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าการไหลที่มีตัวเลขเรย์โนลด์ต่ำๆ 
อิทธิพลของความหนืดจะมีผลอย่างมากต่อสัมประสิทธิ์แรงฉุดดึง 
โดยสัมประสิทธิ์แรงฉุดดึงจะแปรผกผันกับค่าตัวเลขเรย์โนลด์อย่าง
เห็นได้ชัด แต่เมื่อตัวเลขเรย์โนลด์มีค่าสูงขึ้นจะพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์
แรงฉุดดึงจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก [2], [4]  นอกจากนี้ยังมี
การศึกษาเกี่ยวกับการไหลผ่านวัตถุรูปทรงท่อนยาวที่มีหน้าตัดต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นวงกลม วงรี สี่เหลี่ยมจัตุรัส สามเหลี่ยม และครึ่งวงกลม 
ซึ ่งพบว่า สัมประสิทธิ ์แรงฉุดดึงของวัตถุแต่ละแบบจะมีค่าคงท่ี
สำหรับค่าตัวเลขเรย์โนลด์ในช่วงใดช่วงหนึ่ง [4], [7], [8]   

นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับการหาวิธีการที่เหมาะสมใน
การหาค่าสัมประสิทธิ ์แรงฉุดดึงของกระแสลมที ่ม ีต ่อว ัตถุรูป
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ทรงกระบอก ด้วยวิธีการ 2 วิธี ได้แก่ วิธีวัดค่าน้ำหนักโดยตรง 
(Direct weighting method) และวิธีการวัดค่าการกระจายของ
ความด ัน  (Pressure distribution method) รอบๆ  ว ั ตถ ุ เ พ่ื อ
เปรียบเทียบกัน ซึ่งจากการศึกษาพบว่า สัมประสิทธิ์แรงฉุดดึงที่ได้
จากวิธี Direct weighting method มีความแม่นยำกว่าค่าที่ได้จาก
วิธี Pressure distribution method [9]  

3. วิธีการดำเนินการศึกษา 

ในการศึกษาครั ้งนี ้จะทำการหาค่าแรงพลวัตรจากการไหล
ในทางน้ำเปิดในรูปของแรงฉุดดึงที่กระทำกับวัตถุรูปทรงท่อนยาว
เด่ียว (single rod body) ที่ต้ังอยู่ในแนวด่ิงและจมอยู่ในน้ำบางส่วน 
ซึ่งถือว่าเป็นวัตถุ 2 มิติที่จมในของไหล สำหรับทางน้ำเปิดที่ใช้ใน
การศึกษาครั ้งนี ้จะมีหน้าต ัดเป ็นร ูปสี ่ เหลี ่ยมผินผ้ากว ้าง 30 
เซนติเมตร และมีท้องน้ำอยู่ในแนวราบ โดยให้มีการไหลของน้ำด้วย
อัตราการไหลต่างๆ กัน เข้าสู่วัตถุที่ถูกติดตั้งที่งกึ่งกลางของทางน้ำ
เปิด โดยมีแกนตามยาวของวัตถุอยู่ในแนวดิ่ง ซึ่งวัตถุดังกล่าวถูก
สร้างขึ้นจากพลาสติกผิวเรียบที่มีน้ำหนักเบา จำนวนทั้งหมด 4 หน้า
ตัด ได้แก่ สี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมคางหมู สามเหลี่ยมด้านเท่า และ
วงกลม โดยวัตถุดังกล่าวจะมีความยาว 1.20 เมตร ดังรายละเอียด
ในรูปที่ 1 ถึงรูปที่ 4  

ในการติดต้ังวัตถุ จะดำเนินการในลักษณะที่ทำให้พ้ืนที่ทาบท่ีต้ัง
ฉากกับทิศทางการไหลมีความกว้าง (D) เท่กับ 10 เซนติเมตร 
เท่ากันทุกหน้าตัด โดยจะมีรูปแบบการติดต้ังหรือการวางตัวของวัตถุ
แบ่งออกเป็น 6 รูปแบบย่อยๆ ดังรูปที่ 5 กล่าวคือ หากมีการไหล
ของน้ำในทางน้ำเปิดด้วยความลึกการไหลเท่ากันจะพบว่า การติดต้ัง 

 

 
 

                 รูปที่ 1 หน้าตัดส่ีเหล่ียมจัตุรัส 
 
 

 
 

                รูปที่ 2 หน้าตัดส่ีเหล่ียมคางหมู 
 

 
 

                  รูปที่  3 หน้าตัดสามเหล่ียมด้านเท่า 
 
 

 
 

                  รูปที่ 4 หน้าตัดวงกลม  
 
วัตถุทั้ง 6 รูปแบบ จะมีพื้นที่ทาบหรือพื้นที่ส่วนหน้าที่ตั้งฉากกับทิศ
ทางการไหลเท่ากัน นอกจากนี้แล้ว เพ่ือที่จะสามารถวัดหาค่าแรงพล
วัตรหรือแรงฉุดดึงที่เกิดขึ้นจริง ที่ตำแหน่งก่ึงกลางความยาวของวัตถุ
รูปทรงท่อนยาว จะถูกเจาะรูให้ทะลุทั้ง 2 ด้าน โดยมีแนวของรูเจาะ
จะตั้งฉากกับทิศทางการไหลของน้ำ ซึ่งรูเจาะดังกล่าวนี้จะถูกร้อย
ผ่านด้วยแกนหมุนพลาสติกที่มีความฝืดน้อยมากและยึดติดกับขอบ
ด้านบนของรางน้ำเปิด ดังนั้นเมื่อมีการไหลในรางน้ำเปิดเข้าสู่วัตถุ 



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

WRE-22-4 

จะทำให้วัตถุไม่สามารถไหลไปกับกระแสน้ำได้ ดังแสดงรายละเอียด
การติดต้ังดังรูปที่ 6 

จะพบว่า หากไม่มีการติดตั้งกับรางน้ำเปิดที่เมื่อพิจารณาวัตถุ
ที่อยู่ในสภาไหลของน้ำ วัตถุ วะสมดุลจะตั้งตรงโดยมีแกนตามยาว

ของวัตถุอยู่ในแนวดิ่ง แต่หากมีการไหลของน้ำเข้ากระทบกับวัตถุ 
จะพบว่าแรงพลวัตรเนื่องจากการไหลของน้ำจะทำให้วัตถุเกิดการ
หมุนโคลงรอบแกนพลาสติกที่ยึดวัตถุเข้ากับขอบด้านบนของรางน้ำ
เปิด โดยปลายด้านล่างของวัตถุจะเอียงไปตามทิศทางการไหลของ
น้ำในขณะที่ส่วนปลายด้านบนจะเอียงไปทางด้านเหนือน้ำดังแสดง
ในรูปที่ 7 

 

 
(ก) ส่ีเหล่ียมจัตุรัส 

 

                          
(ข) ส่ีเหล่ียมคางหมู-1 

 

                      
(ค) ส่ีเหล่ียมคางหมู-2 

 

 
(ง) สามเหลี่ยมด้านเท่า-1 

 

           
(จ) สามเหลี่ยมด้านเท่า-2 

 

              
(ฉ) วงกลม 

 
รูปที่ 5 รูปแบบการติดต้ังวัตถุรูปทรงท่อนยาวในทางน้ำเปิด  

 

 
 

รูปที่ 6 การติดต้ังวัตถุรูปทรงท่อนยาวเข้ากับรางน้ำเปิด 
 

 
 

รูปที่ 7 การไหลของน้ำในรางน้ำเปิดเข้ากระทบกับวัตถุ 
 
 รูปที่ 7จาก  จะเห็นได้ว่า เมื่อมีน้ำไหลกระทบกับวัตถุ จะทำ

ให้วัตถุเกิดการเอียงไปจากแนวดิ่ง ในการหาแรงพลวัตรหรือแรงฉุด
ดึงที่เกิดขึ ้นจริง จะต้องทำให้ว ัตถุกลับมาตั ้งตรงอยู ่ในแนวดิ่ง
เหมือนกับตอนที่ไม่มีน้ำไหลผ่าน ซึ่งสามารถดำเนินการได้โดยการ
ออกแรงตามแนวราบกระทำที่ปลายด้านบนสุดของวัตถุ โดยแรง
ดังกล่าวจะมีทิศทางไปทางด้านท้ายน้ำ เมื่อวัตถุกลับมาตั้งตรงใน
แนวดิ่งเช่นเดิม จะพบว่าแรงดังกล่าวซึ่งอยู่ในแนวราบจะตั้งฉากกับ
แกนของวัตถุที ่อยู ่ในแนวดิ ่ง และในทำนองเดียวกัน แรงฉุดดึง
เนื่องจากการไหลของน้ำก็จะมีทิศทางตั้งฉากกับแกนของวัตถุที่ต้ัง
ตรงอยู่ในแนวด่ิงเช่นเดียวกัน สำหรับแนวทางในการวิเคราะห์เพ่ือ

ทิศทางการไหล 

ทิศทางการไหล 

ทิศทางการไหล 

ทิศทางการไหล 

ทิศทางการไหล 

ทิศทางการไหล 
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หาค่าแรงฉุดดึงที่กระทำต่อวัตถุ สามารถอธิบายหลักการได้โดยการ
พิจารณารายละเอียดในรูปที่ 8 ซึ่ง แรงพลวัตรหรือเก่ียวกับอธิบายจะ
แรงฉุดดึงจากการไหลของน้ำเข้ากระทบ ที่ใช้ในการศึกษาในคร้ังวัตถุ
นี้ด้วยอัตราการไหล (Q) ที่คงที่ ซึ่งจะทำให้วัตถุเอียงไปจากแนวด่ิง
ดังรูปที่ 8 (ก) สำหรับรูปที่ 8 (ข) เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการหา
ค่าแรงฉุดดึงที่เกิดขึ้นจากการไหล (F)  โดยในการศึกษาจะต้องทำ
การวัดขนาดของแรงในแนวราบ (w) ที่กระทำ ณ ตำแหน่งปลาย
ด้านบนสุดของวัตถุเพีอทำให้วัตถุกลับมาตั้งตรงในแนวดิ่งดังเดิม ซึ่ง
จากการที่วัตถุสามารถกลับมาตั้งตรงในแนวดิ่งได้นั้น แสดงว่า MW 
ซึ่งหมายถึง โมเมนต์ที่เกิดจากแรง w รอบแกนการหมุน o จะมีค่า
เท่ากับ MF ซึ่งหมายถึง โมเมนต์ที่เกิดจากแรงฉุดดึง (F) รอบแกน
การหมุน o  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)ก(  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)ข(  
รูปที่ 8 การวิเคราะห์เพ่ือหาแรงฉุดดึงจากการไหล 

 
สำหรับแรงฉุดดึง (F) ในรูปที่ 8 (ข) นั้น หมายถึง แรงลัพธ์เนื่อง

แรงฉุดดึง วพื้นทีทาบของที่กระทำต่อ ัตถุส่วนที่จมอยู่ใต้น้ำ โดยมี

สมมติฐานว่า แรงฉุดดึงที่เกิดขึ้นจะมีการกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ
ทั่วทั้งพื้นที่ทาบ ซึ่งจะทำให้ตำแหน่งของแรงลัพธ์เนื่องแรงฉุดดึงจะ
อยู่ที่จุดศูนย์ถ่วงของพ้ืนที่ทาบท่ีต้ังฉากกับทิศทางการไหล 

สำหรับโมเมนต์รอบแกนการหมุน o ที่เกิดจากแรงอื่นๆ ไม่ว่า
จะเป็น แรงจากน้ำหนักของวัตถุ, แรงลอยตัวหรือแรงเนื่องความดัน
ที่เกิดขึ้นกับวัตถุส่วนที่จมน้ำ จะไม่ถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือ
หาค่าแรงฉุดดึงที ่เกิดจากการไหลผ่านของน้ำ เนื่องจากแกนการ
หมุนของวัตถุจะอยู่ในตำแน่งที่ทำให้โมเมนต์เหล่านี้หักล้างกันไป 

สำหรับข้อมูลที่ต้องดำเนินการวัดค่า ได้แก่ อุณหภูมิของน้ำ (T) 
อัตราการไหล (Q) ความลึกการไหล (h) และแรงในแนวราบ (w) 
โดยค่าอุณหภูมิของน้ำจะถูกนำไปใช้ในการหา ความหนืดจลน์ 
(Kinematic viscosity, ) ของน้ำ ส่วนอัตราการไหลจะถูกนำไปใช้
คำนวณหาค่าความเร็วเฉลี่ย  )v (  ในการไหลจากสมการของการไหล
แบบต่อเนื่อง (Continuity equation) ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการ
คำนวณหาตัวเลขเรย์โนลด์ (Re) โดยใช้สมการที่ (4) คือ  

  
     𝑹𝐞  

𝐯𝐃

𝛅
                                  (4) 

 
โดยท่ี D คือ ความกว้างของพื้นที่ทาบของวัตถุที่ตั้งฉากกับทิศ

ทางการไหล [1], [2], [5] ซึ่งในการติดตั้งวัตถุทั้ง 6 รูปแบบที่ใช้ใน
การศึกษาในคร้ังนี้จะมีค่า D = 0.10 เมตร  

ในการหาค่าแรงลัพธ์เนื่องจากแรงฉุดดึง (F) สามารถพิจารณา
จากรูปที่ 8 (ข) กล่าวคือ ในกรณีที่วัตถุตั้งตรงอยู่ในแนวดิ่งแสดงว่า 
โมเมนต์รอบแกนหมุนที ่จุด o เนื ่องจากแรงฉุดดึง (MF) จะมีค่า
เท่ากับโมเมนต์เนื่องจากแรงที่ทำให้วัตถุสามารถตั้งตรงในแนวด่ิง 
(Mw) นั่นคือ 

 
                                   𝑴𝑭 𝑴𝒘 
 
                                 𝑭 ∙ 𝒄 𝒘 ∙ 𝑳 
    

                                𝑭  
𝒘∙𝑳

𝒄
 

 
โดยท่ี L คือ ครึ่งหนึ่งของความยาววัตถุซึ่งเท่ากับ 0.60 เมตร 

ส่วน a ความสูงของปลายด้านล่างของวัตถุเหนือระดับท้องน้ำคือ   
ซึ่งในการศึกษาในครังนี้มีค่าเท่ากับ  0.015 เมตร ดังนั้นจากค่า w 
และ h ที่วัดค่าได้ จะสามารถหาค่าแรงพลวัตรจากการไหลหรือแรง
ฉุดดึงจากการไหลที่เกิดขึ้นจริง (F) สำหรับการศึกษาในคร้ังนี้ได้จาก 

 
𝑭  

𝟏.𝟐𝒘

𝟏.𝟐𝟏𝟓 𝒉
                               (5) 

 
ซึ่งหากนำค่าแรงลัพธ์เนื่องจากแรงฉุดดึง (F) ไปแทนค่าแรงฉุด

ดึง (FD) ในสมการที่ (3) ก็จะสามารถหาค่าสัมประสิทธิ์ของแรงฉุดดึง 
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(CD) สำหรับวัตถุรูปทรงท่อนยาวในแต่ละรูปแบบท่ีสภาพการไหลที่มี
ตัวเลขเรย์โนลด์ต่างๆ ได้  

4. ผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาที่ได้ สามารถนำไปวิเคราะห์เกี่ยวกับตัวแปรที่
เกี่ยวข้องกับแรงพลวัตรเนื่องจากการไหลในทางน้ำเปิด ซึ่งสามารถ
อธิบายผลการศึกษาได้ดังนี้ 

4.1. ความสัมพันธ์ระหวา่งสัมประสิทธิ์แรงฉุดดึงกับ
ตัวเลขเรย์โนลด์ของการไหล 

จากผลการศึกษาที ่ได้ สามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
สัมประสิทธิ์แรงฉุดดึง (CD) และตัวเลขเรย์โนลด์ (Re) ของการไหลที่
มี 50,000  Re  210,000 ได้ดังรูปที่ 9 ถึงรูปที่ 14 ดังนี้  

 
รูปที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างสัมประสิทธิ์แรงฉุดดึงและตัวเลข

เรย์โนลด์สำหรับวัตถุหน้าตัดส่ีเหล่ียมจัตุรัส 

 

 
รูปที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างสัมประสิทธิ์แรงฉุดดึงและตัวเลข

เรย์โนลด์สำหรับวัตถุหน้าตัดส่ีเหล่ียมคางหมู-1 

 

รูปที่ 11 ความสัมพันธ์ระหว่างสัมประสิทธิ์แรงฉุดดึงและตัวเลข
เรย์โนลด์สำหรับวัตถุหน้าตัดส่ีเหล่ียมคางหมู-2 

 
 

 
รูปที่ 12 ความสัมพันธ์ระหว่างสัมประสิทธิ์แรงฉุดดึงและตัวเลข

เรย์โนลด์สำหรับวัตถุหน้าตัดสามเหล่ียมด้านเท่า -1 

 
รูปที่ 13 ความสัมพันธ์ระหว่างสัมประสิทธิ์แรงฉุดดึงและตัวเลข
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เรย์โนลด์สำหรับวัตถุหน้าตัดสามเหลี่ยมด้านเท่า -2 

 
รูปที่ 14 ความสัมพันธ์ระหว่างสัมประสิทธิ์แรงฉุดดึงและตัวเลข

เรย์โนลด์สำหรับวัตถุหน้าตัดวงกลม 

จากรูปที่ 9 ถึงรูปที่ 14 จะเห็นได้ว่า สำหรับสภาพการไหล
ในทางน้ำเปิดที่มี 50,000  Re  210,000  ค่าสัมประสิทธิ์แรงฉุด
ดึงจะแปรผกผันกับตัวเลขเรย์โนลด์ โดยจะมีค่าลดลงเล็กน้อยเม่ือ
ตัวเลขเรย์โนลด์มีค่าเพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า ในช่วงการไหล
ที่มีตัวเลขเรย์โนลด์สูงขึ้นอิทธิพลของความหนืดของน้ำที่มีต่อค่า
สัมประสิทธิ์แรงฉุดดึงจะมีอิทธิพลน้อยลง  

 
 

4.2. การหาค่าสัมประสทิธิ์แรงฉุดดึง 

จากการศึกษาพบว่าการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขเรย์โนลด์ จะมี
ผลทำให้สัมประสิทธิ ์แรงฉุดดึงมีการเปลี ่ยนแปลงเล็กน้อย ซึ่ง
สามารถหาค่าเฉลี่ยของสัมประสิทธิ์แรงฉุดดึงได้จากการนำค่าแรงฉุด
ดึงที่ได้จากสมการที่ (5) ไปแทนค่า FD ในสมการที่ (2)  เพื่อที่จะ
นำไปแสดงความสัมพันธ์กับ V2A/2 ดังรูปที่ 15 ถึงรูปที่ 20  

 

 
รูปที่ 15 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงฉุดดึงที่เกิดขึ้นจริง (FD) และค่า

v2A/2 สำหรับวัตถุหน้าตัดส่ีเหล่ียมจัตุรัส 

 

 

รูปที่ 16 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงฉุดดึงที่เกิดขึ้นจริง (FD) และค่า
v2A/2 สำหรับวัตถุหน้าตัดส่ีเหล่ียมคางหมู-1 

 

 

รูปที่ 17 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงฉุดดึงที่เกิดขึ้นจริง (FD) และค่า
v2A/2 สำหรับวัตถุหน้าตัดส่ีเหล่ียมคางหมู-2 

 

 
รูปที่ 18 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงฉุดดึงที่เกิดขึ้นจริง (FD) และค่า

v2A/2 สำหรับวัตถุหน้าตัดสามเหล่ียมด้านเท่า -1 
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รูปที่ 19 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงฉุดดึงที่เกิดขึ้นจริง (FD) และค่า
v2A/2 สำหรับวัตถุหน้าตัดสามเหลี่ยมด้านเท่า -2 

 

 

รูปที่ 20 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงฉุดดึงที่เกิดขึ้นจริง (FD) และค่า
v2A/2 สำหรับวัตถุหน้าตัดวงกลม  

จากรูปที่ 15 ถึงรูปที่ 20 จะพบว่า แรงฉุดดึง (FD) ที่เกิดขึ้นจริง
ซึ ่งก็คือ แรงฉุดดึง (F) ที่หาค่าได้จากหลักการสมดุลของโมเมนต์
ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น และค่า v2A/2 จะมีความสัมพันธ์กัน
แบบเส้นตรง ซึ่งสามารถแสดงความสัมพันธ์ในรูปของสมการทั่วไป
ได้คือ  y = mx + c โดยที่ y คือ แรงฉุดดึง (FD) ที่เกิดขึ้นจริง,  x 
คือ v2A/2, m คือ ความชันของเส้นตรงซึ่งในท่ีนี้ หมายถึง ค่าเฉลี่ย
ของสัมประสิทธิ์ของแรงฉุดดึง (CD) และ c คือ จุดที่เส้นตรงตัดแกน 
y ซึ่งโดยตามความเป็นจริงแล้วหากพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง 
FD และ v2A/2 แล้วจะพบว่า เมื่อไม่มีอัตราการไหลของน้ำ นั่นคือ 
ความเร็วการไหล (v) มีค่าเป็นศูนย์ จะมีผลทำให้ไม่มีแรงฉุดดึง
เกิดขึ้น นั่นคือจะทำให้ในกรณีนี้ c= 0  

 จากผลการศึกษาพบว่า สำหรับการไหลที่มีค่าตัวเลขเรย์โนลด์
อยู่ในช่วง 50,000  Re  210,000   และเป็นการไหลเข้ากระทบ
กับวัตถุร ูปทรงท่อนยาวที ่ต ั ้งอย ู ่ในแนวดิ ่ง จะมีค ่าเฉลี ่ยของ
สัมประสิทธิ ์แรงฉุดดึง (CD) โดยประมาณเท่ากับ 1.977, 1.963, 
1.747, 1.932, 1.552 และ 1.209 สำหรับวัตถุรูปทรงท่อนยาวที่มี
หน้าตัด สี่เหลี่ยมจัตุรัส, สี่เหลี่ยมคางหมู-1, สี่เหลี่ยมคางหมู-2, 
สามเหลี่ยมด้านเท่า-1, สามเหลี่ยมด้านเท่า-2 และวงกลม ตามลำดับ  

5. สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอเทคนิคอย่าง
ง่ายในการหาแรงพลวัตรที่เกิดขึ้นจริงจากการไหลในทางน้ำเปิดเข้า
กระทบกับวัตถุร ูปทรงท่อนยาวที ่ต ั ้งอยู ่ในแนวดิ ่ง โดยวัตถุที่
ทำการศึกษาจะมีลักษณะเป็นวัตถุที่มีรูปทรง 2 มิติที่จมอยู่ในน้ำ 
แรงพลวัตรที่เกิดขึ้นกับวัตถุจะมีลักษณะคล้ายๆ แรงท่ีจะทำให้วัตถุมี
การเคลื่อนที่ตามทิศทางการไหล จึงเรียกอีกอย่างว่า แรงฉุดดึง ซึ่ง
ในการหาแรงฉุดดึงที่เกิดขึ้นจริงกับวัตถุ จะใช้หลักการสมดุลของ
โมเมนต์เนื ่องจากแรงต่างๆ ที่กระทำต่อวัตถุ ซึ่งจะเป็นวิธีการที่

สะดวกและไม่ยุ่งยาก สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการหาแรงฉุดดึงที่
กระทำต่อวัตถุรูปทรงต่างๆ ได้ สำหรับหน้าตัดของวัตถุที ่ใช้ใน
การศึกษาในครั้งนี้จะมี 4 รูปแบบ ได้แก่ สี่เหลี่ยมจัตุรัส, สี่เหลี่ยม
คางหมู, สามเหลี่ยมด้านเท่า และวงกลม โดยในการศึกษาจะทำการ
ติดตั ้งวัตถุที ่ตำแหน่งกึ ่งกลางหน้าตัดทางน้ำเปิดโดยการจัดวาง
ตำแหน่งของวัตถุให้มีความกว้างของพื้นที่ทาบ (D) เท่ากัน ซึ่งมี
รูปแบบการติดต้ังวัตถุทั้งหมด 6 รูปแบบย่อย (รูปที่ 5)  

จากผลการศึกษาพบว่าแรงฉุดดึงจะแปรผันตรงกับความเร็วใน
การไหลของน้ำที่ไหลเข้ากระทบกับวัตถุ นั่นคือ แรงฉุดดึงจะแปรผัน
ตรงกับตัวเลขเรย์โนลด์ของการไหลด้วยเช่นกัน นอกจากนี ้ยัง
สามารถหาค่าสัมประสิทธิ์แรงฉุดดึงของวัตถุรูปทรงท่อนยาวในแต่
ละหน้าตัดได้ ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการนำไปใช้คำนวณหาแรงฉุดดึงที่
เกิดขึ้นจริงกับวัตถุรูปทรงท่อนยาวที่มีหน้าตัดในลักษณะเดียวกัน 
โดยจะพบว่า สำหรับการไหลที่มี 50,000  Re  210,000 จะมีค่า
สัมประสิทธิ์แรงฉุดดึงมากกว่า 1 ซึ่งจากการวิเคราะห์ผลการศึกษา
ในครั้งนี้พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อค่าสัมประสิทธิ์แรงฉุดดึง ได้แก่ ค่า
ตัวเลขเรย์โนลด์ของการไหล และลักษณะรูปร่างของวัตถุ กล่าวคือ 
ตัวแปรที่มีผลต่อตัวเลขเรย์โนลด์ ได้แก่ ความเร็วการไหล ความหนืด
ของน้ำ และความกว้างของพื้นที่ทาบ สำหรับลักษณะรูปร่างของ
วัตถุ อาจถือว่ามีอิทธิพลค่อนข้างมากต่อค่าสัมประสิทธิ์แรงฉุดดึง  
เนื่องจากรูปร่างของวัตถุจะมีผลต่อพฤติกรรมการไหลผ่านของน้ำ 
โดยเฉพาะวัตถุที ่มีรูปร่างทื่อหรือมีลักษณะพื้นผิวไม่ลู ่ไปตามทิศ
ทางการไหลมักจะก่อให้เกิดสภาพการไหลแบบแยกตัว (Separation 
flow) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสภาวะการไหลที่มีค่าตัวเลขเรย์โนลด์
สูงๆ   
 นอกจากนี้แล้ว เมื่อเมื่อนำค่าสัมประสิทธิ์แรงฉุดดึงที่ได้รับ
ไปเปรียบเทียบกับสัมประสิทธิ์แรงฉุดดึงของวัตถุที่มีรูปทรง 2 มิติ ที่
มีลักษณะหน้าตัดในรูปแบบเดียวกันจากหลายๆ การศึกษาที่ผ่านมา 
จะพบว่าค่อนข้างมีค่าใกล้เคียงกัน ดังนั ้นเพื ่อที ่จะสามารถนำ
แนวทางที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์มาก
ยิ่งขึ้น จึงควรจะมีดำเนินการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป เช่น การศึกษา
เพิ ่มเติมในสภาพการไหลที ่ม ีต ัวเลขเรย์โนลด์แตกต่างไปจาก
การศึกษาในครั ้งนี ้ การเพิ ่มรูปแบบของหน้าตัดวัตถุให้มีความ
หลากหลาย หรือการปรับเปลี่ยนลักษณะของพื้นผิววัตถุให้มีความ
แตกต่างกัน เป็นต้น   
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บทคัดย่อ 

บทความน้ีทำการศึกษาสมดุลตะกอนบริเวณระบบหาดบางเบิด อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยองค์ประกอบของระบบสมดุลตะกอนบริเวณ
พื้นที่ศึกษาประกอบด้วย เนินทรายลมหอบและชายหาดที่มีกระบวนการการเคลื่อนที่ของตะกอนจากคล่ืนและกระแสน้ำ การศึกษาได้ประยุกต์ใช้
แนวคิดระบบสมดุลตะกอนระหว่างชายหาดและเนินทราย ขั้นตอนการศึกษาประกอบด้วย การวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศและแบบจำลอง
ระดับสูงเชิงเลข (DEMs) ในปี พ.ศ. 2545, 2550 และ 2553 เพื่อแบ่งพื้นที่ชายหาดและเนินทรายออกจากกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงลักษณะสัณฐาน
วิทยาของชายหาดและเนินทราย ต่อมาแบ่งพื้นที่ศึกษาเป็นพื้นที่ย่อย และคำนวณหาการเปลี่ยนแปลงของชายหาดและเนินทรายแต่ละพื้นที่ โดยใช้
โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จากการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์สัณฐานวิทยาทั่วไปที่กล่าวว่า ชายหาดที่แคบและความลาดชันสูงจะ
เกิดการกัดเซาะของเนินทราย ขณะที่ชายหาดที่กว้างและความลาดชันต่ำจะเกิดการทับถมของเนินทรายเพิ่มขึ้น มีความสอดคล้องกับเนินทรายใน
พื้นที่ศึกษา 2 พื้นที่ ได้แก่ ปี พ.ศ.2545-2550 พื้นที่โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ที่มีความลาดชันชายหาดลดลงเฉล่ียปีละ 0.57 องศา มีอัตรา 
การทับถมของชายหาดเพิ่มขึ้น 2.48 เมตร./ปี และมีอัตราการทับถมของเนินทรายเพิ่มขึ้น 0.63 เมตร./ปี ส่วนปี พ.ศ.2550-2553 พื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลปากคลอง ความลาดชันชายหาดลดลงปีละ 0.48 องศา มีอัตราการทับถมของชายหาดเพิ่มขึ้น 3.60 เมตร./ปี และมีอัตราการ 
ทับถมของเนินทรายเพิ่มขึ ้น 0.33 เมตร./ปี ทั้งนี้พื ้นที่อื ่นในการศึกษาพบว่า เกิดการทับถมของเนินทรายในแนวดิ่งซึ ่งทับถมไปที่เนินทราย 
ส่วนหลัง 
คำสำคัญ: ระบบสมดุลตะกอน, เนินทรายชายฝ่ัง, เนินทราย, กระบวนการเปล่ียนแปลงชายฝ่ังทะเล 

Abstract 

This article is to study the sediment budget analysis of Bangberd beach cell, Pateaw district, Chumporn province.  
The composition of sediment budget analysis is comprised of sand dunes and beaches. The concept of the relationship of 
sediment budget for beaches and dunes are considered. The steps of study are started by analysis of aerial photograph and 
Digital Elevation Models (DEMs) for the years 2002, 2007 and 2010, to separate the boundaries of beach and dunes. Next,  
the study area is divided into sub areas of beach and dune. Then, the changes in beaches and dunes for each area are 
computed by using geographic information system programs (GIS). The results of the general morphological relationships 
between beach and dune, show the narrow and steep beaches cause erosion of dunes, while the wide and low-angle beaches 
cause accretion of dunes. This corresponds to the dunes in two study areas, years 2002-2007, The Royal development Project 
had beach accretion rate 2.48 meters/year, resulting frontal dune accretion rate 0.63 meters/year. And years2007-2010, Pak 
Klong subdistrict administrative organization had beach accretion rate 3.60 meters/year, resulting frontal dune accretion rate 
0.33 meters/year. However, in other areas, it was found that dunes accumulate vertically and in the dunes behind. 
Keywords: Sediment budget, Coastal dune, Sand dune, Coastal and shoreline change processes 

 
1. บทนำ 

เนินทรายชายฝั่งทะเล เกิดขึ้นตามเกิดขึ้นตามแนวชายฝั่งตั้งแต่
เขตละติจูดสูงถึงเขตศูนย์สูตรทั้งในซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ [1]  
โดยจะเริ่มก่อตัวจากการทับถมของตะกอนทรายที่เกิดจากคลื่นบน
หาด ตะกอนทรายที่ทับถมนั้นจะถูกลมพัดพาเข้าไปในแผ่นดิน และ
ก่อตัวเป็นเนินทราย และมีความมั่นคงจากการปกคลุมของพืช [2] 
โดยลักษณะธรณีสัณฐานเนินทรายชายฝั่งส่วนใหญ่จะก่อตัวขึ้นใน

บริเวณชายฝั่งที่มีอิทธิพลของคล่ืนเด่นและอยู่ด้านหลังหาดสลาย
พลังงานคล่ืน (Dissipative beaches) มากกว่าด้านหลังหาดสะท้อน
พลังงานคลื่น (Reflective beaches) และหาดท่ีอยู่ระหว่างกลาง
สองประเภท (Intermediate beaches) เพราะหาดสลายพลังงาน
คลื่นมีหน้าหาดกว้างและราบเรียบ มีค่าพิสัยของระดับน้ำขึ้นน้ำลง
ปานกลาง เป็นบริเวณน้ำต้ืน ตะกอนทรายสมบูรณ์และส่วนใหญ่เป็น
ตะกอนทรายละเอียด [3], [4] ส่วนหาดสะท้อนพลังงานคลื่นกลับมี
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หน้าหาดแคบและลาดชัน ตะกอนทรายหยาบ [5], [6] 
การเกิดขึ้นของเนินทรายชายฝั่ง นอกจากจะมีความสัมพันธ์กับ

ลักษณะธรณีสัณฐานเนินทรายชายฝั่งแล้ว พืชหลังหาดยังเป็นปัจจัย
สำคัญอีกประการ เพราะมีหน้าที่เป็นกับดักตะกอนทราย ให้ตะกอน
ทรายอยู ่กับที ่และทำให้เกิดการพอกของตะกอนทราย [7] จาก
ตะกอนทรายที่ถูกทับถมอยู่บนหาด และถูกลมพัดพาเข้ามาจนเกิด
การสะสมตัวกลายเป็นเนินทรายนั้น จะเห็นว่าแหล่งกำเนิดตะกอน
ทรายที่สำคัญให้กับเนินทราย คือ ชายหาด ดังนั้นการเปลี่ยนแปลง
ล ั กษณะธรณ ี ส ัณฐานชายหาดสามารถแสดง ให ้ เ ห ็ นถึ ง 
การเปลี ่ยนแปลงของเนินทรายชายฝั ่งได้ ทั ้งนี ้การแลกเปลี ่ยน
ตะกอนทรายระหว่างชายหาดและเนินทรายอย่างสม่ำเสมอเป็น 
สิ ่งสำคัญ เพราะเป็นการแลกเปลี ่ยนทรายและธาตุอาหารใหม่  
ซึ่งทำให้เกิดความหลากหลายของสัณฐานเนินทรายชายฝ่ัง 

ระบบหาดบางเบิด ซึ่งอยู่ในระบบกลุ่มหาด S5 [8] ครอบคลุม
พื้นที่ตั ้งแต่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปจนถึง
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยในพ้ืนที่มีเนินทรายลมหอบหรือ 
ที ่เรียกว่า เนินทรายงามที ่ชุมพร (Sand Dune in Chumphon) 
เป็นเนินทรายที ่เกิดจากลมหอบทรายมาสะสมและก่อตัวเป็น 
เนินทรายที่สูงที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ตำบลปากคลอง อำเภอ 
ปะทิว จังหวัดชุมพร วางตัวขนานหาดบางเบิดจนถึงหาดบ้านถ้ำธง 
มีความยาวประมาณ 10 กิโลเมตร ความสูงจากระดับน้ำทะเล 
ปานกลางแตกต่างกันตั้งแต่ 5-27 เมตร และมีความสูงที่สุดกว่า 30 
เมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 2,000 ไร่ ซึ่งถูกแบ่งพ้ืนที่ครอบครอง 
ออกเป็น 3 หน่วยงาน ได้แก่ พื้นที่โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ 
จังหวัดชุมพร ประมาณ 449 ไร่ พื้นที่กองทัพเรือ ประมาณ 450 ไร่ 
และพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง ประมาณ 200 ไร่ 
[9] ดังแสดงในรูปที่ 1 ปัจจัยที่ทำให้เกิดเนินทรายมาจากสภาพภูมิ
ประเทศของระบบหาดบางเบิดที ่หน้าหาดกว้างและโล่ง ชายฝ่ัง
ค่อนข้างเรียบ เมื่อมีกระบวนการการเคลื่อนที่ของตะกอนชายหาด
เนื่องจากคลื่นและกระแสน้ำทำให้ตะกอนถูกพัดพามาทับถมบน
ชายหาด และเมื่อตะกอนทรายแห้ง ลมประจำที่พัดสู่ชายฝั่งแรงจะ
พัดพาตะกอนทรายมาสะสมและก่อตัวเป็นเนินทราย ซึ่งต้องอาศัย
ระยะเวลานานเป็นพันหรือหมื่นปีจนเป็นเนินทราย การศึกษาระบบ
สมดุลตะกอนในอดีต ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาระบบสมดุลตะกอน
ตามแนวชายฝั่งที่เป็นกระบวนการการเคลื่อนที่ของตะกอนชายหาด
เนื่องจากคลื่นและกระแสน้ำ แต่การศึกษาระบบสมดุลตะกอนเนิน
ทรายที่เกิดจากลมหอบยังไม่พบ อีกทั้งเป็นเนินทรายลมหอบแห่ง
เด ียวท ี ่ ส ู งท ี ่ สุ ด ในประเทศไทย  เป ็นแหล ่ งท ่อง เท ี ่ ยวท ี ่ มี  
ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศควรค่าแก่การรักษาไว้ การศึกษานี้จึงมี
ความต้องการศึกษาระบบสมดุลตะกอนบริเวณระบบหาดบางเบิดที่
มีเนินทรายลมหอบ เพื่อต้องการทราบความสัมพันธ์ของสัณฐาน
วิทยาของชายหาดและเนินทรายกับการเปลี ่ยนแปลงเนินทราย 

ในพื้นที่ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาเนินทราย
ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป 

 
รูปที่ 1 พื้นที ่เนินทรายลมหอบที่ศึกษาในระบบหาดบางเบิด 

อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

2. วิธีดำเนนิการ 

ในการศึกษานี ้ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ/
ภาพถ่ายดาวเทียม และข้อมูลแบบจำลองระดับความสูงเชิงเลข 
(DEMs) โดยใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) โดยมี
ขั้นตอน ดังต่อไปน้ี 

2.1. รวบรวมและปรับแก้ข้อมูล 

จากการรวบรวมข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ/ภาพถ่ายดาวเทียม 
และข้อมูลแบบจำลองระดับเชิงเลข (DEMs) ที่มีตั ้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันเพื่อนำมาวิเคราะห์ จำเป็นต้องใช้ข้อมูลภาพถ่ายและข้อมูล
แบบจำลองเชิงเลขท่ีตรงกันในแต่ละปี ซึ่งในการศึกษาคร้ังนี้สามารถ
รวบรวมข้อมูลเพื ่อนำมาวิเคราะห์ได้ทั ้งหมด 3 ปี ได้แก่ ข้อมูล
ภาพถ่ายออร์โธสีเช ิงเลขปี พ.ศ.2545 มาตราส่วน 1 : 4,000  
จากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, ภาพถ่ายดาวเทียม 
ไทยโชตปี พ.ศ.2550 และ 2553 จากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และข้อมูลแบบจำลอง
ระดับความสูงเชิงเลข (DEMs) ปี พ.ศ.2545 ความละเอียด 5 เมตร 
จากกรมพัฒนาที่ดิน, ปี พ.ศ.2550 และ 2553 ความละเอียด 12.5 
เมตร จากดาวเทียม ALOS และทำการปรับแก้ข้อมูลให้อยู ่บน 
ฐานพิกัดเดียวกัน คือ WGS 84 (World Geodetic System 1984) 
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และปรับข้อมูลแบบจำลองระดับความสูงเชิงเลข (DEMs) ทั้งหมด 
ที่มีให้มีความละเอียด 12.5 เมตร 

2.2. กำหนดขอบเขตพ้ืนที่ชายหาดและเนนิทราย 

ลากเส้นกำหนดขอบเขตพื ้นที ่ชายหาดและพ้ืนที่เนินทราย  
โดยเส้นระดับน้ำขึ้นเฉลี่ยยอดสูง (MHHW) แบ่งเขตระหว่างทะเล
และชายหาด ซึ่งวิเคราะห์จากความแตกต่างของสีระหว่างพื ้นที่
เป ียกและพื ้นที ่แห้งบนชายหาด ส่วนเส้นศักยภาพพืช (PVL)  
แบ่งเขตระหว่างชายหาดและเนินทราย จะใช้แนวต้นไม้หรือแนว 
สิ่งปลูกสร้างเป็นขอบเขต และเส้นขอบเขตเนินทรายที่อยู่ในแผ่นดิน 
จะแบ่งเขตระหว่างเนินทรายออกจากแผ่นดิน ซึ่งจะใช้เส้นถนนเป็น
เส้นแบ่งขอบเขต โดยใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
ซึ ่งเส้นระดับน้ำขึ ้นเฉล่ียยอดสูง (MHHW) และเส้นศักยภาพพืช 
(PVL) สองเส้นนี้ทำให้ทราบความกว้าง, ความสูงและความลาดชัน
ของชายหาด เพื ่อนำไปหาความสัมพันธ์ของสัณฐานวิทยาของ
ชายหาดและเนินทรายกับการเปลี่ยนแปลงเนินทราย ในขั้นตอนนี้
หลังจากได้เส้นทั้งหมด 3 เส้นแล้ว ต้องทำการปรับแก้เส้นระดับ 
น้ำขึ้นเฉลี่ยยอดสูงที่ได้จากภาพให้ตรงกับข้อมูลระดับน้ำขึ้นเฉล่ีย
ยอดสูง โดยใช้หลักการปรับแก้จากการศึกษาเปรียบเทียบวิธีระบุ
แนวชายฝ่ังทะเล [10] 

2.3. แบ่งพ้ืนที่ศึกษา เพ่ือกำหนดประเภทเนินทราย 

เมื่อได้เส้นกำหนดขอบเขตพื้นที่ชายหาดและพื้นที่เนินทราย
แล้ว ทำการแบ่งพื้นที่ศึกษาออกเป็นพื้นที่ย่อย คือ ลากเส้นตั้งฉาก
กับเส้นศักยภาพพืช (PVL) ซึ่งเป็นตัวแทนของแนวเนินทรายออกไป
ยังทะเลจนถึงเส้นระดับน้ำขึ้นเฉล่ียยอดสูง (MHHW) และลากเข้าไป
ในแผ่นดินจนถึงเส้นขอบเขตเนินทราย โดยใช้โปรแกรมระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) โดยกำหนดให้แต่ละหน้าตัดมีระยะห่าง  
100 เมตร ซึ่งทำให้ได้ขอบเขตชายหาดและเนินทรายที่ชัดเจนขึ้น 
เพื่อระบุหน้าตัดที่อยู่ในแต่ละพื้นที่ครอบครองและจำแนกประเภท
ของเนินทราย โดยสามารถแบ่งหน้าตัดได้จำนวน 56 หน้าตัด  
ดังแสดงในรูปที่ 2 ซึ่งจากการแบ่งพื้นที่พบว่าเนินทรายในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง ครอบคลุมตั้งแต่หน้าตัดที่ 1-
27 เนินทรายในพื้นที่กองทัพเรือ ครอบคลุมตั้งแต่หน้าตัดที่ 28-43 
และเนินทรายในพื้นที่โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ จังหวัดชุมพร 
ครอบคลุมหน้าตัดที่ 44-56 และพื้นที่เนินทรายทั้งหมดมีลักษณะ
เนินทราย 2 ประเภท คือ หน้าตัดที่ 1-2 ซึ่งอยู ่ในพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลปากคลองมีลักษณะเป็นเนินทรายที่ถูกพัฒนาแล้ว 
คือ กลายเป็นที่อยู่อาศัยของหมู่บ้านชาวประมง ส่วนหน้าตัดที่เหลือ
ต้ังแต่หน้าตัดที่ 3-56 มีลักษณะเป็นสันเขาเนินทราย คือ เนินทรายมี
ความสูงตั้งแต่ 5-7 เมตร ในบางพื้นที่อาจสูงเกิน 9 เมตร และมีพืช
ขึ้นปกคลุมแตกต่างกันไปประมาณ 30-75% ของเนินทราย [11]  

2.4. คำนวณความกว้าง, ความสูง, ความลาดชันของ
ชายหาดและทิศทางการวางตัวของเนนิทราย 

นำข้อมูลเส้นกำหนดขอบเขตพื้นที่ชายหาดและพื้นที่เนินทราย
ที่แบ่งเป็นพ้ืนที่ย่อยแล้ว ซ้อนทับกับข้อมูลแบบจำลองระดับความสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2 การแบ่งพ้ืนที่เนินทรายลมหอบท่ีศึกษา 
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เชิงเลข (DEMs) ที่ตรงกันในแต่ละปี เพื ่อคำนวณหาความกว้าง,  
ความสูงและความลาดชันของชายหาดแต่ละหน้าตัด และหาองศา
การวางตัวของเนินทราย โดยวัดจากทิศเหนือตามเข็มนาฬิกามายัง
เส้นศักยภาพพืช (PVL) และจัดทำกราฟข้อมูลความกว้าง, ความสูง, 
ความลาดชันของชายหาดและองศาการวางตัวของเนินทรายในแต่
ละปี 

2.5. คำนวณหาอัตราการเปลี่ยนแปลงชายหาดและเนิน
ทราย 

คำนวณหาอัตราการเปลี่ยนแปลง โดยแบ่งเป็นพื้นที่ชายหาด
และพื้นที่เนินทรายในแต่ละพื้นที่ โดยแบ่งตามพื้นที่ครอบครองและ
ประเภทของเนินทราย 

3. ผลการวิจัย 

3.1. ความสัมพันธ์สัณฐานวิทยาของชายหาดและ 
เนินทรายกับการเปลี่ยนแปลงเนินทราย 

จากการศึกษาความสัมพันธ์สัณฐานวิทยาของชายหาดและ 
เนินทรายกับการเปลี่ยนแปลงเนินทรายทั่วไปพบว่า เนินทรายที่เกิด
การกัดเซาะจะสัมพันธ์กับชายหาดที่แคบและมีความลาดชันสูง 
ขณะที่ชายหาดที่กว้างและมีความลาดชันต่ำจะเกิดการทับถมของ
เนินทรายเพิ่มขึ ้น [12] จากการศึกษาในพื้นที่จะแบ่งออกเป็น 3 
พื้นที่ตามการครอบครอง ได้แก่ พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล 
ปากคลอง, พ้ืนที่กองทัพเรือและพ้ืนที่โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ 

3.1.1 ความกว้างของชายหาด 

คำนวณได้จากระยะทางตามแนวราบจากเส้นระดับน้ำขึ้นเฉล่ีย
ยอดสูง (MHHW) ไปจนถึงเส้นศักยภาพพืช (PVL) โดยความกว้าง
ของชายหาดในพื้นที่ศึกษาทั้งหมด ดังแสดงในรูปที่ 3 และสามารถ
สรุปความกว้างเฉลี่ยในแต่ละพื้นที่ ในแต่ละปี ดังแสดงในตารางท่ี 1 
ซึ่งพบว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ไปจนถึงปี พ.ศ.2553 ทั้ง 3 พื้นที่มี
ความกว้างเฉลี่ยของชายหาดเพิ่มขึ้นทั้งหมด โดยในพื้นที่กองทัพเรือ
มีการเพิ ่มขึ ้นของพื ้นที่มากที ่สุดภายใน 8 ปี (พ.ศ.2545-2553) 
เท่ากับ 764.83% โดยมีความกว้างเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 4.77 เมตร  
ถัดมาคือ พื้นที ่โครงการพัฒนาส่วนพระองค์และพื ้นที ่องค์การ
บริหารส่วนตำบลปากคลอง 565.42% และ 348.00% โดยมี 
ความกว้างเพิ ่มขึ ้นเฉลี ่ยปีละ 3.92 และ 2.71 เมตร ตามลำดับ  
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพื้นที่กองทัพเรือมีการเปลี่ยนแปลงสัณฐานวิทยา
ด้านความกว้างของชายหาดมากที่สุด 

3.1.2 ความสูงของชายหาด 

คำนวณได้จากผลต่างระดับความสูงของเส้นระดับน้ำขึ้นเฉล่ีย
ยอดสูง (MHHW) กับเส้นศักยภาพพืช (PVL) โดยความสูงของ
ชายหาดในพื้นที่ศึกษาทั้งหมด ดังแสดงในรูปที่ 4 และสามารถสรุป

ความสูงเฉลี ่ยในแต่ละพื ้นที ่ ในแต่ละปี ดังแสดงในตารางที ่ 2  
ซึ่งพบว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ไปจนถึงปี พ.ศ.2553 ทั้ง 3 พื้นที่มี
ความสูงเฉลี่ยของชายหาดเพิ่มขึ้นทั้งหมด โดยในพื้นที่กองทัพเรือมี
การเพิ่มขึ้นของพื้นที่มากที่สุดภายใน 8 ปี เท่ากับ 622.73% โดยมี
ความสูงเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยปีละ 0.56 เมตร ถัดมาคือ พ้ืนที่โครงการพัฒนา
ส่วนพระองค์ 310.53% และมีความสูงเพ่ิมขึ้นเฉล่ียปีละ 0.48 เมตร 
ส่วนพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง เท่ากับ 220.30% 
และความสูงเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 0.32 เมตร ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพื้นที่
กองทัพเรือมีการเปลี ่ยนแปลงสัณฐานวิทยาด้านความสูงของ
ชายหาดมากท่ีสุด 

 
รูปที่ 3 ความกว้างของชายหาดในพื ้นที ่เนินทรายลมหอบท่ี

ศึกษา 

ตารางท่ี 1 ความกว้างเฉลี ่ยของชายหาดแต่ละพื ้นที ่ครอบครอง 
ต้ังแต่ปี พ.ศ.2545-2553 

พ้ืนที่ 
ความกว้างของชายหาด (เมตร) 
2545 2550 2553 

อบต. ปากคลอง 6.23 17.74 27.89 
กองทัพเรือ 4.98 23.79 43.11 

คก. พัฒนาส่วนพระองค์ 5.54 15.68 36.87 
 

 
รูปที่ 4 ความสูงของชายหาดในพ้ืนที่เนินทรายลมหอบท่ีศึกษา 

ตารางท่ี 2 ความสูงเฉลี่ยของชายหาดแต่ละพื้นที่ครอบครอง ตั้งแต่
ปี พ.ศ.2545-2553 

พ้ืนที่ 
ความสูงของชายหาด (เมตร) 

2545 2550 2553 
อบต. ปากคลอง 1.15 1.64 2.87 

กองทัพเรือ 0.72 4.10 5.23 
คก. พัฒนาส่วนพระองค์ 1.23 2.77 5.06 
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3.1.3 ความลาดชันของชายหาด 

คำนวณได้จากความสัมพันธ์ของความสูงของชายหาดและ 
ความกว้างของชายหาด โดยความลาดชันของชายหาดในพ้ืนที่ศึกษา
ทั้งหมด ดังแสดงในรูปที่ 5 และสามารถสรุปความลาดชันเฉลี่ยในแต่
ละพื้นที่ ในแต่ละปี ดังแสดงในตารางที่ 3 ซึ่งพบว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2545 ไปจนถึงปี พ.ศ.2553 ทั้ง 3 พื้นที่มีความลาดชันของชายหาด
ลดลง โดยในพื้นที่กองทัพเรือปี พ.ศ.2550 มีความลาดชันเพิ่มขึ้น
จากปี พ.ศ.2545 แต่พอปี พ.ศ.2553 ความลาดชันก็ลดลงอีกและมี
ค่าความลาดชันน้อยที ่สุดจากพื ้นที ่ทั ้งหมด แต่พอเปรียบเทียบ 
การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่มากที่สุดภายใน 8 ปี กลับพบว่าพื้นที่
โครงการพัฒนาส่วนพระองค์มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดเท่ากับ 
35.33% โดยมีความลาดชันลดลงเฉลี่ยปีละ 0.57 องศา ถัดมาคือ 
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง 33.40% มีความลาดชัน
ลดลงเฉล่ียปีละ 0.48 องศา และสุดท้ายคือ พ้ืนที่กองทัพเรือ 8.40% 
มีและมีความลาดชันลดลงเฉลี่ยปีละ 0.08 องศา ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
พื้นที่โครงการพัฒนาส่วนพระองค์มีการเปลี่ยนแปลงสัณฐานวิทยา
ด้านความลาดชันของชายหาดมากท่ีสุด 

 
รูปที่ 5 ความลาดชันของชายหาดในพื้นที่เนินทรายลมหอบท่ี

ศึกษา 

ตารางท่ี 3 ความลาดชันเฉลี่ยของชายหาดแต่ละพื้นที่ครอบครอง 
ต้ังแต่ปี พ.ศ.2545-2553 

พ้ืนที่ 
ความลาดชันของชายหาด (องศา) 
2545 2550 2553 

อบต. ปากคลอง 11.46 8.04 7.63 
กองทัพเรือ 7.99 9.86 7.32 

คก. พัฒนาส่วนพระองค์ 12.99 10.37 8.40 

3.1.4 ทิศทางการวางตัวของเนินทราย 

การคำนวณหาองศาการวางตัวของเนินทราย โดยวัดจาก 
ทิศเหน ือตามเข ็มจากนาฬ ิกามายัง เส ้นศ ักยภาพพ ืช  (PVL)  
โดยทิศทางการวางตัวของเนินทรายในพื้นที่ศึกษาทั้งหมด ดังแสดง
ในรูปที่ 6 และสามารถสรุปทิศทางการวางตัวเฉลี่ยในแต่ละพื้นที่  
ในแต่ละปี ดังแสดงในตารางที ่ 4 ซึ ่งพบว่าตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2545  
ไปจนถึง พ.ศ.2553 ในพ้ืนที่ทั้ง 3 มีองศาการวางตัวของเนินทราย
ทำมุมกับทิศเหนือเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉลี่ยในพื้นที่ทั ้งหมดมีทิศทาง 

ทำมุมเพิ่มขึ้นประมาณ 0.1-0.35 องศา/ปี และจากการเปรยีบเทียบ
การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่มากที่สุดภายใน 8 ปี พบว่าพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลปากคลองมีการเปลี่ยนแปลงสัณฐานวิทยาของ
ชายหาดมากที่สุด 1.86% รองลงมา 0.76% คือ พื้นที่กองทัพเรือ
และพื้นที่โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ 0.43% ซึ่งหากวิเคราะห์จาก
ตำแหน่งที่ตั ้งของพื้นที่ จะพบว่าพื้นที่ทางตอนกลางค่อนมาทาง
ตอนล่างจนถึงทางตอนล่างของอ่าว ที่เป็นพื้นที่กองทัพเรือและ 
พื ้นท ี ่องค ์การบร ิหารส ่วนตำบลปากคลอง ตามลำด ับ จะมี 
การเปลี ่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยามากที ่สุด ซึ ่งแสดงให้เห็นว่า
ทิศทางลมที่มีผลต่อการวางตัว การกัดเซาะและทับถมของเนินทราย 
ส่วนใหญ่เป็นอิทธิพลของลมท่ีมาจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
รูปที่ 6 ทิศทางการวางตัวของเนินทรายในพื้นที่เนินทรายลม

หอบที่ศึกษา 

ตารางท่ี 4 ทิศทางการวางตัวเฉล ี ่ยของเนินทรายแต่ละพ ื ้นที่
ครอบครอง ต้ังแต่ปี พ.ศ.2545-2553 

พ้ืนที่ 
ทิศทางการวางตัวของเนินทราย  

(องศา จากทิศเหนือ) 
2545 2550 2553 

อบต. ปากคลอง 149.00 150.68 151.77 
กองทัพเรือ 170.83 171.93 172.13 

คก. พัฒนาส่วนพระองค์ 176.97 175.83 177.73 

3.2. อัตราการเปลี่ยนแปลงของชายหาดและ 
เนินทราย 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ/ภาพถ่ายดาวเทียม 
โดยใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อหาอัตราการ
เปลี่ยนแปลงชายหาดและการเปลี่ยนแปลงเนินทรายในแต่ละพื้นที่ 
ดังแสดงในรูปที ่ 7 และ 8 สามารถสรุปอัตราการเปลี ่ยนแปลง
ชายหาดและเนินทราย ดังแสดงในตารางที ่ 5 โดยกำหนดให้
ตำแหน่งที่พิจารณา 1 คือ พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง, 
2 คือ พ้ืนที่กองทัพเรือ และ 3 คือ พ้ืนที่โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ 
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รูปที่ 7 การวิเคราะห์อัตราการเปล่ียนแปลงชายหาด 

รูปที่ 8 การวิเคราะห์อัตราการเปล่ียนแปลงเนินทราย 
ตารางท่ี 5 การเปล่ียนแปลงชายหาดและเนินทรายแต่ละพ้ืนที่ 

ช่วงป ี ตำแหน่งที่
พิจารณา 

อัตราการกัดเซาะ/ 
ทับถมเฉล่ีย (เมตร./ปี) 
ชายหาด เนินทราย 

2545-2550 
1 
2 
3 

1.78 
2.97 
2.48 

-0.49 
-0.77 
0.63 

2550-2553 
1 
2 
3 

3.60 
5.81 
6.15 

0.33 
-0.21 
-0.87 

2545-2553 
1 
2 
3 

2.64 
4.04 
3.85 

-0.18 
-0.56 
0.06 

หมายเหตุ: (-) หมายถึง การกัดเซาะ, (+) หมายถึง การทับถม 

จากความสัมพันธ์สัณฐานวิทยาของชายหาดและเนินทรายกับ
การเปลี ่ยนแปลงเนินทราย ซึ ่งดูได้จากอัตราการเปลี ่ยนแปลง
ชายหาดและเนินทราย ในพื้นที่ศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์สัณฐาน
ว ิ ทยาของชายหาดและ เน ิ นทรายม ี ค ว ามสอดคล ้ อ ง กับ 
การเปล่ียนแปลงเนินทรายในช่วงปีและพ้ืนที่ ดังต่อไปน้ี 

ในปี พ.ศ.2545-2550 พื ้นที ่โครงการพัฒนาส่วนพระองค์  
มีอัตราการทับถมของชายหาดเพิ่มขึ้น 2.48 เมตร/ปี และมีอัตรา
การทับถมของเนินทรายส่วนหน้าเพ่ิมขึ้น 0.63 เมตร./ปี และถัดมา
ในปี พ.ศ. 2550-2553 พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง  

มีอัตราการทับถมของชายหาดเพิ่มขึ้น 3.60 เมตร/ปี และอัตราการ
ทับถมของเนินทรายส่วนหน้าเพิ่มขึ้น 0.33 เมตร./ปี และในปี พ.ศ.
2545-2553 พื้นที่โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ มีอัตราการทับถม
ของชายหาดเพิ ่มขึ ้น 3.85 เมตร/ปี และอัตราการทับถมของ 
เนินทรายส่วนหน้าเพ่ิมขึ้น 0.06 เมตร./ปี 

และหากพิจารณาตามประเภทของเนินทราย โดยเนินทราย 
ที่ถูกพัฒนาแล้วกลายเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย (หน้าตัดที่ 1-2) ดังแสดง
ในรูปที่ 9 ซึ่งอยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง จะเกิด
การกัดเซาะของเนินทรายเพ่ิมขึ้นต้ังแต่ปี พ.ศ.2545 ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับความสัมพันธ์สัณฐานวิทยาของชายหาดที่มีอัตราการทับถม
เพิ่มขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากตะกอนทรายถูกรบกวนจากการดำเนิน
ชีวิตของมนุษย์ในพ้ืนที่ ส่งผลให้ไม่มีตะกอนทรายไปก่อตัวทับถมเป็น
เนินทรายได้ ส่วนประเภทสันเขาเนินทราย ซึ่งเป็นประเภทของ 
เนินทรายส่วนใหญ่ที่พบในพื้นที่ศึกษา โดยตั้งอยู่ในพื้นที่กองทัพเรือ
และพื้นที่โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ พบว่า เนินทรายมีลักษณะ
การทับถมเพิ ่มขึ ้นในขณะที ่ชายหาดมีอัตราการทับถมเพิ ่มขึ้น
เช่นเดียวกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องของผลความสัมพันธ์
สัณฐานวิทยาของชายหาดและเนินทราย ทั้งนี้ยังพบว่ามีการทับถม
ในแนวดิ่งเพิ่มขึ้นอีกด้วย ซึ่งส่วนใหญ่จะทับถมไปที่เนินทรายส่วน
หลัง จากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบจำลองเชิงเลข โดยใช้โปรแกรม
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ทำให้ทราบปริมาณตะกอนทราย
บริเวณเนินทรายในแต่ละพื้นที่ ในแต่ละปี ดังแสดงในตารางที่ 6  
ซึ่งเป็นปริมาณท่ีแสดงให้เห็นถึงการทับถมของเนินทรายในแนวด่ิง 

รูปที่ 9 การเปลี ่ยนแปลงชายหาดและเนินทราย  ประเภท 
เนินทรายท่ีถูกพัฒนาแล้ว 
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ตารางท่ี 6 ปริมาณตะกอนทรายบริเวณเนินทรายแต่ละพื ้นที่
ครอบครอง ต้ังแต่ปี พ.ศ.2545-2553 

พ้ืนที่ 
ปริมาณตะกอนทราย (ลบ.ม.) 

2545 2550 2553 
อบต. ปากคลอง 2,163,914 2,073,059 2,152,130 

กองทัพเรือ 6,067,499 6,413,557 6,197,138 
คก. พัฒนาส่วน

พระองค์ 4,350,420 6,617,707 6,577,789 

จากปริมาณตะกอนทรายบริเวณเนินทรายในพ้ืนที่ศึกษา พบว่า
ส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเนินทรายที่คำนวณ
ได้ ทั้งนี้เนินทรายมีการทับถมมากในบริเวณพื้นที่กองทัพเรือและ
พื้นที่โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ ซึ่งเป็นบริเวณท่ีมีลักษณะเป็น 
สันเขาเนินทราย มีพืชขึ้นปกคลุม ซึ่งเป็นตัวช่วยในการดักตะกอน  

4. สรุป 

การวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ/ภาพถ่ายดาวเทียม 
ซ้อนทับกับข้อมูลแบบจำลองระดับความสูงเชิงเลข (DEMs) โดยใช้
โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เป็นวิธีการที่ช่วยใน 
การว ิ เคราะห ์การเปล ี ่ยนแปลงชายฝ ั ่ ง เบ ื ้ องต ้นได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งการใช้ข้อมูลแบบจำลองระดับความสูงเชิงเลข 
(DEMs) ทำให้ทราบถึงข้อมูลภูมิประเทศ 3 มิติ ที่มีความละเอียด
ครอบคลุมทั้งชายหาดและเนินทรายท่ีศึกษา 

จากการศึกษาพบว่า ลักษณะสัณฐานวิทยาของชายหาดตั้งแตป่ี 
พ.ศ.2545-2553 ชายหาดมีความกว้างและความสูงเพิ่มขึ้นในทุก
พื้นที่ (พื้นที่กองทัพเรือมีอัตราการเพิ่มขึ้นมากที่สุด) และชายหาดมี
ความลาดชันลดลงในทุกพื้นที่ ยกเว้นปี พ.ศ.2545-2550 ในพื้นที่
กองทัพเรือ (พ้ืนที่โครงการพัฒนาส่วนพระองค์มีอัตราการลดลงมาก
ที่สุด) ซึ่งจากการศึกษาความสัมพันธ์สัณฐานวิทยาชายหาดและ 
เนินทรายกับการเปลี่ยนแปลงเนินทราย ที่กล่าวว่าเนินทรายจะเกิด
การทับถมเพิ่มขึ ้นในพื้นที่ชายหาดที่กว้างและมีความลาดชันต่ำ 
พบว่าในพื้นที่ศึกษามีความสอดคล้องกับความสัมพันธ์ดังกล่าวอยู่ 3 
ช่วงเวลา ใน 2 พื้นที่ คือ ในปี พ.ศ.2545-2550 และ พ.ศ.2545-
2553 ในพื ้นที ่โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ที ่ม ีการทับถมของ 
เนินทรายเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันของชายหาด
ลดลงมากที่สุด และในปี พ.ศ. 2550-2553 ในพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลปากคลองที ่ม ีการทับถมของเนินทรายเพิ ่มมากข้ึน 
เน ื ่ องจากเป ็นพ ื ้นท ี ่ ได ้ร ับอ ิทธ ิพลของลมท ี ่มาจากทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือที ่ม ีผลต่อการวางตัวของเนินทรายและ 
การทับถมของเน ินทราย ส่วนพื ้นท ี ่อ ื ่นในพื ้นที่ศ ึกษาพบว่า  
แม้ความกว้างของชายหาดจะเพิ ่มข ึ ้นและความลาดชัดลดลง  
แต่เนินทรายกลับมีการกัดเซาะในบริเวณเนินทรายส่วนหน้าและเกิด
การทับถมของเนินทรายในแนวดิ่งแทน และส่วนใหญ่จะทับถมไปที่
เนินทรายส่วนหลัง ซึ่งอาจเนื่องมาจากขนาดตะกอนในพื้นที่ศึกษา

เป็นตะกอนทรายละเอียด เมื่อมีลมพัดทำให้เกิดการเคลื่อนที่ได้ง่าย
จึงถูกพัดพาจนเกิดการทับถมในที่สุด ประจวบกับบริเวณเนินทราย
ส่วนหลังมีพืชพรรณขึ้นปกคลุมเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นตัวช่วยในการ
ดักตะกอน ทำให้ตะกอนทรายอยู่กับที่และเกิดการทับถมเพ่ิมขึ้น 

เมื่อพิจารณาที่หน้าตัดต่าง ๆ ดังแสดงในรูปที่ 10  
รูปที่ 10 หน้าตัดต่าง ๆ ในพ้ืนที่เนินทรายลมหอบท่ีศึกษา 
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และหากพิจารณาตามประเภทของเนินทรายพบว่า เนินทรายที่ถูก
พัฒนาแล้วจะไม่สอดคล้องกับความสัมพันธ์สัณฐานวิทยาของ
ชายหาด แต ่ประเภทส ันเขาเน ินทรายมีความสอดคล ้องกับ
ความสัมพันธ์ดังกล่าว ดังนั ้นจากการศึกษาในพื้นที่จึงพบเพียง
ความสัมพันธ์ระหว่างความลาดชันของชายหาดกับการกัดเซาะและ
การทับถมของเนินทราย แต่ไม่พบความสัมพันธ์สากลระหว่าง 
ความกว้างของชายหาดกับการกัดเซาะและการทับถมของเนินทราย 
เช่นเดียวกับการศึกษาเนินทรายทั ้ง 5 แห่งในอังกฤษและเวลล์  
ที่กล่าวว่าไม่สามารถระบุความสัมพันธ์สากลระหว่างความกว้างของ
ชายหาดกับการกัดเซาะและการทับถมของเนินทรายได้ ซึ่งอาจ
เนื ่องมาจากปัจจัยอื ่นที ่มีผลต่อการกัดเซาะและการทับถมของ 
เนินทราย เช่น สภาพภูมิอากาศของคลื ่น/ลม, พืชพรรณที ่ขึ้น 
ปกคลุม [12] 

การศึกษาคร้ังนี้ยังมีข้อจำกัดในเร่ืองข้อมูลที่ไม่ยาวนานเพียงพอ 
เน ื ่องจากข ้อม ูลแบบจำลองระด ับความส ูง เช ิง เลข  (DEMs)  
ที ่สอดคล้องกับปีภาพถ่ายทางอากาศ/ภาพถ่ายดาวเทียมมีไม่
เพียงพอในการวิเคราะห์ให้ถึงช่วงปีปัจจุบันได้ ดังนั้นหากมีข้อมูล
เพียงพอ ก็จะทำให้ผลมีความต่อเน่ืองและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 

5. กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษานี้ได้รับการสนับสนุนข้อมูลจากสำนักงานการปฏิรูป
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ALOS และขอขอบคุณอาจารย์ที่ให้คำแนะนำในการดำเนินการวิจัย 
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การพัฒนาระบบจัดการการระบายน้ำสำหรับพ้ืนท่ีชมุชนเมือง ท่ีมีปัญหาการกีดขวางทางน้ำในลุ่มน้ำกก 

DEVELOPMENT OF DRAINAGE MANAGEMENT SYSTEM FOR URBAN AREAS  
WITH STREAM BLOCKAGE PROBLEMS IN KOK RIVER BASIN 

ปุณยวีร์ ประดงจงเนตร1,* และ ชูโชค อายุพงศ2์ 
1,2 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่, ประเทศไทย 

*Corresponding author address: Punyawee_p.cmu.ac.th 

บทคัดย่อ 

การพัฒนาระบบจัดการการระบายน้ำสำหรับพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีปัญหาการกีดขวางทางน้ำในลุ่มน้ำกก ทำโดยการเก็บข้อมูลรายละเอียดของ
สาเหตุและสภาพปัญหาจากการกีดขวางทางน้ำในลำน้ำคูคลองและถนนที่กีดขวางทางน้ำพร้อมระบุพิกัดและประเมินระดับความเสี่ยงของแต่ละ
ตำแหน่ง และทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้านอุทกวิทยาที่ใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการหาปริมาณน้ำหลากสูงสุด ได้แก่ สร้างกราฟความสัมพันธ์ของ
ความเข้ม – ช่วงเวลา – ความถี่ (Intensity – duration – frequency curves) สำหรับพ้ืนที่แต่ละอำเภอในลุ่มน้ำกก และวิเคราะห์ด้วยหลักความถี่
การเกิดโดยพิจารณาทั้งลุ่มน้ำรวม (Regional flood frequency analysis) แล้วนำข้อมูลต่าง ๆ มาวางแนวคิดออกแบบเบื้องต้นการแก้ปัญหาให้
เหมาะสมกับสภาพทางกายภาพของการกีดขวางทางน้ำ โดยผลลัพธ์ที่ได้เป็นแนวคิดและวิธีการเบื้องต้นในการแก้ไขปัญหาการกีดขวางทางน้ำที่
เกิดขึ้นในแต่ละแห่งของพื้นที่ชุมชนเมืองในลุ่มน้ำกก ซึ่งมีตำแหน่งที่มีปัญหาการกีดขวางทางน้ำมีทั้งหมด 69 จุดที่มีระดับความเสี่ยงต่างๆกัน โดยมี
สาเหตุของการกีดขวางทางน้ำที่เกิดจากธรรมชาติคิดเป็นร้อยละ 22 และสาเหตุที่เกิดจากมนุษย์คิดเป็นร้อยละ 78 โดยข้อมูลและผลลัพธ์ทั้งหมดถูก
จัดเก็บลงในฐานข้อมูลสารสนเทศของระบบจัดการการระบายน้ำ 
คำสำคัญ: ระบบจัดการระบายน้ำ, ปัญหาการกีดขวางทางน้ำ, ปริมาณน้ำหลากสูงสุด, ลุ่มน้ำกก 

Abstract 

Development of the drainage management system for urban areas with stream blockage problems in the Kok river basin 
did by collecting information about the causes and issues of stream blockage in the river and roads that obstructed the stream 
with specific locations. The statistical hydrological data were determined the peak discharge including the Intensity-Duration-
Frequency (IDF) curves for each of the districts in the Kok river basin and the regional flood frequency analysis. The concept 
designs concluded from the statistical hydrological analysis were used for solving the problems of stream blockage. The 
results showed 69 locations with stream blockage problems, 22% of natural causes and 78% of human causes. The data and 
results were collected into the drainage management system of the geographic information system. 
Keywords: Drainage management system, Stream blockage problems, Peak discharge, Kok river basin 
 

1. ที่มาและความสำคัญของปัญหา 

ลุ่มน้ำกกเป็นลุ่มน้ำสาขาหลักของลุ่มน้ำโขงเหนือ โดยมีพื้นที่
ครอบคลุมบางอำเภอของจังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้
พื ้นที่ชุมชนเมืองในลุ่มน้ำกกมักเกิดปัญหาน้ำท่วมที ่มีสาเหตุจาก
ปัญหาการกีดขวางทางน้ำ จนก่อให้เก ิดน้ำท่วมขังเกิดได้จาก
หลากหลายสาเหตุ อาทิ ขนาดหน้าตัดการระบายน้ำมีขนาดเล็ก
เกินไป มีการสะสมของตะกอนและวัชพืชปกคลุมหนาแน่น หรือการ
ถูกรุกล้ำลำน้ำ เป็นต้น ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมดังกล่าวให้
ได้ผลจึงควรมีการพัฒนาระบบจัดการการระบายน้ำที่เหมาะสม ใน
แต่ละพ้ืนที่ที่มีปัญหาการกีดขวางทางน้ำในลุ่มน้ำกก 

2. หลักการ และทฤษฎีที่เก่ียวข้อง  

2.1. ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ลุ่มน้ำกก 

ลุ่มน้ำกกมีพื้นที่ 10,875 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ลุ่มน้ำบางส่วน
อยู ่ในเขตสหภาพเมียนมาร์ ส่วนที ่อยู ่ในเขตประเทศไทยมีพื ้นที่ 
7,300 ตารางกิโลเมตร โดยมีแม่น้ำกกเป็นแม่น้ำสายหลักก่อนที่จะ
ไหลลงสู่แม่น้ำโขง ซึ่งลุ่มน้ำกกเกิดจากลุ่มน้ำย่อย 4 สาขา ได้แก่ ลุ่ม
น้ำแม่ฝาง ลุ่มน้ำแม่ลาว ลุ่มน้ำแม่สรวย และลุ่มน้ำแม่กกตอนล่าง 
ดังนั้นลุ่มน้ำกกจะครอบคลุม 10 อำเภอของจังหวัดเชียงราย และ
ครอบคลุม 3 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งรายละเอียดลุ่มน้ำสาขา
ของลุ่มน้ำกก แสดงได้ดังตารางที่ 1  
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ตารางท่ี 1 พ้ืนที่ของลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำกก 
ลุ่มน้ำ พ้ืนที่ 

(ตร.กม.) 
บริเวณของลุ่มน้ำ 

(อำเภอ) 
ลุ่มน้ำแม่ฝาง 2011 ฝาง แม่อาย ไชยปราการ 
ลุ่มน้ำแม่ลาว 2798 เมือง พาน แม่สรวย  

แม่ลาว เวียงป่าเป้า 
ลุ่มน้ำแม่สรวย 426 แม่สรวย 
ลุ่มน้ำแม่กกตอนล่าง 2065 แม่อาย แม่จัน ดอยหลวง 

เชียงแสน เวียงชัย  
เ ว ี ย ง เ ช ี ย ง ร ุ ้ ง  เ ม ื อ ง
เชียงราย 

รวม 7300   

2.2  ทฤษฎีที ่นำไปใช้สำหรับการพัฒนาระบบการจัดการการ
ระบายน้ำในพ้ืนที่ชุมชนเมือง 

2.2.1  การเก็บรวบรวมข้อมูลทางอุกทกวิทยาภายในลุ่มน้ำ  

 ขนาดพื้นที่รับน้ำของแต่ละจุดที่มีปัญหาการกีดขวางทาง
น้ำ หาได้โดยการใช้แผนท่ีภูมิประเทศ 1 : 50,000  

 ลักษณะของพ้ืนที่หรือสภาพการใช้ที่ดิน  
 ความเข้มของฝน หาจากการวิเคราะห์ความถี่ โดยใช้

ข้อมูลในอดีตของปริมาณฝนสูงสุด และช่วงเวลาฝนตก 
ซึ ่งจะได ้ความสัมพันธ ์หร ือกราฟปริมาณฝนสูงสุด 
ช่วงเวลาฝนตก และความถี่การเกิด (IDF curve ) 

2.2.2  การคำนวณปริมาณน้ำหลากสูงสุด  

 กรณีขนาดพ้ืนที่ลุ่มน้ำไม่เกิน 25 ตร.กม.  
การวิเคราะห์หาปริมาณน้ำหลากสูงสุด ใช้ว ิธ ีการ 

Rational method ในการวิเคราะห์ ดังสมการที่ (1) 

  QP  0.278 CiA     
(1) 

โดยท่ี QP = ปริมาณน้ำหลากสูงสุด (ลบ.ม./วินาที) 
 C  =  สัมประสิทธิ์การไหลนอง  

  i   =  ความเข้มของฝน (มม./ชม.) หาจาก 
   IDF curve  

A  = ขนาดพ้ืนที่รับน้ำ (ตร.กม.) 

 กรณีขนาดพ้ืนที่ลุ่มน้ำมากกว่า 25 ตร.กม. 
ใช้สมการเพื ่อหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของ

ปริมาณน้ำหลากสูงสุดในแต่ละสถานีตรวจวัด (Qm) ใน
หน่วย ลบ.ม./วินาที กับขนาดของพื้นที่ลุ่มน้ำของแต่ละ
สถานีตรวจวัด (A) ในหน่วย ตร.กม. โดยมีรูปแบบเปน็ไป
ตามสมการท่ี (2) 

 Qm  aAb     
(2) 

การวิเคราะห์ด้วยวิธีการพิจารณาทั้งลุ่มน้ำรวม จะ
วิเคราะห์หาอัตราส่วนระหว่างปริมาณน้ำหลากสูงสุดที่
รอบปีการเกิดซ้ำที่ต้องการ (QTr) กับค่าเฉลี่ยของอัตรา
การไหลสูงสุด (Qm) ดังนั้นเมื่อทราบถึงค่า (Qm) ตามท่ี
ได้จากสมการที่ (2) นำมาคูณกับค่าอัตราส่วน (QTr/Qm) 
จะได้ผลลัพธ์เป็นค่า (QTr) ที่รอบปีการเกิดซ้ำที่กำหนด
ได้ 

2.2.3 การวิเคราะห์หาขนาดหน้าตัดการระบายน้ำที่เหมาะสม  

 กรณีการระบายน้ำเป็นแบบการไหลในทางน้ำเปิด   
เป็นการวิเคราะห์หาขนาดหน้าตัดของทางระบายน้ำ

แบบเปิดที่เหมาะสม เพื่อรองรับปริมาณน้ำหลากสูงสุด 
ซึ่งจะมีหลักการวิเคราะห์แสดงได้ดังต่อไปน้ี 

การคำนวณขนาดหน้าตัด สามารถทำได้โดยการใช้
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำหลากที่ออกแบบ กับ
ความเร็วของการไหลผ่านหน้าตัดการระบาย ซึ่งปกติจะ
กำหนดให้มีค่าความเร็วอยู่ในช่วง 1.0 – 1.5 เมตร/วินาที 
ดังแสดงในสมการที่ (3) 

  Ad   
  Qp   

V
     

(3) 

โดยท่ี Ad = พ้ืนที่หน้าตัดการระบายน้ำ (ตร.ม.) 
          V  = ความเร็วการไหลของน้ำที่ระบาย  
     (ม./วินาที) 

และใช้สมการของ Manning หาความเร็วการไหลของน้ำ 
ดังแสดงในสมการที่ (4) 

     V   1

n
R

2
3S

1
2  

(4) 

โดยท่ี  n = สัมประสิทธิ์พ้ืนผิวของ Manning  
       R = รัศมีชลศาสตร์ (ม.) 
       S =  ความลาดชันของทางระบายน้ำ 

 กรณีที่การระบายน้ำเป็นแบบการไหลภายใต้แรงดัน 
การออกแบบการระบายน้ำเป็นท่อลอด ที่สามารถ

กำหนดระดับน้ำสูงกว่าระดับผิวบนของท่อได้ เป็นการ
ออกแบบปรับปรุงขนาดพื้นที่หน้าตัดหรือช่องเปิดการ
ระบายน้ำหลากที่เส้นทางตัดผ่าน ต้องไม่ทำให้เกิดการ
ท่วมพื้นที่ทางเหนือน้ำและท้ายน้ำของท่อลอด หาได้จาก
การนำค่าปริมาณการหลากสูงสุดมาออกแบบ โดย
หล ักการของการออกแบบท ่อลอดถนน  (Culvert 
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design) โดยพิจารณาเลือกค่าที่เหมาะสมทั้งกรณีการ
ควบคุมทางเข้า (Inlet control) และกรณีการควบคุม
ทางออก(Outlet control)  

สำหรับรอบปีการเกิดซ้ำ (Return period) ที่ใช้ในการ
ออกแบบ กำหนดให้ท่อกลม ใช้ 5 - 10 ปี สำหรับท่อลอด
เหล่ียม ค.ส.ล. ใช้ 10 - 20 ปี และ สะพาน ค.ส.ล. ใช้ 50 ปี 

3. วิธีการวิจัย 

การพัฒนาระบบจัดการการระบายน้ำสำหรับพ้ืนที่ชุมชนเมืองที่
มีปัญหาการกีดขวางทางน้ำในลุ่มน้ำกก มีการสำรวจหาตำแหน่งที่มี
ปัญหาการกีดขวางทางน้ำ ในพื้นที่เป้าหมายที่ทำการคัดเลือก นำ
ทฤษฎีและหลักการต่าง ๆ มาวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์สามารถ
แก้ปัญหาได้ในพื ้นที ่จริง โดยการพิจารณาถึงสภาพปัญหาและ
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา สำหรับแต่ละตำแหน่งที่มีปัญหา
การกีดขวางทางน้ำ จากนั้นนำผลลัพธ์ที่ได้ไปจัดทำเป็นฐานข้อมูลใน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มีขั้นตอนการดำเนินการดังต่อไปน้ี 

3.1  ทำการรวบรวมตำแหน่งกีดขวางทางน้ำ ของพื้นที่ชุมชน
เมืองของจังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่ในลุ่มน้ำกก  

3.2  สร้างแบบสำรวจและระบบกรอกข้อมูลการกีดขวางทางน้ำ 
ในทางกายภาพลำน้ำค ูคลอง ทางระบายน้ำ ถนนกีด
ขวางทางน้ำ สภาพปัญหาการถูกบุกรุก กีดขวาง การระบุ
พิกัดตำแหน่ง และอื่น ๆ เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลและ
บันทึกลงเป็นฐานข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ที่ตั้งของตำแหน่งที่เกิดการกีดขวางทางน้ำ ระบุพิกัด ชื่อ
ของหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ 

 ชื่อลำน้ำในตำแหน่งที่เกิดปัญหาการกีดขวางทางน้ำ  
 ลักษณะทั่วไป ได้แก่ พิกัดของช่วงลำน้ำที่เกิดปัญหา, หน้า

ตัดของลำน้ำเดิมในอดีตก่อนเกิดปัญหา, หน้าตัดของช่วง
ลำน้ำในปัจจุบันที่เกิดปัญหา ความยาวของช่วงลำน้ำที่
เกิดปญัหา และการดาดผิวของลำน้ำ 

 ระบุลักษณะของความเสียหาย ระดับความรุนแรงและ
ความถี่ที่เกิดความเสียหายของการเกิดน้ำท่วม  

 ระบุสาเหตุการกีดขวางลำน้ำที่เกิดจากธรรมชาติ เช่น  
ตลิ่งพัง การทับถมของตะกอน ลำน้ำตื้นเขิน และวัชพืช 
เป็นต้น 

 ระบุสาเหตุการกีดขวางลำน้ำที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ เช่น ส่ิง
ปลูกสร้าง  ระบบสาธารณูปโภค (ถนน ท่อลอด สะพาน 
และอ่ืน ๆ) และการถมดิน  เป็นต้น 

 ระบุระดับการกีดขวาง มาก ปานกลาง และน้อย แสดง
เป็นร้อยละ คิดโดยพ้ืนที่ที่ถูกกีดขวางต่อพ้ืนที่ลำน้ำเดิม 

 รูปถ่ายที่ตำแหน่งการกีดขวางทางน้ำ พร้อมระบุพิกัด 

3.3 วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้านอุทกวิทยา เพื่อเป็นข้อมูลใน
การหาปริมาณน้ำหลากสูงสุด ซึ่งเป็นผลของการวิเคราะห์
ข้อมูลที่มาจากพ้ืนที่จริง โดยมีการวิเคราะห์ดังต่อไปน้ี 

3.3.1 สร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มฝน ช่วงเวลาที่
ฝนตกและความถี ่ในการเกิด (IDF curves) ในแต่ละ
อำเภอในล ุ ่ มน ้ ำกก  โดยใช ้การแจกแจงความถี่
แบบกัมเบล (Gumbel distribution) ซึ่งกระบวนการ
สร้างดังรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 กระบวนการวิเคราะห์หา IDF curves 

นอกจากนี้ได้มีการหาสมการสำหรับการหาค่าความเข้ม
ฝนที่ tc ที่รอบปีการเกิดซ้ำ 2 5 10 20 50 และ 100 ปี สำหรับ
แต่ละอำเภอในลุ่มน้ำกก แสดงได้ดังสมการท่ี (5) 

  ITr       
(5) 

โดยท่ี ITr = ความเข้มฝนสูงสุดรายปีที่รอบปี
การเกิดซ้ำที่กำหนด (มม./ชม.) 

 a , b , n = ค่าคงที่ในสมการที่รอบปีการเกิด
ซ้ำต่าง ๆ 
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 tc = เวลาที ่น้ำไหลจากจุดที ่ไกลที ่สุด
ของพื้นที่ลุ ่มน้ำ ไปยังทางออกที่
ตำแหน่งที ่มีการกีดขวางทางน้ำ 
(นาที) 

3.3.2 วิเคราะห์น้ำท่วมด้วยหลักความถี่การเกิดโดยพิจารณา
ทั้งลุ ่มน้ำรวม (Regional flood frequency analysis) 
ซึ่งจะอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของพื้นที่ลุ่มน้ำ 
(A) กับค่าเฉลี่ยของปริมาณน้ำหลากสูงสุดรายปี ในแต่
ละสถานีตรวจวัด (Qm) เพ่ือการคำนวณหาค่าปริมาณน้ำ
หลากสูงสุด ที่รอบปีการเกิดซ้ำที่ต้องการ (QTr) โดยมี
ขั้นตอนการทำแสดงได้ดังรูปที่ 2  

รูปที่ 2 ขั้นตอนการทำ Regional flood frequency analysis 

3.4 กำหนดแนวคิดและวิธีการแก้ไขปัญหาการกีดขวางทางน้ำ 
ในแต่ละตำแหน่ง หลังจากที่ทราบรายละเอียดของตำแหน่ง
การกีดขวางทางน้ำ เพื่อนำไปวิเคราะห์กำหนดแนวทางการ
แก้ไขของตำแหน่งที่มีปัญหาการกีดขวางทางน้ำ ดังต่อไปน้ี  

3.4.1 ทำการหาขนาดของพื้นที่ลุ่มน้ำ สภาพการใช้ที่ดิน ความ
เข้มของฝน และข้อมูลทางอุทกวิทยาที่เก่ียวข้อง  

3.4.2 คำนวณปริมาณน้ำหลากสูงสุด ที่เข้าสู่ตำแหน่งกีดขวาง 
โดยใช้ทฤษฎีที่แสดงข้างต้น 

3.4.3 ทำการวิเคราะห์หาขนาดหน้าตัดการระบายน้ำ โดย
อาศัยข้อมูลจากการวิเคราะห์และจากสภาพพ้ืนที่จริง   

3.4.4 จัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา ที่เหมาะสม 
และสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3.5 นำข้อมูลและผลลัพธ์ที่ได้ในการแก้ปัญหาการกีดขวางทาง
น้ำของแต่ละตำแหน่ง ตั้งแต่รายละเอียดของพื้นที่ที่มีการ
กีดขวางทางน้ำ สภาพปัญหา จนกระทั่งข้อเสนอแนะแนว
ทางการแก้ไขปัญหา สำหรับพื้นที่ชุมชนเมืองในลุ่มน้ำกก 
นำไปจัดทำเป็นฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

4.  ผลการวิจัย   

4.1 ตำแหน่งการกีดขวางทางน้ำในลุ่มน้ำกก จากการรวบรวม
และสำรวจ สาเหตุและสภาพปัญหาการกีดขวางทางน้ำ  

 
รูปที่ 3  แผนที่แสดงตำแหน่งสิ่งกีดขวางทางน้ำของพื้นที่ชุมชนเมือง

ในลุ่มน้ำกก 

ตำแหน่งที่มีปัญหาการกีดขวางทางน้ำในลุ่มน้ำกก พบว่ามีจุดที่
ทำให้เกิดการกีดขวางทางน้ำในพื ้นที ่ช ุมชนเมือง ทั ้งในจังหวัด



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

WRE-24-5 

เชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 69 จุด แสดงพิกัดตำแหน่ง
กีดขวางทางน้ำได้ดังรูปที่ 3 

สาเหตุของปัญหาการกีดขวางทางน้ำที่เกิดขึ้นในลุ่มน้ำกก แบ่ง
ออกได้เป็น 2 สาเหตุ ได้แก่ สาเหตุการกีดขวางทางน้ำที่เกิดจาก
ธรรมชาติ แยกสภาพปัญหาได้ 1 ลักษณะ มีตำแหน่งการกีดขวางทาง
น้ำ 15 จุด และสาเหตุการกีดขวางทางน้ำที่เกิดจากมนุษย์ มีสภาพ
ปัญหา 4 ลักษณะ มีตำแหน่งการกีดขวางทางน้ำ 54 จุด โดยมีสภาพ
ปัญหาในแต่ละสาเหตุ แสดงดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 สภาพปัญหาของตำแหน่งที่ทำการคัดเลือกในลุ่มน้ำกก 
สาเหตุ 
การกีดขวาง 

สภาพปัญหา 
การกีดขวาง 

จำนวนตำแหน่งการกีด
ขวางทางน้ำ 

ธรรมชาติ ลำน้ำต้ืนเขินและมีวัชพืช 15 
มนุษย์ ท่อลอดขนาดเล็กเกินไป 25 

วางท่อทดแทนลำน้ำ 11 
ลำน้ำถูกรุกล้ำ 14 
สะพานมีหน้าตัด 
และตอม่อแคบ 

4 

 

4.2  ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้านอุทกวิทยา เพ่ือ
นำไปใช้ในการคำนวณปริมาณน้ำหลากสูงสุด 

4.2.1 กราฟและสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้ม
ฝน ช่วงเวลาที ่ฝนตก และความถี ่ในการเก ิด (IDF 
curves) สำหรับ 12 อำเภอในลุ่มน้ำกก ดังแสดงในรูปที่ 
4 โดยทำการวิเคราะห์จากข้อมูลฝนราย 15 นาที ของ
สถานีวัดน้ำฝน กรมทรัพยากรน้ำ ที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ 

 
รูปที่ 4 กราฟและสมการ IDF curve แต่ละอำเภอในลุ่มน้ำกก 
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รูปที่ 4 กราฟและสมการ IDF curve แต่ละอำเภอในลุ่มน้ำกก (ต่อ) 
4.2.2 การวิเคราะห์น ้ำท่วมด้วยหลักความถี ่การเกิดโดย

พิจารณาทั้งลุ่มน้ำรวม เป็นวิธีการหาปริมาณน้ำหลาก
สูงสุด โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำ
หลากสูงสุดรายปี (Qm) กับขนาดของพื้นที่ลุ ่มน้ำ (A) 
แสดงดังรูปที่ 5 ได้แก่ Qm=0.4266A0.7742 แล้วทำการ
หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วน QTr/Qm กับรอบปี

การเก ิดซ ้ำ (Return period) แสดงในร ูปท ี ่ 6 โดย
อัตราส่วนดังกล่าวแสดงในตารางท่ี 3 

 
รูปที่ 5 กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง Qm กับ A 

 
รูปที่ 6 กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง QTr/Qm กับ รอบปีการเกิดซ้ำ 
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ตารางท่ี 3 ค่าอัตราส่วน QTr/Qm กับรอบปีการเกิดซ้ำ 
ลุ่มน้ำกก : 

Qm=0.4266A0.7742 
รอบปีการเกิดซ้ำ (ปี) 

2     5    10    20    50    100 
QTr

Qm
   0.97   1.20   1.36   1.53   1.75    1.92 

4.3  แนวทางการแก้ไขปัญหาการกีดขวางทางน้ำ วิเคราะห์ตาม
สภาพปัญหา ที ่เกิดในแต่ละตำแหน่งที ่ม ีป ัญหาการกีด
ขวางทางน้ำในลุ่มน้ำกก  

4.3.1 กรณีสภาพปัญหามีลักษณะเป็นลำน้ำตื้นเขิน มีวัชพืชขึ้น
ปกคลุมลำน้ำ แนวทางการแก้ไขปัญหาทำได้โดยการขุด
ลอกลำน้ำ โดยให้มีหน้าตัดลำน้ำตามลักษณะของลำน้ำ
เดิมก่อนเกิดปัญหาการกีดขวางทางน้ำ และวางมาตรการ
การขุดลอกตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม  

4.3.2 กรณีตำแหน่งการกีดขวางทางน้ำ มีหน้าตัดของโครงสร้าง
การระบายน้ำที่มีขนาดเล็กเกินไป แนวทางการแก้ไข
ปัญหา ทำได้โดยการวิเคราะห์หาขนาดหน้าตัด ที่
สามารถรองรับการระบายน้ำในช่วงน้ำหลากได้เพียงพอ 
ดังแสดงตัวอย่างการแก้ไขปัญหากีดขวางทางน้ำ กรณี
ท่อลอดขนาดเล็กเกินไป ที่ หมู่ 1 ต.นางแล อ.เมือง จ.
เชียงราย ดังรูปที่ 7 

รูปที่ 7 ตัวอย่างการแก้ไขปัญหากีดขวางทางน้ำ กรณีท่อลอดขนาด
เล็กเกินไป ที่ หมู่ 1 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 

 
รูปที่ 8 ตัวอย่างการแก้ไขปัญหากีดขวางทางน้ำ กรณีลำน้ำถูกรุกล้ำ    

ที่ หมู่ 10 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 

4.3.3 กรณีการวางท่อระบายน้ำทดแทนแนวลำน้ำเดิม โดยมี
หน้าตัดที่เล็กกว่าหน้าตัดเดิมของลำน้ำ แนวทางการ
แก้ไขสามารถทำได้โดยการวิเคราะห์หาขนาดหน้าตัด
การระบายน้ำที่เหมาะสม ที่สามารถรองรับปริมาณน้ำ
หลากสูงสุดได้เพียงพอ  

4.3.4 กรณีการรุกล้ำลำน้ำ จะส่งผลให้หน้าตัดการระบายน้ำ
ของลำน้ำลดลง เช่น การถมท่ีรุกล้ำลงในลำน้ำ การสร้าง
อาคารโดยมีบางส่วนของอาคารรุกล้ำลำน้ำ หรือการ
สร้างถนนขนานไปกับลำน้ำ เป็นต้น แนวทางการแก้ไข
ปัญหา ทำได้โดยการกู ้ค ืนให้ลำน้ำ มีสภาพหน้าตัด
เหมือนเดิม ก่อนที ่จะมีการรุกล้ำ ตัวอย่างการแก้ไข
ปัญหากีดขวางทางน้ำ กรณีลำน้ำถูกรุกล้ำ ที่ หมู่ 10 ต.
เวียงชัย อ.เวียงชัย   จ.เชียงราย ดังรูปที่ 8 

4.3.5 กรณีลำน้ำที่มีสะพานหน้าตัดแคบ หรือตอม่อของสะพาน
ถี่เกินไป เมื่อเกิดน้ำหลากจะพัดพาเอาเศษกิ่งไม้มาติด
ตอม ่อสะพาน  ทำให ้การระบายน ้ ำจากพ ื ้ นท ี ่ มี
ประสิทธิภาพลดลง สภาพปัญหาเหล่านี้ทำการแก้ไขได้
โดยรื้อและก่อสร้างสะพานใหม่ หรือขุดลอกให้มีหน้าตัด
ลำน้ำที่กว้างขึ้น  

4.4  ข้อมูลและผลลัพธ์ที่ได้ในการแก้ปัญหาการกีดขวางทางน้ำ
ของทั ้ง 69 จุด ตั ้งแต่รายละเอียดของพื ้นที ่ท ี ่ม ีการกีด
ขวางทางน้ำ สภาพปัญหา จนกระทั ่งข้อเสนอแนะแนว
ทางการแก้ไขปัญหา สำหรับพื้นที่ชุมชนเมืองในลุ่มน้ำกก 
นำไปจัดทำเป็นฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป 

5. สรุปผลการวิจัย 

การพัฒนาระบบจัดการการระบายน้ำ สำหรับพื้นที่ชุมชนเมือง
ที่มีปัญหาการกีดขวางทางน้ำในลุ่มน้ำกก นำข้อมูลและผลลัพธ์ที่ได้
ในการแก้ปัญหาการกีดขวางทางน้ำของแต่ละตำแหน่ง ตั ้งแต่
รายละเอ ียดของพื ้นท ี ่ท ี ่ม ีการก ีดขวางทางน้ำ สภาพปัญหา 
จนกระทั่งข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา สำหรับพื้นที่ชุมชน
เมืองในลุ่มน้ำกก นำไปจัดทำเป็นฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ พบว่ามีตำแหน่งที่มีปัญหาการกีดขวางทางน้ำในลุ่มน้ำกก 
ทั้งหมด 69 จุด โดยมีตำแหน่งกีดขวางในจังหวัดเชียงใหม่ 22 จุด 
และจังหวัดเชียงราย 47 จุด มีสาเหตุการกีดขวางทางน้ำที่เกิดจาก
ธรรมชาติร้อยละ 22 และจากมนุษย์ร้อยละ 78 สำหรับการวิเคราะห์
หาปริมาณน้ำหลากสูงส ุด ทำการหากราฟและสมการแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มฝน ช่วงเวลาที่ฝนตก และความถี่ใน
การเกิดทั้งสิ้น 12 อำเภอ และหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของ
ปร ิ ม าณน ้ ำหลากส ู ง ส ุ ด ร ายป ี  ก ั บพ ื ้ นท ี ่ ล ุ ่ ม น ้ ำ  ไ ด ้ แ ก่  
Qm=0.4266A0.7742 และค่าอัตราส่วน QTr/Qm ที่รอบปีการเกิดซ้ำ

ช◌ื◌่อล◌ําน◌้◌ํา เหม◌ืองเส◌ียน◌้◌ํา เป◌็นสาขาของแม◌่น◌้◌ํา แม◌่ห◌่าง ประเภทล◌ําน◌้◌ํา ล◌ําห◌้วย ว◌ันท◌ี◌่ส◌ํารวจ: 17 พฤษจ◌ิกายน 2562
หม◌ู◌่บ◌้าน หม◌ู◌่ท◌ี◌่ 10 บ◌้านช◌ัยภ◌ูม◌ิ ต◌ําบล เว◌ียงช◌ัย อ◌ําเภอ เว◌ียงช◌ัย จ◌ังหว◌ัด เช◌ียงราย

พ◌ิก◌ัดเร◌ิ◌่มป◌ัญหา พ◌ิก◌ัดส◌ิ◌้นส◌ุดป◌ัญหา
X(UTM) 598364 Y(UTM) 2198486 X(UTM) 598395 Y(UTM) 2198491

หน◌้าต◌ัดล◌ําน◌้◌ําท◌ี◌่เก◌ิดป◌ัญหา กว◌้าง (เมตร) ล◌ึก (เมตร) ความช◌ันตล◌ิ◌่ง
หน◌้าต◌ัดล◌ําน◌้◌ําเด◌ิมในอด◌ีตก◌่อนเก◌ิดป◌ัญหา 3 2.5 1:1.5
หน◌้าต◌ัดล◌ําน◌้◌ําก◌่อนถ◌ึงท◌ี◌่เก◌ิดป◌ัญหา 1.5 1.5 1:1
หน◌้าต◌ัดท◌ี◌่แคบท◌ี◌่ส◌ุดของช◌่วงท◌ี◌่เก◌ิดป◌ัญหา
- ทางน◌้◌ําเป◌ิด - - -

- สะพาน - -
ความยาวช◌่องตอม◌่อ - เมตร
จ◌ํานวนตอม◌่อ - ช◌่อง

- กรณ◌ีท◌่อลอด
ท◌่อกลม เส◌้นผ◌่านศ◌ูนย◌์กลาง 0.80 เมตร ยาว 7.00 เมตร จ◌ํานวนท◌่อ - ช◌่อง
ท◌่อเหล◌ี◌่ยม กว◌้าง - เมตร ส◌ูง - เมตร ยาว - เมตร จ◌ํานวนท◌่อ - ช◌่อง

- อ◌ื◌่นๆ อาคารอเนกประสงค◌์หม◌ู◌่บ◌้าน (1หล◌ัง)
หน◌้าต◌ัดล◌ําน◌้◌ําด◌้านท◌้ายน◌้◌ําหล◌ังช◌่วงท◌ี◌่เก◌ิดป◌ัญหา 1.5 1.5 1:1
ความยาวของช◌่วงล◌ําน◌้◌ําท◌ี◌่เก◌ิดป◌ัญหา เป◌็นจ◌ุดระยะ 10 -1000 เมตร การดาดผ◌ิวของล◌ําน◌้◌ํา ไม◌่ดาดผ◌ิว ว◌ัสด◌ุท◌ี◌่ใช◌้ดาดผ◌ิวของล◌ําน◌้◌ํา -
ล◌ักษณะความเส◌ียหาย น◌้◌ําท◌่วม ระด◌ับ ปานกลาง ความถ◌ี◌่ท◌ี◌่เก◌ิดความเส◌ียหาย ท◌ุกป◌ี ระด◌ับความเส◌ี◌่ยง มาก
สาเหต◌ุของการก◌ีดขวางล◌ําน◌้◌ํา
   > โดยธรรมชาต◌ิ -
   > โดยมน◌ุษย◌์ จาก ระบบสาธารณ◌ูปโภค: ท◌่อลอดถนนท◌ี◌่ต◌ัดล◌ําน◌้◌ําม◌ีขนาดเล◌็กเก◌ินไประบายน◌้◌ําหลากไม◌่ท◌ัน
ระด◌ับการก◌ีดขวาง มาก ค◌ิดเป◌็น มากกว◌่า 70% หน◌่วยงานการด◌ําเน◌ินการแก◌้ไข -
โดยว◌ิธ◌ี ย◌ังไม◌่ได◌้ด◌ําเน◌ินการ ผลการด◌ําเน◌ินการ -
สภาพในป◌ัจจ◌ุบ◌ันของโครงการท◌ี◌่แก◌้ไขป◌ัญหา ย◌ังไม◌่ม◌ีในแผน

สภาพป◌ัญหาการก◌ีดขวางทางน◌้◌ํา แนวทางและว◌ิธ◌ีการแก◌้ไขป◌ัญหาเบ◌ื◌้องต◌้น
เป◌็นท◌่อลอดกลมเส◌้นผ◌่านศ◌ูนย◌์กลาง 0.80 เมตร จ◌ํานวน 1 ช◌่อง ลอดใต◌้ถนนม◌ี 
ขนาดเล◌็กไม◌่สามารถระบายน◌้◌ําหลากได◌้ท◌ัน และม◌ีการก◌่อสร◌้างอาคารค◌่อมล◌ําน◌้◌ํา 
บร◌ิเวณด◌ังกล◌่าว ท◌ําให◌้เก◌ิดน◌้◌ําท◌่วมพ◌ื◌้นท◌ี◌่ช◌ุมชน

ข◌้อม◌ูลพ◌ื◌้นท◌ี◌่ร◌ับน◌้◌ําของต◌ําแหน◌่งท◌ี◌่เก◌ิดป◌ัญหา         
A = 1.1 ตารางก◌ิโลเมตร L0 = 0.93 ก◌ิโลเมตร H = 18 เมตร C = 0.25

tc = 0.29 ช◌ั◌่วโมง  I = 100 ม◌ิลล◌ิเมตร อ◌ัตราการไหลส◌ูงส◌ุด = 7.64 m3/s  
Return period = 20 ป◌ี

เจรจาให◌้ร◌ื◌้อถอนอาคารด◌ังกล◌่าว และเปล◌ี◌่ยนชน◌ิดท◌่อจากท◌่อกลมเป◌็นท◌่อลอด 
เหล◌ี◌่ยมให◌้สามารถรองร◌ับปร◌ิมาณน◌้◌ําหลากส◌ูงส◌ุดได◌้ม◌ีขนาด กว◌้าง 1.50 เมตร ส◌ูง 
1.50 เมตร จ◌ํานวน 2 ช◌่อง

ร◌ูปภาพประกอบ
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ต่าง ๆ สำหรับแนวทางการแก้ปัญหา ทำโดยการขุดลอกลำน้ำมีอยู่ 
15 จุด แก้ปัญหาโดยการเปลี่ยนขนาดหน้าตัดการระบายน้ำมี 36 
จุด ร้ือถอนส่ิงรุกล้ำลำน้ำ 14 จุด และร้ือสะพาน หรือขุดลอกบริเวณ
ลำน้ำและตอม่อสะพานมีจำนวน 4 จุด 
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GUIDELINE OF THE APPLICATION OF GOOGLE EARTH ENGINE FOR MONITORING AND DAMAGE ASSESSMENT OF 

NATURAL DISASTER 

พันเอก พงศ์พันธุ์ จันทะคัต1,*, จิรภาส บุญทับ2 , โปรดปราน บุณยพุกกณะ2, เยาวเรศ จันทะคัต3 และ ร้อยโท ปิยะชาย ชาญสุข1 
1 กองวิชาวิศวกรรมโยธา, ส่วนการศึกษา, โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, นครนายก, ประเทศไทย 

2 คณะวิศวกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย 
3 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, นครราชสีมา, ประเทศไทย 

*Corresponding author address: pongpun.ju@crma.ac.th 

บทคัดย่อ 

การเฝ้าติดตามและประเมินผลความเสียหายจากภัยธรรมชาติเป็นข้อมูลที่มีค่าและประโยชน์เพื่อการจัดการภัยธรรมชาติ การสื่อสาร และการ
บรรเทาสาธารณภัยในช่วงเวลาของการเกิดภัยธรรมชาติ การศึกษานี้ได้เสนอแนวทางการประยุกต์ใช้กูเกิลเอิร์ธเอนจิน (Google Earth Engine: 
GEE) เพ่ือการเฝ้าติดตามและประเมินผลความเสียหายจากภัยธรรมชาติในแบบใกล้เวลาจริงและอัตโนมัติ โดยการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม 
Sentinel-1 Synthetic Aperture Radar (SAR) และ Sentinel-2 ซึ่งการศึกษานี้ได้มุ่งเน้นการวิเคราะห์และประเมินผลภัยน้ำท่วมช่วงเดือนตุลาคม 
พ.ศ.2563 ในพื้นที่อำเภอปักธงชัย และอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และไฟป่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ในบริเวณพื้นที่เทือกเขา อำเภอ
เมือง จังหวัดนครนายก ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าภัยน้ำท่วมช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ในอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา คาดการณ์ว่ามี
พื้นที่น้ำท่วมขัง 65 ตร.กม. จำนวนผู้ประสบภัย 7,126 คน พื้นที่เพาะปลูกที่ถูกผลกระทบ 883 ตร.กม. และพื้นที่ชุมชนที่ถูกผลกระทบ 68 ตร.กม. 
และในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา คาดการณ์ว่ามีพื้นที่น้ำท่วมขัง 34 ตร.กม. จำนวนผู้ประสบภัย 25,505 คน พื้นที่เพาะปลูกที่ถูกผลกระทบ 
709 ตร.กม. และพื้นที่ชุมชนที่ถูกผลกระทบ 1,420 ตร.กม. สำหรับพื้นที่ความเสียหายจากไฟป่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ในบริเวณพื้นที่
เทือกเขา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก คาดการณ์ว่ามีพื้นที่ความเสียหายจากไฟไหม้ป่าในระดับความรุนแรงมาก ~0.2 ตร.กม. (0.36% ของพื้นที่
ศึกษา) ระดับความรุนแรงปานกลาง ~11 ตร.กม. (20.44% ของพื้นที่ศึกษา) ระดับความรุนแรงต่ำ ~16 ตร.กม. (29.42% ของพื้นที่ศึกษา) ขนาด
พ้ืนที่ที่มีการฟ้ืนฟูของป่าไม้ในระดับการฟ้ืนฟูต่ำ ~2.43 ตร.กม. (4.39% ของพ้ืนที่ศึกษา) ระดับการฟ้ืนฟูสูง ~0.08 ตร.กม. (0.14% ของพ้ืนที่ศึกษา) 
และพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าไม่ได้ถูกผลกระทบจากไฟไหม้ป่า ~25 ตร.กม. (45.25% ของพื้นที่ศึกษา) จากการตรวจสอบความถูกต้องของผลการศึกษา
ในการประเมินพื้นที่น้ำท่วม พบว่ามีค่าความถูกต้องโดยรวมเท่ากับร้อยละ 76.11 (อ.ปักธงชัย) และ 73.34 (อ.เมือง จ.นครราชสีมา) และค่า
สัมประสิทธิ์แคปปาของความสอดคล้องเท่ากับ 0.64 และ 0.63 ตามลำดับ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ความสอดคล้องระดับดี สำหรับการประเมินความถูกต้อง
ของพื้นที่เผาไหม้จากไฟป่าได้เปรียบเทียบกับค่าสำรวจจริงของพื้นที่ศึกษา พบว่ามีค่าความคาดเคลื่อนเพียง 0.06 ตร.กม. หรือ 37.5 ไร่ ดังนั้นจาก
ผลของการศึกษานี้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการจัดการภัยธรรมชาติ เช่น การเพิ่มความสามารถการระบายน้ำในพื้นที่ที่มีนำ้ท่วมขัง 
และการสร้างแนวป้องกันไฟป่า เป็นต้น 
คำสำคัญ: กูเกิลเอิร์ธเอนจิน, เฝ้าติดตามและประเมินผลความเสียหาย, ภัยธรรมชาติ, ภาพถ่ายดาวเทียม 

Abstract 

The monitoring and damage assessment of natural disaster provide valuable and useful information for natural disaster 
management, communication, and mitigation at the time of disaster events. This study presented the guideline of the 
application of Google Earth Engine (GEE) for monitoring and damage assessment of natural disaster by analyzing satellite 
imagery of Sentinel-1 Synthetic Aperture Radar (SAR) and Sentinel-2. The present study focused on the analysis and 
assessment of flood risk (October 2020) in Amphoe Pak Thong Chai and Amphoe Muang, Nakhonratchasima province and 
forest fire (February 2020) around mountain in Amphoe Muang, Nakhonnaiyok province. The results of the study indicated 
that due to flood risk in October 2020 in Amphoe Pak Thong Chai, Nakhonratchasima province, it was expected the flooded 
area of 65 sq.km., exposed people of 25,505 people, affected cropland of 709 sq.km., and affected urban of 1,420 sq.km. For 
the area of burn severity due to forest fire in February 2020 in the areas of mountain in Amphoe Muang, Nakhonnaiyok 
province, it was expected the area in the level of high severity of ~0.2 sq.km. (0.36% of the study area), the level of moderate 
severity of ~11 sq.km. (20.44% of the study area), the level of low severity of ~16 sq.km. (29.42% of the study area), the area 



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

WRE-25-2 

in the level of high enhanced regrowth of ~0 . 0 8  sq. km. ( 0 . 1 4 %  of the study area) , and the unburned area of ~25 sq.km. 
(45.25% of the study area). For the accuracy assessment of flooded area, the study indicated that the values of total accuracy 
were 76.11% (Amphoe Pak Thong Chai) and 73.34% (Amphoe Muang, Nakhonratchasima province) and the Kappa coefficient 
of correlation were 0 . 6 4 and 0 . 6 3, respectively. It means the results in good level. For the accuracy assessment of burned 
area from forest fire, the result of study was compared with the data survey of study area and showed that the different 
values of burned area was only 0.06 sq.km or 37.5 rai. As the results, it can be used for the natural disaster management such 
as increasing the ability of drainage in flooded area and building forest firebreaks etc.      
Keywords: Google Earth Engine, Monitoring and damage assessment, Natural disaster, Satellite imagery 

 
1. บทนำ 

น้ำท่วมและไฟป่า (Flood and forest fire) เป็นภัยธรรมชาติที่
เกิดขึ้นบ่อยครั้งในหลายหลายประเทศ ประเทศไทยก็เป็นประเทศ
หนึ่งที ่ต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมและไฟป่าประจำทุกปีในช่วง
ฤดูกาลในหนึ่งรอบปี ซึ่งภัยธรรมชาติดังกล่าวนับวันก็จะยิ่งทวีความ
รุนแรงข ึ ้นอ ันเน ื ่องมาจากการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูม ิอากาศ 
(Climate change) [1]–[3] ซึ ่งการเปลี ่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดิน (Land use change) โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ชุมชน 
(Urban area) เป็นปัจจัยหลักหนึ ่งที ่ส ่งผลกระทบโดยตรงและ
ทางอ้อมต่อการเกิดขึ้นของภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วมและไฟป่า เป็น
ต้น [3] 

ดังนั้นการเฝ้าระวังติดตามและการประเมินผลความเสียหาย
จากภัยธรรมชาติได้อย่างทันถ่วงทีในแบบใกล้เคียงกับเวลาจริง 
(Near real-time) จะเป็นข้อมูลที่มีค่าและประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ
จัดการภัยธรรมชาติในด้านต่างๆ เช่น การป้องกัน การระงับเหตุ 
การสื่อสารข่าวสารของเหตุการณ์ การบรรเทาสาธารณภัยระหว่าง
เกิดเหตุภัยธรรมชาติ และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายหลังจาก
การเกิดภัยธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งการเฝ้าติดตามและการประเมินผล
ความเสียหายจากภัยธรรมชาติได้อย่างทันถ่วงทีและรวดเร็วทันต่อ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้น ยังคงเป็นความท้าทายเป็นอย่างมาก
สำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและมีอำนาจการตัดสินใจในการระงับ
เหตุและบรรเทาสาธารณภัยที ่จะต้องมีข้อมูลข่าวสารที ่ถูกต้อง
รวดเร็วและประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่าย เพื ่อการจัดการภัย
ธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า [4],[5] ในช่วงสิบปีที่
ผ่านมาเทคโนโลยีข้อมูลระยะไกลภาพถ่ายดาวเทียม (Satellite 
remote sensing technology) ได ้ถ ูกนำมาประย ุกต ์ใช ้ ในการ
วิเคราะห์เชิงพื ้นที่ เพื ่อการจัดการภัยธรรมชาติอย่างแพร่หลาย 
เหตุผลหลักหนึ ่งคือค่าใช้จ่ายที ่น ้อยลงมากสำหรับการใช้งาน
ภาพถ่ายดาวเทียมในปัจจุบัน [6]–[8] 

สำหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าติดตามและประเมินผล
จากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติในปัจจุบันนั้นได้มีการศึกษาโดยการนำ
ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมในระบบ MODIS นำมาวิเคราะห์และ
แสดงผลพื้นที่น้ำท่วมขังในรอบหนึ่งสัปดาห์ [6] และยังสามารถที่จะ

ประมวลผลและแสดงผลในแบบใกล้เวลาจริงของพ้ืนที่ที่มีโอกาสเกิด
น้ำท่วมได้ [7] ยิ่งไปกว่านั้นได้มีการศึกษาการนำข้อมูลภาพถ่าย
ดาวเทียม  Landsat TM มาวิเคราะห์พื้นที่น้ำท่วมตามแนวแม่น้ำ
เช่นกัน [8] สำหรับการศึกษาเก่ียวกับเหตุการณ์ไฟป่าในประเทศไทย 
ได้มีการนำข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2นำมาใช้ในการ
วิเคราะห์และประเมินหาความแตกต่างของการเกิดไฟป่าในพื้นที่
อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในปี พ.ศ.2562 และ พ.ศ.2563 ใน
โปรแกรม ArcGIS [9] และยังมีการนำข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมใน
ระบบ MODIS กับ VIIRS นำมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลจุด
ความร้อนร่วมกับการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินและส่ิงปกคลุมดิน
ในพื้นที่อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ในปี พ.ศ.2559 ถึง พ.ศ.
2562 ในโปรแกรม ArcGIS เช่นกัน [10] จากตัวอย่างงานวิจัยที่ได้
กล่าวมาจะเห็นได้ว่ายังไม่มีการนำโปรแกรมกูเกิลเอิร์ธเอนจินมา
ประยุกต์ใช้เพื ่อวิเคราะห์และประเมินผลความเสียหายจากภัย
ธรรมชาติอย่างจริงจังในประเทศไทย 

โดยในปัจจุบันได้มีโปรแกรมกูเกิลเอิร์ธเอนจิน (Google Earth 
Engine: GEE) ซ ึ ่ ง เป ็นแพลตฟอร ์มภ ูม ิสารสนเทศของก ู เ กิล 
(Google) ใช้สำหรับการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และการสร้าง
ภาพ  ( Visualization) จากช ุ ดข ้ อม ู ล เช ิ งพ ื ้ นที่  (Geospatial 
information) ของภาพถ่ายดาวเทียม (Satellite image) โดยกูเกิล
ได้จัดทำภาพถ่ายดาวเทียมและเก็บข้อมูลบันทึกย้อนหลังมากกว่า 
40 ปี ไว้ในแบบคลังข้อมูลสาธารณะ (Data mining) โดยการใช้งาน
โปรแกรม GEE จะเป็นการเขียนโค้ดคำสั่ง (Code editor) ในภาษา 
JavaScript เพื่อเรียกใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม นำมาวิเคราะห์
และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา เช่น แสดงข้อมูล
อุณหภูมิ (Temperature) ข้อมูลปริมาณน้ำฝน (Precipitation) 
หรือข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land use) เป็นต้น [11] 

การศึกษานี้จึงได้เสนอแนวทางการประยุกต์ใช้กูเกิลเอิร์ธเอนจิน 
(GEE) เพื ่อการเฝ้าติดตามและประเมินผลความเสียหายจากภัย
ธรรมชาต ิ โดยการว ิ เคราะห ์ภาพถ ่ายดาวเท ียม  Sentinel-1 
Synthetic Aperture Radar (SAR) และ Sentinel-2 โดยมุ ่งเน้น
การวิเคราะห์และประเมินผลภัยน้ำท่วมช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 
ในพื้นที่อำเภอปักธงชัย และอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และ
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ไฟป่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ในบริเวณพื้นที ่เทือกเขา 
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

 

2. การดำเนินการศึกษา  

2.1. พ้ืนที่ศึกษา 

การศึกษาน้ีมุ่งเน้นการวิเคราะห์และประเมินผลภัยน้ำท่วมช่วง
เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ในพื้นที่อำเภอปักธงชัย และอำเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา และไฟป่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ใน
บริเวณพ้ืนที่เทือกเขา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เป็นพ้ืนที่ศึกษา
สำหรับการเฝ้าต ิดตามและประเมินผลความเสียหายจากภัย
ธรรมชาติ โดยใช้กูเกิลเอิร์ธเอนจิน (GEE) เพื ่อการวิเคราะห์และ
ประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียม 

2.1.1. อำเภอปักธงชัย และอำเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 

จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 20,494 ตร.กม. และมีจำนวน
ประชากรในจังหวัดทั้งสิ ้น 2,648,927 คน ในปี พ.ศ.2562 โดยมี
จำนวนอำเภอในการปกครองทั้งสิ้น 32 อำเภอ ซึ่งพ้ืนที่ศึกษา ได้แก่ 
อำเภอปักธงชัย มีพื ้นที ่ประมาณ 1,375 ตร.กม . และจำนวน
ประชากร 116,146 คน และอำเภอเมืองนครราชสีมา มีพื ้นที่
ประมาณ 756 ตร.กม. และจำนวนประชากร 439,466 คน [12] 

สภาพภูมิอากาศของจังหวัดนครราชสีมาจัดอยู่ในประเภททุ่ง
หญ้าเขตร้อนโดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ 27.4 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 22.7 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด
เฉลี่ยที่ 33 องศาเซลเซียส [12] รูปที่ 1 แสดงที่ตั้งของพื้นที่ศึกษา 
อำเภอปักธงชัย (สีเขียวอ่อน) และอำเภอเมือง (สีม่วง) จังหวัด
นครราชสีมา  

 
รูปที่ 1 พ้ืนที่ศึกษา (อำเภอปักธงชัย และอำเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา) 

2.1.2. พ้ืนที่เทือกเขา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

อำเภอเมืองนครนายก เป็นหนึ่งอำเภอในทั้งหมดสี่อำเภอของ
จังหวัดนครนายก ได้แก่ อำเภอเมืองนครนายก อำเภอบ้านนา 
อำเภอปากพลี และอำเภอองค์ร ักษ์ ซึ ่งอำเภอเมือง จังหวัด

นครนายก มีพื้นที่ประมาณ 728 ตร.กม. จากพื้นที่ทั้งจังหวัด 2,122 
ตร.กม. คิดเป็นหนึ่งในสามของพื้นที่ทั้งจังหวัด มีสภาพภูมิอากาศ
อุณหภูมิต่ำสุดที่ 24 องศาเซลเซียส ในเดือนธันวาคม และอุณหภูมิ
สูงสุดที่ 34 องศาเซลเซียส ในเดือนเมษายนของทุกปี ปริมาณน้ำฝน
เฉล่ียทั้งปีประมาณ 193 มม. มีจำนวนประชากรในพ้ืนที่อำเภอเมือง
นครนายก ประมาณ 102,266 คน ในปี พ.ศ.2562 [13] โดยทางทิศ
เหนือของพื ้นที่ของอำเภอเมือง จังหวัดนครนายก จะเป็นพื ้นที่
เทือกเขา ส่วนทางทิศใต้จะเป็นพื้นที่ราบเหมาะกับการเพาะปลูก
และทำการเกษตร [13] รูปที่ 2 แสดงที่ตั ้งของพื้นที่ศึกษาบริเวณ
เทือกเขา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

 

 
รูปที่ 2 พ้ืนที่ศึกษา (พ้ืนที่เทือกเขา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก) 

2.2. วิธีการศึกษา 

การศ ึกษานี ้ได ้นำโปรแกรมกูเก ิลเอ ิร ์ธเอนจิน (GEE) มา
ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลภาพถ่ายดาวเทียมเพ่ือ
การเฝ้าติดตามและประเมินผลความเสียหายจากภัยธรรมชาติ โดย
ในรูปที่ 3 ได้แสดงขั้นตอนของการศึกษาในโปรแกรม GEE ผ่านการ
เขียนโค้ดคำสั่งด้วยภาษา JavaScript เพื่อเรียกใช้ข้อมูลภาพถ่าย
ดาวเทียมนำมาวิเคราะห์และประมวลผล  
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รูปที่ 3 แผนผังของวิธีการศึกษา 

2.2.1. การรวบรวมข้อมูล (DATA COLLECTION)   

สำหรับการวิเคราะห์และประเมินผลภัยน้ำท่วมได้ใช้ข้อมูลภาพ
ถ่ายดาวเทียม Sentinel-1 (SAR) ในแบบการรับส่งสัญญาณ VV 
Polarization ซึ่งได้นำมาใช้ในการศึกษาน้ี ในช่วงเวลาก่อนเกิดภัย
น้ำท่วม (ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม ถึง 10 กันยายน 2563) และ
ระหว่างการเกิดน้ำท่วมขัง (ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม ถึง 23 ตุลาคม 
2563) และสำหรับการวิเคราะห์และประเมินผลความรุนแรงของไฟ
ป่าได้ใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2 ซึ่งได้นำมาใช้ในการ
วิเคราะห์ในช่วงเวลาก่อนเกิดไฟป่า (ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 
20 กุมภาพันธ์ 2563) และภายหลังการเกิดไฟป่า (ระหว่างวันที่ 1 
มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2563) 

2.2.2. การประมวลผลเบื้องต้นของภาพถ่ายดาวเทียม 

(PREPROCESSING OF SATELLITE IMAGES) 

ภายหลังจากการรวบรวมข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-1 
(SAR) และ  Sentinel-2 ได ้นำมาประมวลภาพถ ่ายเบ ื ้อง ต้น 
(Preprocessing) ก่อนการประมวลผลภาพ (Processing) เพื่อการ
วิเคราะห์หลักนั้น สามารถแบ่งวิธีการได้ดังนี้ 1) การปรับแก้วงโคจร
ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม (Orbital file correction) 2) การลบ
สัญญาณรบกวน (Thermal noise removal) 3) การตรวจแก้คล่ืน
ร ังส ี (Radiometric calibration) 4) การตรวจแก้เช ิงเรขาคณิต 
(Geometric correction) และ 5) การสร้างภาพกระจัดกระจาย
กลับและการกรองส ัญญาณรบกวนภาพ (Backscatter image 

generation and speckle filtering) [14],[16] 
2.2.3. การประมวลผลของภาพถ่ายดาวเทียม 

(PROCESSING OF SATELLITE IMAGES) 

สำหรับการประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียมเพ่ือการวิเคราะห์
และประเมินผลภัยน้ำท่วมในการศึกษานี้ได้ใช้วิธีการค่าขีดแบ่งแบบ
อัตโนมัติ (Automatic threshold detection method) ในแบบวิธี
ของ Otsu [16] ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้ในการกำหนดค่าขีดแบ่งภาพถ่าย
ดาวเทียมในแบบ SAR เพ่ือจำแนกพ้ืนที่น้ำ (Water area) และพ้ืนที่
ที่ไม่เป็นผิวน้ำ (Non-water area) [17],[18] สำหรับการหาพ้ืนที่น้ำ
ท่วมขัง (Flooded area) ที่เกิดขึ้นภายหลังจากการเกิดพายุฝนนั้น 
การศึกษานี้หาได้จากความแตกต่างระหว่างพ้ืนที่ผิวน้ำในข้อมูลภาพ
ถ่ายดาวเทียมก่อนเกิดภัยน้ำท่วมและระหว่างการเกิดน้ำท่วม 

สำหรับการประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียมเพ่ือการวิเคราะห์
และประเมินผลความเสียหายจากไฟป่าในการศึกษานี้ได้ใช้วิธีการหา
ค่าความแตกต่างดัชนีการเผาไหม้ (Different Normalized Burn 
Ratio: dNBR) [19]-[21] ซึ่งสามารถคำนวณหาได้จากสมการที่ (1) 
ดังนี้ 

𝑑𝑁𝐵𝑅 𝑁𝐵𝑅 𝑁𝐵𝑅  (1) 

โดย dNBR คือค่าความแตกต่างดัชนีการเผาไหม้ NBRpre-fire คือ
ค่าดัชนีการเผาไหม้ข้อมูลภาพก่อนเกิดไฟป่า และ NBRpost-fire คือค่า
ดัชนีการเผาไหม้ข้อมูลภาพหลังเกิดไฟป่า  

สำหรับค่าดัชนีบ่งชี ้การเผาไหม้ (Normalized Burn Ratio: 
NBR) นั้น สามารถคำนวณได้จากช่วงคล่ืนแสงใกล้อินฟราเรด (Near 
Infrared: NIR) และคลื่นความยาวคลื่นสั้น (Short-wave Infrared: 
SWIR) ของภาพถ่ายดาวเทียม ดังแสดงในสมการที่ (2) [19]-[21] 
ดังนี้ 

𝑁𝐵𝑅
𝑁𝐼𝑅 𝑆𝑊𝐼𝑅
𝑁𝐼𝑅 𝑆𝑊𝐼𝑅

 (2) 

2.2.4. การประเมินผลและการตรวจสอบ (ASSESSMENT 

AND VALIDATION) 

สำหรับการประเมินผลและการตรวจสอบของภาพแผนที่แสดง
พื้นที่น้ำท่วมขัง (Flooded area map) นั้น ได้ดำเนินการโดย (1) 
เปรียบเทียบพื ้นที ่น้ำท่วมขังและพื ้นที ่ที ่ไม่มีน้ำท่วมขังจากผล
การศึกษาในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ของพื้นที่อำเภอปักธงชัย 
และอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา กับพื้นที่ศึกษาในช่วงเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2561-2563  และ (2) เปรียบเทียบกับพื้นที่ที ่ถูกน้ำ
ท่วมขังตามภาพข่าวในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ.2563  

สำหรับการประเมินผลและการตรวจสอบของภาพแผนที่แสดง
พื้นที่การเผาไหม้ของไฟป่า (Burn severity map) นั้น ได้ทำคล้าย
กับการประเมินผลและการตรวจสอบของภาพแผนที่แสดงพื้นที่น้ำ
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ท่วมขัง โดย (1) เปรียบเทียบพื้นที่การเผาไหม้จากผลการศึกษา
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ของพ้ืนที่บริเวณเทือกเขา อำเภอ
เมือง จังหวัดนครนายก กับพื้นที่ศึกษาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.
2561-2563  และ (2) เปรียบเทียบกับพื้นที่ที่มีการเผาไหม้จากไฟ
ป่าตามภาพข่าวเหตุการณ์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 

สำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของผลการศึกษา การศึกษา
นี้ได้ใช้การเปรียบเทียบผลการศึกษากับข้อมูลในรายงานสถิติจำนวน
ตำแหน่งที่การเกิดน้ำท่วม จากรายงานข้อมูลของสำนักงานจังหวัด
นครราชสีมา [12] และจากข้อมูลสำนักงานจังหวัดนครนายก 
[22],[23] โดยจะมุ่งเน้นการตรวจสอบผลการศึกษากับข้อมูลอ้างอิง
ในพื้นที่ศึกษา ได้แก่ พื้นที่อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
จำนวน 180 จุด และพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 
150 จุด และขนาดพ้ืนที่ถูกเผาไหม้จากไฟป่าในจังหวัดนครนายก 

ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์แคปปาของโคเฮน (Cohen’s Kappa) [24] 
ได ้ถ ูกนำมาหาค ่าความสอดคล้องระหว ่างผลการศ ึกษาและ
เหตุการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ ้นจริงตามจำนวนอ้างอิงในพื้นที่ศึกษาใน
โปรแกรมอาร์ (Program R) โดยค่าสัมประสิทธิ์แคปปาของโคเฮน 

(𝑘) หาได้จากสมการ [24] 

โดย 𝑝  คือ ความน่าจะเป็นความสอดคล้องของค่าสังเกต 

(Observe probability of agreement), 𝑝  คือ ความน่าจะเป็น
ความสอดคล ้องของค ่าคาดหมาย  (Hypothetical expected 
probability of agreement) ในสมการท ี ่  4 และ 5 แสดงการ

คำนวณหาค่า 𝑝  และ 𝑝  ตามลำดับ ดังนี้ 

 
การแปลความหมายของค่าสัมประสิทธิ ์แคปปาของโคเฮน 

พิจารณาดังแสดงในตารางท่ี 1 [24] 

ตารางที ่ 1 ความหมายของค่าสัมประสิทธิ ์แคปปาของโคเฮน 
(Cohen’s Kappa) [24] 

ค่าสัมประสิทธิ์ 
(Kappa) 

ขนาดความสอดคล้อง 
(Strange of Agreement) 

< 0.00 แย่ (Poor) 
0.00 - 0.20 น้อย (Slight) 

0.21 - 0.40 
0.41 – 0.60 
0.61 – 0.80 
0.81 – 1.00 

พอใช้ (Fair) 
ปานกลาง (Moderate) 

ดี (Substantial) 
ดีมาก (Almost perfect) 

สำหรับการประเมินค่าความถูกต้องเป็นการพิจารณาข้อมูลผล
การจำแนกชั้นข้อมูล ณ ตำแหน่งที่ตั ้งหน่วยตัวอย่าง (จุดสำรวจ) 
เปรียบเทียบความสอดคล้องกันกับความเป็นจริงที่พบในภาคสนามที่
ถ ือว ่าเป ็นข้อมูลอ้างอิง แล้วทำการแจกแจงให้อย ู ่ในร ูปของ
ตารางข้อมูลที ่ เร ียกว่า Error Matrix หรือเร ียกว่า Confusion 
Matrix หรือ Contingency Table โดยสามารถใช้วิเคราะห์หาค่า
แสดงความถูกต้องได้หลายลักษณะด้วยกัน ดังนี้ 1) ความถูกต้อง
ของผู ้ผลิต (Producer’s Accuracy: PA) เป็นการสะท้อนให้เห็น
ประสิทธิภาพของการช้ันข้อมูลของตัวจำแนก (Classifier), 2) ความ
ถ ู กต ้ อ งของผ ู ้ ใ ช ้  (User’s Accuracy: UA) เป ็ นการสะท ้ อน
ประสิทธิผลของการจำแนกสามารถบ่งบอกความน่าเชื่อถือในการนำ
ข้อมูลในแต่ละชั ้นข ้อมูลไปใช้ และ 3) ความถูกต้องโดยรวม 
(Overall Accuracy: OA) เป ็นการแสดงความถ ูกต ้องของการ
จำแนกข้อมูลที่มีความสอดคล้องตรงกันระหว่างจุดตรวจสอบกับ

ข้อมูลอ้างอิงคิดเป็นร้อยละของจุดตรวจสอบทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึง
ลักษณะของความผิดพลาด ซึ่งจะเป็นการพิจารณาโดยรวมของทุก
ชั้นข้อมูลที่จำแนกได้แสดงเป็นค่าความถูกต้องเดียว โดยสมการที่   
6 - 10 แสดงการคำนวณหาค่าต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมา ดังนี้ [24] 

 

2.2.5. การประมาณความเสียหาย (DAMAGE 

ESTIMATION) 

สำหรับการประมาณความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมขัง
ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ของพ้ืนที่อำเภอปักธงชัย และอำเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้นำข้อมูลจำนวนประชากรเชิงพ้ืนที่จาก 

𝑘
𝑝 𝑝
1 𝑝

 (9) 

                        𝑝 ∑ 𝑛  (4) 

                        𝑝 ∑ 𝑛 𝑛  (5) 

ความถูกต้องของผู้ผลิต (PA): 

ความถูกต้องของผู้ใช้ (UA): 

                     𝑈𝐴                        

      
(9) 

ความถูกต้องโดยรวม (OA): 

                     𝑂𝐴
∑

                

 
(10) 

                     𝑃𝐴                      

 
(8) 

ค่าผลรวมตามแนวนอน:                   

                     𝑛 ∑ 𝑛  
 
(6) 

ค่าผลรวมตามแนวต้ัง: 

                     𝑛 ∑ 𝑛                     
 
(7) 
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JRC Global Human Settlement Population Layer (GHSL in 
2015) [25] และข้อมูลการใช้ประโยชน์ที ่ดินจาก MODIS Land 
Use/Land Cover (LULC) [26] มาซ้อนทับกับพื้นที่น้ำท่วมขังที่ได้
จากผลการศึกษา 

สำหรับการประมาณความเสียหายจากเหตุการณ์ไฟป่าในช่วง
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ของพื้นที่บริเวณเทือกเขา อำเภอเมือง 
จังหวัดนครนายก ได้จำแนกระดับความรุนแรงของการเผาไหม้จาก
ไฟป่าออกเป็น 7 ระดับ ตามท่ี United States Geological Survey 
(USGS) (un-spider.org) [27],[28] ได้กำหนดระดับความรุนแรง
ของการเผาไหม้จากไฟป่าไว้ ดังแสดงในตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 ระดับความรุนแรงของการเผาไหม้จากไฟป่า กำหนดโดย 
USGS [27],[28] 

ระดับที่ 
(No.) 

ระดับความรุนแรง 
ของการเผาไหม้  

(Severity Level) 

ช่วงค่า dNBR 

1 Enhanced Regrowth, High -500 to -251 
2 Enhanced Regrowth, Low -250 to -101 
3 
4 
5 
6 
7 

Unburned 
Low Severity 

Moderate-Low Severity 
Moderate-High Severity 

High Severity 

-100 to +99 
+100 to +269 
+270 to +439 
+440 to +659 
+660 to +1300 

3. ผลการศึกษาและการอภิปราย 

ผลการศึกษาของการวิเคราะห์และประเมินผลพ้ืนที่น้ำท่วมขัง
และพ้ืนที่การเกิดไฟป่าของพ้ืนที่ศึกษา สามารถดูผ่านแพลตฟอร์ม 
Google Earth Engine (GEE)  ได้ที่ 
https://juntakut37.users.earthengine.app/view/flooding-
2563-in-korat และ 
https://juntakut37.users.earthengine.app/view/crmatest 
ตามลำดับ สำหรับโค้ดภาษา JavaScript ที่ใช้ในแพลตฟอร์มของกู
เกิลเอร์ิธเอนจิน (GEE) เพ่ือการวิเคราะห์และประเมินผลภาพถ่าย
ดาวเทียมในการศึกษานี้สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://thai-
deutsch-civilengineering.blogspot.com/  

3.1. การวิเคราะห์พ้ืนทีน่้ำท่วมขัง 

ผลการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-1 Synthetic 
Aperture Radar (SAR) เพ ื ่อคำนวณหาพ ื ้นท ี ่น ้ำท ่วมข ังและ
ประมาณความเสียหายจากภัยน้ำท่วมในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ.
2563 จากผลการศึกษาคาดการณ์ว่ามีพื้นที่น้ำท่วมขัง 65 ตร.กม. 
จำนวนผู้ประสบภัย 7,126 คน พื้นที่เพาะปลูกที่ถูกผลกระทบ 883 
ตร.กม. และพื้นที่ชุมชนที่ถูกผลกระทบ 68 ตร.กม. และในอำเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา คาดการณ์ว่ามีพ้ืนที่น้ำท่วมขัง 34 ตร.กม. 
จำนวนผู้ประสบภัย 25,505 คน พ้ืนที่เพาะปลูกที่ถูกผลกระทบ 709 

ตร.กม. และพื้นที่ชุมชนที่ถูกผลกระทบ 1,420 ตร.กม. ดังแสดงใน
รูปที่ 4 

จังหวัดนครราชสีมา 

อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

อำเภอเมือง จังหวดันครราชสีมา 

รูปที่ 4 ผลการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-1 Synthetic 
Aperture Radar (SAR) เพ ื ่อคำนวณหาพ ื ้นท ี ่น ้ ำท ่วมข ังและ
ประมาณความเสียหายจากภัยน้ำท่วมในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ.
2563 

3.2. การวิเคราะห์พ้ืนทีก่ารเกิดไฟป่า 

ผลการว ิ เคราะห ์ภาพถ ่ายดาวเท ียม  Sentinel-2 เ พ่ือ
คำนวณหาพื้นที่การเกิดไฟป่าและประมาณความเสียหายจากไฟป่า
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ของพ้ืนที่บริเวณเทือกเขา อำเภอ
เมือง จังหวัดนครนายก จากผลการศึกษาคาดการณ์ว่ามีพื้นที่ความ
เสียหายจากไฟไหม้ป่าในระดับความรุนแรงมาก ~0.2 ตร.กม. 
(0.36% ของพื้นที่ศึกษา) ระดับความรุนแรงปานกลาง ~11 ตร.กม. 
(20.44% ของพื ้นที ่ศึกษา) ระดับความรุนแรงต่ำ ~16 ตร.กม. 
(29.42% ของพื้นที่ศึกษา) ขนาดพื้นที่ที ่มีการฟื้นฟูของป่าไม้ใน
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ระดับการฟื้นฟูต่ำ ~2.43 ตร.กม. (4.39% ของพื้นที่ศึกษา) ระดับ
การฟื้นฟูสูง ~0.08 ตร.กม. (0.14% ของพื้นที่ศึกษา) และพื้นที่ที่
คาดการณ์ว ่าไม ่ได ้ถ ูกผลกระทบจากไฟไหม้ป ่า ~25 ตร.กม . 
(45.25% ของพ้ืนที่ศึกษา) ดังแสดงในรูปที่ 5 

 

 
ร ูปที่ 5 ผลการว ิเคราะห์ภาพถ ่ายดาวเท ียม Sentinel-2 เ พ่ือ
คำนวณหาพื้นที่การเกิดไฟป่าและประมาณความเสียหายจากไฟป่า
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ของพ้ืนที่บริเวณเทือกเขา อำเภอ
เมือง จังหวัดนครนายก 

3.3. การตรวจสอบผลการศึกษา 

ผลการเปรียบเทียบพื้นที่น้ำท่วมขังและพื้นที่ที่ไม่มีน้ำท่วมขัง
จากผลการศึกษาในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ของพ้ืนที่อำเภอปัก
ธงชัย และอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา กับพื้นที่ศึกษาในช่วง
เดือนตุลาคม พ.ศ.2561-2563  และผลการเปรียบเทียบกับพื้นที่ที่
ถูกน้ำท่วมขังตามภาพข่าวในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ดังแสดง
ในรูปที่ 6 

 
บ้านห้วยใต้ ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

ต.ค.61 ต.ค.62 ภาพข่าว 

   
https://tna.mcot.ne
t/region-565244  

ต.ค.63 (น้ำท่วม) ผลการศึกษา 

  

บ้านหนองจอก ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 
ต.ค.61 ต.ค.62 ภาพข่าว 

   
https://www.thairat
h.co.th/news/local/
northeast/1957456   

ต.ค.63 (น้ำท่วม) ผลการศึกษา 

  
ต.โคกสูง ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสมีา 

ต.ค.61 ต.ค.62 ภาพข่าว 

  
 

https://www.nationt
v.tv/main/content/3
78798931      

ต.ค.63 (น้ำท่วม) ผลการศึกษา 

 
รูปที่ 6 ผลการเปรียบเทียบพ้ืนที่น้ำท่วมขังและพ้ืนที่ที่ไม่มีน้ำท่วมขัง
กับผลการศึกษาในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 
 

ผลการเปรียบเทียบพื้นที่การเผาไหม้จากผลการศึกษาในช่วง
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ของพื้นที่บริเวณเทือกเขา อำเภอเมือง 
จังหวัดนครนายก กับพื้นที่ศึกษาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561-
2563  และผลการเปรียบเทียบกับพื้นที่ที่มีการเผาไหม้จากไฟป่า
ตามภาพข่าวเหตุการณ์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ดังแสดง
ในรูปที่ 7 

 
ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก 

ก.พ.61 ก.พ.62 ภาพข่าว 

 
 

https://hilight.kapoo
k.com/view/200411 

 
https://www.thairat
h.co.th/news/local/
central/1777641   

ก.พ.63 (ไฟป่า) ผลการศึกษา 

 

รูปที่ 7 ผลการเปรียบเทียบพ้ืนที่การเผาไหม้กับผลการศึกษาในช่วง
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 

สำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของผลการศึกษาพื้นที่น้ำ
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ท่วม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์แคปปาของโคเฮนที่ 𝑘 = 0.64 แสดงถึงมี
ขนาดความสอดคล้องในระดับดี และมีค่าความถูกต้องโดยรวม
เท่ากับร้อยละ 76.11 ในพื้นที่อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
สำหรับในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้ค่าสัมประสิทธิ์

แคปปาของโคเฮนท่ี 𝑘 = 0.63 แสดงถึงมีขนาดความสอดคล้องใน

ระดับดี และมีค่าความถูกต้องโดยรวมเท่ากับร้อยละ 73.34 ดังแสดง
ในตารางท่ี 3 และ 4 

ตารางที่ 3 การตรวจสอบความถูกต้องของจุดทดสอบอ้างอิง ใน
พ้ืนที่อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

Class 

จุดพื้นที่
มีน้ำ

ท่วมขัง 

จุดที่ไม่
มีน้ำ

ท่วมขัง 

รวม ความ
ถูกต้อง
ของผู้ใช้ 

(%) 
จุดในพื้นที่มีน้ำท่วมขัง 120 8 128 93.75 
จุดที่ไม่มีน้ำท่วมขัง 17 35 52 67.31 

รวม 
ความถูกต้องของผู้ผลิต (%)

137 
87.59 

43 
81.39 

180  

ความถูกต้องรวม (%) 
ค่า Cohen’s Kappa 

76.11 
0.64 

   

ตารางที่ 4 การตรวจสอบความถูกต้องของจุดทดสอบอ้างอิง ใน
พ้ืนที่อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

Class 

จุดพื้นที่
มีน้ำ

ท่วมขัง 

จุดที่ไม่
มีน้ำ

ท่วมขัง 

รวม ความ
ถูกต้อง
ของผู้ใช้ 

(%) 
จุดในพื้นที่มีน้ำท่วมขัง 95 8 103 92.23 
จุดที่ไม่มีน้ำท่วมขัง 15 32 47 68.09 

รวม 
ความถูกต้องของผู้ผลิต (%)

110 
86.36 

40 
80.00 

150  

ความถูกต้องรวม (%) 
ค่า Cohen’s Kappa 

73.34 
0.63 

   

 
ผลการเปรียบเทียบระหว่างผลการศึกษาพื้นที่การเผาไหม้จาก

ไฟป่า ณ ตำบลเขาพระ จังหวัดนครนายก และข้อมูลการสำรวจ
พื ้นที ่จริงจากสำนักงานจังหวัดนครนายกและส่วนควบคุมไฟป่า 
สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า แสดงให้เห็นว่ามีค่า
ผลลัพธ์ใกล้เคียงกันแตกต่างกันเพียง 0.06 ตร.กม. หรือ 37.5 ไร่ ดัง
แสดงในรูปที่ 8  

 
รูปที่ 8 การเปรียบเทียบระหว่างผลการศึกษาพื้นที่การเผาไหม้จาก
ไฟป่าในพ้ืนที่ จังหวัดนครนายก และข้อมูลการสำรวจพ้ืนที่จริง 

4. สรุป 

การศึกษานี้ได้เสนอและชี้ให้เห็นแนวทางการประยุกต์ใช้กูเกิล
เอิร์ธเอนจิน (Google Earth Engine: GEE) เพ่ือการเฝ้าติดตามและ
ประเมินผลความเสียหายจากภัยธรรมชาติโดยการวิเคราะห์ภาพถ่าย
ดาวเท ียม  Sentinel-1 Synthetic Aperture Radar (SAR) และ 
Sentinel-2 ซึ่งการศึกษานี้ได้มุ่งเน้นการวิเคราะห์และประเมินผล
ภัยน้ำท่วมช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ในพื้นที่อำเภอปักธงชัย และ
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และไฟป่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2563 ในบริเวณพื้นที่เทือกเขา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
เป็นกรณีศึกษา โดยจากการตรวจสอบความถูกต้องของผลการศึกษา
ในการประเมินพื้นที่น้ำท่วมนั้น พบว่ามีค่าความถูกต้องโดยรวม
เท ่าก ับร ้อยละ 76.11 (อ .ปักธงช ัย) และ 73.34 (อ .เม ือง จ .
นครราชสีมา) และค่าสัมประสิทธิ์แคปปาของความสอดคล้องเท่ากับ 
0.64 และ 0.63 ตามลำดับ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ความสอดคล้องระดับดี 
สำหรับการประเมินความถูกต้องของพื ้นที ่เผาไหม้จากไฟป่าได้
เปรียบเทียบกับค่าสำรวจจริงของพื้นที่ศึกษา พบว่ามีค่าความคาด
เคล่ือนเพียง 0.06 ตร.กม. หรือ 37.5 ไร่ 

ดังนั้นผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์ม 
GEE ด้วยภาษา JavaScript สามารถนำมาใช้เพื ่อการเฝ้าติดตาม
และประเมินผลความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ซึ่งจะมีประโยชน์
เป็นอย่างมากต่อการจัดการภัยธรรมชาติเชิงพื้นที่ได้อย่างทันถ่วงที
ในแบบใกล้เคียงกับเวลาจริง (Near real-time) ในด้านต่างๆ เช่น 
การป้องกัน การระงับเหตุ การสื่อสารข่าวสารของเหตุการณ์ การ
บรรเทาสาธารณภัยระหว่างเกิดเหตุภัยธรรมชาติ และการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยภายหลังจากการเกิดภัยธรรมชาติ เป็นต้น แต่อย่างไรก็
ตามควรมีการสำรวจและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลกับพื้นที่
จริงในภาคสนามอย่างละเอียดและต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และความถูกต้องของการจัดการภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น 

5. กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษานี ้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยภายใต้หลักสูตร
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วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีการ
ป้องกันประเทศ ระหว่าง รร.จปร. และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ซึ่งได้รับทุนวิจัยจากกองทุนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
จังหวัดนครนายก พร้อมทั้งได้รับคำแนะนำจากศูนย์ฝึกบรรเทาสา
ธารณภ ัย  หน ่วยบ ัญชาการทหารพ ัฒนา ด ังน ั ้นคณะผ ู ้ว ิ จัย
ขอขอบพระคุณการสนับสนุนด้านงบประมาณและคำปรึกษาด้าน
ต่างๆ สำหรับการศึกษาและวิจัยนี้ 
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การประเมินประสิทธิภาพของการรังวัดแบบ Post-processing VRS สำหรับการรังวัดท่ีดินในประเทศไทย 
PERFORMANCE ASSESSMENT OF POST-PROCESSING VRS FOR CADASTRAL SURVEYING IN THAILAND 
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บทคัดย่อ 

ในปัจจุบัน งานรังวัดที่ดินในประเทศไทยมีการนำเทคโนโลยีการรังวัดด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ (Network-based Real time 
Kinematic - NRTK) ด้วยเทคนิคสถานีฐานอ้างอิงเสมือน (Virtual Reference Station - VRS) มาประยุกต์ใช้งาน โดยเทคนิคสถานีฐานอ้างอิง
เสมือนเป็นเทคนิคการรับสัญญาณ GNSS จากสถานีฐานอ้างอิงแบบรับสัญญาณต่อเนื่องถาวร ( Continuously Operating Reference Stations -
CORS) แล้วจะส่งไปยังศูนย์ควบคุม จากนั้นศูนย์ควบคุมจะทำการคำนวณสร้างแบบจำลองค่าแก้ชนิดต่าง ๆ ซึ่งเครื่องรับของผู้ใช้งานจะส่งตำแหน่ง
โดยประมาณของตนเอง (ค่าพิกัดในรูปแบบ NMEA) ไปยังศูนย์ควบคุม จากน้ันศูนย์ควบคุมจะใช้ข้อมูลจากสถานี CORS ที่อยู่ใกล้กับผู้ใช้งานจำนวน
อย่างน้อย 3 สถานีเพื่อจำลองสถานีเสมือน ณ ตำแหน่งโดยประมาณของเครื่องรับให้ผู้ใช้งานแบบเรียลไทม์ อย่างไรก็ตามเทคนิคสถานีฐานอ้างอิง
เสมือนยังสามารถทำงานแบบการประมวลผลภายหลัง (Post-processing VRS) ได้โดยการสร้างไฟล์สถานีฐานอ้างอิงเสมือน Virtual RINEX ผ่าน
เว็บไซต์ CORS WEB โดยผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าสามารถนำการรังวัดแบบ Post-processing VRS มาประยุกต์ใช้ในงานการรังวัดที่ดินได้
เช่นเดียวกับการรังวัดด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ด้วยเทคนิคสถานีฐานอ้างอิงเสมือน 
คำสำคัญ: โครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์เทคนิคสถานีฐานอ้างอิงเสมือน, การรังวัดแบบ Virtual RINEX, การประมวลผลภายหลัง, การรังวัดที่ดิน 

Abstract 

Nowadays, the Network-based Real Time Kinematic (NRTK) - Virtual Reference Station (VRS) technique has been being 
applied for the Cadastral surveying in Thailand. The concept of VRS begins from a Continuously Operating Reference Stations 
(CORS) streams the GNSS data to the control center then the rover receiver must be sending its approximate position to the 
control center via NMEA format. After that, the control center will simulate the Virtual Reference Station (VRS) at its 
approximate position. However, the VRS technique can also operate in post processing mode, by generating the Virtual- RINEX 
data via the CORS WEB website. The results of this study showed that, the Post-processing VRS can also applied for the 
Cadastral surveying in Thailand. 
Keywords: VRS, Virtual RINEX, Post-Processing VRS, Cadastral surveying 

 
1. บทนำ 

ในปัจจุบัน ประเทศไทยได้นำเทคโนโลยีการรังวัดด้วยระบบ
โครงข ่ า ยดาว เท ี ยมแบบจลน์  (Network-based Real time 
Kinematic - NRTK) ด้วยเทคนิคสถานีฐานอ้างอิงเสมือน (Virtual 
Reference Station - VRS) [1] มาใช้ในงานการรังวัดที่ดิน โดยใน
แต่ละวัน การรังวัดที่ดินจะมีปริมาณงานเป็นจำนวนมาก ในทุกพ้ืนที่
ทั่วประเทศ ทั้งนี้เทคนิค VRS จะใช้เวลาในการรังวัดเพียง 3-5 นาที 
โดยจะให้ค่าความถูกต้องทางตำแหน่งในระดับเซนติเมตร [2] และที่
สำคัญ ในด้านของการปฎิบัติงานในสนามนั้น ต้องการเครื ่องรับ
สัญญาณดาวเทียมเพียงเครื่องเดียว ทั้งนี้เทคนิค VRS เริ่มต้นจาก
ศูนย์ควบคุม รับข้อมูลสัญญาณดาวเทียมระบบ GNSS จากสถานี
ฐานอ ้างอ ิงแบบร ับส ัญญาณต่อเน ื ่องถาวร ( Continuously 
Operating Reference Stations - CORS) ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 
และเครื ่องรับสัญญาณดาวเทียมของสถานีผู ้ใช ้งานจะต้องส่ง

ตำแหน่งโดยประมาณของตนเอง (ค่าพิกัดในรูปแบบ National 
Marine Electronic Association -  NMEA) ไปย ั งศ ู นย ์ ควบคุม 
จากน้ันศูนย์ควบคุมจะใช้ข้อมูลจากสถานี CORS ที่อยู่โดยรอบสถานี
ผู้ใช้งานที่ใกล้ที่สุดจำนวณ 3 สถานี ทำการคำนวณสร้างแบบจำลอง
ค่าแก้ต่างๆ เช่น แบบจำลองค่าแก้ของนาฬิกาดาวเทียม แบบจำลอง
ค่าแก้ของชั ้นบรรยากาศ และแบบจำลองค่าแก้ของวงโคจร
ดาวเทียม เป็นต้น ณ ตำแหน่งโดยประมาณของสถานีผู ้ใช้งาน
ดังกล่าว และข้อมูลค่าแก้ที่คำนวณได้นั้น จะถูกส่งกลับไปให้สถานี
ผู้ใช้งาน โดยข้อมูลนี้เรียกว่าสถานีฐานอ้างอิงเสมือน  และสถานี
ผู้ใช้งานจะนำไปประมวลผลร่วมกับข้อมูลรับสัญญาณดาวเทียมที่
สถานีผู้ใช้งานได้ทำการรับสัญญาณดาวเทียมในสนาม ทำให้จะได้ค่า
พิกัดในทันที  

อย่างไรก็ตามเทคนิคสถานีฐานอ้างอิงเสมือนนั้น ยังสามารถ
ทำงานแบบการประมวลผลภายหลัง (Post processing) ได้ เรียกว่า 
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Post-processing VRS โดยการสร้างไฟล์สถานีฐานอ้างอิงเสมือน 
Virtual RINEX ( Receiver Independent Exchange Format) 
ผ่านทางเว็บไซต์ผู ้ให้บริการข้อมูลสถานีฐานอ้างอิงถาวร (CORS 
WEB) โดย  Virtual RINEX จะเป ็นไฟล์ข ้อม ูลท ี ่สร ้ างข ึ ้นตาม
โครงสร้างข้อมูล RINEX ซึ่งจะถูกประมวลผลจากข้อมูลรับสัญญาณ
ดาวเทียมของสถานี CORS จำนวน 3 สถานี ที ่อยู ่ใกล้ที ่ส ุดกับ
ตำแหน่งที ่ผ ู ้ใช ้ระบุ (คือตำแหน่งคร่าวๆ ของการรับสัญญาณ
ดาวเทียมในสนามแบบ Static ของสถานีผู้ใช้งาน) จากน้ันจึงนำไฟล์ 
Virtual RINEX มาประมวลผลร่วมกับข้อมูลรับสัญญาณดาวเทียมใน
สนามแบบ Rapid Static ของสถานีผู ้ใช้งาน ทั้งนี้ เนื ่องจากการ
รังวัดที่ดินจะมีปริมาณงานเป็นจำนวนมาก ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ  
ซึ ่งในบางพื ้นที ่อาจจะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ทำให้การ
ติดต่อสื่อสารผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตระหว่างศูนย์ควบคุมและ
สถานีผู้ใช้งาน ของเทคนิค VRS ไม่สามารถกระทำได้ ดังนั้น การ
รังว ัดแบบ Post-processing VRS จึงเป็นทางเลือกหนึ ่งในการ
แก้ปัญหานี้ได้ 

2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของการรังวัดแบบ Post-processing 
VRS สำหรับงานการรังวัดที่ดินในประเทศไทย 

3. พ้ืนที่และข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 

3.1. พ้ืนที่ศึกษาวิจัย 

 
รูปที่ 1  ตำแหน่งของสถานี CORS และหมุดทดสอบ [2] 

ขอบเขตพื้นที่การศึกษาบริเวณประเทศไทย 36 จังหวัด ได้แก่ 
กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน เชียงราย พะเยา 
ลำปาง แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ สุพรรณบุรี สระแก้ว 
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด สกลนคร อุดรธานี 
ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช 
พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
เพชรบุรี และราชบุรี โดยตำแหน่งสถานี CORS จำนวน 239 สถานี 
และตำแหน่งหมุดทดสอบในการรังวัดด้วยวิธี Rapid Static และ
การรังวัดด้วยเทคนิค VRS ดังแสดงในรูปที่ 1  

ตารางท่ี 1 จำนวนหมุดทดสอบที่เลือกในลูปขนาดต่างๆ 

ขนาดลูป (กม.) 10-30 30-50 50-70 70-90 90-110 
จำนวนหมุด 11 81 204 70 8 

3.2. เครื่องมือและข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ ใช้เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมยี่ห้อ 
CHC รุ่น i80 (ดังแสดงในรูปที่ 2) ซึ่งทำการรังวัดหมุดทดสอบด้วย
วิธี Static (บันทึกข้อมูลทุก 1 วินาที ระยะเวลาการรับสัญญาณ
ดาวเทียมเท่ากับ 1 ชั ่วโมง) และในขณะเดียวกันก็รับสัญญาณ
ดาวเทียมด้วยเทคนิค VRS ไปพร้อมกัน โดยการรังวัดหมุดทดสอบ
นั้น เลือกการตั้งรับสัญญาณดาวเทียมในตำแหน่งที่โล่ง ปราศจากสิ่ง
บดบังรอบทิศ รวมจำนวนทั้งสิ ้น 374 หมุด กระจายใน 230 ลูป 
ทั ้งนี้คณะผู ้ว ิจ ัยได ้จำแนกกลุ ่มของหมุดทดสอบตามค่าเฉลี่ย
ระยะห่างระหว่างสถานีฐานถาวรสามด้านได้แก่ 10-30, 30-50, 50-
70, 70-90 และ 90-110 กิโลเมตร (ดูตารางท่ี 1 ประกอบ) [3] แล้ว
ทำการเลือกหมุดทดสอบจำนวน 3 หมุด จาก Centroids ของลูป
สามเหลี่ยมเท่านั้น ซึ่งจะได้จำนวนหมุดทดสอบในแต่ละช่วงของลูป 
ดังแสดงในตารางท่ี 1 ดังนั้นจะแบ่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยได้ดังนี้ 

 

รูปที่ 2  เคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียมยี่ห้อ CHC รุ่น i80 [4] 

3.2.1. ข้อมูลการรังวัดด้วยวิธี STATIC 

ข้อมูลการรับสัญญาณดาวเทียมการรังวัดที่เวลานาน 60 นาที 
จำนวน epoch ละ 1 วินาที โดยการเลือกการตั ้งร ับสัญญาณ
ดาวเทียมในตำแหน่งที่โล่ง ปราศจากสิ่งบดบังรอบทิศ 
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3.2.2. ข้อมูลการรังวัดโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์
เทคนิคสถานีฐานอ้างอิงเสมือน (VRS) 

ข้อมูลการรับสัญญาณดาวเทียมการรังวัดที่เวลานาน 1 นาที 
จำนวน epoch ละ 1 วินาที และดำเนินการรังวัดในเวลาเดียวกัน
กับการรังวัดค่าพิกัดด้วยวิธี Static 

3.2.3. ข้อมูล VIRTUAL RINEX  

ข้อมูลไฟล์ VIRTUAL RINEX จำนวน 60 นาที ซึ่งได้จากเว็บไซต์
โครงข่าย CORS WEB ของกองเทคโนโลยีทำแผนที่ กรมที่ดิน โดย
เลือกตำแหน่ง Virtual Position และเวลาเดียวกันกับการรังวัดค่า
พิกัดด้วยวิธี Static 

4. วิธีดำเนนิการวิจัย 

 
รูปที่ 3  ผังการดำเนินงานวิจัย 

4.1. การเตรียมข้อมูลการรังวัด 

4.1.1. การรังวัดด้วยวิธี STATIC 

การรังวัดด้วยวิธี Static เป็นการรังวัดแบบสัมพัทธ์โดยจะใช้
เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป โดยที่สถานีฐาน 
(Base station) ตั ้งอยู ่บนตำแหน่งที ่ทราบค่าพิกัด ส่วนสถานีจร 
(Rover station) ตั ้งไว้บนตำแหน่งที ่ต ้องการจะทราบค่า วิธ ีนี้
เครื่องรับสัญญาณทั้งสองสถานีจะต้องรับข้อมูลจากดาวเทียมกลุ่ม
เดียวกันและช่วงเวลาเดียวกันอย่างน้อย 4 ดวง และต้องตั ้งรับ
สัญญาณไว้ไม่น้อยกว่า 30 นาที เพื ่อนำข้อมูลมาประมวลผลใน
ภายหลังโดยจะได้ค่าความถูกต้องตั ้งแต่ 5 มิลลิเมตร ถึง 2.5 
เซนติเมตร สำหรับเส้นฐาน (Base line) ความยาวไม่เกิน 20 ถึง 30 
กิโลเมตร [5],[6],[7],[8] ในงานวิจัยนี้รับสัญญาณดาวเทียม GNSS 
เป็นระยะเวลา 60 นาที โดยรับสัญญาณ 30 วินาที ต่อ 1 epoch 
ในตำแหน่งที่ค่อนข้างโล่ง ปราศจากสิ่งบดบังรอบทิศ (เท่าที่สามารถ

ทำได้) รับข้อมูลต้ังแต่วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันที่ 29 
ธันวาคม พ.ศ. 2562 

4.1.2. เทคนิคสถานฐีานอ้างอิงเสมือน 

Virtual Reference Station (VRS) เป็นสถานีอ้างอิงที ่สมมุติ
ขึ้น ซึ่งอยู่ห่างจากตำแหน่งของผู้ใช้ RTK เพียงไม่กี่เมตร สำหรับ
ตำแหน่งนี้ข้อมูลการรังวัดจะถูกสร้างขึ ้นจากข้อมูลของสถานีรับ
สัญญาณดาวเทียมต่อเนื่องถาวร (CORS) ซึ่งเมื่อได้รับสัญญาณแล้ว
จะส่งข้อมูลไปยังศูนย์ควบคุมเพื่อทำการคำนวณสร้างแบบจําลอง
ของค่าแก้ต่างๆ ซึ ่งประกอบด้วย แบบจําลองค่าแก้ของนาฬิกา
ดาวเทียม แบบจําลองค่าแก้ของชั้นบรรยากาศ และแบบจําลองค่า
แก้ของวงโคจรดาวเทียม ซึ ่งในระบบ VRS ผู ้ใช้งานต้องส่งพิกัด
ตำแหน่งโดยประมาณของตนเอง (ค่าพิกัดในรูปแบบ NMEA) ให้
ศูนย์ควบคุมซึ่งศูนย์ควบคุมจะทําการใช้ข้อมูลจากสถานี CORS ที่
อยู่โดยรอบผู้ใช้งาน และค่าแก้ที่คํานวณได้ สร้างหรือสังเคราะห์
ข้อมูลขึ้นมาและส่งกลับไปให้ผู ้ใช้งาน [9] ซึ่งในงานวิจัยนี้ใช้การ
รังวัดโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์เทคนิคสถานีฐานอ้างอิงเสมือน รับ
สัญญาณดาเทียมทุก 1 วินาที ได้ข้อมูลการรับสัญญาณดาวเทียม 60 
วินาที อย่างต่อเนื่องจำนวน 15 ครั้ง และดำเนินการรังวัดในเวลา
เดียวกันกับการรังวัดค่าพิกัดด้วยวิธี Static 

4.1.3. VIRTUAL RINEX 

Virtual RINEX เป ็นการเก็บข้อมูลของการรังว ัดโครงข่าย
ดาวเทียมแบบจลน์เทคนิคสถานีฐานอ้างอิงเสมือนเพื่อนำข้อมูลนั้น
มาใช้ในการประมวลผลภายหลัง ด้วยซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ โดย
ข้อมูลการรังวัดนั้นเป็นข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องกำหนดตำแหน่งของสถานี
อ้างอิงที ่ต้องการและความสูงเหนือทรงรี ระบบจะสร้างข้อมูล 
Virtual RINEX โดยมีค่าพิกัดตำแหน่งใกล้เคียงกันขึ้นมา [10] ซึ่ง
การสร้างไฟล์สถานีฐานอ้างอิงเสมือน Virtual RINEX สามารถสร้าง
ผ่านเว็บไซต์ CORS WEB ของกรมที่ดิน โดยเลือกตำแหน่ง Virtual 
Point และเวลาเดียวกันกับการรังวัดค่าพิกัดด้วยวิธี Static มีข้อมูล
การรับสัญญาณดาวเทียม 60 นาที 

4.2. การประมวลผลข้อมูล (POST PROCESSING) 

คณะวิจัยเลือกซอฟต์แวร์Trimble Business Center (TBC) 
เวอร์ชัน 5.0 ซึ ่งเป็นซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ พัฒนาโดยบริษัท 
Trimble Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับประมวลผลข้อมูล
ดาวเทียม GNSS ในภายหลัง โดยมีความสามารถในการประมวลผล
ข้อมูล GNSS ของกลุ ่มดาวเทียม GPS, GLONASS, Galileo และ 
Beidou (BDS) ร่วมกันได้ รวมถึงสามารถประมวลผลข้อมูล GNSS 
ร่วมกับวงโคจรดาวเทียมรายละเอียดสูงได้รองรับข้อมูลที่ได้จากการ
รังวัดด้วยเครื่องมือหลากหลายรุ่นและยี่ห้อ โดยทำการประมวลผล 
ดังนี้ 

สร้างข้อมูล 
Virtual RINEX  

Post-
Processing 

VRS 

ค่าพิกัดจาก 
VRS 

ข้อมูล Static 
(Rover) 

ประมวลผลแบบ 
Static 60 นาที  
(Ground truth) 

วิเคราะห์และเปรียบเทียบผล 

RMSE ทางราบและ
ทางดิ่งของ VRS 

RMSE ทางราบและ
ทางดิ่งของ PP-VRS 

ข้อมูล Static 
(CORS) 
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4.2.1. ประมวลผลข้อมูล STATIC 

การประมวลผลข้อมูลการรังวัดสัญญาณดาวเทียมแบบ Static 
ในภายหลัง จำนวน 60 นาที เพื ่อกำหนดให้เป็นค่าพิกัดอ้างอิง 
(Ground Truth) โดยใช้ตำแหน่งวงโคจรดาวเทียมรายละเอียดสูง 
ของระบบดาว เท ี ยม  GPS, GLONASS, Galileo, Beidou และ 
QZSS สำหรับการประมวลผลในแต่ละหมุดทดสอบ โดยจะทำการ
โยงยึดค่าพิกัดอ้างอิงจากสถานีฐานอ้างอิงถาวร ที่อยู่ใกล้กับหมุด
ทดสอบมากท่ีสุด จำนวน 2 สถานี 

4.2.2. ประมวลผลข้อมูล VIRTUAL RINEX 

การประมวลผลข้อมูล Virtual RINEX กับข้อมูลการรับสัญญาณ
แบบ Rapid Static ในภายหลัง จำนวน 1, 2, 3 และ 10 นาที และ
มี epoch เดียวกันกับข้อมูลการรับสัญญาณการรังวัดโครงข่าย
ดาวเทียมแบบจลน์เทคนิคสถานีฐานอ้างอิงเสมือน (NRTK-VRS) ใช้
ค่าปรับแก้วงโคจรดาวเทียมแบบ Broadcast ของระบบดาวเทียม 
GPS, GLONASS, Galileo และ Beidou 

4.3. การหาค่าต่างรากที่สองของค่าคลาดเคล่ือนกำลังสอง
เฉลี่ย (ROOT MEAN SQUARE ERROR - RMSE) 

การวิเคราะห์ค่าความถูกต้องในตำแหน่งทางราบ จะคำนวณได้
จากสมการที่ 1 [11] 

𝑅𝑀𝑆𝐸 .
∑ 𝑁 𝑁 𝐸 𝐸

𝑛
  

(1) 

โดยท่ี 
𝑅𝑀𝑆𝐸 . คือค่าต่างของรากที่สองของค่าคลาดเคลื่อนกำลัง

สองเฉลี่ยของตำแหน่งทางราบ 
𝑁  คือค่าพิกัดในแนวเหนือ-ใต้ ของการรังวัดแบบสถิต 

(Ground Truth) 
𝑁  คือค่าพิกัดในแนวเหนือ–ใต้ ของการรังวัดโครงข่าย

ดาวเทียมแบบจลน์เทคนิคสถานีฐานอ้างอิงเสมือน และ ค่าพิกัดใน
แนวเหนือ-ใต้ ของการรังวัดแบบ post-processing VRS 

𝐸  คือค่าพิกัดในแนวตะวันออก-ตะวันตก ของการรังวัด
แบบ Rapid Static 

𝐸  คือค่าพิกัดในแนวตะวันออก-ตะวันตก ของการรังวัด
โครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์เทคนิคสถานีฐานอ้างอิง และค่าพิกัดใน
แนวตะวันออก-ตะวันตก ของการรังวัดแบบ post-processing VRS 
และ 𝑛 คือจำนวนหมุดทดสอบ 

ในขณะที่ตำแหน่งในทางดิ่งจะวิเคราะห์ค่าความสูงเหนือทรงรี 
(Ellipsoidal Height) บนพ้ืนหลักฐาน WGS 1984 [12] 

ทั้งนี้จะทำการเปรียบเทียบระหว่างความแตกต่างของค่าพิกัด
จากค่า RMSE ทางราบและทางดิ่ง โดยจะใช้ค่าพิกัดที่ได้จากการ
รังว ัด Static ในภายหลังที ่กำหนดให้เป ็นค ่าพิก ัดอ้างอ ิง มา

เปรียบเทียบกับค่าพิกัดจากการรังวัดแบบ post-processing VRS 
และค่าพิกัดจาการรังวัดแบบ VRS 

5. ผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์ค่าความถูกต้องในตำแหน่งทางราบและ
ตำแหน่งทางดิ่ง โดยการหาค่า RMSE ทางราบและทางดิ่ง คำนวณ
ได้จากสมการที่ 1 พบว่า 

5.1. ค่า RMSE ทางราบระหว่างเทคนคิ VRS และ POST-
PROCESSING VRS  

ผลการศึกษาค่า RMSE ทางราบเฉลี่ยของการรังวัด VRS ซึ่ง
รังวัดที่ระยะเวลา 1 นาที จำนวน epoch ละ 1 วินาที ดังแสดงใน
ตารางท่ี 2 และรูปที่ 4 พบว่าในลูปขนาด 10-30, 30-50, 50-70, 
70-90 และ 90-110 กิโลเมตร มีค่า RMSE ทางราบเฉลี่ยเท่ากับ 
0.029, 0.034, 0.041, 0.084 และ 0.036 เมตร ตามลำดับ ดังนั้น
จะเห็นได้ว่าลูปที่มีขนาดเล็กให้ค่าความถูกต้องทางราบที่ดีกว่าลูป
ขนาดใหญ่ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Charoenkalunyuta, T. et 
al. [3] และในลูปที่มีขนาดใหญ่อาจจะเกิดค่ากระโดดขนาดใหญ่ได้
ดังเช่นในลูป 70-90 กิโลเมตรท่ีมีค่า RMSE ถึง 0.084 เมตร 

ในขณะที่ผลการศึกษาค่า RMSE ทางราบระหว่างเทคนิค VRS 
และ Post-processing VRS ในขนาดลูป 10-30, 30-50, 50-70, 
70-90 และ 90-110 กิโลเมตร ซึ่งรังวัดที่เวลา 1, 2, 3 และ 10 นาที 
ดังแสดงในตารางท่ี 2 และรูปที่ 3 นั้นมีดังนี้ 1) ขนาดลูป 10-30 กม. 
ที่รังวัดด้วยเทคนิค VRS (ตัวหนา) และเทคนิค Post processing 
VRS ซึ่งรังวัดข้อมูลระยะเวลานานเท่ากับ 1, 2, 3 และ 10 นาที มี
ค่า RMSE ทางราบเฉลี่ยเท่ากับ 0.029, 0.033, 0.022, 0.019 และ 
0.021 เมตร ตามลำดับ 2) ขนาดลูป 30-50 กม. นั้น มีค่า RMSE 
ทางราบเฉลี่ยเท่ากับ  0.034, 0.046, 0.037, 0.037 และ 0.040 
เมตร ตามลำดับ  3) ขนาดลูป 50-70 กม. มีค่า RMSE ทางราบ
เฉลี ่ยเท ่าก ับ 0.041, 0.039, 0.038, 0.037 และ 0.038 เมตร 
ตามลำดับ 4) ขนาดลูป 70-90 กม. นั้น มีค่า RMSE ทางราบเฉล่ีย
เท่ากับ 0.084, 0.044, 0.040, 0.040 และ 0.055 เมตร ตามลำดับ
และ 5) ขนาดลูป 90-110 กม. นั้น มีค่า RMSE ทางราบเฉล่ียเท่ากับ 
0.036, 0.733, 0.234, 0.045 และ 0.038 เมตร ตามลำดับ ดังนั้น
จะเห็นได้ว่าในลูปขนาดเดียวกันค่า RMSE ทางราบระหว่างเทคนิค 
VRS และ Post-processing VRS ให้ผลลัพธ์ที่ไม่แตกต่างกัน คือมี
ค่าความถูกต้องทางตำแหน่งทางราบในระดับเซนติเมตร โดยลูปที่มี
ขนาดเล ็กให ้ค ่าความถ ูกต ้องทางราบที ่ด ีกว ่าล ูปขนาดใหญ่
เช่นเดียวกับเทคนิค VRS และระยะเวลาการรับสัญญาณดาวเทียมที่
นานกว่าให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าด้วย อย่างไรก็ตามในลูปที่มีขนาดใหญ่
และระยะเวลาการรับสัญญาณดาวเทียมสั้น (ประมาณ 1-2 นาที) 
อาจจะเก ิดค ่ากระโดดขนาดใหญ่  ได ้ด ั ง เช ่นเทคน ิค  Post-
processing VRS โดยในลูป 90-110 กิโลเมตร ที่ให้ค่า RMSE ใน
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ระดับเดซิเมตร ซึ่งหากมีการรับสัญญาณดาวเทียมที่นานพอ (ตั้งแต่ 
3 นาทีขึ้นไป) ค่าความถูกต้องของตำแหน่งทางราบจะอยู่ในระดับ
เซนติเมตร 

ตารางที่  2  RMSE ทางราบเฉล ี ่ ยของการร ั งว ัดแบบ  post-
processing VRS ท ี ่ เ ว ล า  1 , 2 , 3  และ  1 0  นาที  
ตามลำดับ และค่า RMSE ทางราบเฉล่ียของ VRS ที่เวลา 
1 นาที (หน่วย : เมตร) 

ขนาดลูป(กม.) 10-30 30-50 50-70 70-90 90-110 
VRS 1 นาที 0.029 0.034 0.041 0.084 0.036 

PP-VRS 1 นาที 0.033 0.046 0.039 0.044 0.733 
PP-VRS 2 นาที 0.022 0.037 0.038 0.040 0.234 
PP-VRS 3 นาที 0.019 0.037 0.037 0.040 0.045 
PP-VRS 10 นาท ี 0.021 0.040 0.038 0.055 0.038 

5.2. ค่า RMSE ทางดิ่งระหว่างเทคนคิ VRS และ POST-
PROCESSING VRS  

ผลการศึกษาค่า RMSE ทางดิ่งเฉลี่ยของการรังวัดด้วยเทคนิค 
VRS ซึ่งรังวัดที่ระยะเวลา 1 นาที จำนวน epoch ละ 1 วินาที ดัง
แสดงในตารางท่ี 3 และรูปที่ 5 พบว่าในลูปขนาด 10-30, 30-50, 
50-70, 70-90 และ 90-110 กิโลเมตร มีค่า RMSE ทางดิ ่งเฉล่ีย
เท่ากับ 0.182, 0.216, 0.222, 0.263 และ 0.241 เมตร ตามลำดับ 
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าลูปที่มีขนาดเล็กให้ค่าความถูกต้องทางดิ่งที่ดีกว่า
ลูปขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตามค่าความถูกต้องทางดิ่งยังอยู่ในระดับ 2 
เดซิเมตร ดังนั้นจึงยังไม่สามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับงานด้าน
วิศวกรรมก่อสร้างได้ 

ผลการศึกษาค่า RMSE ทางดิ่งระหว่างเทคนิค VRS และ Post-
processing VRS ในขนาดลูป 10-30, 30-50, 50-70, 70-90 และ 
90-110 กิโลเมตร ซึ่งรังวัดที่เวลา 1, 2, 3 และ 10 นาที ดังแสดงใน
ตารางท่ี 3 และรูปที่ 4 นั้นมีดังนี้ 1) ขนาดลูป 10-30 กม. ที่รังวัด
ด้วยเทคนิค VRS (ตัวหนา) และเทคนิค Post processing VRS ซึ่ง
รังวัดข้อมูลระยะเวลานานเท่ากับ 1, 2, 3 และ 10 นาที มีค่า RMSE 

ทางด่ิงเฉลี่ยเท่ากับ 0.182, 0.131, 0.125, 0.122 และ 0.118 เมตร 
ตามลำดับ 2) ขนาดลูป 30-50 กม. นั้น มีค่า RMSE ทางดิ่งเฉล่ีย
เท่ากับ  0.216, 0.160, 0.140, 0.139 และ 0.154 เมตร ตามลำดับ  
3) ขนาดลูป 50-70 กม. มีค่า RMSE ทางดิ่งเฉลี่ยเท่ากับ 0.222, 
0.173, 0.168, 0.174 และ 0.179 เมตร ตามลำดับ 4) ขนาดลูป 
70-90 กม. นั้น มีค่า RMSE ทางดิ ่งเฉลี ่ยเท่ากับ 0.263, 0.213, 
0.218, 0.204 และ 0.269 เมตร ตามลำดับและ 5) ขนาดลูป 90-
110 กม. นั้น มีค่า RMSE ทางด่ิงเฉลี่ยเท่ากับ 0.241, 0.616, 0.180, 
0.154 และ 0.177 เมตร ตามลำดับ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในลูปขนาด
เด ียวก ันค ่า  RMSE ทางด ิ ่ งระหว ่างเทคน ิค  VRS และ  Post-
processing VRS ให้ผลลัพธ์ที่ไม่แตกต่างกัน คือมีค่าความถูกต้อง
ทางตำแหน่งทางดิ่งในระดับ 2 เดซิเมตร โดยลูปที่มีขนาดเล็กให้ค่า
ความถูกต้องทางดิ่งที่ดีกว่าลูปขนาดใหญ่เช่นเดียวกับเทคนิค VRS 
และระยะเวลาการรับสัญญาณดาวเทียมที่นานกว่าให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า
ด้วย อย่างไรก็ตามในลูปที ่ม ีขนาดใหญ่และระยะเวลาการรับ
สัญญาณดาวเทียมสั้น (ประมาณ 1 นาที) อาจจะเกิดค่ากระโดด
ขนาดใหญ่ ได้ดังเช่นเทคนิค Post-processing VRS โดยในลูป 90-
110 กิโลเมตร ที ่ให้ค่า RMSE ถึง 0.616 เมตร ซึ ่งหากมีการรับ
สัญญาณดาวเทียมที่นานพอ (ตั้งแต่ 2 นาทีขึ้นไป) ค่าความถูกต้อง
ของตำแหน่งทางด่ิงจะอยู่ในระดับ 2 เดซิเมตร 

ตารางท่ี 3  RMSE ทางด่ิงเฉลี่ยของการรังวัดแบบ post-processing 
VRS ที่เวลา 1, 2, 3 และ 10 นาที ตามลำดับ และค่า 
RMSE ทางด่ิงเฉลี่ยของ VRS ที่เวลา 1 นาที (หน่วย : 
เมตร) 

ขนาดลูป(กม.) 10-30 30-50 50-70 70-90 90-110 
VRS 1 นาท ี 0.182 0.216 0.222 0.263 0.241 

PP-VRS 1 นาที 0.131 0.160 0.173 0.213 0.616 
PP-VRS 2 นาที 0.125 0.140 0.168 0.218 0.180 
PP-VRS 3 นาที 0.122 0.139 0.174 0.204 0.154 
PP-VRS 10 นาท ี 0.118 0.154 0.179 0.269 0.177 
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รูปที่ 4  ค่า RMSE ทางราบเฉล่ียของการรังวัดแบบ post-processing VRS เปรียบเทียบกับค่า RMSE ทางราบเฉล่ียของ VRS 

 

รูปที่ 5  ค่า RMSE ทางด่ิงเฉลี่ยของการรังวัดแบบ post-processing VRS เปรียบเทียบกับค่า RMSE ทางด่ิงเฉลี่ยของ VRS 
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6. สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาค่า RMSE ทางราบเฉลี่ยของการรังวัด VRS สรุป
ได้ว่าในลูปที่มีขนาดเล็กให้ค่าความถูกต้องทางราบที่ดีกว่าลูปขนาด
ใหญ่ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Charoenkalunyuta, T. et al. 
[3] และในลูปที ่มีขนาดใหญ่อาจจะเกิดค่ากระโดดขนาดใหญ่ได้ 
ในขณะที่ผลการศึกษาค่า RMSE ทางราบระหว่างเทคนิค VRS และ 
Post-processing VRS ในขนาดลูปขนาดเดียวกันค่า RMSE ทาง
ราบระหว่างเทคนิค VRS และ Post-processing VRS ให้ผลลัพธ์ที่
ไม่แตกต่างกัน คือมีค่าความถูกต้องทางตำแหน่งทางราบในระดับ
เซนติเมตร โดยลูปที่มีขนาดเล็กให้ค่าความถูกต้องทางราบที่ดีกว่า
ลูปขนาดใหญ่เช่นเดียวกับเทคนิค VRS และระยะเวลาการรับ
สัญญาณดาวเทียมที่นานกว่าให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าด้วย อย่างไรก็ตามใน
ลูปที ่ม ีขนาดใหญ่และระยะเวลาการรับสัญญาณดาวเทียมส้ัน 
(ประมาณ 1-2 นาที) อาจจะเกิดค่ากระโดดขนาดใหญ่ ได้ดังเช่น
เทคนิค Post-processing VRS โดยในลูป 90-110 กิโลเมตร ที่ให้
ค่า RMSE ในระดับเดซิเมตร ซึ่งหากมีการรับสัญญาณดาวเทียมที่
นานพอ (ตั้งแต่ 3 นาทีขึ้นไป) ค่าความถูกต้องของตำแหน่งทางราบ
จะอยู่ในระดับไม่เกิน 4 เซนติเมตร ทั้งนี้การรังวัดที่ดินต้องการความ
ถูกต้องของตำแหน่งทางราบที่ไม่เกิน 4 เซนติเมตร [12] ดังนั้นการ
รังวัดด้วยเทคนิค Post-processing VRS ที่รับสัญญาณดาวเทียม
ตั้งแต่ 3 นาทีขึ้นไป จึงสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานการรังวัด
ที่ดินได้ อย่างไรก็ตาม สำหรับค่าความถูกต้องของตำแหน่งในทางด่ิง
นั้น จากงานวิจัยนี้พบว่าทั้งการรังวัดด้วยเทคนิค VRS และ Post-
processing VRS จะให้ค่าความถูกต้องทางตำแหน่งทางดิ่งที่อยู่ใน
ระดับ 20 เซนติเมตร ซึ่งยังไม่แนะนำให้นำมาประยุกต์ใช้ในงานด้าน
วิศวกรรมก่อสร้าง 
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การทำนายปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนจากข้อมูลความลึกเชิงแสงของอนุภาคแขวนลอยในอากาศและขอ้มูล
อุตุนิยมวิทยาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

PREDICTION OF PM2.5 CONCENTRATION USING AEROSOL OPTICAL DEPTH AND METEOROLOGICAL DATA IN 
BANGKOK 
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บทคัดย่อ 

ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝุ่นละอองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เกินค่ามาตรฐานน้ันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น
ต่อเนื่องทุกปีโดย PM2.5 นั้นมีผลต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ เศรษฐกิจและเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างมาก การตรวจวัดโดยสถานีตรวจวัด
คุณภาพอากาศมีข้อจำกัดที่จากผลการตรวจวัดนั้นมีความสัมพันธ์กับพ้ืนที่โดยรอบในรัศมีไม่มากและด้วยข้อจำกัดด้านจำนวนสถานี ทำให้การวัด
ปริมาณความเข้มข้น PM2.5 มีความน่าเชื่อถือที่ลดลงและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ในงานวิจัยนี้จึงมุ่งประเด็นไปที่การสร้าง
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพ่ือหาปริมาณความเข้มข้นของ PM2.5 ด้วยการวิเคราะห์เชิงพหุคูณโดยใช้ค่าความลึกเชิงแสงของอนุภาคแขวนลอยใน
อากาศที่ ไ ด้ จากข้ อมู ลดาว เที ยม เซน เซอ ร์  Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) อั ลกอ ริทึ ม  Multi-Angle 
Implementation of Atmospheric Correction (MAIAC) ความละเอียดเชิงพ้ืนที่ 1 กิโลเมตรร่วมกับข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่ได้จากสถานีตรวจวัด
คุณภาพอากาศได้แก่ อุณหภูมิ ความช้ืนสัมพันธ์ ความเร็วลมจากกรมควบคุมมลพิษในพ้ืนที่จังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้ข้อมูล
ในช่วงเดือน พฤศจิกายน ถึง เดือนมีนาคม ในปี 2560-2563 ซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาในแต่ละสถานีนั้นมีค่าสัมประสิทธิ์ตัวกำหนด (R2) อยู่ที่  
0.377-0.671 และค่า RMSE อยู่ที่ 9.216-16.116 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้นจะเป็นประโยชน์ในการหา
ปริมาณ PM2.5 ในพ้ืนที่ที่ไม่มีสถานีตรวจคุณภาพอากาศภาคพ้ืนดิน ช่วยลดความผิดพลาดในการแจ้งเตือนปริมาณ PM2.5 และสามารถใช้ในการ
บริหารจัดมลพิษทางอากาศในระยะยาวได้ 
คำสำคัญ: ฝุ่นละอองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอน, ค่าความลึกเชิงแสงของอนุภาคแขวนลอยในอากาศ,แบบจำลองทางคณิตศาสตร์, 
MODIS, MAIAC 

Abstract 

The high level of fine particulate matter, of which its diameter is less than 2.5 microns or PM2.5, in Bangkok metropolis 
and vicinity has been the major health problem for many years. This issue is going to create a more crucial problem if left 
untouched. PM2.5 affects on climate change, economic losses, and human health. Traditionally, air quality monitoring 
stations are limited by the number of stations, their location, and their effective range. Thus, the measured level of PM2.5 
from those stations are less reliable and cannot be used in further analysis or prediction. Our objective is to create a 
mathematical model for estimated PM2.5 concentration using satellite measurements of aerosol optical depth (AOD) 
received from Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) sensor, algorithm Multi-Angle Implementation of 
Atmospheric Correction (MAIAC) high-spatial resolution 1 km combined with meteorological data, which are temperature, 
wind speed and relative humidity from the Pollution Control Department in Bangkok metropolis and vicinity area  
for 2017-2020 (November-March). Our mathematical model in each station shows coefficient of determination (R2)  
between 0.377-0.671 and root mean square error (RMSE) 9.216-16.116 microgram/m3. The mathematical model would be 
beneficial in areas without air quality monitoring stations, which can reduce false warning and benefit long-term pollution 
management. 
Keywords: Particulate matters with diameter less than 2.5 micron, Aerosol optical depth, Mathematical model, MODIS, 
MAIAC 
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1. บทนำ 

ในพ้ืนที่ จังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปริมาณฝุ่น
ละอองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอน (Particulate 
Matters with diameter less than 2.5 micron; PM2.5) เกินค่า
มาตรฐานน้ันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องทุกปีโดยมีการตรวจพบ
ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 เกินค่ามาตรฐานประมาณ 40-50 วันต่อปี
ในช่วงเดือนเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม ซึ่งค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 
ชั่วโมงต้องไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร [1] โดย PM2.5 

นั้นมีอันตรายต่อสุขภาพอย่างมากเนื่องจากขนจมูกไม่สามารถกรอง
ได้และยังสามารถทะลุเข้าไปในถุงลมปอดและเข้าสู่ระบบไหลเวียน
เลือดได้ [2] รวมทั้งการป้องกันยังจำเป็นต้องใช้หน้ากากกรอง
อากาศชนิด N95 ซึ่งเหตุผลเหล่านั้นส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต
ของประชาชนในพ้ืนที่ทั้ งในแง่สุขภาพระบบทางเดินหายใจ 
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน การดำเนินกิจกรรมกลางแจ้ง
การท่องเท่ียว การเดินทางและการขนส่ง 

โดยวิธีการตรวจวัดของประเทศไทยโดยกรมควบคุมมลพิษจะ
ทำการตรวจโดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศภาคพ้ืนดินซึ่งผลการ
ตรวจวัดนั้นมีความสัมพันธ์กับพ้ืนที่ โดยรอบในรัศมีไม่มากด้วย
ข้อจำกัดระยะห่างระหว่างสถานีและจำนวนสถานี [3] ซึ่งในบาง
จังหวัดมีสถานีเพียงหนึ่งสถานีหรือในบางจังหวัดไม่มีสถานีตรวจวัด
คุณภาพอากาศเลย เมื่อนำผลลัพธ์ของปริมาณ PM2.5 ที่วัดได้ไปใช้
ในการเตือนภัยหรือวางแผนการจัดการคุณภาพอากาศอาจทำให้
ได้ผลลัพธ์ที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง [4] 

ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเทคนิคการสำรวจระยะไกลโดย
ใช้ดาวเทียมที่ได้ข้อมูลครอบคลุมพ้ืนที่ที่มากกว่าสถานีตรวจวัด
คุณภาพอากาศภาคพ้ืนดิน ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์จากเซนเซอร์ 
MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) 
ซึ่ งจะให้ค่าความลึกเชิงแสงของอนุภาคแขวนลอยในอากาศ 
(Aerosol Optical Depth; AOD) [5] ซึ่งค่าดังกล่าวมีผลต่อละออง
ลอยในชั้นบรรยากาศและมีความสำคัญในการหาปริมาณความ
เข้ ม ข้ น ข อ ง  PM2.5 [ 6 ]  โ ด ย มี อั ล ก อ ริ ทึ ม  Multi-Angle 
Implementation of Atmospheric Correction (MAIAC) ซึ่งถูก
พัฒนาขึ้นโดยใช้เซนเซอร์ MODIS โดยมีความละเอียดเชิงพ้ืนที่  
ที่ 1 กิโลเมตร อัลกอริทึมดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสามารถใน
การบอกปริมาณของละอองลอยในช้ันบรรยากาศท่ีละเอียดมากขึ้น
ทำให้ส่งผลต่อการประมาณค่า PM2.5 ได้แม่นยำกว่าผลิตภัณฑ์จาก 
MODIS เดิมที่มีความละเอียดเชิงพ้ืนที่ที่ 3 กม.และ 10 กม. [7] ซึ่ง
เราสามารถนำข้อมูล AOD ไปใช้ในการสร้างแบบจำลองทาง
คณิตศาสตร์เพ่ือใช้ในการหาปริมาณความเข้มข้นของ PM2.5 ได้ 
นอกจากนั้นยังมีการใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ตัวอย่างเช่น อุณหภูมิ 
ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลม ซึ่งเป็นตัวแปรอิสระที่ใช้ร่วมกับข้อมูล 
AOD ในการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพ่ือใช้ในการหา

ปริมาณความเข้มข้นของ PM2.5 จากข้อมูลดาวเทียมซึ่งพารามิเตอร์
ทางด้านอุตุนิยมวิทยาเหล่านั้นล้วนมีผลต่อปริมาณละอองลอยใน
อากาศ [8] และถูกใช้ในการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพ่ือใช้
ในการหาปริมาณความเข้มข้นของ PM2.5 มาก่อนหน้านั้นแล้ว 
ดังนั้นจึงมีความสำคัญอย่างมากที่จะใช้ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยามา
วิเคราะห์ร่วมกับกับข้อมูล AOD เพ่ือใช้ในการสร้างแบบจำลองทาง
คณิตศาสตร์เพ่ือใช้ในการหาปริมาณความเข้มข้นของ PM2.5 [9] 

โดยในงานวิจัยนี้จะมุ่งประเด็นไปท่ีการศึกษาที่จะนำผลิตภัณฑ์
ที่ได้จากเซนเซอร์ MODIS โดยการนำค่า AOD ที่ได้จากอัลกอริทึม 
MAIAC ซึ่งมีความละเอียดสูงที่ 1 กิโลเมตรมาใช้ร่วมกับข้อมูลทาง
อุตุนิยมวิทยา ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลม ที่ได้
จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศภาคพ้ืนดินในพ้ืนที่ จังหวัด
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ซึ่ งจะใช้ข้อมูลในช่วงเดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม ในปี ค.ศ. 2017 ถึง 2020 มาสร้าง
สมการทางคณิตศาสตร์เพ่ือใช้ในการหาปริมาณความเข้มข้นของ 
PM2.5 ด้วยวิธี การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ  (Multiple 
Linear Regression; MLR) แล้วนำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่
ได้มาคำนวณหาปริมาณความเข้มข้นของ PM2.5 ซึ่งสมการทาง
คณิตศาสตร์ที่ได้จะตรวจสอบความถูกต้องโดยทำการเปรียบเทียบ
กับข้อมูลจากสถานีวัดคุณภาพอากาศภาคพ้ืนดินด้วยค่าสัมประสิทธิ์
ตั วกำหนด  (coefficient of determination; R2) กับค่ า RMSE 
(Root Mean Square Error; RMSE) 

2. พ้ืนที่และข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา  

2.1. พ้ืนที่ศึกษา 

พ้ืนที่การศึกษาอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัด
ปริมณฑลได้แก่ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐมและ
สมุทรสาครโดยมีขนาดพ้ืนที่ประมาณ 7700 ตร.กม. มีขอบเขตท่ี
ละติจูด 13.42521 ถึง 14.27595 o N ลองจิจูด 99.81410 ถึง 
100.96388 o E  

2.2. ข้อมูลดาวเทียม 

ข้อมูลดาวเทียมจากเซนเซอร์ MODIS โดยอัลกอริทึม MAIAC 
ความละเอียดเชิงพ้ืนที่ 1 กิโลเมตรจาก Platform : Combine 
Aqua Terra โดยผลิตภัณฑ์ที่ใช้คือ MCD19A2 ซึ่งประมวลผลโดย 
NASA โดยใช้ข้อมูลรายวันในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม 
ในปี ค .ศ . 2017-2020 เพ่ือหาค่าความลึกเชิงแสงของอนุภาค
แขวนลอยในอากาศ (AOD) ที่ความยาวคล่ืน 550 นาโนเมตร ซึ่ง
ข้ อ มู ล จ ะอยู่ ใน รูป แบ บ  Hierarchical Data Format (HDF4) 
ประกอบ ด้วย  Scientific data sets (SDS’s) จำนวนมากและ
สามารถดาวโหลดข้อมูลได้จาก NASA’s LAADS website โดยจะ
แสดงตัวอย่างข้อมูลดังรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 ข้อมูลดาวเทียมจากผลิตภัณฑ์ MCD19A2 แสดงผล
ค่าความลึกเชิงแสงของอนุภาคแขวนลอยในอากาศ 
บริเวณประเทศไทย วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2020 

 

2.3. ข้อมูลปริมาณ PM2.5 และข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 

ข้อมูลปริมาณความเข้มข้นของ PM2.5 และข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
ได้แก่ อุณหภูมิ ความเร็วลม และความช้ืนสัมพันธ์โดยจะใช้ข้อมูล
ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคมในปี ค.ศ. 2017-2020 ซึ่ง
ข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบรายชั่วโมง โดยข้อมูลจะได้รับจากสถานี
ตรวจวัดคุณภาพอากาศภาคพ้ืนดินที่ดูแลโดยกรมควบคุมมลพิษ
จำนวน 23 สถานีในพ้ืนที่ จังหวัดกรุงเทพมหานครได้แก่สถานี  
02T:มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 03T:ริมถนน
กาญจนาภิเษก 05T:กรมอุตุนิยมวิทยา 10T:เคหะชุมชนคลองจ่ัน 
11T:สนามกีฬาเคหะชุมชนห้วยขวาง 12T:โรงเรียนนนทรีวิทยา 
50T:โรงพยาบ าล จุฬ าลงกรณ์  52T:สถานี ไฟ ฟ้ าย่ อยธนบุ รี   
53T:สถานี ตำรวจนครบาลโชค ชัย  54T:เคหะชุมชน ดินแดง  
59T:กรมประชาสัมพันธ์ 61T:โรงเรียนบดินทรเดชา พ้ืนที่จังหวัด
สมุทรปราการได้แก่ 08T:ศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการและทุพพลภาพ
พระประแดง  16T:โรงไฟ ฟ้ าพระนครใต้  17T:บ้ าน พั กกรม
อุตสาหกรรม พ้ืนฐานและเหมืองแร่ 18T:ศาลากลางจังหวัด
สมุทรปราการ 19T:การเคหะชุมชนเมืองใหม่บางพลี พ้ืนที่จังหวัด
นครปฐมได้แก่ 81T:อ่างเก็บน้ำนครปฐม พ้ืนที่จังหวัดปทุมธานีได้แก่  
20T:มหาวิทยาลัยกรุงเทพ(วิทยาเขตรังสิต) พ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี 
ได้แก่ 13T:การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 22T:มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช พ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาครได้แก่ 14T:แขวงการ
ทางสมุทรสาคร 27T:โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
สถานีในพ้ืนที่ศึกษาแสดงดังรูปที่ 2 

 
รูปที่ 2 ตำแหน่งของสถานีตรวจวัดคุณภาพโดยกรมควบคุมมลพิษในพ้ืนที่จังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวน 23 สถานี 
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3. วิธีการศึกษา 

3.1. การประมวลผลข้อมูลดาวเทียม 

การประมวลผลข้อมูลดาวเทียมเซนเซอร์ MODIS จากองค์การ 
NASA มีขั้นตอนดังนี้ 1) ดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ MCD19A2 ได้จาก
เว็บไซด์  https://ladsweb.modaps.eosdis.nasa.gov โดยระบุ
ช่ ว งเวลา ต้ั งแ ต่ เดื อนพฤศ จิกายนถึ ง เดือนมี น าคม  ปี  ค .ศ .  
2017-2020 และระบุขอบเขตของจังหวัดกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ที่ละติจูด 13.42521 o N ถึง 14.27595 o N ลองจิจูด 
99.81410 o E ถึง 100.96388 o E เมื่อดาวน์โหลดข้อมูลเสร็จ
เรียบร้อยขั้นตอนท่ี 2) หาค่าความลึกเชิงแสงของอนุภาคแขวนลอย
ในอากาศ (AOD) รายวันจากข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ HDF ไฟล์โดยใช้
การเขียนโค้ดในโปรแกรม Python ขึ้นมาเพ่ืออ่านไฟล์ HDF โดย
อาศัย Module pyhdf  ทำการระบุ  Scientific data sets เป็น 
“Optical_Depth_0 5 5 ” ซึ่ ง จ ะ ใ ห้ ค่ า  Green band aerosol 
optical depth ที่ความยาวคล่ืน 0.55 ไมโครเมตรที่มีความละเอียด
เชิงพ้ืนที่ 1 กิโลเมตร [9] ในทุกกริดเซลล์ในระบบพิกัด sinusoidal 
projection และทำการแปลงพิกัดเหล่านั้นให้อยู่ในระบบ WGS-84 
เพ่ือนำไปใช้ในการคำนวณหาค่า AOD ณ ตำแหน่งสถานีจรวจวัด
คุณภาพอากาศภาคพ้ืนดิน โดยใช้ haversine formula ดังที่แสดง
ในสมการที่ (1) 

𝒂

𝒔𝒊𝒏𝟐 𝜟𝝋
𝟐

 𝒄𝒐𝒔𝝋𝟏 ⋅  𝒄𝒐𝒔𝝋𝟐 ⋅  𝒔𝒊𝒏𝟐 𝜟𝝀
𝟐

 

𝒄 𝟐 ⋅ 𝒂𝒓𝒄𝒕𝒂𝒏 √𝒂/ 𝟏 𝒂  

𝑑 𝑅 ⋅ 𝑐 

 

(1) 

โดยที่ φ คือ ละติจูด, λ คือ ลองจิจูด, R คือ รัศมีโลก ( 6371 
กิโลเมตร )  

เพ่ือทำการคำนวณระยะทางระหว่างพิกัดของสถานีตรวจวัด
คุณภาพอากาศกับพิกัดของแต่ละกริดเซลล์ในไฟล์และเลือกค่าจาก 
กริดเซลล์ที่มีระยะทางที่ส้ันที่สุดจากสถานีไปคูณกับ Scale factor 
ขนาด 0.001 จาก attribute ของไฟล์ข้อมูลจะทำให้ได้ค่า AOD 
ของแต่ละสถานีออกมาแล้วทำการบันทึกค่า AOD วันที่ และ พิกัด
สถานีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศลงในโปรแกรม Excel 

3.2. การประมวลผลข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและข้อมูล PM2.5 

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและข้อมูล PM2.5 เป็นข้อมูลที่ได้จากกรม
ควบคุมมลพิษที่จะอยู่ในรูปแบบ Microsoft Excel Worksheet 
โดยข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่จะใช้ในงานวิจัยฉบับนี้ ได้แก่ ได้แก่ 
อุณหภูมิ ในหน่วยองศาเซลเซียส  ความชื้น สัมพัทธ์ในหน่วย
เปอร์เซ็นต์ และ ความเร็วลมในหน่วยเมตรต่อวินาที ข้อมูล PM2.5 
ในหน่วยไมโครกรัมต่อลูกบากศก์เมตร โดยนำข้อมูลดังกล่าวไปทำ 
Data cleaning ก่อนนำข้อมูลไปมาเฉล่ียจากข้อมูลรายชั่วโมงให้

กลายเป็นข้อมูลรายวันโดยใช้การเขียนโค้ดในโปรแกรม Python 
โดยการเฉล่ียตาม Index (วัน เดือน ปี) ของข้อมูลและทำการบันทึก
ข้อมูลลงในโปรแกรม Excel เพ่ือใช้ประมวลผลในขั้นตอนถัดไป 

3.3. การวิเคราะห์การถดการถดถอยด้วยวิธี  
MULTIPLE LINEAR REGRESSION (MLR) 

สร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพ่ือหาปริมาณ PM2.5 ของแต่
ละสถานีในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากข้อมูล AOD 
และจากข้อมูลอุตุนิยมวิทยาได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ 
ความเร็วลมและข้อมูล PM2.5 จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ภาคพ้ืนดินโดยข้อมูลที่ใช้จะใช้ข้อมูลในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึง
เดือนมีนาคม ปี ค.ศ. 2017-2019 ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้จากขั้นตอนท่ี 
3.1 และ 3.2 โดยการเขียนโค้ดผ่านโปรแกรม MATLAB โดยมี
แบบจำลองแสดงในสมการที่ (2) 
𝑃𝑀 .  𝑎 𝑎  𝑥 𝐴𝑂𝐷 𝑎  𝑥 𝑇 𝑎  𝑥 𝑊𝑆 𝑎  𝑥 𝑅𝐻  (2) 

โดยท่ี 
PM2.5 คือ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (ไมโครกรัม/ลบ.ม.) 
AOD คือ Aerosol Optical Depth 
T คือ อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)  
WS คือ ความเร็วลม (เมตรต่อวินาที) 
RH คือ ความชื้นสัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์) 
a0 คือ y-intercept 
a1, a2, a3, a4 คือ สัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระ 
โดยข้อมูลที่นำไปใช้ในการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์จะเลือก
เฉพาะวันที่ มี ตัวแปรครบท้ังหมดตามสมการเพ่ือคำนวณหา
สัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระ (a1 ,a2 ,a3 ,a4) และ       
y-intercept (a0) ของแต่ละสถานีออกมาแล้วนำไปใช้ในการหา
ปริมาณความเข้มข้นของ PM2.5 

3.4. การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง 

ในการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
นั้นทำได้โดยการหาปริมาณความเข้มข้นของ PM2.5 จากแบบจำลอง
ทางคณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้นโดยอาศัยสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัว
แปรอิสระ (a1 ,a2 ,a3 ,a4) และ y-intercept (a0) ของแต่ละสถานีที่
ได้จากขั้นตอนที่ 3.3 โดยตัวแปรอิสระ ได้แก่ AOD ความชื้นสัมพัทธ์ 
อุณหภูมิ และ ความเร็วลม จะใช้ข้อมูลช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน
2019 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2020 เป็นข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบ
โดยการเขียนโค้ดผ่านโปรแกรม MATLAB เมื่อได้ปริมาณความ
เข้มข้นของ PM2.5 จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้นมาแล้ว
นำไปเปรียบเทียบกับปริมาณความเข้มข้นของ PM2.5 จากสถานี
ตรวจวัดคุณภาพอากาศภาค พ้ืน ดิน โดยใช้ค่ าสถิ ติ ได้แ ก่ค่ า
สัมประสิทธิ์ตัวกำหนด (R2)  และ ค่า Root Mean Square Error 
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(RMSE) โดยเมื่อคำนวณค่าสถิติทั้ง 2 แล้วจึงทำการสร้าง Scatter 
Plot diagram และ Line chart เข้ากับข้อมูลในแต่ละสถานีเพ่ือ
พิจารณาดูว่าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้นเมื่อนำไปใช้งาน
จริงผลลัพธ์ที่ได้มีความถูกต้องแม่นยำอย่างไร 

4. ผลการศึกษา 

4.1. ค่าความลึกเชิงแสงของอนุภาคแขวนลอยในอากาศ 

ผลลัพธ์จากการประมวลผลข้อมูลดาวเทียมเพ่ือหาค่า AOD 
จากข้อมูลดาวเทียมรายวัน ณ ตำแหน่งสถานีตรวจวัดคุณภาพ
อากาศภาคพ้ืนดินโดยใช้โค้ดที่ เขียนในโปรแกรม Python โดย
ผลลัพธ์หลังจากการประมวลผลแล้วจะแสดงค่า AOD ของแต่ละ
สถานีและในตำแหน่งที่ไม่มีข้อมูลจะแสดงผลเป็น -28672 โดยมี
ตัวอย่างผลลัพธ์ดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 ตัวอย่างผลลัพธ์ค่า AOD ณ ตำแหน่งสถานีตรวจวัด
คุณภาพอาศภาคพ้ืนดิน 

ชื่อสถานี Year-Julian day AOD 
กรมประชาสัมพันธ์ A2019308 0.416 

ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา A2019308 0.418 
กรมอุตุนิยมวิทยา A2019308 0.614 

ริมถนนกาญจนาภิเษก A2019308 -28672 
เคหะชุมชนคลองจ่ัน A2019308 -28672 
โรงเรียนบดินทรเดชา A2019308 -28672 

สนามกีฬาเคหะชุมชนห้วยขวาง A2019308 0.42 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ A2019308 0.447 

สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย A2019308 -28672 
สถานีไฟฟ้าย่อยธนบุรี A2019308 0.42 
เคหะชุมชนดินแดง A2019308 0.662 
โรงเรียนนนทรีวิทยา A2019308 0.567 

4.2. ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและข้อมูล PM2.5 

ผลลัพธ์จากการประมวลผลข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและข้อมูลฝุ่น
ละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน โดยการคำนวณค่าเฉล่ียราย
ชั่วโมงให้เป็นค่าเฉล่ียรายวัน เพ่ือให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ AOD โดย
ใช้โค้ดที่เขียนในโปรแกรม Python โดยตัวอย่างผลลัพธ์ของแต่ละ
สถานีได้ผลลัพธ์ดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 ตัวอย่างค่าเฉลี่ยรายวันขอข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและPM2.5 

Y-M-D WS T RH PM2.5 
170101 0.8208 26.2375 59.6667 21.3333 
170102 0.7833 26.9833 62.8333 18.9583 
170103 0.7375 26.9500 62.5417 19.1250 
170104 0.6542 27.2750 60.6250 21.2500 
170105 0.9083 27.2750 60.5833 29.2500 

4.3. ผลลัพธ์การวเิคราะห์การถดถอยด้วยวธิี  
MULTIPLE LINEAR REGRESSION (MLR) 

ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์การถดถอยรายสถานี  ทำให้ได้
สัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระ (a1 ,a2 ,a3 ,a4) และ  
y-intercept (a0) ตามสมการที่ (2) ซึ่งผลลัพธ์ของแต่ละสถานีแสดง
ดังตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 แสดงแบบจำลองทางคณิตศาสตร์จากการวิเคราะห์ 
การถดถอยด้วยวิธี Multiple linear regression 

รหัส
สถานี 

Equation 
จำนวน
ข้อมูล 

59T 
PM2.5 = 38.61209(AOD) - 0.88493(RH) + 
0.95152(T) - 32.54258(WS) + 67.06592 82 

05T 
PM2.5 = 33.63137(AOD) - 0.72032(RH) -
0.70160(T) - 19.03625(WS) + 119.0095 107 

11T 
PM2.5 = 44.58185(AOD) - 1.25942(RH) + 
1.33583(T) - 10.96762(WS) + 55.83599 44 

53T 
PM2.5 = 49.57963(AOD) - 1.72138(RH) + 
2.89978(T) - 17.87886(WS) + 42.94268 74 

52T 
PM2.5 = 48.516(AOD) - 0.82359(RH) +    

0.07740(T) - 18.14137(WS) + 83.57194 101 

54T 
PM2.5 = 58.18709(AOD) - 1.68915(RH) + 
2.47042(T) - 23.61803(WS) + 55.75808 40 

08T 
PM2.5 = 47.06717(AOD) - 0.71386(RH) - 
2.31952(T) - 27.89116(WS) + 168.6816 83 

18T 
PM2.5 = 49.6089(AOD) - 0.72269(RH) - 
2.95136(T) - 21.40167(WS) + 184.5579 28 

19T 
PM2.5 = 33.38618(AOD) - 0.70181(RH) - 
1.73508(T) - 18.76407(WS) + 149.364 80 

20T 
PM2.5 = 26.10923(AOD) - 0.47774(RH) - 
5.69488(T) - 25.54388(WS) + 265.7107 53 

14T 
PM2.5 = 32.53939(AOD) - 1.76736(RH) + 
1.47510(T) - 36.12179(WS) + 113.9607 41 

13T 
PM2.5 = 35.53367(AOD) - 0.39548(RH) + 
3.91525(T) - 32.82475(WS) - 39.2383 22 

จากตารางที่ 3 พบว่ามี 12 สถานีสามารถสร้างแบบจำลองทาง
คณิตศาสตร์ที่ใช้ข้อมูล AOD ร่วมกับข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพ่ือนำไป
หาปริมาณ PM2.5 ได้ส่วนอีก 11 สถานีที่ไม่สามารถสร้างแบบจำลอง
ทางคณิตศาสตร์ได้ซึ่งเกิดจาก 2 สาเหตุคือ 1.ข้อมูลอุตุนิยมไม่ครบ 
3 ค่า ได้แก่สถานี 03T 10T 27T 50T และ 61T 2.ไม่มีข้อมูล PM2.5 
ได้แก่สถานี 02T 12T 16T 17T 22T และ 81T 
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4.4. ผลลัพธ์การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง
ทางคณิตศาสตร ์

ผลลัพธ์จากการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองทาง
คณิตศาสตร์โดยการเปรียบเทียบผลลัพธ์ระหว่าง PM2.5 ที่คำนวณได้
จากแบบจำลองทางคณิ ตศาสต ร์ที่ ส ร้างขึ้น ในแต่ละสถานี
เปรียบเทียบกับปริมาณความเข้มข้นของ PM2.5 จากสถานีตรวจวัด
คุณภาพอากาศภาคพ้ืนดินในช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2019 ถึง 
วันที่ 31 มีนาคม 2020 ซึ่งผลลัพธ์ของค่าทางสถิติในแต่ละสถานี
แสดงดังตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 ผลการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองทาง
คณิตศาสตร์รายสถานี 

รหัสสถานี จังหวัด N R2 RMSE 
59T กรุงเทพฯ 57 0.527 11.946 
05T กรุงเทพฯ 59 0.663 9.216 
11T กรุงเทพฯ 52 0.408 11.651 
53T กรุงเทพฯ 52 0.432 16.116 
52T กรุงเทพฯ 52 0.479 15.351 
54T กรุงเทพฯ 48 0.377 11.936 
08T สมุทรปราการ 51 0.671 9.934 
18T สมุทรปราการ 40 0.628 10.030 
19T สมุทรปราการ 37 0.112 20.482 
20T ปทุมธานี 55 0.201 26.783 
14T สมุทรสาคร 55 0.649 15.986 
13T นนทบุรี 50 0.119 26.985 

จากผลลัพธ์ในตารางที่ 4 ผลลัพธ์ของระดับความสัมพันธ์ PM2.5 
ที่คำนวณจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์กับ PM2.5 ที่ได้จากสถานี
ตรวจวัดคุณภาพอากาศสามารถแบ่งระดับความสัมพันธ์ออกได้เป็น 
3 ระดับได้แก่ 1. ระดับความสัมพันธ์ต่ำได้แก่สถานี 13T 19T และ 
20T โดยค่า R2 อยู่ ในช่วง 0.112-0.201 และ  ค่ า RMSE อยู่ที่  
20.482-26.985 ไมโครกรัมต่อลบ.ม. ซึ่งสาเหตุอาจมาจากจำนวน
ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์น้อยเกินไปใน
สถานีที่ 13T ส่วนสถานีที่ 19T กับ 20T คาดว่าเกิดจากตำแหน่ง
สถานีที่อยู่ห่างจากกลุ่มของสถานีตรวจวัดอ่ืนๆ (รูปที่ 2) ทำให้
สภาพแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณ PM2.5 มีความแตกต่าง
กันออกไปตัวแปรอิสระที่เลือกใช้อาจไม่ครอบคลุมมากเพียงพอจึง
ส่งผลให้ผลลัพธ์ออกมาอยู่ในระดับความสัมพันธ์ที่ต่ำที่สุดเมื่อเทียบ
กับสถานีตรวจวัดอ่ืนๆในงานวิจัยฉบับนี้ 2. ระดับความสัมพันธ์ 
ปานกลางได้แก่สถานี  11T 52T 53T และ 54T โดยค่า R2 อยู่
ใน ช่ ว ง  0.377-0.479 แ ล ะ  ค่ า  RMSE อ ยู่ ที่  11.651-16.116
ไมโครกรัมต่อลบ.ม. โดยในกลุ่มของระดับความสัมพันธ์ปานกลาง
นั้นจะเป็นกลุ่มของสถานีที่ติดกับถนนหลักมีการจราจรหนาแน่นซึ่ง
ในกลุ่มนี้สถานีทั้งหมดจะเป็นแบบ Roadside ยกเว้นที่สถานี 11T 
ที่สถานีเป็นแบบ Ambient แต่ค่า R2 ของสถานี 11T อยู่ในกลุ่ม
ของระดับความสัมพันธ์ปานกลางและเม่ือพิจารณาจากภาพถ่าย
ตำแหน่งสถานีพบว่ามีตำแหน่งที่ ติดถนนหลักที่มีการจราจร
หน าแน่ น จึ งค าดว่ าที่ ส ถ านี ดั งก ล่ าว ได้ รับ ผลกระทบจาก
สภาพแวดล้อมที่มีลักษณะคล้ายสถานีแบบ Roadside ซึ่งในกลุ่ม
สถานีที่มีระดับความสัมพันธ์ปานกลางนี้อาจต้องอาศัยข้อมูลด้าน
ความหนาแน่นการจราจรเป็นตัวแปรอิสระเพ่ิมเติมให้ครอบคลุม
ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณ PM2.5 โดยผลลัพธ์แสดงในรูปที่ 3 และ 4 

 
รูปที่ 3 Scatter Plot ของ PM2.5 จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์กับ PM2.5 จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศรายสถานี 



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 
 

SGI-02-7 

3. ระดับความสัมพันธ์สูงได้แก่ สถานี 05T 08T 14T 18T และ 59T 
โดยจะมี ค่ า  R2 อยู่ ในช่ วง  0.527-0.671 และค่ า  RMSE อยู่ ที่   
9.216-15.986 ไม โค รก รัม ต่ อลบ .ม . โด ย ใน ก ลุ่ ม ขอ งระ ดั บ
ความสัมพันธ์สูงนั้นจะเป็นกลุ่มของสถานีที่เป็นแบบ Ambient โดย
ผลลัพธ์ที่ได้ในสถานีที่มีระดับความสัมพันธ์สูงนั้นจะมีผลลัพธ์ที่
สอดคล้องกับงานวิจัยในต่างประเทศแต่จะมีความแตกต่างกันบางใน
แง่ของตัวแปรอิสระที่ใช้ การทำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ใช้
ข้อมูลทั้งพ้ืนที่หรือใช้รายสถานีในการสร้างทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อจำกัด
ทางด้านข้อมูลและสภาพแวดล้อมของแต่ละพ้ืนที่การศึกษาโดยมี
ตัวอย่างเช่นงานวิจัยใน Mexico City ที่พบผลลัพธ์ของค่า R2  ในแต่
ละสถานีจะอยู่ในช่วง 0.57-0.84 [10] ซึ่งมีระดับความสัมพันธ์ที่
ใกล้เคียงกันกับงานวิจัยฉบับนี้ งานวิจัยในพ้ืนที่ภาคกลางของ
ประเทศจีนที่มีค่า R2 อยู่ในช่วงเดียวกันกับงานวิจัยฉบับนี้ที่ 0.59 
แต่จะมีการใช้ตัวแปรอิสระที่ เพ่ิมเติมจากงานวิจัยนี้ เช่น HPBL 
Elevation เป็นต้น [9] หรืองานวิจัยในรัฐเท็กซัสที่ใช้ข้อมูลแบบ 
Mixed-effects ที่ประกอบไปด้วนข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและข้อมูล
ประกอบอ่ืนอาทิ ความหนาแน่นการจราจร ความสูงต่ำของพ้ืนที่ 
โดยมีแบ่งพ้ืนที่การศึกษาออกเป็น 3 โซนและเม่ือทำการตรวจสอบ
ความถูกต้องของแบบจำลองพบว่าค่า R2 นั้นอยู่ในช่วง 0.57-0.63 
[11] ซึ่งความความสัมพันธ์ที่ได้ก็มีความสอดคล้องกับงานวิจัยฉบับนี้
โดยผลลัพธ์แสดงในรูปที่ 3 และ 4 

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

5.1. สรุปผลการศึกษา 

การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพ่ือหาปริมาณความ
เข้มข้นของ PM2.5 ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณด้วยการ
ใช้ข้อมูล AOD ที่ ได้จากดาวเทียมเซนเซอร์ MODIS อัลกอริทึม 
MAIAC ความละ เอี ยด เชิ ง พ้ื นที่  1  กิ โล เมตร ร่วม กับ ข้ อมู ล
อุตุนิยมวิทยาได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพันธ์ และความเร็วลม ใน
พ้ืนที่ ก รุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลลัพธ์ที่ ได้ เมื่ อนำไป
คำนวณหาปริมาณ PM2.5 ในแต่ละสถานีและนำไปวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ของ PM2.5 จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์กับ PM2.5 

ที่ได้จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศรายสถานีซึ่งสามารถแบ่ง
ระดับความสัมพันธ์ออกได้เป็น 3 ระดับโดย ระดับความสัมพันธ์ต่ำ
นั้นคาดว่ามากจากตำแหน่งสถานีที่อยู่ ห่างจากกลุ่มของสถานี
ตรวจวัดอ่ืนซึ่งสภาพแวดล้อมและปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาแตกต่าง
กันทำให้ตัวแปรอิสระที่นำมาสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์นั้นไม่
ครอบคลุมปัจจัยที่ ส่งผลต่อปริมาณ  PM2.5 ในส่วนของระดับ
ความสัมพันธ์ปานกลางน้ันจะเป็นในกลุ่มของสถานีทีมีลักษณะเป็น 
Roadside อาจจะต้องเพ่ิมปัจจัยทางด้านความหนาแน่นการจราจร 
เข้าไปในแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพ่ือให้ครอบคลุมปัจจัยที่ส่งผล
ต่อป ริมาณ ความ เข้ มข้นของ  PM2.5 และใน ส่วนของระดับ
ความสัมพันธ์ที่ สู งนั้ นจะเป็นกลุ่มของสถานีที่ มี ลักษณะเป็น 
Ambient ซึ่งตำแหน่งของสถานีจะไม่ติดกับถนนหลักที่มีการจราจร
หนาแน่น  ทำให้ตัวแปรอิสระที่ใช้มีความครอบคลุมที่มากพอ โดย

 
รูปที่ 4 แสดง Line chart ของ PM2.5 จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์กับ PM2.5 จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศรายสถานี 
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จากการวิเคราะห์ทางสถิติคาดว่าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่สร้าง
ขึ้นจากข้อมูล AOD ที่ได้จากดาวเทียมและข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ใน
กลุ่มสถานีที่มีระดับความสัมพันธ์สูงนั้นมีความสัมพันธ์กับปริมาณ
ความเข้มข้น PM2.5 สามารถนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับข้อมูลสถานี
ตรวจวัดคุณภาพอากาศภาคพ้ืนดินได้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ความแม่นยำในการแจ้งเตือนประชาชน ประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ที่สถานี
ตรวจวัดคุณภาพอากาศไม่เพียงพอ และใช้ในการวางแผนระยะยาว
เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ PM2.5 ในอนาคตต่อไป 

5.2. ข้อเสนอแนะ 

เพ่ิมตัวแปรอิสระที่ ส่งปริมาณความเข้มข้นของ PM2.5  เช่น 
ปัจจัยด้านการจราจร การใช้ประโยชน์ที่ดิน เพ่ือพัฒนาแบบจำลอง
ทางคณิตศาสตร์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริงมากขึ้น 

เลือกใช้ข้อมูล AOD จากเซนเซอร์ชนิดอ่ืนอาทิ MISR เพ่ือเพ่ิม
ปริมาณข้อมูล AOD ให้มากขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของ
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ 
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การประเมินค่าความถูกต้องทางตำแหน่งโดยใช้ค่าแก้จากระบบดาวเทียม SBAS ร่วมกับการรังวัดด้วยระบบดาวเทียม GPS สำหรับ
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บทคัดย่อ 

Satellite Based Augmentation System (SBAS) เป็นระบบเสริมดาวเทียมที่ให้บริการค่าแก้สำหรับดาวเทียม GNSS ซึ่งครอบคุมพ้ืนที่บริการ
เป็นบริเวณกว้างและมีการพัฒนาในประเทศต่างๆท่ัวโลก เนื่องจากประเทศไทยไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่บริการแต่ก็รับสัญญาณจากระบบดาวเทียม SBAS ได้ 
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นศึกษาการประเมินค่าความถูกต้องทางตำแหน่งโดยการใช้ค่าแก้จากระบบดาวเทียม SBAS ประมวลผลร่วมกับข้อมูลรังวัด
ด้วยดาวเทียมนำหน GPS สำหรับการประมวลผลการรังวัดตำแหน่งแบบจุดเดี่ยวในพื้นที่ประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่าปัจจุบันประเทศไทย
สามารถรับสัญญาณค่าแก้จากระบบดาวเทียม SBAS ได้ 3 ระบบ คือ SPAN, GAGANและ BDSBAS ซึ่งค่าแก้ทั้ง 3 ระบบข้างต้น ไม่สามารถเพิ่มค่า
ความถูกต้องทางตำแหน่งทางราบและทางด่ิงได้โดยเฉลี่ย  
คำสำคัญ: การประมวลผลการรังวัดตำแหน่งแบบจุดเด่ียว, SBAS, SPAN, GAGAN, BDSBAS 

Abstract 

Satellite Based Augmentation System (SBAS) is the additional system that provide services for improving the accuracy of 
Global Navigation Satellite Systems (GNSS). The SBAS service supports wide-area and is recently developed in many countries 
around the world. Since Thailand is not located within the service area, Thailand can still receive the correction message from 
SBAS. This research, therefore, aims to study on an evaluation of positioning accuracy using the correction message from SBAS 
combined with standard positioning service from GPS in Thailand. The results showed that Thailand can receive the correction 
message from 3 SBASs including SPAN, GAGAN, and BDSBAS. The above 3 SBASs cannot improve both the horizontal and 
vertical positioning results compared with the standard positioning service from GPS. 
Keywords: Single point positioning, SBAS, SPAN, GAGAN, BDSBAS 

 
1. บทนำ 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีการรังวัดด้วยดาวเทียมได้พัฒนามาอย่าง
ต่อเนื ่อง โดยเฉพาะอย่างยิ ่งการรังวัดด้วยระบบดาวเทียม GPS 
(Global Positioning System: GPS) เป็นระบบที ่ใช ้หาค่าพิกัด
ตำแหน่งที่พัฒนาโดยกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกา ซึ่งปัจจุบัน
สัญญาณของระบบดาวเทียม GPS ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วโลก จึงมี
การใช้ประโยชน์จากระบบดาวเทียม GPS มากมาย อาทิเช่น งานทำ
แผนที่และหมุดควบคุม งานตรวจจับการเคล่ือนตัวของเปลือกโลก 
งานควบคุมเครื่องจักรกล และงานสำรวจรังวัดทางตำแหน่ง ซึ่งค่าที่
รังวัดได้จากการรับสัญญาณดาวเทียม GPS และนำมาใช้ประโยชน์
คำนวณหาค่าพิกัดทางตำแหน่งที่สำคัญมี 2 ชนิด คือ ซูโดเรนจ์ 
(Pseudorange) แ ล ะ เ ฟ ส ข อ ง ค ล ื ่ น ส ่ ง  (Carrier phase) [1] 
โดยเฉพาะอย่างยิ ่งการหาตำแหน่งแบบจุดเดี ่ยวที ่เป็นการหา
ตำแหน่งสัมบูรณ์โดยวิธีซูโดเรนจ์ (Pseudorange) จะให้ค่าพิกัดทาง

ตำแหน่งทันที ซึ ่งให้ค่าความถูกต้องทางตำแหน่งในระดับ 5-10 
เมตร [2] ในปัจจุบันจึงได้มีความพยายามที่จะปรับปรุงค่าความ
ถูกต้องทางตำแหน่งให้ดีขึ้น จึงได้มีการพัฒนาระบบเสริมดาวเทียมที่
เ ร ียกว ่า  Satellite Based Augmentation System (SBAS) ซึ่ ง
ระบบดาวเทียม SBAS ของแต่ละประเทศจะให้ค่าแก้ที่แตกต่างกัน 
เมื ่อนำค่าแก้ดังกล่าวประมวลผลร่วมกับข้อมูลรังวัดด้วยระบบ
ดาวเทียม GPS จะทำให้ค่าความถูกต้องทางตำแหน่งแตกต่างกัน
ด้วย และมีการปรับใช้งานจากการให้บริการของดาวเทียม SBASใน
พื้นที่ประเทศของตนเอง [3]  เนื่องจากประเทศไทยไม่ได้อยู่ในพื้นที่
บริการแต่ก็สามารถรับสัญญาณจากระบบดาวเทียม SBAS ได้ดังนั้น
งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นศึกษาการประเมินค่าความถูกต้องทางตำแหน่ง
โดยการใช้ค่าแก้จากระบบดาวเทียม SBAS ประมวลผลร่วมกับ
ข้อมูลรังวัดด้วยระบบดาวเทียมนำหน GPS สำหรับการประมวลผล
การรังวัดตำแหน่งแบบจุดเดี่ยวในพื้นที่ประเทศไทย โดยใช้ข้อมูล
จากสถานีรับสัญญาณดาวเทียมอ้างอิง (Continuously Operating 
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Reference Stations: CORS) จากกรมแผนที่ทหาร และข้อมูลค่า
แก้จากระบบดาวเทียม SBAS ที่ครอบคลุมพื้นที่ในประเทศไทยโดย
ใช้ข้อมูลรังวัดด้วยระบบดาวเทียมนำหน GPS ประมวลผลด้วย
ว ิธ ีการประมวลผลจุดเด ี ่ยวความละเอ ียดส ูง (Precise Point 
Positioning: PPP) เป็นค่าพิกัดอ้างอิง เพื่อใช้เปรียบเทียบกับการ
ประมวลผลค่าพิกัดจากข้อมูลรังวัดด้วยระบบดาวเทียมนำหน GPS 
เพียงอย่างเดียว ด้วยวิธีการประมวลผลหาตำแหน่งจุดเดี่ยว (Single 
Point Positioning: SPP) และการประมวลค่าพิกัดจากข้อมูลรังวัด
ด้วยระบบดาวเทียมนำหน GPS โดยใช้ค่าแก้จากระบบดาวเทียม 
SBAS ด้วยวิธีการประมวลผลหาตำแหน่งจุดเดี ่ยว (Single Point 
Positioning: SPP) 

2. SATELLITE BASED AUGMENTATION SYSTEM (SBAS)  

Satellite Based Augmentation System (SBAS) ซ ึ ่ ง เป็น
ระบบเสริมดาวเทียมซึ่งสำนักงานการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกาได้
ออกแบบมาเพื่อใช้งานด้านการบิน และประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป
ได้ตระหนักถึงความจำเป็นของระบบเสริมดาวเทียมนี ้ จึงได้มี
แผนพัฒนาใน เดือนมิถุนายน ปี ค.ศ.1996 ต่อมาประเทศญี่ปุ่นได้
พัฒนาระบบเสริมดาวเทียมขึ ้นมาที ่เร ียกว่า Multifunctional 
Satellite Augmentation System (MSAS) ใ นปี  ค .ศ . 2003 [4] 
โดยระบบเสริมดาวเทียมจะให้บริการค่าแก้สำหรับระบบดาวเทียม 
GNSS ได้แก่ ค่าแก้วงโคจรดาวเทียม ค่าแก้ค่าคลาดเคลื ่อนของ
นาฬิกาดาวเทียม ค่าแก้ค่าคลาดเคล่ือนเนื่องจากชั้นบรรยากาศไอโอ
โนสเฟียร์ เพื่อเพิ่มค่าความแม่นยำทางตำแหน่ง [5] ซึ่งครอบคลุม
พื ้นที ่บริการเป็นบริเวณกว้าง ปัจจุบันมีการพัฒนาระบบเสริม
ดาวเทียม SBAS อย่างแพร่หลายในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ดังแสดง
ในรูปที่ 1 พ้ืนที่ให้บริการของดาวเทียม SBAS [6] 

 

รูปที่ 1  พ้ืนที่ให้บริการของดาวเทียม SBAS [6] 

เนื่องจากระบบเสริมดาวเทียม SBAS แต่ละประเทศมีโครงสร้าง
ของระบบที ่คล้ายคลึงกัน [4] ดังนั ้นในบทความนี ้ขอกล่าวถึง
โครงสร ้ า ง ระบบเสร ิ มดาว เท ี ยม  BeiDou Satellite-Based 
Augmentation System (BDSBAS) เป็นระบบดาวเทียมเสริมที่
พัฒนาโดยสาธารณรัฐประชาชนจีน เริ ่มให้บริการบนดาวเทียม 
GEO-1 (BDSBAS PRN Signal Number 130) ที่ละติจ ูดที่ 80ºE 

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2018 [7] เป็นระบบเสริมบริการค่าแก้วง
โคจรดาวเทียม ค่าแก้ค่าคลาดเคลื่อนของนาฬิกาดาวเทียม และค่า
แก้ค่าคลาดเคลื ่อนเนื่องจากชั ้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์เพ่ือ
ปรับปรุงค่าพิกัดแก่ BDSBAS [8] ให้บริการในประเทศจีนและพื้นที่
ใกล้เคียงรวมถึงประประเทศไทยด้วย ดังแสดงในรูปที่ 2, BDSBAS 
ให้บริการ 2 โหมด คือ ความถี่เดี่ยวและสองความถี่, หลายความถี่
ตามมาตรฐาน ICAO SARPs ซึ่ง SF ให้ค่าแก้กับ GPS บนสัญญาณ 
L1 C/A สำหรับบริการด้านการบิน [9] 

 

รูปที่ 2  พ้ืนที่ให้บริการของ BDSBAS APVI ความถี่เด่ียว [10] 

 
รูปที่ 3  สถานีภาคพ้ืนดิน BDSBAS และIGPs [10] 

 

รูปที่ 4  โครงสร้างระบบดาวเทียม BDSBAS [7] 

BDSBAS ประกอบด้วยส่วนภาคพื้นดินซึ่งมีศูนย์ควบคุม ศูนย์
การประมวลผลข้อมูล Monitoring Stations (MS) และUplink 
Stations ที่กระจายอยู่ทั่วสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังแสดงในรูปที่ 
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3 ซึ่งจะทำการส่งข้อความ SBAS ผ่านสัญญาณ B1C และB2a ไปยัง
ผู้ใช้งานผ่านดาวเทียม GEO [7] ส่วนอวกาศประกอบด้วยดาวเทียม 
GEO 3 ดวง (อยู่ที่ 80°E, 110.5°E และ140°E) และส่วนของผู้ใช้งาน 
[10] ดังแสดงในรูปที่ 4 

3. ขั้นตอนและวิธีการศึกษา 

การประเมินค่าความถูกต้องทางตำแหน่งโดยการใช้ค่าแก้จาก
ระบบดาวเทียม SBAS ประมวลผลร่วมกับข้อมูลรังวัดด้วยระบบ
ดาวเทียมนำหน GPS สำหรับการประมวลผลการรังวัดตำแหน่งแบบ
จุดเดี่ยวโดยอาศัยข้อมูลซูโดเรนจ์ (Pseudorange) เปรียบเทียบกับ
การประมวลผลแบบจุดเดี ่ยวความละเอียดสูง ซึ่งใช้เป็นค่าพิกัด
อ้างอิงด้วยการใช้ว ิธ ีการทางสถิต ิค ือ ค่ารากที ่สองของความ
คลาดเคลื่อนเฉลี่ยกำลังสอง (RMSE) สามารถแสดงสมการค่าสังเกต 
(Observation Equation) และสมการทางสถิติที ่ใช้เปรียบเทียบ
ผลการวิจัยดังนี้ 

3.1. ก า ร ห า ต ำ แ ห น ่ ง จ ุ ด เ ด ี ่ ย ว (SINGLE POINT 
POSITIONING: SPP) 

การหาตำแหน่งจุดเดี ่ยวเป็นการหาตำแหน่งสัมบูรณ์ของ
เคร่ืองรับ โดยใช้เคร่ืองรับเพียงเคร่ืองเดียว โดยปกติจะใช้วิธีการวัดซู
โดเรนจ์ ซูโดเรนจ์ที ่ได้จะมีค่าคลาดเคลื ่อนไปจากระยะทางจริง
ระหว่างดาวเทียมกับเคร่ืองรับสัญญาณ ซึ่งมาจากความคลาดเคล่ือน
หลายชนิด เช่น ความคลาดเคลื่อนวงโคจรดาวเทียม ความคลาด
เคลื่อนของนาฬิกาดาวเทียม และความคลาดเคลื่อนเมื่อคลื่นเดิน
ทางผ่านชั้นบรรยากาศ เป็นต้น ซึ่งสามารถแสดงสมการของซูโด
เรนจ์ที่ได้จากรหัสและมีหน่วยเป็นระยะทางดังต่อไปน้ี [1] 

𝑹 𝝆 ∆𝒓 𝒅𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒕𝒓𝒐𝒑 𝒄 𝒅𝒕 𝒅𝑻 𝜺𝒑 𝜺𝑹 (1) 

𝑹 คือ ซูโดเรนจ์ที่ได้จากการวัดรหัส (Pseudorange) (เมตร), 𝝆 คือ
ระยะทางจากดาวเทียมถึงเคร่ืองรับ(เมตร), ∆𝒓 คือ  ค่าคลาดเคล่ือน
เนื ่องจากวงโคจรดาวเทียม (เมตร), 𝒅𝒊𝒐𝒏 คือ  ค่าคลาดเคลื ่อน
เนื ่องจากชั ้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ (เมตร), 𝒅𝒕𝒓𝒐𝒑 คือ ค่า
คลาดเคลื่อนเนื่องจากชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์ (เมตร), 𝒄 คือ  
ความเร็วแสง (เมตร/วินาที), 𝒅𝒕 คือ  ค่าคลาดเคลื ่อนเนื ่องจาก
นาฬิกาเครื ่องรับสัญญาณ (วินาที), 𝒅𝑻 คือ  ค่าคลาดเคลื ่อน
เนื ่องจากนาฬิกาดาวเทียม (วินาที), 𝜺𝒑 คือ  ค่าคลาดเคลื ่อน
เนื่องจากคล่ืนหลายวิถี(Multipath) (เมตร), 𝜺𝑹 คือ ค่าคลาดเคล่ือน
เนื่องจากสัญญาณรบกวนในซูโดเรนจ์ที่วัดได้ของรหัส (เมตร) 

3.2. รากที ่สองของความคลาดเคลื ่อนเฉลี ่ยกำลังสอง 
(ROOT MEAN SQUARE ERROR: RMSE) 

ในงานวิจัยนี้ ใช้ค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยกำลัง
สอง (RMSE) เพื่อประเมินค่าความแม่นยำทางตำแหน่งทั้งทางราบ

และทางดิ ่ง ซึ ่งแสดงในสมการที ่ 2 และ สมการที่ 3 ตามลำดับ
ดังต่อไปน้ี [11] 

3.2.1. ค ่ าคลาด เคล ื ่ อนทางราบ  (HORIZONTAL 

ACCURACY) 

𝑹𝑴𝑺𝑬𝒓
𝜮 𝑵𝒅𝒂𝒕𝒂,𝒊 𝑵𝒄𝒉𝒆𝒄𝒌,𝒊

𝟐
𝑬𝒅𝒂𝒕𝒂,𝒊 𝑬𝒄𝒉𝒆𝒄𝒌,𝒊

𝟐

𝒏
(2) 

𝑹𝑴𝑺𝑬𝒓 คือ ค่าคลาดเคล่ือนทางราบ (เมตร), 𝑵𝒅𝒂𝒕𝒂,𝒊 , 𝑬𝒅𝒂𝒕𝒂,𝒊

คือ ค่าพิกัดทางราบจากสถานีรับสัญญาณดาวเทียมอ้างอิง (เมตร), 
 𝑵𝒄𝒉𝒆𝒄𝒌,𝒊 , 𝑬𝒄𝒉𝒆𝒄𝒌,𝒊 คือ ค่าพิกัดอ้างอิงทางราบจากสถานีรับ
สัญญาณดาวเทียมอ้างอิง (เมตร), i คือ ข้อมูลแต่ละ Epoch ที่ 1 
วินาที, n คือ จำนวน Epoch 

3.2.2. ค ่ า ค ล า ด เ ค ล ื ่ อ น ท า ง ด ิ ่ ง  (VERTICAL 

ACCURACY) 

𝑹𝑴𝑺𝑬𝒁
𝜮 𝒁𝒅𝒂𝒕𝒂,𝒊 𝒁𝒄𝒉𝒆𝒄𝒌,𝒊

𝟐

𝒏
        (3) 

𝑹𝑴𝑺𝑬𝒁 คือ ค่าคลาดเคล่ือนทางด่ิง (เมตร), 𝒁𝒅𝒂𝒕𝒂,𝒊 คอื ค่าพิกัด
ทางด่ิงจากสถานีรับสัญญาณดาวเทียมอ้างอิง (เมตร), 𝒁𝒄𝒉𝒆𝒄𝒌,𝒊  คือ 
ค่าพิกัดอ้างอิงทางด่ิงจากสถานีรับสัญญาณดาวเทียมอ้างอิง (เมตร), 
i คือ ข้อมูลแต่ละ Epoch ที่ 1 วินาที, n คือ จำนวน Epoch 

3.3. ขอบเขตข้อมูลที่ศึกษา 

ข้อมูลรังวัดด้วยระบบดาวเทียมนำหน GPS ของสถานีรับ
สัญญาณดาวเทียมอ้างอิงถาวร (CORS) จากกรมแผนที ่ทหาร 
จำนวน 40 สถานีครอบคลุมทั่วประเทศไทย ดังแสดงในรูปที่ 5 และ
ค่าแก้จากระบบดาวเทียม SBAS จากThe Navigation and Time 
Monitoring Facility (NTMF)(CNES NTMF, Toulouse- France) 
ที่ครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทย โดยการบันทึกข้อมูลทุกๆ 1 วินาที 
ในวันที่ 1-30 กันยายน 2562, วันที่ 1-31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 
1-30 เมษายน 2563 ในรูปแบบไฟล์ RINEX ประมวลผลโดยใช้
โปรแกรม RTKLIB ver.2.4.2 [12] และเปรียบเทียบค่าความถูกต้อง
ทางตำแหน่งด้วยค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยกำลังสอง 
(RMSE) ซึ่งเป็นวิธีการทางสถิติ ได้ดังนี้ 

- เปรียบเทียบค่าพิกัดอ้างอิง (PPP) กับค่าพิกัดจากข้อมูลรังวัด
ด้วยระบบดาวเทียมนำหน GPS  เพียงอย่างเดียว 

- เปรียบเทียบค่าพิกัดอ้างอิง (PPP) กับค่าพิกัดจากข้อมูลรังวัด
ด้วยระบบดาวเทียมนำหน GPS ประมวลผลร่วมกับค่าแก้จากระบบ
ดาวเทียม SBAS  
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รูปที่ 5  สถานีรับสัญญาณดาวเทียมอ้างอิงถาวร (CORS) กรม
แผนท่ีทหารจำนวน 40 สถานี 

4. ผลการศึกษา 

จากการประเมินค่าความถูกต้องทางตำแหน่งโดยการใช้ค่าแก้
จากระบบดาวเทียม SBASประมวลผลร่วมกับข้อมูลรังวัดด้วยระบบ
ดาวเทียมนำหน GPS สำหรับการประมวลผลการรังวัดตำแหน่งแบบ
จุดเดี่ยวในพื้นที่ประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลจากสถานีรับสัญญาณ
ดาวเทียมอ้างอิงถาวร (Continuously Operating Reference 
Stations: CORS) จากกรมแผนที่ทหารจำนวน 40 สถานี เทียบกับ
ข้อมูลรังวัดด้วยระบบดาวเทียมนำหน GPS ประมวลผลด้วยวิธีการ
ประมวลผลจุดเดี่ยวความละเอียดสูง (Precise Point Positioning: 
PPP) เป็นค่าพิก ัดอ้างอิง ในช่วงเดือน กันยายน 2562, เดือน 
ธันวาคม 2562 และเดือน เมษายน 2563  พบว่า 

ในเดือนกันยายน 2562 สามารถประมวลผลข้อมูลรังวัดด้วย
ระบบดาวเทียมนำหน GPS ร่วมกับค่าแก้จากระบบดาวเทียม 
GAGAN127 ได้ทั้งหมด 40 สถานี มีค่า RMSE ทางราบโดยเฉลี่ยมี
ค่าเท่ากับ 1.22 เมตร มีค่า RMSE ทางดิ่งโดยเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 1.60 
เมตร, ประมวลผลร่วมกับค่าแก้จากระบบดาวเทียม GAGAN128 ได้
ทั้งหมด 40 สถานี มีค่า RMSE ทางราบโดยเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 1.21 
เมตร มีค่า RMSE ทางดิ ่งโดยเฉลี ่ยมีค่าเท่ากับ 1.55 เมตร และ 
ประมวลผลค่าพิกัดจากข้อมูลรังวัดด้วยระบบดาวเทียมนำหน GPS 
เพียงอย่างเดียว (SPP) ได้ทั้งหมด 40 สถานี มีค่า RMSE ทางราบ
โดยเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 1.09 เมตร มีค่า RMSE ทางด่ิงโดยเฉลี่ยมีค่า
เท่ากับ 1.95 เมตร ดังแสดงในรูปที่ 6 และรูปที่ 7 

 
รูปที่ 6  ค่า RMSE ทางราบแต่ละสถานีในเดือนกันยายน 2562 

 
รูปที่ 7  ค่า RMSE ทางด่ิงแต่ละสถานีในเดือนกันยายน 2562 

ในเดือนธันวาคม 2562 สามารถประมวลผลข้อมูลรังวัดด้วย
ระบบดาวเทียมนำหน GPS ร่วมกับค่าแก้จากระบบดาวเทียม 
GAGAN127 ได้ทั้งหมด 40 สถานี มีค่า RMSE ทางราบโดยเฉลี่ยมี
ค่าเท่ากับ 1.03 เมตร มีค่า RMSE ทางดิ่งโดยเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 1.38 
เมตร, ประมวลผลร่วมกับค่าแก้จากระบบดาวเทียม GAGAN128 ได้
ทั้งหมด 40 สถานี มีค่า RMSE ทางราบโดยเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 1.04 
เมตร ม ีค ่า RMSE ทางด ิ ่ งโดยเฉล ี ่ยม ีค ่าเท ่าก ับ 1.37 เมตร , 
ประมวลผลร่วมกับค่าแก้จากระบบดาวเทียม BDSBAS130 ได้
ทั้งหมด 31 สถานี มีค่า RMSE ทางราบโดยเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 6.06 
เมตร มีค่า RMSE ทางดิ ่งโดยเฉลี ่ยมีค่าเท่ากับ 5.35 เมตร และ 
ประมวลผลค่าพิกัดจากข้อมูลรังวัดด้วยระบบดาวเทียมนำหน GPS 
เพียงอย่างเดียว (SPP) ได้ทั้งหมด 40 สถานี มีค่า RMSE ทางราบ
โดยเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 0.97 เมตร มีค่า RMSE ทางดิ่งโดยเฉลี่ยมีค่า
เท่ากับ 2.66 เมตร ดังแสดงในรูปที่ 8 และรูปที่ 9 

 
รูปที่ 8  ค่า RMSE ทางราบแต่ละสถานีในเดือนธันวาคม 2562 

 
รูปที่ 9  ค่า RMSE ทางด่ิงแต่ละสถานีในเดือนธันวาคม 2562 
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ในเดือนเมษายน 2563 สามารถประมวลผลข้อมูลรังวัดด้วย
ระบบดาวเทียมนำหน GPS ร่วมกับค่าแก้จากระบบดาวเทียม 
SPAN122 ได้ทั้งหมด 11 สถานี มีค่า RMSE ทางราบโดยเฉลี่ยมีค่า
เท่ากับ 2.27 เมตร มีค่า RMSE ทางดิ่งโดยเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 2.07 
เมตร, ประมวลผลร่วมกับค่าแก้จากระบบดาวเทียม GAGAN127 ได้
ทั้งหมด 40 สถานี มีค่า RMSE ทางราบโดยเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 0.98 
เมตร ม ีค ่า RMSE ทางด ิ ่ งโดยเฉล ี ่ยม ีค ่าเท่าก ับ 1.60 เมตร , 
ประมวลผลร่วมกับค่าแก้จากระบบดาวเทียม GAGAN128 ได้
ทั้งหมด 40 สถานี มีค่า RMSE ทางราบโดยเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 0.98 
เมตร มีค่า RMSE ทางดิ ่งโดยเฉลี ่ยมีค่าเท่ากับ 1.60 เมตร และ 
ประมวลผลค่าพิกัดจากข้อมูลรังวัดด้วยระบบดาวเทียมนำหน GPS 
เพียงอย่างเดียว (SPP) ได้ทั้งหมด 40 สถานี มีค่า RMSE ทางราบ
โดยเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 1.02 เมตร มีค่า RMSE ทางดิ่งโดยเฉลี่ยมีค่า
เท่ากับ 1.95 เมตร ดังแสดงในรูปที่ 10 และรูปที่ 11 

 
รูปที่ 10  ค่า RMSE ทางราบแต่ละสถานีในเดือนเมษายน 2563 

 
รูปที่ 11  ค่า RMSE ทางด่ิงแต่ละสถานีในเดือนเมษายน 2563 

5. สรุปผลการศึกษา 

ผลการศึกษาพบว่าปัจจุบันในพื ้นที ่ประเทศไทยสามารถรับ
ส ัญญาณจากระบบดาวเท ียม SBAS ได ้ 3 ระบบ ค ือ SPAN, 
GAGAN, และ BDSBAS ซึ่งค่าแก้จากระบบดาวเทียม SBAS ทั้ง 3 
ระบบข้างต้น ไม่สามารถเพ่ิมค่าความถูกต้องทางตำแหน่งทางราบได้
โดยเฉลี่ย เมื่อเทียบกับการประมวลผลค่าพิกัดจากข้อมูลรังวัดด้วย
ระบบดาวเทียมนำหน GPS เพียงอย่างเดียวมีค่าความถูกต้องทาง
ตำแหน่งทางราบโดยเฉลี่ยที่ดีกว่า และค่าแก้จากระบบดาวเทียม 
SPAN และ BDSBAS ไม่สามารถเพิ่มค่าความถูกต้องทางตำแหน่ง
ทางดิ่งได้โดยเฉลี่ย แต่ค่าแก้จากระบบดาวเทียม GAGAN สามารถ
เพิ่มค่าความถูกต้องทางตำแหน่งทางดิ่งได้โดยเฉลี่ย เมื่อประมวลผล
ร่วมกับข้อมูลรังวัดด้วยระบบดาวเทียมนำหน GPS เทียบกับ การ
ประมวลผลค่าพิกัดจากข้อมูลรังวัดด้วยระบบดาวเทียมนำหน GPS 
เพียงอย่างเดียว สำหรับการประมวลผลการรังวัดตำแหน่งแบบจุด

เด่ียวในพ้ืนที่ประเทศไทย อีกทั้งการรับสัญญาณจากระบบดาวเทียม 
GAGAN รับสัญญาณได้ 40 สถานีครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วทั้งประเทศไทย 
แต่การรับสัญญาณจากระบบดาวเทียม SPAN รับสัญญาณได้ 11 
สถานี และรับสัญญาณจากระบบดาวเทียม BDSBAS รับสัญญาณได้ 
31 สถานี จากทั้งหมด 40 สถานี ซึ่งยังไม่ครอบคลุมพื้นที ่ทั ่วทั้ง
ประเทศไทย 

6. กิตติกรรมประกาศ 
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ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่ให้โอกาศและสนับสนุน
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เก่ียวข้องในงานวิจัยนี้ตลอดไป 
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การพัฒนาเว็บระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรบัต้นไม้บริเวณถนนเทศบาลนครนครราชสีมา 
WEB GIS DEVELOPMENT FOR STREET TREES IN NAKHONRATCHASIMA CITY MUNICIPALITY 
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บทคัดย่อ 

ต้นไม้บริเวณริมถนนในเมืองเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของโครงสร้างของการพัฒนาเมืองสีเขียว โดยมีบทบาทสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกทำความสะอาดส่งเสริมการใช้ชีวิตและปรับปรุงสุขภาพจิต ซึ่งงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ การพัฒนาเว็บระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
หรือ เว็บ GIS สำหรับต้นไม้บริเวณเทศบาลนครนครราชสีมา โดยเลือกถนนโพธิ์กลางและจอมสุรางค์ยาตรเป็นกรณีศึกษา และการพัฒนาเว็บ GIS 
อาศัยหลักการวงจรการพัฒนาระบบ ซึ่งมี 4 ขั้นตอน คือ (1) ศึกษาเว็บ GIS ปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง (2) รวบรวมความต้องการของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ 4 คน และผู้ที่อาศัยบริเวณสองถนนแบบการสุ่มอย่างง่าย จำนวน 160 คน (3) การออกแบบเว็บ GIS ด้วยแผนภาพบริบท และ
แผนภาพกระแสข้อมูล และ (4) พัฒนาเว็บ GIS บน ArcGIS ออนไลน์ ร่วมกับ Word Press และ Data Studio Google รวมถึงการทดสอบ ผลการ
พัฒนาเว็บ GIS บน ArcGIS ออนไลน์ แบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก คือ (1) แดชบอร์ด (2) รายงานผลการสำรวจข้อมูลต้นไม้บริเวณถนน (3) การ
แสดงผลชั้นข้อมูล GIS และ (4) การรายงานผล และการเข้าถึงเว็บ GIS นี้ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ (1) ผู้จัดการเว็บ GIS และ (2) ผู้ใช้ทั่วไป ต่อมาเว็บ 
GIS บน ArcGIS ออนไลน์ ได้นำมาประเมินการยอมรับเทคโนโลยีกับผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ จำนวน 4 ท่าน พบว่าผลประเมิน
อยู่ในระดับพอใช้โดยมีข้อเสนอแนะ คือ (1) เพิ่มการแสดงผลข้อมูลด้านวัน เดือน ปี ของการปลูกและการย้ายต้นไม้ และ (2) เพิ่มการแสดงผลแบบ 
3 มิติ ส่วนผลการทดสอบเว็บ GIS เป็นไปตามเป้าหมายของผู้วิจัยที่ได้กำหนดไว้ 
คำสำคัญ: เว็บระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, ต้นไม้บริเวณถนน, เมืองสีเขียว 

Abstract 

Street trees in city are an important component of the structure of green urban development with an essential role in 
reducing greenhouse gas emissions, cleaning, promoting lifestyle and improving mental health. The objective is to develop 
web GIS for street trees in Nakhonratchasima City Municipality (NCM) that Pho Klang and Jom Surat Yat road are selected as 
case study. This webGIS development-based System Development Life Cycle (SDLC) consists of 4 steps: (1) studying the 
currently concerned webGIS, (2) surveying requirement from 4 NCM officials and 160 NCM residents-based random simple 
sampling along such two roads, (3) designing webGIS with context diagram and data flow diagram, and (4) developing webGIS 
on ArcGIS online integrated to Word Press and Data Studio Google including webGIS test. As results, webGIS development on 
ArcGIS online comprises of 4 main parts: (1) dash board, (2) exploring for surveying street trees, (3) displaying GIS data and (4) 
reporting. This webGIS is accessed by 2 levels: (1) administration and (2) user. Then this webGIS is evaluated by 2 academic 
and 1 practice experts and 4 NCM officers. The output of this webGIS evaluation is in fair level with 2 strong suggestions: (1) 
add displaying date-month-year of tree planting and removing and (2) add displaying 3D. WebGIS testing is according to the 
goals of the researcher who have set. 
Keywords: Web GIS, Street Tree, Green City 

 
1. บทนำ 

จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 ในด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม เพื ่อสังคม
เศรษฐกิจสีเขียวที ่ย ั ่งยืน ประกอบด้วย 1) การเพิ ่มคุณค่าของ
เศรษฐกิจฐานชีวภาพ 2) การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ศึกษา สำรวจ และจัดทำฐานข้อมูล 3) การอนุรักษ์และฟ้ืนฟู

แม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำ 4) การรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 5) การส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่
ยั่งยืน [1] ซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าวนี้ส่งผลให้ทางสำนักงานเทศบาล
นครนครราชสีมาได้นำมาพัฒนาเป็นแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชส ีมา พ .ศ .  2561-2565 ในด ้านการบร ิหารจ ัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการบริหารจัดการคุณภาพ
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สิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม อันประกอบไปด้วย 1) การ
ส่งเสริมการดำรงชีวิต 2) การเร่งรัดปรับปรุงภูมิทัศน์ระบบนิเวศของ
เมือง 3) การพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ 4) 
การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ [2] โดย
สำนักงานเทศบาลฯ มีอำนาจหน้าที่โดยตรง ในการดูแลรักษาความ
สะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงการอนุรักษ์ดูแลรักษา
และปรับปรุงภูมิทัศน์ต้นไม้บริเวณเขตทางถนนในและนอกเขตคู
เมืองเก่า ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 [3] และในปัจจุบันทาง
เทศบาลนครนครราชสีมาได้มีการดำเนินการพัฒนาโครงการปลูก
ต้นไม้บร ิเวณฟุตบาททางเท้า ซึ ่งทางสำนักงานเทศบาลนคร
นครราชสีมายังขาดแคลนข้อมูลสำหรับโครงการนี้ ดังนั้นการพัฒนา
เว็บสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือเรียกสั้นๆ ว่า ‘เว็บ GIS’ จะสามารถ
ช่วยมีฐานข้อมูลภูม ิสารสนเทศและการบูรณาการข้อมูลภ ูมิ
สารสนเทศที่ใช้บริหารจัดการเก็บรวบรวมข้อมูลต้นไม้ สำหรับการ
สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่สีเขียวบริเวณถนนภายในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา ซึ่งงานวิจัยนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการ
ดำเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานของเมือง และการ
เตรียมความพร้อมสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะด้วยการพัฒนาแผนที่
ดิจิตอลความละเอียดสูง ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่น่าอยู่ เอ้ือต่อ
การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ และภูมิทัศน์ป่าในเมืองที่สวยงาม
จะมีส่วนกระตุ ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที ่ยวภายในตัว
จังหวัดนครราชสีมามากขึ้น รวมถึงจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวใน
เขตเมือง และที ่สำคัญประโยชน์ทางตรงของป่าไม้ในเมืองอีก
ประการคือช่วยในเรื ่องการลดมลพิษทางอากาศซึ ่งเป็นปัญหา
ประเด็นสำคัญของจังหวัดนครราชสีมา  

2. การดำเนินการศึกษา  

2.1. พ้ืนที่ศึกษา 

การศึกษานี้มุ ่งเน้นพัฒนาเว็บ GIS สำหรับต้นไม้บริเวณถนน
เทศบาลนครนครราชสีมา และได้เลือกถนนโพธิ ์กลางและถนน
จอมสุรางค์ยาตรเป็นกรณีศึกษา (ดังรูปที่ 1)  

 
รูปที่ 1  พ้ืนที่ศึกษา คือ ถนนโพธิ์กลางและถนนจอมสุรางค์ยาตร 

การเลือกสองถนนน้ีเพราะสองถนนน้ีเป็นที่ตั ้งของสำนักงาน
เทศบาลนครนครราชสีมา โดยถนนโพธิ์กลางอยู่ด้านหน้าและถนน
จอมสุรางค์ยาตรอยู่ด้านหลังของสำนักงานฯ ประกอบกับสองถนนน้ี
มีสถานที ่สำคัญที ่แนวถนนตัดผ่าน เช ่น วัดและโบราณสถาน 

โรงเรียน สถานที่ราชการ เป็นต้น ดังนั้นจึงง่ายและสะดวกต่อการ
เข้าถึงในการเก็บข้อมูลต้นไม้บริเวณถนน ซึ่งมีรายละเอียดของสอง
ถนนมีดังนี้  

1) ถนนโพธิ์กลาง เป็นถนนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ที่
เชื ่อมระหว่างห้าแยกหัวรถไฟกับถนนราชดำเนินบริเวณคูเมือง
นครราชสีมาที่อนุเสาวรัย์ท้าวสุรนารี ถนนโพธิ์กลางเป็นถนนแยกท่ี
สามของห้าแยกหัวรถไฟ ถนนโพธิ ์กลางเป็นถนนสายหลักแนว
ตะวันตก-ตะวันออก ตัดผ่านเขตชุมชนที่มีความหนาแน่นมากในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา แต่ถนนบางช่วงมีแค่สองช่องทางซึ่งไม่
สามารถรองรับปริมาณการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วน โดยมีสถานที่
สำคัญที่แนวถนนตัดผ่าน ได้แก่ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 
โรงเรียนสุขานารี และอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เป็นต้น [4]   

2) ถนนจอมสุรางค์ยาตร หรือถนนจอมสุรางค์ เป็นถนนสาย
หลักแนวระหว่างทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ในเขตเมืองใหม่
นอกคูเมืองและแนวกำแพงเมืองนครราสีมา บริเวณทิศตะวันตกของ
ตัวเม ืองเก ่าต ัดผ ่านช ุมชนหนาแน่นภายในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา โดยมีสถานท่ีสำคัญที่แนวถนนตัดผ่าน ได้แก่ สำนักงาน
เทศบาลนครนครราชสีมา (ด้านหลัง) โรงเรียนสุขานารี (ด้านหลัง) 
สำนักงานป่าไม้เขตนครราชสีมา วัดแจ้งนอก ที่ทำการไปรษณีย์
จอมสุรางค์ สำนักงานบริการลูกค้า กทส.นครราชสีมา บมจ.กสท.
โทรคมนาคม และอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เป็นต้น [5]  
 นอกจากนี้ลักษณะสองถนนมีผิวจราจรแบบลาดยางแอสฟัลติก 
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) จำนวน 2 ช่องทางจราจร และ 
ช่องทางสำหรับจอดรถทั้ง 2 ฝั่ง พร้อมระบบระบายน้ำ และทางเท้า
สำหรับคนเดิน มีความยาวถนนประมาณ 1.5 กิโลเมตร [2]  

2.2. วิธีการศึกษา 

การพัฒนาเว็บ GIS อาศัยหลักการวงจรการพัฒนาระบบ 
(System Development Life Cycle) หร ือ เร ี ยกย ่อๆว ่ าวงจร 
SDLC ซึ่งมี 4 ขั้นตอน ดังนี้  

2.2.1. การรวบรวมและศึกษาเว็บ GIS ปัจจุบันที่เก่ียวข้อง  

บทความนี้ได้รวบรวมและศึกษา โดยมุ่งเน้นไปที่เว็บ GIS บน 
ArcGIS ออนไลน์ หรือเรียกสั้นๆ ว่า ‘เว็บ ArcGIS’ สำหรับต้นไม้บน
บริเวณถนนในเมือง ซึ่งสรุปได้ดังตารางที่ 1  

ตารางท่ี 1 การรวบรวมและศึกษาเว็บ ArcGIS สำหรับต้นไม้บน
บริเวณถนนในเมือง  

ที่ เรื่อง  แหล่ง  
1 Street Tree Inventory [6] 
2 iSpatialTec InvenTREE - A Tree 

Inventory Dashboard 
[7] 

3 Urban Forest Management  [8] 
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ที่ เรื่อง  แหล่ง  
4 Street Inventory Map: data, reports 

and maps 
[9] 

5 Street Tree Inventory Map [10] 

2.2.2. การรวบรวมความต้องการของผู้ใช้ที่เก่ียวข้อง  

การรวบรวมความต้องการของผู้ใช้ที ่เกี ่ยวข้องระหว่างเดือน
กรกฎาคม – ตุลาคม 2563 ได้แก่ (1) กลุ่มผู้ใช้งานจากเทศบาลฯ 4 
คน (ระดับผู้บริหาร 2 คน และระดับปฏิบัติการ 2 คน) และ (2) 
กลุ่มผู้ใช้งานหรือผู้ที่อาศัยบริเวณสองถนนแบบการสุ่มอย่างง่าย 
จำนวน 160 คน ซึ่งสามารถสรุปดังตารางที่ 2  

ตารางท่ี 2 การรวบรวมและศึกษาเว็บ ArcGIS สำหรับต้นไม้บน
บริเวณถนนในเมือง  

กลุ่มที่  ประเด็น 
1 1.1 ระดับผู้บริหาร 2 คน  

- นโยบายที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมือง แต่ยังไม่มีระบบ
สารสนเทศใด ๆ มารองรับนโยบายผู้บริหาร  
- นโยบายในการห้ามตัดต้นไม้โดยเด็ดขาด ถ้าต้นไม้เป็น
อุปสรรคในการก่อสร้างให้ขุดย้ายไปปลูกที่อื่น 
อยากได้ระบบติดตามการย้ายต้นไม้  
1.2 ระดับปฏิบัติการ 2 คน  
- ไม่มีระบบฐานข้อมูลต้นไม้ในเทศบาลฯ และข้อมูลทาง
วิชาการในการวางแผนกำหนดตำแหน่งการปลูก 
ต้นไม้และชนิดไม้ที่เหมาะสมและมีความหลากหลาย (เช่น 
ตามเกณฑ์ราคาที่ราชการกำหนด พืชประจำถ่ิน 
ต้นไม้สัญลักษณ์ของหน่วยงาน เป็นต้น) ในถนนเส้นใหม่ และ
ถนนเส้นถนนที่มีอยู่แล้ว 
- ไม่มีระบบติดตามการดูแลรักษาต้นไม้ในเขตเทศบาลฯ 
- อยากให้มีระบบสารสนเทศเก็บระยะความกว้างยาวของ
ฟุตบาททางเท้า และการออกแบบการปลูกต้นไม้ 
สำหรับทางเท้าให้กับคนเดินและคนพิการที่เหมาะสม ตาม
หลักวิชาการ  

2 - การเข้าถึงข้อมูลและการดูแลต้นไม้ในเขตเทศบาลฯ เช่น 
ประวัติต้นไม้ ต้นไม้ที่ขุดออกไปไปอยู่ที่ไหน เป็นต้น  

2.2.3. ) การออกแบบเว็บ GIS บน ARCGIS ออนไลน์  

การออกแบบเว็บ GIS ด้วยแผนภาพบริบท ดังรูปที่ 2 และ
แผนภาพกระแสข้อมูล ดังรูปที่ 3  

 

รูปที่ 2  แผนภาพบริบท 

 
รูปที่ 3  แผนภาพกระแสข้อมูล 

2.2.4. การพัฒนาเว็บ GIS บน ARCGIS ออนไลน์ 

การพัฒนาเว็บ GIS บน ArcGIS ออนไลน์ ร่วมกับ Word Press ศึกษา
ข ้อม ูลท ี ่ เว ็บ https://wordpress.com/ [11] และ Data Studio Google 
ศึกษาข้อมูลที่เว็บ https://marketingplatform.google.com/about/data-
studio/ [12] รวมถึงการทดสอบการลงทะเบียนของผู้ใช้ การล๊อกอินและล็อก
เอาท์ การนำเข้าข้อมูล เป็นต้น  

3. ผลการศึกษาและการอภิปราย 

3.1. เว็บ ARCGIS สำหรับต้นไม้บริเวณถนนเทศบาลฯ  

ผลการพัฒนาเว็บ ArcGIS สำหรับต้นไม้บริเวณถนนเทศบาลฯ 
กรณีศึกษาถนนโพธิ์กลาง และถนนจอมสุรางค์ยาตร ได้ที่ www.gis-
streettreets.ibuddyweb.com (ดังรูปที่ 4) แบ่งออกเป็น 4 ส่วน
หลัก  คือ (1) เมนูแดชบอร์ด ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถคลิกที่ปุ่มเมนู
เพื ่อดูภาพรวมของจำนวนต้นไม้ซึ ่งจะแสดงรายละเอียดทั้งแบบ
ตัวอักษรและกราฟแผนภูมิดังรูปที่ 5ก (2) รายงานผลการสำรวจ
ข้อมูลต้นไม้บริเวณถนน ดังรูปที่ 5ข (3) การแสดงผลชั้นข้อมูล GIS 
และ (4) การรายงานผล และการเข้าถึงเว็บ ArcGIS นี้ แบ่งเป็น 2 
ระดับ คือ (1) ผู้จัดการเว็บ ArcGIS และ (2) ผู้ใช้ทั่วไป ส่วนผลการ
ทดสอบเว็บ GIS เป็นไปตามเป้าหมายของผู้วิจัยที่ได้กำหนดไว้  
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รูปที่ 4  หน้าแรกของเว็บ ArcGIS สำหรับผู้จัดการเว็บ ArcGIS 

และผู้ใช้ทั่วไป 

 
รูปที่ 5  เมนูแดชบอร์ด (ก.) และข้อมูลต้นไม้บริเวณถนน (ข.)  

3.2. การประเมินการยอมรับเทคโนโลยี  

การประเมินการยอมรับเทคโนโลยีกับผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน และ
เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ จำนวน 4 ท่าน ด้วยแบบสอบถามท่ีพัฒนาขึ้น
สำหรับงานวิจัยนี้ พบว่าผลประเมินอยู่ในระดับพอใช้ ดังตารางที่ 3
โดยมีข้อเสนอแนะ คือ (1) เพ่ิมการแสดงผลข้อมูลด้านวัน เดือน ป ี
ของการปลูกและการย้ายต้นไม้ และ (2) เพ่ิมการแสดงผลแบบ 3 มิติ  

ตารางท่ี 3   

ที่ ประเด็น ระดับ
คะแนน 

1 เมนูแดชบอร์ด  2 
2 เมนูข้อมูลต้นไม้  2 
3 แผนที่ที่ใช้เป็นพื้นหลัง  2 
4 ชั้นข้อมูล GIS  2 
5 ตารางข้อมูล GIS  2 
6 การลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ  3 
7 ภาพรวมการใช้งาน ArcGIS Online 2 
 เฉลี่ย 2.14 

หมายเหตุ แบบประเมินนี้ได้ทำการประเมิน 3 ระดับ คือ 3 แสดง 

การยอมรับระดับมาก 2 แสดงการยอมรับระดับปานกลาง และ 1 
แสดงการยอมรับระดับน้อย  
4. สรุป 

การพัฒนาเว็บ GIS บน ArcGIS ออนไลน์ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน
หลัก คือ (1) แดชบอร์ด (2) รายงานผลการสำรวจข้อมูลต้นไม้
บริเวณถนน (3) การแสดงผลชั้นข้อมูล GIS และ (4) การรายงานผล 
และการเข้าถึงเว็บ GIS นี้ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ (1) ผู้จัดการเว็บ 
GIS และ (2) ผู ้ใช้ทั ่วไป ต่อมาเว็บ GIS บน ArcGIS ออนไลน์ ได้
นำมาประเมินการยอมรับเทคโนโลยีกับผู้เชี ่ยวชาญ 3 ท่าน และ
เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ จำนวน 4 ท่าน พบว่าผลประเมินการยอมรับอยู่
ในระดับพอใช้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.14 โดยมีข้อเสนอแนะ คือ (1) เพ่ิม
การแสดงผลข้อมูลด้านวัน เดือน ปี ของการปลูกและการย้ายต้นไม้ 
และ (2) เพิ่มการแสดงผลแบบ 3 มิติ ส่วนผลการทดสอบเว็บ GIS 
เป็นไปตามเป้าหมายของผู้วิจัยที่ได้กำหนดไว้  

5. กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยภายใต้หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการนำเสนอบทความน้ีจาก
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน จังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ 
3 ท่านจาก (1) ภาควิชาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ 
มหาว ิทยาล ัยมหาสารคาม (2) กองว ิชาว ิศวกรรมโยธา ส่วน
การศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) และ (3) เจ้า
พนักงานสวนสาธารณะชำนาญงาน สำนักการช่าง สำนักงาน
เทศบาลนครนครราชสีมา ดังนั ้นคณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณการ
สนับสนุนด้านงบประมาณและคำปรึกษาด้านต่างๆ สำหรับการวิจัย
นี้ 
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บทคัดย่อ 

ปัจจุบันการประยุกต์ใช้ข้อมูลการรับรู้ระยะไกลในการจำแนกการปกคลุมเรือนยอดต้นไม้ในเมืองได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการประเมินต้นไม้
และพ้ืนที่สีเขียวของเมือง ดังนั้นวัตถุประสงค์ของบทความน้ีเพ่ือประยุกต์ใช้ข้อมูลการรับรู้ระยะไกลสำหรับการจำแนกการปกคลุมเรือนยอดต้นไม้ใน
เทศบาลนครนครราชสีมา โดยมีวิธีการศึกษา คือ (1) การเลือกและเตรียมข้อมูลดาวเทียมจากโปรแกรมกูลเกิลเอิร์ธในเดือนมกราคม 2564 (2) การ
จำแนกการใช้ที่ดินและการปกคลุมเรือนยอดด้วยการแปลตีความด้วยสายตา  และ (3) การประเมินความถูกต้องจากภาคสนามและตารางเมตริซ์  
ผลการศึกษา พบว่า การใช้ที่ดินเทศบาลนครนครราชสีมา (พ้ืนที่เทศบาลฯ ทั้งหมด 37.78 ตร.กม.) มีการใช้ที่ดินประเภทพ้ืนที่เมืองและสิ่งปลูกสร้าง
ประเภทเมืองมากที่สุด ประมาณ 20.30 ตร.กม. คิดเปน็ร้อยละ 53.73  ขณะที่การใช้ที่ดินประเภทพ้ืนที่แหล่งน้ำน้อยที่สุด 1.04 ตร.กม. คิดเป็นร้อย
ละ 2.75 สำหรับการปกคลุมเรือนยอดต้นไม้มากที่สุดในประเภทการใช้ที่ดินพ้ืนที่เมืองและส่ิงปลูกสร้างประเภทเมือง ประมาณ 8.24 ตร.กม. และคิด
เป็นร้อยละ 21.81 ขณะที่การปกคลุมเรือนยอดต้นไม้น้อยที่สุดในประเภทพื้นที่อื่นๆ เช่น ถนน และบริเวณริมขอบน้ำ ประมาณ 1.80 ตร.กม. และ
คิดเป็นร้อยละ 4.76 ซึ่งผลการศึกษาที่ได้นี้จะนำไปใช้เป็นสารสนเทศเชิงพื้นที่สำหรับการพัฒนาเมืองสีเขียวในเทศบาลฯ โดยมีข้อเสนอแนะสำหรับ
งานต่อไป คือ ควรศึกษาปัจจัยที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ที่ดินและการปกคลุมเรือนยอดต้นไม้ 
คำสำคัญ: เทคนิคการับรู้ระยะไกล การจำแนกภาพถา่ยดาวเทียม การปกคลุมเรือนยอดต้นไม้ 

Abstract 

Currently, application of remote sensing (RS) data to classify urban canopy coverings has played a key role in assessing 
urban trees and green spaces. Therefore, the objective of this study is to apply RS data for classifying urban tree canopy (UTC) 
cover over Nakhon Ratchasima City Municipality (NCM). Methodology includes (1) selecting and preparing satellite data from 
Google Earth program in year 2021, (2) classification of land use and UTC cover with visual interpretation, and (3) assessment 
accuracy-based ground check and matrix table. The study result showed that land use in NCM (total NCM-area 37.78 sq.km) 
has the highest area of urban and built-up area of about 20.30 sq.km (53.73%), and the lowest area of water body is about 
1.04 sq.km. (2.75%). For UTC in each land use type of NCM, the highest UTC over urban and built-up area is about 8.24 sq.km 
(21.81%), and the lowest UTC over miscellaneous land (e.g. roads and water edges is about 1.80 sq.km (4.76%). Results of this 
study can be used as spatial information for green city development in NCM. A suggestion for further work would be to study 
factors affecting the relationship between land use and canopy cover.  
Keywords: Remote Sensing Techniques, Satellite Image Classification, Urban Tree Canopy 

 
1. บทนำ 

จากกระแสเร่ืองโลกร้อนนั้น ป่าไม้จะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งใน
การแก้ปัญหาโลกร้อน และประชาชนโดยทั่วไปก็สามารถมีส่วนร่วม
ได้ไม่จำกัด โดยเฉพาะประชาชนในเขตเมืองก็สามารถมีส่วนร่วมใน
เรื่องการจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืนได้เช่นกัน โดยผ่านการยอมรับลักษณะ
ของ “ป่าในเมือง” (urban forest) ที่มีความหมายกว้างกว่า “พื้นที่

สีเขียว” (green area) [1] ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของประขากรใน
เมืองเพิ่มขึ้น 34% และมีอัตราการเพิ่มขึ้นของความเป็นเมืองโตขึ้น 
1.6% ซึ่งหมายความว่าเมืองระดับภูมิภาคและเมืองขนาดกลางมี
จำนวนประชากรมากขึ้นในขณะท่ีเมืองโตเด่ียวอย่างกรุงเทพฯ นั้น ก็
ยังเติบโตอย่างคงที่ (ดังรูปที่ 1) [2] ซึ่งรวมถึงการเติบโตของเมือง
เทศบาลนครนครราชสีมาซึ่งปัจจุบันมีการใช้ที ่ดินประเภทพื้นที่
ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 87.67% .ในขณะที่มีพื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่
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ป่าไม้ในเมือง 0.16% [3] ซึ่งประเด็นที่กล่าวมานี้เป็นประเด็นที่ท้า
ทายการพัฒนาความเป็นสีเขียวของเมืองเทศบาลนครนครราชสีมา
อย่างยิ ่ง นอกจากนี้ทางสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมาก็ได้
วางแผนพัฒนาพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา พ.ศ. 2561-2565 
[4] ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 
อันประกอบไปด้วย 1) การส่งเสริมการดำรงชีวิต 2) การเร่งรัด
ปรับปรุงภูมิทัศน์ระบบนิเวศของเมือง 3) การพัฒนาการบริหาร
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ 4) การเพิ่มศักยภาพในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ  

 
รูปที่ 1  จำนวนประชากรตามขนาดของเมืองจากการอ้างอิงของ 

[2]  

ปัจจุบันการประยุกต์ใช้ข้อมูลระยะไกลในการจำแนกการปก
คลุมเรือนยอดต้นไม้ในเมืองได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการประเมิน
ต้นไม้และพื้นที่สีเขียวของเมืองต่างๆ ดังตัวอย่างเช่น Center for 
Watershed Protection [5] USDA [6] Forest Research [7] 
ดังนั้นวัตถุประสงค์ของบทความนี้เพื่อประยุกต์ใช้ข้อมูลการรับรู้
ระยะไกลสำหรับการจำแนกการปกคลุมเรือนยอดต้นไม้ในเทศบาล
นครนครราชสีมา ทั้งนี ้เพื ่อจะนำไปใช้เป็นสารสนเทศเชิงพื ้นที่
สำหรับการพัฒนาเมืองสีเขียวในเทศบาลนครนครราชสีมา  

2. การดำเนินการศึกษา  

2.1. พ้ืนที่ศึกษา 

การศึกษานี้มุ่งเน้นประยุกต์ใช้ข้อมูลการรับรู้ระยะไกลสำหรับ
การจำแนกการปกคลุมเรือนยอดต้นไม้ในเทศบาลนครนครราชสีมา 
และในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา [4] ได้รายงานเกี่ยวกับ
พ้ืนที่เทศบาลนครนครราชสีมามีพ้ืนที่ 37.50 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 
4.96 ของพื้นที่อำเภอเมือง (มีพื้นที่ประมาณ 755.50 ตร.กม.) หรือ

ประมาณร ้อยละ  0.18 ของพ ื ้นท ี ่จ ังหว ัด (ม ีพ ื ้นท ี ่ประมาณ 
20,493.90 ตร.กม.) และตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 14-16 องศาเหนือ 
และเส ้นแวงท ี ่  101-103 องศาตะว ันออก  ซ ึ ่ งอย ู ่ ทางภาค
ตะว ันออกเฉ ียงเหน ือของประเทศไทย มีระยะทางห ่างจาก
กรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ และทางรถไฟ 255 และ 264 กม. 
ตามลำดับ ส่วนลักษณะพื ้นที ่ เป ็นที ่ราบลาดเอียงไปทางทิศ
ตะวันออก ตอนเหนือของตัวเมืองเป็นที่ราบลุ่ม ทางตะวันตกเฉียงใต้
เป็นที่ราบสูง ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายมีลำตะคอง ซึ่งเป็นลำ
น้ำหลักของแม่น้ำมูลไหลผ่านตัวเมืองด้านทิศเหนือความยาว
ประมาณ 12 กม. ดังรูปที่ 2  

 
รูปที่ 2  พ้ืนที่เทศบาลนครนครราชสีมา 

2.2. วิธีการศึกษา 

2.2.1. การเล ือกและเตร ียมข ้อมูลดาวเท ียมจาก
โปรแกรมกูลเกิลเอิร์ธ 

การศึกษานี้ได้เลือกภาพดาวเทียมจากโปรแกรมกูลเกิลเอิร์ธโปร
เวอร์ชั่น 7.3.3.7786 (64-bit) [8] ในวันที่ 9 เดือนมกราคม 2564 
ซึ่งเป็นช่วงเวลาล่าสุด สำหรับพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมา (ดังรูป
ที่ 3)  

 
รูปที่ 3  ภาพดาวเทียมจากโปรแกรมกูลเกิลเอิร์นในเดือน

มกราคม 2564 สำหรับพ้ืนที่เทศบาลนครนครราชสีมา  

2.2.2. การจำแนกการใช้ที ่ดินและการปกคลุมเรือน
ยอดต้นไม้ด้วยการแปลตีความด้วยสายตา 

ผู้วิจัยได้จำแนกการใช้ที่ดินและการปกคลุมเรือนยอดต้นไม้ด้วย
วิธีการแปลตีความด้วยสายตาในโปรแกรมกูลเกิลเอิร์ธโปร [8] ทั้งนี้
การแปลตีความด้วยสายตาได้อาศัยหลักการพื้นฐาน 8 องค์ประกอบ 
ได ้แก ่ ความเข ้มของส ีและสี (Tone and color) ขนาด (Size) 
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รูปร่าง (Shape) เนื้อภาพ (Texture) รูปแบบ (Pattern) ความสูง
และเงา (Height and shadow) ที ่ต ั ้ง (Site) และความเกี ่ยวพัน 
(Association) นอกจากนี้การแปลตีความภาพเพื่อจำแนกวัตถุได้ดี
และถูกต้องยังขึ้นอยู่กับ 3 ลักษณะของข้อมูลดาวเทียมที่ควรนำมา
ประกอบการพิจารณา ประกอบด้วย ลักษณะการสะท้อนช่วงคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้าของวัตถุ (Spectral characteristic) ลักษณะรูปร่าง
ของวัตถุที ่ปรากฏในภาพ (Spatial characteristic) และลักษณะ
การเปล่ียนแปลงของวัตถุตามช่วงเวลา (Temporal characteristic) 
และแนวทางการแปลตีความด้วยสายตาสำหรับการใช้ที ่ดินจาก
งานวิจัย ได้แก่ Jensen [9] และ MohanRajan et al. [10] และ
แนวทางการแปลตีความด้วยสายตาสำหรับการปกคลุมเรือนยอด
ต้นไม้ในเมืองจากงานวิจัย ได้แก่ DAVEY Resource group [11] 
DAVEY Resource group [12] และ Jantakat and Juntakut [13] 
ที่สำคัญการแปลตีความด้วยสายตาสำหรับการใช้ที่ดินในการศึกษานี้
ได้อาศัยข้อมูลการใช้ที่ดินจากกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2562 เป็นข้อมูล
อ้างอิง [14] ซึ่งในการศึกษาได้นำมาประยุกต์และมีหลักการในการ
แปลตีความการใช้ที่ดินและการปกคลุมเรือนยอดต้นไม้ดังนี้  

1) การแปลตีความการใช้ที่ดินประเภทที่เห็นชัดเจน เข้าใจ และ
วินิจฉัยง่ายที่สุด (เช่น อาคารหรือบ้านเรือน น้ำ และถนน) ไปหา
ยากที่สุด (เช่น พื้นที่เกษตร และพื้นที่ป่าไม้ เพราะปรากฏเป็นโทนสี
เขียวคล้ายกัน)  

2) การแปลตีความจากประเภทการใช้ที่ดินที่คุ้นเคยและพบเห็น
ในชีวิตประจำวัน หรือสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว (เช่น อาคารหรือบ้านเรือน 
ถนน) ทั้งนี ้ขึ ้นอยู่กับประสบการณ์และความรู้พื ้นฐานของผู้แปล
ตีความ 

3) การแปลตีความจากหยาบไปหาละเอียด โดยพิจารณาจาก
ประเภทการใช ้ท ี ่ด ินท ี ่ เป ็นระด ับใหญ่ แล้วจ ึงพ ิจารณาแยก
รายละเอียดในแต่ละประเภทการใช้ที่ดิน  

4) การแปลต ีความเร ียงลำด ับ เป ็นระบบให ้ครบวงจร 
(Compete Cycle) เป็นแต่ละประเภทการใช้ที่ดินไป ไม่ควรสลับไป
สลับมาปะปนกัน เพราะจะมีผลทำให้รายละเอียดของข้อมูลไม่
ต่อเนื่อง หรือบางคร้ังอาจจะขาดหายไปได้ 

5) การแปลตีความโดยใช้ปัจจัยหรือข้อมูลของประเภทการใช้
ที่ดินที่มีความสัมพันธ์กัน (Data Associative) อันเป็นพื้นฐานที่จะ
วินิจฉัยข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 

2.2.3. การประเมินความถูกต้องจากภาคสนามและ
ตารางเมตริซ์ 

การประมาณค่าขนาดตัวอย่าง (Sample size estimation) ได้
เลือกทฤษฎีความน่าจะเป็นของการแจกแจงแบบทวินาม (Binomial 
distribution probability theory) ด ั งสมการของ  Fitzpatrick-
Lins [15] ต่อไปน้ี  

𝑵  
𝒁𝟐 𝒑 𝒒

𝑬𝟐  (1) 

โดยท่ี p คือ เปอร์เซนต์ความถูกต้องที่ต้องการของแผนท่ี
โดยรวม (80%)  

 q คือ 100 – p  
 E คือ ความผิดพลาดท่ียอมให้เกิดขึ้นได้  

 Z คือ ค่า Z จากตารางความเบี ่ยงเบนมาตรฐาน
ปกติ ณ ระดับความเช่ือมั่นที่กำหนด (95%)  

นอกจากนี้การประเมินความถูกต้อง (Accuracy assessment) 
ยังได้ดำเนินการหลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลทดสอบอ้างอิงในพื้นที่
จริงจากตำแหน่งที ่ตั ้งที ่กำหนดการสุ ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั ้นภูมิ 
(Stratified Sampling) ตามประเภทการใช้ที่ดินที่ได้จากการศึกษา
นี้ โดยประมวลผลจำนวนการสุ่มตัวอย่างในโปรแกรมควอนตัมจีไอ
เอส (Quantum GIS) หรือ คิวจีไอเอส (QGIS) เดสท้อปเวอร์ชั่น 
3.10.12 และจากนั้นแสดงผลด้วยตารางเมตริกซ์เพื ่อคำนวณหา
ความถูกต้องด้วยสถิติพรรณนาแบบง่าย (Simple description 
statistics)  

3. ผลการศึกษาและการอภิปราย 

3.1. การใช้ที่ดินในเทศบาลนครนครราชสมีา  

การใช้ที่ดินในเทศบาลนครนครราชสีมา ด้วยวิธีการแปลตีความ
ด้วยสายตาจากภาพดาวเทียมกูลเกิลเอิร์ธในโปรแกรมกูลเกิลเอิร์ธโปร 
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2564 และมีค่าประเมินความถูกต้อง ประมาณ 
80.12 เปอร์เซ็นต์ และผลการใช้ที่ดินในเทศบาลฯ ดังแสดงในตาราง
ที่ 1 และรูปที่ 4  พ้ืนที่ป่าไม้ธรรมชาติ  

ตารางท่ี 1  การใช ้ท ี ่ ด ินปี  2564 สำหร ับพ ื ้ นท ี ่ เทศบาลนคร
นครราชสีมา  

ประเภท  พ้ืนที่  
(ตร.กม.)  

เปอร์เซ็นต์  

1. พ้ืนที่ป่าไม้ธรรมชาติ  4.11  10.88  
2. พ้ืนที่เกษตรกรรม  10.23  27.08  
3. พ้ืนที่เมืองและสิ่งปลูกสร้างประเภท
เมือง  

20.30  53.73  

4. พ้ืนที่แหล่งน้ำ  1.04 2.75  
5. พ้ืนที่อ่ืนๆ  2.10 5.56  
รวม  37.78  100.00 
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รูปที่ 4  การใช้ที่ดินปี 2564 สำหรับพ้ืนที่เทศบาลนคร

นครราชสีมา จากภาพดาวเทียมกูลเกิลเอิร์ธ เมื่อวันที่ 9 
มกราคม 2564  

3.2. การปกคลุมเรือนยอดต้นไม้ในเทศบาลนคร
นครราชสีมา  

การปกคลุมเรือนยอดต้นไม้ในเทศบาลนครนครราชสีมา ด้วย
วิธีการแปลตีความด้วยสายตาจากภาพดาวเทียมกูลเกิลเอิร์นใน
โปรแกรมกูลเกิลเอิร์นโปร เมื ่อวันที่ 9 มกราคม 2564  และมีค่า
ประเมินความถูกต้อง ประมาณ 92.16 เปอร์เซ็นต์ โดยมีการปกคลุม
เรือนยอดต้นไม้ในเทศบาลฯ (พื้นที่เทศบาลฯ ทั้งหมด 37.78 ตร.
กม.) ประมาณ 19.31 ตร.กม. (51.11%) โดยพบการปกคลุมเรือน
ยอดต้นไม้มากที่สุดในประเภทการใช้ที่ดินพื้นที่เมืองและสิ่งปลูก
สร้างประเภทเมือง ประมาณ 8.24 ตร.กม. และคิดเป็นร้อยละ 
21.81 ขณะที่การปกคลุมเรือนยอดต้นไม้น้อยที่สุดในประเภทพื้นที่
อื่นๆ เช่น ถนน และบริเวณริมขอบน้ำ ประมาณ 1.80 ตร.กม. และ
คิดเป็นร้อยละ 4.76 และแสดงดังตารางที่ 2 และรูปที่ 5  
ตารางท่ี 2 การปกคลุมเรือนยอดต้นไม้ในการใช้ที่ดินต่างในเทศบาลนคร
นครราชสีมา   
ประเภท  พื้นที่ (ตร.กม.) 

และเปอร์เซ็นต์ 
การปกคลุมเรือน
ยอดต้นไม้ (ตร.กม.) 
และเปอร์เซ็นต์ใน 

1. พื้นที่ป่าไม้ธรรมชาติ  4.11 (10.88)  4.11 (10.88)  
2. พื้นที่เกษตรกรรม  10.23 (27.08)  5.16 (13.66)  
3.พื้นที่เมืองและสิ่งปลูก
สร้างประเภทเมือง  

20.30 (53.73)  8.24 (21.81)  

4. พื้นที่แหล่งน้ำ  1.04 (2.75)  0 (0.00)  
5. พื้นที่อื่นๆ  2.10 (5.56)  1.80 (4.76) 
รวม  37.78 (100.00)  19.31 (51.11)  

 

 
รูปที่ 5  การปกคลุมเร ือนยอดต้นไม ้ในพื ้นท ี ่ เทศบาลนคร

นครราชสีมา จากภาพดาวเทียมกูลเกิลเอิร์ธเมื่อวันที่ 9 
มกราคม 2564  

4. สรุป 

การใช้ที่ดินเทศบาลนครนครราชสีมา (พื้นที่เทศบาลฯ ทั้งหมด 
37.78 ตร.กม.) พบว่ามีการใช้ที่ดินประเภทพื้นที่เมืองและสิ่งปลูก
สร้างประเภทเมืองมากที่สุด ประมาณ 20.30 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 
53.73  ขณะที่การใช้ที่ดินประเภทพ้ืนที่แหล่งน้ำน้อยที่สุด 1.04 ตร.
กม. คิดเป็นร้อยละ 2.75 สำหรับการปกคลุมเรือนยอดต้นไม้มาก
ที่สุดในประเภทการใช้ที่ดินพ้ืนที่เมืองและส่ิงปลูกสร้างประเภทเมือง 
ประมาณ 8.24 ตร.กม. และคิดเป็นร้อยละ 21.81 ขณะที่การปก
คลุมเรือนยอดต้นไม้น้อยที่สุดในประเภทพื้นที่อื่นๆ เช่น ถนน และ
บริเวณริมขอบน้ำ ประมาณ 1.80 ตร.กม. และคิดเป็นร้อยละ 4.76 
ซึ่งผลการศึกษาที่ได้นี้จะนำไปใช้เป็นสารสนเทศเชิงพื้นที่สำหรับการ
พัฒนาเมืองสีเขียวในเทศบาลฯ โดยมีข้อเสนอแนะสำหรับงานต่อไป 
คือ ควรศึกษาปัจจัยที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ที่ดินและการ
ปกคลุมเรือนยอดต้นไม้ เพราะการใช้ที่ดินแต่ละประเภทมีเงื่อนไขท่ี
แตกต่างกันออกไป ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการจะเพิ่มหรือลดการปก
คลุมเรือนยอดต้นไม้ และจะได้นำไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการ
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของเทศบาลนครนครราชสีมาต่อไป  

5. กิตติกรรมประกาศ 

บทความนี้ได้รับทุนสนับสนุนงบประมาณปี 2564 จากคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน ดังนั ้นคณะผู ้ว ิจ ัยขอขอบพระคุณสำหรับการสนับสนุน
งบประมาณการนำเสนผลงานในคร้ังนี้  
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เปรียบเทียบการรงัวัดเพ่ือคำนวณปริมาตรด้วยเครือ่งเลเซอร์สแกนภาคพ้ืนดินและอากาศยานไรค้นขบัในพ้ืนท่ีเหมืองแม่เมาะ  
จังหวัดลำปาง 

COMPARISON OF TERRESTRIAL LASER SCANNER (TLS) AND UNMAN AERIAL VEHICLE (UAV) FOR VOLUME 
DETERMINATION IN MAE MOH MINE, LAMPANG 

ธีรดนย์ ทองคำ1,* ธเนศพล บุญประกอบ1 บุญฤทธิ์ เขียวอร่าม1 ส.อ.ภานุวัฒน์ ทะนะอ้น1 อัษฎาวุธ ตอนจักร์1 จักรกฤษณ์ สิทธิยศ1  
ส.อ.วีระเชษฐ์ แปงเขียว1 ส.อ.วรวุฒิ สวัสดี1 และ ธนนันท์ แสนคำลือ1 

1 วิศวกรสำรวจ, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, จังหวัดลำปาง, ประเทศไทย 
*Corresponding author address: 597050@egat.co.th 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของการรังวัดปริมาตรดินและถ่านหินในเหมืองแม่เมาะโดยใช้การรังวัดด้วยเคร่ืองเลเซอร์
สแกนภาคพื้นดิน ซึ่งเป็นวิธีการรังวัดที่มีความถูกต้องสูงและใช้ตรวจสอบปริมาตรการขุดขนดินและถ่านหินของเหมืองแม่เมาะในปัจจุบัน 
เปรียบเทียบกับการรังวัดด้วยอากาศยานไร้คนขับ ที่ใช้หลักการประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศจากอากาศยานแบบปีกตรึง (Fix wing) รุ่น Wingtra 
One ประมวลผลแบบ Post Processing Kinematic (PPK) พร้อมหมุดควบคุมภาพถ่ายทางอากาศ โดยผลของการเปรียบเทียบค่าแตกต่างของการ
รังวัดปริมาตรในพื้นที่ตัวอย่าง 3 พื้นที่ บริเวณเขตบ่อเหมืองแม่เมาะ พบว่าปริมาตรที่รังวัดได้หารด้วยขนาดพื้นที่แตกต่างกันในระดับไม่เกิน 8 
เซนติเมตร ซึ่งสามารถนำมาใช้ในงานรังวัดเก็บรายละเอียดที่ไม่ต้องการความละเอียดถูกต้องสูงมากได้ โดยประหยัดเวลาการทำงานภาคสนามและ
เพ่ิมพ้ืนที่การรังวัดในแต่ละวันได้กว้างมากยิ่งขึ้น 
คำสำคัญ: อากาศยานไร้คนขับ, เคร่ืองเลเซอร์สแกนภาคพ้ืนดิน, เหมืองแม่เมาะ 

Abstract 

The aim of this study is to compare Terrestrial Laser Scanner (TLS) and Unmanned Aerial Vehicle (UAV) for volume 
determination. Nowadays, TLS is a high accuracy equipment for coal and overburden waste volume determination in Mae 
Moh mine, Lampang province. UAV is also used to measure coal and overburden waste volume according to aerial 
photogrammetry theory by using Wingtra One fixed-wing UAV with GNSS Post Processing Kinematic (PPK) and Ground Control 
Point (GCP). Both equipment operated in three study areas in Mae Moh mine pit. The result of comparison indicated volume 
per area different less than 8 cm. Hence, it is acceptable for UAV to be used in a common accuracy requirement work, which 
can save time to operate and cover larger areas in each operation. 
Keywords: UAV, Terrestrial Laser Scanner, Mae Moh mine 

 
1. คำนำ 

การรังวัดเพื่อคำนวณปริมาตรการขุดขนดินและถ่านหินของ
เหมืองแม่เมาะในปัจจุบันใช้วิธ ีร ังวัดด้วยเครื ่องเลเซอร์สแกน
ภาคพื้นดิน (Terrestrial Laser Scanner, TLS) โดยการนำอุปกรณ์
ไปตั้งสแกนบริเวณพื้นที่การทำงานขุดขน ซึ่งในหลายพื้นที่การต้ัง
กล้องบนพื้นดินมักจะถูกบดบังการมองเห็นจากกองดิน เครื่องจักร 
และยานพาหนะต่าง ๆ ที่ดำเนินการอยู่ภายในบ่อเหมือง ทำให้
เสียเวลาในการเพิ่มจุดตั้งกล้องในการสแกนหลายครั้ง และในหลาย
พื้นที่การหาตำแหน่งที่เหมาะสมต่อการตั้งอุปกรณ์เลเซอร์สแกน
ภาคพ้ืนดินนั้นเป็นไปได้ยาก จากงานวิจัยที่เปรียบเทียบปริมาตรการ
รังว ัดจากอากาศยานไร้คนขับ (Unman Aerial Vehicle, UAV) 
และการใช้กล้องประมวลผลรวม (Total Station) ในพ้ืนที่บ่อเหมือง

แม่เมาะพบว่ามีความเป็นไปได้ที ่จะนำอากาศยานไร้คนขับมาใช้
รังวัดควบคู่ไปกับวิธีการทำงานในปัจจุบัน ถึงแม้ว่าผลการวิจัยในคร้ัง
นั้นจะยังไม่ผ่านเกณฑ์ความถูกต้องที่เหมาะสมสำหรับการรังวัดใน
เหมืองแม่เมาะก็ตาม [1] หลังจากนั้นได้มีการทดสอบการทำงาน
ร่วมกันระหว่างเครื่องเลเซอร์สแกนภาคพื้นดินและอากาศยานไร้
คนขับในพ้ืนที่บ่อเหมืองเปิดทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน
จำนวน 3 แห่งพบว่าข้อมูลจากทั้งสองอุปกรณ์มีความใกล้เคียงกัน
กว่า 90% [2] ประกอบกับเทคโนโลยีของอากาศยานไร้คนขับที่
พัฒนามากยิ่งขึ ้น และข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้นจากการรังวัดด้วย
เครื่องเลเซอร์สแกนภาคพื้นดิน ทำให้มีความเป็นไปได้ที่ผลลัพธ์จาก
การรังวัดทั้งสองอุปกรณ์มีความใกล้เคียงกันมากยิ่งขึ้น 
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2. ทฤษฎีที่ใช้ในการวจิัย  

การนำภาพถ่ายทางอากาศมาใช้สำหรับการหาตำแหน่งของ
วัตถุบนพื้นดินนั้นอาศัยหลักการซ้อนทับกันของภาพถ่ายแต่ละภาพ 
ทำให้เกิดเป็นแบบจำลองสามมิติขึ้น โดยอ้างอิงจากทฤษฎีการรังวัด
ด้วยภาพถ่ายเชิงเลข และสำหรับการหาแบบจำลองสามมิติของ
เครื ่องเลเซอร์สแกนภาคพื ้นดินนั้น อาศัยหลักการรังว ัดด้วย
เครื ่องเลเซอร์สแกนภาคพื ้นดิน โดยใช้การวัดระยะด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

2.1. ทฤษฎีการรังวัดด้วยภาพถ่ายเชิงเลข 

การถ่ายภาพทางอากาศทั้งจากอากาศยานและอากาศยานไร้
คนขับใช้ทฤษฎีการรังวัดด้วยภาพถ่ายเชิงเลข (Photogrammetry) 
ในการประมวลผลทั้งสิ ้น โดยขั้นตอนการทำงานเริ่มจากการวาง
แผนการบินเป็นแนวเส้นตรง ให้มีการซ้อนทับของข้อมูลระหว่าง
ภาพถ่ายสองภาพด้านหน้า-หลัง (Overlap) และการซ้อนทับของ
ข้อมูลระหว่างแนวบิน (Sidelap) ซึ่งการซ้อนทับนี้จะมากหรือน้อย
ขึ้นอยู่กับต้องการความละเอียดของข้อมูลในรูปแบบสามมิติและ
ลักษณะความซับซ้อนของพื้นที่เก็บข้อมูล ตามปกติภาพถ่ายแต่ละ
ภาพจะมีการระบุตำแหน่งพิกัดจุดเปิดถ่ายของกล้องถ่ายรูปด้วย
อ ุปกรณ ์ร ับส ัญญาณดาวเท ียม  Global Navigation Satellite 
System หรือ GNSS ที่ติดอยู่กับอากาศยาน เมื่อได้ภาพถ่ายที่ทับ
ซ ้อนกันในพื ้นท ี ่สนใจมาแล้วจะมีการนำเข ้าส ู ่คอมพิวเตอร์
ประมวลผล เพ ื ่อจ ัดทำการว ัดสอบกล้องถ ่ายภาพ (Camera 
Calibration) และการหมุนภาพ (Image Orientation) ตามปกติ
แล้วการวัดสอบกล้องถ่ายภาพจะมีการทำในห้องปฏิบัติการ แต่
โปรแกรมประมวลผลจะมีการคำนวณการวัดสอบและการหมุนภาพ
ร่วมด้วยโดยอาศัยการคำนวณจากจุดร่วม (Tie point) เดียวกันที่
ปรากฎอยู ่ในสองภาพขึ ้นไป จุดร่วมเหล่านี ้จะถูกตรวจหาโดย
โปรแกรมประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศโดยอัตโนมัติโดยอาศัย
พิกัดตำแหน่งจุดเปิดถ่ายภาพร่วมคำนวณด้วย และประมาณค่าการ
หมุนของภาพ (Exterior Orientation parameters) และปรับแก้ 
(Adjustment) จนได้ค่าตำแหน่งและการหมุน (Xo, Yo, Zo, ω, 
φ ,κ ) ที่ใกล้เคียงความเป็นจริงและสามารถค้นหาจุดร่วมของ
ภาพถ่ายได้ [3] 

เมื่อได้พารามิเตอร์ค่าการวัดสอบกล้องและการหมุนของภาพ
แล้วก็สามารถนำมาคำนวณตามวิธี Automated Dense Image 
Matching Techniques ได้เป็น Point Cloud ที่มีค่าพิกัดแบบสาม
มิติและมีสีตามภาพถ่ายออกมา ซึ่งสามารถนำ Point Cloud ไป
จัดทำเป็นพื ้นผิวสามมิติ (Digital Surface Model; DSM) ต่อไป 
ขั้นตอนการประมวลผลภาพถ่ายเชิงเลขแสดงตามรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 การรังวัดยึดโยงค่าพิกัดทางตรง (Direct Georeferencing) 

การรังวัดด้วยภาพถ่ายทางอากาศท่ีต้องการความละเอียดสูงนั้น
จำเป็นที่จะต้องมีจุดควบคุมภาพถ่ายภาคพื้นดิน (Ground Control 
Points; GCP) ที่มีค่าพิกัดสามมิติถูกต้องสูง และสามารถมองเห็นได้
เด่นชัดจากภาพถ่ายทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ โดยส่วน
ใหญ่จะใช้วิธีการรังวัดด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS แบบ 
Fast static หร ือแบบ Real Time Kinematic (RTK) และม ีการ
กระจายตัวอย่างดีทั่วทั้งพื้นที่บินถ่ายภาพ ตามหลักเรขาคณิต ดังรูป
ที่ 2 

 
รูปที่ 2 การกระจายตัวของ GCP ของพ้ืนที่ในรูปแบบต่าง ๆ 

2.2. ทฤษฎีการรังวัดด้วยเครื่องเลเซอร์สแกนภาคพ้ืนดิน 

การรังวัดด้วยเครื่องเลเซอร์สแกนภาคพื้นดินอาศัยหลักการหา
ตำแหน่งพิกัดจุดที่รังวัดด้วยการทราบพิกัดของจุดตั้งเครื่องสแกน 
และมุมอะซิมุท (Azimuth) ซึ ่งการทำงานจริงจะสามารถทราบ
มุมอะซิมุทได้จากการตั้งเป้าเล็งที ่ทราบพิกัดที่อยู ่ห่างออกไปใน
ระยะทางที่เหมาะสม วิธีหาตำแหน่งพิกัดแบบนี้เรียกว่าการรังวัดยึด
โยงค่าพิกัดทางตรง (Direct Georeferencing) แสดงในรูปที่ 3 

 

รูปที่ 3 การรังวัดยึดโยงค่าพิกัดทางตรง (Direct Georeferencing) 

การรังวัดยึดโยงค่าพิกัดทางตรงนี้ให้ค่าความถูกต้องดีกว่าการ
รังวัดค่าพิกัดทางอ้อม (Indirect Georeferencing) โดยเฉลี่ยแล้วให้
ค่าความถูกต้องที่ RMSE 1.6 เซนติเมตร ที่ระยะการรังวัด 90 เมตร 
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และการตั้งเครื่องสแกนหลายครั้งในพื้นที่เดียวกันให้ผลลัพธ์การ
สแกนที่ถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น [4] 

สำหรับการทำงานของเครื ่องเลเซอร์สแกนภาคพื้นดินนั้นมี
หลักการวัดอยู่สองแกน ได้แก่ แกนราบ (Horizontal) และแกนด่ิง 
(Vertical) ของกล้อง โดยมีจุดกำเนิดเลเซอร์เป็นจุดศูนย์กลางในการ
ใช้อ้างอิงตำแหน่งวัตถุที ่ถูกตกกระทบทั้งหมด ซึ่งสามารถทราบ
ตำแหน่งได้จากองค์ประกอบสามประการ คือ มุมราบ มุมดิ่ง และ
ระยะทางจากจุดกำเนิดไปยังวัตถุ สำหรับการคำนวณมุมราบและมุม
ดิ่งนั้นอ้างอิงจากมุมในการหมุนของแกนราบและแกนดิ่งของกล้อง 
แต่การวัดระยะทางของเครื่องเลเซอร์สแกนภาคพื้นดินไปยังวัตถนุั้น
อาศัยหลักการสามรูปแบบ คือ การวัดระยะเวลาของแสงเลเซอร์ 
(Pulse round trip time) และการว ัดความต ่างเฟสของคลื่น 
( Phase shift measurement) และก า ร ร ั ง ว ั ด ส า ม เ หล ี ่ ย ม 
(Triangulation) [5] 

สำหรับหลักการทำงานของเครื ่องเลเซอร์สแกนภาคพื้นดิน
ระยะไกลที่นำมาใช้งานภายในเหมืองขนาดใหญ่นั้นอาศัยหลักการวัด
ระยะทางด้วยเวลาของการเดินทางแสงเลเซอร์ในระดับนาโนวินาที 
ด้วยสมการ 

𝒓 𝒄 ∙ ∆𝒕 𝟐⁄  (1) 

เมื่อ r คือระยะทางจากจุดกำเนิดไปยังวัตถุ, c คือความเร็วแสง
ที่ 299,792,458 m/s และ t คือเวลาในการส่งไปและรับสัญญาณ
กลับของคลื่น ยกตัวอย่างเช่นในระยะเวลา 5 นาโนวินาที คลื่นจะ
เดินทางได้ระยะ 1.5 เมตร เป็นต้น และการปล่อยคลื ่นเลเซอร์
ออกไปแต่ละครั้งอาจกระทบวัตถุมากกว่า 1 ชิ้น เช่นการกระทบ
ใบไม้แล้วสะท้อนกลับเป็นคลื ่นแรก คลื ่นบางส่วนทะลุผ่านไป
สะท้อนวัตถุด้านหลังตามมาเป็นคล่ืนที่สอง คล่ืนที่สาม ไปจนถึงคล่ืน
สุดท้าย แต่หากปล่อยคล่ืนออกไปยังทิศทางที่ไม่มีวัตถุต้ังอยู่ หรืออยู่
ไกลเกินกว่าที่กล้องจะตรวจจับได้ คลื่นก็จะไม่สะท้อนกลับมาทำให้
จุดบริเวณน้ันไม่มีข้อมูล 

3. วิธีการวิจัย 

การทำงานเปรียบเทียบการรังวัดจากเครื ่องเลเซอร์สแกน
ภาคพื้นดินและอากาศยานไร้คนขับ โดยจะยึดถือปริมาตรที่ได้จาก
การรังวัดด้วยเคร่ืองเลเซอร์สแกนภาคพ้ืนดินเป็นค่าอ้างอิง เนื่องจาก
ไม่สามารถหาปริมาตรที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่รังวัดขุด-ขน ขนาดใหญ่
ได้ และในปัจจุบัน กฟผ. ได้มีการทดสอบและรับรองผลการรังวัด
จากเครื่องเลเซอร์สแกนภาคพื้นดินแล้วว่ามีผลอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับ
ได้ สถานที่ทำการวิจัยจะใช้พื้นที่บางส่วนของบ่อเหมืองแม่เมาะ 
อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยทำการเก็บข้อมูลรังวัดจาก
เครื่องเลเซอร์สแกนภาคพื้นดินและข้อมูลจาก UAV ที่ความละเอยีด
จุดภาพแตกต่างกันสองรูปแบบคือ ความละเอียดบนพื้นที่หรือระยะ
บ น พ ื ้ น ดิ น ( Ground Sampling Distance; GSD) ข น า ด  

1.5 cm /pixel และ 2.5 cm/pixel ด้วยการบินที่เพดานบินตา่งกัน 
ก่อนนำมาตรึงค่าพิกัดภาพถ่าย ประมวลผลและเปรียบเทียบตาม
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานวิจัยใน รูปที่ 4 

 
รูปที่ 4 ผังงานขั้นตอนการวิจัย 

3.1. อุปกรณ์ที่ใช้ในงานวิจัย 

ในงานวิจัยนี้ได้ใช้อุปกรณ์สองประเภทเพื่อนำมาใช้เปรียบเทยีบ
การทำงานกัน ได้แก่ กลุ ่มงานสแกนภาคพื ้นดิน และกลุ ่มงาน
ภาพถ่ายทางอากาศจากอากาศยานไร้คนขับ 

กลุ่มงานสแกนภาคพื้นดินใช้งานเครื่องเลเซอร์สแกน Maptek 
I-site XR3 จากประเทศออสเตรเลีย ระยะการสแกน 2.5 - 2,400 
เมตร มุมการสแกนทางราบ 360° และทางดิ่ง 100° [6] พร้อมกับ
อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม GNSS Trimble R10 ที่รับสัญญาณ
ดาวเทียมในรูปแบบ RTK ที่ความถูกต้องทางราบ±8 mm + 1 ppm 
และความถูกต้องทางด่ิง ±15 mm + 1 ppm [7] ใช้สำหรับการวาง
ตำแหน่งหมุดควบคุมสำหรับตั้งกล้องสแกนและเป้าสำหรับอ้างอิง
มุมอะซิมุท 

กล ุ ่ มงานภาพถ ่ ายทางอากาศใช ้อากาศยานไร ้คนขับ  
Wingtra One จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นอากาศยานแบบปีก
ตรึง (Fix wing) สองใบพัด ความยาวปีก 125 เซนติเมตร ระยะเวลา
การบินสูงสุด 55 นาที ที่ความเร็ว 35.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กล้อง
ถ่ายภาพ Sony RX1RII ความละเอียด 42 Megapixels ที่ความยาว
โฟกัส 35 mm [8] พร้อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม GNSS 
Trimble R10 ในการวางตำแหน่ง GCP มีลักษณะเป็นแผ่นไวนิล
ลายตารางหมากรุกสีขาวดำขนาด 1×1 เมตร ด้วยวิธีการรังวัดแบบ 
RTK ต่อจุดใช้เวลา 3 นาที จากการอ้างอิงเวลาที่ใช้รังวัดจากผู้ผลิต
หลายราย [9] และระเบียบกรมที่ดิน [10] ทั้งนี้ได้มีการทดสอบใน



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

SGI-06-4 

พ้ืนที่บ่อเหมืองแม่เมาะแล้วว่าสามารถรังวัดอ้างอิงค่าพิกัดจากสถานี
รับสัญญาณดาวเทียมถาวร (Continuously Operating Reference 
Stations; CORS) ที่ติดตั ้งอยู่ในพื้นที่เหมืองแม่เมาะด้วยวิธีรังวัด
แบบ RTK ได้ [11] 

 
รูปที่ 5 อุปกรณ์ที่ใช้ในงานวิจัย Maptek I-site Laser scanner 

(ซ้ายบน) แผ่นเปา้ควบคุมภาพถ่าย GCP (ขวาบน) 
Wingtra One UAV (ขวาล่าง) 

3.2. การรังวัดภาคสนาม 

การรังวัดภาคสนามเพื ่อให้เกิดการควบคุมปัจจัยด้านสภาพ
อากาศและการหาตำแหน่งด้วยดาวเทียม GNSS ที่ไม่เกี ่ยวข้อง
ออกไปมากที ่สุด ในแต่ละพื ้นที ่ทดสอบจะต้องมีการรังวัดจาก
เครื่องเลเซอร์สแกนภาคพื้นดินและอากาศยานไร้คนขับในวันและ
เวลาเดียวกัน ในวันที่ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีเมฆปกคลุม โดยที่ช่วงเวลา
รังวัดคือ 9:00 – 11:30 น. เพื ่อหลีกเลี ่ยงอากาศร้อนจัด และ
หลีกเลี ่ยงช่วงเวลาที ่มีเงาจากการตกกระทบของแสงอาทิตย์สูง
ในช่วงเช้าหรือเย็นของวัน สำหรับการเลือกพื้นที่ทดสอบนั้นจะเป็น
พื้นที่ที ่ไม่มีการเคลื่อนไหวมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว โดยจะไม่มี
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์อื่นใด ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรังวัดอยู่ในพื้นที่ 
โดยเลือก 3 พื้นที่ที่มีความเหมาะสมและมีลักษณะภูมิประเทศและ
พ้ืนผิวที่แตกต่างกัน ดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 พ้ืนที่ทดสอบภายในบ่อเหมืองแม่เมาะ 

ชื่อพื้นที ่ วัสดุพื้นผิว ประเภทรถขุด 
T1 หินดินดาน Backhoe 
T2 ถ่านหินลิกไนต ์ Shovel 
T3 ดินแดง Bucket Wheel 

แต่ละพ้ืนที่มีตำแหน่งที่ต้ัง ดังรูปที่ 6 และมีลักษณะพ้ืนที่ ดังรูปที่ 7 

 

รูปที่ 6 แผนท่ีตำแหน่งที่ต้ังพ้ืนที่ทดสอบภายในบ่อเหมือง 
แม่เมาะ 

 

รูปที่ 7 พ้ืนที่ทดสอบภายในบ่อเหมืองแม่เมาะ พ้ืนที่ T1 (บน), 
พ้ืนที่ T2 (ล่างซ้าย) และ พ้ืนที่ T3 (ล่างขวา) 

เครื ่องเลเซอร์สแกนภาคพื้นดินสแกนแต่ละพื้นที่เพื ่อใช้เป็น
พื้นผิวอ้างอิงใช้ความละเอียดที่ระยะห่างระหว่างจุดสแกนสองจุด  
8 เซนติเมตร ที่ระยะ 100 เมตร โดยการตั้งจุดสแกนหลายครั้งมา
ทับซ้อนกันจนได้ข้อมูลครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด มีรายละเอียดและ
ระยะเวลาการสแกน ระยะเวลาการขึ้นบินอากาศยานไร้คนขับบน
ท้องฟ้าที่ไม่รวมเวลาติดตั้ง GCP ตามตารางที่ 2 จะสังเกตได้ว่า
ระยะเวลาที่ใช้ในสนามของการเก็บข้อมูลด้วยเครื่องเลเซอร์สแกน
ภาคพื้นดินจะมากกว่าการเก็บข้อมูลภาคสนามของอากาศยาน 
ไร้คนขับอยู ่ 3 – 6 เท่า แต่กลับใช้ระยะเวลาการประมวลผล 
น้อยกว่า 50% เมื่อนำเวลาที่ใช้ภาคสนามและการประมวลผลมา
ผนวกกัน การรังวัดด้วยอากาศยานไร้คนขับจะใช้เวลาน้อยกว่า
เล ็กน ้อย  ท ั ้ งน ี ้ การเก ็บข ้อม ูลด ้วยอากาศยานไร ้คนข ับจะ
ประหยัดเวลาไปได้มากหากพื้นที่การรังวัดปริมาตรมีขนาดที่กว้าง
ใหญ่เพิ่มขึ้น เพราะจะต้องเพิ่มจำนวนครั้งการติดตั้งเครื่องเลเซอร์
สแกนภาคพื้นดินและใช้เวลาไปกับงานสนามที่เพิ่มขึ้น โดยงานวิจัย
นี ้ได้ควบคุมจำนวนบุคลากรและกำลังคนที ่ใช้อุปกรณ์ในแต่ละ
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เคร่ืองมือวัดไว้เท่ากัน 

ตารางท่ี 2 จำนวนคร้ัง ระยะเวลาการสแกนและระยะเวลาถ่ายภาพ
ทางอากาศในแต่ละพ้ืนที่ 

ชื่อพ้ืนท่ี T1 T2 T3 
จำนวนจุดตั้งการสแกน 5 ครั้ง 3 ครั้ง 4 ครั้ง 
เวลาที่ใช้ในการสแกนด้วย
เครื่องเลเซอร์สแกน 90 นาที 45 นาที 75 นาที 

เวลาในการประมวลผล
ข้อมูลจากเครื่องเลเซอร์
สแกน 

30 นาที 25 นาที 45 นาที 

เวลาที่ใช้ในการถ่ายภาพ
ด้วย UAV 13 นาที 13 นาที 15 นาที 

เวลาการประมวลผล
ข้อมูลจาก UAV 60 นาที 45 นาที 75 นาที 

การบินในแต่ละพื้นที่จะขึ้นบิน 1 ครั้ง โดยบินที่ความสูงการ
วางแผนให้  GSD เป ็น  1 .5 cm/pixel ที่  Overlap 80% และ 
Sidelap 70% แล้วเปลี่ยนความสูงให้ GSD เป็น 2.5 cm/pixel ที่ 
Overlap 70% และ Sidelap 65% สำหรับการวางตำแหน่ง GCP 
ในแต่ละพื้นที่จะคำนึงถึงการกระจายตัวให้ทั่วทั้งพื้นที่ตามหลักการ
ถ่ายภาพทางอากาศ และแต่ละพื้นที่จะมี GCP ประมาณ 6 – 8 จุด 
และจุดทดสอบ (Check Point) 4 จุด [12] โดยในแต่ละพื ้นที ่มี
จำนวนภาพและจำนวน GCP ดังตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 จำนวนภาพถ่ายจาก UAV และจำนวน GCP ที่ใช้ในแต่
ละพ้ืนที่ 

ชื่อ
พ้ืนท่ี 

จำนวนภาพท่ี 
GSD 1.5 cm 

จำนวนภาพท่ี 
GSD 2.5 cm 

จำนวน  
GCP 

จำนวน  
Check 
Point 

T1 287 48 7 4 
T2 226 50 6 4 
T3 279 62 8 4 

3.3. การประมวลผล 

หลังจากที่ได้ข้อมูลภาคสนามมาแล้ว ได้นำข้อมูลการสแกนด้วย
เครื ่องเลเซอร์สแกนภาคพื ้นดินมาประมวลผลผ่านโปรแกรม 
Maptek Point Studio เพื่อรวมจุดจากการสแกนหลายครั้งให้เป็น 
Point Cloud แล้วสร้างพ้ืนผิวสามมิติออกมาเป็นพ้ืนผิวอ้างอิง  

สำหรับข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศจากอากาศยานไร้คนขับจะถูก
นำมาระบุตำแหน่งให้ภาพมีความถูกต้องมากขึ้นด้วยการตรึงค่าพิกัด
จากสถานีฐานรับสัญญาณดาวเทียม GNSS (CORS) ของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ตั้งอยู่บริเวณที่ทำการเหมืองแม่เมาะ 
ผ ่ า น ว ิ ธ ี ก า ร  Post Processing Kinematic (PPK) และน ำม า
ประมวลผลภาพให้เป็น Point Cloud ด้วยหลักการทฤษฎีการรังวัด
ด้วยภาพถ่ายเชิงเลขผ่านโปรแกรม Pix4D Mapper ด้วยความ

ละเอียด Point Cloud ที่ 2 เท่าของขนาด GSD ก่อนนำไปสร้าง
พื ้นผ ิวสามมิต ิและคำนวณปริมาตรเปรียบเทียบในโปรแกรม 
Maptek Point Studio 

4. ผลการวิจัยและวิเคราะห์ผล 

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการประมวลผลด้วยภาพถ่าย
ทางอากาศจากอากาศยานไร้คนขับ ได้ทำการตรวจสอบจุดทดสอบ 
(Check Point) จากแต่ละพื ้นที่ พบว่ามีความคลาดเคล่ือนทาง
ตำแหน่งที่ได้จากการประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศที่ตรึงพิกดัด้วย 
GCP แล้ว กับตำแหน่งที ่ได้จากเครื ่องรับสัญญาณ GNSS พบว่า
ข้อมูลมีค่าความคลาดเคลื่อน RMS ทางตำแหน่งทางราบสูงสุด 1.5 
เซนติเมตร ทางดิ่ง 6.2 เซนติเมตร ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกันในแต่ละ
พื้นที่ทดสอบทั้งหมดพบว่าค่าความคลาดเคลื่อนของจุดทดสอบหาก
บินที่ความละเอียด GSD 2.5 เซนติเมตรจะสูงกว่าการบินที่ระดับ 
GSD 1.5 เซนติเมตรเล็กน้อย ดังตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบค่า RMS ความคลาดเคล่ือนทาง
ตำแหน่งของจุดทดสอบในแต่ละพ้ืนที่ 

ช่ือพ้ืนท่ี 
UAV 
GSD 

ค่า RMS ความคลาดเคลื่อนของจุดทดสอบ (m) 
E N ทางราบ ทางดิ่ง 

T1 
1.5 cm 0.008 0.005 0.009 0.016 
2.5 cm 0.010 0.011 0.015 0.027 

T2 
1.5 cm 0.009 0.010 0.013 0.046 
2.5 cm 0.006 0.014 0.015 0.062 

T3 
1.5 cm 0.004 0.004 0.006 0.010 
2.5 cm 0.004 0.006 0.007 0.010 

หลังจากนำข้อมูล Point Cloud และพื้นผิวจากเครื่องเลเซอร์
สแกนภาคพื้นดินและข้อมูลอากาศยานไร้คนขับมาเปรียบเทียบกัน
ในด้านขนาดพบว่าจำนวนจุดข้อมูล Point Cloud ของอากาศยาน
ไร้คนขับมีข้อมูลมากกว่าจำนวนข้อมูลที่ได้จากเครื่องเลเซอร์สแกน
ภาคพื้นดินประมาณ 60 เท่าที่ GSD 1.5 เซนติเมตร และ 15 - 20 
เท่าที่ GSD 2.5 เซนติเมตร ดังตารางที่ 5 

ตารางท่ี 5 จ ำ น วน จ ุ ด  Point cloud ท ี ่ ไ ด ้ จ า ก ข ้ อ ม ู ล จ า ก
เคร่ืองเลเซอร์สแกนภาคพ้ืนดินและอากาศยานไร้คนขับ 

ช่ือพ้ืนท่ี 
จำนวนจุด Point Cloud (ล้านจุด) 

Laser Scanner 
UAV (GSD 1.5 

cm) 
UAV (GSD 2.5 

cm) 
T1 0.233 17.875 4.923 
T2 0.202 11.238 3.276 
T3 0.226 11.127 3.385 

จากการประมวลผลเพื่อคำนวณปริมาตรที่แตกต่างกันระหว่าง
พื้นผิวจากการรังวัดจากเครื่องเลเซอร์สแกนภาคพื้นดินและพื้นผิว
จากภาพถ่ายด้วยอากาศยานไร้คนขับที่ GSD 1.5 เซนติเมตร และ 
GSD 2.5 เซนติเมตร ดังแสดงในรูปที่ 8 พบว่าโดยส่วนใหญ่แล้ว
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พื้นผิวจากเครื ่องเลเซอร์สแกนภาคพื้นดินอยู ่สูงกว่าพื ้นผิวจาก
อากาศยานไร้คนขับ 

  
T1 

  
T2 

  
T3 

รูปที่ 8 พื ้นผ ิวจากเครื ่องเลเซอร์สแกนภาคพื ้นด ิน (สีส ้ม) 
เปรียบเทียบกับพื้นผิวที่ได้จากอากาศยานไร้คนขับที่ 
GSD 1.5 เซนติเมตร (สีน้ำเงิน) และ GSD 2.5 เซนติเมตร 
(สีเขียว) ในแต่ละพ้ืนที่ทดสอบ 

และเมื ่อนำข้อมูลจากการประมวลผลมาคำนวณปริมาตรที่
แตกต่างกันระหว่างการรังวัดจากเครื่องเลเซอร์สแกนภาคพื้นดิน
และอากาศยานไร ้คนข ับที่  GSD 1.5 เซนต ิ เมตร และ GSD  
2.5 เซนติเมตร ได้ข้อมูลตามตารางท่ี 6 

ตารางท่ี 6 ผลการคำนวณเปรียบเทียบความแตกต่างปริมาตร
ระหว่างข้อมูลที่ได้จากอากาศยานไร้คนขับและข้อมูล
จากเคร่ืองเลเซอร์สแกนภาคพ้ืนดิน 

ช่ือ
พ้ืนท่ี 

ขนาด
พ้ืนท่ี 

(sq.m) 

UAV 
GSD 

ความแตกต่างปรมิาตรจาก UAV เทียบกับ Laser 
Scanner 

Cut (m3) Fill (m3) 
Overall 

(m3) 
ค่าความต่าง

ทางดิ่ง  

T1 50,529 
1.5 cm 3,771.50 163.87 -3,607.63 -7.1 cm 
2.5 cm 3,170.41 196.21 -2,974.20 -5.9 cm 

T2 36,077 
1.5 cm 2,041.52 296.49 -1,745.03 -4.8 cm 
2.5 cm 2,037.85 331.57 -1,706.28 -4.7 cm 

T3 38,786 
1.5 cm 1,039.90 612.28 -427.62 -1.1 cm 
2.5 cm 765.75 893.49 127.75 +0.3 cm 

หมายเหตุ: คา่ความต่างทางด่ิงคอืปริมาตร / พืน้ที่ 
 Cut = พื้นผิว UAV อยูต่่ำกว่าพื้นผวิ Laser Scanner 
   Fill = พื้นผิว UAV อยูสู่งกว่าพื้นผิว Laser Scanner 

จากข้อมูลพบว่าปริมาตรที่แตกต่างกันระหว่างสองอุปกรณ์เมื่อ
นำมาหารด ้วยขนาดพ ื ้นท ี ่แล ้วม ีความแตกต ่างก ัน  -7.1 ถึง  
-1.1 เซนติเมตร เมื่อใช้การบินด้วยอากาศยานไร้คนขับที่ขนาด GSD 
1.5 เซนติเมตร และ -5.9 ถึง 0.3 เซนติเมตร เมื่อใช้การบินที่ขนาด 

GSD 2.5 เซนติเมตร จะสังเกตได้ว่าการใช้ขนาดความละเอียดภาพ
น้อยที่ GSD 2.5 เซนติเมตร ให้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับการรังวัดด้วย
เครื ่องเลเซอร์สแกนภาคพื้นดินมากกว่าเล็กน้อยในทุกพื้นที ่การ
ทดสอบ ซึ่งไม่ได้แสดงให้เห็นว่าข้อมูลจากอากาศยานไร้คนขับที่
ละเอียดขึ ้นจะได้ข ้อม ูลที ่ม ีความใกล้เค ียงกับการรังว ัดด ้วย
เคร่ืองเลเซอร์สแกนภาคพ้ืนดินเสมอไป ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการบินที่ 
GCD 1.5 เซนติเมตรมีความละเอียดมากกว่าข้อมูลจากการสแกน
กว่า 60 เท่า 

สำหรับความแตกต่างระหว่างลักษณะพื้นที่ในแต่ละพื้นที่การ
ทดสอบนั้นพบว่าการรังวัดปริมาตรด้วยอากาศยานไร้คนขับในพ้ืน
ที่ดินแดง ประเภทรถขุดแบบบุ้งก๋ีหมุน (Bucket Wheel) ที่มีหน้าผา
การขุดที่สูงชันในพื้นที่ T3 นั้นให้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับการรังวัดด้วย
เคร่ืองเลเซอร์สแกนภาคพ้ืนดินที่สุด ตามมาด้วยพ้ืนที่ถ่านหินลิกไนต์
สีดำที่ถูกขุดด้วยรถขุดขนาดใหญ่ (Shovel) ที่มีหน้าผาการขุดที่สูง
ชันพอสมควร และพ้ืนที่ที่มีความแตกต่างทางปริมาตรสูงสุดคือพ้ืนที่ 
T1 หินดินดาน ที่มีหน้าผาการขุดไม่สูง แต่มีความไม่สม่ำเสมอของ
พ้ืนมากกว่าพ้ืนที่อ่ืน 

 

รูปที่ 9 ความแตกต่างทางดิ่ง (ปริมาตรต่อพื้นที่) ระหว่างข้อมูล
จากอากาศยานไร้คนขับที่ GSD 1.5 เซนติเมตร (สีน้ำ
เงิน) และ 2.5 เซนติเมตร (สีเขียว) ที่แตกต่างจากข้อมูล
จากเครื่องเลเซอร์สแกนภาคพื้นดิน (ค่าอ้างอิง) ในแต่ละ
พ้ืนที่ทดสอบ 

5. สรุปผลการวจิัย 

จากการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างปริมาตรที่รังวัดได้
จากเครื่องเลเซอร์สแกนภาคพื้นดินและอากาศยานไร้คนขับที่ความ
ละเอียดภาพแตกต่างกันใน 3 พื ้นที ่ทดสอบบริเวณบ่อเหมือง 
แม่เมาะพบว่าปริมาตรที่รังวัดได้หารด้วยขนาดพ้ืนที่ หรือค่าแตกต่าง
ทางระดับมีค่าระหว่าง -7.1 ถึง 0.3 เซนติเมตร ด้วยอากาศยานไร้
คนขับแบบ Fix wing รุ่น Wingtra One บันทึกภาพที่ความละเอียด
บนพื้นที่หรือระยะบนพื้นดิน (GSD) 1.5 ถึง 2.5 เซนติเมตร และ
ประมวลผลตำแหน่งจุดเปิดถ่ายด้วยวิธี PPK พร้อมจุดควบคุม
ภาพถ่ายภาคพื ้นดิน (GCP) 6 - 8 จุดต่อพื ้นที่ แสดงให้เห็นว่า



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

SGI-06-7 

ปัจจุบันสามารถนำอากาศยานไร้คนขับมาช่วยในการรังวัดเพ่ือ
คำนวณปริมาตรได้ในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยและความถูกต้อง
ทางดิ่ง อยู่ในระดับต่ำกว่า 8 เซนติเมตร โดยพื้นที่ที่แสดงค่าความ
แตกต่างกันของปริมาตรใกล้เคียงกับเครื่องเลเซอร์สแกนภาคพื้นดิน
มากที่สุดเป็นพื้นที่ที่มีพื้นผิววัสดุที่ค่อนข้างเรียบ บดอัดแน่น และไม่
เป็นก้อนขนาดใหญ่ ผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่าจากการบินถ่ายภาพทาง
อากาศท่ี GSD 2.5 เซนติเมตรให้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับเคร่ืองเลเซอร์
สแกนมากกว่า แต่ย ังไม่สามารถสรุปได้ว ่าการบินที ่ GSD 2.5 
เซนติเมตรจะให้ผลลัพธ์ที ่ดีที ่ส ุด จะต้องอาศัยข้อมูลการบินใน
ลักษณะที่แตกต่างกันเพิ ่มขึ ้น เพื ่อศึกษาความสูงบินและความ
ละเอียดภาพที่เหมาะสมต่อไป โดยการศึกษาเปรียบเทียบความ
แตกต่างนี้พบว่าการนำอากาศยานไร้คนขับเข้ามาร่วมใช้งานกับ
ข้อมูลจากเครื่องเลเซอร์สแกนภาคพื้นดินมีความเป็นไปได้ ซึ่งจะทำ
ให้การรังวัดปริมาตรขุด-ขน ในพ้ืนที่ขนาดใหญ่มีความรวดเร็วในการ
ทำงานสนามมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีความละเอียดถูกต้องของข้อมูล
เพิ่มขึ้นในจุดอับ จุดที่มีวัตถุบังสัญญาณ หรือพื้นดินในพื้นที่สูง ที่
เคร่ืองเลเซอร์สแกนภาคพ้ืนดินไม่สามารถรังวัดได้ 

6. กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือสำรวจ
ภาคสนาม คอมพิวเตอร์และโปรแกรมประมวลผลจากการไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจ
ภาคสนามในแผนกร ั งว ัด เหม ือง  กองวางแผนปฏ ิบ ัต ิ การ  
ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ ที่ทุ่มเทแรงกายและแรงใจ
ทำงานภาคสนามในพ้ืนที่บ่อเหมือง ทางคณะผู้จัดทำวิจัยขอขอบคุณ
ทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกันจนงานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี 
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การวิเคราะห์ค่าความรุนแรงพ้ืนท่ีเผาไหม้จากภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2 กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 
ANALYSIS OF THE INTENSITY OF BURNED AREAS FROM SENTINEL-2 SATELLITE IMAGERY. CASE STUDY OF DOI 

SUTHEP-PUI NATIONAL PARK 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลการศึกษาพ้ืนที่เผาไหม้ร่วมกับการประมวลผลด้วยโปรแกรม Quantum GIS เพื่อสร้างแผนที่วิเคราะห์ค่า
ความรุนแรงการเผาไหม้ (Burn Severity) และการเสื่อมสภาพของพื้นที่ป่าไม้ โดยใช้เหตุการณ์การเกิดไฟป่าบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 
จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2 ในช่วงเวลาปีพ.ศ.2560-2563 เป็นกรณีศึกษา โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมช่วงเดือน
มกราคมเป็นข้อมูลภาพก่อนเกิดไฟป่าและเดือนเมษายนเป็นภาพหลังเกิดไฟป่า จากนั้นทำการประมวลผลค่าความรุนแรงการเผาไหม้ (Burn 
Severity) ด้วยโปรแกรม Quantum GIS ในการประมวลผล อ้างอิงจากสมการค่าผลต่างระหว่างค่าดัชนีการเผาไหม้ (Difference Normalization 
Burn Ration, dNBR) จากนั ้นได้ทำการจัดกลุ ่ม (Reclassification) ชั ้นข้อมูลเป็น 5 ระดับความรุนแรงได้แก่ Unburned Low Severity 
Moderate-low Severity Moderate-high และ High Severity ตามที่ USGS กำหนด เพื่อให้ทราบถึงขอบเขตพื้นที่การเผาไหม้ นอกจากนี้ยัง
ทราบถึงการเสื่อมสภาพของพื้นที่ป่าไม้ที่เกิดขึ้นจากผลกระทบของไฟป่า โดยคำนวณจากการหาดัชนีพืชพรรณ (Vegetation Index, VI) ด้วยวิธี 
Normalized Difference Vegetation Index, NDVI ดังนั้นผลการศึกษาสามารถนำมาทำแผนที่แสดงพื้นที่การเผาไหม้ (Burned area mapping) 
และแสดงการเส่ือมสภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ที่เป็นผลกระทบจากไฟป่า ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการพิบัติภัยและพัฒนาใช้กับศาสตร์อ่ืน ๆ  
คำสำคัญ: ดาวเทียม Sentinel-2, ค่าความรุนแรงการเผาไหม้, ดัชนีการเผาไหม้, ดัชนีพืชพรรณ 

Abstract 

This study’s objective was to demonstrate the results of combustion area studies with the Quantum GIS (QGIS) program 
to generate a map for analyzing the burn severity and degradation of forest areas. Based on a forest fire incident in Doi Suthep-
Pui National Park, Chiang Mai, we use Sentinel-2 satellite imagery from 2017 to 2020 as a case study. Satellite imagery will be 
used during January as pre-forest images and April as images after forest fires. Then the burn severity was processed by using 
the Quantum GIS program.  According to the equation for the difference between the index of combustion (Difference 
Normalization Burn Ration, dNBR), then grouped (reclassification) the data layer in 5 severity levels namely Unburned, Low 
Severity, Moderate-low Severity, Moderate-high, and High Severity, as required by USGS to determine the combustion area 
boundary. It is also aware of the degradation of forest areas caused by the effects of forest fires. The Vegetation Index (VI) was 
calculated by using the Normalized Difference Vegetation Index, NDVI. Therefore, the study result could be applied for the 
burned area mapping and showing the forest area’s degradation affected by forest fires in integration with the other related 
scientific domain for disaster management. Moreover, it can be used with other sciences for more applications approach. 
Keywords: Sentinel-2 Satellite, Burn Severity, Model Designer, Burned Index, Vegetation Index 

 
1. คำนำ 

จังหวัดเชียงใหม่ของประเทศไทยเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ป่าไม้และ
ภูเขาประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ทั้งหมด มีทั้งภูเขาหินแกรนิต 
ภูเขาหินปูน ซึ่งปกคลุมด้วยป่าไม้หลากหลายชนิดประกอบด้วย ป่า
ดิบเขา ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรังและป่าเต็งรังผสมป่าสน
เขา เป็นต้น พื้นที่ป่าไม้ ประกอบด้วย ป่าธรรมชาติ สวนป่า และป่า
ฟื้นฟูตามธรรมชาติ [9] ซึ่งในแต่ละปีมีปริมาณพื้นที่ป่าไม้ลดลงร้อย

ละ 0.02 ทุกปี [20] เนื่องจากหลายสาเหตุเช่นการตัดไม้ทำลายป่า 
การเกิดไฟป่า เป็นต้น ซึ่งการเกิดไฟป่าหลายคนยังมองเห็นเรื่องนี้
เป็นเรื่องไกลตัว คิดว่าไฟป่าไม่มีอันตรายต่อทรัพยากรป่าไม้และ
สิ่งแวดล้อมมากเท่าไรนัก จนเกิดความเคยชินกับการเห็นไฟไหม้ป่า
เป็นประจำทุกปีทำให้ยังไม่ตระหนักถึงความจำเป็นในการป้องกันไฟ
ป่า นำไปสู่พฤติกรรมการใช้ไฟเพ่ือกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้พื้นที่ป่าถูก
ทำลายลงเป็นอันมาก โดยองค์ประกอบของไฟป่าเกิดจากการเผา
ไหม้ที่ต้องมีองค์ประกอบ 3 อย่างคือ เชื้อเพลิง (อินทรียสารทุกชนิด
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ที่มีคุณสมบัติติดไฟได้ง่ายหรือวัสดุไวไฟทั้งหลาย เช่น หญ้าแห้ง 
วัชพืช กิ่งไม้ ต้นไม้ พุ่มไม้ และตอไม้ รวมไปถึงอาคารบ้านเรือน ดิน
อินทรีย์ ชั้นถ่านหินที่อยู่ใต้ผิวดิน) อากาศ (แหล่งสะสมออกซิเจน ที่
สนับสนุนกระบวนการเผาไหม้ ซึ่งปริมาณและสัดส่วนของออกซิเจน
ภายในป่า ณ จุดใดจุดหนึ่งอาจแปรผันตามทิศทางการเคลื่อนไหว
และความเร็วลม) แหล่งความร้อน [22] (ตัวจุดประกายไฟที่ทำให้
เกิดไฟป่า ทั้งแหล่งความร้อนในธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่า การเสียดสี
ของก่ิงไม้ หรือการระเบิดของภูเขาไฟ รวมไปถึงแหล่งความร้อนจาก
กิจกรรมของมนุษย์ เช่น การตั้งแคมป์ไฟ การเผาหญ้า การเผาขยะ 
หรือการทิ้งก้นบุหร่ีข้างทาง เป็นต้น) องค์ประกอบท้ัง 3 เรียกรวมกัน
ว่า“สามเหลี่ยมไฟ” (Fire Triangle) และเมื่อมีองค์ประกอบครบใน
สัดส่วนที ่พอเหมาะไฟจะลุกไหม้ขึ ้น หากขาดองค์ประกอบใด
องค์ประกอบหนึ่งไป ไฟป่าจะไม่สามารถเกิดขึ้นหรือดำเนินไปได้
อย่างต่อเนื่อง [8] และสาเหตุของการเกิดไฟป่าเกิดจาก 2 สาเหตุ
หลัก [19] คือสาเหตุแรก ไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้น
จากหลายสาเหตุ เช่น ฟ้าผ่า กิ่งไม้เสียดสีกัน ภูเขาไฟระเบิด ก้อน
หินกระทบกัน แสงแดดตกกระทบผลึกหิน แสงแดดส่องผ่านหยดน้ำ 
ปฏิกิร ิยาเคมีในดินป่าพรุ การลุกไหม้ในตัวเองของสิ ่งม ีช ีวิต 
(Spontaneous Combustion) และสาเหตุที ่สอง ไฟป่าที่เกิดขึ้น
จากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การเก็บหาของป่า การเผาไหม้ ความ
ประมาท เป็นต้น [18] 

ทางคณะผู้วิจัยจึงได้นำความรู้ด้านการสำรวจด้วยดาวเทียม 
(Satellite Surveying) มาใช ้ในการจ ัดทำการออกแบบจำลอง 
Model Designer ในโปรแกรม Quantum GIS ซึ ่งเป็นการผนวก
ขั้นตอนการประมวลเข้าด้วยกันเพื่อวิเคราะห์ค่าความรุนแรงการเผา
ไหม้ (Burn Severity) และการเส่ือมสภาพของพ้ืนที่ป่าไม้จากข้อมูล
ดาวเทียม Sentinel-2 และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่
ต้องการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนา แก้ไขบริเวณพื้นที่เกิดไฟป่า และวางแผนฟื้นฟูป่าไม้ โดยนำ
ภาพถ่ายจากดาวเท ียมเป ็นหลักในการทำงาน โดยแผนการ
ดำเนินการวิจัยแสดงในรูปที่ 1  

1.1. วัตถุประสงค์ของโครงงานวิจัย 

1.1.1. เพ ื ่อว ิ เคราะห์ค ่าความร ุนแรงการเผาไหม ้ (Burn 
Severity) จากภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2 โดยใช้โปรแกรม 
Quantum GIS ในการประมวลผล 

1.1.2. เพื่อทราบถึงการเสื่อมสภาพของพื้นที่ป่าไม้ที่เกิดขึ้นจาก
ผลกระทบของไฟป่า อ้างอิงจากการคำนวณหาค่าดัชนีพืชพรรณ 
(NDVI)   

1.2. ขอบเขตของการวจิัย 

1.2.1. พื้นที่ศึกษา คือเหตุการณ์การเกิดไฟป่าบริเวณอุทยาน
แห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่  

1.2.2. ระยะเวลาของพื ้นที ่ศึกษา คือช่วงเดือนมกราคมของ 
พ.ศ. 2560-2563 เป็นข้อมูลภาพดาวเทียมก่อนเกิดไฟป่าและเดือน
เมษายน พ.ศ. 2560-2563 เป็นภาพดาวเทียมหลังเกิดไฟป่า 

 

รูปที่ 1  แผนการดำเนินการวิจัย 

2. เเผนที่แสดงพ้ืนที่เผาไหม้จากภาพถ่ายดาวเทียม 

2.1.  วางแผนการทำงานเลือกพ้ืนทีศ่ึกษา ช่วงระยะเวลา
ที่จะทำการศึกษา  

การเลือกพื้นที่ศึกษาจากบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 
ตั้งอยู่ในเขตตำบลโป่งแยง ตำบลแม่แรม ตำบลแม่สา ตำบลดอน
แก้ว อำเภอแม่ริม ตำบลบ้านปง ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง 
และตำบลช้างเผือก ตำบลสุเทพ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่มีพื้นที่ทั ้งหมด 161.06 ตารางกิโลเมตร ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่ม 98 ตอนที่ 57 วันที่ 14 เมษายน 2524 ทั้งนี้จะ
ไม่ครอบคลุมพื้นที่ได้ขยายขอบเขตเป็น 261.06 ตารางกิโลเมตร
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล ่ม 99 ตอนที ่ 137 ว ันท ี ่ 26 
กันยายน 2525 ช่วงระยะเวลาศึกษาเลือกช่วงเหตุการณ์ไฟป่าปี 
พ.ศ. 2560-2563  

2.2. ดาวน์โหลดภาพถ่ายดาวเทียม SENTINEL-2 

ภาพดาวเทียม Sentinel–2 เป็นระบบบันทึกข้อมูลภาพที่มี
เซ็นเซอร์เชิงแสง (Optical) แบบหลายช่วงคลื่น (Multispectral) 

วางแผนการทำงานเลอืกพ้ืนท่ีสำรวจ 
และช่วงระยะเวลาท่ีจะทำการศึกษา 

ดาวน์โหลดภาพถ่าย
ดาวเทียม Sentinel-2 

ประมวลผลหาค่าความแตกต่าง
ดัชนีเผาไหม้โดย Quantum 
GIS ผ่านเครื่องมือ Model 

Designer  
 

ประมวลหาค่าดัชนีพืช
พรรณโดยโปรแกรม 

Quantum GIS 

ตาราง 
ค่าดัชนีพืช
พรรณท่ีได้
จากการ

ประมวลผล 

จัดกลุ่ม (reclassification) 
และแสดงรายงานผลข้อมูลท่ีได้
จากการประมวลผลค่าความ

แตกต่างดัชนีเผาไหม ้

แสดงแผนที่แสดงพ้ืนท่ีเผา
ไหม้จากภาพถ่ายดาวเทียม 
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ทำให้สามารถบันทึกข้อมูลภาพในช่วงคลื ่นแสงที ่ตามองเห็น 
(Visible) ที่สามารถรับรู้ได้โดยธรรมชาติจนถึงช่วงคลื่นอินฟราเรด
ใกล้ (Near Infrared) สำหรับการสำรวจซึ่งจะได้ภาพถ่ายที่มีความ
ละเอียดเชิงพื้นที่ 10 เมตร ถึง 60 เมตร มีอุปกรณ์ Multispectral 
instrument (MSI) 13 band [21] ซึ ่งมีประโยชน์ในการตรวจจับ
ความแตกต่างในพืชพรรณรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกและยัง
ช่วยลดผลกระทบของสภาพอากาศที่มีผลต่อภาพอีกด้วย [2] [3] ใน
การดาวน์โหลดจะเลือกภาพดาวเทียม Sentinel–2 ในช่วงเดือน
มกราคมของ พ.ศ. 2560–2563 เป็นข้อมูลภาพดาวเทียมก่อนเกิด
ไฟป่าและเดือนเมษายน พ.ศ. 2560–2563 เป็นข้อมูลภาพดาวเทียม
หลังเกิดไปป่า 

2.3. นำภาพที่ดาวน์โหลดมาประมวลผลโดยโปรแกรม 
QUANTUM GIS ผ่านเครื่องมือ MODEL DESIGNER 

โดยใช้ภาพดาวเทียม Sentinel–2 ที ่ผ ่านการประมวลผล 
(Process) ภาพด ้ ว ยก า ร ใ ช ้  Semi-Automatic Classification 
Plugin (SCP) ซ ึ ่ ง เป ็น Plugin ที ่สามารถต ิดต ั ้ ง เพ ิ ่มเต ิมได ้ ใน
โปรแกรม Quantum GIS [14] มีเครื่องมือหลายอย่างสำหรับการ
ดาวน์โหลดภาพถ่ายดาวเทียม เช่น ดาวเทียม Landsat ดาวเทียม 
Sentinel-2  ดา ว เ ท ี ย ม  Sentinel-3  ดา ว เ ท ี ยม  ASTER และ 
ดาวเทียมในระบบ MODIS ซึ่งในการทำงานจะมีการประมวลผล
ก่อนและการประมวลผลภาพหลังการจำแนกประเภท และการ
คำนวณเชิงภาพ โดยในส่วนของการประมวลผล (Process) ภาพ
ดาวเทียม Sentinel–2 อยู ่ในส่วนของการประมวลผลเบื ้องต้น 
(Preprocessing) ซึ่งจะแก้ความคลาดเคลื่อนในชั้นบรรยากาศ เมื่อ
ได้ภาพดาวเทียม Sentinel–2 ที่พร้อมใช้งาน นำไปประมวลผลผา่น 
การออกแบบจำลอง (Model Designer) ที ่ผนวกเครื ่องมือการ
คำนวณราส เตอ ร์  (Raster Calculator) ในการคำนวณภาพ
ดาวเทียม ซึ่งอ้างอิงหลักการหาค่าดัชนีการเผาไหม้ Normalization 
Burn Ration (NBR) โดยนำข้อมูลในช่วงคล่ืน NIR (Near Infrared) 
[11] ค ื อ ภ าพด า ว เ ท ี ย ม  Sentinel–2 Band 8A และ  SWIR 
(Shortwave Infrared) คือภาพดาวเทียม Sentinel–2 Band 12 
ของทั้งภาพดาวเทียมก่อนเกิดไฟป่าและหลังเกิดไฟป่า ตามสูตรที่ 
(1) และสูตรที่ (2) [4] 

𝑁𝐵𝑅 𝑁𝐼𝑅 𝑆𝑊𝐼𝑅  / 𝑁𝐼𝑅 𝑆𝑊𝐼𝑅  (1) 
𝑁𝐵𝑅 𝐵08𝐴 𝐵12  / 𝐵08𝐴 𝐵12  (2) 
NBR = ดัชนีการเผาไหม้ 
NIR = Near infrared 
SWIR = Shortwave infrared 
จนได้ผลสุดท้ายออกมาเป็นภาพดาวเทียม ค่า Difference 

Normalization Burn Ration (dNBR) คือค ่าผลต่างระหว่างค่า
ดัชนีการเผาไหม้ข้อมูลภาพดาวเทียมก่อนเกิดไฟป่า (NBR-Pre) และ
ค่าดัชนีการเผาไหม้ข้อมูลภาพดาวเทียมหลังเกิดไฟป่า (NBR-Post) 

[12] โดยอิงตามสูตรที่ (3) [13] 
𝑑𝑁𝐵𝑅 𝑁𝐵𝑅 𝑃𝑟𝑒 𝑁𝐵𝑅 𝑃𝑜𝑠𝑡  (3) 
dNBR = ค่าความแตกต่างของค่าดัชนีการเผาไหม้ NBR 
NBR-Pre = ค่าดัชนีการเผาไหม้ข้อมูลภาพดาวเทียมก่อนเกิดไฟ

ป่า 
NBR-Post = ค่าดัชนีการเผาไหม้ข้อมูลภาพดาวเทียมหลังเกิด

ไฟป่า 

2.4. จัดกลุ่ม (RECLASSIFICATION) 

จัดกลุ่ม (Reclassification) ของภาพดาวเทียมค่า Difference 
Normalization Burn Ration (dNBR) [1] เป็นชั้นข้อมูล 5 ระดับ
ความรุนแรงโดยเริ่มจาก Unburned Low Severity, Moderate-
low Severity Moderate-high และ  High Severity เป ็นลำ ดับ 
ตาม USGS กำหนด [7] ซึ ่งค่า Difference Normalization Burn 
Ration (dNBR) มีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละกรณี การตีความ
ค่า dNBR ควรดำเนินการโดยการประเมินภาคสนามเพื่อให้ได้ผล
ลัพธ์ที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตามกรมสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา 
United States Geological Survey  (USGS) ได้เสนอตารางการ
จำแนกประเภทเพ่ือตีความความรุนแรงของการเผาไหม้ดังนี้ (ตาราง
ที่ 1) 

ตารางท่ี 1  ตารางการจัดกลุ่มค่าความแตกต่างของดัชนีการเผาไหม้ 
NBR ตาม USGS กำหนด 

Severity Level dNBR Range 
Enhance regrowth, high -0.500 to -0.251 
Enhance regrowth, low -0.250 to -0.101 
Unburned -0.100 to 0.099 
Low severity 0.100 to 0.269 
Moderate-low severity 0.270 to 0.439 
Moderate-high severity 0.440 to 0.659 
High severity 0.660 to 1.300 

ที่มา: https://un-spider.org 
แสดงรายงานข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลโดย ทำการรายงาน

ผลตามกลุ่มที่ได้จัดไว้เพื่อให้ทราบถึงขอบเขตพื้นที่การเผาไหม้ โดย
แสดงผลลัพธ์เป็นพ้ืนที่ตารางกิโลเมตร 

2.5. คำนวณหาคา่ดัชนพืีชพรรณ  

ผลกระทบจากสถานการณ์ไฟป่าที ่เกิดขึ ้นทำให้พื ้นที ่ป่าไม้
เสื่อมสภาพ ดังนั้นจึงสามารถตรวจสอบพื้นที่ป่าที่เสื่อมสภาพได้โดย
อ้างอิงหลักการหาค่าดัชนีพืชพรรณ (NDVI) โดยอิงตามสูตรที่ (4) 
[6] 

𝑁𝐷𝑉𝐼 𝑁𝐼𝑅 𝑅𝑒𝑑  / 𝑁𝐼𝑅 𝑅𝑒𝑑  (4) 
NDVI = ด ัชน ีพ ื ชพรรณโดยว ิ ธี  Normalized Difference 
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Vegetation Index 
NIR = ค่าการสะท้อนของช่วงคล่ืนอินฟราเรดใกล้ 
Red = ค่าการสะท้อนของช่วงคล่ืนสีแดง 

2.6. สร้างแผนที่แสดงพื้นที่เผาไหม้จากภาพถ่ายดาวเทียม 

ขั้นตอนในการประมวลผลมีดังนี้ 
1. นำภาพดาวเทียม Sentinel-2 ที ่ได ้จากการดาวน์โหลด 

บริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ในช่วง
เดือนมกราคมของ พ.ศ. 2560-2563 เป็นข้อมูลภาพดาวเทียมก่อน
เกิดไฟป่าและในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2560-2563 เป็นภาพ
ดาวเทียมหลังเกิดไฟป่าดัง ตารางที่ 2 โดยดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ 
http://www.earthexplotr.usgs.gov/ 

ตารางท่ี 2  ตารางแสดงการดาวน์โหลดภาพดาวเทียม 

Date 
(dd/mm/yyyy) 

Satellite Doi 
Suthep-Pui 
Site 

20/01/2560 Sentinel-2 Before burn 
31/03/2560 Sentinel-2 After burn 
25/01/2561 Sentinel-2 Before burn 
25/04/2561 Sentinel-2 After burn 
30/01/2562 Sentinel-2 Before burn 
20/04/2562 Sentinel-2 After burn 
15/01/2563 Sentinel-2 Before burn 
04/04/2563 Sentinel-2 After burn 

2. หลังจากทำการดาวน์โหลดภาพดาวเทียม Sentinel-2 ต้ังแต่
ปีพ.ศ. 2560-2563 จากนั้นจึงได้ทำการประมวลผลด้วยการใช้ภาพ
ดาวเทียม Sentinel-2 L1C [5] [10] โดยใช้ plugin ติดตั้งเพิ่มเติม
ในโปรแกรม Quantum GIS (QGIS) ที ่ช ื ่อว่า Semi-Automatic 
Classification Plugin (SCP) ซึ่ ง ใ น ส ่ ว น ข อ ง ต ั ว เ ล ื อ ก 
Preprocessing: Sentinel-2 การเลือกภาพดาวเทียมที่จะนำไปใช้ 
ประมวลผลโดยในที่นี้ไม่จำเป็นต้องเลือกภาพทั้ง 12 Band สามารถ
เลือกใช้ภาพเฉพาะ Band 8A และ Band 12 ที่มีความจำเป็นใน
การไปใช้งานประมวลผลภาพ ต่อมาจึงได้ใช้ Model Designer ดัง
รูปต่อไปน้ี (รูปที่ 2) ในการประมวลผลผ่านเครื่องมือคำนวณด้วย
ข้อมูลราสเตอร์ (Raster Calculator) ซึ่งยังต้องอิงหลักการในการ
หาข้อมูลค่าดัชนีการเผาไหม้ (Normalization Burn Ration (NBR) 
จึงทำให้ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นภาพดาวเทียมที่มีค่าความแตกต่าง
ของดัชนีการเผาไหม้ (Difference Normalization Burn Ration 
(dNBR) [17] 

 
รูปที่ 2  หน้าต่างแสดงการใช้งานด้วยเคร่ืองมือในการออกแบบ

แบบจำลอง (Model Designer) 

3. นำข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลซึ่งเป็นข้อมูล Raster และ
ทำการจัดกลุ่ม (reclassification) ชั้นข้อมูลให้เป็น 5 ระดับความ
รุนแรงโดยเร ิ ่มจาก Unburned Low Severity Moderate-low 
Severity Moderate-high Severity และ  High Severity แ ล้ ว
แสดงรายงานข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลโดยทำการรายงานผล
ตามกลุ่มที่ได้จัดไว้เพื่อให้ทราบถึงขอบเขตพื้นที่การเผาไหม้ โดย
แสดงผลลัพธ์ค ิดเป็นเปอร์เซ ็นต์และประมวลผลดังกล่าวจาก
เหตุการณ์การเกิดไฟป่าที่เกิด 4 ครั้งในช่วงระยะเวลาปี พ.ศ.2560-
2563 ดังตารางต่อไปน้ี (ตารางท่ี 3) 

ตารางท่ี 3  ตารางแสดงขอบเขตพ้ืนที่การเผาไหม้เป็น 5 ระดับความ
รุนแรง เป็นเปอร์เซ็นต์ 

Burn severity Year 
2560 2561 2562 2563 

Unburned (%) 47.15 45.49 35.52 33.52 
Low (%) 35.31 39.21 43.22 48.21 
Moderate-low (%)  16.41 13.74 18.51 16.35 
Moderate-high (%)  1.14 1.55 2.53 1.99 
High (%) 0.04 0.01 0.23 0.01 
Total (%) 100 100 100 100 

และแสดงผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบแผนที่แสดงพื้นที่เผาไหม้ 
ดังรูปที่ 3-6 
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รูปที่ 3  แผนที ่แสดงการเผาไหม้(Burned area mapping) ใน

เหตุการณ์การการเกิดไฟป่าบริเวณอุทยานแห่งชาติดอย
สุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ ปีพ.ศ.2560 โดยมีพื ้นที่
ขนาด 164.79 ตารางกิโลเมตร 

 
รูปที่ 4  แผนที่แสดงการเผาไหม้ (Burned area mapping) ใน

เหตุการณ์การการเกิดไฟป่าบริเวณอุทยานแห่งชาติดอย
สุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ ปีพ.ศ.2561 โดยมีพื ้นที่
ขนาด 171.88 ตารางกิโลเมตร  

 
รูปที่ 5  แผนที่แสดงการเผาไหม้ (Burned area mapping) ใน

เหตุการณ์การการเกิดไฟป่าบริเวณอุทยานแห่งชาติดอย
สุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ ปีพ.ศ.2562 โดยมีพื ้นที่
ขนาด 170.53 ตารางกิโลเมตร  

 
รูปที่ 6  แผนท่ีแสดงการเผาไหม้ (Burned area mapping) ใน

เหตุการณ์การการเกิดไฟปา่บริเวณอุทยานแห่งชาติดอย
สุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ ปีพ.ศ.2563 โดยมีพ้ืนที่ขนาด 
171.90 ตารางกิโลเมตร 

4. ต่อมาทำการประมวลผลภาพ Sentinel-2 ที่เป็นข้อมูลภาพ
ดาวเทียมก่อนเกิดไฟป่าและหลังเกิดไฟป่าโดยเลือกใช้ภาพประเภท 
Band 8 และ Band 4 ในการประมวลผล ซึ ่งต่อมาจึงใช้ Semi-
Automatic Classification Plugin (SCP) และเครื ่องมือประเภท 
Band Calculator ซึ่งอิงหลักการหาดัชนีพืชพรรณ (Normalized 
Difference Vegetation Index (NDVI) แ สด ง ผ ล เ ป ็ น ข ้ อ มู ล
ราสเตอร์ (Raster) จากน้ันจัดกลุ่มโดยแบ่งชั้นข้อมูลเป็น 3 ระดับคือ 
Non vegetation (พืชปกคลุมน้อยมากหรือไม่มีอยู่เลย เช่น อาคาร) 
Low vegetation (พืชปกคลุมอยู่น้อย เช่น พ้ืนที่เกษตรกรรม) High 
vegetation (พืชปกคลุมอยู่มาก เช่น พื้นที่ป่าไม้) และรายงานผล
ตามกลุ่มที่ได้จัดไว้เพื่อให้ทราบขอบเขตพื้นที่ป่าไม้เสื่อมสภาพโดย
แสดงผลลัพธ์เป็นเปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 4) 

ตารางท่ี 4  ตารางแสดงขอบเขตพ้ืนที่ดัชนีพืชพรรณเป็น 3 ระดับ
เป็นเปอร์เซ็นต์ 

Year Normalized Difference Vegetation 
Index (NDVI) 

Non 
vegetation 
(%) 

Low 
vegetation 
(%) 

High 
vegetation 
(%) 

Before 
burn 

2560 1.7636 14.1645 84.0719 
2561 1.3315 10.5242 88.1443 
2562 1.245 16.7455 82.0010 
2563 0.8819 20.0737 79.0375 

After 
burn 

2560 2.1640 37.5699 60.2661 
2561 0.8029 33.9166 65.2805 
2562 0.8819 40.8879 58.2303 
2563 12.5723 15.0314 72.3963 
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และแสดงผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบข้อมูลราสเตอร์ ดังรูปที่ 7-
10 

 
รูปที่ 7  การเส่ือมสภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ โดยวิธีการ Normalized 

Difference Vegetation Index (NDVI) ปีพ.ศ.2560 
ก่อนเกิดไฟป่า (ด้านซ้าย) และหลังเกิดไฟป่า (ด้านขวา) 

 
รูปที่ 8  การเส่ือมสภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ โดยวิธีการ Normalized 

Difference Vegetation Index (NDVI) ปีพ.ศ.2561 
ก่อนเกิดไฟป่า (ด้านซ้าย) และหลังเกิดไฟป่า (ด้านขวา)  

 
รูปที่ 9  การเส่ือมสภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ โดยวิธีการ Normalized 

Difference Vegetation Index (NDVI) ปีพ.ศ.2562
ก่อนเกิดไฟป่า (ด้านซ้าย) และหลังเกิดไฟป่า (ด้านขวา)  

 
รูปที่ 10   การเส่ือมสภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ โดยวิธีการ Normalized 

Difference Vegetation Index (NDVI) ปีพ.ศ.2563 
ก่อนเกิดไฟป่า (ด้านซ้าย) และหลังเกิดไฟป่า (ด้านขวา)  

3. สรุปผลการดำเนนิงานและอภิปรายผล  

3.1. สรุปผลการดำเนนิงาน 

สรุปผลการดำเนินงานจากการวิเคราะห์ค่าความรุนแรงพื้นที่
เผาไหม้จากภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2 กรณีศึกษาอุทยาน
แห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย แยกได้เป็น 2 ส่วนหลักตามวัตถุประสงค์คือ 
เพื ่อวิเคราะห์ค่าความรุนแรงการเผาไหม้ (Burn Severity) จาก
ภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2 โดยใช้โปรแกรม Quantum GIS ใน
การประมวลผล และเพื่อทราบถึงการเสื่อมสภาพของพื้นที่ป่าไม้ที่
เกิดขึ้นจากผลกระทบของไฟป่า อ้างอิงจากการคำนวณหาค่าดัชนี
พืชพรรณ (NDVI) โดยมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้  

คือในการวิเคราะห์ค่าความรุนแรงการเผาไหม้ (Burn Severity) 
จากภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2 โดยได้ใช้โปรแกรม Quantum 
GIS [15] โดยสร้างเครื่องมือจาก Model Designer เพื่อลดขั้นตอน
และระยะเวลาในการทำงานให้น้อยลง ทำให้สามารถจัดทำแผนท่ี
แสดงพื ้นท ี ่การเผาไหม ้ (Burned area mapping) ได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผู้วิจัยได้มีการคำนวณพ้ืนที่การเผาไหม้และ
จัดทำเป็นชั ้นข้อมูลที ่แยกเป็น 5 ระดับความรุนแรงโดยเป็น
เปอร์เซ็นต์ดังตารางที่ 3 ซึ่งจะเห็นได้ว่าพ้ืนที่ที่ไม่ถูกเผาไหม้มีจำนวน
น้อยลงทุกปี ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงการเสื่อมสภาพของพื้นที่ป่าไม้ที่
พิจารณาได้จากระยะเวลาการเกิดไฟป่า 4 ครั้งในช่วงปีพ.ศ. 2560-
2563 โดยท่ีปีพ.ศ. 2560 มีพ้ืนที่ที่ไม่ถูกเผาไหม้ถึง 47.15 เปอร์เซ็นต์ 
ในปีพ.ศ. 2561 ได้ลดลงเหลือ 45.49 เปอร์เซ็นต์ ต่อมาในปีพ.ศ. 
2562 พ้ืนที่ที่ไม่ถูกเผาไหม้ได้ลดลงเหลือเป็น 35.52 เปอร์เซ็นต์ และ
สุดท้ายในปีพ.ศ.2563เหลือเพียงแค่ 33.52 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีการ
ลดลงของพ้ืนที่ที่ไม่ถูกเผาไหมอ้ย่างเห็นได้ชัด   

ในส่วนของการดำเนินงานจากการเสื่อมสภาพของพื้นที่ป่าไม้
โดยใช้ภาพดาวเทียม Sentinel-2 ที่เป็นข้อมูลภาพดาวเทียมก่อน
และหล ั ง เก ิด ไฟป่ า โดยใช้ โปรแกรม  Quantum GIS ในการ
ประมวลผลและอ้างอิงจากการคำนวณหาค่าดัชนีพืชพรรณ (รูปที่ 7-
10) โดยใช้ว ิธ ีการ Normalized Difference Vegetation Index 
(NDVI) ในการตรวจสอบการเส ื ่อมสภาพของพื ้นท ี ่ป ่าไม ้ท ี ่มี
ผลกระทบมาจากไฟป่า [16] ได้แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ดังตารางที่ 4 
ซึ่งจะเห็นได้ว่าหลังจากการเกิดไฟป่ามีพื้นที่ป่าไม้ลดลงอย่างเห็นได้
ชัดซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงการเสื่อมสภาพของพื้นที่ป่าไม้โดยพิจารณา
ได้จากผลต่างพื้นที่ Non vegetation ของข้อมูลก่อนเกิดไฟป่าและ
หลังเกิดไฟป่า ในระยะเวลาการเกิดไฟป่า 4 คร้ังในช่วงปีพ.ศ. 2560-
2563 แสดงให้เห็นว่าภายในปีพ.ศ. 2563 จำนวนพื้นที่ป่าไม้มีการ
ลดลงมากที่สุดและในปีพ.ศ. 2560 มีพื้นที่ป่าไม้ลดลงรองลงมาเป็น
อันดับสอง ต่อมาในปีพ.ศ. 2562 มีพื้นที่ป่าไม้ลดลงมาเป็นอันดับ
สาม และสุดท้ายในปีพ.ศ. 2561 มีจำนวนพื้นที่ป่าไม้เสื่อมสภาพ
น้อยที่สุด 
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3.2. อภิปรายผล 

จากผลการวิเคราะห์ค่ารุนแรงการเผาไหม้กับผลการวิเคราะห์
ค่าดัชนีพืชพรรณ ทำให้เห็นว่าพื้นที่ที ่ไม่ถูกเผาไหม้ (unburned) 
จากผลการวิเคราะห์ค่าความรุนเเรงการเผาไหม้มีพื้นที่ลดลงทุกปี 
ตั้งแต่ปีพ.ศ 2560 - 2563 ตามลำดับ ซึ่งเมื่อเทียบกับผลวิเคราะห์
ดัชนีพืชพรรณ พบว่า พื้นที่พืชปกคลุมน้อยมากหรือไม่มีอยู ่เลย 
(Non vegetation) นั้นมีเปอร์เซ็นต์พื้นที่เพิ่มขึ้นโดยแปรผกผันกัน 
กล่าวคือ ค่าความรุนแรงการเผาไหม้ (Burn Severity) สามารถใช้
เป็นปัจจัยหนึ่งในการ บ่งชี้ถึงความเสื่อมสภาพของพื้นที่ป่าไม้ได้ ไม่
ว่าจะเป็นการเพ่ิมขึ้นหรือลดลง และสามารถใช้ร่วมกันกับค่าดัชนีพืช
พรรณ (NDVI) เพื ่อย ืนย ันความถูกต้องของผลลัพธ ์ได้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ  

4. กิตติกรรมประกาศ 

คณะผู ้จัดทำขอขอบคุณคณะอาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่
ตลอดจนเพื่อนร่วมสาขา ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่านที่ได้ให้คำปรึกษา ข้อเสนอ 
แนวคิด ตลอดจนการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดการ
ดำเนินงานวิจัยนี ้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี คณะผู ้จัดทำจึงขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ 
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Abstract 

Land distribution guidelines and recognition of national trends are important in preparing and evaluating changes in the 
land description data. This paper focuses primarily on the basic extraction from the satellite images of LANDSAT 5,7,8 and 
Sentinel 2A from USGS within thirty years of the urbanization from 1990 to 2020 of modelling for the built-up area. GIS 
techniques for built-up area modeling are used in this research to calculate indices such as the Enhanced Built-up and 
Bareness Index (EBBI), the Normalized Difference Built-up Index (NDBI), the Urban Index (UI) and Normalized difference bareness 
index (NDBaI). Therefore, this research points out a variable approach to automatically mapping standard of enhanced built-
up and bare land index (EBBI) changes with simple indices and according to index outputs. The number of outputs between 
the EBBI and NDBI and UI rate was to use the entire Landsat imagery spectral range, generating less spectral variability between 
modifications in the built-up area and higher precision compared to the other indices and NDBaI rate use to analyze the area 
of bare land. The percentage of Landsat's and Sentinel-2A's imaginary outputs was to use the entire spatial range of Landsat 
images that created less spectral complexity for higher accuracies between built-up area improvements compared to the 
other Landsat feature index, where the urban expansion area increased from 43.5% in 1990 to 92.5% in 2020. This research 
has an overall assessment accuracy of an average 78% in Landsat images and 93% in sentinel 2A with the value of coefficient 
of linear regression 0.97 is rated as substantial. The modelling method shows the correlation between the reliable built-up 
index of each, simple to implement quickly, which can be used to figure out the extraction of the built-up area in the focusing 
year. 
Keywords: Built-up area, EBBI, NDBAI, NDBI and UI. 

 
1. INTRODUCTION 

Mapping the built-up areas is crucial because the 
existence of those varieties of land can be used as a 
landmark of city development and the rate of built-up 
area has huge and expansion in recent decades.  The 
increasing populace has imposed the large demands for 
brand spanking new housing, colleges, transportation, and 
other primary areas. In current years, understanding the 
dynamics of sprawl, quantifying them, and sooner or later 
predicting the identical for a destiny length has attracted 
the massive interest of researchers and scientist [1].  
Numerous problems have occurred in Yangon, the former 
capital and the most densely crowded city in Myanmar, 
including a major expansion of building expansion, 
highway interchanges, waste management, and flooding. 
Population growth   leads   to   increases   in   water   and   
energy consumption and causes land surface changes, 

which result in regional to global climate change and 
environmental degradation. The population densities and 
the expansion of urban areas, especially in metropolitan 
cities, have changed the shape of the surface of the earth 
throughout history [2]. Due to the fast urbanization and, 
the world's surface changes significantly on a local and 
worldwide scales as to the environmental and aesthetical 
impacts. In this way, land spread examination from the 
outside of the earth is essential for the entire world [3]. 
The objective of this study is to find the built-up area by 
modelling for the past thirty years by using the satellite 
images and checking the accuracy of the results of each 
built-up index between the images of the study area.  

2. STUDY AREA 

The study area, Yangon is a highest density of 
population and the main commercial capital city of 
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Myanmar and has a lot of industrial area, residential area 
and also commercial port. The area is 1 0 2 7 6  km2 and is 
located in lower Myanmar along with the Yangon River 
between latitude 17° 06 ́ to 16° 35 ́N and longitude 95° 
58 ́ to 96° 24 ́E, east of the Ayeyarwady River delta. 
Yangon has a tropical monsoon climate with three distinct 
seasons. The rapid urbanization and accelerated 
development are occurring in Yangon. In this study, the 
built-up area is analyzed for the Yangon city (including 33 
districts) which locates under the management of the 
Yangon city development committee. Yangon is the 
commercial city in Myanmar, and has recorded a rapid 
population growth over the past ten years (Regional EST 
forum, 2008). According to the huge expansion of urban 
area, the analysis of built-up area supports for the 
systematic approach to the town planning projects.  

3. DATA PROCESSING 

In this research, the analysis of the built-up area is 
performed dependent on the processing information 
extricated utilizing of the index modelling. The study 
approach is to identify the difference in the built-up area 
utilizing time arrangement satellite images order from 
1990 to 2020 is explored. Landsat and Sentinel2A images 
are accessible for research reasons for the examination 
region, and there is no ground- truth perception during 
those years. In this manner, Landsat TM, ETM+, OLI and 
MSI and imagines are utilized for the land use of the built-
up area for as far back as thirty years. The preparing of 
imagines is performed on index modelling in raster 
calculator to accomplish an improved result for include 
reclassification. The use of built-up area extraction is done 
dependent on the EBBI, NDBI and UI estimations and 
NDBaI is the index extraction for bare land. The index 
esteems in the study area are isolated according to the 
boundary of the management of Yangon city 
development committee for the images and preparing 
information are extricated for every five years. The 
selection of satellite images is selected on the basis 
of some data acquired in different months in order to 
improve the data interpretation from the website of 
united states geological survey (USGS) with the time range 
imaginary for the study area. The shape file of the 

boundary of the study area is downloaded from the 
Myanmar information management unit which are legally 
data (published on February 11, 2020) and is reliable to 
use. There have two types of data collection that are the 
required imaginary and the shaped files of the boundary 
for the location of the study area. The time detection for 
the study area were for the previous thirty years and 
therefore the collected Landsat imaginary were for 1990, 
1995, 2000, 2005, 2010, 2015 and 2020. Satellites images 
with zero cloud cover in the study area were selected to 
minimize the negative impact of weather on the analysis, 
factors such as acquisition time, coverage, cloudiness, and 
also the resolution were considered. The Multispectral 
Imager (MSI) of Sentinel-2A delivers 13 spectral bands 
ranging from 10 to 60-meter pixel size and the Landsat 
Operational Land Imager (OLI) includes 9 spectral bands 
from band 1 to 9 with 15, 30 and 60 m resolution and 
the other 2 bands with a spatial resolution of 100 meters 
are Thermal Infrared Sensor (TIRS). 

4. METHODOLOGY 

The four models of analyzing built-up index are used 
for the current spatial resolution of Landsat 5 and Landsat 
7 channels (30 m resolution), Landsat 8 channels (15 m 
resolution), Sentinel-2A channels (10 m resolution) with 
the multispectral satellite data merging procedures have 
been implemented to improve the precision of the 
classifications for the built-up area according to each 
decade for previous thirty years. The accuracy levels of 
the analyzed data performed using several remote sensing 
indices were compared to the distribution of built-up and 
bare land areas of each index.  

Table 1 The spatial resolution of bands of each satellite 
images imaginary in this study area 

Band R/G/B NIR SWIR-1 SWIR-2 TIR 

Landsat-5TM 3/2/1 4 5 7 6 

Landsat-7 ETM 3/2/1 4 5 7 6 

Landsat-8 OLI 4/3/2 5 6 7 11 

Sentinel-2 MSI 4/3/2 8 11 12 - 

A random sampling technique was used to collect 
sample pixels to compare the accuracy of the built-up 
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extraction and bare land from different indices and to 
evaluate the difference between the outputs of them. 
The spectral modellings for the built-up indexes and the 
spatial resolution bands of the data are classified steps by 
step according to the flow of methodology as showed in 
figure 1. 

 
Figure 1 Flow Chart of the Methodology  

The remotely sensed indices were used for quickly 
mapping of EBBI analysis were compared to the results of 
other remote sensing indices: NDBI, UI, and NDBaI. The 
equation of each indices are as follows: 

𝑬𝑩𝑩𝑰
 𝑺𝑾𝑰𝑹 𝑹𝒆𝒅

𝑺𝑾𝑰𝑹 𝑻𝑰𝑹𝟏𝟎   (1) 

𝑵𝑫𝑩𝑰
𝑺𝑾𝑰𝑹 – 𝑵𝑰𝑹

𝑺𝑾𝑰𝑹  𝑵𝑰𝑹
          (2)     

𝑼𝑰
𝑺𝑾𝑰𝑹𝟐 – 𝑵𝑰𝑹

𝑺𝑾𝑰𝑹 𝟐  𝑵𝑰𝑹
   (3) 

             𝑵𝑫𝑩𝒂𝑰
𝑹𝒆𝒅 – 𝑻𝑰𝑹

𝑹𝒆𝒅  𝑻𝑰𝑹
   (4) 

The method was consummate by associating built-up 
areas dogged by indices of EBBI [1], NDBI [5], UI [5] and 
NDBaI [6] with the outcome from Landsat images. 

5. MODELLING OF THE INDEXES 

The bands of TIR channels are very operative for 
diagramming built-up areas reliant on a low spectrum 
which eradicates the influence of vegetation and water, 
while a high spectrum determines built-up areas 
evidently. The temperature of a built-up area is 10-12 
degrees higher than that of vegetation [4]. Consequently, 
the amalgamation of NIR, SWIR and TIR wavelengths 
create it conceivable to mend the plotting method for 
built-up areas relation to earlier existing remote sensing 
indices. In a time-series ranging 1990-2020, 
the improvements were derived from seven satellite 
images. There were advantages and limitations to each 

index mentioned above.  

  

 

 

Figure 2 Enhanced Built-up and Bare land index (EBBI) in 
the study area from 1990 to 2020 (Descriptions; 
0.1 to 0.3 is built-up areas, <0.1 is bare land and 
>0.3 is the other areas) 

 Normalized Difference Built-up index (NDBI) of 
the study area from 1990 to 2020 (Descriptions; 
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 All positive value shows built-up area) 

 Built-up index (BU) of the study area from 1990 
to 2020 (Descriptions; the value of -1 shows 
urban area and 0 shows the others area)  

That was the reason why some indexes were 
integrated in order to increase the accuracy of the 
classification of certain classes of land cover, especially 
EBBI. EBBI was described as an area for this analysis, which 
was not only growth as land, built-up area, but also 
included bare land that could still be filled with grass.  

5.1. TABLES AND OUTPUT OF THE RESULTS 

5.1.1. TABLES 

After the evaluation was achieved, the classification 
that had been between constructed by combining each 
band's spectral index and pattern by classifying the one 
produced only by the index frame. Accordance with the 
provisions to the range counted and the difference of 
average value of each index for each class, such as EBBI, 
UI, NDBI, and NDBaI are the following table 1. 

Table 1 The difference increasing rate percentage of 
built-up area of each index in this study area 

Year/ 
Index 

EBBI UI NDBI NDBaI 

 Built-up area Bare land 
1990 - - - - 
1995 1.244 6.884 1.063 2.648 
2000 7.564 10.08 18.29 2.932 

2005 10.130 3.791 3.930 13.353 

2010 1.213 3.691 2.791 28.231 

2015 9.060 13.640 5.659 24.144 

2020 13.919 10.941 3.351 18.035 

Table 2 The increasing percentage of built-up area of 
each index in this study area 

Years 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 

EBBI 35.55 36.75 44.31 54.24 55.44 64.5 78.42 

UI 43.56 50.45 60.53 64.32 67.9 81.54 92.48 

NDBI 32.85 43.48 61.77 64.47 66.59 72.14 75.46 

5.1.2. OUTPUTS OF THE RESULTS 

According to the figure 3, the built-up area extracted 

from EBBI (proposed method) and the two commonly 
used built-up indices, normalized difference built-up 
index (NDBI) and the urban index (UI) for the year 1990 to 
2020. The patterns of built-up area extraction were found 
similar in the three indexes thought the built-up area was 
more in case of NDBI and UI compared to EBBI. Due to the 
NDBI and UI cannot be distinguished between built-up and 
bare land and much of bare land area near with the built-
up area has been mixed with the area being developed. 
And hence we analyzed between the increasing of 
enhanced built-up and population growth rate by 
correlation of the linear regression as final of the data 
analysis in the thirty years of the study area. 

 
Figure 3 The changing of numbers of built-up and bare 

land from 1990 to 2020 

So, it will be done in this analysis to identify the 
indexes that this included a landscaped area and bare 
land that could be developed. 

 
Figure 4 The percentages of the expansion of built-up 

and bare land from 1990 to 2020 
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After doing verification of land cover images from 1990 
to 2020 used index data and then applied the linear 
regression, but it was still needed further verifications to 
data. The built-up index on 1990 to 2000 could be seen 
slightly increasing and the most increasing is after 2005 as 
shown in the figure (4). According to calculation of the 
built-up area in Yangon from 1990 to 2020, it could be 
seen clearly the significant changes on decreasing bare 
land and increasing build land (Table 2). On EBBI index 
(built-up and bare land), there was impairments, where on 
2015 the difference percentage was about 24.144% and 
on 2020 it was about 18% of all total area of Yangon city.  

 
Figure 5 The difference of the percentages of built-up 

and bare land from 1990 to 2020 

6. CONCLUSIONS 

This research found that detection and identification 
of built-up area used EBBI, UI, NDBI and NDBaI indexes and 
the spectral band together with Landsat 5,7,8 and 
sentinel-2A are used with the analyzing difference rate of 
built-up and bare land area. The results show the index 
of EBBI is the significantly increasing nearly twice of built-
up area expansion from 1990 to 2020 in the study area. 
The EBBI index for built-up area was increased from 35.5% 
to the 78.4% expanse with the high related correlation 
coefficient of linear regression (0.97).  Further research 
needed to test and evaluate combination of those 
indexes to get the best method for detection of built-up 
area. Therefore, the modeling method of the indexes are 
usefully to figure out the extraction and improvement of 

the built-up area in the city. 
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Abstract 

Biomass burning is one of the major causes of air pollution in Northern part of Thailand releasing toxic compounds 
especially particulate matters causing adverse health effects, socio-economic impacts, and poor visibility. Patterns and causes 
of biomass burning remain unclear especially within the reserved forest areas, where thoroughly field survey is almost 
impossible. Currently, active fires can be near real-time monitored by satellites, mainly from Moderate Resolution Imaging 
Spectroradiometer (MODIS) and a newer system called Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) which can provide 
better resolution on both time and space. In this paper, Space-Time Kernel Density Estimation (ST-KDE) was used to analyze 
historical active fire data from VIIRS during 1th December 2019 and 4th April 2020. The algorithm can reveal possible dense 
areas as well as frame periods and temporal dynamic of the fire. The 3D space-time visualization of the result allows users to 
compare between different time so it can reveal the spatial change of active fire areas especially how small areas built up 
larger areas. Possible ignition areas can also be identified.  The comparison of the results with news and field surveys collected 
from the government was also reported. The information is useful for fire prevention and fire forecasting. 
Keywords: VIIRS, Kernel Density Estimation, Spatio-temporal, Active fire 

 
1. INTRODUCTION 

The Northern part of Thailand is facing severe air 
pollution especially during Winter between December 
and April. The previous studies have shown that the two 
main sources of small particulate matters (PM10 and 
PM2.5) are from vehicular exhausts and open biomass 
burning, especially from forest fire and combustion of 
agricultural residues [1, 2]. Although various schemes 
including fire bans, fire restriction and prescribed burns are 
strictly implemented in Northern area, forest fire is 
becoming worse during the last 10 years. 

Understanding fire regime, including ignition points 
and size of fires, especially where the area is hardly to be 
reached by field observation, is important to fire 
management. Nowadays, active fire can be detected and 
monitored by satellite sensors. One is from Moderate 
Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS), which is 
installed on Terra and Aqua EOS satellites. The newer one 
is Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) on 
Suomi-NPP and NOAA-20 satellites which can provide 
better resolutions on both space and time. The data is 
available through NASA’s website. This research used VIIRS 
since the system provides better resolution then it can 

better detect fires that have been overlooked. 
Several studies applied clustering analysis to analyze 

spatial-temporal forest fire data. The result from cluster 
analysis can reveal hotspots with ignition date. Artés, et 
al. [3] creates a quick map of real-time MODIS and VIIRS 
data using DBSCAN technique with concave hull to cluster 
fires. Similar work has been done by [4]. Tonini, et al. [5] 
and Nhongo, et al. [6] employed KDE to visualize clusters 
of forest fire as a smooth surface. Koutsias, et al. [7] 
applied KDE to identify ignition points from coarse data. 

This research applied space-time KDE similar to [4] and 
[3] with forest fire data in Northern part of Thailand. The 
result of space-time KDE will be discussed. 

2. DATA 

Our active fire data was VIIRS NOAA-20 active fire data 
from NASA’s Fire Information for Resource Management 
System (FIRMS) website (https://firms.modaps.eosdis.-
nasa.gov/active_fire/#firms-shapefile). The data was in 
shape file format (.shp) with approximately 375 meters 
spatial resolution. Pixels of active fires were marked as 
points at their centroids. Only nominal and high 
confidence pixels were selected to avoid sun glint 



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

SGI-09-2 

misdetection. 
The data between 12th December 2019 and 30th April 

2020 were considered because it was the period of haze 
season. The satellite took photos twice a day—around 6 
am and 6 pm.  

The Northern part of Thailand, including 9 provinces 
which are: Chiang Rai, Chiang Mai, Lamphun, Phayao, 
Lampang, Mae Hong Son, Nan, and Uttaradit, were 
focused in this study. Most of the area in Northern part is 
dominated by mountainous areas with reserved forest. 
The area of the data covers nine provinces as shown in 
Fig.1. 

 
Figure 1  The nine provinces study area with reserved 

forest area highlighted (in green) 

3. METHODS 

The data, containing both location and time, was 
processed using space-time kernel density estimation 
method (STKDE) [8]. The STKDE enhanced the 
visualization by highlighting dense areas. The space-time 
KDE is defined as: 

𝑓 𝑥, 𝑦, 𝑡   ∑ 𝐾 , 𝐾      (1) 

where 𝑓 𝑥, 𝑦, 𝑡  is the density estimate at location 
𝑥, 𝑦, 𝑡 ,  ℎ   and  ℎ are the spatial and temporal 

bandwidths, 𝑛  is the total number of points, 𝑥  is any 
point on a space,  𝑥  is ith observation. 𝑖 ; 𝑖

1,2,3, … , 𝑛, 𝐾 and   𝐾  are the spatial and temporal 
kernel functions. 

In this research, SciPy, a Python library was employed. 
Gaussian was chosen as a kernel function on both space 
and time. Optimal bandwidth was calculated 
automatically by the library. The result from the library 
are density values assigned on every input location, which 
are different from other libraries that interpolate density 
over small grid intervals within the specified region. 

4. RESULTS 

Fig.2 shows the daily number of active fire spots. The 
number of spots increased significantly since February 
2020 and remained high until the end of April 2020. The 
fluctuation of the graph also reveals the difference 
number of fires between daytime and nighttime. 

 
Figure 2  Daily number of active fire spots 

The result of STKDE in space-time cube is shown in 
Fig.3. The density was represented as color brightness. The 
dense areas are the areas in which points of active fire 
were contiguous. The figure highlighted the dense area of 
fires around the regions of Lamphun, Mae Hong Son, 
Chiang Mai, and some part of Chiang Rai.  

 
Top view 
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3D view 

Figure 3  The result of STKDE in 3D space-time cube 

To make it clearer, the result of STKDE was divided 
into time intervals as shown in Fig.4. During December 
2019 and January 2020, the active fires scattered with low 
density. The fires were mostly located in Chiang Rai and a 
part of Phayao district and they were scattered. There 
were also some low-density spots in the Southern part 
(Lampoon and Uttradit) as well. The fires the Southern 
part spread out and were denser during 19 January 2020 
and 13 February 2020 covered the areas of Southern 
Chiang Mai, most areas in Lampoon, Lampang, and Phrae. 
The fire also spread in Southern part of Nan. Then, the 
dense fire areas in the West (Mae Hongson) and Northern 
part of Chiang Mai (Chaiprakarn, Chiangdao, Phrao, and 
Mae Tang subdistricts) occurred the mid of February 2020. 
It was possible that the fire in Mae Hongson spread from 
Myanmar border. There were still fires in Uttradit in the 
mid of February, but the fires moved to the North, which 
are forest reserve areas. Between 9 March 2020 and 3 April 
2020 seemed to be the most severe fire period. The fire 
spread dramatically on the Northern part of Thailand. The 
high-density values in Mae Hongson, the North of 
Chiangmai (Sameong and Pai subdistricts), and Northern 
part of Nan (Tung Chang and Chaloem Phra Kiat 
subdistricts) indicates there were persistent fire areas. 
However, the fire spots did not spread into municipal 
areas. Most of the fire spots disappeared in April 2020 but 
the high density of fires in Northern part of Chiang Mai 
were still remained. 

 
Figure 4  Time slice of active fire data with density 

estimated from STKDE method. 

To highlight the densest area, the areas where the 
density was higher than 0.8 quantile is shown in Fig. 5. The 
top view in Fig.5 suggests the three very dense areas. The 
earliest dense fire area occurred in Hot subdistrict of 
Chiang Mai province in January 2020. The biggest dense 
area covered Mae Hong Son and Northern part of Chiang 
Mai province. There were also dense fire areas occurred 
in March covered the areas of Thung Chang and Chaloem 
Phra Kiat subdistricts of Nan province. 

 
TOP VIEW 
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3D VIEW 

 
SIDE VIEW 

Figure 5  KDE result with more than 0.8 quantile 

5. CONCLUSIONS AND DISCUSSIONS 

Northern part of Thialand faces severe air pollution 
every year causing by forest fire and crop residue burning. 
This study applied STKDE to analyze active fire data from 
VIIRS. The density calculated from STKDE highlights dense 
area of fire in both space and time, so the result suggests 
contiguous and persistent area of fire.  

The result shows that the fire scattered in 
December in two areas. One was on the Southern part of 
Northern Thailand. Another area covered Chiang Rai and 
Phayao district. The fires spread out to Central part in the 
following month. STKDE highlights dense fire area in Mae 
Hong Son and a part of Chiangmai starting after the mid 
of February until the beginning of March. Another dense 
fire area was in Mae Hong Son, which might spread from 
Myanmar border. The result of this study pointed out that 
Samoeng, Pai, and Chiang Dao subdistrict in Chiang Mai 
were the biggest dense fire areas which occurred for many 
days and it should be focused on during March.  

The result highlighted that cross-boundary fires is 
one of an important issue, especially the Thai - Myanmar 
border in Mae Hong Son province. The result also reveals 
heterogenous fire pattern over time, which might be the 
result from burning ban applied in different time. The 
reason of such space-time patterns should be further 
explored. 

The result of this study can be used in fire 
management. It can allow firefighters to evaluate fire areas 
for preparing firefighting equipment. The result can also 
point out the area that should be focused. By comparing 
the result with other years, fire-prone areas can be 
identified. 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาพื้นที่เหมาะสมในการสร้างแหล่งเก็บน้ำต้นทุนที่เหมาะสมพอกับปริมาณความต้องการน้ำในการอุปโภค-
บริโภค และการเกษตรกรรมของประชาชน ในพื้นที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ร่วมกับ
กระบวนการวิเคราะห์แบบศักยภาพเชิงพื้นที่ในการจำลองพื้นที่กักเก็บน้ำ ใช้ปัจจัยสำหรับทำการศึกษา 5 ปัจจัย ซึ่งหาค่าน้ำหนักปัจจัยโดยการ
วิเคราะห์ศักยภาพเชิงพื้นที่ ได้ดังนี้ ปริมาณน้ำฝนค่าน้ำหนักเท่ากับ 4 สภาพใช้ที่ดินในปัจจุบันค่าน้ำหนักเท่ากับ 4 การระบายน้ำของดินค่าน้ำหนัก
เท่ากับ 3 ลักษณะภูมิประเทศค่าน้ำหนักเท่ากับ 2 ลักษณะทางธรณีวิทยาค่าน้ำหนักเท่ากับ 2 นำมาซ้อนทับข้อมูลทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เพ่ือหาพ้ืนที่เหมาะสมในการพัฒนาอ่างเก็บน้ำได้ 3 ระดับดังนี้ พ้ืนที่เหมาะสมมาก คิดเป็นพ้ืนที่ร้อยละ 14.19 เหมาะสมปานกลาง คิดเป็นพ้ืนที่ร้อย
ละ 64.25 และเหมาะสมน้อย คิดเป็นพ้ืนที่ร้อยละ 21.56 และการนำข้อมูลมาบูรณาการคำนวณหาความจุของพ้ืนที่อ่างเก็บน้ำ รวมท้ังความต้องการ
ใช้น้ำของประชาชนในพื้นที่นั ้น พบว่าควรพัฒนาสร้างอ่างเก็บน้ำ 2 แห่ง ดังนี ้ อ่างเก็บน้ำที่ 1 ตั้งอยู ่ ตำบลนาหลวง อำเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ที่พิกัด WGS 1984 UTM Zone 47N โดยมีพิกัด E: 575728 N: 906188 เก็บกักน้ำจากคลองวังหีบ มีความจุอ่างเก็บน้ำ 
109,837,759.45 ลูกบาศก์เมตร และอ่างเก็บน้ำที่ 2 ตั้งอยู่ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ที่พิกัด WGS 1984 UTM 
Zone 47N โดยมีพิกัด E: 581171 N: 906188 เก็บน้ำจากคลองเปิก มีความจุอ่างเก็บน้ำ 66,584,757.92 ลูกบาศก์เมตร ความจุอ่างเก็บทั้ง 2 อ่าง
มีความจุรวมกัน 176,422,517.37 ลูกบาศก์เมตร โดยความต้องการน้ำสูงสุดรายเดือนมีปริมาณ 150,259,910.22 ลูกบาศก์เมตร เหลือปริมาณน้ำ
เก็บกัก 26,162,607.15 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณน้ำเก็บกักมีแนวโน้มของน้ำเพ่ิมขึ้นหรือลดลงไปตามฤดูกาล สามารถเก็บกักน้ำไว้ในฤดูแล้งได้อย่าง
เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำในพ้ืนที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
คำสำคัญ: ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, กระบวนการวิเคราะห์แบบศักภาพเชิงพ้ืนที่, การสร้างแหล่งเก็บน้ำ 

Abstract 

The objective of this research is to study the appropriate area for building water storage sources that able to supply both 
consumption and agricultural water usage demand in Thung Song district, Nakorn Si Thammarat province, Thailand. By 
combining both Geographic information system (GIS) and region potential analysis to simulate the catchment area. For this 
study 5 factors are used as following, rainfall, land use, soil drainage, topography, and geological. The weight of each factor is 
4, 4, 3, 2, and 2, respectively. After data collected, each factor will be overlaid by GIS to find the most appropriate part of the 
area. The most appropriated part of the area is 14.19%, 64.25%, and 21.56% of the total area, respectively. According to the 
overlaid process, the first appropriated part of the area where water storage sources supposed to build is located at the Na 
Luong sub-district (WGS84/Zone 47N E: 575728 N: 906188). Where able to store 109,837,759.45 m3 of water from the Wang 
Heep canal. The second appropriated part of the area is located at the Tum Yai sub-district (WGS84/Zone 47N E: 581171 N: 
906188). Where able to store 66,584,757.92 m3 of water from the Perk canal. The capacity of both storages is 176,422,517.37 
m3 and the maximum monthly water requirement is 150,259,910.22 m3. As a result, 26,162,607.15 m3 of water will have 
remained. However, the amount of water that remained in the storage can be increased or decreased is depends on each 
season. Nevertheless, with full capacity of water storage is sufficient for the water demand of the area. 
Keywords: Geographic Information System, Analytic Hierarchy Process, building water storage source  

 



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

SGI-10-2 

1. บทนำ 

ตามท่ีเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงและบริเวณใกล้เคียง
เกือบทุกปี ทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนในชีวิตและทรัพย์สิน
เป ็นจำนวนมาก จากรายงานโครงการศ ึกษาความเหมาะสม 
การแก้ไขปัญหาอุทกภัย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 
2555 ปัญหาน้ำท่วมและความเสียหายที ่เกิดขึ ้นในชุมชนของ
ครัวเรือนพบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 77.8) ประสบปัญหา
ภาวะน้ำท่วม ในปีที่น้ำท่วมรุนแรงมากที่สุด ปี พ.ศ. 2554 (ร้อยละ 
68.2) รองลงมาคือ ปี พ.ศ. 2553 และปี พ.ศ. 2548 คิดเป็นร้อยละ 
10.6 และ 7.8 ตามลำดับ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมครั้งที่
รุนแรงมากที่สุดนานเฉลี่ย 10.8 วัน ระดับน้ำท่วมสูงสุด 1.88 เมตร 
รวมมูลค่าความเสียหายจากน้ำท่วมทั้งหมด 2,300,150 บาท ปัญหา
ภัยแล้งและความเสียหายที ่เกิดขึ ้นในชุมชนของครัวเรือนพบว่า 
ครัวเรือนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 41.70) ปีที่ประสบปัญหาภัยแล้งรุนแรง
ที่สุด ปี พ.ศ. 2553 (ร้อยละ 29.2) ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัย
แล้งคร้ังที่รุนแรงที่สุด มีมูลค่าความเสียหาย 2,256,000 บาท [1] 

เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นผู้วิจัยจึงมีความคิดที่จะศึกษาเพื่อหา
พื้นที่เหมาะสมในการสร้างแหล่งน้ำต้นทุนในอำเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช เพื ่อแก้ปัญหาด้านการขาดแคลนน้ำด้านการ
อุปโภค-บริโภค โดยการศึกษาปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องในการสร้าง
อ่างเก็บน้ำ และให้ค ่าน้ำหนักของปัจจัย ซึ ่งได้นำข้อมูลจาก
แบบสอบถามผู้เชี ่ยวชาญจำนวน 10 ชุด มาวิเคราะห์ร่วมกับการ
ประยุกต์ใช้กับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Arc GIS) แสดงออกมา
ในรูปแบบของแผนที่ระดับความเหมาะสมในการสร้างอ่างเก็บน้ำ 
และทำการเลือกพื้นที่เหมาะสมมาวิเคราะห์เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนในพ้ืนที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย  

1) เพื ่อหาพื้นที่เหมาะสมในการสร้างแหล่งน้ำต้นทุนในการ
พัฒนาระบบชลประทาน 

2) เพ่ือศึกษาปริมาณความต้องการน้ำในการอุปโภคและบริโภค
ของประชากรในพ้ืนที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3) เพื ่อศึกษาปริมาณความต้องการน้ำในเกษตรกรรมของ
ประชากรในพ้ืนที่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 

3. วิธีดำเนนิการวิจัย  

3.1. การรวบรวมข้อมูลเก ี ่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีจาก
เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

การรวบรวมข้อมูลเกี ่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร และ
งานวิจัยที่เกี ่ยวข้องโดยการวิเคราะห์เอกสาร และการสำรวจเก็บ
ข้อมูลในพื้นที่ศึกษาการหาพื้นที่สร้างอ่างเก็บน้ำ โดยมีการรวบรวม
เอกสารต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 

1) ปริมาณน้ำฝนปริมาณน้ำฝนรายปี หน่วยมิลลิล ิตร/ปี
ย้อนหลัง 30 ปี พ.ศ.2533-2563 [21] 

2) ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที ่ดินปี พ.ศ.2563 ความละเอียด
มาตราส่วน 1:50,000 [3] 

3) ข้อมูลภูมิประเทศ ความละเอียดมาตราส่วน 1:50,000 [21] 
4) ข้อมูลธรณีวิทยา ความละเอียดมาตราส่วน 1:50,000 [21] 

3.2. การวิเคราะหห์าพ้ืนที่เหมาะสมเพ่ือการหาพ้ืนที่
เหมาะสมในการสรา้งแหล่งน้ำต้นทุนการพัฒนา
ระบบชลประทาน 

ในการกำหนดพ้ืนที่ที่เหมาะสมเพ่ือการหาพ้ืนที่เหมาะสมในการ
สร้างแหล่งน้ำต้นทุนในการพัฒนาระบบชลประทานนั้นเป็นการ
นำเอาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการทำการศึกษา
หาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพหรือพื้นที่ที่มีความเหมาะสม ในการสร้างแหล่ง
น้ำต้นทุนในการพัฒนาระบบชลประทาน มีขั้นตอนการศึกษา ดังนี้ 

3.2.1. การศึกษาข้อมูลต่างๆ จากงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

และการกำหนดปัจจัยความเหมาะสมของพ้ืนที่
เพ่ือการสร้างแหล่งน้ำต้นทุนในการพัฒนาระบบ
ชลประทาน  

ในการศึกษาปัจจัยต่าง ๆ จากงานวิจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
สร้างแหล่งน้ำต้นทุนในการพัฒนาระบบชลประทาน ทำให้สามารถ
สรุปได้ว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลือกพื้นที่เพื่อการสร้างแหล่งน้ำ
ต้นทุนในการพัฒนาระบบชลประทาน ประกอบด้วย 5 ปัจจัย สำคัญ 
1) สภาพการใช้ดินในปัจจุบัน 2) ลักษณะภูมิประเทศ 3) ปริมาณ
น้ำฝน 4) ลักษณะทางธรณีวิทยา และ 5) การระบายน้ำของดิน 

3.2.2. นำปัจจัยต่างๆ มาประเมินค่าความเหมาะสม
ของพ้ืนที่เพ่ือการสร้างแหล่งเก็บน้ำต้นทุนใน
การพัฒนาระบบชลประทาน  

การประเมินนี้จะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่กำหนดขึ้นจากปัจจัยที่
มีความสำคัญมากที่สุด ซึ่งเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไปได้
และองค์ประกอบทางกายภาพขั้นพื้นฐานของการสร้างแหล่งน้ำ
ต้นทุนในการพัฒนาระบบชลประทาน ไปจนถึงปัจจัยทางสังคมที่
เกี่ยวข้องกับลักษณะการจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่ ซึ่งสามารถ
กำหนดค่าคะแนนของปัจจัยหลักและปัจจัยย่อยในแต่ละปัจจัยหลัก 
โดยให้คะแนนอยู่ในช่วงระดับ 1 – 4 ซึ่งถ้าคะแนนมากหมายความ
ว่า ปัจจัยนั้นมีความเหมาะสมในการสร้างแหล่งน้ำต้นทุนในการ
พัฒนาระบบชลประทานมาก แต่ถ้าคะแนนน้อยหมายความว่า 
ปัจจัยนั้นมีความเหมาะสมต่อการสร้างแหล่งน้ำต้นทุนในการพัฒนา
ระบบชลประทาน ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ได้กำหนดค่าถ่วงน้ำหนัก
ของปัจจัยหลักและปัจจัยย่อย แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

โดยในการกำหนดค่าน้ำหนักและค่าคะแนนของปัจจัยเพื่อใชใ้น
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การวิเคราะห์ความเหมาะสมในการพัฒนาแหล่งน้ำในการพัฒนา
ระบบชลประทานนั้น ผู้วิจัยได้ขอความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ในการกำหนดค่าน้ำหนักและค่า
คะแนนของปัจจัยจำนวน 5 ปัจจัยที่กล่าวจากข้างต้น หาค่าเฉลี่ยค่า
น้ำหนักจากวิธี The Geometric Mean Formula 

3.2.3. การวิเคราะห์ข้อมูลการถ่วงน้ำหนักปัจจัยหลัก
และปัจจัยย่อยเพ่ือการประเมินหาพ้ืนที่ที่
เหมาะสมต่อการสร้างแหล่งต้นทุนในการพัฒนา
ระบบชลประทาน  

โดยในการกำหนดค่าน้ำหนักและค่าคะแนนของปัจจัยเพื่อใช้ใน
การวิเคราะห์ความเหมาะสมในการพัฒนาแหล่งน้ำในการพัฒนา
ระบบชลประทานนั้น ผู้วิจัยได้ขอความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ
สำนักงานทรัพยาการน้ำแห่งชาติ ในการกำหนดค่าน้ำหนักและค่า
คะแนนของปัจจัยจำนวน 5 ปัจจัย หาค่าเฉลี่ยค่าน้ำหนักจากวิธิ 
The Geometric Mean Formula ดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 ค่าน้ำหนักปัจจัย 

ปัจจัยท่ีใช้
วิเคราะห์ 

ประเภทข้อมูล 
ค่าถ่วงน้ำหนัก S 
ปัจจัย
หลัก 

ปัจจัย
ย่อย 

1. สภ าพก า ร ใ ช้
ที่ดิน 

พื้นที่ชุมชน 

4 

1 4 
พื้นที่เกษตร 2 8 
พื้นที่ป่าไม้ 2 8 
พื้นที่แหล่งน้ำ 3 1

2 
อื่น ๆ 2 8 

2. ล ั ก ษ ณ ะ ภ ู มิ
ป ร ะ เ ท ศ 
(เปอร์เซ ็นต์ความ 
ลาดเอียง) 

ความลาดชัน 0 - 2% 

2 

1 2 
ความลาดชัน 2 - 5% 2 4 
ความลาดช ั น  5 - 
10% 

3 6 

ค ว า ม ล า ด ชั น
มากกว่า 10% 

2 4 

3. ปริมาณน้ำฝน น้อยกว่า 2,800 มล./
ปี 

4 

1 4 

2,800 - 3,000 มล./
ปี 

2 8 

3,000 - 3,100 มล./
ปี 

3 1
2 

 3,100 - 3,200 มล./
ปี 

4 1
6 

 มากกว่า 3,200 มล./
ปี 

4 1
6 

4. ล ั ก ษณ ะ ท า ง
ธรณีวิทยา 

หินตะกอน 

2 

2 4 
หินแกรนิต 4 8 
หินแปร 3 6 

 หินปูน 2 4 
 

ตารางท่ี 1 ค่าน้ำหนักปัจจัย (ต่อ) 

ปัจจัยท่ีใช้
วิเคราะห์ 

ประเภทข้อมูล 
ค่าถ่วงน้ำหนัก S 
ปัจจัย
หลัก 

ปัจจัย
ย่อย 

 

5. การระบายน้ำ
ของดิน 

ระบายน้ำดี 3 1 3 
ระบายน้ำปาน
กลาง 

1 3 

ระบายน้ำเลว 3 9 
ผู้วิจัยเลือกแนวทางเทคนิคการวิเคราะห์ศักยภาพของพื ้นที่ 

(Potential Surface Analysis , PSA) เป็นวิธีวิเคราะห์ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์โดยการใช้สมการเชิงเส้นตรง หรือสมการแบบจําลองดัชนี 
(Index Model) เป็นเทคนิคที ่ค ิดขึ ้นมาเพื ่อใช้ในการวิเคราะห์
ศักยภาพของการพัฒนาพ้ืนที่ [17] เทคนิคนี้สามารถแปรสภาพพ้ืนที่
เป็นรูปภาพให้เป็นตัวเลขได้และวิเคราะห์ข้อมูลได้ง่าย ด้วยการ
คำนวณทางคณิตศาสตร์อยางง่าย ซึ่งผลที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วย
เทคนิค PSA การวิเคราะห์รูปแบบดัชนีเขียนในรูปสมการได้ดังนี้ 

S = W1R1 + W2R2 + W3R3 + … + WnRn (1) 
เมื่อ S = ค่าคะแนนรวมศักยภาพของพ้ืนที่ 
 W = ค่าถ่วงน้ำหนักของปัจจัย  
 R = ค่าคะแนนความเหมาะสมของปัจจัย 
การศึกษาครั้งนี้ได้กำหนดค่าถ่วงน้ำหนักของปัจจัยหลักและ

ปัจจัยย่อย แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
คะแนน 4 หมายถึง ปัจจัยดังกล่าวมีความเหมาะสมสำหรับการ

สร้างแหล่งน้ำต้นทุนในการพัฒนาระบบชลประทาน สูง 
คะแนน 3 หมายถึง ปัจจัยดังกล่าวมีความเหมาะสมสำหรับการ

สร้างแหล่งน้ำต้นทุนในการพัฒนาระบบชลประทาน ปานกลาง 
คะแนน 2 หมายถึง ปัจจัยดังกล่าวมีความเหมาะสมสำหรับการ

สร้างแหล่งน้ำต้นทุนในการพัฒนาระบบชลประทาน ต่ำ 
คะแนน 1 หมายถึง ปัจจัยดังกล่าวมีความเหมาะสมสำหรับการ

สร้างแหล่งน้ำต้นทุนในการพัฒนาระบบชลประทาน ไม่เหมาะสม 

3.2.4. การวิเคราะห์ความเหมาะสมของพ้ืนที่  

ใช้เทคนิคซ้อนทับ (Overlay) ของข้อมูลทั้งหมดที่นำมาศึกษา
แล้วนำมาประมวลผลโดยการคำนวณค่าคะแนนรวมที่ได้จะถูกนำมา
จัดกลุ่มเพื่อแบ่งพื้นที่ด้วยวิธีทางสถิติเพื่อให้ได้เนื้อที่ของแต่ละกลุ่ม
ในสัดส่วนที่เหมาะสมในการจัดกลุ่มจะใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) ของชุด
ข้อมูลหลักแล้วนำค่าการกระจายข้อมูล (Standard Deviation) มา
กำหนดความกว้างในแต่ละช่วงความเหมาะสม การศึกษาครั้งนี้ได้
แบ่งความเหมาะสมเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 

1) พื้นที่ที่เหมาะสมต่อการสร้างแหล่งน้ำต้นทุนในการพัฒนา
ระบบชลประทานน้อย 

X̅ - SD (2) 
2) พื้นที่ที่เหมาะสมต่อการสร้างแหล่งน้ำต้นทุนในการพัฒนา
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ระบบชลประทานปานกลาง 
X - SD ≤ SX + SD (3) 

3) พื้นที่ที่เหมาะสมต่อการสร้างแหล่งน้ำต้นทุนในการพัฒนา
ระบบชลประทาน [6] 

X̅ + SD (4) 

3.2.5. แสดงผลกระทบและการนำเสนอข้อมูล  

เป็นการนำเสนอผลที่ได้จากการวิเคราะห์ในรูปแบบแผนท่ีแสดง
พื้นที่เหมาะสมเพ่ือการสร้างแหล่งเก็บน้ำต้นทุนในการพัฒนาระบบ
ชลประทาน 

3.3. คำนวณหาความจอุ่างเก็บน้ำ 

V = L/6 x (A1+4A2+A3) (5) 
เมื่อ  V = ปริมาตรของดินขุดมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร 
 L = ระยะห่างของเส้นความสูงหน่อยเป็นเมตร 
 A = ขนาดพ้ืนที่ของเส้นชั้นความสูงหน่วยเป็นตาราง

เมตร [2] 

3.4. คำนวณอัตราการใช้น้ำของข้าวนาป ี

3.4.1. ช่วงตกกล้า ใช้น้ำสำหรับพ้ืนที ่1 ไร่ 

พื้นที่ปลูกข้าว x น้ำตกกล้าต่อพื้นที่ปลูก 1 ไร่ = น้ำใช้การตก
กล้าและน้ำใช้ในการเตรียมแปลง พ้ืนที่ 1 ไร่ ใช้น้ำเตรียมแปลง [14] 

3.4.2. แยกน้ำที่ใช้ในการปลูกข้าวของเดือนพฤษภาคม
ถึงเดือนสิงหาคม  

พ้ืนที่ปลูกข้าว x ค่าเฉลี่ยใช้น้ำของนาข้าว 10.5 มิลลิเมตรต่อวัน 
x จำนวนวัน [10] 

3.4.3. น้ำฝนท่ีสามารถใช้การได้ในแต่ละเดือน  

พ้ืนที่ปลูกข้าว x ค่าเฉลี่ยน้ำฝนต่อเดือน x 0.6 
เมื่อ 0.6 = ค่า Kc ของผลไม้ และปาล์มน้ำมัน [22] 

3.4.4. ปริมาณน้ำที่ต้องส่งเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปี 

การใช้น้ำของข้าวนาของแต่ละเดือน – ฝนที่สามารถใช้การได้
ของแต่ละเดือน 

3.5. คำนวณอัตราการใช้น้ำของผลไม้ หรือน้ำของปาล์ม
น้ำมัน 

0.6 x Ep x D  (6) 
เมื่อ Ep = ค่าการใช้น้ำของพืชหน่วยมิมลิเมตรต่อวัน 
   D   = เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 
คำนวณอัตราการใช้น้ำอุปโภค-บริโภคของประชากรในอำเภอ

ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จำนวนผู้ใช้น้ำ x 120 ลิตร 

4. ผลการวิจัยและวิเคราะห์ผล 

4.1. ผลศึกษาพ้ืนทีเ่หมาะสมในการสร้างแหล่งน้ำต้นทุน
ในระบบชลประทาน 

4.1.1. การศึกษาหาพ้ืนที่เหมาะสมในการสร้างแหล่งน้ำ
ต้นทุนในการพัฒนาระบบชลประทาน 

ในการศึกษาหาพื้นที่เหมาะสมในการสร้างแหล่งน้ำต้นทุนใน
การพัฒนาระบบชลประทานนั้น มีปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาดูความ
เหมาะสมของพ้ืนที่ 5 ปัจจัยด้วยกัน ได้แก่ 

1) สภาพการใช้ที่ดิน 

ตารางท่ี 2 ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่อำเภอทุ่งสง 

การใช้
ประโยชน์ที่ดิน 

เน้ือที ่ ระดับความ
เหมาะสม ตารางกิโลเมตร ร้อยละ 

เกษตร 605,960.62 66.60% น้อย 
ป่าไม ้ 215,240.99 23.66% น้อย 
ชุมชน 58,113.57 6.39% ไม่เหมาะสม 

แหล่งน้ำ 3,864.92 0.42% ปานกลาง 
อื่น ๆ 26,704.00 2.93% น้อยมาก 
รวม 909,884.10 100.00%  

พื้นที่เกษตรมีความเหมาะสมน้อยเนื้อจากเป็นพื้นที่ราบทำให้
สร้างขอบเขตในการกักเก็บน้ำได้ยาก  

พื้นที่ป่าไม้มีความเหมาะสมน้อยเนื่องจากมีข้อจำกัดในการ
ก่อสร้างและผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม 

พื ้นที ่ช ุมชนไม่เหมาะสมในการสร้างอ่างเก ็บน้ำเพราะมี
ผลกระทบต่อทรัพย์สินของประชาชน 

 

รูปที่ 1 แผนท่ีแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่อำเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

SGI-10-5 

แหล่งน้ำมีความเหมาะสมปานกลางเพราะเมื่อทำการก่อสร้าง
หัวงานจะต้องสร้างปิดกั้นเส้นลำน้ำแต่ต้องวิเคราะห์ถึงระดับพื้นที่
โดยรอบด้วย 

พื้นที่อื่นประกอบด้วย พื้นที่ทุ่งหญ้า ที่รกร้าง ปศุสัตว์ กระจาย
ตัวห่างกันและมักอยู่ในพ้ืนที่ราบจึงเหมาะสมน้อยมาก 

2) ลักษณะภูมิประเทศ 

ตารางท่ี 3  ข้อมูลเปอร์เซ็นต์ความลาดเอียงในพ้ืนที่อำเภอทุ่งสง 

ความลาดชัน 
เน้ือที ่

ระดับความ
เหมาะสม 

ตาราง
กิโลเมตร 

ร้อยละ 

ความลาดชัน 0 - 2% 623,000.00 68.24
% 

ไม่เหมาะสม 

ความลาดชัน 2 - 5% 217,000.00 23.77
% 

น้อย 

ความลาดชัน 5 - 10% 64,000.00 7.01% ปานกลาง 
ความลาดชันมากกว่า 
10% 

9,000.00 0.99% น้อย 

รวม 913,000.00 100% 
 

ความลาดชันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความเคลื่อนตัวพังทลาย
จากที ่สูงลงมาภายใต้แรงดึงดูดโลก อันจะมีผลทำให้เกิดความ
เสียหายต่อตัวเขื ่อนดังนั ้นจึงต้องพิจารณาค่าความลาดชันให้
เหมาะสม 

พ้ืนที่ที่มีความลาดชันในช่วง 5-10 % เหมาะสมปานกลางขึ้นอยู่
กับภูมิประเทศโดยรอบมีสันเขาเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำในการก่อสร้าง
อ่างเก็บน้ำ 

พื้นที่ลาดชันน้อยกว่า 5 % มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบไม่เหมาะสม
ในการสร้างอ่างเก็บน้ำ 

 

รูปที่ 2 แผนท่ีแสดงเปอร์เซ็นต์ความลาดเอียงในพ้ืนที่อำเภอ
ทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 

3) ปริมาณน้ำฝน 

ตารางท่ี 4  ข้อมูลปริมาณน้ำฝนในพ้ืนที่อำเภอทุ่งสง  

ปริมาณฝน 
เน้ือที ่ ระดับความ

เหมาะสม ตารางกิโลเมตร ร้อยละ 
น้อยกว่า 2,800 มม./ปี 87,167.07 9.58% ไม่เหมาะสม 
2,800 - 3,000 มม./ปี 162,525.82 17.86% น้อย 
3,000 - 3,100 มม./ปี 148,944.31 16.37% ปานกลาง 
3,100 - 3,200 มม./ปี 165,663.42 18.21% มาก 
มากกว่า 3,200 มม./ปี 345,588.08 37.98% มาก 
รวม 909,888.71 100.00%  

พื้นที่ที่มีปริมาณฝนตก 3,000-3,200 มม./ปี มีโอกาสทำให้เกิด
น้ำท่วมสูงจึงเหมาะสมในการสร้างพ้ืนที่อ่างเก็บน้ำ 

 

รูปที่ 3 แผนท่ีแสดงปริมาณน้ำฝนในพ้ืนที่อำเภอทุ่งสงจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

4) ลักษณะทางธรณีวิทยา 

ตารางท่ี 5  ข้อมูลลักษณะทางธรณีวิทยาในพ้ืนที่อำเภอทุ่งสง 

ชนิดหิน 
เน้ือที่ ร ะ ด ั บ ค ว า ม

เหมาะสม ตารางกิโลเมตร ร้อยละ 
หินแกรนิต 441,541.24 48.66% มาก 
หินแปร 242,064.66 26.68% ปานกลาง 
หินตะกอน 170,132.72 18.75% น้อย 
หินปูน 53,613.64 5.91% น้อย 

หินแกรนิตและหินแปร มีความทึบน้ำสูงจึงเหมาะสมในการ
สร้างอ่างเก็บน้ำสูงมากกว่าหินตะกอนและหินปูน 
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รูปที่ 4 แผนท่ีแสดงลักษณะทางธรณีวิทยาในพ้ืนที่อำเภอทุ่ง
สงจังหวัดนครศรีธรรมราช 

5) การระบายน้ำของดิน 

ตารางท่ี 6 ข้อมูลการระบายน้ำของดินในพื้นที่อำเภอทุ่งสง 

การระบายน้ำ 
เน้ือที่ 

ระด ับความ
เหมาะสม 

ต า ร า ง
กิโลเมตร 

ร้อยละ 

การระบายน้ำดี 497,638.94 54.69% ไม่เหมาะสม 
การระบายน้ำปานกลาง 13,595.41 1.49% ไม่เหมาะสม 
การระบายน้ำเลว 398,649.75 43.81% ปานกลาง 
รวม 909,884.10 100.00%  

ดินที่ระบายน้ำเลวมีความเหมาะสมปานกลางเพราะดินมีความ
ทึบน้ำสูง เนื่องจาการระบายน้ำดีกับระบายน้ำปานกลางมีความทึบ
น้ำต่ำจึงไม่เหมาะสมกับการทำอ่างเก็บน้ำ 

 

 

รูปที่ 5 แผนท่ีแสดงการระบายน้ำของดินในพ้ืนที่อำเภอทุ่ง
สง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

จากการจำแนกระดับหลักเกณฑ์ความเหมาะสมเกิดจาการ
พิจารณาในการศึกษานี้เท่านั้น 

4.1.2. พ้ืนที่เหมาะสมในการสร้างอ่างเก็บน้ำระดับ
ตำบล 

 

รูปที่ 6 แผนท่ีแสดงระดับความเหมะสมในการสร้างอ่างเก็บ
น้ำในพ้ืนที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ตารางท่ี 7  พ้ืนที่เหมาะสมในการสร้างอ่างเก็บน้ำระดับตำบล 

ลำดับ ตำบล 
Weighted Areas 

Total 
AREA (sq.m) AREA (%) 

 อ.ทุ่งสง 883,156,995.33 100.00% 
1 ต.เขาโร 85,897,177.58 9.73% 
2 ต.เขาขาว 109,192,184.26 12.36% 
3 ต.กะปาง 80,147,852.57 9.08% 
4 ต.ควนกรด 45,738,012.07 5.18% 
5 ต.ชะมาย 25,176,805.71 2.85% 
6 ต.ถ้ำใหญ่ 128,042,754.19 14.50% 
7 ต.ที่วัง 77,472,598.34 8.77% 
8 ต.นาโพธิ์ 29,660,003.36 3.36% 
9 ต.นาไม้ไผ่ 78,801,947.73 8.92% 
10 ต.นาหลวงเสน 86,417,383.66 9.79% 
11 ต.น้ำตก 102,649,160.82 11.62% 
12 ต.ปากแพรก 9,045,758.52 1.02% 
 Grand Total 883,156,995.33 100.00% 

4.2. การวิเคราะหค์วามจุอ่างเก็บน้ำ 

ผลการวิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถทราบ
พื้นที่ผิวน้ำของอ่างเก็บน้ำในแต่ละระดับความสูง ตามลักษณะภูมิ
ประเทศภูมิศาสตร์และระดับสันทำนบ โดยค่าที่ได้จะสามารถทำการ
หาปริมาณน้ำเก็บกักได้จากปริมาณดินขุดในการทำอ่างเก็บน้ำสูตร 

V = 1/3 H (A1+A2+√A1+A2) (7) 
เมื่อ  V = ปริมาตร (ลบ.ม.) 
 H = ค่าความต่างระดับเส้นคอนทัวร์ (เมตร) 
 A = ขนาดพ้ืนที่ของเส้นชั้นความสูง(ตารางเมตร) 
ได้ดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 8 แสดงความจุอ่างเก็บน้ำ 

ลำดับ 
เส้นชันความ
สูง A1 

เส ้นช ันความ
สูง A2 

V=1/3H(A1+A2+

√A1 A2) 
อ่างเก็บ
น้ำ 1 

100 200 109,837,759.45 

อ่างเก็บ
น้ำ 2 

300 400 40,756,004.48 

อ่างเก็บ
น้ำ 3 

100 200 66,584,757.92 

อ่างเก็บ
น้ำ 4 

200 300 32,191,811.14 

  รวม 249,370,332.99 

 
รูปที่ 7 แผนท่ีแสดงพ้ืนที่ตำแหน่งที่เหมาะสมในการสร้างอ่าง

เก็บน้ำ 

4.3. ผลการศึกษาปริมาณความต้องการน้ำในการอุปโภค 
– บริโภคของประชากรในพ้ืนทีอ่ำเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 
รูปที่ 8 กราฟความต้องการน้ำในแต่ละเดือน 

ความต ้ อ งก า รน ้ ำท ั ้ ง หมดของอำ เภอท ุ ่ ง ส ง จ ั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราชวิเคราะห์ได้จากผลรวมการปลูกข้าว ไม้ผลและไม้
ยืนต้น ปาล์ม อุปโภค-บริโภค โดยปริมาณการใช้น้ำที่มากในช่วง
เดือน เมษายนถึงสิงหาคมเนื่องจากมีการเพาะปลูกข้าวในช่วงเดือน
ดังกล่าว 

4.4. ผลวิเคราะหห์าพ้ืนที่เหมาะสมในการสร้างแหล่งน้ำ
ต้นทุนในการพัฒนาระบบชลประทาน 

จากการศึกษาเพื่อหาพื้นที่เหมาะสมในการสร้างแหล่งเก็บน้ำ
ต้นทุนในการพัฒนาระบบชลประทาน และเพื่อศึกษาปริมาณความ
ต้องการน้ำในการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่อำเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ ่งในครั ้งนี้ พบว่าปัจจัยที ่นำมาใช้ใน
การศึกษาหาพื้นที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีทั้งหมด 5 
ปัจจัยด้วยกัน ดังนี้ 1) สภาพใช้ที ่ดินในปัจจุบัน 2) ลักษณะภูมิ
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ประเทศ 3) ปริมาณน้ำฝน 4) ลักษณะทางธรณีวิทยา 5) การระบาย
น้ำของดิน นำมาซ้อนทับข้อมูลทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และ
การนำข้อมูลมาบูรณาการคำนวณหาความจุของพ้นที่อ่างเก็บน้ำ 
รวมทั้งความต้องการใช้น้ำของประชาชนในพื้นที่นั้น พบว่า อ่างเก็บ
น้ำทั ้ง 4 อ่าง สามารถกักเก็บน้ำได้ทั ้งหมด 249,370,332.99 
ลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ำเพื ่อใช้ในการเกษตร และอุปโภค-
บริโภค ในพื ้นที ่อำเภอทุ ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้อย่าง
เพียงพอทั้งหมด ปริมาณน้ำเก็บกักมีแนวโน้มของน้ำเพิ่มขึ ้นหรือ
ลดลงตามฤดูกาล สามารถแสดงกราฟปริมาณน้ำเก็บกักได้ดังรูปที่ 9 

 
รูปที่ 9 กราฟความต้องการน้ำแต่ละเดือน 

 

รูปที่ 10 แผนท่ีแสดงที่ต้ังอ่างเก็บน้ำจำนวน 4 อ่าง 

ซึ่งในการคำนวณหาพื้นที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาในการ
สร้างแหล่งน้ำต้นทุนในการพัฒนาระบบชลประทาน นั้นจำเป็นต้อง
มีการคำนวณหาความจุอ่างเก็บน้ำ และความต้องการใช้น้ำของคน
ในชุมชนในช่วงระยะเวลา 1ปี เพื ่อดูความต้องการใช้น ้ำของ
ประชาชนในพื้นที่กับพื้นที่ที่สามารถเก็บกักน้ำได้เหมาะสมมากที่สุด 
ซึ ่งจาการคำนวณแล้วพบว่า ความจุอ่างสามารถกักเก็บน้ำได้ 
249,370,332.99 ลูกบาศก์เมตร ความต้องการน้ำของประชาชน
สูงสุด 150,259,910.22 ลูกบาศก์เมตร และปริมาณน้ำที่กักเก็บที่
เหลือจากการใช้น ้ำของประชาชนสามารถกักเก็บไว ้ได ้ส ูงสุด 

99,110,422.77 ลูกบาศก์เมตร ดังแสดงในรูปที่ 10 
จากผลการศึกษาพัฒนาอ่างเก็บน้ำ 4 อ่าง อำเภอทุ่งสง จังหวัด

นครศรีธรรมราช พบว่า มีความจุอ่างเก็บน้ำรวม 249,370,332.99 
ลูกบาศก์เมตร เมื ่อใช้น้ำตามความต้องการน้ำสูงสุดในพื ้นที ่ยัง
คงเหลือปริมาณน้ำกักเก็บต่อเดือน 99,110,422.77 ลูกบาศก์เมตร 

ซึ่งมีปริมาณน้ำกักเก็บสูงเกินความจำเป็นจากการวิเคราะห์จึง
ควรเลือกพัฒนาอ่างเก็บน้ำอ่างที่ 1 และอ่างที่ 3 ก็เพียงพอต่อความ
ต้องการน้ำในพ้ืนที่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชดังรูปที่ 11 

 
รูปที่ 11 กราฟปริมาณน้ำเก็บกักจำนวน 2 อ่าง 

การแสดงแผนท่ี 3D Model ใน ArcMap สร้างชั้นข้อมูล TIN 
จากข้อมูลเส้นชั้นความสูง (Contour) โดยให้ครอบคุลมพื้นที่อำเภอ
ทุ่งสง ดังนี้ 

 

รูปที่ 12 แผนท่ีแสดงที่ต้ังอ่างเก็บน้ำจำนวน 4 อ่าง 

 
รูปที่ 13 แบบจำลอง 3 มิติของอ่างเก็บน้ำอ่างที่ 1 

1 
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รูปที่ 14 แบบจำลอง 3 มิติของอ่างเก็บน้ำอ่างที่ 2 

 
รูปที่ 15 แบบจำลอง 3 มิติของอ่างเก็บน้ำอ่างที่ 3 และอ่างที่ 4 

5. สรุปผลการศึกษา 

ในการศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบสารสรเทศทางภูมิศาสตร์เพ่ือ
พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำในการวิเคราะห์ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร
และอุปโภค-บริโภคของราษฎร อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
คร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพ่ือหาพ้ืนที่เหมาะสมในการสร้าง
แหล่งเก็บน้ำต้นทุนในการพัฒนาระบบชลประทาน และเพื่อศึกษา
ปริมาณความต้องการน้ำในการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพ้ืนที่
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งในครั้งนี้ พบว่าปัจจัยที่
นำมาใช้ในการศึกษาหาพ้ืนที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มี
ทั้งหมด 5 ปัจจัยและมีค่าน้ำหนัก ดังนี้ สภาพใช้ที่ดินในปัจจุบัน ค่า
น้ำหนัก 4 ลักษณะภูมิประเทศ ค่าน้ำหนัก 2 ปริมาณน้ำฝน ค่า
น้ำหนัก 4 ลักษณะทางธรณีวิทยา ค่าน้ำหนัก 2 การระบายน้ำของ
ดิน ค่าน้ำหนัก 3 นำมาซ้อนทับข ้อมูลทางระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพ่ือหาพ้ืนที่เหมาะสมในการพัฒนาอ่างเก็บน้ำได้ 3 ระดับ
ดังนี้ พื้นที่เหมาะสมมาก 125,280,155.52 ตารางเมตรคิดเป็นพื้นที่
ร้อยละ14.19 เหมาะสมปานกลาง 567,449,443.56 ตารางเมตรคิด
เป็นพื ้นที ่ร ้อยละ 64.25 และเหมาะสมน้อย 190,427,396.25 
ตารางเมตรคิดเป็นพื้นที่ร้อยละ 21.56 และการนำข้อมูลมาบูรณา
การคำนวณหาความจุของพื้นที่อ่างเก็บน้ำ รวมทั้งความต้องการใช้
น้ำของประชาชนในพื้นที่นั้น พบว่า ควรพัฒนาสร้างอ่างเก็บน้ำ 2 
แห่ง ดังนี้ อ่างเก็บน้ำที่ 1 ตั ้งอยู่ ตำบล นาหลวง อำเภอ ทุ่งสง 
จังหวัด นครศรีธรรมราช ตั้งอยู ่ที ่พิกัด WGS 1984 UTM Zone 
47N โดยมีพิกัด X 575726 พิกัด Y 0912307 เก็บกักน้ำจากคลอง

วังหีบ มีความจุอ่างเก็บน้ำ 109,837,759.45 ลูกบาศก์เมตร และ
อ่างเก ็บน้ำที่ 2 ตั ้งอยู่ ตำบล ถ้ำใหญ่ อำเภอ ทุ ่งสง จังหวัด 
นครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ที่พิกัด WGS 1984 UTM Zone 47N โดยมี
พิกัด E: 581171 N: 906188 เก็บน้ำจากคลองเปิก มีความจุอ่าง
เก็บน้ำ 66,584,757.92 ลูกบาศก์เมตร ความจุอ่างเก็บทั้ง 2 อ่างมี
ความจุรวมกัน 176,422,517.37 ลูกบาศก์เมตร โดยความต้องการ
น้ำสูงสุดรายเดือนมีปริมาณ 150,259,910.22 ลูกบาศก์เมตร เหลือ
ปริมาณน้ำเก็บกัก 26,162,607.15 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณน้ำเก็บ
กักมีแนวโน้มของน้ำเพ่ิมขึ้นหรือลดลงไปตามฤดูกาล สามารถเก็บกัก
น้ำไว้ในฤดูแล้งได้อย่าง เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำในพื ้นที่
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

6. ข้อเสนอแนะ 

1) งานวิจัยในครั ้งนี ้มี 5 ปัจจัยในการศึกษาด้วยกัน ดังนี้  
1) สภาพใช้ที่ดินในปัจจุบัน 2) ลักษณะภูมิประเทศ 3) ปริมาณน้ำฝน
ควรมีข้อมูลปริมาณน้ำฝนจากจำนวนสถานีวัดน้ำฝนที่มากกว่านี้ ซึ่ง
จะทำให้ขอบเขตการกระจายของฝนใกล้เคียงกับความเป็นจริงมาก
ที่สุด เมื่อนำมาทำการวิเคราะห์ฝนจากเครื่องมือในโปรแกรมArc 
GIS 4) ลักษณะทางธรณีวิทยา 5) การระบายน้ำของดิน  

ทั้งนี ้ข้อมูลแต่ละปัจจัยควรเป็นข้อมูลจากการสำรวจที่เป็น
ปัจจุบัน ยังมีปัจจัยอีกหลายส่วนที ่ผ ู ้ว ิจ ัยไม่ได้นำมาใช้ในการ
วิเคราะห์ เช่น ปริมาณน้ำที่ระเหยออกไป ปริมาณน้ำไหลลงสู่อ่าง
เก็บน้ำ ซึ่งผลที่ได้เน้นในส่วนของการวิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เท่านั้น  

2) ความละเอียดของข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์แต่ละปัจจัย
ควรมีความละเอียดมากกว่านี้ เนื่องจากผลการหาพื้นที่เหมาะสมใน
การพัฒนาอ่างเก็บน้ำ อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช มี
ขอบเขตพื้นที่กระจายตัวมากเกินไป ซึ่งถ้ามีความละเอียดของข้อมูล
มากกว่านี้จะส่งผลให้สามารถระบุขอบเขตพื้นที่เหมาะสมในการ
พัฒนาอ่างเก็บน้ำได้เจาะจงมากขึ้น 

3) ความถูกต้องของชั้นข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นข้อมูลทุติยภูมิที่ได้
จากความอนุเคราะห์ของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งมีการจัดทำมาหลายปี
ทำให้ข ้อม ูลไม ่เป ็นป ัจจ ุบ ัน จึงอาจส่งผลให้ว ิ เคราะห์ข ้อมูล
คลาดเคล่ือนได้ 

4) ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ที ่นำมาวิเคราะห์ควรมีความ
ละเอียดในมาตราส่วนเดียวกันเมื่อนำมาซ้อนทับหาพื้นที่เหมาะสม
ในการสร้างอ่างเก็บน้ำจะทำให้มีความถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น 

5) ควรศึกษาปัจจัยทางอุทกวิทยาและปัจจัยทางอุตุนิยม-วิทยา
เพ่ิมเติม 

6) ควรวิเคราะห์ปริมาณน้ำหลากซึ่งทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่
เพ่ือหาความจุอ่างเก็บน้ำในการช่วยบรรเทาอุทกภัย 

3 
4 
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7. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน ที่ได้ให้การศึกษาและการสนับสนุนต่าง ๆ กรมชลประทาน 
กรมพัฒนาที ่ด ิน และกรมอุตุนิยมวิทยา สำหรับข้อมูลในการ
ดำเนินการวิจัย และขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญที่ได้ให้ความอนุเคราะห์
ในการทำแบบสอบถามเพื่อให้คะแนนปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการเกิด
อุทกภัย 
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การสร้างขอ้มูลเส้นชั้นความสูงจากแปรแกรมฟรีแวร ์
THE CREATION OF CONTOUR LINES FROM FREEWARE 
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บทคัดย่อ 

การสร้างข้อมูลเส้นชั้นความสูงจากโปรแกรมฟรีแวร์ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาวิธีการสร้างข้อมูลเส้นชั้นความสูงจากโปรแกรม Google 
Earth Pro ร่วมกับโปรแกรม TCX converter และเพ่ือเปรียบเทียบความถูกต้องของข้อมูลเส้นชั้นความสูงที่สร้างขึ้นกับฐานข้อมูลแบบจำลองความ
สูงเชิงเลขท่ีมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ วิธีการสร้างข้อมูลเส้นชั้นความสูงใช้จุดความสูงจาก Google Earth แปลงเป็นข้อมูล DEM และสร้างเป็นเส้นชั้น
ความสูงโดยใช้โปรแกรม QGIS สำหรับวิธีการเปรียบเทียบความถูกต้องของข้อมูลเส้นชั้นความสูงที่สร้างขึ้น อาศัยข้อมูลความสูงจาก ALOS DEM ใน
การเปรียบเทียบ ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลความสูงจาก Google Earth สามารถนำมาใช้สร้างเป็นข้อมูลเส้นชั้นความสูงได้ โดยในการศึกษานี้สร้าง
เส้นชั้นความสูงที่มีระยะห่างระหว่างเส้นชั้น 1 เมตร และความถูกต้องของข้อมูลแสดงโดยค่า RMSE ได้เท่ากับ 28.96 เมตร ค่า MAD เท่ากับ 28.74 
เมตร และค่า MAPE เท่ากับ 8.75%  
คำสำคัญ: Google Earth, TCX Converter, QGIS, ALOS DEM 

Abstract 

The main objectives of the study about the creation of contour lines from freeware were to create contour lines using an 
altitude from Google Earth and its accuracy assessment. To fulfill the objectives, the surface elevation was extracted from 
Google Earth by using TCX converter and QGIS to generated DEM, then created to contour lines. After that, we compared the 
accuracy assessment by an altitude from ALOS DEM. As a result, the software made the contour lines as contour interval 1 
meter and its RMSE, MAD and MAPE about 28.96 meters, 28.74 meters and 8.75%, respectively. 
Keywords: Google Earth, TCX Converter, QGIS, ALOS DEM 

 
1. บทนำ 

การวิเคราะห์ข้อมูลความสูงของภูมิประเทศ ข้อมูลที ่นิยม
นำมาใช้เป็นแบบจำลองที่แสดงถึงความสูง ได้แก่ ข้อมูลแบบจำลอง
ความสูงภูมิประเทศเชิงเลข (Digital Elevation Model: DEM) ซึ่ง
เป็นข้อมูลที่มีการจัดเก็บค่าความสูงภูมิประเทศในรูปแบบของข้อมูล
ตารางกริด หรือข้อมูลแรสเตอร์ (Raster data) โดยแสดงค่าความ
สูงระยะความละเอียดมีหน่วยตามระยะจริง เช่น ความละเอียด
จุดภาพเท่ากับ 5x5 เมตร คือ 1 กริด ครอบคลุมพื้นที่บนผิวโลกจริง
เท่ากับ 25 ตารางเมตร และค่าความสูงในพื้นที่นั้นจะเท่ากับค่าที่
บันทึกในกริด ข้อมูล DEM [1], [2], [3] นี้จะมีอยู่ 2 รูปแบบ คือ 
Digital Surface Model (DSM) เป็นการจำลองความสูงของภูมิ
ประเทศโดยรวมความสูงของสิ่งปกคลุมพื้นผิวทางกายภาพของโลก
ด้วย และ Digital Terrain Model (DTM) เป็นการจำลองความสูง
ของภูมิประเทศโดยมีการกำจัดความสูงของสิ่งปกคลุมพื้นผิวทาง
กายภาพของโลกออก และข้อมูลที่นิยมนำมาใช้เป็นแบบจำลองท่ี
แสดงถึงของความสูงอีกอย่างหนึ่ง ได้แก่ ข้อมูลเส้นชั ้นความสูง 
(Contour Line) คือ การจำลองค่าความสูงภูมิประเทศ และจัดเก็บ

ให้อยู ่ในรูปแบบข้อมูลเส้น โดยที ่เส้นที ่ผ่านตำแหน่งทั ้งหมดที่
ต่อเนื่องกันต้องมีค่าความสูงที่เหมือนกัน ในการสร้างเส้นชั้นความสูง
จะสร้างจากข้อมูล Digital Terrain Model (DTM) 

การได้มาของข้อมูลเส้นชั้นความสูงทั้งวิธีการรังวัดแบบดั้งเดิม 
คือ หลักการสามเหลี ่ยม (Triangulation) และการทำวงรอบ 
(Traversing) วิธีการนี้ต้องอาศัยอุปกรณ์ แรงงาน ระยะเวลาในการ
ดำเนิน รวมไปถึงงบประมาณค่อนข้างมาก และในบางพื ้นที ่ไม่
สามารถสำรวจรังวัดในพื้นที่จริงได้ครบถ้วน ทำให้การเขียนเส้นชั้น
ความสูงได้อาจไม่มีความถูกต้อง สำหรับในปัจจุบันมีความก้าวหน้า
และทันสมัยของเทคโนโลยี หากมีความเข้าใจในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) เพ่ิมเข้ามา ก็
เปรียบเสมือนมีเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ประมวลผลอย่างเป็น
ระบบจะทำให้การเขียนเส้นชั้นความสูงมีความสะดวกขึ้นอย่างมาก
ด้วย อย่างไรก็ตาม วิธีการสร้างข้อมูลเส้นชั้นความสูงจากฐานข้อมูล
และโปรแกรมเชิงพาณิชย์ ถึงแม้ว่าจะสามารถลดอุปกรณ์ แรงงาน 
และระยะเวลาลงได้ แต่ก็ยังต้องมีการลงทุนในเรื่องของฐานข้อมูล
หรือโปรแกรมประมวลผลเพ่ือให้ได้ข้อมูลตามท่ีต้องการ 
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ในการศึกษานี้เป็นกระบวนการสร้างข้อมูลเส้นชั้นความสูงจาก
ฟรีแวร์ (Freeware) หรือซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที ่แม้จะจดทะเบียน
ลิขสิทธิ์เอาไว้ แต่ก็ยินยอมให้มีการคัดลอกเอาไปใช้ได้โดยไม่คิดเงิน 
โดยการใช้ฐานข้อมูลความสูงของภูมิประเทศจากโปรแกรม Google 
Earth Pro การแปลงค่าความสูงจากโปรแกรม TCX converter 
และการสร้างข้อมูลเส้นชั้นความสูงจากโปรแกรม QGIS การศึกษา
ทั้งหมดเพื่อทดสอบว่าฐานข้อมูลฟรีและฟรีแวร์จะสามารถสร้าง
ข้อมูลเส้นชั้นความสูง รวมไปถึงสามารถใช้ทดแทนข้อมูลเส้นชั้น
ความสูงที่ได้จากฐานข้อมูลที่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์ได้หรือไม่ โดยพื้นที่
ที่เลือกใช้ในการศึกษาเป็นพื้นที่มีลักษณะเป็นภูเขา มีความสูง-ต่ำ
ของภูมิประเทศค่อนข้างกว้าง ความสูงประมาณ 300 – 450 เมตร 
จากระดับน้ำทะเลปาน ดังรูปที่ 1.1 

 
รูปที่ 1 พ้ืนที่ศึกษา  

2. วิธีการศึกษา 

 
รูปที่ 2 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

การศึกษาการสร้างข้อมูลเส้นชั้นความสูงจากแปรแกรมฟรีแวร์ 
มีกรอบแนวคิดของการศ ึกษาแสดงดังร ูปที่ 2 ประกอบด้วย  
(1) การสกัดค่าพิกัดและความสูงจากโปรแกรม Google Earth Pro 
(2) การแปลงค่าพิกัดและความสูงจากโปรแกรม TCX Converter 
และเว็บไซด์ gpsvisualizer (3) การสร้างเส้นชั ้นความสูงจาก
โปรแกรม QGIS และ (4) การตรวจสอบความถูกต้องของเส้นชั้น
ความสูงที่สร้างขึ้น 

2.1. การสกัดค่าพิกัดและความสูง 

2.1.1. การกำหนดตำแหน่งบันทึกค่าพิกัดและความสูง 

กระบวนการนี้เป็นการกำหนดตำแหน่งลงบนพ้ืนที่ศึกษา เพ่ือใช้
บันทึกค่าพิกัดและความสูงจากข้อมูลในโปรแกรม Google Earth 
Pro โดยเทคนิคที ่ช่วยให้การดำเนินงานง่ายขึ ้น คือ ต้องนำเข้า
ขอบเขตของพื้นที่ศึกษาและตารางกริดตามความละเอียดที่กำหนด
ไว้ ได้แก่ 50 x 50 เมตร ในรูปแบบ KML file เพื่อใช้เป็นกรอบใน
การกำหนดตำแหน่งบันทึกค่าพิกัดและความสูง หรือการกำหนดจุด
ตามเส้นทางที่ลากผ่านบนข้อมูล Google Satellite data (Create 
new path) ข้อมูลค่าพิกัดและความสูงจะถูกส่งออกเป็นรูปแบบ 
KML file เช่นกัน (รูปที่ 3) 

 
รูปที่ 3 การสร้างตำแหน่งบันทึกค่าพิกัดและความสูง 

2.1.2. การแปลงค่าพิกัดและความสูง 

การแปลงข้อมูลค่าพิกัดและความสูงจาก Google Earth ที่
ได้มาในรูปของ KML file โดยอาศัยโปรแกรม TCX converter ใน
การดึงค่าพิกัดและค่าความสูงของแต่ละตำแหน่งที่ได้จาก Google 
Satellite data จากนั้นส่งออกเป็นข้อมูลเป็นรูปแบบ CSV file (รูป
ที่ 4) สำหรับใช้สร้างข้อมูลเส้นชั้นความสูง 

อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี TCX converter ไม่สามารถดึงค่า
ความสูงออกมาได้โดยตรง สามารถแก้ไขโดยอาศ ัยเว ็บไซต์ 
gpsvisualizer โดยการนำเข้าข้อมูล KML file จาก Google Earth 
เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบข้อมูลค่าพิกัดและความสูงให้เป็น GPX file 
ก่อนนำเข้าข้อมูลดังกล่าวสู่โปรแกรม TCX converter 
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รูปที่ 4 การแปลงพิกัดและความสูงจาก TCX Converter 

2.2. การสร้างข้อมูลเสน้ชั้นความสูง 

2.2.1. การสร้างข้อมูลเส้นชั้นความสูง 

กระบวนการการสร้างเส้นชั้นความสูง อาศัยโปรแกรม QGIS 
[4] เป็นการกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลตำแหน่งและความสูงที่ได้
จาก TCX converter (CSV file) (รูปที ่ 5) โดยสร้างเป ็นข ้อมูล
แบบจำลองความสูงเชิงเลขและข้อมูลเส้นชั้นความสูง ตามลำดับ 
สำหรับระยะห่างของเส้นชั้นความสูงกำหนดให้เท่ากับ 1 เมตร และ
กำหนดระบบอ้างอิงแผนที่เป็น ระบบพิกัด UTM โซน 48N พ้ืน
หลักฐานเป็น WGS 1984 

 
รูปที่ 5 ข้อมูลตำแหน่งและความสูง (CSV file) ใน QGIS 

2.2.2. การตรวจสอบความถูกต้องของเส้นชั้นความสูง 

การตรวจสอบความถูกต้องของเส้นชั้นความสูง ได้จากการ
แปลงข้อมูลเส้นชั้นความสูงที่สร้างขึ้นเป็นจุดความสูง เพื่อให้เป็น
ประชากรของจุดในการสุ่มตัวอย่างมาตรวจสอบความถูกต้องร่วมกับ
ข้อมูล ALOS DEM ของ NASA Alaska satellite facility โดยใช้
วิธีการสุ ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic sampling) [5], [6] 
ซึ่งผลที่ได้จากการตรวจสอบความถูกต้อง อ้างอิงเกณฑ์การวิเคราะห์
ค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (Root Mean Square Error: 
RMSE), ค ่าเฉล ี ่ยของค ่าเบ ี ่ยงเบนส ัมบ ูรณ์ (Mean Absolute 
Deviation: MAD) และค่าเฉลี ่ยความผิดพลาดร้อยละสัมบูรณ์ 
(Mean Absolute Percent Error: MAPE) 

3. ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่ (1) ผลการสกัดค่า
พิกัดและความสูง และ (2) ผลการสร้างข้อมูลเส้นชั้นความสูง 

3.1. ผลการสกดัค่าพกิดัและความสูง 

3.1.1. ค่าพิกัดและความสูงจาก GOOGLE EARTH 

ค่าพิกัด (หน่วย Decimal degree) และค่าความสูง (หน่วย
เมตร) ได้จาดจุดท ี ่ลากผ ่านบนข้อมูล Google Satellite data 
ผลลัพธ์เป็นข้อมูลจุดในรูปแบบ KML file มีการกระจายตัวของจุด
ครอบคลุมพ้ืนที่ศึกษา ดังรูปที่ 6 

 
รูปที่ 6 การกระจายตัวของจุดทุก 50 x 50 เมตร 

3.1.2. ค่าพิกัดและความสูงจาก TCX CONVERTER 

ค่าพิกัดและค่าความสูงจาก TCX Converter เป็นข้อมูลใน
รูปแบบ CSV file (ตัวอย่างดังตารางที่ 1) ผลลัพธ์ของจุดความสูง
ทั ้งหมดมีจำนวน 1,329 จุด มีค่าความอยู ่อยู ่ในช่วง 209.06 – 
474.47 เมตร 

ตารางท่ี 1 ตัวอย่างค่าพิกัดและความสูงจาก TCX Converter 

ลำดับจุด พิกัดละติจูด พิกัดลองกิจูด ความสูง (เมตร) 
1 14.7203 101.7850 266.97 
2 14.7203 101.7856 266.03 
3 14.7203 101.7861 265.87 
4 14.7203 101.7865 266.29 
5 14.7203 101.7874 267.23 
6 14.7203 101.7878 267.74 
7 14.7202 101.7884 268.67 
8 14.7202 101.7889 268.81 
9 14.7202 101.7893 269.05 
10 14.7202 101.7898 269.36 
. 14.7202 101.7902 270.20 
. 14.7202 101.7907 271.72 
. 14.7202 101.7910 272.47 

1,329 14.7202 101.7920 273.05 
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3.2. ผลการสรา้งข้อมูลเส้นชั้นความสูง 

3.2.1. แบบจำลองความสูงเชิงเลข (DEM) 

ข้อมูลพิกัดและค่าความสูง CSV file สามารถใช้สร้างเป็นข้อมูล 
DEM ด้วยโปรแกรม QGIS ผลลัพธ์จะได้ข้อมูล DEM ที่มีความสงูอยู่
ในช่วง 249.059 – 475.076 เมตร ดังรูปที่ 7 สัญลักษณ์ของสีแสดง
ให้เห็นระดับความสูงของภูมิประเทศได้อย่างชัดเจน 

 
รูปที่ 7 ผลการสร้างข้อมูลแบบจำลองความสูงเชิงเลข (DEM) 

3.2.2. ข้อมูลเส้นชั้นความสูง (CONTOUR LINE) 

สร้างข ้อมูลเส ้นชั้นความสูงจากข้อม ูล DEM โดยกำหนด
ระยะห่างของเส้นชั้นความสูง (Contour Interval) เท่ากับ 1 เมตร 
และกำหนดระบบอ้างอิงแผนที่เป็นระบบพิกัด UTM โซน 48N พ้ืน
หลักฐานเป็น WGS 1984 แสดงผลดังรูปที่ 8 พบว่ามีโครงสร้างของ
เส้นชั้นความสูงสอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศจริงของพ้ืนที่ศึกษา 

 
รูปที่ 8 ผลการสร้างข้อมูลเส้นชั้นความสูง (Contour line) 

3.2.3. การตรวจสอบความถูกต้องของเส้นชั้นความสูง 

ผลการการตรวจสอบความถูกต้องโดยเปรียบเทียบกับค่าความ
สูงจากข้อมูล ALOS DEM (รูปที่ 9) ซึ่งในพ้ืนที่ศึกษามีค่าความสูงอยู่
ในช่วง 219 – 451 เมตร  

 
รูปที่ 9 ข้อมูลแบบจำลองความสูงเชิงเลข ALOS DEM 

สำหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องได้จาก
การสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic sampling) กำหนดให้
ทุกเส้นชั้นความสูง ต้องมีตัวแทนของจุดตรวจสอบ 1 จุด โดยเลือก
จากจุดศูนย์กลางของเส้น (Mid-point) ผลการเลือกจุดตัวอย่างได้
จำนวนทั้งหมด 382 จุดตัวอย่าง การกระจายตัวของจุดตัวอย่าง 
แสดงดังรูปที่ 10 

 
รูปที่ 10 การกระจายตัวของจุดตัวอย่างตรวจสอบความถูกต้อง 

ผลการตรวจสอบความถูกต้อง อ้างอิงจากค่ารากที่สองของค่า
ความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (Root mean Squared Error, 
RMSE) ค ่าเฉล ี ่ยของค ่าเบ ี ่ยงเบนส ัมบ ูรณ์  (Mean Absolute 
Deviation: MAD) และค่าเฉลี ่ยความผิดพลาดร้อยละสัมบูรณ์ 
(Mean Absolute Percent Error: MAPE) จากตารางการค่าความ
สูงของทั ้ง 2 ข้อมูล (ตัวอย่างข้อมูลดังตารางที ่ 2) พบว่า ได้ค่า 
RMSE เท่ากับ 28.96 เมตร ค่า MAD เท่ากับ 28.74 เมตร และ 
MAPE เท่ากับ 8.75%  

ในอีกทางหนึ่งผลการเปรียบเทียบค่าความต่างของความสูงใน
แต่ละจุด ระหว่างจุดตัวอย่างจากเส้นชั้นความสูงที่สร้างขึ้นกับข้อมูล 
ALOS DEM พบว่า มีรูปแบบของความคลาดเคลื่อนของความสูง
เป็นระบบอย่างมีนัยสำคัญ ดังรูปที่ 11 
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ตารางท่ี 2 ตัวอย่างผลต่างความสูงของจุดตรวจสอบความถูกต้อง 

ลำดับ 
ข้อมูลที่สร้าง 

(เมตร) 
ALOS DEM 

(เมตร) 
ผลต่างความสูง 

(เมตร) 
1 238.00 266.00 28.00 
2 265.00 293.87 28.87 
3 266.00 294.60 28.60 
4 267.00 295.85 28.85 
5 265.00 294.93 29.93 
6 267.00 296.22 29.22 
7 319.00 346.15 27.15 
8 236.00 266.19 30.19 
9 243.00 271.96 28.96 
10 319.00 346.16 27.16 
. 267.00 296.88 29.88 
. 244.00 272.64 28.64 
. 320.00 344.75 24.75 

382 318.00 344.05 26.05 

 
รูปที่ 11 กราฟเปรียบเทียบค่าความสูง  

สำหรับรูปที่ 12 เป็นแผนที่เส้นชั้นความสูงที่ได้จากการสร้าง
ด้วยโปรแกรมฟรีแวร์ในการศึกษาน้ี โดยมีระยะห่างระหว่างเส้นชั้น
ความสูง เท่ากับ 1 เมตร และมีระยะห่างระหว่างเส้นชั้นความสูง
หลัก เท่ากับ 5 เมตร 

 
รูปที่ 12 แผนท่ีเส้นชั้นความสูงที่ได้จากการสร้างด้วยฟรีแวร์  

4. สรุป 

การศึกษาการสร้างข้อมูลเส้นชั้นความสูงจากโปรแกรมฟรีแวร์ 
สามารถสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะได้ดังต่อไปน้ี 

4.1. สรุปผลการศึกษา 

(1) ผลการสกัดค่าพิกัดและความสูงจากโปรแกรม Google 
Earth Pro ได้ข ้อมูลจ ุดความสูง (เมตร) พร้อมค่าพิก ัด (พิกัด
ภูมิศาสตร์) ในรูปแบบ KML file ในความละเอียดเชิงพื ้นที ่ทุก 
2,500 ตารางเมตร ของพื้นที่ศึกษา รวมทั้งหมด 1,329 จุด และใช้
โปรแกรม TCX Converter และเว็บไซด์ gpsvisualizer เพื่อแปลง
ค่าพิกัดให้มีความถูกต้อง พร้อมส่งออกข้อมูลเป็นรูปแบบ CSV file 

(2) ผลการสร้างข้อมูลแบบจำลองความสูงเชิงเลข (DEM) ได้
ข้อมูลมีความสูงในช่วง 249.059 – 475.076 เมตร และสามารถใช้
สร้างเส้นชั้นความสูง (Contour Lines) จากโปรแกรม QGIS โดย
กำหนดระยะห่างระหว่างเส้นชั้นความสูงเท่ากับ 1 เมตร 

(3) ผลการตรวจสอบความถ ูกต ้องของเส ้นช ั ้นความสูง 
เปรียบเทียบกับความสูงจากแบบจำลองความสูงเชิงเลข จาก ALOS 
DEM ได้ค่า RMSE เท่ากับ 28.96 เมตร ค่า MAD เท่ากับ 28.74 
เมตร และ MAPE เท่ากับ 8.75% 

4.2. อุปสรรคและปัญหา 

(1) การกำหนดจุดความสูงบนโปรแกรม Google Earth Pro ไม่
สามาถกำหนดอย่างเป็นระบบได้โดยง่าย เนื่องจากโปรแกรมไม่มี
ฟังก์ชันการนำเข้าข้อมูลจุดตามที่กำหนดไว้ได้ ต้องใช้การกำหนดจุด
ด้วยมือ (Free hand) ในโปรแกรม ทำให้เกิดความล่าช้าและควบคุม
ให้จุดกระจายตัวอย่างเป็นระบบได้ยาก 

(2) ค่าพิกัดและความสูงจาก Google Earth ผ่านการจัดการ
ด้วยโปรแกรม TCX converter และ/หรือเว็บไซต์ gpsvisualizer 
เพื ่อช่วยแก้ปัญหาการแปลงค่าความสูงในบางกรณีที ่ TCX ไม่
สามารถแปลงค่ากลับออกมาได้ (TCX converter เป็นโปรแกรมฟรี
แวร์ที่ไม่มีปัญหาเรื่องการไม่เข้ากันระหว่างไฟล์ของอุปกรณ์ GPS 
และซอฟต์แวร์ที่ต่างกัน โดยรองรับไฟล์มาตรฐาน เช่น TCX, GPX, 
FITLOG, KML, TRK และแปลงเป็นรูปแบบที่สามารถเข้ากันได้กับ  
Garmin GPS) 

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่สนใจการสกัดค่าพิกัดและความสูงจากข้อมูล
ในโปรแกรม  Google Earth สามารถเล ือกใช ้ โปรแกรม อ่ืน
นอกเหนือจาก TCX Conveter ได้ ขึ้นอยู่กับความสะดวกและความ
เหมาะสมกับการศึกษานั้นๆ 

(3) การตรวจสอบความถูกต้องของผลการสร้างข้อมูลเส้นชั้น
ความสูง ไม่สามารถหาข้อมูลฟรีที ่มีความถูกต้องน่าเชื ่อถือและ
รายละเอียดเชิงพื้นที่ที่ดีกว่าข้อมูล ALOS DEM คือ 12.5 เมตร ได้ 
ทำให้ผลที่ได้มีค่าความคลาดเคล่ือนค่อนข้างสูง 
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4.3. แนวทางแก้ไขปัญหา 

(1) การกำหนดจุดความสูงบนโปรแกรม Google Earth แก้ไข
ให้ดำเนินการให้ง่ายขึ้นโดยการสร้างข้อมูลกริดที่มีขนาด 50 x 50 
เมตร ในรูปแบบ kml file และนำเข้าโปรแกรม Google Earth เพ่ือ
ใช้เป็นตัวคุมในการกำหนดจุดด้วยมือ (Free hand) ในโปรแกรม 

ทั้งนี้ การเลือกขนาดของกริดหรือพ้ืนที่กำหนดจุด โปรแกรม 
Google Earth สามารถเล ือกกำหนดได้ตามผู ้ ใช ้งาน เช ่น ใน
การศึกษานี้เลือกใช้ 50 x 50 เมตร เนื่องจากพื้นที่ศึกษามีลักษณะ
เป็นภูเขาสูงมีความแตกต่างของความสูงค่อนข้างมาก จุดความสูงที่
ได้ตามขนาดกริดนี้จึงมีความละเอียดเพียงพอสำหรับการศึกษา หาก
เป็นพื้นที่ศึกษาเป็นพื้นที่ราบ อาจพิจารณาเลือกใช้ขนาดกริดที่มี
ความละเอียดมากกว่านี ้ เช่น 10 x 10 เมตร หรือพิจารณาให้มี
ขนาดเท่ากับข้อมูลจากแหล่งอ่ืนที่จะใช้ในการเปรียบเทียบค่าต่างๆ 

(2) การตรวจสอบความถูกต้องของผลการสร้างข้อมูลเส้นชั้น
ความสูง จำเป็นต้องใช้ข้อมูลจาก ALOS DEM เนื่องจากการจะหา
ข้อมูลที่มีความละเอียดมากกว่านี้ต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการและ
งบประมาณสูง เช่น ข้อมูล DEM จากกรมพัฒนาที่ดิน หรือข้อมูล 
DEM จากอากาศยานไร้คนขับ เป็นต้น 
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ABSTRACT 

Many countries in the world against a mainly natural disaster like drought including Thailand. Thailand is an agricultural 
country.  Especially in the central region that is a corrugated plain area suitable for agriculture. Causing the central region is 
an important agricultural area (Meteorological Development Bureau, 2015).  Hence, the central region is interesting to assess 
the impact of drought. The objectives of this research were to obtain NDDI maps to compare them together and assess 
drought in the central region. This research aims to assess drought in vegetation areas in the central region of Thailand by 
using the Normalized Difference Drought Index (NDDI). NDDI was created by evaluating the index from satellite images of 
MODIS09 terra 500 m resolution. Satellite images 10 years from January 2010 to December 2019, Monthly data were used in 
this research, and cloud in every image was removed by using the conditional technique. The calculation of NDDI was based 
on Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) and Normalized Difference Water Index (NDWI). NDDI maps were created to 
compare themselves each year. The research was shown in the form of a map of NDDI within the last 10 years, the assessment 
of drought using NDDI shown most of the drought is in 2010, 2014 to 2016, and 2018 to 2019. In 2010, there was an abnormally 
low rainfall due to El Nino at the beginning of this year. Since 2014, Thailand has had abnormally low rainfall and the rainy 
season was slower than usual, possibly as late as June and lightly than before. 

Keywords: Drought, MODIS, NDDI, NDWI, NDVI 
 
1. INTRODUCTION 

Currently, drought is mainly a natural disaster in the 
world including Thailand.  It affects the environment and 
socio-economic.  The cause of the drought is both human 
and natural.  Humans are the main drivers of climate 
change from deforestation and industrial development. 
Also, drought has natural causes.  For Thailand, the 
monsoon move through that brings the cold and drought 
faster than usual.  Including a tropical cyclone moving 
through Thailand. Thailand is an agricultural country.  
Especially in the central region that is a corrugated plains 
area suitable for agriculture [1].  Causing the central region 
to have many agricultural areas.  Hence, the central region 
is interesting to verify the impact of drought. Agricultural 
drought is a meteorological drought. It causes damage to 
cultivation season, agricultural products, and affects 
agriculturists and economies [2]. So, drought monitoring is 
important.  

This research aimed to assess drought areas in the 

Central region of Thailand by using spatial resolution 
images to created maps and compared them together. 
NDDI has been used to assess vegetative drought. The 
research focused from January 2010 to December 2019. 

2. STUDY AREA 

The study area of this research is the Central region of 
Thailand covering 91,799 km (latitude N13°15'-N17°45' and 
longitude E98°55'- E101°35'). The topographical features of 
the Central region are a vast plain that looks like a large 
gutter consisting of mountains on the east side and west 
side which stretched parallel from the north down to the 
south. thickest and most extensive sediment plain. Upper 
Central Plains is a river plain and corrugated plains. (Hills 
interspersed with plains). The lower central plains Is a 
wide plain formed by the deposition of sediments and 
The Chao Phraya River Delta. Eastern and western plains 
are a river plain alternating with corrugated. There are not 
high mountains scattered [2]. 
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3. DATA USED AND VEGETATION INDEXES FOR 
DROUGHT MONITORING 

3.1. DATA USED 

In this research, MODIS Terra satellite images were 
used to create the maps. The MODIS09 Terra is the Surface 
Spectral Reflectance product with 500 m resolution [3]. 
The satellite images available on NASA, LAADS DAAC 
website. Every image from January 2010 to December 
2019 in the study area was collected. There are 726 
images were used in this study. The conditional technique 
was used to removed cloud cover the image of the study 
area.  

3.2. VEGETATION INDEXES FOR DROUGHT 
MONITORING 

There are 3 equations were used in this research, 
showed as below: 

𝑁𝐷𝑉𝐼
𝑁𝐼𝑅 𝑅𝐸𝐷
𝑁𝐼𝑅 𝑅𝐸𝐷

 (1) 

Normalized Difference Vegetation Index or NDVI use 
to determine the density of green on land. The calculation 
is dividing the difference and summation between surface 
reflectance from red light and near infrared bands [6] as 
shown in Eq. (1).  

NDVI always ranges from -1 to +1. The increasing of 
NDVI means the greenness is increasing, +1 mean the land 
was covered by healthy vegetation, and lower values 
indicating stress in vegetation. Negative values represent 
water and high moisture content [4].  

NDVI is the most widely used for evaluating drought 
conditions [4]. 

𝑁𝐷𝑊𝐼
𝑁𝐼𝑅 𝑆𝑊𝐼𝑅
𝑁𝐼𝑅 𝑆𝑊𝐼𝑅

 (2) 

Normalized Difference Water Index or NDWI is useful 
for drought monitoring, it sensitive to the change of liquid 
water content of vegetation. The calculation of NDWI is 
dividing the difference and summation between surface 
reflectance from near infrared and short-wave infrared 

bands [4] as shown in Eq. (2).  
NDWI always ranges from -1 to +1, with negative 

values of NDWI indicating dry vegetation and positive 
values indicating, green vegetation [5].  

NDWI was used to estimate the moisture condition of 
vegetation [6], it is the most widely used for evaluating 
drought conditions [4]. 

𝑁𝐷𝐷𝐼
𝑁𝐷𝑉𝐼 𝑁𝐷𝑊𝐼
𝑁𝐷𝑉𝐼 𝑁𝐷𝑊𝐼

 (3) 

Normalized Difference Drought Index or NDDI is the 
vegetation index that combines information on both 
vegetation and water of surface reflectance from near 
infrared and short-wave infrared bands [6]. NDVI and NDWI 
were used in the NDDI calculation as shown in Eq. (3).  

NDDI always ranges from -1 to +1, The increase of 
NDDI means the dryness is increasing while the decrease 
of NDDI means the greenness is increasing.  

Equation (3) is the main equation in this research to 
create maps (NDDI maps). 

4. METHODOLOGY 

To assess drought areas in the central region of 
Thailand by using NDDI maps. NDDI was calculated by 
using 2 indexes, including NDVI and NDWI. From 726 of 
MOD09 Terra images, the conditional technique was used 
to remove cloud cover over the study area. Monthly NDVI 
was calculated using surface reflectance from red and 
near infrared bands while monthly NDWI was calculated 
using surface reflectance from near infrared and 
shortwave infrared bands showed [6] as table 1. The data 
were processed monthly from January 2010 to December 
2019. 

Table 1 This is an spatial resolution bands were used in 
this research 

Wavelength (nm) MODIS09 NDVI NDWI 
Red (625-740) Band 1 / - 
NIR (800-2500) Band 2 / / 

SWIR (1400-3000) Band 6 - / 
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Figure 1 NDDI maps of January to June of years 2010 to 2019 
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NDVI and NDWI were calculated, The NDDI has been 
used to assess vegetation drought, it incorporates 
information of vegetation from NDVI and water content 
from NDWI [7]. The NDDI was classified into 5 classes 
showed in table 2. 

 

 

 

Table 2 NDDI classification. 

Drought classes NDDI 
Extreme drought 0.5 to 1 
Severe drought 0.4 to 0.5 

Moderate drought 0.3 to 0.4 
Mild drought 0.2 to 0.3 
No drought -1 to 0.2 

 

 

 

 
 

Figure 2 NDDI maps of July to December of years 2010 to 2019 
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From table 2 NDDI values were classify by let NDDI 
values lower than 0.2 represent the study area cover by 
healthy vegetation or no drought and NDDI values that 
higher represent mild drought, moderate drought, severe 
drought, and extreme drought, respectively.   

5. RESULTS 

According to the objective of the research, NDDI maps 
over central region of Thailand are present in Fig. 1 and 
Fig. 2, the NDDI maps obtained from NDDI monthly of the 
study period in the central region of Thailand that was 
classify to 5 class as shown no table 2. Fig 1. shown NDDI 
maps of January to June of years 2010 to 2019, the map 
showing the extreme drought class spread in the study 
area every year in March, April, May, and some years in 
June. The drought trend across the study area in the 
summer season. January and February is also have 
extreme drought in some area but clearly looks less than 
summer season 

6. CONCLUSION 

This research analyzed drought in the central region 
of Thailand from January 2010 to December 2019 by using 
MODIS09 Terra satellite images to evaluate the data. The 
NDDI based on satellite images was used to create drought 
maps. According to the methodology, high NDDI values 
represent drought is more risk. The NDDI maps show 
drought classes in central region of Thailand. From the 
NDDI maps, there are clearly different in summer season 
when comparison with the others. Droughts occur in 
summer (March to June) and some of the mild drought 
area in the rainy season. The risk area of drought is in the 
upper central region of Thailand. Most of the risk area is 
always extreme drought at the same period every year. 
This research could be used to study drought trends and 
find areas that deserve special surveillance to prepare for 
dealing with in the future. However, this research still must 
be further improvements in the future. 
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บทคัดย่อ 

การเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกส่งผลกระทบโดยตรงต่อการระบุตำแหน่งด้วยค่าพิกัดและการอ้างอิงค่าพิกัดของตำแหน่งเดียวกันบนพ้ืน
หลักฐานหรือกรอบพิกัดอ้างอิงสากลที่ต่างกันย่อมให้ค่าพิกัดที่แตกต่างกันด้วย โดยองค์กรและหน่วยงานในระดับสากลได้ปรับปรุงกรอบพิกัดอ้างอิง
สากล (The International Terrestrial Reference Frame; ITRF) ให้สอดคล้องกับการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานใน
ประเทศไทยได้ศึกษาเรื่องการปรับปรุงระบบพิกัดอ้างอิงมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
แบบจำลองค่าปรับแก้พิกัดทางราบสำหรับ ITRF2005 ไปสู่ ITRF2008 ของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย (1)พารามิเตอร์ของการแปลงพื้นหลกัฐาน 
ใช้วิธ ีการแปลงค่าพิกัดฉากสามมิติโดยพารามิเตอร์ 7 ตัวแปรด้วยแบบจำลอง Bursa-Wolf และแบบจำลอง Molodensky-Badekas และ 
(2)แบบจำลองค่าเศษเหลือ ใช้วิธีการประมาณค่าในช่วง 4 วิธีคือ IDW, Kriging, Natural Neighbor และ Spline แล้วเปรียบเทียบความถูกต้องทาง
ตำแหน่งทางราบด้วยค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยกำลังสอง ผลปรากฎว่าแบบจำลองค่าปรับแก้พิกัดทางราบซึ ่งประกอบด้วย 
พารามิเตอร์ของแบบจำลอง Molodensky-Badekas และแบบจำลองค่าเศษเหลือด้วยวิธี IDW, Kriging, Natural Neighbor และ Spline ให้
ความถูกต้องทางตำแหน่งทางราบที่ระดับความเชื่อมั่น 95% อยู่ที่ 2.7, 2.4, 2.6 และ 2.7 ซม.ตามลำดับ ดังนั้นสามารถนำแบบจำลองมาใช้ในการ
ปรับแก้ค่าพิกัดทางราบสำหรับ ITRF2005 ไปสู่ ITRF2008 ให้มีความถูกต้องอยู่ในระดับต่ำกว่า 3 ซม.ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ซึ่งเป็นการเช่ือมโยง
ค่าพิกัดระหว่างหน่วยงานให้สอดคล้องกันและสามารถใช้งานค่าพิกัดร่วมกันระหว่างหน่วยงานในประเทศไทยได้ 
คำสำคัญ: กรอบพิกัดอ้างอิงสากล, แปลงพ้ืนหลักฐาน, พารามิเตอร์, ประมาณค่าในช่วง, แบบจำลองค่าเศษเหลือ 

Abstract 

Tectonic plate movement has a directly affect with coordinates and reference coordinates of the same position based on 
different datum or ITRF, will be different coordinates also. Nowadays, International organizations have been improving the 
International Terrestrial Reference Frame in accordance with plate tectonics. In Thailand, study to continuously improve of 
the coordinate reference system in accordance with the International Terrestrial Reference System. The objective of this article 
is to generate a correction model of horizontal coordinates from the ITRF2005 to ITRF2008 of Thailand; consisting of 
(1)Transformation Parameters to transform the three dimensional cartesian coordinates with 7 parameters by Bursa-Wolf and 
Molodensky-Badekas model and (2)Grid Residuals to interpolate using 4 methods by IDW, Kriging, Natural Neighbor and Spline 
method. Compared horizontal positioning accuracy by Root Mean Square Error (RMSE). The result shows that the correction 
model of horizontal coordinates by applying transformation parameters of Molodensky-Badekas model and grid residuals of 
IDW, Kriging, Natural Neighbor and Spline method give horizontal coordinate accuracy of confidence level 95% about 2.7, 2.4, 
2.6 and 2.7 cm. respectively. Thus, this can improve the accuracy horizontal coordinates from the ITRF2005 to ITRF2008 in a 
few centimeters and can connect to the coordinates of other users in Thailand. 
Keywords: ITRF, Datum Transformation, Transformation Parameters, Interpolation, Grid Residuals 

 
1. บทนำ 

ปัจจุบันองค์กรและหน่วยงานในระดับสากลได้กำหนดระบบ
พิก ัดอ ้างอ ิงสากล (The International Terrestrial Reference 
System; ITRS) และกรอบพิกัดอ้างอิงสากล (The International 
Terrestrial Reference Frame; ITRF) ให้สอดคล้องกับการเคลื่อน

ตัวของแผ่นเปลือกโลกมากยิ่งขึ้น ซึ่งถูกปรับปรุงดูแลโดยหน่วยงาน 
International Earth Rotation and Reference System Service 
(IERS) โดยการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกนั้นจะส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อการอ้างอิงค่าพิกัดจะทำให้การระบุตำแหน่งด้วยค่าพิกัด
ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของการเคลื ่อนตัวของแผ่น
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เปลือกโลก โดยหน่วยงานในประเทศไทยได้ศึกษาเรื่องการปรับปรุง
ระบบพิก ัดอ ้างอ ิ งมาอย ่างต ่อเน ื ่องเพ ื ่อให ้สอดคล ้องตาม
มาตรฐานสากล อาทิเช่น กรมที่ดินได้คำนวณปรับแก้หมุดดาวเทียม
จํานวน 370 หมุดโดยโยงยึดเข้ากับหมุดควบคุมในโครงข่ายหลักของ
กรมแผนท ี ่ทหารบนกรอบพ ิก ัดอ ้างอ ิ งสากล  ITRF2005 ที่  
epoch2008.11 และได้ประกาศใช้ในราชการเม่ือตุลาคม พ.ศ.2552 
ซึ่งใช้เป็นหมุดควบคุมหลัก (Major Control Points) ในการสร้าง
หม ุดควบค ุมย ่อย (Minor Control Points) สำหร ับงานขยาย
โครงข่ายหมุดหลักฐานแผนที่และงานรังวัดออกโฉนดที่ดินโดยวิธี
แผนที่ชั้นที่หนึ่งให้กับประชาชน [1] ในเวลาต่อมากรมแผนที่ทหาร
ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่กำหนดโครงข่ายอ้างอิงของประเทศ (Zero 
Order Geodetic Network) ได ้คำนวณปรับแก้หมุดควบคุมใน
โครงข่ายหลักจำนวน 18 หมุดใหม่โดยส่งข้อมูลรังวัดทั้งหมด 7 วัน
เมื ่อตุลาคม พ.ศ.2556 ไปประมวลผลค่าพิกัดที ่สถาบัน Delft 
Institute for Earth-Oriented Space research (DEOS) ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ โดยค่าพิกัดที่ได้อ้างอิงบนกรอบพิกัดอ้างอิงสากล 
ITRF2008 ที่ epoch2013.10 และได้ประกาศใช้ในราชการตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2557 เป็นต้นมา [2] ซึ่งจะพบว่ามีการใช้ค่าพิกัดบนกรอบพิกัด
อ้างอิงสากลที่ไม่สอดคล้องกัน จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้ใช้งานค่า
พิกัดเกิดความสับสนและไม่สามารถนำค่าพิกัดไปใช้งานร่วมกัน
ระหว่างหนว่ยงานได้ โดยการอ้างอิงค่าพิกัดของตำแหน่งเดียวกันบน
พ้ืนหลักฐานหรือกรอบพิกัดอ้างอิงสากลที่ต่างกันย่อมจะให้ค่าพิกัดที่
แตกต่างกันด้วย 

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะหาความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืน
หลักฐานทั้งสองในการแปลงค่าพิกัดสำหรับกรอบพิกัดอ้างอิงสากล 
ITRF2005 ไปสู่ ITRF2008 ของประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการเช่ือมโยง
ค ่าพ ิก ัดระหว ่างหน่วยงานให้สอดคล้องกัน เพ ื ่อรองร ับการ
ปรับเปลี่ยนพื้นหลักฐานและปรับปรุงกรอบพิกัดอ้างอิงสากลของ
หน่วยงานในประเทศไทยให้เป็นมาตรฐานเดียวกันให้มีความถูกต้อง
สัมพันธ์ตามการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกมากยิ่งขึ้น อีกทั้งจะ
เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
กับงานสำรวจรังวัดหรือจัดทำแผนที่ในประเทศไทยต่อไป 

 

 
 

รูปที่ 1  การเคล่ือนตัวของแผ่นเปลือกโลก 

2. วัตถุประสงค์  

ศึกษาการสร้างแบบจำลองค่าปรับแก้พ ิก ัดทางราบและ
เปรียบเทียบความถูกต้องทางตำแหน่งทางราบของแบบจำลองค่า
ปรับแก้พิกัดทางราบสำหรับกรอบพิกัดอ้างอิงสากล ITRF2005 ไปสู่ 
ITRF2008 ของประเทศไทย 

3. ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

3.1. กรอบพิกัดอ้างอิงสากล (THE INTERNATIONAL 
TERRESTRIAL REFERENCE FRAMES) 

ปัจจุบันกรอบพิกัดอ้างอิงสากล ITRF เป็นระบบพิกัดอ้างอิงที่
มีความละเอียดสูงสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสัณฐานของ
โลก ปร ับปร ุงด ูแลโดยหน ่วยงาน  IERS (International Earth 
Rotation Service) โดยถูกสร้างและพัฒนามาจากการประยุกต์ใช้
เทคนิคการรังวัดทางด้านยีออเดติกจากการรับสัญญาณจากอวกาศ 
(Space geodetic techniques) ประกอบด้วย Global Navigation 
Satellite System (GNSS), Very Long Baseline Interferometry 
(VLBI), Lunar and Satellite Laser Ranging (LLS, SLR) และ 
Doppler Orbitography and Radiopositioning Integrated by 
Satellite (DORIS) [3] 

3.2. การแปลงพื้นหลักฐาน  
(DATUM TRANSFORMATION) 

การแปลงพื้นหลักฐานเป็นการแปลงระบบพิกัดฉากสามมิติจะ
ทำการแปลงค่าพิกัดให้อยู่ในรูปของค่าพิกัดฉากคาร์ทีเซียนและใช้
พ า ร า ม ิ เ ต อ ร์  7 ต ั ว แป รด ้ ว ย แบบจ ำลอ ง แบบ  Helmert 
Transformation โดยใช ้ เทคน ิคการปร ับแก ้ด ้วยว ิธ ีล ีสแควร์ 
ประกอบด้วย 3 ส่วนได้แก่ การเลื่อนแกน (Translation), การหมุน
แกนรอบจุดกำเนิด (Rotation) และอัตราส่วนย่อขยาย (Scaling) 
ซึ่งจะใช้แบบจำลอง Bursa-Wolf และแบบจำลอง Molodensky-
Badekas สำหรับคำนวณหาพารามิเตอร์ของการแปลงพ้ืนหลักฐาน 

3.2.1. แบบจำลอง BURSA-WOLF 
 

 
 

รูปที่ 2  ความสัมพันธ์ของแบบจำลอง Bursa-Wolf [4] 
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 𝑿    𝑻 𝟏 ∆𝒔 𝑹𝑼 (1) 
 

โดยที่ X คือ ค่าพิกัดฉากพื้นหลักฐานที่หนึ่ง, U คือ ค่าพิกัดฉากพ้ืน
หลักฐานที่สอง, T คือ ค่าเล่ือนระหว่างจุดกำเนิดพ้ืนหลักฐานทั้งสอง 
(∆X, ∆Y, ∆Z), ∆S คือ ค่าต่างอัตราส่วนย่อขยาย และ R คือ ค่ามุม
หมุนแกนรอบจุดกำเนิดของ U (RX, RY, RZ) 

 

3.2.2. แบบจำลอง MOLODENSKY-BADEKAS 
 

 
 

รูปที่ 3  ความสัมพันธ์ของแบบจำลอง Molodensky-Badekas 
[4] 

 𝑿 𝑻 𝟏 ∆𝒔 𝑹 𝑼 𝑼𝑮           (2) 
โดยท่ี UG คือ ค่าพิกัดฉากของจุดศูนย์ถ่วง (X0, Y0, Z0) 

3.3. การประมาณค่าในช่วง (INTERPOLATION) 

การประมาณค่าในช่วงเป็นการวิเคราะห์และคาดการณ์โดย
อาศัยจุดข้อมูลตัวอย่างด้วยการใช้ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์เพื่อสร้าง
ข้อมูลพ้ืนผิวที่มีความต่อเน่ือง ได้เลือกใช้วิธีการประมาณค่าในช่วง 4 
ว ิธ ีประกอบด ้วย  Inverse Distance Weighted (IDW), Kriging, 
Natural Neighbor และ Spline สำหรับสร้างพื้นผิวค่าเศษเหลือ 
ซึ่งในแต่ละวิธีจะให้ข้อมูลพื้นผิวที่แตกต่างกัน และเลือกใช้วิธีการ
ประมาณค่าในช่วงแบบเชิงเส้นคู่ (Bi-Linear) สำหรับการทดสอบ
แบบจำลองค่าปรับแก้พิกัดทางราบ 

 

3.3.1. วิธี INVERSE DISTANCE WEIGHTED (IDW) 

เป็นวิธีการประมาณค่าโดยคำนวณค่าจากจุดข้อมูลตัวอย่างแต่
ละจุดสัมพันธ์กับระยะทาง ถ้าจุดที่ต้องการประมาณค่าอยู่ใกล้จุด
ข้อมูลตัวอย่างก็จะมีผลกระทบของค่ามาก แต่ถ้าอยู่ไกลออกไปจะมี
ผลกระทบน้อยลง 

 

 
รูปที่ 4  พ้ืนผิวที่ประมาณค่าด้วยวิธี IDW [5] 

3.3.2. วิธี KRIGING 

เป็นวิธีการประมาณค่าที่สันนิษฐานจากระยะทางหรือทิศทาง
ระหว่างจุดข้อมูลตัวอย่างแต่ละจุด โดยเลือกสมการคณิตศาสตร์ที่
เหมาะสมก ับจ ุดข ้อม ูลต ัวอย ่าง  ว ิ เคราะห ์ค ่าทางสถ ิ ติจาก
ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ระหว่างจุดข้อมูลตัวอย่างด้วยแบบจำลองเซ
มิเวริโอแกรม (Semi-Variogram) และระยะทาง (Distance) เพ่ือ
นำมาใช้เป็นค่าถ่วงน้ำหนักในการประมาณค่าจุดที่ต้องการทราบค่า 

 

 
 

รูปที่ 5  พ้ืนผิวที่ประมาณค่าด้วยวิธี Kriging [5] 

3.3.3. วิธี NATURAL NEIGHBOR 

เป็นวิธีการประมาณค่าโดยอาศัยค่าน้ำหนักตามความสัมพันธ์
กับขนาดพื้นที่ของรูปโพลิกอนที่เรียกว่าโวโรนอย (Voronoi) ใน
เบื้องต้นจะสร้างโวโรนอยรอบจุดข้อมูลตัวอย่างขึ้นมาก่อน จากน้ัน
จะสร้างโวโรนอยรอบจุดที ่ต้องการประมาณค่าขึ ้นมาใหม่ แล้ว
คำนวณค่าน้ำหนักตามอัตราส่วนขนาดพื้นที่ของโวโรนอยที่ซ้อนทับ
กัน โดยจะใช้จุดข้อมูลตัวอย่างที ่อยู ่ใกล้เคียงและล้อมรอบจุดที่
ต้องการประมาณค่าทุกจุดในการคำนวณ 

 

 
 

รูปที่ 6  พ้ืนผิวที่ประมาณค่าด้วยวิธี Natural Neighbor [5] 

3.3.4. วิธี SPLINE 

เป็นวิธีการประมาณค่าให้พอดีเป็นพื้นผิวที่มีความโค้งเว้าอย่าง
น้อยตามจุดข้อมูลตัวอย่างที่นำเข้ามาเหมือนกับการบิดงอของแผ่น
ยางให้ผ่านจุดข้อมูลตัวอย่าง โดยพยายามให้มีแนวโน้มสร้างสมการ
ให้ความโค้งเข้าหาจุดข้อมูลตัวอย่าง เป็นสมการทางคณิตศาสตร์ที่
สร้างเส้นโค้งเล็ก ๆ บนระนาบหรือแผ่นแบน ๆ โดยต้องผ่านจุด
ข้อมูลต้ังต้นเสมอ 
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รูปที่ 7  พ้ืนผิวที่ประมาณค่าด้วยวิธี Spline [5] 

3.3.5. วิธี BI-LINEAR 

เป็นการประมาณค่าด้วยจุดข้อมูลตัวอย่างในลักษณะ กริด
จำนวน 4 ตำแหน่งที่อยู่ใกล้เคียงและล้อมรอบตำแหน่งที่ต้องการ
ทราบค่า โดยการคำนวณตามระยะทางและให้ค่าน้ำหนักกับจุด
ข้อมูลตัวอย่างที่อยู่ใกล้มากกว่าจุดข้อมูลตัวอย่างที่อยู่ไกล 

 

 
รูปที่ 8  ความสัมพันธ์ของการประมาณค่าวิธี Bi-Linear [6] 

4. ขอบเขตการวิจัย 

4.1. พ้ืนที่ในการศึกษา 

โครงข่ายสถานีอ้างอิงถาวร 229 สถานี ประกอบด้วย กรมที่ดิน 
134 สถานี, กรมแผนที่ทหาร 80 สถานี และกรมโยธาธิการและผัง
เมือง 15 สถานี และหมุดทดสอบ 100 ตำแหน่งที่กระจายตัวทั่ว
พ้ืนที่ประเทศไทย 

 
รูปที่ 9 ตำแหน่งสถานีอ้างอิงถาวรและหมุดทดสอบ 

4.2. ข้อมูลที่ใช้ในการวจิัย 

แบ่งออกเป ็น 2 ส่วน ประกอบด้วย (1)ข ้อม ูลท ี ่ ใช ้สร ้าง
แบบจำลองค่าปรับแก้พิกัดทางราบ ได้แก่ ข้อมูลรังวัดสัญญาณ
ดาวเทียม GNSS ของสถานีอ้างอิงถาวร 229 สถานีในห้วง 1-6 
มีนาคม พ.ศ.2563 และค่าพิกัด ITRF2005 และ ITRF2008 ของ
สถานีอ้างอิงถาวร และ (2)ข้อมูลที่ใช้ทดสอบแบบจำลองค่าปรับแก้
พิกัดทางราบ ได้แก่ ข้อมูลรังวัดสัญญาณดาวเทียม GNSS ของสถานี
อ ้ างอ ิ งถาวรและหม ุดทดสอบ  100 ตำแหน ่ ง ในห ้วง  8 -26 
พฤศจิกายน พ.ศ.2563 

5. วิธีดำเนนิการวิจัย 

5.1. ประมวลผลค่าพิกัดของหมุดร่วมและหมุดทดสอบบน
พ้ืนหลักฐานทั้งสอง 

การประมวลผลค่าพิกัดของหมุดร่วม 214 สถานี ประกอบด้วย 
กรมที่ดิน 134 สถานี และกรมแผนที่ทหาร 80 สถานีจะใช้วิธีการ
เลือกเส้นฐานอิสระในการสร้างโครงข่ายที่มีจำนวนรูปปิดสามเหล่ียม
ย่อย ๆ ให้มากที่สุด แล้วประมวลผลเส้นฐานโดยใช้ข้อมูลเฟสของ
คล ื ่นส ่งมาหาค ่าต ่างคร ั ้ งท ี ่สอง (Double differencing) แล้ว
ตรวจสอบความคลาดเคลื่อนและคุณภาพของเส้นฐานตามเกณฑ์
งานชั ้น B ของ FGCC1989 [7] จากนั ้นคำนวณปรับแก้โครงข่าย
ร่วมกันด้วยวิธีปรับแก้ลีสท์สแควร์แบบ Fully Constrained โดย
การยึดตรึงค่าพิกัด ITRF2005 ที่ epoch2008.11 และ ITRF2008 
ที่  epoch2013.10 เข ้ าก ับ โครงข ่ ายตามลำด ับ  ในส ่ วนการ
ประมวลผลค่าพิกัดของหมุดร่วมจากกรมโยธาธิการและผังเมือง 15 
สถานีและหมุดทดสอบ 100 ตำแหน่งจะใช้การโยงยึดค่าพิกัด 
ITRF2005 ที่ epoch2008.11 และ ITRF2008 ที่ epoch2013.10 
ของโครงข่ายหมุดร่วมที่อยู่ใกล้ที่สุด 2 สถานีตามลำดับ 

5.2. คำนวณหาคา่พารามิเตอร์ของการแปลงพ้ืนหลักฐาน 

การคำนวณหาค่าพารามิเตอร์ที ่เหมาะสมสำหรับแปลงพ้ืน
หลักฐานจาก ITRF2005 ที่ epoch2008.11 และ ITRF2008 ที่ 
epoch2013.10 ด้วยแบบจำลอง Bursa-Wolf และแบบจำลอง 
Molodensky-Badekas ซึ ่งการคํานวณจะใช้เทคนิคการปรับแก้
แบบลีสท์สแควร์ จากนั ้นพิจารณาค่าเศษเหลือของหมุดร่วมที่
คลาดเคลื่อนเกินช่วง ± 3σ ออกจากการคำนวณครั้งต่อไปจนกว่า
จะไม่มีหมุดร่วมที่มีขนาดใหญ่หลงเหลืออยู่ 
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รูปที่ 10  ข ั ้นตอนคำนวณหาพาราม ิ เตอร ์ของการแปลงพ้ืน
หลักฐาน 

5.3. คำนวณหาคา่เศษเหลือและประมาณค่า 

หาค่าต่างพิกัดทางราบบนกรอบ ITRF2008 ที่ epoch2013.10 
ระหว่างค่าพิกัดทางราบที่ได้จากการประมวลผลค่าพิกัดและค่าพิกัด
ทางราบที่ได้จากการแปลงพื้นหลักฐานด้วยพารามิเตอร์ในโครงข่าย
หมุดร่วม 229 สถานี จากนั ้นประมาณค่าเศษเหลือด้วย 4 วิธี 
ประกอบด้วย (1)วิธี IDW ใช้ค ่ายกกำลัง (Power) 1, 2 และ 3, 
(2 )ว ิ ธี  Kriging ใ ช ้ แ บ บ จ ำ ล อ ง  ( Semi-variogram model) 
Spherical, Circular, Exponential, Gaussian และ Linear, (3)วิธี 
Natural Neighbor และ (4)วิธี Spline ใช้ประเภท (Spline type) 
Regularized และ Tension รวมทั ้งหมดเป็น 11 เง ื ่อนไข โดย
กำหนดขนาดเซลล์ (Cell size) ของข้อมูลแรสเตอร์ในการประมาณ
ค่าเท่ากับ 1 ลิปดา หรือประมาณ 1.85 กม.และขอบเขตการ
ประมาณค่าในช่วง (Processing Extent) อยู่ที่ 97° - 106°E และ 
5° - 21°N ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ประเทศไทย 

 

 
 

รูปที่ 11  ขั้นตอนการประมาณค่าเศษเหลือ 

5.4. สร้างแบบจำลองค่าเศษเหลือและแบบจำลองค่า
ปรับแก้พิกัดทางราบ 

สร้างตำแหน่งกริดที่มุมร่วมของกริดที่ระยะ 1 ลิปดา หรือ
ประมาณ 1.85 กม.ให้ครอบคลุมพื้นที่ 97° - 106°E และ 5° - 21°N 
จากน้ันคำนวณค่าพิกัดทางราบของตำแหน่งกริดและดึงค่าเศษเหลือ

พิกัดทางราบจากพื้นผิวค่าเศษเหลือพิกัดทางราบมาเก็บไว้ตาม
ตำแหน่งของกริด ซึ ่งจะได้ตำแหน่งกริดที ่ระยะ 1 ลิปดา หรือ
ประมาณ 1.85 กม.ที่บรรจุค่าพิกัดทางราบและค่าเศษเหลือพิกัด
ทางละติจูดและลองจิจูดตามตำแหน่งกริดด้วย จากนั้นปรับแก้ไข
ไฟล์ให้ตรงตามรูปแบบของ CSCS Model [8] ซึ่งเป็นแบบจำลอง
สำหรับเก็บค่าปรับแก้ค่าพิกัด โดยกำหนดให้แบบจำลองของการ
ปรับแก้ (Model types) เป็นระบบพิกัดภูมิศาสตร์, ใช้ว ิธ ีการ
ประมาณค่าเศษเหลือ (Interpolation Method) แบบเชิงเส้นคู่ (Bi-
Linear), ใช้ตำแหน่งเร่ิมต้นที่มุมล่างซ้าย (5° N, 97° E) และส้ินสุดที่
มุมบนขวา (21° N, 106° E) และให้มีทิศทาง (Reading direction) 
จากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก (W-E) และทิศใต้ขึ้นไปทิศเหนือ 
(S-N) ตามลำดับ 

5.5. เปรียบเทียบความถูกต้องทางตำแหนง่ทางราบ 

การเปรียบเทียบความถูกต้องค่าพิกัดทางราบในระบบพิกัด 
UTM ระหว่างค่าพิกัดทางราบบนกรอบพิกัดอ้างอิงสากล ITRF2008 
ที่ epoch2013.10 กับค่าพิกัดทางราบบนกรอบพิกัดอ้างอิงสากล 
ITRF2005 ที่ epoch2008.11 ที่ได้จากหัวข้อ 5.1 มาแปลงพ้ืน
หลักฐานด้วยแบบจำลองค่าปรับแก้พิกัดทางราบ โดยการคำนวณหา
ค่าต่างทางทิศตะวันออก (∆E) และทางทิศเหนือ (∆N) แล้วคำนวณ
ความคลาดเคลื่อนทางราบของหมุดทดสอบและค่ารากที่สองของ
ความคลาดเคลื ่อนเฉลี ่ยกำลังสอง (RMSE) ของแบบจำลองค่า
ปรับแก้พิกัดทางราบ 

6. ผลการวิจัย 

6.1. ค่าพิกัดหมุดร่วมและหมุดทดสอบ 

การประมวลผลค่าพิกัดได้เลือกใช้ซอฟต์แวร์ Leica Infinity ซึ่ง
สามารถประมวลผลเส้นฐาน (Baseline Processing) และคำนวณ
ปรับแก้โครงข่าย (Network Adjustment) ของข้อมูลรังวัดสัญญาณ
ดาวเทียม GNSS โดยใช้ค่าแก้วงโคจรดาวเทียมความละเอียดสูง 
(Precise Ephemeris) จาก  IGN Global Data Center และ  IGS 
International GPS Service for Geodynamics รวมท ั ้ ง ค ่ าแ ก้
ความคลาดเคล่ือนของเสาอากาศเคร่ืองรับ (Antenna Calibration) 
จาก National Geodetic Survey ซึ่งได้ค่าพิกัดของหมุดร่วม 214 
สถานีจากการประมวลผลเส้นฐานแสดงผลเป็น Fixed Solution มี
ความคลาดเคล ื ่ อนตามระยะ เส ้นฐานไม ่ เ ก ิ น  1 .0  ppm. 
(1:1,000,000) และ Ratio ค่าความแปรปรวนในการประมวลผล
เส้นฐานซึ่งดีที่สุดเป็นลำดับที่สองกับลำดับที่หนึ่งไม่น้อยกว่า 1.5 ซึ่ง
มีค่า Variance factor น้อยกว่า 1.5 และเข้าใกล้เคียง 1 โดยผ่าน
เกณฑ์ทดสอบ F-test และ Chi-square test ที่ระดับความเชื่อมั่น 
95% และได้ค่าพิกัดของหมุดร่วม 15 สถานีมีระยะเส้นฐานอยู่ที่ 5 - 
68 กม. โดยมีค่าเฉลี่ยของระยะเส้นฐานประมาณ 35 กม. และหมุด
ทดสอบ 100 ตำแหน่งมีระยะเส้นฐานอยู ่ที่ 9 - 72 กม. โดยมี
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ค่าเฉลี่ยของระยะเส้นฐานประมาณ 38 กม.จากการประมวลผลเส้น
ฐานแสดงผลเป็น Fixed Solution ทั้งหมด 

6.2. ค่าพารามิเตอร์ของการแปลงพื้นหลักฐาน 

การคำนวณหาค่าพารามิเตอร์ของการแปลงพื้นหลักฐานจะใช้
ข้อมูลค่าพิกัดของโครงข่ายหมุดร่วม 229 สถานีบนกรอบพิกัดอ้างอิง
สากล ITRF2005 ที่ epoch2008.11 แปลงพื ้นหลักฐานไปสู่ 
ITRF2008 ที่ epoch2013.10 ได้เลือกใช้ซอฟต์แวร์ Leica Infinity 
โดยม ี เคร ื ่องม ือสำหร ับการแปลงพ ื ้นหล ักฐาน (Determine 
Transformation) ด้วยแบบจำลอง Bursa-Wolf และแบบจำลอง 
Molodensky-Badekas ซึ ่งได้ค ่าพาราม ิเตอร ์จากการคำนวณ
ทั้งหมด 5 คร้ังโดยใช้หมุดร่วม 217 สถานี ซึ่งได้ผลลัพธ์ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 ค่าพารามิเตอร์จากการใช้หมุดร่วม 217 สถานี 

พารามิเตอร์ 
Bursa- 
Wolf 

Molodensky- 
Badekas 

X [ม.] -1.0331 ± 0.1117 -0.3094 ± 0.0034 

ΔY [ม.] -0.2864 ± 0.0550 0.8635 ± 0.0034 

ΔZ [ม.] -0.0341 ± 0.0600 0.2079 ± 0.0034 

RX [ " ] -0.00018 ± 0.00192 -0.00018 ± 0.00192 

RY [ " ]  0.00330 ± 0.00188  0.00330 ± 0.00188 

RZ [ " ]  0.03216 ± 0.00358  0.03216 ± 0.00358 

ΔS [ppm]  0.1595 ± 0.0082  0.1595 ± 0.0082 
 

สําหรับแบบจําลอง Molodensky-Badekas จุดกําเนิดของการหมุน
จะถูกเลื ่อนไปอยู ่ท ี ่ต ําแหน่ง X0 = -1205221.4281 ม., Y0 = 
6038303.4799 ม. และ Z0 = 1604085.3636 ม. 

ตารางท่ี 2  ค่าเศษเหลือของหมุดร่วม 217 สถานี 

ค่าทางสถิติ 
ค่าเศษเหลือ [ม.] 

แกน X แกน Y แกน Z 

ค่าต่ำสุด -0.0872 -0.2258 -0.0739 
ค่าสูงสุด  0.0896  0.1947  0.0801 

ค่าเฉลี่ย  0.0000  0.0000  0.0000 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 0.0303  0.0760  0.0315 

ช่วง ± 3σ   0.0909  0.2280  0.0945 
 

 
 

รูปที่ 12  กราฟค่าเศษเหลือของหมุดร่วม 217 สถานี 

จากการพิจารณาค่าพารามิเตอร์และค่า RMS ของพารามิเตอร์
ทั้ง 2 แบบจําลอง พบว่าค่าพารามิเตอร์และค่า RMS ของการหมุน
แกนรอบจุดกำเนิดทั้ง 3 แกนและค่าต่างอัตราส่วนย่อขยายมีค่า
เท่ากัน แต่เนื่องจากค่า RMS ของการหมุนรอบแกน X มีขนาดใหญ่
กว่าค่าพารามิเตอร์ของการหมุนรอบแกน X ซึ่งบ่งบอกถึงความไม่
น ่าเช ื ่อถ ือ และเม ื ่อพ ิจารณาค ่า RMS ของพาราม ิเตอร ์จาก
แบบจำลอง Bursa-Wolf จะพบว่ามีค่า RMS สูงแสดงว่าสหสัมพันธ์
ระหว ่างค ่าเล ื ่อนแกนและค ่าม ุมหม ุนแกนรอบจ ุดกำเน ิดมี
ความสัมพันธ์กันมาก ในขณะท่ีแบบจำลอง Molodensky-Badekas 
มีค่า RMS ต่ำแสดงว่าสหสัมพันธ์ระหว่างค่าเลื่อนแกนและค่ามุม
หมุนแกนรอบจุดกำเนิดมีความสัมพันธ์กันน้อย ซึ ่งจะมีความ
เหมาะสมในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการนำพารามิเตอร์เฉพาะค่าเลื่อน
แกนไปใช ้แปลงพ ื ้นหล ักฐานในข ั ้นต ้น  ด ังน ั ้นในการเล ือก
ค่าพารามิเตอร์จากการคำนวณหาค่าพารามิเตอร์ของการแปลงพ้ืน
หลักฐานด้วยแบบจำลองทั ้งสองจึงเล ือกใช ้ผลลัพธ ์ท ี ่ ได ้จาก
แบบจำลอง Molodensky-Badekas ประกอบด้วย ΔX = -0.3094 
ม . , ΔY = 0.8635 ม . , ΔZ = 0.2079 ม . , RY = 0.00330 ", RY = 
0.03216 " และ ΔS = 0.1595 ppm. โดยท่ี X0 = -1205221.4281 
ม., Y0 = 6038303.4799 ม. และ Z0 = 1604085.3636 ม. 

6.3. ค่าเศษเหลอืและพ้ืนผิวคา่เศษเหลือพิกัดทางราบ 

คำนวณหาค ่าต ่างพ ิก ัดทางราบท ี ่อย ู ่บน  ITRF2008 ที่  
epoch2013.10 ของโครงข ่ายหม ุดร ่วม  229 สถานี โดยใช้
ค ่าพาราม ิ เตอร์ด ้วยแบบจำลอง Molodensky-Badekas และ
ประมาณค่าด้วย 4 วิธี 11 เงื่อนไขแยกเป็นค่าพิกัดทางละติจูดและ
ลองจิจูด ซึ่งจะได้พ้ืนผิวเศษเหลือทั้งหมด 22 พ้ืนผิว 

ตารางท่ี 3 ค่าเศษเหลือพิกัดทางราบโครงข่ายหมุดร่วม 229 สถานี 

ค่าทางสถิติ ละติจูด [ " ] ลองจิจูด [ " ] 

ค่าต่ำสุด -0.00195 -0.00703 
ค่าสูงสุด  0.00221  0.00266 

ค่าเฉลี่ยกำลังสอง  0.00078  0.00107 
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รูปที่ 13  ค่าเศษเหลือพิกัดทางราบโครงข่ายหมุดร่วม 229 สถานี
บนแผนท่ีประเทศไทย 

 
รูปที่ 14  ตัวอย่างพ้ืนผิวค่าเศษเหลือพิกัดทางราบด้วยวิธี IDW 

6.4. แบบจำลองค่าเศษเหลือและแบบจำลองค่าปรับแก้
พิกัดทางราบ 

จะได้แบบจำลองค่าเศษเหลือทางราบบนตำแหน่งกริดที่ระยะ 1 
ลิปดา หรือประมาณ 1.85 กม. โดยครอบคลุมพื้นที่ 97° - 106°E 
และ 5° - 21°N จะได้ตำแหน่งกริดจำนวน 519,901 ตำแหน่งโดย
แบ่งในแนวแถว (Rows) เท่ากับ 961 ตำแหน่ง และในแนวคอลัมภ์ 
(Column) เท่ากับ 541 ตำแหน่ง 

 

 
 

รูปที่ 15  ต ัวอย ่างตำแหน ่งกร ิดท ี ่ ระยะ  1 ล ิปดาในพ ื ้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 
รูปที่ 16  ตัวอย่างรูปแบบ CSCS Model ของวิธี IDW 

6.5. ความถูกต้องตำแหน่งทางราบของแบบจำลองค่า
ปรับแก้พิกัดทางราบ 

ตารางท่ี 4  ค ่าทางสถ ิต ิของความคลาดเคล ื ่อนทางราบด ้วย
แบบจำลองค่าปรับแก้พิกัดทางราบแบบต่าง ๆ 

 

แบบจำลอง 
ความคลาดเคล่ือนทางราบ [ม.] 

ต่ำสุด สูงสุด เฉล่ีย RMSE 

IDW Power1 0.000 0.076 0.011 0.014 
IDW Power2 0.000 0.070 0.010 0.013 

IDW Power3 0.000 0.069 0.010 0.014 

Kriging Spherical 0.000 0.057 0.009 0.012 

Kriging Circular 0.000 0.057 0.009 0.012 

Kriging Exponential 0.001 0.057 0.009 0.012 
Kriging Gaussian 0.001 0.074 0.012 0.015 
Kriging Linear 0.000 0.057 0.009 0.012 
Natural Neighbor 0.001 0.052 0.010 0.014 
Spline Regularized 0.001 0.050 0.012 0.015 
Spline Tension 0.002 0.053 0.010 0.013 
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รูปที่ 17  กราฟความคลาดเคล่ือนทางราบของหมุดทดสอบ 

 
รูปที่ 18  กราฟความถูกต้องทางตำแหน่งทางราบของแบบจำลอง

ค่าปรับแก้พิกัดทางราบท่ีระดับความเช่ือมั่นต่าง ๆ 

7. สรุปผลวิจัย 

โดยสรุปผลการแปลงพื ้นหลักฐานของหมุดทดสอบ 100 
ตำแหน่งสำหรับกรอบพิกัดอ้างอิงสากล ITRF2005 ไปสู่ ITRF2008 
ของประเทศไทยด้วยแบบจำลองค่าปร ับแก้พ ิก ัดทางราบซึ่ง
ประกอบด้วย พารามิเตอร์ของแบบจำลอง Molodensky-Badekas 
และแบบจำลองค่าเศษเหลือพิกัดทางราบด้วยวิธี IDW, Kriging, 
Natural Neighbor และ Spline ให้ความถูกต้องทางตำแหน่งทาง
ราบที่ระดับความเชื่อมั่น 95% อยู่ที่ 2.7, 2.4, 2.6 และ 2.7 ซม. 
ตามลำดับ โดยมีความคลาดเคลื่อนทางราบเฉลี่ยอยู่ที่ 1.1 ± 0.9, 
1.0 ± 0.8, 1.0 ± 0.9 และ 1.1 ± 0.8 ซม.ตามลำดับ และมีความ
ความคลาดเคลื่อนทางราบสูงสุดอยู่ที่ 7.6, 6.0, 5.2 และ 5.2 ซม. 
ตามลำดับ ซึ่งสามารถลดขนาดของความคลาดเคลื่อนทางราบเฉล่ีย
ได้ 12.8, 12.7, 12.6 และ 12.7 ซม. ตามลำดับ และลดขนาดของ
ความคลาดเคลื่อนทางราบสูงสุดได้ 19.8, 19.8, 20.4 และ 20.9 
ซม.ตามลำดับ ดังนั้นแบบจำลองค่าปรับแก้พิกัดทางราบสามารถ
แปลงพื้นหลักฐานสำหรับกรอบพิกัดอ้างอิงสากล ITRF2005 ไปสู่ 
ITRF2008 ของประเทศไทยให้มีความถูกต้องอยู่ในระดับต่ำกว่า 3 
ซม.ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี Kriging ให้ความถูกต้องของ
ค่าพิกัดทางราบดีที่สุด 

โดยผลวิเคราะห์ก่อนการแปลงพื้นหลักฐานค่าพิกัดจะอ้างอิงอยู่
บนกรอบพิกัดอ้างอิงสากล ITRF2005 จะพบว่ามีความคลาดเคลื่อน
ทางราบเฉลี่ยประมาณ 14 ซม.โดยมีความคลาดเคลื่อนทางราบ
สูงส ุดประมาณ 21 ซม .และหลังการแปลงพื ้นหลักฐานด้วย

แบบจำลองค่าปรับแก้พิกัดทางราบด้วยวิธี Kriging จะพบว่ามีความ
คลาดเคลื่อนทางราบเฉลี่ยลดลงมาเหลืออยู่ที่ประมาณ 1 ซม.โดยมี
ความคลาดเคลื่อนทางราบสูงสุดลดลงมาเหลืออยู่ที่ประมาณ 6 ซม.
ตามลำดับดังแสดงในรูปที่ 19 

 
รูปที่ 19  ความคลาดเคลื ่อนทางราบก่อนและหลังแปลงพ้ืน

หลักฐาน 

8. กิตติกรรมประกาศ 

ผู้เขียนขอขอบพระคุณหน่วยงานซึ่งประกอบด้วย กรมที่ดิน 
กรมแผนที่ทหาร และกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ได้ให้ความ
อนุเคราะห์ข้อมูลรังวัดสัญญาณดาวเทียม GNSS ของโครงข่ายสถานี
อ้างอิงถาวรและหมุดทดสอบแบบจำลอง และข้อมูลค่าพิกัดของ
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การสนับสนุนการศึกษาวิจัยนี้เป็นอย่างดี 
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เทคนิคการสำรวจระยะไกลเพ่ือการสำรวจและตรวจสอบการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีปลูกมันสำปะหลัง 
REMOTE SENSING TECHNIQUES FOR SURVEYING AND CHANGE DETECTION OF CASSAVA AREA 
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*Corresponding author address: Tinn.th@rmuti.ac.th 

บทคัดย่อ 

การศึกษาเทคนิคการสำรวจระยะไกลเพ่ือการสำรวจและตรวจสอบการเปล่ียนแปลงพ้ืนที่ปลูกมันสำปะหลัง มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ ได้แก่ (1) เพ่ือ
จำแนกข้อมูลพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง ในปี 2558 และ 2563 จากภาพดาวเทียม Landsat 8 และ (2) เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกมัน
สำปะหลัง ระหว่างปี 2558 และ 2563 วิธีการสำรวจพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง ใช้วิธีการจำแนกข้อมูลภาพดาวเทียมแบบกำกับดูแล (Supervised 
classification) สำหรับการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง ใช้วิธีการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของผลการจำแนกข้อมูลใน 2 
ช่วงเวลา (Post classification comparison) ผลการศึกษาพบว่า ปี 2558 และ 2563 มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง เท่ากับ 155,944.69 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 62.13 และ 156,438.00 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 62.33 ของพ้ืนที่ศึกษา ตามลำดับ และมีค่าสัมประสิทธิ์ Kappa (Kappa hat coefficient) ใน
การจำแนกข้อมูลเท่ากับ ร้อยละ 82.49 และ 81.29 ตามลำดับ การเปล่ียนแปลงพ้ืนที่ปลูกมันสำปะหลังระหว่างปี 2558-2563 พบว่า พ้ืนที่ปลูกมัน
สำปะหลังที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 124,281.56 ไร่ มีการเปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่เกษตรกรรมอื่น 31,376.25 ไร่ เปลี่ยนเป็นพื้นที่ป่าไม้ 235.13 ไร่ 
เปลี่ยนเป็นพื้นที่แหล่งน้ำ 51.75 ไร่ และมีพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอื่นที่มีการเปลี่ยนเป็นพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง ได้แก่ พื้นที่เกษตรกรรม
อ่ืน พ้ืนที่ป่าไม้ พ้ืนที่แหล่งน้ำ โดยมีพ้ืนที่เท่ากับ 31,929.19 ไร่ 89.44 ไร่ และ 137.81 ไร่ ตามลำดับ 
คำสำคัญ: การสำรวจจากระยะไกล, การจำแนกพ้ืนที่ปลูกมันสำปะหลัง, การเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

Abstract 

The study’s primary objectives about remote sensing techniques for surveying and change detecting of cassava area were 
to classify cassava area and its change in 2015-2020. To fulfill the objectives, cassava area and other land use in 2015 and 
2020 classified from Landsat 8 data with supervised classification technique. The results detected its change with the post-
classification comparison technique. As a result, cassava areas in 2015 and 2020 were 155,944.69 rai or 62.13%, 156,438.00 rai 
or 62.33% of the study area, and a kappa hat coefficient was about 82.49 and 81.29, respectively. Meanwhile, cassava area 
change detected during 2015 to 2020 wasn’t changed by approximately 124,281.56 rai, cassava area changed to another 
agricultural land about 31,376.25 rai, forest land 235.13 rai and water body about 51.75 rai. In contrast, cassava area changed 
from agricultural land, forest land, and waterbody approximately 31,929.19 rai, 89.44 rai, and 137.81 rai. 
Keywords: Remote Sensing, Cassava classification, Land use Change detection 

 
1. บทนำ 

การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน เป็น
กระบวนการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ที่มีการเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา โดย
เป็นทั้งการเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ของ
มนุษย์ อีกทั้งยังมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นปัจจัย
ขับเคล่ือนให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ  

ในปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศในการสำรวจ
และการติดตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปก
คลุมดิน โดยอาศัยเทคนิคการแปลตีความข้อมูลภาพดาวเทียมได้
อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว [1] สำหรับการศึกษาการสำรวจ
พื้นที่ปลูกมันสำปะหลังและการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงพื ้นที่

ปลูกมันสำปะหลังด้วยเทคนิคการสำรวจจากระยะไกลน้ี สืบเนื่อง
จากมันสำปะหลังที่เป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญของประเทศไทย มี
การเพาะปลูกมากถึง 8,906,710 ไร่ ในปี 2562 โดยเฉพาะในพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมามีพื ้นที ่ปลูกมากที ่สุดของประเทศ เท่ากับ 
1,507,298 ไร่ [2] นอกจากนั้นสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้
คาดการณ์ว่า ปี 2563 นี้ ความต้องการผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังทั้งใน
ประเทศและส่งออกจะเพ่ิมมากขึ้น 

การศึกษานี้เป็นการประยุกต์ใช้เทคนิคการสำรวจจากระยะไกล
ในการจำแนกข้อมูลพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังและการตรวจสอบการ
เปล่ียนแปลงพ้ืนที่ปลูกมันสำปะหลัง เพ่ือทดสอบว่าผลการสำรวจวิธี
นี้มีความถูกต้องน่าเชื่อถือตามเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ โดยมีพื้นที่
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ศึกษาเป็นพื ้นที ่ที ่มีการปลูกมันสำปะหลังหนาแน่น อยู ่ในพื ้นที่
บางส่วนของอำเภอด่านขุนทด สูงเนิน สีคิ้วและขามทะเลสอ ของ
จังหวัดนครราชสีมา มีขนาดพ้ืนที่ 20 ตารางกิโลเมตร ดังรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 พ้ืนที่ศึกษา  

2. วิธีการศึกษา 

การศึกษาเทคนิคการสำรวจจากระยะไกลเพ่ือการสำรวจและ
ตรวจสอบการเปล่ียนแปลงพ้ืนที่ปลูกมันสำปะหลัง มกีรอบแนวคิด
ของการศึกษาแสดงดังรูปที่ 2 ประกอบด้วย (1) การรวบรวมและ
จัดเตรียมข้อมูล (2) การจำแนกข้อมูลพ้ืนที่ปลูกมันสำปะหลัง และ 
(3) การตรวจสอบการเปล่ียนแปลงพ้ืนที่ปลูกมันสำปะหลัง 

 
รูปที่ 2 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

2.1. การรวบรวมและจดัเตรียมข้อมูล 

2.1.1. ข้อมูลภาพดาวเทียม LANDSAT 8 

ข้อมูลภาพดาวเทียม Landsat 8 ระบบ OLI ที่ถูกเผยแพร่โดย
สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา (USGS) จากเว็บไซต์ 
earthexplorer.usgs.gov ข้อมูลภาพ Path/Row ที่ 128/50 วันที่
บันทึกข้อมูล คือ 29 มกราคม 2558 และ 25 กุมภาพันธ์ 2563 
ความละเอียดเชิงพื ้นที ่ 30x30 เมตร ช่วงคลื ่น (Band) ที ่ใช้ใน
การศึกษาแสดงดังตารางที่ 1 [3] โดยข้อมูลภาพดาวเทียม Landsat 
8 ทั ้ง 2 ปี ต้องทำการปรับแก้ความคลาดเคลื ่อนเชิงเรขาคณิต 
(Geometric correction) [4] อ้างอิงพ้ืนหลักฐาน WGS 1984 แบบ 
UTM zone 48N (รูปที่ 3) 

ตารางท่ี 1 รายละเอียดข้อมูลภาพดาวเทียม Landsat 8 

Band Band name Wave length (nm) 
2 Blue 0.45 - 0.51 
3 Green 0.53 - 0.59 
4 Red 0.64 - 0.67 
5 Near Infrared 0.85 - 0.88 
6 Short Wave Infrared 1 1.57 - 1.65 
7 Short Wave Infrared 2 2.11 - 2.29 

 

  
ปี 2558 ปี 2563 

รูปที่ 3 ข้อมูลภาพดาวเทียม Landsat 8 (RGB: 564) 

2.1.2. ข้อมูลทุติยภูมิ 

การตรวจสอบความถูกต้องของผลการจำแนกข้อมูลภาพ
ดาวเทียม ปี 2558 ไม่สามารถตรวจสอบได้โดยการสำรวจภาคสนาม 
ดังนั ้นจะอาศัยการตรวจสอบความถูกต้องจากเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลภาพดาวเทียมความละเอียดสูงใน Google Earth และจาก
ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที ่ดินและสิ ่งปกคลุมดิน (Land use and 
Land cover: LULC) ปี 2558 ของกรมพัฒนาที่ดิน 

2.2. การจำแนกข้อมูลพ้ืนที่ปลูกมันสำปะหลัง 

2.2.1. รูปแบบการจำแนกข้อมูล LULC 

รูปแบบการจำแนกข้อมูลในการศึกษานี ้ ดังตารางที ่ 2 โดย
ปรับปรุงจากรูปแบบการจำแนกข้อมูล LULC ของกรมพัฒนาที่ดิน 
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ตารางท่ี 2 รูปแบบการจำแนกข้อมูล 

No. Name Code LULC 
1 มันสำปะหลัง Ca มันสำปะหลัง 
2 เกษตรกรรมอ่ืน Oa นาข้าว, พืชไร่อ่ืน, พืช

สวน, ทุ่งหญ้าธรรมชาติ, 
และพ้ืนที่รกร้างว่างเปล่า 

3 ป่าไม้ Fo ป่าไม่ผลัดใบ, ป่าผลัดใบ 
และสวนป่า 

4 แหล่งน้ำ Wa แหล่งน้ำธรรมชาติ และ
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 

2.2.2. การจำแนกข้อมูลภาพดาวเทียม 

การศึกษานี้ใช้วิธีการจำแนกข้อมูลภาพดาวเทียมเชิงเลขแบบ
กำกับด ูแล (Supervised classification) [5], [6] ว ิธ ีการน ี ้ต ้อง
กำหนดพื้นที่ตัวอย่างของแต่ละรูปแบบการจำแนกข้อมูล (Ca, Oa, 
Fo, Wa) จากนั้นใช้ค่าการสะท้อนแสงของแต่ละช่วงคลื่น (Band) 
ในการประมวลผลจำแนก LULC โดยอาศัยหลักการความเหมือนกับ
ค ่าการสะท้อนแสงของพื ้นท ี ่ต ัวอย ่างมากท ี ่ส ุด (Maximum 
likelihood classification) ผลลัพธ์ที ่ได้ คือ แผนที่พื ้นที่ปลูกมัน
สำปะหลังและLULC ประเภทอ่ืน ๆ ของปี 2558 และ 2563 

2.2.3. การตรวจสอบความถูกต้องของผลการจำแนก 

(1) ขนาดและการกระจายตัวของจุดตัวอย่าง โดยคำนวณ
ขนาดตัวอย่างบนทฤษฎีความน่าจะเป็นของการแจกแจงแบบทวิ
นาม (Binomial distribution probability) ดังสมการท่ี (1) และใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบจำแนกชั้น (Stratified random sampling) 
เนื่องจากผลการจำแนกข้อมูลประกอบด้วยการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และสิ่งปกคลุมดินหลายประเภท วิธีการนี้สามารถกำหนดให้มีจุด
ตัวอย่างอย่างน้อยหนึ่งจุดถูกสุ ่มเลือกจากแต่ละชั้นหรือประเภท 
จากนั้นระบบจะดำเนินการสุ่มเลือกตำแหน่งของตัวอย่างแบบสุ่มให้
กระจายท่ัวพ้ืนที่ศึกษาของแต่ละชั้นข้อมูล [7], [8] 

𝑛
𝑧 𝑝 𝑞

𝑒
 

(1) 

โดยท่ี 𝑛 คือ ขนาดตัวอย่าง, 𝑝 คือ เปอร์เซ็นต์ความถูกต้อง
ที่ต้องการ, 𝑞 คือ 100 – 𝑝, 𝑒 คือ ความผิดพลาดที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ 
และ 𝑧 คือ ค่าจากตารางความเบี่ยงเบนมาตรฐานปกติ 

(2) การตรวจสอบความถูกต้องของผลการจำแนกข้อมูลภาพ
ดาวเทียม โดยผลการจำแนก ปี 2558 ตรวจสอบกับข้อมูลภาพ
ดาวเทียมความละเอียดสูงจาก Google Earth และข้อมูล LULC 
ของกรมพัฒนาที่ดิน สำหรับผลการจำแนก ปี 2563 ตรวจสอบกับ
ข้อมูลจาก Google Earth และการสำรวจภาคสนาม โดยการ
ประเมินความถูกต้องประกอบด้วยความถูกต้องสำหรับผู้จำแนก 
( producer’s accuracy) ความถ ู กต ้ อ งสำหร ั บผ ู ้ ใ ช้  ( user’s 
accuracy) ความถูกต้องโดยรวม (overall accuracy) สมการที่ (2) 

และค่าสัมประสิทธิ์ Kappa (Kappa Hat coefficient) สมการที่ (3) 
โดยค่าความถูกต้องทั้งหมดต้องมากกว่าร้อยละ 80 (มีความถูกต้อง
สูงระหว่างผลการจำแนกกับข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลตรวจสอบ [9]) 

𝑂𝐴
∑ 𝑛

𝑛
 

(2) 

โดยท่ี 𝑂𝐴 คือ ค่าความถูกต้องโดยรวม, 𝑘 คือ จำนวน
ประเภท LULC, 𝑛  คือ จำนวนจุดตัวอย่างในแถว 𝑖 และ 𝑛 คือ 
จำนวนจุดตัวอย่างทั้งหมด 

𝐾
𝑛∑ 𝑘 ∑ 𝑥 𝑥

𝑛 ∑ 𝑥 𝑥
 

(3) 

โดยท่ี 𝐾 คือ ค่าสัมประสิทธิ์ Kappa, 𝑘 คือ จำนวนจุดของ 
LULC, 𝑥 คือ จำนวนจุดในแนวเฉียงของแถว 𝑖 และ คอลัม 𝑗, 𝑥  
คือ จำนวนจุดรวมในแถว 𝑖, 𝑥  คือ จำนวนจุดรวมในคอลัมน์ 𝑖 
และ 𝑛 คือ จำนวนจุดรวมทั้งหมด 

2.3. การติดตามการเปล่ียนแปลงพ้ืนที่ปลกูมันสำปะหลัง 

การตรวจสอบการเปล่ียนแปลงพ้ืนที่ปลูกมันสำปะหลังระหว่าง
ปี 2558 และ 2563 ใช้วิธีการตรวจสอบการเปล่ียนแปลงจากผลการ
จำแนกข้อมูล 2 ช่วงเวลา (Post classification comparison) [10] 
ผลลัพธ์ที ่ได้ คือ แผนที ่พื ้นที ่ท ี ่ม ีการเปลี ่ยนแปลง และตาราง
ตรวจสอบการเปลี ่ยนแปลงที ่สามารถระบุการเปลี่ยนแปลงจาก
LULC ประเภทใดไปสู่ประเภทใดในรูปแบบตารางเมตทริกซ์ 

3. ผลการศึกษา 

3.1. ผลการจำแนกข้อมูล ปี 2558 และ 2563 

ข้อมูลพ้ืนที่ปลูกมันสำปะหลังและข้อมูล LULC ปี 2558 แสดง
ดังตารางที่ 3 และรูปที่ 4 สำหรับข้อมูลพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังและ
ข้อมูล LULC ปี 2558 แสดงตารางท่ี 4 และรูปที่ 5 

ตารางท่ี 3 ผลการจำแนกข้อมูล ปี 2558 

LULC type Area (rai) Percentage 
มันสำปะหลัง 155,944.69 62.13 
เกษตรกรรมอ่ืน 91,212.75 36.34 
ป่าไม้ 2,980.69 1.19 
แหล่งน้ำ 862.88 0.34 

Total 251,001.00 100.00 

ตารางท่ี 4 ผลการจำแนกข้อมูล ปี 2563 

LULC type Area (rai) Percentage 
มันสำปะหลัง 156,438.00 62.33 
เกษตรกรรมอ่ืน 89,964.00 35.84 
ป่าไม้ 4,159.69 1.66 
แหล่งน้ำ 439.31 0.18 

Total 251,001.00 100.00 
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รูปที่ 4 แผนท่ีผลการจำแนกข้อมูล ปี 2558 

 
รูปที่ 5 แผนท่ีผลการจำแนกข้อมูล ปี 2563 

3.2. ผลการตรวจสอบความถูกต้องของการจำแนก 

การคำนวณขนาดตัวอย่าง ได้ผลลัพธ์ของจุดตัวอย่าง เท่ากับ 
196 จุด และมีการกระจายของจุดตัวอย่างสำหรับตรวจสอบความ
ถูกต้อง ปี 2558 และ 2563 แสดงดังรูปที่ 6 

ปี 2558 ปี 2563 

รูปที่ 6 ข้อมูลภาพดาวเทียม Landsat 8 (RGB: 564) 
 

3.2.1. ผลการตรวจสอบความถูกต้อง ป ี2558 

ผลการตรวจสอบความถูกต้องของผลการจำแนกข้อมูล พบว่า 
มีค่าความถูกต้องโดยรวม เท่ากับ ร้อยละ 89.80 และค่าสัมประสิทธิ์ 
Kappa เท่ากับ ร้อยละ 82.49 ดังตารางที่ 5 

ตารางท่ี 5 ผลการตรวจสอบความถูกต้อง ปี 2558 

 Reference 
Class Ca Oa Fo Wa  UA (%) 
Ca 95 13 0 0 108 87.96 
Oa 6 60 0 1 67 89.55 
Fo 0 0 11 0 11 100.00 
Wa 0 0 0 10 10 100.00 

 101 73 11 11 196  
PA (%) 94.06 82.19 100.00 90.91   
OA (%) 89.80      

K Hat (%) 82.49      

3.2.2. ผลการตรวจสอบความถูกต้อง ป ี2563 

ผลการตรวจสอบความถูกต้องของผลการจำแนกข้อมูล พบว่า 
มีค่าความถูกต้องโดยรวม เท่ากับ ร้อยละ 89.29 และค่าสัมประสิทธิ์ 
Kappa เท่ากับ ร้อยละ 81.29 ดังตารางที่ 6 

ตารางท่ี 6 ผลการตรวจสอบความถูกต้อง ปี 2563 

 Reference 
Class Ca Oa Fo Wa  UA (%) 
Ca 100 7 1 0 108 92.59 
Oa 13 53 0 0 66 80.30 
Fo 0 0 12 0 12 100.00 
Wa 0 0 0 10 10 100.00 

 101 73 11 11 196 
 

PA (%) 99.01 72.60 109.09 90.91 
  

OA (%) 89.29 
     

K Hat (%) 81.29      

3.3. ผลการติดตามการเปล่ียนแปลงของพ้ืนที ่

ผลการติดตามการเปลี ่ยนแปลงพื ้นที ่ปลูกมันสำปะหลัง 
ระหว่างผลการจำแนกปี 2558 และ 2563 แสดงดังตารางที่ 7 โดย
สามารถระบุได้ว่าการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นเกิดจากการเปล่ียนแปลง
LULC ใดไปสู่ประเภทใด และรูปที่ 7 และตารางที่ 9 แสดงแผนที่
พ้ืนที่ที่มีการเปล่ียนแปลงไปสู่ LULC ประเภทอ่ืน ๆ 

ตารางท่ี 8 แสดงการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง โดย
ปี 2558 มีพื ้นที่เท่ากับ 155,944.69 ไร่ และในปี 2563 มีพื ้นที่
เท่ากับ 156,438.00 ไร่ สรุปได้ว่า มีพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 493.31 ไร่ 

ตารางท่ี 7 ผลการติดตามการเปล่ียนแปลงพ้ืนที่ปลูกมันสำปะหลัง 

(rai) 2563 
2558 Ca Oa Fo Wa Total 
Ca 124,281.56 31,376.25 235.13 51.75 155,944.69 
Oa 31,929.19 58,069.13 1,089.00 125.44 91,212.75 
Fo 89.44 70.88 2,820.38 0.00 2,980.69 
Wa 137.81 447.75 15.19 262.13 862.88 

Total 156,438.00 89,964.00 4,159.69 439.31 251,001.00 
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ตารางท่ี 8 ผลการเปล่ียนแปลงพ้ืนที่ปลูกมันสำปะหลัง 

LULC 
Area (rai) 

% 
2558 2563 Change 

Ca 155,944.69 156,438.00 +493.31 14.75 
Oa 2,980.69 4,159.69 +1179.00 35.25 
Fo 91,212.75 89,964.00 -1248.75 37.34 
Wa 862.88 439.31 -423.57 12.66 

Total 251,001.00 251,001.00 3344.63 100.00 

 
รูปที่ 7 แผนท่ีการเปล่ียนแปลงพ้ืนที่ปลูกมันสำปะหลัง 

ตารางท่ี 9 ผลการเปล่ียนแปลงพ้ืนที่ปลูกมันสำปะหลังสู่ LULC อ่ืน 

No. Area (rai) 2558 2563 
1 124,281.56 Ca Ca 
2 31,376.25 Ca Oa 
3 235.13 Ca Fo 
4 51.75 Ca Wa 
5 31,929.19 Oa Ca 
6 58,069.13 Oa Oa 
7 1,089.00 Oa Fo 
8 125.44 Oa Wa 
9 89.44 Fo Ca 
10 70.88 Fo Oa 
11 2,820.38 Fo Fo 
12 0.00 Fo Wa 
13 137.81 Wa Ca 
14 447.75 Wa Oa 
15 15.19 Wa Fo 
16 262.13 Wa Wa 

4. สรุป 

เทคนิคการสำรวจจากระยะไกลเพื่อการสำรวจและตรวจสอบ
การเปล่ียนแปลงพ้ืนที่ปลูกมันสำปะหลัง ในปี 2558 และ 2563 เป็น
วิธีการสำรวจโดยการจำแนกข้อมูลภาพดาวเทียม Landsat 8 ด้วย
วิธีการจำแนกข้อมูลแบบควบคุม (Supervised classification) บน
หลักการความเหมือนกับค่าการสะท้อนแสงของพื้นที่ตัวอย่างมาก
ท ี ่ ส ุ ด  (Maximum likelihood classification) สำหร ับว ิ ธ ี การ
ตรวจสอบความถูกต้องของผลการจำแนกข้อมูล ใช้วิธีสำรวจความ
ถูกต้องโดยการนำข้อมูลที่ได้จากจำแนกมาเปรียบเทียบกับข้อมูล
การใช้ประโยชน์ที่ดินและส่ิงปกคลุมดินของกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2558 
ร่วมกับการแปลตีความจากข้อมูลภาพดาวเทียมรายละเอียดสูงจาก 
Google earth ในปี 2563 ส่วนการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่
ปลูกมันสำปะหลัง ประเมินจากการเปรียบเทียบผลการจำแนก
ข ้อม ูลใน  2 ช ่วงเวลา  (post classification comparison) ผล
การศึกษาทั้งหมด สามารถสรุปได้ดังต่อไปน้ี 

(1) ผลการจำแนกข้อมูลพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง ในปี 2558 
พบว่า มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังรวมทุกช่วงอายุการเจริญเติบโตของ
มันสำปะหลัง เท่ากับ 155,944.69 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 62.13 ของ
พื้นที่ศึกษา สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอื่น ๆ ได้แก่ พื้นที่
เกษตรกรรมอ่ืนและพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด มีพ้ืนที่เท่ากับ 91,212.75 ไร่ คิด
เป็นร้อยละ 36.34 พื้นที่ป่าไม้ เท่ากับ 2,980.69 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
1.19 และพื้นที่แหล่งน้ำ เท่ากับ 862.88 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 
0.34 ของพ้ืนที่ศึกษา 

(2) ผลการจำแนกข้อมูลพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง ในปี 2563 
พบว่า มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง รวมทุกช่วงอายุการเจริญเติบโต 
เท่ากับ 156,438.00 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 62.33 ของพื ้นที ่ศึกษา 
สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอื่น ๆ ได้แก่ พื้นที่เกษตรกรรม
อื่นและพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด มีพื้นที่เท่ากับ 89,964.00 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
35.84 พื้นที่ป่าไม้ เท่ากับ 4,159.69 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.66 และ
พื้นที่แหล่งน้ำ เท่ากับ 439.31 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.18 ของ
พ้ืนที่ศึกษา 

(3) ผลการตรวจสอบความถูกต้องของผลการจำแนกข้อมูล ปี 
2558 เปรียบเทียบกับข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน
ของกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2558 พบว่า ผลการจำแนกข้อมูลการใช้
ประโยชน์ที ่ด ินและสิ ่งปกคลุมดิน มีค ่าความถูกต้องโดยรวม 
(overall accuracy) เท่ากับ ร้อยละ 89.80 และค่าสัมประสิทธิ์ 
Kappa (Kappa Hat coefficient) เท่ากับ ร้อยละ 82.49 ถือว่ามี
ความน่าเชื่อถือของผลการจำแนกข้อมูลสูง 

(4) ผลการตรวจสอบความถูกต้องของผลการจำแนกข้อมูล ปี 
2563 เปรียบเทียบกับข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน
ท ี ่ ได ้จากการสำรวจภาคสนาม ร ่วมกับการแปลต ีความจาก
ข้อมูลภาพดาวเทียมรายละเอียดสูงใน Google earth พบว่า ผล
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การจำแนกข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน มีค่าความ
ถูกต้องโดยรวม (overall accuracy) เท่ากับ ร้อยละ 89.29 และค่า
ส ัมประสิทธิ์ Kappa (Kappa Hat coefficient) เท ่าก ับ ร้อยละ 
81.29 ถือว่ามีความน่าเชื่อถือของผลการจำแนกข้อมูลสูงเช่นกัน 

(5) ผลการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง ใน 
2 ช่วงเวลา (ปี 2558-2563) พบว่า มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังที่ไม่มี
การเปลี ่ยนแปลง 124,281.56 ไร่ มีการเปลี ่ยนแปลงเป็นพื ้นที่
เกษตรกรรมอื่น 31,376.25 ไร่ เปลี่ยนเป็นพื้นที่ป่าไม้ 235.13 ไร่ 
เปล่ียนเป็นพ้ืนที่แหล่งน้ำ 51.75 ไร่  

สำหรับพื ้นท ี ่การใช ้ประโยชน ์ท ี ่ด ินประเภทอื ่นท ี ่ม ีการ
เปลี ่ยนเป ็นพื ้นที ่ปล ูกมันสำปะหลังในปี 2563 ได ้แก่ พื ้นที่
เกษตรกรรมอื ่น พื ้นที่ป่าไม้ พื ้นที ่แหล่งน้ำ โดยมีพื ้นที ่เท่ากับ 
31,929.19 ไร่ 89.44 ไร่ และ 137.81 ไร่ ตามลำดับ 

โดยสรุป ผลการศึกษาในคร ั ้งน ี ้สามารถให้ข ้อสร ุปได ้ว่า 
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ โดยเฉพาะการสำรวจจากระยะไกล 
(Remote sensing) สามารถประยุกต์ใช้ในการสำรวจพื้นที่ปลูกมัน
สำปะหลัง หรือพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและส่ิงปกคลุมดินประเภท
อื่น ๆ ได้ อีกทั้งยังให้ผลการประเมินความถูกต้องของการจำแนก
ข้อมูลอยู่ในเกณฑ์ที่มีความน่าเชื่อถือสูง คือ มีความถูกต้องมากกว่า
ร ้อยละ 80 อนึ ่ง ผู ้ว ิจ ัยหวังว่าว ิธ ีการสำรวจและกระบวนการ
ดำเนินงานต่าง ๆ นี้จะเป็นประโยชน์ในการสำรวจพื้นที่โดยการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกลได้ 

5. การอ้างอิง 

[1] ธีรวัฒน์ สุวรรณเลิศเจริญ, ศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล, วราทิพย์ 
บัวแก ้ว , ณัทธร แก ้วภู่ .  (2556). การเปล ี ่ยนแปลงและ
คาดการณ์การใช้ประโยชน์ที ่ดินละสิ ่งปกคลุมดินโดยการ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศบริเวณลุ่มน้ำคลองกุย จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศแห่งชาติประจำปี 2556, สำนักงานเทคโนโลยี
อวกาศและภูมสารสนเทศ (องค์การมหาชน), 25-27 ธันวาคม 
2556, กรุงเทพฯ. 

[2] สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2562). มันสำปะหลังโรงงาน: 
เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ปี 
2562. [ออนไลน์]. ได้จาก: www.oae.go.th/assets/ portals 
/1/fileups/prcaidata/files/casava62(1).pdf. 

[3] สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ. (2563). 
ข ้อม ูลของดาวเท ียม  LANDSAT 8. [ออนไลน์ ] .  ได ้จาก 
https://www.gistda.or.th/main/th/node/93. 

[4] วีระภาส คุณรัตนสิริ. (2563). การปรับแก้ความคลาดเคลื่อน
ของภาพดาวเทียวทางเรขาคณิต. ภาควิชาการจัดการป่าไม้ 
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลังเกษตรศาสตร์. 

[5] สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ. (2563) 
การแปลตีความข้อมูลจากดาวเทียมด้วยสายตา. การจำแนก
ข ้ อม ู ลภาพดาว เท ี ยม เช ิ ง เ ลข .  [ออนไลน์ ] .  ไ ด ้ จ าก 
www.gistda.or.th/main/th/node/997. 

[6] สุวิทย์ อ๋องสมหวัง. (2559). ระบบการรับรู้จากระยะไกลและ
การวิเคราะห์เชิงเลข. สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล สำนัก
วิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 

[7] สุวิทย์ อ๋องสมหวัง. (2559). ระบบการรับรู้จากระยะไกลและ
การวิเคราะห์เชิงเลข. สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล สำนัก
วิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 

[8] Jensen, J. R. (2005). Remote Sensing of the 
Environment: An Earth Resource Perspective: Pearson 
Prentice Hall 

[9] สมพร ชอบธรรม. (2551). เทคนิคตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง
เชิงเลขที่เหมาะสมสำหรับติดตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ประ
โยชน์ท ี ่ด ินและสิ ่งปกคลุมดิน อำเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชส ีมา .  สาขาว ิชาภ ูม ิสารสนเทศ มหาว ิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี. 

[10] Jensen, J. R. (2005). Remote Sensing of the 
Environment: An Earth Resource Perspective: Pearson 
Prentice Hall 
 

 



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

SGI-15-1 

การสร้างพ้ืนผิวค่าแก้สำหรับแบบจำลองยีออยด์ TGM2017 โดยใชส้ถานีร่วมค่าความสูงทรงรีและออร์โทเมตริก 
พ้ืนท่ีศึกษา : ปทุมธานี 

GENERATING CORRECTION SURFACE FOR TGM2017 GEOID MODEL BY USING CO-STATION OF ELLIPSOIDAL 
HEIGHT AND ORTHOMETRIC HEIGHT STUDY CASE: PATHUMTHANI PROVINCE 

ฐิติน บัวทอง1, เฉลิมชนม์ สถิระพจน1์, พุทธิพล ดำรงชัย2 
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*Corresponding author address: titin.b96@gmail.com 

บทคัดย่อ 

ปัจจุบันการสำรวจรังวัดค่าความสูงของภูมิประเทศ หรือ ความสูงออร์โทเมตริก (Orthometric Height) นอกเหนือการทำระดับด้วยกล้องระดับ 
ยังมีการใช้งานที่แพร่หลายของสมการค่าต่างระหว่างค่าความสูงยีออยด์จากแบบจำลองความสูงยีออยด์ และความสูงทรงรีที่ได้จากการรังวัดโดย
ระบบนำทางด้วยดาวเทียม (GNSS) ซึ่งมีความรวดเร็วสูงกว่า แต่อย่างไรก็ตามวิธีดังกล่าวมีความคาดเคลื่อนขนาดใหญ่ที่เกิดจากการประมาณค่าผิว 
ยีออยด์ รวมถึงค่าคาดเคลื่อนที่เกิดจากการรังวัดข้อมูลทางดิ่งของ GNSS ที่มีมากกว่าการรังวัดข้อมูลทางราบ อยู่ประมาณ 2-3 เท่า การถ่ายระดับ
สำหรับบริเวณใดๆ (มีเกณฑ์งานขั้นต่ำสุดที่ 12mm√𝐾 ; เมื่อ K คือระยะทาง(กิโลเมตร)) โดยการรังวัดด้วยเครื่องรับสัญญาณระบบ GNSS แม้จะใช้
แบบจำลองยีออยด์ล่าสุด และเป็นแบบจำลองยีออยด์ลูกผสม (Hybrid Geoid Model) TGM2017  ในบริเวณกรุงเทพและปริมณฑล ยังให้ความถูก
ต้องไม่ผ่านเกณฑ์งานระดับขั้นต่ำสุดในระยะทางของเส้นฐานที่น้อยกว่า 5 กิโลเมตร เนื่องจากค่าคลาดเคล่ือนที่เป็นระบบของแบบจำลอง  ยีออยด์ 

ในการศึกษานี้ จึงมุ ่งเน้นในการสร้างแบบจำลองความสูงยีออยด์ที ่พอดีที ่สุด (Best Fit) ในพื้นที่ใดๆ ด้วยการสร้างพื้นผิวค่าแก้สำหรับ
แบบจำลองความสูงยีออยด์ TGM2017 จากสถานีร่วมความสูงออร์โทเมตริกและความสูงเหนือทรงรี เพื่อกำจัดค่าคลาดเคลื่อนขนาดใหญ่จากการ
ประมาณค่าแบบจำลองยีออยด์ ในวิธีการรังวัดค่าความสูงภูมิประเทศโดยการใช้ระบบ GNSS ให้ข้อมูลมีความถูกต้องทางดิ่งผ่านเกณฑ์งานระดับ 
จากการวิจัยนี้พบว่าหลังจากปรับใช้ค่าแก้แล้วส่งผลให้ค่าความถูกต้องตรวจสอบจาก RMSE ลดลงถึงร้อยละ 87 และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ลดลงถึงร้อยละ 83 โดยทุกจุดตรวจสอบในพ้ืนที่ศึกษามีค่าความถูกต้องทางด่ิงผ่านมาตรฐานเกณฑ์งานระดับทั้งหมด  
คำสำคญั: แบบจำลองความสูงยีออยด์, ค่าความสูงออร์โทเมตริก, ระบบนำทางด้วยดาวเทียม, การประมาณค่าฟังก์ชันภายใน 

Abstract 

In modern survey, besides using rod leveling method to obtain topological height or orthometric height, the widely known 
method is to use geoid undulation equation from geoid model and ellipsoidal height obtaining from GNSS. However, by using 
this method, there is a significant error from geoid model interpolation and error from measuring elevation by GNSS which is 
2-3 times greater than horizontal error. Even though using the latest TGM2017 and hybrid geoid model in Bangkok and vicinity 
area, the minimum distance satisfying the 3rd order of leveling standard, 1 2 mm√𝐾 ; when K is distance in kilometer, is still 
greater than 5 kilometers due to geoid model’s systematic error. 

In this study, the main objective is to eliminate significant error from geoid undulation modeling by establishing the best 
fit geoid model in any specific area for GNSS measurement system to satisfy the vertical accuracy criteria in leveling standard. 
The new geoid model is generated by interpolating geoid undulation on co-station of Ellipsoidal height and Orthometric 
height. The result shows that after applied correction surface the accuracy from RMSE and standard deviation is greatly 
reduced by 87% and 83% respectively. Every checkpoint in study area also satisfied the vertical accuracy in leveling standard.  
Keywords: Geoid Model, Orthometric Height, GNSS, Interpolation   
 

1. คำนำ 

การสำรวจรังวัดด้วยระบบดาวเทียมนำหน (GNSS) เป็นที่นิยม
มากในการรังวัดค่าพิกัดจุดใดๆ เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว 

รวมถึงไม่ต้องการการมองเห็นแนวสายตา (Line of sight) อย่างไรก็
ตามการรังวัดดังกล่าวมีข้อจำกัดในการรังวัดค่าความสูง เนื่องจาก
การการรังวัดค่าความสูงที่ได้เป็นค่าความสูงทรงรี (Ellipsoidal 
height) มิใช่ค่าความสูงของภูมิประเทศ หรือ ค่าความสูงออร์โท



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

SGI-15-2 

 คำนวณค่าต่าง 

ประมาณฟังก์ชันภายใน 

เมตริก (Orthometric height) ที่ใช้ทั่วไปสำหรับการสำรวจก่อสร้าง 
และงานแผนที่ อีกทั้งการแปลงค่าความสูงทรงรีไปยังค่าความสูง
ออร์โทเมตริกทำให้เกิดค่าคลาดเคลื ่อนขนาดใหญ่ที ่มาจากทั้ง 
แบบจำลองย ีออยด์ (Geoid model) โดยล่าส ุดม ีแบบจำลอง 
TGM2017 ที่ให้ค่าความถูกต้องเฉลี่ยในระดับไม่เกิน 10 เซนติเมตร
แต่ยังคงมีค่าส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐานเฉลี ่ยที ่อยู ่ในระดับ 5-6 
เซนติเมตร [1] ส่งผลให้ในบางพื้นที่อาจมีความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ในระดับต่ำ และเรขาคณิตดาวเทียมกับเคร ื ่องร ับที ่ทำให้ค่า
คลาดเคล่ือนทางด่ิงมีมากกว่าทางราบ [2] 

ผู้วิจัยมองเห็นปัญหาดังกล่าว และต้องการลดค่าคลาดเคลื่อน
ขนาดใหญ่ด ังกล ่าวให ้มากที ่ส ุด โดยการสร ้างพ ื ้นผ ิวค ่าแก้ 
(Correction Surface) [3] สำหรับแบบจำลองยีออยด์ TGM2017 
เพื่อลดทอนค่าความคลาดเคลื่อนของแบบจำลองให้อยู่ในระดับต่ำ 
สำหรับงานรังว ัดความละเอียดสูง อย่างการรังว ัดจุดควบคุม 
(Control point) สำหรับงานควบคุม ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากแก่
งานจัดทำแผนที่ โดยในปัจจุบันวิธีที ่นิยมใช้ในการสร้างแผนที่มี
หลากหลาย เช่น สร้างจากภาพถ่ายทางอากาศ (Aerial mapping) 
การสร้างแผนที่ 3มิติ (3D mapping) รวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้อ ุปกรณ์ร ังว ัดด้วยเลเซอร์ทำแผนที ่ (Laser scanning) ล้วน
แล้วแต่อ้างอิงจากหมุดควบคุมทั้งสิ้น โดยหมุดควบคุมดังกล่าวนิยม
ใช้การรังวัดด้วยระบบดาวเดียมนำหน แต่การได้มาซึ่งค่าความสูง
ออร์โทเมตริกความละเอียดสูงยังต้องการจากการถ่ายระดับด้วย
อุปกรณ์ประเภทกล้องเช่นเดิม หากสามารถใช้เพียงระบบดาวเทียม
นำหนสำหรับการรังวัดค่าพิกัดและค่าความสูงออร์โทเมตริก จะ
ส่งผลให้สามารถประหยัดทั้งเวลาและขั้นตอนการดำเนินการไป
ได้มากอีกด้วย อีกทั้งในปัจจุบันการใช้งานระบบดาวเทียมนำหน
แบบโครงข่าย (Network GNSS) [4] เป็นที่นิยมอย่างมาก เนื่องจาก
ผู้ใช้ไม่ต้องติดตั้งสถานีฐาน (Base station) แต่รับค่าแก้จากสถานี
ถาวรต่อเนื่อง (CORs) [5] ซึ่งวิธีดังกล่าวสะดวกรวดเร็วอย่างมาก 
แต่ค่าถูกต้องของความสูงออร์โทเมตริกที่รังวัดจะขึ้นอยู่กับค่าความ
ละเอียดถูกต้องของแบบจำลองยีออยด์ การสร้างพื้นผิวค่าแก้ที่ลด
หรือขจัดค่าคลาดเคล่ือนขนาดใหญ่จากแบบจำลองยีออด์ดังกล่าวจึง
เป็นสิ่งที่สามารถเพิ่มความละเอียดถูกต้องของข้อมูลรังวัดได้อย่าง
มาก 

1.1 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

เพื่อสร้างพื้นผิวค่าแก้ให้กับแบบจำลองยีออยด์ TGM2017 ให้
การรังวัดด้วยระบบ GNSS มีความถูกต้องผ่านมาตรฐานเกณฑ์งาน
ระดับหมุดควบคุมทางดิ่ง สำหรับการรังวัดค่าความสูงออร์โทเมตริก 
ในพ้ืนที่ศึกษา 

1.2 ขอบเขตของการศึกษา 

1.2.1 รังวัดค่าความสูงออร์โทเมตริกและค่าความสูงทรงรีบน

สถานีร่วมในพ้ืนที่ศึกษา เพ่ือได้มาซึ่งค่าความสูงยีออยด์ ณ จุดใดๆ 
1.2.2 พื้นที่ศึกษาจังหวัดปทุมธานีรอบสถานีรับสัญญาณ GNSS 

ประเภท  continuously operating reference station (CORs) 
ของสถาบันมาตรวิทยา ในรัศมีประมาณ 6.5 กิโลเมตร 

1.2.3 ตรวจสอบเปรียบเทียบค่าความสูงออร์โทเมตริกที่ได้จาก
แบบจำลอง และค่าความสูงออร์โทเมตริก บนสถานีตรวจสอบด้วย
ค่า Root mean square error (RMSE)  

2. วิธีการดำเนินงานวจิัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.1. การจัดทำพ้ืนผวิค่าแก้สำหรับแบบจำลองยีออยด์ 
TGM2017 

การรังวัดข้อมูลสถานีร่วมสำหรับการประมวลผลเพื ่อสร้าง
พื้นผิวค่าแก้ค่าความสูงยีออยด์ (Geoid undulation) ประกอบด้วย
การหาค่าต่างระหว่างค่าความสูงทรงรี และค่าความสูงออร์โทเมตริก 
และสร้างพ้ืนผิวค่าแก้ด้วยวิธีคำนวณแบบเส้นฐาน [6]  

𝑯𝒐𝒃𝒔 , 𝒉𝒐𝒃𝒔 

𝑵𝑻𝑮𝑴 

รังวัดสถานีร่วม 

TGM2017 

N 

𝑯𝒎𝒐𝒅𝒆𝒍 ทุกจุดควบคุม
และจุดตรวจสอบ 

𝑵𝒄𝒐 ในแตล่ะสถานีร่วม 

𝑵𝒄 ท่ัวพ้ืนท่ีศึกษา 

ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลแบบจำลองและ
จุดตรวจสอบ ด้วย RMSE 
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2.2. การรังวัดข้อมูลสถานีร่วม 

การรังวัดข้อมูลสถานีร่วมสำหรับการประมวลผลเพื ่อสร้าง
พื้นผิวค่าแก้ค่าความสูงยีออยด์ (Geoid undulation) ประกอบด้วย
ค่าความสูงทรงรี และค่าความสูงออร์โทเมตริก  

2.2.1. การรังวัดค่าความสูงผิวทรงรีอ้างอิง  

รังวัดโดยใช้เครื ่องรับสัญญาณ GNSS ของ CHC รุ ่น i80 รับ
สัญญาณแบบสถิต ทุกๆ 1 วินาที เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 25 
นาทีในแต่ละสถานี โดยใช้สถานี CORs ของสถาบันมาตรวิทยาเป็น
สถานีฐาน (BASE STATION) จากนั้นประมวลผลไฟล์ RINEX ด้วย
ซอฟแวร์ TBC (Trimble Business Center) ในรูปแบบเส้นฐาน
เด่ียว (Single baseline) โดยมีค่าดังตารางที่ (1) 

ตารางท่ี 1 ค่าพิกัดและความสูงทรงรีอ้างอิง บนสถานีร่วม 

Station Latitude Longitude h (Station) 
Nimt2 14.043700 100.714053 -25.782 
Nimt3 14.043488 100.712693 -25.403 

SBM.15481 14.049266 100.755633 -26.835 
SBM.15482 14.069270 100.755679 -27.487 
SBM.15483 14.079910 100.755615 -26.626 
SBM.14646 14.095292 100.731599 -26.540 

SBM.9744-47 14.065839 100.663900 -25.515 
SBM.9745-47 14.066199 100.675283 -26.661 
SBM.9746-47 14.066580 100.686850 -25.111 
SBM.7647-42 14.029178 100.756122 -24.815 
SBM.9753-51 14.019630 100.753360 -27.142 

CP.3004 14.021589 100.754064 -27.806 
 

 
รูปที่ 1 การรังวัดค่าความสูงผิวทรงรีอ้างอิงของสถานีร่วม 

แบบสถิต ด้วยเคร่ืองรับสัญญาณ GNSS 

 

 
รูปที่ 2 การประมวลผลค่าความสูงผิวทรงรีอ้างอิงของสถานี

ร่วม ด้วยซอฟแวร์ TBC 

2.2.2. การรังวัดค่าความสูงออร์โทเมตริก  

ข้อมูลค่าความสูงออร์โทเมตริกรังวัดจากการใช้มาตรฐานงาน
สำรวจระดับชั้นที่ 1 [7] โดยนำข้อมูลการทำสายงานระดับมาตรงาน
ชั้นที่ 1 ของกรมแผนที่ทหาร ในสายงานหมายเลขที่ L71, L74 และ 
L78 จำนวนทั้งหมด 9 หมุด และหมุดเพิ่มเติมอีก 3 หมุด โดยมีค่า
ดังตารางที่ (2) 

ตารางท่ี 2 ค่าความสูงออร์โทเมตริกจากงานระดับชั้นที่ 1 บนสถานี
ร่วม  

Station H (Station) 
Nimt2 4.47836 
Nimt3 4.87202 

SBM.15481 3.24900 
SBM.15482 2.61510 
SBM.15483 3.49988 
SBM.14646 3.81190 

SBM.9744-47 5.01790 
SBM.9745-47 3.83081 
SBM.9746-47 5.34552 
SBM.7647-42 5.36828 
SBM.9753-51 3.05805 

CP.3004 2.39998 

2.3. การสร้างพ้ืนผิวค่าแก้ 

เมื่อได้รังวัดค่าความสูงยีออยด์จากสถานีร่วม คำนวณค่าต่าง
ความสูงยีออยด์สถานีร่วมและความสูงยีออยด์จาก TGM2017 เพ่ือ
นำค่าต่างดังกล่าวมาสร้างพื้นผิวค่าแก้โดยการประมวลผลด้วยการ
ประมาณค่าฟังก์ชันภายใน 

2.3.1. คำนวณค่าความสูงยีออยด์สถานีร่วม     

คำนวณค่าความสูงยีออยด์ในแต่ละสถานีร่วมได้ดัง สมการที่ (1)  
[7] จากข้อมูลในตารางท่ี (1) และตารางที่ (2) 

𝑁 ℎ 𝐻 (1) 

h คือ ค่าความสูงทรงรีอ้างอิง 
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H คือ ค่าความสูงออร์โทเมตริก (ความสูงของภูมิประเทศ) 
N คือ ค่าความสูงยีออยด์ (ค่าต่างผิวทรงรีถึงภูมิประเทศ)  

2.3.2. คำนวณค่าความสูงยีออยด์จาก TGM2017 

คำนวณค่าความสูงยีออยด์จาก TGM2017 ได้โดยใช้ซอฟแวร์ 

TGM2017 โดยการป้อนค่าพิกัดในไฟล์ INPUT ที่มีชื่อสถาน ี และ
พิกัดละติจูด ลองจิจูด ตามรูปแบบของตารางที ่(1) และรับค่า N จาก
ไฟล์ OUTPUT มีค่าดังตารางที ่(3) 

ตารางท่ี 3 ค่าความสูงยีออยด์จาก TGM2017 บนสถานีร่วม  

Station N (TGM) 
Nimt2 -30.25548 
Nimt3 -30.26029 

SBM.15481 -30.09631 
SBM.15482 -30.11736 
SBM.15483 -30.13106 
SBM.14646 -30.24793 

SBM.9744-47 -30.44642 
SBM.9745-47 -30.41315 
SBM.9746-47 -30.37751 
SBM.7647-42 -30.07245 
SBM.9753-51 -30.07349 

CP.3004 -30.07273 

2.3.3. คำนวณค่าต่างความสูงยีออยด์สถานีร่วมและ
TGM2017 

คำนวณค่าต่างความสูงจากการหาผลต่างระหว่างหัวข้อ 2.2.1 
และ 2.2.2 คือค่าต่างความสูงยีออยด์ของสถานีร่วมใดๆ ดังตางรางท่ี 
(4) 

ตารางท่ี 4 ค่าต่างความสูงยีออยด์ของสถานีร่วม และ TGM2017 

Station N (TGM) N (Station) N(co) 
Nimt2 -30.25548 -30.26036 -0.00488 

SBM.15481 -30.09631 -30.08400 0.01231 
SBM.15483 -30.13106 -30.12588 0.00518 
SBM.14646 -30.24793 -30.35190 -0.10397 

SBM.9744-47 -30.44642 -30.53290 -0.08648 
SBM.9746-47 -30.37751 -30.45652 -0.07866 
SBM.7647-42 -30.07245 -30.18338 -0.11083 
SBM.9753-51 -30.07349 -30.20015 -0.12656 

2.3.4. การประมาณค่าฟังก์ชันภายใน  

นำค่าต่างความสูงยีออยด์เข้าสู่ซอฟแวร์ประมวลผล ArcGIS ทำ
การประมาณค่าฟังก์ชันภายในโดยใช้วิธีการ Kriging โดยทำการ
กำหนดค่าสำหรับประมาณ ดังรูปที่ (3) และได้ผลลัพธ์ ดังรูปที่ (4) 

 

 
รูปที่ 3 การกำหนดต้ังค่าสำหรับ Kriging 

 
รูปที่ 4 ผลจากการประมาณค่าภายในสถานีร่วมสำหรับ

พ้ืนผิวค่าแก้ในพ้ืนที่ศึกษา 

𝑁  𝑁  𝑁   (2) 

𝑁  คือ ค่าความสูงยีออยด์หลังปรับใช้ค่าแก้แล้ว 
𝑁  คือ ค่าความสูงยีออยด์จากตารางท่ี (3) 
𝑁  คือ ค่าแก้ความสูงยีออยด์ 
เมื ่อได้พื ้นผิวค่าแก้ 𝑁  นำไปคำนวณค่า 𝑁  ในแต่ละ

สถานีร่วมสำหรับทั้งค่าสถานีควบคุมและตรวจสอบ ดังสมการที่ (2) 
และได้ผลลัพธ์ดังตารางที่ 5 
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ตารางท่ี 5 ค่าต่างความสูงออร์โทเมตริกจากงานระดับชั้นที่ 1 และ
ความสูงออร์โทเมตริกที่คำนวณได้จาก TGM2017 

Station N(TGM) N(c) N(Model) 
Nimt2 -30.25548 -0.00615 -30.262 
Nimt3 -30.26029 -0.01495 -30.275 

SBM.15481 -30.09631 0.01203 -30.084 
SBM.15482 -30.11736 0.00711 -30.110 
SBM.15483 -30.13106 0.00476 -30.126 
SBM.14646 -30.24793 -0.10378 -30.352 

SBM.9744-47 -30.44642 -0.08646 -30.533 
SBM.9745-47 -30.41315 -0.08081 -30.494 
SBM.9746-47 -30.37751 -0.07884 -30.456 
SBM.7647-42 -30.07245 -0.11083 -30.183 
SBM.9753-51 -30.07349 -0.12648 -30.200 

CP.3004 -30.07273 -0.11548 -30.188 
โดยใช้สถานีควบคุมในการสร้างพื้นผิวค่าแก้จำนวน 8 หมุดคือ

หมุด Nimt2, SBM.15481, SBM.15483, SBM.14646, SBM.9745-
47, SBM.9746-47, SBM.7647-42 และ SBM.9753-51 โดยมีสถานี
ต ร ว จ สอบจ ำน วน  4  หม ุ ด ค ื อ หม ุ ด  NIMT3, SBM.15482 , 
SBM.9745-47 และ CP.3004 

2.4. การตรวจสอบความถูกต้อง 

รากท่ีสองของค่าเฉล่ียค่าคลาดเคล่ือนกำลังสอง (Root Mean 
Squared Error : RMSE) คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าเศษ
เหลือ (การคาดเดาค่าคลาดเคล่ือน) หรือการวัดความแตกต่าง
ระหว่างค่าที่คาดหวังและค่าจริง มักใช้ในการพยากรณ์ โดยค่า
คาดหวังที่ใกล้กับค่าจริง จะให้ค่า RMSE ที่ต่ำ โดยมีสมการสำหรับ
งานวิจัยนี้เป็นไปดังสมการที่ (3) [9] 

𝑅𝑀𝑆𝐸
∑ 𝐻 𝐻

𝑛
 

(3) 

𝐻  คือ ค่าความสูงออร์โทเมตริกจากงานระดับชั้นที่ 1    
𝐻  คือ ค่าความสูงออร์โทเมตริกหลังปรับใช้ค่าแก้แล้ว         
𝑛 คือ จำนวนข้อมูล 
ทำการตรวจสอบข้อมูลโดยการนำข้อมูลของสถานีตรวจสอบ

คำนวณค่าต่างระหว่าง ค่าความสูงออร์โทเมตริกงานระดับชั้นที่ 1 
และค่าความสูงออร์โทเมตริกจาก TGM2017 ดังตารางที่ (6) และ
คำนวณต่างระหว่าง ค่าความสูงออร์โทเมตริกงานระดับชั้นที่ 1 และ
ค่าความสูงออร์โทเมตริกจาก TGM2017 หลังปรับใช้ค่าแก้แล้ว ดัง
ตารางท่ี (7) 

ตารางท่ี 6 ค่าต่างความสูงออร์โทเมตริกจากงานระดับชั้นที่ 1 และ
ความสูงออร์โทเมตริกที่คำนวณได้จาก TGM2017 

Station H (Station) H (TGM) diff 
Nimt3 4.87202 4.85729 0.01473 

SBM.15482 2.61510 2.63036 -0.01526 
SBM.9745-47 3.83081 3.75215 0.07866 

CP.3004 2.39998 2.26673 0.13325 
  MEAN (m) 0.053 
  S.D.    (m) 0.066 
  RMSE (m) 0.078 

ตารางท่ี 7 ค่าต่างความสูงออร์โทเมตริกจากงานระดับชั้นที่ 1 และ
ความสูงออร์โทเมตริกที่คำนวณได้จาก TGM2017 หลัง
ปรับใช้ค่าแก้แล้ว 

Station H (Station) H (Model) diff 
Nimt3 4.87202 4.87224 -0.00022 

SBM.15482 2.61510 2.62325 -0.00815 
SBM.9745-47 3.83081 3.83296 -0.00215 

CP.3004 2.39998 2.38221 0.01777 
  MEAN (m) 0.002 
  S.D.    (m) 0.011 
  RMSE (m) 0.010 

ตารางท่ี 8 เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า
ความถูกต้อง ระหว่างค่าคลาดเคล่ือนจาก TGM2017 
และหลังจากการปรับใช้ค่าแก้แล้ว บนสถานีตรวจสอบ
จำนวน 4 หมุด 

ค่าสถิติ TGM2017 Model ลดลง (%) 
MEAN (m) 0.053 0.002 95% 
S.D.    (m) 0.066 0.011 83% 
RMSE (m) 0.078 0.010 87% 
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รูปที่ 5  กราฟเปรียบเทียบคา่คลาดเคล่ือนแต่ละสถานีตรวจสอบคำนวณจาก TGM2017 และแบบจำลอง 

 

3. ผลการวิจัย 

3.1. ผลลัพธ์จากการศึกษา 

ผลการศึกษาจากการเปรียบเทียบผลการศึกษาจากการ
เปรียบเทียบการปรับใช้ค่าแก้สร้างโดยสถานีควบคุมจำนวน 8 หมุด 
และตรวจสอบโดยสถานีตรวจสอบจำนวน 4 หมุด พบว่าสถานี
ตรวจสอบมีค่าคลาดเคล่ือนเฉล่ียจาก 0.053 เมตร ลดเหลือ 0.002 
เมตร ลดลงเชิงปริมาณร้อยละ 95 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจาก 
0.066 เมตร ลดเหลือ 0.011 ลดลงร้อยละ 83 และค่าความถูกต้อง
ตรวจสอบโดย RMSE จาก 0.078 เมตร ลดเหลือ 0.010 เมตร ลดลง
ร้อยละ 87 ดังตารางที่ (8) 

ค่าสถิติทั้งหมดคำนวณจากค่าเศษเหลือ (ส่วนต่าง) ระหว่างการ
แปลงข้อมูลทดสอบบนสถานีร่วมไปยังค่าความสูงออร์โทเมตริก
(ประกอบด้วยการแปลงจาก TGM2017 และค่าแปลงหลังจากปรับ
ใช้ค่าแก้แล้ว) และเปรียบเทียบกับขอ้มูลความสูงออร์โทเมตริกจาก
งานระดับมาตรฐานงานชั้นที่ 1 

3.2. สรุปผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

จากผลการศึกษาที่ใช้สถานีควบคุมในการสร้างพื้นผิวค่าแก้คือ
ส ถ า นี  Nimt2, SBM.15481, SBM.15483, SBM.14646, 
SBM.9744 -47, SBM.9746-47, SBM.7647-42 และ  SBM.9753-
51 โดยมีสถานีตรวจสอบค ือสถาน ี Nimt3, SBM.15482 และ  
SBM.9745-47 พบว่าจากการใช้งานคำนวณความสูงออร์โทเมตริก
โดยใช้แบบจำลอง TGM2017 แบบปกติ ค่าความถูกต้องทางด่ิง   
ไม่ผ่านมาตรฐานเกณฑ์ระดับ ถึง 3 ใน 4 ของจำนวนหมุดตรวจสอบ 

หลังปรับใช้พื้นผิวค่าแก้พบว่าค่าคลาดเคลื่อนลดลงอย่างมาก 
ความถูกต้องทางดิ่งทุกจุดตรวจสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานงานระดับ

ขั้นต่ำ และ 3 ใน 4 ของจำนวนหมุดตรวจสอบ มีค่าความถูกต้อง
ผ่านเกณฑ์งานระดับชั้นที่ดีที่สุด ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ต่ำ
ส่งผลให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นในการนำใปใช้งานต่อสำหรับ
งานควบคุมที่ต้องการความละเอียดและการเปล่ียนแปลงท่ีน้อย 

งานวิจัยนี้เป็นการคำนวณค่าความสูงของภูมิประเทศโดยใช้การ
รังวัดจากระบบดาวเทียมนำแบบสถิต เส้นฐานเดี่ยว สถานีฐานเป็น
สถานี CORs ซึ่งใช้สถานีเดียวกันตลอดการศึกษา วิธีการดังกล่าว
ช่วยให้สะดวกรวดเร็วเนื ่องจากผู ้ใช้งานไม่ต้องติดตั ้งสถานีฐาน 
คล้ายคลึงกับการทำงานในระบบดาวเทียมนำหนแบบโครงข่าย ซึ่ง
เป็นที่นิยมในปัจจุบัน จากข้อมูล ตารางที่ (6) พบว่าการทำงานปกติ
โดยใช้สถานีฐาน CORs เพียงสถานีเดียว อาจมีค่าคลาดเคลื่อนเชิง
ปริมาณจากแบบจำลองยีออยด์ต่างกันในแต่ละพื้นที่ ส่งผลให้ค่า
รังวัดมีการคลาดเคลื่อนต่างกันแต่ละพื้นที่ และหลังจากการปรับใช้
ค่าแก้แบบจำลองแล้ว ส่งผลให้ค่าคลาดเคลื่อนดังกล่าวลดลงอย่าง
มาก ดังตารางที่ (7) การสร้างพื้นผิวค่าแก้นี้จึงเหมาะแก่การใช้งาน
ประเภทรังวัดที่ดิน (Cadastral survey) และงานก่อสร้างที่หมุด
ควบคุมอาจมีการสูญหายหรือใช้การไม่ได้ ส่งผลให้ต้องจัดทำหมุด
ควบคุมใหม่ การใช้พ้ืนผิวค่าแก้ส่งผลให้สามารถจัดทำหมุดควบคุมที่
มีความถูกต้องแม่นยำสูงได้อย่างรวดเร็ว 

เนื่องจากปัญหาอุปสรรคจากสถานการณ์การระบาดของโรค   
โควิด-19 ทำให้การวางแผนรังวัดข้อมูลหมุดตรวจสอบของคณะ
ผู้จัดทำต้องเลื่อนออกไปส่งผลให้มีข้อมูลตรวจสอบในจำนวนท่ีน้อย
กว่าความเหมาะสมที่คณะผู้จัดทำมุ่งหวังไว้ 

3.3. ข้อเสนอแนะ 

เพื่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลควรจัดทำข้อมูลหมุดตรวจสอบท่ี
มีปริมาณมากและมีการกระจายตัวที่ทั่วพื้นที่ศึกษา งานวิจัยนี้จัดทำ
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ในบริเวณที่ราบ ในงานวิจัยต่อไปอาจเพิ่มกลุ่มตัวอย่างการใช้ค่าแก้
พื้นผิวสำหรับที่เชิงเขาหรือพื้นที่ที่มีความชันสูง ซึ่งส่งผลต่อความ
ถูกต้องของแบบจำลอง TGM2017 เพื่อทดสอบวิธีการดังกล่าวใน
พื้นศึกษาอื่นๆ ของประเทศ เช่น ภาคเหนือของประเทศไทย เพื่อให้
การใช ้งานระบบดาวเท ียมนำหนในการหาค ่าความส ูงของ           
ภูมิประเทศหรือค่าความสูงออร์โทเมตริกสามารถใช้งานได้อย่าง
กว้างขวาง เพ่ือความสะดวกรวดเร็วของผู้ใช้งานต่อไป 
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การเปรียบเทียบแปลงค่าพิกัดภูมิศาสตร์กับพิกัดฉากยูทีเอ็ม 
COMPARISON CONVERT GEOGRAPHIC COORDINATES WITH UTM COORDINATES 

กนกศักด์ิ  ซื่อธานุวงศ์1 และ ก้องไกล  สรโยธิน1 
1 สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย 

*Corresponding author address: kanoksak.s@mail.rmutk.ac.th 

บทคัดย่อ 

การเปรียบเทียบแปลงค่าพิกัดภูมิศาสตร์(,) กับ ค่าพิกัดฉากยูทีเอ็ม(N,E) เป็นการคำนวณระบบพิกัดที่ยึดโยงกับพ้ืนหลักฐาน(Datum) ระบบ
พิกัด(Coordinates System) และการฉายแผนที่(Map Projection) โดยใช้สูตรสมการของ NGS(Nation Geodetic Survey) , Kruger , Snyder , 
Redfearn เป็นสูตรสมการในการคำนวณแปลงค่าระบบพิกัด การเปรียบเทียบระบบค่าพิกัดทำการเปรียบเทียบค่าพิกัดภายในสูตรสมการไปกลับ 
และเปรียบเทียบค่าระหว่างสูตรสมการ พ้ืนหลักฐานใช้พ้ืนหลักฐานอ้างอิง(WGS84 : World Geodetic System 1984) การฉายแผนท่ีใช้รูป
ทรงกระบอกขวางรักษารูปร่าง(Transverse Mercator Projection Conformal) ข้อมูลค่าพิกัดภูมิศาสตร์จากโครงการพัฒนาแบบจำลองยอีอยด์
ความละเอียดสูงของประเทศไทย โดยเลือกข้อมูลค่าพิกัดให้เป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัด  การคำนวณแปลงค่าระบบพิกัดใช้โปรแกรมเอ็กซ์เซล โดย
คำนวณบนตารางและเขียนโปรแกรมวีบีเอบนเอ็กซ์เซล ผลการคำนวณแปลงค่าพิกัดภูมิศาสตร์(,) ไปเป็นค่าพิกัดฉากยูทีเอ็ม(N,E) และแปลงค่า
พิกัดกลับจากค่าพิกัดฉากยูทีเอ็ม(N,E) ไปเป็นค่าพิกัดภูมิศาสตร์(,) ในแต่ละสูตรสมการให้ความคลาดเคล่ือนน้อยกว่ามิลลิเมตร และน้อยกว่า 
0.00001 พิลิปดา การเปรียบเทียบระหว่างสูตรสมการ ค่าพิกัดภูมิศาสตร์ต่างกัน 0.00001 พิลิปดา และค่าพิกัดฉากยูทีเอ็มต่างกันน้อยกว่ามิลลิเมตร  

การเปรียบเทียบแปลงค่าพิกัดภูมิศาสตร์(,) กับ ค่าพิกัดฉากยูทีเอ็ม(N,E) ทำให้รู้ เข้าใจ และสามารถนำสมการสูตรไปคำนวณได้อย่างถูกต้อง 
ซึ่งแต่ละสมการมีการพิสูจน์สูตรที่มีความคล้ายคลึงกัน แตกต่างกัน และมีการปรับปรุงการคำนวณท่ีเรียบง่ายขึ้น ทั้งนัน้ก็ขึ้นอยู่กับระยะทาง ซึ่งก็ยังมี
อีกหลายสูตร และก็ให้ผลลัพธ์ที่ยอมรับได้ในงานด้านวิศวกรรมสำรวจ  
คำสำคัญ: พ้ืนหลักฐานอ้างอิง,เส้นโครงแผนท่ี,การฉายแผนท่ี,พิกัดภูมิศาสตร์,พิกัดฉากยูทีเอ็ม 

Abstract 

The comparison converts the geographic coordinates (,) to The Universal Transverse Mercator coordinates (N, E). 
Computational of the coordinate system that is concerned to Datum, Coordinates System, and Map Projection. Using the 
formula of equations of NGS (Nation Geodetic Survey), Kruger, Snyder, Redfearn as equations to calculate and convert 
coordinate system. Comparison of coordinate systems forward and Inverse formulas equations and compare values between 
formulas equations. Datum use ellipsoid (WGS84: World Geodetic System 1984). Map Projection use Transverse Mercator is 
Conformal. Geographic coordinate data from Thailand High-Resolution Geoid Model Development Project. By selecting the 
coordinate data to represent each province. Calculation and conversion of coordinate system using Excel program. By 
calculating on sheets  and writing VBA programs on Excel. Calculation result converts the geographic coordinates (,) to The 
Universal Transverse Mercator coordinates (N, E) and converts them from The Universal Transverse Mercator coordinates (N, 
E) to geographic coordinates (,) In each formula di, the error is less than a millimeter and less than 0.00001 second. The 
difference between the geographic coordinates of 0.00001 second and the UTM coordinates is less than a millimeter. 

The comparison converts the geographic coordinates (,) to The Universal Transverse Mercator coordinates (N, E) makes 
it possible to understand and apply formula equations to calculate correctly. Each equation has a different proof of the 
formula, and simplified calculations are improved. They all depend on the distance. Which there are still many formulas and 
it gave acceptable results in survey engineering. 
Keywords: Datum, Map Projection, Geographic Coordinate, UTM 
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1. บทนำ 

1.1. ความหมายและความสำคัญ 

การเปรียบเทียบแปลงค่าพิกัดภูมิศาสตร์(,) กับ ค่าพิกัดฉาก
ยูทีเอ็ม(N,E) เป็นการคำนวณระบบพิกัดที ่ย ึดโยงกับ       พ้ืน
หลักฐาน(Datum) ระบบพิกัด(Coordinates System) และ      การ
ฉายแผนท่ี(Map Projection) โดยใช้สูตรสมการของ NGS(Nation 
Geodetic Survey) , Kruger , Snyder , Redfearn เป็นสูตรสมการ
ในการคำนวณแปลงค่าระบบพิกัด และเปรียบเทียบค่าพิกัด การ
เปรียบเทียบแปลงค่าพิกัดจะทำการคำนวณภายในของแต่ละสูตร
จากค่าพิกัดภูมิศาสตร์(,) ไปเป็นค่าพิกัดฉากยูทีเอ็ม(N,E) และ
แปลงค่าพิกัดกลับจากค่าพิกัดฉากยูทีเอ็ม(N,E) ไปเป็นค่าพิกัด
ภูมิศาสตร์(,) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องการคำนวณของระบบ
พิกัด และทำการเปรียบเทียบค่าพิกัดที่ได้จากการแปลงค่าพิกัด
ระหว่างสูตรสมการ  

พื้นหลักฐาน(Datum) เป็นพื้นผิวอ้างอิงประกอบด้วย พื้นผิวภูมิ
ประเทศ(Topographic Surface) พื้นผิวจีออยด์หรือระดับน้ำทะเล
ปานกลาง (Geoid or Mean Sea Levels) และ พ้ืนผ ิ ว ร ู ปทรง
รี(Spheroid or Ellipsoid) ที ่เป็นสัณฐานโลก การเปรียบเทียบ
แปลงระบบพิกัดใช้รูปทรงรี WGS84(World Geodetic System 
1984) เป็นพ้ืนหลักฐานอ้างอิงในการคำนวณ  

ระบบพิกัด(Coordinates System) ประกอบด้วย พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์(,) ละติจูด(Latitude()) ลองจิจูด(Longitude()) ซึ่ง
บอกค่าเป็นทิศทางของ องศา ลิปดา พิลิปดา กับพิกัดฉากยูทีเอ็ม
(N,E) (Universal Transverse Mercator : UTM) ซึ ่งบอกค่าเป็น
ระยะกริด การคำนวณระบบพิกัดจะต้องมีความสอดคล้องกับพื้นผิว
อ้างอิงที่ใช้ 

การฉายแผนท่ี(Map Projection) เป็นการถ่ายทอดเส้นโครงที่
กำหนดขึ้น ประกอบด้วย เส้นเมริเดียน(Meridians) กับเส้นขนาน
(Parallels) ลงบนแผ่นราบ โดยใช้หลักการสร้างรูปเรขาคณิต หรือ
การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ เพื่อรักษาคุณสมบัติของภูมิประเทศ
ให้ใกล้เคียงและเกิดการบิดเบี้ยวน้อยที่สุด  เช่น การรักษาระยะทาง 
การรักษาพื้นที่ การรักษารูปร่าง หรือการรักษาทิศทาง ฉะนั้นการ
ฉายแผนท่ีจะต้องกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ในการรักษาคุณสมบัติอย่าง
ใดอย่างหนึ่งเสมอ ไม่สามารถรักษาคุณสมบัติการฉายได้ทั้งหมด ใน
การเปรียบเทียบแปลงค่าระบบพิกัดใช้การฉายแผนที่แบบ ทรานส
เวิร์สเมอร์คาเตอร์(Transverse Mercator : TM) และการกำหนด
ขนาดโซนและระบบพิก ัดแบบยูท ีเอ ็ม(Universal Transverse 
Mercator : UTM) 

การเปรียบเทียบแปลงค่าระบบพิกัด เป็นส่วนหนึ่งของการ
คำนวณด้านยีออเดติก(Geodetic) ซึ่งสามารถใช้เป็นพื้นฐานในการ
คำนวณระบบพิกัดจุดควบคุม หรือรายละเอียดที่มีขนาดพื้นที่กว้าง
ใหญ่ หรือระยะทางยาวๆ ได้ นำไปสู่การออกแบบและการคำนวณ

ในระดับสูงขึ้น 

1.2. วัตถุประสงค์ 

1.2.1. การเปรียบเทียบแปลงค่าพิกัดภูมิศาสตร์เป็นค่า
พิกัดฉากยูทีเอ็ม กับแปลงค่าพิกัดฉากยูทีเอ็ม
เป็นค่าพิกัดภูมิศาสตร์ ภายในสูตร และระหว่าง
สูตร 

1.3. ขอบเขตการศึกษา 

การเปรียบเทียบการแปลงค่าระบบพิกัด ใช้ข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์จังหวัดในประเทศไทย โดยการกำหนดข้อมูลจุดศูนย์กลาง
ของแต่ละจังหวัดเป็นข้อมูลเร่ิมต้น 

1.3.1. ใช้โปรแกรมออโต้แคดซีวิวทีดี ในส่วนของ   แม
พในการสร้างและอ่านค่าพิกัดสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ จุดศูนย์กลางของแต่ละจังหวัดใน
ประเทศไทย 

1.3.2. ใช้โปรแกรมเอ็กเซล ในการคำนวณแปลงค่าพิกัด
ภูมิศาสตร์เป็นค่าพิกัดฉากยูทีเอ็ม และแปลงค่า
พิกัดฉากยูทีเอ็มเป็นค่าพิกัดภูมิศาสตร์ ของแต่
ละสูตรสมการ และทำการเขียนฟังก์ชันในการ
แปลงค่าพิกัด เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของแต่
ละสูตรสมการ 

1.3.3. สมการที่ใช้ในการแปลงค่าระบบพิกัดเป็น
สมการของการฉายแผนท่ีแบบ TM 

1. NGS(Nation Geodetic Survey) 
2. Kruger 
3. Snyder 
4. Redfearn 

1.4. ประโยชน์ที่ได้รับ 

1.4.1. รู้เข้าใจ และสามารถกำหนดค่าพารามิเตอร์ของ
พ้ืนหลักฐาน(DATUM) ที่ใช้ในประเทศไทยได้
อย่างถูกต้อง 

1.4.2. รู้เข้าใจ และสามารถกำหนดวิธีการฉายแผน
ที่(MAP PROJECTION) ได้อย่างถูกต้อง 

1.4.3. รู้เข้าใจ และสามารถคำนวณแปลงค่าพิกัด
ภูมิศาสตร์เป็นค่าพิกัดฉากยูทีเอ็ม และค่าพิกัด
ฉากยูทีเอ็มเป็นค่าพิกัดภูมิศาสตร์ ได้อย่าง
ถูกต้อง 
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1.4.4. รู้เข้าใจ และสามารถใช้ค่าพารามิเตอร์เช่นสแกล
แฟคเตอร์(SCALE FACTOR) และค่าคอนเวอร์
เจนท์(CONVERGENT) ของการแปลงค่าระบบพิกัด
ได้อย่างถูกต้อง 

 

2. หลักการและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

2.1. พ้ืนหลักฐาน(DATUM)  

พ้ืนหลักฐาน(Datum) โลกประกอบด้วยพ้ืนอ้างอิงอยู่ 3 ส่วนคือ 
ส่วนที่หนึ่งคือพ้ืนผิวอ้างอิงภูมิศาสตร์(Topographic) หรือพ้ืนผิวโลก
(Surface) ส่วนที ่สองคือ พื้นผิวอ้างอิงแรงดูดพิภพ(Geoid) หรือ
ระดับน้ำทะเลปานกลาง(MSL:Mean Sea Level) ส่วนที ่สามคือ 
พ้ืนผิวอ้างอิงรูปทรงรี(Ellipsoid or Spheroid)  
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 1 พ้ืนหลักฐานอ้างอิง 

การเปรียบเทียบแปลงค่าระบบพิกัดใช้พ้ืนผิวอ้างรูปทรงรี 
WGS84(World Geodetic System 1984) เป็นรูปทรงรีสากล ซึ่งมี
ค่าพารามิเตอร์ดังตารางท่ี 1 พารามิเตอร์รูปทรงรีสำหรับการคำนวณ 
ส่วนค่าพารามิเตอร์ Everest 1830 เป็นรูปทรงรีท้องถิ่น ซึ่งประเทศ
ไทยก็ยังใช้อยู่บ้าง ซึ่งชอบเรียกกันว่า Indian 1975 

ตารางท่ี 1 : พารามิเตอร์รูปทรงรีสำหรับการคำนวณ 

Parameter WGS84 Everest 1830 
a 6378137.0 m 6377276.345 m 

1/f 298.257223563 300.8017 
 

2.2. การฉายแผนที่(MAP PROJECTION) 

2.2.1. การฉายแผนท่ี(MAP PROJECTION) 

การฉายแผนท่ีหรือเส้นโครงแผนท่ี(Map Projection) เป็น
สาขาว ิชาหน ึ ่ งของว ิชาการทำแผนท ี ่หร ือการเข ียนแผนที่  
(Cartography) เป็นการทำให้พ้ืนหลักฐาน(Datum) ที่ใช้อ้างอิง ฉาย
ขึ้นเป็นระนาบเพ่ือสร้างแผนท่ีแผ่นราบ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 การฉายแผนท่ี 

2.2.2. ทรานสเวิร์สเมอร์คาเตอร์(TRANSVERSE 

MERCATOR : TM) 

ทรานสเวิร์สเมอร์คาเตอร์(TRANSVERSE MERCATOR : TM) 
เป็นการฉายแผนท่ีโดยใช้รูปทรงกระบอกตัดขวาง มีคุณสมบัติการ
รักษารูปร่าง( Conformal) พัฒนาการฉายแผนที ่จากเมอร์คา
เตอร์(Mercator Projection)   

ตารางท่ี 2 : การฉายภาพแบบเมอร์คาเตอร์ 
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2.2.3. ยูนิเวอร์เซอร์ทรานสเวิร์สเมอร์คาเตอร์
(UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR : UTM) 

ย ูน ิ เ วอร ์ เซอร ์ทรานสเว ิ ร ์ ส เมอร ์คา เตอ ร์ (UNIVERSAL 
TRANSVERSE MERCATOR : UTM) เ ป ็ น ก า รฉ ายแผนที่ แ บบ
Transverse Mercator Secant โดยม ีการข ้อกำหนดโซนและ
ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ  
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รูปที่ 3  การกำหนดโซนระบบยูทีเอ็ม 

ข้อกำหนดระบบของยูทีเอ็ม(UTM)  
1. การฉายเส้นโครงแผนท่ีเป็นชนิด Transverse Mercator ที่

มีความกว้างโซนละ 6 องศา 
2. พ้ืนผิวอ้างอิงเป็นรูปทรงรีในบทความใช้ WGS84 
3. ค่าลองจิจูด(Longitude) เริ่มจากเมืองกรีนิช(Greenwich) 

ประเทศอังกฤษ ไปทางตะวันตกและตะวันออก ฉะนั้นโซน
ที่ 1 (180W - 174W) 

4. ค่า ละติจูด(Latitude) เริ่มจากเส้นศูนย์สูตร แบ่งออกเป็น
ซีกโลกเหนือ (0N - 84N) และซีกโลกใต้ (0S - 80S) 

5. ค่าพิกัดฉากในแต่ละโซนเริ่มที่ เส้นเมริเดียนย่านกลางตัด
กับเส้นศูนย์สูตร พิกัดทางตะวันออกตะวันตก (False 
Easting : FE = 500,000m.) พ ิ ก ั ด ท า ง เ หน ื อ  (False 
Northing : FN = 0m.) พิกัดทางใต้ (False Southing : FS 
= 10,000,000m.) 

6. ค่าสเกลแฟคเตอร์(Scale Factor) ที่เส้นเมริเดียนย่านกลาง
(Central Meridian) = 0.9996  

7. ประเทศไทยจะอยูที่โซน 47,48 ทางตะวันออก และโซน N, 
P, Q ทางเหนือ ลองจิจูดที ่ (96E - 102E) - (102E - 
108E) ตะวันออก และละติจูดที่ (0N - 8N) – (8N - 
16N) - (16N - 24N) 

8. ส่วนระบบพิกัดขั้วโลกเหนือ และขั้วโลกใต้ เป็นระบบพิกัด
แบบ UPS (Universal Polar Stereographic) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4  ระบบค่าพิกัดของโซน(UTM) 

2.3. สมการแปลงค่าระบบพิกัด 

สมการแปลงค่าทุกสูตรเร่ิมจาก พ้ืนผิวอ้างอิงรูปทรงรี 
(Ellipsoid Datum) ค่าคงท่ีในสูตร(Parameter Equation) สูตรการ
แปลงค่าระบบพิกัด(, to N,E ; N,E to ,) ค่าสเกลแฟค
เตอร์(Scale Factor) ค่ามุมเยื้องกริด(Convergence)  

2.3.1. สูตร NGS(NATION GEODETIC SURVEY) 

พ้ืนผิวอ้างอิงรูปทรงรี(WGS84) 
a = 6378137   1/f = 298.257223563 
e2 = f*(2-f)   e'2 = e2/(1-f)2 or e2/(1-e2) 
n = f/(2-f) or (a-b)/(a+b) k0 = 0.9996 
r = a*(1-n)*(1-n2)*(1+9*n2/4+225*n4/64) 

 
ค่าคงท่ีของสูตร 

U1 = -3*n/2+9*n3/16  U3  = 1 5 * n2/ 1 6 -
15*n4/32 
U5 = -35*n3/48  U7 = 315*n4/512 
U0 = 2*(U1-2*U3+3*U5-4*U7) U2 = 8*(U3-4*U5+10*U7) 
U4 = 32*(U5-6*U7)  U6 = 128*U7  
V1 = 3*n/2-27*n3/32  V3  = 2 1 * n2/ 1 6 -
55*n4/32 
V5 = 151*n3/96  V7 = 1097*n4/512 
V0 = 2*(V1-2*V3+3*V5-4*V7) V2 = 8*(V3-4*V5+10*V7) 
V4 = 32*(V5-6*V7)  V6 = 128*V7 

การแปลงค่าระบบพิกัด(, to N,E) 
 = +sin()*cos()*(U0+U2*cos2()+U4*cos4()+ 

U6*cos6())  
L = (-0)*Cos()  2 = e'2*cos2() 

E=500,000 
k0=0.9996 

N=10,000,000m. 

N=0m. 
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t = tan() S = k0**r R = k0*a/(1-e2*sin2())1/2 
A2 = 0.5*R*t  A4 = (1/12)*(5-t2+2*(9+4*2)) 
A6 = (1/360)*(61-58*t2+t4+2*(270+330*t2)) 

N = S-S0+N0+A2*L2*(1+L2*(A4+A6*L2))       ( 1 ) 

      (ซีกโลกเหนือ S,S0 มีค่าเท่ากัน N0=0)   
A1 = -R  A3 = (1/6)*(1-t2+2)   
A5 = (1/120)*(5-18*t2+t4+2*(140+58*t2))  
A7 = (1/5040)*(61-479*t2+179*t4-t6)   
E = E0+A1*L*(1+L2*(A3+L2*(A5+A7*L2)))        ( 2 ) 
      (E0=500,000)   

ค่าสเกลแฟคเตอร์จาก(,) 
F2 = (1/2)*(1+2) F4 = (1/12)*(5-4*t2+2*(9-24*t2) 
k = k0*(1+F2*L2*(1+F4*L2)) ; k0 = 0.9996       ( 3 ) 

ค่ามุมเยื้องกริดจาก(,) 
C1 = -t  C3 = (1/3)*(1+3*h2+2*h2) 
C5 = (1/15)*(2-t2) 
 = C1*L*(1+L2*(C3+C5*L2))         ( 4 ) 

การแปลงค่าระบบพิกัด(N,E to ,) 
1 = +sin()*cos()*(V0+V2*cos2()+V4*cos4()+ 
        V6*cos6())    
 = (N-N0+S0)/(k0*r) R1 = k0*a/(1-e2*sin2(1))1/2 
E' = E-E0 ; E0 = 500000 
Q = E'/R1   12 = e'2*cos2(1)  
t1 = tan(1)    
B2 = -1/2*(t1*(1+12)    
B4 = -1/12*(5-3*t12+12*(1-9*t12)-4*14))  
B6 = 1/360*(61+90*t12+45*t14+12(46-252*t12-90*t14)) 
 = 1+B2*Q2*(1+Q2*(B4+B6*Q2))        ( 5 ) 
 
B3 = -1/6*(1+2*t12+12)    
B5 = 1/120*(5+28*t12+24*t14+12*(6+8*t12))  
B7 = -1/5040*(61+662*t12+1320*t14+720*t16)  
L = Q*(1+Q2*(B3+Q2*(B5+B7*Q2))   
 = 0+L/cos(1)          ( 6 ) 

ค่าสเกลแฟคเตอร์จาก(N,E) 
G2 = (1/2)*(1+12) 
G4 = (1/12)*(1+5*12) 
k = k0*(1+G2*Q2*(1+G4*Q2)) ; k0 = 0.9996      ( 7 ) 

ค่ามุมเยื้องกริดจาก(N,E) 

D1 = t1 
D3 = -(1/3)*(1+t12-12-2*14) 
D5 = (1/15)*(2+5*t12+3*t14) 
 = D1*Q*(1+Q2*(D3+D5*Q2))         ( 8 ) 

2.3.2. สูตร KRUGER 

พ้ืนผิวอ้างอิงรูปทรงรี(WGS84) 
a = 6378137   1/f = 298.257223563 
e2 = f*(2-f)   e'2 = e2/(1-f)2 or e2/(1-e2) 
n = f/(2-f) or (a-b)/(a+b) k0 = 0.9996 

ค่าคงท่ีของสูตร 
2 = n/2-2*n2/3+5*n3/16+41*n4/180-127*n5/288+ 
        7891*n6/37800+72161*n7/387072 
4 = 13*n2/48-3*n3/5+557*n4/1440+281*n5/630-   
        1983433*n6/1935360+13769*n7/28800+ 
        148003883*n8/174182400 
6 = 61*n3/240-103*n4/140+15061*n5/26880+ 
        167603*n6/181440-67102379*n7/29030400+ 
        79682431*n8/79833600 
8 = 49561*n4/161280-
179*n5/168+6601661*n6/7257600+ 
        97445*n7/49896-40176129013*n8/7664025600 
10= 34729*n5/80640-3418889*n6/1995840+ 
         14644087*n7/9123840+2605413599*n8/622702080 
12 = 212378941*n6/319334400-
30705481*n7/10378368+ 
         175214326799*n8/58118860800 
14 = 1522256789*n7/1383782400-  
         16759934899*n8/3113510400 
16 = 1424729850961*n8/743921418240 
2 = -n/2+2*n2/3-37*n3/96+n4/360+81*n5/512- 
        96199*n6/604800+5406467*n7/38707200- 
        7944359*n8/67737600 
4 = -n2/48-n3/15+437*n4/1440-46*n5/105+ 
        1118711*n6/3870720-51841*n7/1209600- 
        24749483*n8/348364800 
6 = -17*n3/480+37*n4/840+209*n5/4480-5569*n6/90720- 
        9261899*n7/58060800+6457463*n8/17740800 
8 = -4397*n4/161280+11*n5/504+830251*n6/7257600- 
        466511*n7/2494800-324154477*n8/7664025600 
10 = -4583*n5/161280+108847*n6/3991680+ 
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        8005831*n7/63866880-22894433*n8/124540416 
12 = -20648693*n6/638668800+ 
        16363163*n7/518918400+ 
        2204645983*n8/12915302400 
14 = -219941297*n7/5535129600+ 
        497323811*n8/12454041600 
16 = -191773887257*n8/3719607091200 

การแปลงค่าระบบพิกัด(, to N,E) 
A = a/(1+n)*(1+n2/4+n4/64+n6/256+25*n8/16384) 
 = sinh{e*tanh-1(e*tan()/(1+tan2()1/2} 
tan(') = tan()*(1+2)1/2-*(1+tan2())1/2 
 = -0 
u = a*tan-1(tan(')/cos()) 
v = a*sinh-1{sin()/(tan2(')+cos2())1/2} 
X = 𝐴 ∗ ∑  2𝑟 ∗ cos 2𝑟 ∗ sinh 2𝑟  
E = (k0*X)+E0 ; E0=500,000 m.        ( 9 ) 
Y = 𝐴 ∗ ∑  2𝑟 ∗ 𝑠𝑖𝑛 2𝑟 ∗ cosh 2𝑟  
N = (k0*Y)+N0 ; N0=0 m.        ( 10 ) 

ค่าสเกลแฟคเตอร์จาก(,) 
q = ∑ 2𝑟 ∗  2𝑟 ∗ 𝑠𝑖𝑛 2𝑟 ∗ sinh 2𝑟  
p = 1 ∑ 2𝑟 ∗  2𝑟 ∗ 𝑐𝑜𝑠 2𝑟 ∗ cosh 2𝑟  
k = k0*(A/a)*(q2+p2)1/2*{(1+tan2())1/2*(1-e2*sin2())1/2/ 
     (tan2(’)+cos2())1/2}        ( 11 ) 

ค่ามุมเยื้องกริดจาก(,) 
 = tan-1*(q/p)+tan-1*(tan(’)*tan()/(1+tan2(’))1/2)    (12) 

การแปลงค่าระบบพิกัด(N,E to ,) 
X = (E-E0)/k0 ; E0 = 500,000 m. ; k0 = 0.9996 
Y = (N-N0)/k0 ; N0 = 0 m. ; k0 = 0.9996 
u/a = 𝑌/𝐴 ∑ 𝛽 2𝑟 ∗ 𝑠𝑖𝑛 2𝑟 ∗ cosh 2𝑟  

v/a = 𝑋/𝐴 ∑ 𝛽 2𝑟 ∗ 𝑐𝑜𝑠 2𝑟 ∗ sinh 2𝑟  

t’ = tan(’) = sin(u/a)/(sinh2(v/a)+cos2(u/a))1/2 
iterate f(t)=0 
t = tan()  = sinh{e*tanh-1*(e*t/(1+t2)1/2)} 
f(t) = t*(1+2)1/2-*(1+t2)1/2-t’ 
f’(t) = ((1+2)1/2*(1+t2)1/2-*t)*(1-e2)*(1+t2)1/2/(1+(1-e2)*t2 
tn+1 = tn-f(tn)/f’(tn) 
iterate f(t)=0 
 = tan-1(t)          ( 13 ) 
 = tan-1*(sinh(v/a)/cos(u/a)) 
=0+0=Central meridian      ( 14 ) 

ค่าสเกลแฟคเตอร์ และค่ามุมเยื้องกริดจาก(N,E) 
ใช้สมการเดียวกับ (11) และ(12) หลังจากคำนวณได้ค่า  

2.3.3. สูตร SYNDER 

พ้ืนผิวอ้างอิงรูปทรงรี(WGS84) 
a = 6378137   1/f = 298.257223563 
e2 = f*(2-f)   e'2 = e2/(1-f)2 or e2/(1-e2) 
n = f/(2-f) or (a-b)/(a+b) k0 = 0.9996 

ค่าคงท่ีของสูตร 
T = tan2() 
C = e'2*cos2() 
A = (-0)*cos() 
N = a/(1-e2*sin2())1/2 
M = a*[(1-e2/4-3*e4/64-5*e6/256)*-  
      (3*e2/8+3*e4/32+45*e6/1024)*sin(2)+ 
      (15*e4/256+45*e6/1024)*sin(4)- 
      (35*e6/3072)*sin(6)] 

การแปลงค่าระบบพิกัด(, to N,E) 
X = k0*N*[A+(1-T+C)*A3/6+ 

(5-18*T+T2+72*C-58*e'2)*A5/120 
E = E0+X ; E0=500,000 m.        ( 15 ) 
Y = k0[M-M0+N*tan()*(A2/2+(5-T+9*C+4*C2)*A4/24+ 

(61-58*T+T2+600*C-330*e'2)*A6/720] 
N = N0+Y ; N0=0 m.        ( 16 ) 

ค่าสเกลแฟคเตอร์จาก(,) 
k = k0*[1+(1+C)*A2/2+(5-4*T+42*C+13*C2-28*e'2)*A4/24+ 
     (61-148*T+16*T2)*A6/720]        ( 17 ) 

ค่ามุมเยื้องกริดจาก(,) 
L =  
 = (e'2*cos2())1/2 
 = L*sin()*[1+L2*cos2()/3*(1+3*2+2*4) + 
      L4*cos4()/15*(2-tan2())]       ( 18 ) 

การแปลงค่าระบบพิกัด(N,E to ,) 
M = M0+N/k0    
e1 = [1-(1-e2)1/2]/[1+(1-e2)1/2  
  
m = M/[a*(1-e2/4-3*e4/64-5*e6/256)]   
1 = m+(3*e1/2-27*e13/32)*sin(2m)+ 
        (21*e12/16-55*e14/32)*sin(4m)+ 

   (151*e13/96)*sin(6m)+(1097*e14/512)*sin(8m) 
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C1 = e'2*cos2(1)   T1 = tan2(1) 
R1 = a(1-e2)/(1-e2*sin2(f1))3/2   
N1 = a/(1-e2*sin2(1))1/2  D = X/(N1*k0) 
 = 1-(N1*tan(1)/R1)*[D2/2-(5+3*T1+10*C1- 
      4*C12-9*e'2)*D4/24+(61+90*T1+298*C1+45*T12- 
      252*e'2-3*C12)*D6/720]        ( 19 ) 
 = 0+[D-(1+2*T1+C1)*D3/6+(5-2*C1+28*T1- 
       3*C12+8*e'2+24*T12)*D5/120]/cos(1)      ( 20 ) 

ค่าสเกลแฟคเตอร์จาก(N,E) 
12 = e’2*cos2(1) 
k = 1+1/2*(X’/k0/N1)2*(1+12)+ 
      1/24*(X’/k0/N1)4*(1+6*12)       ( 21 ) 

 และค่ามุมเยื้องกริดจาก(N,E) 
t1 = tan(1) 
 = t1*[(X’/k0/N1)-1/3*(X’/k0/N1)3*(1+t12-12)+ 
     1/15*(X’/k0/N1)5*(2+5*t12+3*t14)]       ( 22 ) 

2.3.4. สูตร REDFERN 

พ้ืนผิวอ้างอิงรูปทรงรี(WGS84) 
a = 6378137   1/f = 298.257223563 
e2 = f*(2-f)   e'2 = e2/(1-f)2 or e2/(1-e2) 
n = f/(2-f) or (a-b)/(a+b) k0 = 0.9996 

ค่าคงท่ีของสูตร 
t = tan()    = -0 
 = a*(1-e2)/(1-e2*sin2())3/2 
 = a*/(1-e2*sin2())1/2 


การแปลงค่าระบบพิกัด(, to N,E) 
Term1 = 2/6*cos2()*(-t2) 
Term2 = 4/120*cos4()*[4*3*(1-6*t2)+ 
             2*(1+8*t2)-*2*t2+t4] 
Term3 = 6/5040*cos6()*(61-479*t2+179*t4-t6) 
E’ = k0***cos()*(1+Term1+Term2+Term3) 
E = E’+E0         ( 23 ) 
Term1 = 2/2**sin()*cos() 
Term2 = 4/24**sin()*cos3()*(4*2+-t2) 
Term3 = 6/720**sin()*cos5()*[8*4*(11-24*t2)- 
            28*3*(1-6*t2)+2*(1-32*t2)-*(2*t2)+t4] 
Term4 = 8/40320**sin()*cos7()* 
             (1385-311*t2+543*t4-t6) 

N’ = k0*(m-m0+Term1+Term2+Term3+Term4) 
N = N’+N0         ( 24 ) 
 

ค่าสเกลแฟคเตอร์จาก(,) 
Term1 = 2/2**cos2() 
Term2 = 4/24*cos4()*[4*3*(1-6*t2)+ 
            2*(1+24*t2)-4**t2] 
Term3 = 6/720*cos6()*(61-148*t2+16*t4) 
k = k0*(1+Term1+Term2+Term3)       ( 25 ) 

ค่ามุมเยื้องกริดจาก(,) 
Term1 = -*sin() 
Term2 = -3/3*sin()*cos2()*(2*2-) 
Term3 = -5/15*sin()*cos4()*[4*(11-24*t2)- 
              3*(11-36*t2)+2*2*(1-7*t2)+*t2] 
Term4 = -7/315*sin()*cos6()*(17-26*t2+2*t4) 
= Term1+Term2+Term3+Term4      ( 26 ) 

การแปลงค่าระบบพิกัด(N,E to ,) 
G = a*(1-n)*(1-n2)*(1+9*n2/4+225*n4/64)*(/180) 
 = m’*/(180*G)  n = (a-b)/(a+b) 
m’ = m0+N’/k0   N’ = N-N0  
t = tan(’)   x = E’/(k0*) 
’ = +(3*n/2-27*n3/32)*sin(2)+ 
       (21*n2/16-55*n4/32)*sin(4)+ 
       (151*n3/96)*sin(6)+(1097*n4/512)*sin(8) 
Term1 = t/(k0*)*(E’*x)/2 
Term2 = t/(k0*)*(E’*x3)/24*[-4*2+9**(1-t2)+12*t2] 
Term3 = t/(k0*)*(E’*x5)/720*[8*4*(11-24*t2)- 
            12*3*(21-71*t2)+15*2*(15-98*t2+15*t4)+ 
            180**(5*t2-3*t4)+360*t4] 
Term4 = t/(k0*)*(E’*x)/40320*[1385+3633*t2+ 
            409*t4+1575*t6] 
 = ’-Term1+Term2-Term3+Term4      ( 27 ) 
Term1 = x*sec(’) 
Term2 = x3*sec(’)/6*(+2*t2) 
Term3 = x5*sec(’)/120*[-4*3*(1-6*t2)+ 
            2*(9-68*t2)+72**t2+24*t4] 
Term4 = x7*sec(’)/5040*(61+662*t2+1320*t4+720*t6) 
 = 0+Term1-Term2+Term3-Term4      ( 28 ) 

ค่าสเกลแฟคเตอร์จาก(N,E) 
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Term1 = y/2 
Term2 = y2/24*[4**(1-6*t2)-3*(1-16*t2)-24*t2/] 
Term3 = y3/720 
k = k0*(1+Term1+Term2+Term3)       ( 29 ) 

และค่ามุมเยื้องกริดจาก(N,E) 
Term1 = -t*x 
Term2 = t*x3/3*(-2*2+3+t2) 
Term3 = -t*x5/15*[4*(11-24*t2)-3*3*(8-23*t2)+ 
             5*2*(3-14*t2)+30**t2+3*t4] 
Term4 = -t*x7/315*(17+77*t2+105*t4+45*t6) 
 = Temr1+Term2+Term3+Term4       ( 30 ) 

2.4. การเขียนการคำนวณและโปรแกรมเอ็กซ์เซล 

ไมโครซอฟท์ เอ ็กซ ์เซล (Microsoft Excel) เป ็นโปรแกรม
ประเภทตารางการคำนวณ (Spreadsheet) พัฒนาโดยบริษัท
ไมโครซอฟท์ และเป็นโปรแกรมหนึ่งในชุดของไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ 
สำหรับจัดการและคำนวณข้อมูลในรูปแบบตาราง การสร้างกราฟ 
การสร้างฐานข้อมูล และสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อสนับสนุนใน
การทำงานนอกเหนือจากในคำส่ังที่ใช้งานในโปรแกรมเอ็กซ์เซล  

ภาษาที ่ ใช ้ในโปรแกรมเอ็กซ ์เซล ประกอบด้วย ฟังก ์ชัน
(Function) วีบ ีเอ(VBA:Visual Basic for Applications) เอ็มโค้ด
(M Code) เป็นภาษาที ่ใช้ใน Power Query ดีเอเอ็ก(DAX:Data 
Analysis Expression) เป็นภาษาที่ใช้ใน Power Pivot และ    เอ็ม
ดีเอ็ก(MDX:Multidimentional Expression) 

การคำนวณแปลงค่าระบบพิกัดจะใช้วิธีการคำนวณบนตาราง
เอ็กซ์เซล ดังรูปที่ 5 และการเขียนโปรแกรมวีบีเอ ดังรูที่ 6 ซึ่งนำไป
เป็นฟังก์ชันและสร้างเป็นเมนูแปลงค่าระบบพิกัด 

 
รูปที่ 5 การคำนวณบนตารางและคำส่ังฟังก์ชัน 

 

 
รูปที่ 6 การเขียนโปรแกรมการคำนวณ 

3. ขั้นตอนการดำเนนิงาน 

ภาพรวมในการดำเนินงานหลักๆ ประกอบด้วยขั้นตอนตามโฟ
ชาร์ต ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7  แผนผังภาพรวมการดำเนินงาน 

3.1. การกำหนดขอ้มูลระบบค่าพิกัด 

ข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณสามารถกำหนดขึ้นจากค่าพิกัดจุด
ศูนย์กลางของแต่ละจังหวัดในประเทศไทย เพื่อเป็นตัวอย่างในการ
คำนวณแปลงค่าพิกัดภูมิศาสตร์เป็นค่าพิกัดฉากยูทีเอ็ม และคำนวณ
แปลงค่ากลับจากค่าพิกัดฉากยูทีเอ็มเป็นค่าพิกัดภูมิศาสตร์ และเป็น
ข้อมูลสำหรับการเปรียบเทียบ ตรวจสอบสูตรสมการของแต่ละสูตร

เร่ิมต้น 

NGS,Krueger 
Snyder,Redfern 

NGS,Krueger 
Snyder,Redfern 

Excel Worksheets 
Excel Functions 

ผลลัพธ์และการ
เปรียบเทียบ 

สรุปผล 
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ในการแปลงค่าระบบพิกัด 
 
 
 

 

 

 

รูปที่ 8  ข้อมูลค่าพิกัด 

3.2. ผังการคำนวณแปลงค่าระบบพิกัดของสมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 9  แผนผังการแปลงค่าระบบพิกัด 

3.3. ขั้นตอนการคำนวณแปลงค่าระบบพิกัดของสูตร
สมการ 

ขั้นตอนในการแปลงค่าระบบพิกัดของสูตรสมการแต่ละสูตรมี
ขั้นตอนคล้ายกันโดยจะคำนวณบนตารางเอ็กซ์เซลก่อน แล้วนำไป
สร้างเป็นโปรแกรมวีบีเอ เพ่ือทำการเปรียบเทียบ ดังนี ้

1. กำหนดค่าพ้ืนผิวอ้างอิงรูปทรงรี ในบทความใช้พ้ืนผิวอ้างอิง
รูปทรงรี WGS84  

2. ป้องข้อมูลค่าพิกัด() จากข้อมูลที่ได้กำหนดขึ้นในแต่ละ
จังหวัดของประเทศไทย 

3. กำหนดค่าคงท่ีของสูตรสมการในแต่ละสูตรสมการ 

4. คำนวณหาค่าพิกัด(N,E) ค่าสเกลแฟคเตอร์(k) และค่ามุม
เยื้องกริด()  

1. กำหนดค่าพ้ืนผิวอ้างอิงรูปทรงรี ในบทความใช้พ้ืนผิวอ้างอิง
รูปทรงรี WGS84  

2. ป้องข้อมูลค่าพิกัด(N,E) จากขอ้มูลที่ได้ทำการแปลงค่าพิกัด
มาแล้ว 

3. กำหนดค่าคงท่ีของสูตรสมการในแต่ละสูตรสมการ 
4. คำนวณหาค่าพิกัด() ค่าสเกลแฟคเตอร์(k) และค่ามุม

เยื้องกริด() 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผลลัพธ์และสรุปผล 

4.1. การวิเคราะห์ขอ้มูลภายในสมการไป-กลับ 

ผลลัพธ์จากการคำนวณระบบค่าพิกัดไป-กลับ ของข้อมูลที่ได้
เลือกจากโครงการพัฒนาแบบจำลองยีออยด์ความละเอียดสูงของ
ประเทศไทยของแต่ละจังหวัด โดยแต่ละสูตรสมการ 

4.1.1. สมการสูตร NGS 

ตารางท่ี 3: ความคลาดเคล่ือนแปลงไปกลับ(NGS) 

 
4.1.2. สมการสูตร KRUEGER 

ตารางท่ี 4 : ความคลาดเคล่ือนแปลงไปกลับ(Krueger) 

 
 

4.1.3. สมการสูตร SNYDER 

ตารางท่ี 5 : ความคลาดเคล่ือนแปลงไปกลับ(Snyder) 

 
 

องศา พิลิปดา องศา พิลิปดา

ตํ่าสุด 6.56238E-10 2.36246E-06 4.14815E-11 1.49335E-07

สูงสุด 8.17124E-14 2.94875E-10 0.00000E+00 2.75691E-12

เฉล่ีย 9.80157E-11 3.52857E-07 3.92508E-12 1.41305E-08

ความคลาดเคล่ือน Latitude ความคลาดเคล่ือน Longitude
ค่าสถิติ

องศา พิลิปดา องศา พิลิปดา

ตํ่าสุด 0.00000E+00 2.10321E-11 0.00000E+00 7.38019E-11

สูงสุด 0.00000E+00 -2.57003E-11 0.00000E+00 -9.66267E-11

เฉล่ีย 0.00000E+00 -1.45609E-12 0.00000E+00 3.95661E-13

ค่าสถิติ
ความคลาดเคล่ือน Latitude ความคลาดเคล่ือน Longitude

องศา พิลิปดา องศา พิลิปดา

ตํ่าสุด 4.10388E-10 -5.34842E-07 6.48214E-10 2.60304E-06

สูงสุด 1.48567E-10 -1.47741E-06 -7.23062E-10 -2.33357E-06

เฉล่ีย 3.12482E-10 -1.12494E-06 7.22372E-12 -2.60098E-08

ค่าสถิติ
ความคลาดเคล่ือน Latitude ความคลาดเคล่ือน Longitude

โซน 47 โซน 48 

จังหวัด Latitude Longitude N
แม่ฮ่องสอน 202 18.73828722 97.92287056 40.06529
เชยีงใหม่ 209 18.80568972 98.95322556 38.46906
เชยีงราย 232 20.03296806 99.87369917 37.39285
ลําปาง 206 18.50828389 99.55581361 37.23149
นครปฐม 79 13.93242944 100.0043614 32.15198
ราชบุรี 77 13.45778667 99.37313111 32.83842
สมุทรปราการ 89 13.59840333 100.5963656 29.98952
กรุงเทพมหานคร 87 13.71013389 100.4869517 30.51353
ชลบุรี 91 13.26503139 101.2504178 27.27329
ระยอง 97 12.91397417 101.5327764 25.75507
อุดรธานี 314 17.39287306 102.8242703 29.91954
หนองคาย 317 17.96667694 102.894475 31.02429
อุบลราชธานี 402 15.23955722 105.1551736 19.95426
ศรีสะเกษ 330 14.90138167 104.19462 22.52003
ประจวบครีีขันธ ์ 128 11.89714528 99.79260417 28.84557
ชุมพร 136 10.3194325 99.09295139 27.59593
นครศรีธรรมราช 164 8.300881111 99.91530917 19.70649
สงขลา 180 6.996435 100.4303414 14.79012

เร่ิมต้น 

WGS84 



NGS,Krueger 
Snyder,Redfern 

N,E 
k, 

จบการคำนวณ 

เร่ิมต้น 

WGS84 

N,E 

NGS,Krueger 
Snyder,Redfern 


k, 

จบการคำนวณ 
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4.1.4. สมการสูตร REDFERN 

ตารางท่ี 6 : ความคลาดเคล่ือนแปลงไปกลับ(Redfern) 

 
4.2. การเปรียบเทียบข้อมูลค่าพิกัดของแต่ละสูตรสมการ 

ผลลัพธ์จากการคำนวณระบบค่าพิกัดฉากเปรียบเทียบของแต่
ละสูตรสมการ 

 
ตารางท่ี 7 : ความคลาดเคล่ือนค่าพิกัดฉากแต่ละสูตรสมการ 

 
 

 
 

 
 

4.3. การเปรียบเทียบสเกลแฟคเตอร์ และมุมเยื้อง กริด
คำนวณไปกลับ 

ตารางท่ี 8 : ความคลาดเคล่ือนสเกลแฟคเตอร์และมุมเย้ืองกริด  
                ภายในสูตรสมการ 

 
 

 
ตารางท่ี 9 : ความคลาดเคล่ือนสเกลแฟคเตอร์แต่ละสูตรสมการ โดย

พิกัดภูมิศาสตร์ 

 

 
ตารางท่ี 10 : ความคลาดเคล่ือนมุมเยื้องกริดแต่ละสูตรสมการ โดย

พิกัดฉากยูทีเอ็ม 

 

 
4.4. สรุปผล 

การเปรียบเทียบแปลงค่าพิกัดภูมิศาสตร์กับพิกัดฉากยูทีเอ็ม 
เป็นการคำนวณแปลงค่าระบบพิกัดภูมิศาสตร์กับพิกัดฉากยูทีเอ็ม
บนพื้นหลักฐานเดียวกันใช้พื้นหลักฐานดับเบิลยูจีเอสแปดสี่ โดยมี
การฉายแผนที่แบบทรานสเวิร์สเมอร์คาเตอร์ ซึ่งใช้สูตรสมการของ 
NGS, Krueger, Snyder, Redfearn ทำการเข ียนสูตรบนตาราง
เอ็กซ์เซล และเขียนโปรแกรมวีบีเอรันบนโปรแกรมเอ็กซ์เซล 

การคำนวณแปลงค่าระบบพิกัด ไป-กลับ เปรียบเทียบค่าพิกัด
ภูมิศาสตร์ ได้ความคลาดเคล่ือนดังตารางที่ 3,4,5,6 

การคำนวณแปลงค่าระบบพิกัด เปรียบเทียบค่าพิกัดฉากยูทีเอ็ม 
ได้ความคลาดเคลื่อนดังตารางท่ี 7 : ความคลาดเคลื่อนค่าพิกัดฉาก
แต่ละสูตรสมการ 

การคำนวณแปลงค่าระบบพิกัด เปรียบเทียบสเกลแฟคเตอร์ 
และมุมเยื ้องกริดไป-กลับ ได้ความคลาดเคลื ่อนดังตารางที ่ 8 
เปรียบเทียบสเกลแฟคเตอร์และมุมเยื้องกริดโดยพิกัดภูมิศาสตร์ดัง
ตารางที่ 9 และเปรียบเทียบสเกลแฟคเตอร์และมุมเยื้องกริดโดย

องศา พิลิปดา องศา พิลิปดา

ตํ่าสุด 0.00000E+00 2.10321E-11 0.00000E+00 7.38019E-11

สูงสุด 0.00000E+00 -2.57003E-11 0.00000E+00 -9.66267E-11

เฉล่ีย 0.00000E+00 -1.45609E-12 0.00000E+00 3.95661E-13

ค่าสถิติ
ความคลาดเคล่ือน Latitude ความคลาดเคล่ือน Longitude

N E N E

ตํ่าสุด 4.6566E-10 -4.7082E-06 -2.1118E-06 -3.1259E-05

สูงสุด 9.2410E-06 6.8837E-06 1.0705E-05 1.8604E-05

เฉล่ีย 9.0779E-07 5.6631E-08 6.6632E-07 -4.2019E-07

ค่าสถิติ
NGS-Krueger NGS-Snyder

N E N E

ตํ่าสุด -2.1141E-06 -4.3405E-06 -2.0857E-06 -3.8143E-05

สูงสุด 8.6091E-06 5.9473E-06 1.8436E-06 2.3312E-05

เฉล่ีย 4.5859E-07 4.4424E-08 -2.3454E-07 -4.7680E-07

ค่าสถิติ
NGS-Redfearn Krueger-Snyder

N E N E

ตํ่าสุด -2.0880E-06 -9.3639E-07 -2.0962E-06 -2.2944E-05

สูงสุด -2.0955E-09 3.7102E-07 0.0000E+00 3.7207E-05

เฉล่ีย -4.4229E-07 -1.2234E-08 -2.0760E-07 4.6461E-07

ค่าสถิติ
Krueger-Redfearn Snyder-Redfearn

Scale Factor Convergence Scale Factor Convergence

m degree m degree

ตํ่าสุด 0.00000E+00 -2.55889E-08 0.00000E+00 -4.94049E-15

สูงสุด 1.01249E-09 2.56821E-08 0.00000E+00 4.44089E-15

เฉล่ีย 1.10417E-10 -6.78475E-10 0.00000E+00 6.42504E-16

NGS Krueger

ค่าสถิติ

Scale Factor Convergence Scale Factor Convergence

m degree m degree

ตํ่าสุด -8.82838E-05 -2.57325E-08 0.00000E+00 -4.14737E-11

สูงสุด -2.15217E-08 2.56598E-08 2.62574E-11 4.07593E-11

เฉล่ีย -2.43492E-05 6.79114E-10 2.52030E-12 5.13390E-13

ค่าสถิติ

Snyder Redfearn

NGS-Krueger NGS-Snyder NGS-Redfearn Krueger-Snyder Krueger-Redfearn Synder-Redfearn

m m m m m m

ตํ่าสุด -1.06413E-09 -1.05602E-09 -1.03285E-09 -1.83935E-11 0.00000E+00 0.00000E+00

สูงสุด 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 8.11085E-12 3.12792E-11 3.51903E-11

เฉล่ีย -1.16602E-10 -1.18592E-10 -1.13533E-10 -1.98985E-12 3.06948E-12 5.05935E-12

ค่าสถิติ

ความคลาดเคล่ือน Scale Factor by Lat,Long

NGS-Krueger NGS-Snyder NGS-Redfearn Krueger-Snyder Krueger-Redfearn Synder-Redfearn

Degree Degree Degree Degree Degree Degree

ตํ่าสุด 1.31139E-11 0.00000E+00 -2.61882E-08 -5.41367E-06 -5.43571E-06 -2.61882E-08

สูงสุด 5.41367E-06 0.00000E+00 -2.77556E-17 -1.31139E-11 -1.31154E-11 -2.77556E-17

เฉล่ีย 6.92494E-07 0.00000E+00 -3.35822E-09 -6.92494E-07 -6.95853E-07 -3.35822E-09

ค่าสถิติ

ความคลาดเคล่ือน Convergence by Lat,Long

NGS-Krueger NGS-Snyder NGS-Redfearn Krueger-Snyder Krueger-Redfearn Synder-Redfearn

m m m m m m

ตํ่าสุด -5.16429E-11 -8.82838E-05 -4.66212E-11 -8.82838E-05 0.00000E+00 2.15217E-08

สูงสุด 0.00000E+00 -2.15217E-08 0.00000E+00 -2.15217E-08 5.02176E-12 8.82838E-05

เฉล่ีย -6.18556E-12 -2.43492E-05 -5.63637E-12 -2.43492E-05 5.49157E-13 2.43492E-05

ค่าสถิติ

ความคลาดเคล่ือน Scale Factor by N,E

NGS-Krueger NGS-Snyder NGS-Redfearn Krueger-Snyder Krueger-Redfearn Synder-Redfearn

Degree Degree Degree Degree Degree Degree

ตํ่าสุด 1.07520E-11 3.38549E-13 -5.18186E-08 -5.38793E-06 -5.43575E-06 -5.18895E-08

สูงสุด 5.38798E-06 7.92367E-11 -2.29915E-13 -1.03363E-11 -1.31147E-11 -5.68464E-13

เฉล่ีย 6.86095E-07 1.35013E-11 -9.76222E-09 -6.86081E-07 -6.95857E-07 -9.77572E-09

ค่าสถิติ

ความคลาดเคล่ือน Convergence by N,E
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พิกัดฉากยูทีเอ็มดังตารางที่ 10 
การคำนวณแปลงค ่าระบพิก ัด ส ูตรสมการแต ่ละส ูตรมี

เอกลักษณ์ภายในสูตร ซึ่งสามารถนำไปเขียนเป็นโปรแกรมในการ
แปลงค่าระบบพิกัดได้ทุกสูตรสมการ 

4.4.1. อภิปลายผล 

การเปรียบเทียบแปลงค่าพิกัดภูมิศาสตร์กับพิกัดฉากยูทีเอ็ม 
จากการคำนวณด้วยสูตรสมการสี ่ส ูตร เปร ียบเทียบค่าพิกัด
ภูมิศาสตร์จากตาราง มีความคลาดเคลื่อนอยู่ในตำแหน่งที่สิบของ
หน่วยองศา และมีความคลาดเคล่ือนอยู่ในตำแหน่งที่หกของหน่วย
พิลิปดา เมื ่อเปรียบเทียบเป็นระยะทางจากรัศมีของโลกเฉล่ีย 
6371005.5808 เมตร จะมีความคลาดเคลื ่อนอยู ่ 3.08875E-05 
เมตร และเปรียบเทียบระหว่างสูตรสมการด้วยค่าพิกัดฉากยูทีเอ็ม มี
ความคลาดเคล่ือนอยู่ 3.8143E-05 เมตร  

การเปรียบเทียบค่าสเกลแฟคเตอร์ภายในสูตร มีความคลาด
เคลื่อนอยู่ -8.82838E-05 เมตร ในแต่ละสูตรสมการโดยค่าพิกัด
ภูมิศาสตร์มีความคลาดเคลื่อนอยู่ -1.06413E-09 เมตร ในแต่ละ
สูตรสมการโดยพิกัดฉากยูทีเอ็มมีความคลาดเคลื่อนอยู่             -
8.82838E-05  เมตร 

การเปรียบเทียบค่ามุมเยื ้องกริดภายในสูตร มีความคลาด
เคลื่อนอยู่ -2.57325E-08 องศา ในแต่ละสูตรสมการโดยค่าพิกัด
ภูมิศาสตร์มีความคลาดเคลื่อนอยู่ -5.43571E-06 องศา ในแต่ละ

สูตรสมการโดยพิกัดฉากยูทีเอ็มมีความคลาดเคลื่อนอยู่             -
5.43575E-06 องศา 

5. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณสาขาวิศวกรรมสำรวจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ ที่ให้สถานที่ อุปกรณ์เครื่องมือ และห้องสมุดใน
การค้นคว้า 

ขอขอบพระคุณผู้ที่แต่งหนังสือ และผู้ที่นำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บ
ไซด์ 

6. การอ้างอิง 

[1] ยรรยง ทรัพย์ส ุขอำนวย. การสำรวจชั ้นส ูง(ADVANCED 
SURVEYING). วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2542 

[2] ย ร ร ย ง  ท ร ั พ ย ์ ส ุ ข อ ำ น ว ย .  เ ส ้ น โ ค ร ง แ ผนที่ ( MAP 
PROJECTION). วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2534 

[3] สวัสดิ ์ช ัย เกรียงไกรเพชร. เส้นโครงแผนท่ี. จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2535 
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การประมาณค่าชว่งยีออยด์อันดูเรชั่น 
INTERPULATION OF GEOID UNDULATION 

กนกศักด์ิ  ซื่อธานุวงศ1์,* 
1 สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย 
*Corresponding author address: kanoksak.s@mail.rmutk.ac.th 

บทคัดย่อ 

การประมาณค่าช่วงยีออยด์อันดูเรชั่น เป็นการหาค่าเฉลี่ยของฐานข้อมูลยีออยด์อันดูเรชั่นในโครงการพัฒนาแบบจำลองยีออยด์ความละเอียดสูง
ของประเทศไทย โดยใช้สมการเส้นตรง(Bi-Linear) สมการเส้นโค้งกำลังสอง(Bi-Quadratic) และสมการเส้นโค้งกำลังสาม(Bi-Cubic) เปรียบเทียบกับ
ข้อมูลยีออยด์อันดูเรชั่นของโครงการพัฒนาแบบจำลองยีออยด์ความละเอียดสูงของประเทศไทย ยีออยด์อันดูเรชั่น(Geoid Undulation) เป็นค่า
ระยะทางด่ิงระหว่างพ้ืนหลักฐานอ้างอิงรูปทรงรีกับพ้ืนหลักฐานอ้างอิงระดับน้ำทะเลปานกลาง โดยพ้ืนหลักฐานอ้างอิงรูปทรงรีใช้(World Geodetic 
System 1984 : WGS84) และพื้นหลักฐานอ้างอิงระดับน้ำทะเลปานกลางใช้วิธีการเดินระดับ(Spirit Leveling) หรือการรังวัดแรงโน้มถ่วงโลก
(Gravimetry) ค่ายีออยด์อันดูเรชั่นมีความสำคัญมากกับการรังวัดด้วยดาวเทียมกำหนดตำแหน่งโลก(Global Navigation Satellite System : 
GNSS) เนื่องจากค่าความสูงที่รังวัดได้เป็นค่าความสูงบนพื้นหลักฐานอ้างอิงรูปทรงรี(Ellipsoid Height) ซึ่งในการก่อสร้างต้องการค่าความสูงบน
ระดับน้ำทะเลปานกลาง(Orthometric Height) ฐานข้อมูลยีออยด์อันดูเรชั่นจากโครงการพัฒนาแบบจำลองยีออยด์ความละเอียดสูงของประเทศ
ไทย ที่ความละเอียดขนาดหนึ่งลิปดา หรือระยะกริดประมาณ 1852x1852 เมตร ขอบเขตเริ่มต้นละติจูดที่ 3 องศาเหนือ ลองจิจูดที่ 95 องศา
ตะวันออก ข้อมูลกริดขนาด 780 หลัก 1200 แถว เป็นฐานข้อมูลสำหรับการประมาณค่าช่วงเพ่ือหาค่าเฉลี่ยยีออยด์อันดูเรชั่น  

การประมาณค่าช่วงหาค่ายีออยด์อันดูเรชั่น ใช้ข้อมูล 411 ข้อมูล ได้ค่าต่างยีออยด์อันดูเรชั่นจากสมการเส้นตรงสูงสุด 3.2E-02 เมตร ค่าต่ำสุด 
4E-06 เมตร และอยู่ในช่วงค่าต่าง 4E-06-1E-03 เมตร จำนวน 299 ข้อมูล สมการเส้นโค้งกำลังสองค่าสูงสุด 2.5E-02 เมตร ค่าต่ำสุด 1E-06 เมตร 
และอยู่ในช่วงค่าต่าง 1E-06-1E-03 เมตร จำนวน 319 ข้อมูล สมการเส้นโค้งกำลังสามค่าสูงสุด 2.5E-02 เมตร คา่ต่ำสุด 2E-06 เมตร และอยู่ในช่วง
ค่าต่าง 2E-06-1E-03 เมตร จำนวน 303 ข้อมูล การประมาณค่าช่วงยีออยด์อันดูเรชั่นใช้สมการเส้นโค้งกำลังสองให้ค่าช่วงต่ำสุดและจำนวนข้อมูล
ใกลัเคียงมากที่สุด 
คำสำคัญ: ค่าระดับ, การประมาณค่าช่วง, ยีออยด์, ยีออยด์อันดูเรชั่น, การรังวัดดาวเทียมกำหนดตำแหน่งโลก 

Abstract 

Interpulation of geoid undulation this is to find the average value of geoid undulation database in development of precise 
geoid model of thailand project. By using bi-linear equation, bi-quadratic equation and bi-cubic equation to compare calculate 
with find geoid undulation by program of development of precise geoid model of thailand project. Geoid Undulation is the 
vertical distance between the ellipsoid surface with the geoid surface or mean sea level surface. The ellipsoid was used 
(World Geodetic System 1984: WGS84) and the geoid was used spirit leveling or gravimetry. Geoid undulation are very 
important to measurement survey with global navigation satellite system (GNSS) the height value is the ellipsoid height, which 
is required in construction the height value want above mean sea level (Orthometric Height).  Database in development of 
precise geoid model of thailand project at one minute resolution or a grid distance of approximately 1852x1852 m. The initial 
latitude at 3 degrees north, longitude at 95 degrees east. The 780 column 1200 row grid is a database for interpolation to find 
the mean geoid undulation. 

Interpulation of geoid undulation was used with 411 data. The difference geoid undulation was obtained from the bi-
linear equation maximum 3.2E-02 m. minimum 4E-06 m. and difference range 4E-06-1E-03 m. are 299 data, the bi-quadratic 
equation maximum 2.5E-02 m. minimum 1E-06 m. and difference range 1E-06-1E-03 m. are 319 data, the bi-cubic equation 
maximum  2.5E-02 m. minimum 2E-06 m. and difference range 2E-06-1E-03 m. are 303 data. Interpulation of geoid undulation 
was used bi-quadratic equation to gave the minimum and nearest amount of data. 
Keywords: Elevation, Interpolation, Geoid, Geoid Undulation, GNSS 
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1. บทนำ 

การประมาณค่าช่วงยีออยด์อันดูเรชั่น เป็นการหาค่าเฉลี่ยของ
ฐานข้อมูลยีออยด์อันดูเรชั่นในโครงการพัฒนาแบบจำลองยีออยด์
ความละเอียดสูงของประเทศไทย[1] ฐานข้อมูลยีออยด์อันดูเรชั่นได้
จากการสร้างพื้นผิวยีออยด์ กับพื้นผิวรูปทรงรี โดยพื้นผิวยีออยด์ได้
จากการรังวัดค่าระดับ(Spirit Leveling) และการรังวัดแรงโน้มถ่วง
โลก(Gravimetry) พื ้นผิวร ูปทรงรีใช ้พื ้นหลักฐานสากล(World 
Geodetic Systme 1984 : WGS84) ดังนั ้นค่าระหว่างพื ้นผิวทั้ง
สองเรียกว่า ยีออยด์อันดูเรชั่น(Geoid Undulation) มีความสำคัญ
มากต่อการร ังว ัดด ้วยดาวเท ียมกำหนดตำแหน่งโลก(Global 
Navigation Satellite System : GNSS) เนื ่องจากการรังวัดด้วย
ดาวเทียมกำหนดตำแหน่งโลกจะได้ค่าความสูงบนพื้นหลักฐานของ
ร ูปทรงร ี  ซ ึ ่ งในงานก ่อสร ้างต ้องการค ่าความส ูงบนพ ื ้นผิว
ระดับน้ำทะเลปานกลาง จึงจำเป็นต้องทำการแปลงข้อมูลค่าความ
สูงจากการรังวัดด้วยตาวเทียมกำหนดตำแหน่งโลกให้เป็นค่าความสูง
บนพ้ืนผิวระดับน้ำทะเลปานกลาง 

ฐานข้อมูลยีออยด์อันดูเรชั่นจากโครงการพัฒนาแบบจำลองยี
ออยด์ความละเอียดสูงของประเทศไทย[1] ได้จัดทำและเผยแพร่ให้
ใช้ มีขอบเขตความละเอียดขนาดกริดหนึ่งลิปดา(1’x1’) หรือระยะก
ริดประมาณ 1852x1852 เมตร ขอบเขตเริ่มต้นละติจูดที่ 3 องศา
เหนือ ลองจิจูดที่ 95 องศาตะวันออก ข้อมูลกริดขนาด 780 หลัก 
1200 แถว กำหนดเป็นโปรแกรมเรียกใช้ TGM2017.exe และ
ฐานขอ้มูล TGM2017.asc 

การประมาณค่าช ่วงย ีออยด์อ ันด ูเรช ั ่น จึงใช ้ฐานข้อมูล 
TGM2017.asc ซึ่งสามารถเปิดได้ด้วยโปรแกรมเอ็กซ์เซล ทำการ
คำนวณหาค่ายีออยด์อันดูเรชั่น โดยใช้สมการเส้นตรง(Bi-Linear) 
สมการเส้นโค้งกำลังสอง(Bi-Quadratic) และสมการเส้นโค้งกำลัง
สาม(Bi-Cubic) ทำการเปรียบเทียบกับข้อมูลยีออยด์อันดูเรชั่นของ
โครงการพัฒนาแบบจำลองยีออยด์ความละเอียดสูงของประเทศไทย
[1] 

การเขียนสูตรการคำนวณใช้โปรแกรมเอ็กซ์เซลบนตารางการ
ทำงาน และเขียนโปรแกรมวีบีเอบนโปรแกรมเอ็กซ์เซล เพื่อช่วยใน
การคำนวณหาค่ายีออยด์อันดูเรชั่นจากสมการทั้งสาม และทำการ
เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้ 

1.1. วัตถุประสงค์ 

1.1.1. การเปรียบเทียบค่ายีออยด์อันดูเรชั่นจากการ
ประมาณค่าช่วง ด้วยสมการเส้นตรง สมการเส้น
โค้งกำลังสอง และสมการเส้นโค้งกำลังสาม 

1.1.2. สร้างแบบจำลองการคำนวณด้วยสมการหา
ค่าประมาณของฐานข้อมูลยีออยด์อันดูเรชั่นบน
โปรแกรมเอ็กซ์เซล  

1.2. ขอบเขตการศึกษา 

1.2.1. ฐานข้อมูลจากโครงการพัฒนาแบบจำลองยี
ออยด์ความละเอียดสูงของประเทศไทย 

TGM2017.ASC 

1.2.2. ใช้โปรแกรมเอ็กซ์เซลในการสร้างแบบจำลอง
การคำนวณและเขียนโปรแกรมวีบีเอบน
โปรแกรมเอ็กซ์เซล 

1.3. ประโยชน์ที่ได้รับ 

1.3.1. สามารถใช้ฐานข้อมูลจากโครงการพัฒนา
แบบจำลองยีออยด์ความละเอียดสูงของ
ประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง 

1.3.2. รู้ เข้าใจ และสามารถนำสมการเส้นตรง สมการ
เส้นโค้งกำลังสอง และสมการเส้นโค้งกำลังสาม 

ประมาณค่าช่วงได้อย่างถูกต้อง 

2. หลักการและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

2.1. พ้ืนผิวอ้างอิงในงานสำรวจ 

การประมาณค่าช่วงยีออยด์อันดูเรชั่น ยึดโยงกับการรังวัดใน
งานสำรวจ โดยโครงการพัฒนาแบบจำลองยีออยด์ความละเอียดสูง
ของประเทศไทย[1] สร้างพื ้นผิวยีออยด์ขึ ้นด้วยการรังวัดทาง
ภาคพื้นดิน การระดับและการรังวัดแรงโน้มถ่วงโลก การรังวัดทาง
อากาศ การถ่ายภาพทางอากาศ และการรังวัดทางอวกาศ การรังวัด
ด้วยดาวเทียมกำหนดตำแหน่งโลก การรังวัดที่กล่าวมานี้ก็ยึดโยงกับ
พื้นหลักฐานอ้างอิงที่ใช้ในงานสำรวจ คือ พื้นผิวโลก(Topographic 
Surface) พ้ืนผิวระดับ(Geoid) และพ้ืนผิวรูปทรงรี(Ellipsoid) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 1  พ้ืนหลักฐานอ้างอิง 

สมการหาค่า H = h - N        ( 1 ) 

H ความสูงระดับน้ำทะเลปานกลาง (Orthometric Height) 
h ความสูงบนรูปทรงรี (Ellipsoid Height) 
N ยีออยด์อันดูเรชั่น (Geoid Undulation) 

 Geoid  

Ellipsoid 
Spheroid  

H 
N 

h 
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2.2. การประมาณค่าโดยสมการเส้นตรง 

การประมาณค่าโดยสมการเส้นตรง(Linear Interpolation)  
เป็นการหาค่าประมาณในทิศทางเดียวหรือหนึ่งมิติ ส่วนการหา
ประมาณค่าช่วงโดยสมการเส้นตรงในสองทิศทางหรือสองมิติ 
เรียกว่า ไบรีเนียร์(Bilinear Interpolation)  
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2  สมการเส้นตรงหนึ่งมิติ(Linear Interpolation) 

 
 

 

 

 

 

รูปที่ 3  สมการเส้นตรงสองมิติ(BiLinear Interpolation) 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลและค่าที่ต้องการประมาณค่าช่วง 

 
จากตารางที่ 1 ฐานข้อมูลโครงการพัฒนาแบบจำลองยีออยด์

ความละเอียดสูงของประเทศไทย[1] จะกำหนดค่ายีออยด์อันดูเรชั่น
(N) ด้วยพิกัดภูมิศาสตร์(Latitude,Longitude) เมื ่อทำการรังวัด
ด้วยการสำรวจด้วยดาวเทียมกำหนดตำแหน่งโลก(GNSS) ก็จะได้ค่า
(Latitude! ,Longitude! ,Ellipsoid height!) ซึ่งถ้าต้องการความสูง
เหนือระดับน้ำทะเลปานกลางก็จะต้องทำการแปลงค่าด้วยสมการ
ที่(1) ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องทำการประมาณค่าช่วงของยีออยด์อัน
ดูเรชั่น(N!) จากฐานข้อมูล 
สมการเส้นตรง(BiLinear Interpolation) แบบสูตร 
       N?   = ! !

N11   

 ! !
N12   

 ! !
N21   

 ! !
N22   

ให้ตัวแปร         ( 2 ) 
    Latitude1 = Lat1 ; Latitude2 = Lat2 เป็นค่าละติจูด 
    Longitude1 = Lon1 ; Longitude2 = Lon2 เป็นค่าลองจิจูด 
    N11,N12,N21,N22 เป็นค่ายีออยด์อันดูเรชั่น 
    Latitude! = Lat! ; Longitude! = Lon! ตำแหน่งค่าพิกัด 
 ภูมิศาสตร์ที่ต้องการหาค่ายีออยด์อันดูเรชั่น 
    N? = ค่ายีออยด์อันดูเรชั่นจากการประมาณค่าช่วงด้วย 
 สมการเส้นตรงไบรีเนียร์(Bilinear Interpolation) 
สมการเส้นตรง(BiLinear Interpolation) แบบเมทริกซ์ 
f(N) = a0 + a1*Lon + a2*Lat + a3*Lon*Lat    ( 3 ) 
1    Lon1    Lat1    Lon1 ∗ Lat1
1    Lon1    Lat2    Lon1 ∗ Lat2
1    Lon2    Lat1    Lon2 ∗ Lat1
1    Lon2    Lat2    Lon2 ∗ Lat2

a0
a1
a2
a3

 = 

f N11
f N12
f N21
f N22

 

 
หาค่าสัมประสิทธิ์ตัวแปร a0,a1,a2,a3 ด้วยวิธีการคำนวณค่า

โดยเมทริกซ์ จากนั้นแทนค่าสัมประสิทธิ์เข้าในสมการท่ี(3) และค่า
พิกัดภูมิศาสตร์ที่ต้องการ เพ่ือหาค่ายีออยด์อันดูเรชั่น(N) 

2.3. การประมาณค่าโดยสมการเส้นโค้งกำลังสอง 

การประมาณค่าโดยสมการเส้นโค ้งกำลังสอง(Quadratic 
Interpolation or Polynomial Degree 2) เป็นการหาค่าประมาณ
ในทิศทางเดียวหรือหนึ่งมิติ ส่วนการหาประมาณค่าช่วงโดยสมการ
เส้นโค้งกำลังสองในสองทิศทางหรือสองมิติ เรียกว่า ไบควอดราติก
(BiQuadratic Interpolation) 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4  สมการเส้นโค้งหนึ่งมิติ(Quadratic Interpolation) 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5  สมการเส้นโค้งสองมิติ(Quadratic Interpolation) 

จากรูปที่ 5 สมการเส้นโค้งสองมิติ สามารถเขียนเป็นสมการได้
ดัง สมการที่(4)  

Longitude1 Longitude ! Longitude2

Latitude1 N11 N12

Latitude ! N ?

Latitude2 N21 N22

X1 
X2 

Y1 
Y2 

N1 

N2 
N? 

N? 
N21 N22 

N11 
N12 

X1,Y1 X2,Y1 

X1,Y2 X2,Y2 

N? 

X1 X2 X3 X4 

N1 

X! 

N2 
N3 

N4 

N? 

X1,Y1 X2,Y1 X3,Y1 X4,Y1 

X1,Y4 X4,Y4 

N11 

N14 

N41 N42 N43 
N44 

N21 N31 
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N = a0 + a1*Lon + a2*Lat + a3*Lon2 + a4*Lat2 + 
a5*Lon*Lat  
      + a6*Lon2*Lat + a7*Lon*Lat2 + a8*Lon2*Lat2    ( 4 ) 
ให้ความหมายตัวแปร 
N = ค่ายีออยด์อันดูเรชั่นจากการประมาณค่าช่วงด้วย 
       สมการเส้นโค้งกำลังสอง(BiQuadratic Interpolation) 
a0,a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7,a8 ค่าสัมประสิทธิ์ 
Lon = (LonGrid – LonAvg) 
LonGrid = ค่าลองจิจูดกริดจากฐานข้อมูลกริด 
LonAvg = ค่าเฉลี่ยลองจิจูดกริดส่ีชุดข้อมูล 
Lat = (LatGrid – LatAvg) 
LatGrid = ค่าละติจูดกริดจากฐานข้อมูลกริด 
LatAvg = ค่าเฉลี่ยละติจูดกริดส่ีชุดข้อมูล 

หาค่าสัมประสิทธิ ์ตัวแปร a0,a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7,a8 ด้วย
วิธีการคำนวณเทคนิคการปรับแก้กำลังสองน้อยที่สุด(Least Squat) 
จากน้ันแทนค่าสัมประสิทธิ์เข้าในสมการท่ี(4) และค่าพิกัดภูมิศาสตร์
ที่ต้องการ เพ่ือหาค่ายีออยด์อันดูเรชั่น(N) 
 

2.4. การประมาณค่าโดยสมการเส้นโค้งกำลังสาม 

การประมาณค่าโดยสมการเส้นโค้งกำลังสาม(Cubic 
Interpolation or Polynomial Degree 3) เป็นการหาค่าประมาณ
ในทิศทางเดียวหรือหนึ่งมิติ ส่วนการหาประมาณค่าช่วงโดยสมการ
เส้นโค้งกำลังสองในสองทิศทางหรือสองมิติ เรียกว่า ไบคิวบิก
(BiCubic Interpolation) 

จากรูปที่ 5 สมการเส้นโค้งสามมิติ สามารถเขียนเป็นสมการได้
ดัง สมการที่(5)  
N = a0 + a1*Lon + a2*Lat + a3*Lon2 + a4*Lon*Lat + 
a5*Lat2  
     + a6*Lon3 + a7*Lon2*Lat + a8*Lon*Lat2 + a9*Lat3 ( 5 ) 
ให้ความหมายตัวแปร 
N = ค่ายีออยด์อันดูเรชั่นจากการประมาณค่าช่วงด้วย 
       สมการเส้นโค้งกำลังสาม(BiCubic Interpolation) 
a0,a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7,a8,a9 ค่าสัมประสิทธิ์ 
Lon = (LonGrid – LonAvg) 
LonGrid = ค่าลองจิจูดกริดจากฐานข้อมูลกริด 
LonAvg = ค่าเฉลี่ยลองจิจูดกริดส่ีชุดข้อมูล 
Lat = (LatGrid – LatAvg) 
LatGrid = ค่าละติจูดกริดจากฐานข้อมูลกริด 
LatAvg = ค่าเฉลี่ยละติจูดกริดส่ีชุดข้อมูล 

หาค่าส ัมประสิทธ ิ ์ต ัวแปร a0,a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7,a8,a9 
ด้วยวิธีการคำนวณเทคนิคการปรับแก้กำลังสองน้อยที่สุด(Least 

Squat) จากนั้นแทนค่าสัมประสิทธิ์เข้าในสมการที่(5) และค่าพิกัด
ภูมิศาสตร์ที่ต้องการ เพ่ือหาค่ายีออยด์อันดูเรชั่น(N) 

2.5. เทคนิคการปรับแก้กำลังสองน้อยที่สุด 

การปรับแก้กำลังสองน้อยที ่สุดเป็นแบบจำลองสำหรับการ
แก้ปัญหาของระบบสมการท่ีมีข้อมูลมากกว่าตัวแปรค่าสัมประสิทธิ์ที่
ต้องการคำนวณหา  
V = AX – L         ( 6 ) 

A = ค่าละติจูดและลองจิจูดในสมการเป็นเมทริกซ์ 
X = ค่าสัมประสิทธิ์ที่ต้องการหา 
L = ค่ายีออยด์อันดูเรชั่น 

X = (ATA)-1*(ATL)         ( 7 ) 

3. การดำเนินงาน 

3.1. ภาพรวมข้ันตอนการดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6  แผนผังภาพรวมขั้นตอนการดำเนินงาน 

 
  

เร่ิมต้น 

TGM2017.asc 
TGM2017.exe 

BiLinear 
BiQuadratic , BiCubic 

Excel Worksheets 
Excel Functions 

ผลลัพธ์และการ
เปรียบเทียบ 

สรุปผล 
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3.2. ขั้นตอนการคำนวณโดยสมการเส้นตรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

รูปที่ 7  ขั้นตอนการคำนวณโดยสมการเส้นตรง 

การคำนวณประมาณค่าช่วงยีออยด์อันดูเรชั่น โดยสมการ
เส้นตรง คำนวณบนตารางเอ็กซ์เซล และเขียนเป็นฟังก์ชั่นในการ
คำนวณ โดยการอ่านค่าฐานข้อมูลจาก TGM2017.asc มาไว้บน
ตารางเอ็กซ์เซล กำหนดค่าละติจูดและลองจิจูดที่ต้องการหาค่ายี
ออยด์อันดูเรชั่น ทำการดึงค่าฐานข้อมูลระหว่างค่าที่กำหนดที่
ต้องการหา มาส่ีชุดข้อมูล เข้าสูตรสมการเส้นตรง ก็จะคำนวณค่ายี
ออยด์อันดูเรชั่น ตรวจสอบโดยการพิจารณาค่ายีออยด์อันดูเรชั่นที่
คำนวณได้อยู่ระหว่างค่ายีออยด์อันดูเรชั่นในส่ีชุดข้อมูล 

3.3. ขั้นตอนการคำนวณโดยสมการเส้นโค้งกำลังสอบและ
สมการเส้นโค้งกำลังสาม 

การคำนวณประมาณค่าช่วงยีออยด์อันดูเรชั่น โดยสมการเส้น
โค้งกำลังสอง(BiQuadratic Interpolation) และสมการโค้งกำลัง
สาม(BiCubic Interpolation) โดยสร้างแบบจำลองบนตารางเอ็กซ์
เซลอ่านค่าจากฐานข้อมูล TGM2017.asc ทั้งหมดสิบหกจุด รอบค่า
พิกัดภูมิศาสตร์ทีต้องการประมาณค่าช่วงยีออยด์อันดูเรชั่น หาค่า
สัมประสิทธิ์โดยใช้เทคนิคการปรับแก้กำลังสองน้อยที่สุด(Least 
Square Adjustment)  หาค่าเศษเหลือ และแทนค่าสัมประสิทธิ์เข้า
สมการเพ่ือคำนวณหาค่ายีออยด์อันดูเรชั่น ตรวจสอบความถูกต้อง 
และเขียนเป็นฟังก์ชั่นในการคำนวณหาบนตารางเอ็กซ์เซล 

การประมาณค่าช่วงยีออยด์อันดูเรชั่นที่จุดภูมิศาสตร์ใดๆ 
จะต้องทำการอ่านค่าจากฐานข้อมูล แล้วทำการหาค่าสัมประสิทธิ์
ใหม่ทุกคร้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8  ขั้นตอนการคำนวณโดยสมการเส้นตรง 

4. ผลการดำเนินงาน 

การอ่านข้อมูลจากไฟล์ TGM2017.asc เข้าในตารางข้อมูลใน
โปรแกรมเอ็กซ์เซล สามารถเปิดไฟล์ TGM2017.asc ได้เหมือนกับ
การเปิดข้อความตัวอักษร ซึ่งค่าที่อ่านได้จะไม่มีค่าละติจูดและ
ลองจิจูด จำเป็นต้องใช้โปรแกรม TGM2017.exe ทดสอบหาค่ายี
ออยด์อันดูเรชั่น ปรากฏว่า ค่าละติจูดและค่าลองจิจูดจะเร่ิมต้นที่
มุมซ้ายบนของตารางข้อมูลในเอ็กซ์เซล แถวจะเป็นค่าลองจิจูด และ
หลักจะเป็นค่าละติจูด ช่องละหนึ่งลิปดา 

รูปที่ 9  ตารางฐานข้อมูลยีออยด์อันดูเรชั่น 

เร่ิมต้น 

TGM2017.asc 



TGM2017.asc 
4 Point 

N 

จบการคำนวณ 

Bilinear Equation 

เร่ิมต้น 

TGM2017.asc 



TGM2017.asc 
16 Point 

N 

จบการคำนวณ 

BiQuadratic or 
BiCubic Equation 

By 
Least Square Adjustment 

New 


New 
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4.1. ผลการประมาณคา่ยีออยด์อันดูเรชัน่โดยสมการ
เส้นตรง(BILINEAR INTERPOLATE) 

ผลการประมาณค่ายีออยด์อันดูเรชั่นโดยใช้สมการเส้นตรง ได้
จากการคำนวณบนตารางเอ็กซ์เซล การเขียนฟังก์ชั่น และเขียน
โปรแกรมวีบีเอ ตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้ มีค่ายีออยด์อันดูเรชั่นเท่ากัน
ดังรูปที่ 10 

 
รูปที่ 10  การประมาณค่ายีออยด์อันดูเรชั่นโดยสมการเส้นตรง 

การเปรียบเทียบผลการคำนวณประมาณค่ายีออยด์อันดูเรชั่น
จากโปรแกรม TGM2017.exe กับการสร้างฟังก์ชั่นการประมาณค่า
ยีออยด์อันดูเรชั่นโดยใช้สมการเส้นตรง(BiLinear Interpolation) 
ได้ค่าต่างจากการประมวลผลใช้อันตรภาคชั ้นละ 0.001 เมตร 
จำนวณ 411 ข้อมูล ได้ผลลัพธ์ดังรูปที่ 11 

 

 
รูปที่ 11  การเปรียบเทียบประมาณค่ายีออยด์อันดูเรชั่นโดยสมการ

เส้นตรง(BiLinear Interpolation) 

4.2. ผลการประมาณคา่ยีออยด์อันดูเรชัน่โดยสมการเส้น
โค้งกำลังสอง(BIQUADRATIC INTERPOLATE) 

ผลการประมาณค่ายีออยด์อันดูเรชั่นโดยใช้สมการเส้นโค้งกำลัง
สอง ได้จากการคำนวณบนตารางเอ็กซ์เซล การเขียนฟังก์ชั่น และ
เขียนโปรแกรมวีบีเอ ตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้ มีค่า  ยีออยด์อันดูเรชั่น
เท่ากันดังรูปที่ 12 

 
รูปที่ 12  การประมาณค่ายีออยด์อันดูเรชั่นโดยสมการเส้นโค้งกำลัง

สอง 

การเปรียบเทียบผลการคำนวณประมาณค่ายีออยด์อันดูเรชั่น
จากโปรแกรม TGM2017.exe กับการสร้างฟังก์ชั่นการประมาณค่า
ยีออยด์อันดูเรชั ่นโดยใช้สมการเส้นโค้งกำลังสอง(BiQuadratic 
Interpolation) ได้ค่าต่างจากการประมวลผลใช้อันตรภาคชั ้นละ 
0.001 เมตร จำนวณ 411 ข้อมูล ได้ผลลัพธ์ดังรูปที่ 13 

 

 
รูปที่ 13  การเปรียบเทียบประมาณค่ายีออยด์อันดูเรชั่นโดยสมการ

เส้นโค้งกำลังสอง(BiQuadratic Interpolation) 

4.3. ผลการประมาณคา่ยีออยด์อันดูเรชัน่โดยสมการเส้น
โค้งกำลังสาม(BICUBIC INTERPOLATE) 

ผลการประมาณค่ายีออยด์อันดูเรชั่นโดยใช้สมการเส้นตรง ได้
จากการคำนวณบนตารางเอ็กซ์เซล การเขียนฟังก์ชั่น และเขียน
โปรแกรมวีบีเอ ตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้ มีค่ายีออยด์อันดูเรชั่นเท่ากัน
ดังรูปที่ 14 

 
รูปที่ 14  การประมาณค่ายีออยด์อันดูเรชั่นโดยสมการเส้นโค้งกำลัง

สาม 

การเปรียบเทียบผลการประมาณค่ายีออยด์อันดูเรชั ่นจาก
โปรแกรม TGM2017.exe กับการสร้างฟังก์ชั่นการประมาณค่ายี
ออยด ์อ ันด ู เรช ั ่น โดยใช ้สมการเส ้นโค ้ งกำล ั งสาม (BiCubic 

ป้อนขอ้มูล
3<ละตจูิด<23 องศา ลปิดา พิลปิดา องศา.เศษองศา องศา ลปิดา พิลปิดา องศา.เศษองศา

95<ลองจจูิด<108 13 20 30 13.34166667 101 5 2 101.0838889

อ่านฐานขอ้มูล 101.08333 101.1

TGM2017 13.333333 ‐28.081 ‐28.009 ‐28.0805

13.35 ‐28.085 ‐28.008 ‐28.0805

‐28.0805

ละตจูิด ลองจจูิด

ค่ายีออยดอ์ันดูเรชัน
โปรแกรม
สูตร
ฟังกชั์น

หมุด ละตจูิด ลองจจูิด N by TGM2017.exe Function LatLongToNudt Function InTPLbyLong Function‐TGM2017 ค่าต่าง
1 14.86872389 100.0223578 ‐33.11325 ‐33.11331907 ‐33.11331907 ‐0.00007 0.0000691

2 15.12063694 100.2655864 ‐32.71304 ‐32.71309266 ‐32.71309266 ‐0.00005 0.0000527

3 15.57988833 100.1242844 ‐33.48126 ‐33.48224429 ‐33.48224429 ‐0.00098 0.0009843

4 15.23045389 100.1815936 ‐33.04782 ‐33.0479833 ‐33.0479833 ‐0.00016 0.0001633

5 15.75603111 99.81687389 ‐34.31591 ‐34.31622693 ‐34.31622693 ‐0.00032 0.0003169

6 14.90392111 99.67891639 ‐34.12216 ‐34.12380788 ‐34.12380788 ‐0.00165 0.0016479

7 15.5835625 99.86142056 ‐34.12872 ‐34.12787722 ‐34.12787722 0.00084 0.0008428

8 15.03664778 99.59909 ‐34.44416 ‐34.44406747 ‐34.44406747 0.00009 0.0000925

9 15.25488639 99.67906083 ‐34.38158 ‐34.38165922 ‐34.38165922 ‐0.00008 0.0000792

10 15.07892 100.93066 ‐30.85583 ‐30.85446501 ‐30.85446501 0.00136 0.0013650

11 14.79891667 100.65383 ‐31.3645 ‐31.36371154 ‐31.36371154 0.00079 0.0007885

12 15.23278889 100.6560672 ‐31.63628 ‐31.63705254 ‐31.63705254 ‐0.00077 0.0007725

อนัตรภาคชนัละ 0.001 เมตร จํานวนคา่ตา่ง
0.0000040‐0.001 299

0.001‐0.002 64

0.002‐0.003 18

0.003‐0.004 13

0.004‐0.005 3

0.005‐0.006 2

0.006‐0.007 1

0.010‐0.011 2

0.014‐0.015 1

0.015‐0.016 1

0.016‐0.017 1

0.017‐0.018 1

0.018‐0.019 1

0.019‐0.02 1

0.022‐0.023 1

0.024‐0.025 1

0.031‐0.032 1

ขอ้มูลทงัหมด 411

ป้อนขอ้มูล
3<ละตจูิด<23 องศา ลปิดา พิลปิดา องศา.เศษองศา องศา ลปิดา พิลปิดา องศา.เศษองศา

95<ลองจจูิด<108 13 42 55.12 13.71531111 100 32 16.44 100.5379 Cal Sheet ‐30.3823

Cal Function ‐30.3823

อ่านฐานขอ้มูล 100.5166667 100.5333333 100.55 100.5666667 LonAvg 100.5416667 Cal Sub ‐30.3823

TGM2017 13.68333333 ‐30.371 ‐30.322 ‐30.272 ‐30.223

13.7 ‐30.407 ‐30.36 ‐30.311 ‐30.26

13.71666667 ‐30.447 ‐30.399 ‐30.349 ‐30.296

13.73333333 ‐30.486 ‐30.437 ‐30.386 ‐30.331

LatAvg

13.70833333

ละตจูิด ลองจจูิด Geoid

Undulation

หมุด ละตจูิด ลองจจูิด N by TGM2017.exe BiQuadratic ค่าต่าง
1 14.86872389 100.0223578 ‐33.11325 ‐33.11296942 0.00028058

2 15.12063694 100.2655864 ‐32.71304 ‐32.7135458 ‐0.00050580

3 15.57988833 100.1242844 ‐33.48126 ‐33.48196731 ‐0.00070731

4 15.23045389 100.1815936 ‐33.04782 ‐33.04840446 ‐0.00058446

5 15.75603111 99.81687389 ‐34.31591 ‐34.31537068 0.00053932

6 14.90392111 99.67891639 ‐34.12216 ‐34.12156464 0.00059536

7 15.5835625 99.86142056 ‐34.12872 ‐34.12875067 ‐0.00003067

8 15.03664778 99.59909 ‐34.44416 ‐34.44535218 ‐0.00119218

9 15.25488639 99.67906083 ‐34.38158 ‐34.38188116 ‐0.00030116

10 15.07892 100.93066 ‐30.85583 ‐30.85603689 ‐0.00020689

11 14.79891667 100.65383 ‐31.3645 ‐31.36394859 0.00055141

12 15.23278889 100.6560672 ‐31.63628 ‐31.6369589 ‐0.00067890

อนัตรภาคชนัละ 0.001 เมตร จํานวนคา่ตา่ง
0.000001‐0.001 316

0.001‐0.002 51

0.002‐0.003 22

0.003‐0.004 6

0.004‐0.005 2

0.005‐0.006 1

0.008‐0.009 3

0.009‐0.010 1

0.010‐0.011 2

0.011‐0.012 1

0.012‐0.013 1

0.013‐0.014 1

0.014‐0.015 1

0.015‐0.016 1

0.017‐0.018 1

0.024‐0.025 1

Grand Total 411

ป้อนขอ้มูล
3<ละตจูิด<23 องศา ลปิดา พิลปิดา องศา.เศษองศา องศา ลปิดา พิลปิดา องศา.เศษองศา

95<ลองจจูิด<108 13 42 55.12 13.71531111 100 32 16.44 100.5379 Cal Sheet ‐30.3822849

Cal Function ‐30.3822849

100.5166667 100.5333333 100.55 100.5666667 LonAvg 100.5416667 Cal Sub ‐30.3822849

13.68333333 ‐30.371 ‐30.322 ‐30.272 ‐30.223

13.7 ‐30.407 ‐30.36 ‐30.311 ‐30.26

13.71666667 ‐30.447 ‐30.399 ‐30.349 ‐30.296

13.73333333 ‐30.486 ‐30.437 ‐30.386 ‐30.331

LatAvg

13.70833333

ละตจูิด ลองจจูิด Geoid

Undulation

อ่านฐานขอ้มูล
 TGM2017
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Interpolation) ได้ค่าต่างจากการประมวลผลโดยใช้อันตรภาคช้ัน
ละ 0.001 เมตร จำนวณ 411 ข้อมูล ได้ผลลัพธ์ ดังรูปที่ 15 

 

 
รูปที่ 15  การเปรียบเทียบประมาณค่ายีออยด์อันดูเรชั่นโดยสมการ

เส้นโค้งกำลังสาม(BiCubic Interpolation) 

5. สรุปผล 

การประมาณค่าช ่วงย ีออยด์อ ันด ูเรช ั ่น(Interpulation of 
Geoid Undulation) จากฐานข้อมูล TGM2017.asc ในโครงการ
พัฒนาแบบจำลองยีออยด์ความละเอียดสูงของประเทศไทย โดยใช้
สมการเส้นตรง(BiLinear Interpolation) สมการเส้นโค้งกำลังสอง
(BiQuadratic Interpolation) และสมการ เส ้น โค ้ งกำล ั งสาม
(BiCubic Interpolation) จำลองการคำนวณ สร้างฟังก์ช ั ่นและ
เขียนโปรแกรมบนโปรแกรมเอ็กซ์เซล เปรียบเทียบกับโปรแกรม
สำหรับการหาค่ายีออยด์อันดูเรชั่น TGM2017.exe จำนวนข้อมูล
ทั้งหมด 411 ข้อ ผลลัพธ์ที่ได้ในหัวข้อที่ 4 สรุปได้ว่า  

ก า ร เ ป ร ี ย บ เ ท ี ย บ โ ด ย ใ ช ้ ส ม ก า ร เ ส ้ น ต ร ง (Bi-Linear 
Interpolation) มีค่าต่ำสุด 4E-06 เมตร และสูงสุด 3.2E-02 เมตร 
ค่าต่างของหมุด 411 ข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 4E-06-1E-03 เมตร 
ทั้งหมด 299 ข้อมูล 

การเปรียบเทียบโดยใช้สมการเส้นโค้งกำลังสอง(Bi-Quadratic 
Interpolation) มีค่าต่ำสุด 1E-06 เมตร และสูงสุด 2.5E-02 เมตร 
ค่าต่างของหมุด 411 ข้อมูล ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 1E-06-1E-03 เมตร 
ทั้งหมด 316 ขอ้มูล 

การเปรียบเทียบโดยใช้สมการเส้นโค้งกำลังสาม(Bi-Cubic 
Interpolation) มีค่าต่ำสุด 2E-06 เมตร และสูงสุด 2.5E-02 เมตร 
ค่าต่างของหมุด 411 ข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 2E-06-1E-03 เมตร 
ทั้งหมด 303 ข้อมูล 

5.1. ข้อเสนอแนะ 

การประมาณค่าช่วงยีออยด์อันดูเรชั่น พบว่าการใช้สมการเส้น
โค้งกำลังสองให้ค่ายีออยด์อันดูเรชั่นมีความใกล้เคียงมากกว่าการใช้
สมการเส้นตรง และสมการเส้นโค้งกำลังสาม ข้อเสนอแนะ  

5.1.1. ทดสอบและเปรียบเทียบการรังวัดระดับโดยการ
รังวัดด้วยดาวเทียมกำหนดตำแหน่งโลก(GNSS) 
กับการเดินระดับ เปรียบเทียบคา่ระดับและ
เปรียบเทียบค่าต่าง(DIFF) 

5.1.2. สร้างกริดจากฐานข้อมูลเดิม TGM2017.ASC โดย
มีขนาดกริดละเอียดขึ้นเป็น 10X10 พิลิปดา หรือ
ขนาด 20X20 พิลิปดา หรือเป็นพ้ืนที่ของการใช้
งาน 

6. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณหน่วยงานของโครงการพัฒนาแบบจำลองยีออยด์
ความละเอียดสูงของประเทศไทย ที่เผยแพร่ข้อมูล และผู้เกี่ยวข้อง
ทุกท่าน 

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สาขา
วิศวกรรมสำรวจ เอ้ือเฟ้ือสถานท่ีในการทำงาน 

ขอขอบคุณ เว็บไซด์สำหรับสืบค้น ค้นหาข้อมูล 
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หมุด ละตจูิด ลองจจูิด N by TGM2017.exe BiCubic ค่าต่าง
1 14.86872389 100.0223578 ‐33.11325 ‐33.11322853 0.00002147

2 15.12063694 100.2655864 ‐32.71304 ‐32.7134488 0.00040880

3 15.57988833 100.1242844 ‐33.48126 ‐33.48189303 0.00063303

4 15.23045389 100.1815936 ‐33.04782 ‐33.04861519 0.00079519

5 15.75603111 99.81687389 ‐34.31591 ‐34.31613099 0.00022099

6 14.90392111 99.67891639 ‐34.12216 ‐34.12267486 0.00051486

7 15.5835625 99.86142056 ‐34.12872 ‐34.12837133 0.00034867

8 15.03664778 99.59909 ‐34.44416 ‐34.44468937 0.00052937

9 15.25488639 99.67906083 ‐34.38158 ‐34.38166777 0.00008777

10 15.07892 100.93066 ‐30.85583 ‐30.85542286 0.00040714

11 14.79891667 100.65383 ‐31.3645 ‐31.36444234 0.00005766

12 15.23278889 100.6560672 ‐31.63628 ‐31.636089 0.00019100

อนัตรภาคชนัละ 0.001 เมตร จํานวนคา่ตา่ง
0.000002‐0.001 303

0.001‐0.002 57

0.002‐0.003 22

0.003‐0.004 8

0.004‐0.005 7

0.005‐0.006 2

0.007‐0.008 1

0.010‐0.011 1

0.012‐0.013 1

0.013‐0.014 1

0.014‐0.015 3

0.017‐0.018 1

0.020‐0.021 1

0.023‐0.024 1

0.024‐0.025 2

Grand Total 411
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การเปรียบเทียบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเก็บพิกัดต้นไม้ในงานก่อสร้างทาง ระหว่างกลอ้งโททอลสเตชั่นและอุปกรณ์จีพี
เอสแบบพกพา และโทรศัพท์สมารต์โฟน 

ASSESSMENT OF CONSTRUCTION SURVEYING EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS FOR LOCATING ROADSIDE TREE 
USING A TOTAL STATION, A HANDHELD GPS, AND A LOW-COST SMARTPHONE GPS DEVICE 

ยศนันทน์ สุวรรณ 1, มานพ แก้วโมราเจริญ 2 
1 นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 

2ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
*Corresponding author address: yotsanansuwan@gmail.com 

บทคัดย่อ 

ในการก่อสร้างถนนการเก็บพิกัดวัตถุต่าง ๆที่อยู่บนพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้างถือเป็นกระบวนการการทำงานอันดับแรกๆของการก่อสร้างถนน 
และมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการเวลาการก่อสร้างของโครงการเพราะหากบริหารจัดการในกระบวนการสำรวจรังวัดได้ดีมีประสิทธิภาพไม่
ล่าช้าย่อมส่งผลให้การก่อสร้างในส่วนอื่น ๆของโครงการเริ่มก่อสร้างได้รวดเร็วยิ่งขึ้นทำให้เพิ่มโอกาสที่จะก่อสร้างถนนได้เสร็จก่อนหมดอายุสัญญา 
ดังนั้นการเลือกวิธีการ และอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการสำรวจรังวัดจึงถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในงานก่อสร้างถนนเพราะจะทำให้ใช้ต้นทุน เวลา 
และทรัพยากรที่มีได้อย่างคุ้มค่า โดยในการศึกษาคร้ังนี้จะทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการเก็บข้อมูลพิกัดของต้นไม้ที่ติดขัด
การก่อสร้างถนน โดยจะเปรียบเทียบระหว่างอุปกรณ์ทั้งหมด 3 ชนิด ได้แก่ กล้องโททอลสเตชั่น (Total Station) เครื่องรับสัญญาณGPS และ
แอพพลิเคชั่นหาพิกัดGPSบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ตโฟน ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าแต่ละเครื่องมือมีความเหมาะสมต่อการใช้งานในการเก็บพิกัดต้นไม้
ในการก่อสร้างถนนที่แตกต่างกันข้ึนอยู่กับเงื่อนไขเม่ือเปรียบเทียบในเรื่องของระยะเวลาหากต้องการการเก็บข้อมูลที่รวดเร็วควรจะเลือกใช้เครื่องGPSแบบพกพา 
แต่ถ้าต้องการประหยัดต้นทุนการทำงานควรเลือกใช้โทรศัพท์สมาร์ตโฟนจะดีกว่าเพราะต้นทุนในการทำงานต่อวันถูกกว่าและความแม่นยำยังมีความใกลเ้คยีงกัน
อีกด้วย 
คำสำคัญ: เก็บพิกัดต้นไม้, งานก่อสร้างถนน, เปรียบเทียบประสิทธิภาพประสิทธิผล, ต้นทุนในการเก็บพิกัดต้นไม้ 

Abstract 

In the road construction, the road data collection survey is one of the initial processes and is an essential component for 
the project time management. If the management of the survey process is well-organized, efficient and not delayed, it will 
result in other construction processes as the projects will begin construction earlier and will increase the chance of project 
completion before the contract expires. Therefore, the choosing of method and appropriate survey equipment would be the 
key success of road construction project because it will consume the costs, time and resources efficiently. This study will 
reveal the comparison of effectiveness and the performance of data collection survey of trees’ coordinates which inferred as 
road obstacle by comparing 3 types of devices, including TOTAL STATION camera, GPS receiver, and applications to locate 
GPS coordinates on smartphones. The result indicates that each tool is suitable for data collection surveys depending on the 
key purpose. For the limited time purpose, we should use a portable GPS. But if we would like to save the project costs, we 
had better select a smartphone because of a lower cost per day and the similar accuracy. 
Keywords: Tree coordinate collection, road construction, compare efficiency and efficiency, tree coordinate cost 
 

1. บทนำ 

ในการก่อสร้างถนนการเก็บพิกัดวัตถุต่าง ๆ ที่อยู่บนพื้นที่ที่จะ
ทำการก่อสร้างถือเป็นกระบวนการการทำงานอันดับแรก ๆ ของการ
ก่อสร้างถนน และมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการเวลาการ
ก่อสร้างของโครงการ เพราะหากบริหารจัดการในกระบวนการ
สำรวจรังวัดได้ดีมีประสิทธิภาพไม่ล่าช้าย่อมส่งผลให้การก่อสร้างใน

ส่วนอ่ืน ๆ ของโครงการเร่ิมก่อสร้างได้รวดเร็วยิ่งขึ้นทำให้เพ่ิมโอกาส
ที่จะก่อสร้างถนนได้เสร็จก่อนหมดอายุสัญญา  

ดังนั้นการเลือกวิธีการ และอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการ สำรวจ
รังวัดจึงถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในงานก่อสร้างถนนเพราะจะ
ทำให้ใช ้ต ้นทุน เวลา และทรัพยากรที ่ม ีได ้อย่างคุ้มค่าโดยใน
การศึกษาครั้งนี้จะทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพและประสิทธผิล
ของการเก็บข้อมูลพิกัดของต้นไม้ที่ติดขัดการก่อสร้างถนน โดยจะ
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เปรียบเทียบระหว่างอุปกรณ์ทั ้งหมด 3 ชนิด ได้แก่ กล้องโท
ทอลสเตช ั ่น  (Total Station) เคร ื ่ องร ับส ัญญาณ  GPS และ
แอพพลิเคชั่นหาพิกัด GPS บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ตโฟน 

1.1. ขอบเขตของการวจิัย 

งานวิจัยนี้จะทําการศึกษาโดยการใช้พื้นที่ในบริเวณโครงการ
ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข1001 สายเชียงใหม่ – บ้านโป่ง ช่วง
ระยะ กิโลเมตรท่ี 13+700 ถึง กิโลเมตรที่28+200 รวมระยะทาง 
14.500 กิโลเมตร ใช้กล้องโททอลสเตชั่น (Total Station) ยี่ห้อ
Topcon รุ่น OS Series ใช้เคร่ืองรับสัญญาณ GPS แบบพกพาย่ีห้อ 
Garmin ร ุ ่น  etrex 10 และใช้แอพพลิเคชั่นหาพ ิก ัดGPS บน
โทรศัพท์มือถือสมาร์ตโฟน ชื่อว่าแปลงพิกัด GPS โดยในอนาคตอาจ
มีอุปกรณ์เก็บพิกัดอ่ืนที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลกว่านี้ 

2. ทฤษฎี และงานวิจยัที่เก่ียวข้อง 

2.1. การเก็บพิกัดภูมิศาสตร์ 

การสำรวจหรือการรังวัด คือ การวัดหาตำแหน่งของวัตถุต่าง ๆ 
รวมไปถึงการกำหนดตำแหน่งของวัตถุต่าง ๆ ที่ต้องการจะก่อสร้าง
ขึ้นใหม่ในพื้นที่ที่ต้องการถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในแวดวงการ
ก่อสร้าง และยังเป็นขั้นตอนสำคัญที่มีผลต่อขั้นตอนการวางแผนงาน
ของโครงการรวมไปถึงขั้นตอนของการออกแบบการก่อสร้างให้ได้
ตรงตามแบบที่กำหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้าง เขื่อนกักเก็บน้ำ 
อาคาร รวมไปถึงงานก่อสร้างถนน [3] 

2.1.1. ประเภทของงานรังวัด (TYPE OF SURVEYING)  

งานสำรวจสามารถแบ่งออกได้เป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
1. งานรังวัดควบคุม (Control Survey) เป็นการสร้างหมุด

อ้างอิงเพื่อใช้ในการรังวัดอื่น ๆ โดยจะเป็นตัวควบคุมทั้งแนวราบ
และแนวดิ่ง 2. งานรังวัดภูมิประเทศ (Topographic Survey) เป็น
การรังวัดเพื่อสำรวจสภาพภูมิประเทศ 3.งานรังวัดที่ดิน (Cadastral 
Survey)  เป็นงานรังวัดเพ่ือหาแนวเขตของพ้ืนที่ 4.งานรังวัดเส้นทาง 
(Route Survey) เป็นการรังวัดเพ่ือก่อสร้างเส้นทางต่าง ๆ เช่น ถนน 
ทางรถไฟ แนวท่อต่าง เป็นต้น .5 งานรังวัดเพื ่อการก่อสร้าง 
(Construction Survey) เป ็นการร ังว ัดเพ ื ่อวางตำแหน่งของ
ส่ิงก่อสร้าง 6.งานรังวัดเหมืองแร่ (Mine Survey) เป็นงานรังวัดที่
บูรณาการทั้งการรังวดัภูมิประเทศ และการรังวัดควบคุมมาใช้ในงาน
เหมืองต่าง ๆ นอกจากนี้แล้วยังมีการรังวัดอีกหลากหลายประเภท 
โดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของงาน [3] 

2.2. การสำรวจรังวัดในงานก่อสร้างถนน  

การสำรวจในงานถนนจะมีวัตถุประสงค์หลักก็คือการควบคุม
การก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบก่อสร้างทั้งในด้านแนวทางและระดับ
การก่อสร้าง มีความเหมาะสมกับลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ที่จะ

ทำการก่อสร้าง โดยจะมีประเด็นสำคัญ คือการตรวจสอบแนวทาง 
หมุดหลักฐานระดับ ค่าระดับในแต่ล่ะชั้นทาง รวมไปถึงตำแหน่ง
พิกัดของวัตถุที่ติดขัดการก่อสร้างและวัตถุที่ต้องก่อสร้าง [1] 

2.3. การเตรียมการก่อนการสำรวจ 

รวบรวมข้อมูลจากแบบก่อสร้าง ศึกษาข้อมูลจากแบบให้
ครบถ้วน ผู้สำรวจควรมีความเข้าใจในรายละเอียดของแบบก่อสร้าง 
เพ่ือให้ทราบถึงขอบเขตการทำงาน รวบรวมหมุดพยาน (Reference 
Point) ที่ชุดสำรวจเพื่อออกแบบได้ทำไว้ รวบรวมค่าระดับ (Bench 
Mark) ค่าพิกัดตำแหน่งโดยใช้การเตรียมคนประมาณ 6 คน และมี
การเตรียมเคร่ืองมือที่ใช้มีดังนี้ 1. กล้องแนว1ชุด 2. กล้องระดับ1ชุด
3. เทปเหล็ก 2 อัน 4. เทปผ้า 5. ดิ่ง 6. Ranging Pole 7. ไม้สต๊าฟ 
(3 เมตร หรือ4เมตร) 8. ค้อนปอนด์ 9. ค้อนหงอน 10.ขวาน 
11. เลื่อย 12. ผ้าแดง 13. สีน้ำมัน (ใช้ 2 สี มีสีขาวและสีแดง) และ
พู่กันสำหรับเขียน 14. สีสเปรย์ (ใช้ 2 สี มีสีขาวและสีแดง) 15. ตะปู 
3” และ 5”16. ตะปู 1” สำหรับตอกหัว Hub 17. Hub และ Stake 

หลังจากรวบรวมอุปกรณ์เหล่านี้เรียบร้อยแล้ว ทีมสำรวจต้อง
เข้าไปทำงานในพื้นที่ก่อสร้างก่อนที่เครื่องจักรจะเริ่มทำงานอย่าง
น้อย 15 วัน ซึ่งในช่วงแรกที่เครื่องจักรเข้าทำงาน เครื่องจักรจะเร่ิม
งานถางป่าและขุดตอ (Clearing And Grubbing) หากการก่อสร้าง
ถนนต้องผ่านพื้นที่เขตป่าไม้ เช่น เขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยาน
แห่งชาติ เขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่า เขตป่าสงวนคุ ้มครอง เขตป่าที่
จัดสรรเพ่ือการเกษตร เป็นต้น รวมไปถึงพ้ืนที่ในส่วนของราชการอ่ืน 
ให้ทำการถาง และขุดตอเฉพาะในส่วนที่จะก่อสร้างคันทางใหม่ แต่
ถ้าหากว่าต้นไม้เหล่านั้นที่ติดขัดการก่อสร้างเป็นไม้ประเภทหวงห้าม 
จะต้องทำการล้อมย้ายต้นไม้เหล่านั้นไปยังพ้ืนที่ที่กำหนดไว้ [1] 

 
รูปที่1  รูปภาพต้นไม้ที่ติดขัดงานก่อสร้างถนน 
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รูปที่2  รูปภาพเคร่ืองจักรเข้าพ้ืนที่ก่อสร้างเพ่ือทำการร้ือถอน

ต้นไม้ที่ติดขัดการก่อสร้างถนน 

2.4. ลักษณะของงานรังวัด 

งานรังวัดนั้นจะมีพื ้นฐานที่สำคัญซึ่งประกอบไปด้วยการวัด
ได้แก่ การวัดระยะ การวัดมุม การวัดทิศทาง และการวัดค่าระดับ 
เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาประมวลผลโดยลักษณะของงานรังวัดแบ่ง
ออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ งานภาคสนาม (Field work) และงาน
สำนักงาน (Office work) โดยงานภาคสนามจะเป็นลักษณะงานวัด
โดยใช ้อ ุปกรณ์ต ่าง  ๆ  เช ่น  เทปว ัดระยะ กล ้องธ ี โอโดไลท์ 
(Theodolite) โดยในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากขึ้น ทำ
ให้มีการพัฒนาตัวอุปกรณ์ที่ใช้ในการรังวัด จากเทปวัดระยะไปเป็น
เ ค ร ื ่ อ ง ว ั ด ร ะ ย ะ อ ิ เ ล ็ ก ท ร อ น ิ ก ส์  ( Electronic distance 
Measurement, EDM) ส่วนกล้องธีโอโดไลท์ (Theodolite) พัฒนา
ไปเป็นกล้องอิเล็กทรอนิกส์ธีโอโดไลท์ (Electronic Theodolite) 
และกล ้องโททอลสเตช ั ่น (Total Station) ที ่ เป ็นการรวมรวม
เทคโนโลยีของเครื่องวัดระยะอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic distance 
Measurement, EDM) และกล ้องอ ิ เล ็กทรอน ิกส ์ธ ี โอโดไลท์  
(Electronic Theodolite) เข้าไว้ด้วยกันทำให้เพิ่มประสิทธิภาพใน
การทำงานได้เป็นอย่างมาก เพราะลดขั้นตอนการทำงานให้น้อยลง 
ในส่วนของงานสำนักงานนั้นจะเป็นลักษณะของการนำข้อมูลที่ได้
จากการเก็บข้อมูลหน้างานมาทำการคำนวณและวิเคราะห์ในเชิง
ตัวเลข เช่น ค่าพิกัด ขนาดพ้ืนที่ เป็นต้น [3] 

2.5. อุปกรณ์ที่นำมาใช้เปรียบเทียบประสิทธิภาพ และประสิทธิ 
ผลในการศึกษาในคร้ังนี้ 

2.5.1. กล้องโททอลสเตชั่น (TOTAL STATION) 

กล้องโททอลสเตชั่น (Total Station) คือ การนำเอาเครื่องวัด
ระยะอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic distance Measurement, EDM) 
มารวมกับกล้องอิเล็กทรอนิกส์ธีโอโดไลท์ (Electronic Theodolite) 
ทำให้สามารถวัดมุมและวัดระยะทางได้พร้อมกัน โดยต้องใช้ร่วมกับ
ชุดเป้าเล็งพร้อมปริซึม ช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนในการทำงาน
ลงไปได้มากและยังม ีความแม่นยำมากอีกด้วย แต่สำหรับใน
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเก็บพกัิด
ต้นไม้ที่ติดขัดในงานก่อสร้างถนนครั้งนี้ ทางผู้ทำการศึกษาคาดว่า
ประสิทธิภาพการทำงานอาจจะลดลงอันเนื่องมาจากหลากหลาย

ปัจจัย ยกตัวอย่างเช่น การสัญจรของยานพาหนะที่ผ่านไปมา การ
บดบังทัศน์วิสัยอันเนื่องมาจากความรกทึบของพุ่มไม้ใหญ่ เป็นต้น 
แต่อย่างไรก็ตามทางผู้ศึกษาจะให้พิกัดอ้างอิงที่ได้จากการเก็บพิกัด
ด้วยกล้องโททอลสชั่นเป็นตัวชี้วัดความคลาดเคลื่อนกับอุปกรณ์            
อ่ืน ๆ ในการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
เก็บพิกัดต้นไม้ในการก่อสร้างนี้ด้วย 

 
รูปที่ 3  การเก็บพิกัดต้นไมโ้ดยใช้กล้องโททอลสเตชั่น 

 
รูปที่4  ชุดเป้าเล็งพร้อมปริซึม 

ปัจจุบันมีเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์พัฒนาไปมากทำให้เกิด
การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะช่วยขั้นตอนการใช้งานที่ซับซ้อน 
ขนาดของอุปกรณ์ที่ใหญ่โต ให้มีขนาดเล็ก ใช้งานได้สะดวก มีราคา
ย่อมเยา ซึ่งก็คือ เครื่องรับสัญญาณGPS และต่อมาเมื ่อโทรศัพท์
สมาร์ตโฟนเป็นที่นิยม ได้มีนักพัฒนาเขียนโปรแกรมแอพพลิเคชั่นหา
พิกัดGPSบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ตโฟน ซึ่งง่ายต่อการเข้าถึงของ
ผู้ใช้งานเป็นอย่างมาก 

2.5.2. GPS 

GPS ย่อมาจาก Global Positioning System เป็นการแสดง
ถึงตำแหน่งต่าง ๆบนโลกโดยใช้ข้อมูลจากกลุ่มดาวเทียมทั้งหมด 24 
ดวง ที่โคจรหมุนเวียนอยู่รอบ ๆ โลกเป็นจุดอ้างอิงและใช้การวัด
ระยะจากดาวเทียม 4 ดวงจากท้ังหมด 24 ดวงน้ันรวมไปถึงหลักการ
ทางเลขาคณิตมาใช้ในการคำนวณเพื่อระบุตำแหน่งบนพื้นโลก ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 3 ส่วน หลักคือ 
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1.) ส่วนอวกาศ 
การทำงานระบบ GPS นั้นเริ่มจากการที่ดาวเทียม NAVSTAR 

GPS ท ี ่ สร ้ างโดย  DoD (Department of Defense)  กระทรวง 
กลาโหมอเมร ิก ันปล่อยข ึ ้นไปโคจรรอบโลกทั ้งหมด 24 ดวง 
ดาวเทียม GPS จะโคจรรอบโลกครบ 1 รอบทุก ๆ 12 ชั่วโมง การ
โคจรของดาวเทียมทั ้ง 24 ดวงนี ้อยู ่ทั ่วโลกไม่ว่าจะเป็นเวลาใด               
ณ  ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งบนผิวโลกจะต้องมีดาวเทียม 4 ดวงคอย
ส่งสัญญาณให้กับเคร่ืองรับ GPS โดยเราอาศัยตำแหน่งของดาวเทียม
ทั้ง 4 ดวงน้ีเป็นจุดอ้างอิง แล้ววัดระยะจากดาวเทียม 4 ดวงน้ีรวมไป
ถึงการใช้วิธีการทางเรขาคณิตในการคำนวณหาตำแหน่งบนพื้นโลก 
ซึ่งจะให้ข้อมูลในสี่มิติคือ X,Y,Z,T  ทุกวันนี้มีการนำเอา GPS ไปใช้
ในการสำรวจอย่างหลากหลาย เช่น การทำแผนท่ีเส้นระดับชั้นความ
สูง การใช้GPSกำหนดขอบเขตที่ดิน ใช้ GPS ในการทำถนน  

2.) ส่วนควบคุม 
เป็นสถานีภาคพื้นดิน สถานีหลักอยู่ที ่ประเทศสหรัฐอเมริกา 

และมี สถานีย่อยกระจายไปท่ัวโลก อีก 5 จุด    
3.) ส่วนผู้ใช้งาน  
ผู ้ใช ้งานต้องมีต ัวร ับสัญญาณที ่สามารถรับคลื ่นและแปร

สัญญาณจากดาวเทียวเพื่อนำมาประมวลผลให้เหมาะสมกับรูปแบบ
การใช้งานต่าง ๆ เช่นการสำรวจ ใช้งานในการนำทาง และอื่น ๆ ใน
ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์พัฒนามากขึ้นจากอดีตทำให้
สามารถผลิตเคร่ืองรับข้อมูล GPS  

2.5.3. สมาร์ตโฟน 

สมาร์ตโฟน คือ โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่พัฒนามาจากโทรศัพท์รุ่น
ดั้งเดิมโดยที่สามารถเชื่อมต่อความสามารถหลักของโทรศัพท์มือถือ
เข้าร่วมกับแอปพลิเคชั่นของโทรศัพท์เอง สามารถให้ผู้ใช้งานติดต้ัง
โปรแกรมเสริมสำหรับเพ่ิมความสามารถของโทรศัพท์ มีงานวิจัยการ
นำแอปพลิเคชั่น GPS ในโทรศัพท์สมาร์ตโฟนไปใช้ในการสำรวจ
ร ังว ัดโดยเปร ียบเท ียบกับก ับจ ุดอ ้างอ ิงท ี ่ทราบพิก ัด พบว่า
แอปพลิเคชั่น GPS ในโทรศัพท์สมาร์ตโฟนนั้นมีความคลาดเคลื่อน
จากตำแหน่งของจุดที่ทราบพิกัดอ้างอิงไป 1 – 3 เมตร ซึ่งจากความ
คลาดเคลื่อนดังกล่าวนั้นเพียงพอแล้วกับงานสำรวจภูมิประเทศ งาน
วางแผนการลาดตะเวนสำรวจ การจัดการป่าไม้ งานสำรวจทาง
ธรณีวิทยา เป็นต้น แต่แอปพลิเคชั่น GPS ในโทรศัพท์สมาร์ตโฟนนั้น
ไม่เหมาะกับการนำไปใช ้ในงานต้องที ่ ใช ้ความละเอียดระดับ
เซนติเมตร เช่น การก่อสร้างชั้นทางถนน เป็นต้น อย่างไรก็ดีสมาร์ต
โฟนถือเป็นตัวเลือกที่ดีในการทำงานสำรวจดังกล่าวเพราะสามารถ
ส่งต่อข้อมูลได้สะดวก รวมถึงสามารถส่งรูปภาพพร้อมแท็กพิกัด ซึ่ง
สามารถทำให้เกิดการใช้งานที่หลากหลาย [6] 

มีตัวอย่างจากการพัฒนาระบบระบุตำแหน่งอุปกรณ์บนทาง
พิเศษโดยใช้แอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์สมาร์ตโฟนโดยใช้งานร่วมกับ
เคร่ืองวัดระยะอิเล็กทรอนิกส์ นั้นทำให้ได้ ฐานข้อมูลอุปกรณ์บนทาง

พิเศษเก็บเข้าฐานข้อมูลได้ในจำนวนครั้งมาก ๆ โดยคนเก็บข้อมูลไม่
จำเป็นต้องเข้าถึงอุปกรณ์นั้นโดยตรงซึ ่งทำให้ลดขั้นตอนในการ
นำเข้าข้อมูล และยังเพิ่มความปลอดภัยในการสำรวจท่ามกลาง
สภาพพื้นที่ทางพิเศษที่รถใช้ความเร็วสูงซึ่งอาจจะทำให้เกิดอุบัตเิหตุ
แก่ผู้ทำการสำรวจได้ และเป็นการลดความผิดพลาดจากการนำเข้า
ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากตัวบุคคล [4] 

2.6. ความคลาดเคล่ือน 

ความคลาดเคล ื ่ อนและสาเหต ุการของการเก ิดความ
คลาดเคลื่อนในงานรังวัดในการรังวัดผู้รังวัดนั้นไม่สามารถที่จะรู้ได้
ว่าค่าที่ถูกต้องนั้นเป็นเท่าไหร่แม้ว่าผู้รังวัดจะทำการรังวัดในลักษณะ
เดิมซ้ำ ๆ ค่าที่ได้อาจจะเท่ากันหรือต่างกันก็ได้ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
หลากหลายปัจจัยทำให้เกิดความคลาดเคล่ือนในงานรังวัดทั้งส้ิน [3] 

สำหรับการเก็บพิกัดต้นไม้ก่อสร้างในงานถนนนั ้นมีปัจจัย
หลากหลายที่ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อน สำหรับระยะความคลาด
เคลื่อนที่เหมาะสมกับการเก็บพิกัดต้นไม้หรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ทางผู้
ศึกษาจะทำการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางด้านงาน
ก่อสร้างถนนพร้อมทั้งรวบรวมความคิดเห็น ในแง่มุมต่างๆของของ
การทำงานเก็บพิกัดจากผู้ให้สัมภาษณ์เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประกอบ
ในการศึกษาคร้ังนี้ 

2.7. การวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ประสิทธิภาพคือการที่เราใส่ทรัพยากรลงไปในกระบวนการ
ทำงาน (Input) เพื ่อทำสิ ่งใดสิ ่งหนึ ่งแล้วส่งผลให้เก ิดผลลัพธ์ 
(Output) ออกมาในส่วนของผลลัพธ์นั้นอาจมีมูลค่าที่สูงกว่าหรือ
น้อยกว่าทรัพยากรณ์ที ่ใส่ไป ประสิทธิภาพคือการทำงานอย่าง
ประหยัดต้นทุน ให้เสร็จทันเวลา ภายในคุณภาพที่กำหนด 

2.7.1. การวัดประสิทธิภาพ  

ตัวชี ้ว ัดประสิทธิภาพ (Performance) ประสิทธิภาพนั ้นจะ
พิจารณาถึงผลผลิตที ่เกิดขึ ้นจากกระบวนการก่อสร้างทั ้งหมด               
ซึ่งประกอบไปด้วย ผลิตภาพ (Productivity)  สามารถประเมินได้
จากต้นทุน (Cost) และความพึงพอใจในผลผลิตที่ได้ โดยทั่วไปแล้ว
หมายถึง งานที ่เสร็จสมบูรณ์ ความปลอดภัย (Safety) การเกิด
อุบัติเหตุในที่ทำงานต้องอยู่ในขอบเขตที่สามารถยอมรับได้ ความ
ตรงต่อเวลา (Timeliness) ได้งานตรงตามแผนงานที่วางไว้ คุณภาพ
(Quality) เป็นไปตามรายการประกอบแบบ (Specification) ที่
กำหนดไว ้โดยทั ่วไปแล้ว Productivity มักจะสวนทางกันกับ 
Quality ยกตัวอย่างเช่น การทำงานที ่รวดเร็ว ทำให้ต้นทุนต่ำ
คุณภาพอาจไม่สูงมากนัก แต่ในทางกลับกัน การทำงานละเอียด 
คุณภาพสูง ทำให้ต้นทุนสูงไปด้วยและยังใช้เวลาในการทำงานนาน 
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2.7.2. การวัดประสิทธิผล 

ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลสำเร็จของงานที่
เป็นไปตามความมุ่งหวัง (Purpose) ที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ 
(Objective) หรือ เป้าหมาย (Goal) และเป้าหมายเฉพาะ(Target) 
ได้แก่ 

1.) เป้าหมายเชิงปริมาณ คือได้งานครบถ้วนตามที่ต้องการ 
เมื่อการดำเนินงานเสร็จส้ินลง 

2.) เป้าหมายเชิงคุณภาพ จะแสดงถึงคุณค่าของผลผลิตที่
ได้รับจากการดำเนินงานนั ้น ๆ มุ ่งเน้นจุดสิ ้นสุดของ
กิจกรรมหรือการดำเนินงานว่าได้ผล ตามที่ตั้งไว้หรือไม่ 
การทำงานให้บรรลุเป้าหมาย ในคุณภาพและปริมาณที่
ต้องการ 

3. ระเบียบและวิธีการวิจัย 

3.1. ขั้นตอนการเก็บพิกัดโดยใช้กล้องโททอลสเตชั่น ในขั้นตอน
แรกนี้ผู้ทำการศึกษาจะทำการเก็บข้อมูลพิกัดของต้นไม้ โดยเริ่มต้น
จาก กิโลเมตรที่ 13+700 ของถนนทางหลวงหมายเลข 1001 โดย
จะเก็บข้อมูลพิกัดต้นไม้ทั้งทางด้านซ้ายทางและขวาทาง โดยพิกัด
เริ่มต้นที่จะอ้างอิงจะใช้หมุดพิกัดอ้างอิงจากหน่วยงานกรมแผนที่
ทหาร หลังจากทำการเก็บพิกัดต้นไม้ต้นใดเสร็จก็จะทำตัวเลขเป็น
สัญลักษณ์ไว้ การศึกษาในครั้งนี้จะทำการเก็บพิกัดต้นไม้ไปจนถึง 
กิโลเมตรที่ 28+200 โดยจะทำการบันทึกระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ใน
การเก็บพิกัดไว้ด้วย 

 
รูปที่ 4 ป้ายตัวเลขที่ทำสัญลักษณ์ไว ้

3.2 ขั้นตอนการเก็บพิกัดโดยใช้เครื่องGPS ในขั้นตอนนี้ผู้ศึกษา
จะทำการใช้เครื ่องGPSแบบพกพาทำการเก็บพิกัดต้นไม้โดยเร่ิม
กิโลเมตรที ่ 13+700 เช ่นกันกับการเก็บพิก ัดโดยใช้กล้องโท
ทอลสเตชั่นโดยเร่ิมต้นจากต้นไม้ที่ได้ทำสัญลักษณ์ตัวเลขไว้ ทำจนถึง 
กิโลเมตรที่ 28+200 จนแล้วเสร็จจากนั้นทำการบันทึกเวลาที่ใช้ใน
การเก็บพิกัดต้นไม้ทั้งหมดไว้ 

3.3 เก็บพิกัดโดยใช้แอพพลิเคชั่นระบุตำแหน่งGPSในสมาร์ต
โฟน ในขั้นตอนนี้ผู้ศึกษาจะทำการเก็บพิกัดต้นไม้ที่ได้ทำสัญลักษณ์

ตัวเลขไว้โดย ทำจนแล้วเสร็จจากนั้นทำการบันทึกเวลาที่ใช้ในการ
เก็บพิกัดต้นไม้ทั้งหมดไว้ 

3.4 บันทึกข้อมูล สรุปปริมาณงานที่ได้ เวลาที่ใช้ ในขั้นตอนนี้ผู้
ศึกษาจะนำข้อมูลพิกัดที่เก็บมาทั้งหมดของเครื่องGPSแบบพกพา
และข้อมูลที่ได้จากการเก็บพิกัดโดยใช้แอพพลิเคชั่นระบุตำแหน่ง
GPSในสมาร์ตโฟนมาเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนโดยอ้างอิงจาก
ค่าพิกัดต้นไม้ที่เก็บจากการใช้กล้องโททอลสเตชั่น 

3.5 สัมภาษณ์ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญในสายงาน ในขั้นตอนน้ี 
ผู้ศึกษาจะเข้าไปสัมภาษณ์ผู้มีประสพการณ์ในการทำงานก่อสร้าง
ถนน ถามถึงความแม่นยำในการเก็บพิกัดในงานก่อสร้างถนนที่
ยอมรับได้รวมไปถึงความคิดเห็นในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของการเก็บพิกัดต้นไม้ของอุปกรณ์ทั้ง 3 แบบ 

3.6 เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทำงานและสรุปผล ใน
ขั้นตอนนี้ผู้ศึกษาจะนำข้อมูลที่ได้มาสรุปผลในสมการเพ่ือให้ทราบถึง
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของแต่ล่ะอุปกรณ์รวมถึงต้นทุนใน
การเก็บพิกัดต้นไม้ของแต่ล่ะอุปกรณ์และสรุปผล 

4. การเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน 

4.1. การวิเคราะหเ์บื้องต้น  

ขั้นตอนการเก็บพิกัดโดยใช้กล้องโททอลสเตช่ันในขั้นตอนแรกนี้
ผู ้ทำการศึกษาจะทำการเก็บข้อมูลพิกัดของต้นไม้โดยเริ่มต้นจาก 
กิโลเมตรที่ 13+700 ของถนนทางหลวงหมายเลข 1001 โดยจะเก็บ
ข้อมูลพิกัดต้นไม้ทั้งทางด้านซ้ายทางและขวาทาง 

โดยพิกัดเริ่มต้นที่จะอ้างอิงจะใช้หมุดพิกัดอ้างอิงจากหน่วยงาน
กรมแผนที่ทหาร หลังจากทำการเก็บพิกัดต้นไม้ต้นใดเสร็จก็จะทำ
ตัวเลขเป็นสัญลักษณ์ไว้ การศึกษาในครั้งนี้จะทำการเก็บพิกัดต้นไม้
ไปจนถึง กิโลเมตรที่ 28+200 โดยจะทำการบันทึกระยะเวลา
ทั้งหมดที่ใช้ในการเก็บพิกัดไว้ด้วย ซึ่งจำนวนต้นไม้ที่อยู ่ในพื้นที่
ก่อสร้างถนนทั้งหมดที่ได้ทำการเก็บพิกัดโดยใช้กล้องโททอลสเตชั่น 
ทั้งด้านซ้ายและด้วนขวาของเขตทางมีจำนวนทั้งหมด 2,413 ต้น ซึ่ง
ในการเก็บข้อมูลต้นไม้ทั้งหมดนั้นมีความจำเป็นต้องมีข้อมูลอย่างอ่ืน
ประกอบด้วย เช่น ขนาดเส้นรอบวง ประเภทของต้นไม้ ตำแหน่ง
ที่ตั ้ง การตีตราจากกรมป่าไม้ ทิศทางจากแนวก่อสร้าง ซึ่งข้อมูล
เหล่านี้มีความสำคัญต่อการก่อสร้างทั้งส้ิน 

ตารางท่ี 1  ตารางแสดงตัวอย่างการเก็บข้อมูลพิกัดต้นไม้ 

ลำดับ 1 

 รหัสต้นไม้ LT1 

กม. 13+641.720 

ชื่อชนิด ต้นขี้เหล็ก 
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เส้นรอบวงที่
ระดับ 1.30 
ม. จากโคน
ต้น (ม.) 

1.08 

ระยะห่าง
จาก CL (ม.) 

-9.219m 

ตีตราจาก
กรมป่าไม้  

ด้าน ซ้ายทาง 

กล้องโท
ทอลสเตชั่น 

N 2092760.597 

E 499094.215 

Garmin 
GPS 

N 2092761.601 
ค่าที่

เปล่ียนแปลง 
2.00 

E 499095.220 
ค่าที่

เปล่ียนแปลง 
0.00 

แอพพลิเคชั่น 
แปลงพิกัด

GPS 

N 2092760.600 
ค่าที่

เปล่ียนแปลง 
1.00 

E 499094.222 
ค่าที่

เปล่ียนแปลง 
1.00 

จากการที่ผู้วิจัยได้ทำการเก็บข้อมูลจากหน้างานจริงเกิดปัญหา
เนื่องจากเครื่องจักรต้องเริ่มเข้าทำงานทำให้ผู้วิจัยไม่สามารถเก็บ
ข้อมูลพิกัดต้นไม้โดยใช้ในเขตทางฝั่งขวาได้ทั้งหมด ดังนั้นผู้วิจัยจึง
ตัดสินใจเก็บพิกัดเฉพาะต้นไม้โดยใช้สมาร์ตโฟนและเครื่องGPSแบบ
พกพาเฉพาะด้านซ้ายของเขตทางเพื่อเปรียบเทียบการเก็บพิกัดจาก
การใช้กล้องโททอลสเตชั่น ซึ่งมีจำนวนท้ังหมด 848 ต้น  

 
รูปที่ 6  การเก็บพิกัดโดยใช้กล้องโททอลสเตชั่น 

ในการเก็บพิกัดโดยใช้กล้องโททอลสเตชั ่นของต้นไม้เฉพาะ
ด้านซ้ายของเขตทางจากข้อมูลที่บันทึกไว้ใช้เวลาทั ้งหมด 9 วัน 
เฉล่ีย ได้วันละ 95 ต้น โดยจำนวนที่เก็บได้มากสุดต่อวันคือ 140 ต้น
และเก็บพิกัดได้น้อยสุดคือ 45 ต้นต่อวัน โดยใช้คนงานในการเก็บ
พิกัดจำนวน 4 คนต่อวัน มีค่าจ้างแรงงานต่อคนวันละ 350 บาท 

และค่าเช่าอุปกรณ์ต่อวัน 1,000 บาท โดยทำงานเพียงวันละ 5 ชม. 
โดยมาสาเหตุอันเนื ่องมาจากสภาพการจราจรหน้างาน ผู้วิจัยจึง
เลือกช่วงเวลาเก็บพิกัดตั้งแต่ 8.30 น. ถึง 11.30 น. และ 13.00 น. 
ถึง 15.00 น. ซึ ่งเป็นช่วงเวลาที ่เหมาะแก่การทำงานที ่สุดจาก
ความเห็นของผู้วิจัย 

 
รูปที่ 7 การเก็บพิกัดโดยใช้สมาร์ตโฟนและเคร่ืองGPSแบบ

พกพา 

หลังจากการเก็บพิกัดด้วยกล้องโดยกล้องโททอลสเตชั่น ผู้วิจัย
ได้ทำการเก็บพิกัดต้นไม้โดยใช้สมาร์ตโฟนและเคร่ืองGPSแบบพกพา 
ทั้งสองอุปกรณ์ใช้แรงงานเพียง1คนเท่านั้น โดยมีค่าใช้จ่ายในการเช่า
อุปกรณ์ต่อวันสำหรับสมาร์ตโฟนอยู่ที่ 6.8 บาทต่อวันโดยใช้เวลาใน
การเก็บข้อมูลทั้งหมดคือ 12 วัน และค่าใชจ่้ายในการเช่าเคร่ืองGPS
แบบพกพาอยู่ที่ 41.09 บาทต่อวันสำหรับเครื่องGPSแบบพกพาใช้
เวลาเก็บข้อมูล 

 
รูปที่ 8  ค่าพิกัดที่แสดงจากสมาร์ตโฟนและเคร่ืองGPSแบบ

พกพา 

ในการเปรียบเทียบความแม่นยำนั้น จะใช้ค่าพิกัดจาก กล้องโท
ทอลสเตชั่นเป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบ โดยกำหนดความคลาด
เคลื่อนที่ยอมรับได้จากผู้เชี่ยวชาญในสายงาน คือระยะ 1-3 เมตร 
โดยการเก็บพิกัดโดยสมาร์ตโฟนอยู่ที่ 98.9 เปอร์เซ็น และการเก็บ
พิกัดโดยเคร่ืองGPSแบบพกพามีความแม่นยำอยู่ที่ 98.3 เปอร์เซ็น 
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รูปที่ 9 กราฟเปรียบเทียบประสิทธิภาพและประสิทธิผลในแต่ละ

ด้านของอุปกรณ์ทั้งหมด 

 
รูปที่ 10  กราฟแสดงจำนวนของไม้หวงห้ามโดยอ้างจากขนาดเส้น

รอบวงมีจำนวนท้ังหมด 404 ต้น 

 

รูปที่ 11 กราฟแสดงจำนวนของไม้ที่มิใช่หวงห้ามโดยอ้างจากขนาด
เส้นรอบวงมีจำนวนทั้งหมด 1,478 ต้น 

 
รูปที่ 12  กราฟแสดงขนาดเส้นรอบวงของต้นไม้สักทอง 531 ต้น 

 

รูปที่ 13  กราฟแสดงขนาดเส้นรอบวงของต้นไม้ทั้งหมด 2,413 ต้น 

 

รูปที่ 14  กราฟแสดงจำนวนของไม้ที่ถูกตีตราจากกรมป่าไม้จาก
จำนวนต้นไม้ทั้งหมด 2,413 ต้น 

4.2. การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในสายงาน 

ส่วนใหญ่ผู้ให้การสัมภาษณ์ให้ข้อมูลว่าในงานเก็บพิกัดต้นไม้ใน
การก่อสร้างถนนนั้นส่วนใหญ่แล้วนิยมใช้กล้องโททอลสเตชั่นเป็น
หลักเพราะใช้งานกันมาอย่างยาวนานและมีความแม่นยำสูงทำให้
เป็นที ่ยอมรับในเรื ่องของความแม่นยำ แต่หากว่ามีอุปกรณ์ที่
สามารถประหยัดเวลาและต้นทุนในการทำงานเก็บข้อมูลได้และมี
ความแม่นยำเพียงพอ จากการสัมภาษณ์ผู ้เชี ่ยวชาญส่วนใหญ่
ยอมรับความคลาดเคลื่อนในการเก็บพิกัดต้นไม้ในงานก่อสร้างถนน

0
5

10
15
20
25

กล้องโท
ทอลสเตชั่น

GPSแบบ
พกพา

มือถือสมาร์ต
โฟน

ต้นทุน+แรงงาน/วัน

ระยะเวลา(วัน)

ความคลาดเคล่ือน

45%

40%

15%

ไม้ประเภทหวงห้าม

> 1.00 0.5 ‐ 1.00 < 0.5

58%23%

19%

ไม้ที่มิใช่หวงห้าม

> 1.00 m. 0.5 ‐ 1.00 m. < 0.5 3.

75%

23%

2%

ขนาดเส้นรอบวงต้นไม้ทั้งหมด 

> 1.00 m. 0.5 ‐ 1.00 m. < 0.5 m.

59%26%

15%

ขนาดเส้นรอบวงต้นไม้ทั้งหมด 

> 1.00 m. 0.5 ‐ 1.00 m. < 0.5 m.

34%

66%

การตีตราจากกรมป่าไม้

ตีตรา ไม่ตีตรา
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อยู่ระหว่าง 1- 3 เมตรหากในอนาคตมีเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถเพิ่ม
ประส ิทธ ิภาพในการทำงานได ้มากข ึ ้นก ็ เหมาะสมแล้วท ี ่ จะ
เปล่ียนแปลงวิธีการทำงาน 

ตารางท่ี 2  ตารางเปรียบเทียบประสิทธิภาพและประสิทธิผลในแต่
ล่ะด้านของอุปกรณ์ทั้งหมด 

อุปกรณ์ ต้นทุน+
แรงงาน/

วัน 

ระยะเวลา
(วัน) 

ความคลาด
เคล่ือน 

กล้องโท
ทอลสเตชั่น 

2,400 9 0.00% 

GPSแบบ
พกพา 

391.09 6 1.10% 

มือถือสมาร์ต
โฟน 

356.8 12 1.70% 

5. สรุป 

จากกระบวนการศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษาได้เป็นข้อ ๆ 
ดังนี้ 

1.) ความแม่นยำในการเก็บพิกัดโดยใช้เครื่องGPSแบบพกพา
และการเก็บพิกัดโดยใช้โทรศัพท์สมาร์ตโฟนพบว่ามีความ
ใกล้เคียงกันอยู่ที ่ 98.9% และ98.3% ซึ่งเมื ่อเทียบกับ
ต้นทุนการก่อสร้าง พบว่าวิธีการทั้งสองแบบน้ีนี้มีความ
คลาดเคลื่อนเล็กน้อยซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการทำงานเพ่ือ
ลดต้นทุนในโครงการก่อสร้างต่อไป 

2.) จากกราฟรูปที่6 แสดงให้เห็นว่า แต่ล่ะเครื่องมือมีความ
เหมาะสมต่อการใช้งานในการเก็บพิกัดต้นไม้ในการ
ก ่อสร ้างถนนที ่แตกต ่างก ันข ึ ้นอย ู ่ก ับเง ื ่อนไขเ ม่ือ
เปรียบเทียบในเรื่องของระยะเวลาหากต้องการการเก็บ

ข้อมูลที่รวดเร็วควรจะเลือกใช้เครื่องGPSแบบพกพา แต่
ถ ้าต ้องการประหยัดต ้นทุนการทำงานควรเล ือกใช้
โทรศัพท์สมาร์ตโฟนจะดีกว่าเพราะต้นทุนในการทำงาน 
ต่อวันถูกกว่าและความแม่นยำยังมีความใกล้เคียงกันอีก
ด้วย 

โดยรวมแล้วการศึกษาครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลอืก
เคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและเหมาะสมกับการเก็บข้อมูลพิกัด
ของต้นไม้ที่อยู่ในงานก่อสร้างถนนภายใต้ข้อจำกัด เช่น ด้านต้นทุน 
ระยะเวลา เป็นต้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
เก็บข้อพิกัดต้นไม้ในงานก่อสร้างสูงสุด 
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ประสิทธิภาพและความถูกต้องทางตำแหน่งจากเครื่องรับและเสาอากาศรับสัญญาณดาวเทียมราคาประหยัดแบบสองความถ่ีสำหรับ
การประยุกต์ใชใ้นงานสำรวจด้วยอากาศยานไรค้นขบัขนาดเล็กด้วยเทคนิคการประมวลผลแบบจุดเด่ียวความละเอียดสูง 

THE PERFORMANCE AND ACCURACY EVALUATION OF LOW COST DUAL FREQUENCY GNSS RECEIVER & ANTENNA 
USED FOR UNMANNED AERIAL VEHICLE APPLICATION BY USING PRECISE POINT POSITIONING TECHNIQUE 
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บทคัดย่อ 

ปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบนำทางด้วยดาวเทียม (GNSS) กับอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กในงานสำรวจ ความถูกต้องของแผนที่
ภาพถ่ายทางอากาศขึ้นกับความถูกต้องทางตำแหน่งจุดควบคุมภาคพ้ืนดินและตำแหน่งเคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียมบนอากาศยาน  แม้การรังวัดด้วย
ดาวเทียมแบบสัมพัทธ์ สามารถให้ค่าพิกัดที่มีความถูกต้องสูง แต่ยังมีข้อจำกัดในการใช้งานอยู่ เช่น ความถูกต้องที่ได้ขึ้นอยู่กับระยะห่างจากสถานี
ฐาน เป็นต้น ในงานวิจัยนี้ใช้เทคนิคการหาตำแหน่งแบบจุดเดี่ยวความละเอียดสูง ที่ใช้เครื่องรับสัญญาณเพียงเครื่องเดียวและความถูกต้องไม่ขึ้นกับ
ระยะจากสถานีฐานใด ๆ โดยทำการทดสอบเครื่องรับ (u -blox F9P) และเสาอากาศรับสัญญาณราคาประหยัดทั้งในการรังวัดแบบสถิตและแบบ
จลน์ ในการรังวัดแบบจลน์ทดสอบโดยติดตั้งเครื ่องรับและเสาอากาศรับสัญญาณราคาประหยัดคู่กับเครื่องรับและเสาอากาศแบบยีออเดติก
คุณภาพสูงบนรถยนต์แล้วรับสัญญาณบนทางด่วน เป็นการจำลองลักษณะการทำงานของอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก ที่ความเร็วเฉลี่ย 10 และ 20 
เมตรต่อวินาที เพ่ือเปรียบเทียบถูกต้องทางตำแหน่งที่ได้จากเคร่ืองรับและเสาอากาศรับสัญญาณดาวเทียมราคาประหยัดเมื่อเทียบกับเคร่ืองมือรังวัด
แบบยีออกเดติกคุณภาพสูงเมื่อประมวลผลแบบจุดเดี่ยวความละเอียดสูง พบว่าความถูกต้องทางตำแหน่งจากการรังวัดแบบสถิตของเครื่องรับและ
เสาอากาศราคาประหยัดสามารถให้ความถูกต้องในทางราบและทางดิ่งดีกว่า 5 เซนติเมตร ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับเคร่ืองรับแบบยีออเดติกและในการ
รังวัดแบบจลน์ความถูกต้องทางราบอยู่ในระดับ 0.12-0.53 เมตร และทางด่ิงอยู่ในระดับ 0.17-0.8 เมตร 
คำสำคัญ: การหาตำแหน่งจุดเด่ียว  ความละเอียดสูง, การประเมินประสิทธิภาพ, เคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียมราคาประหยัด, อากาศยานไร้คนขับ, 
ระบบนำทางด้วยดาวเทียม    

Abstract 

Nowadays, Global Navigation Satellite Systems and small Unmanned Aerial Vehicles (sUAV) technologies are applying to 
surveying. The aerial photogrammetric mapping accuracy depends on the accuracy of ground control point (GCP) and Aircraft‘s 
GNSS position.  Even the relatively surveying technique, can provide high accuracy coordinates. However, there is still some 
limitation of use. For example, the accuracy result depends on the distance from base station. In this research, Precise Point 
Positioning technique is using single receiver. Moreover, the accuracy is independent of base station distance. The test will be 
conducted on GNSS receiver (u-blox F9P) and Antenna including static and kinematic survey. The kinematic surveying will be 
tested in highway by installing low-cost GNSS receiver (u-blox F9P) and Antenna with high quality geodetic on vehicle. It is the 
UAV working simulation at average speed at 10 and 20 meters per second. The research’s purpose is to compare the 
positioning accuracy between low-cost receiver & antennas and high-quality geodetic receiver & antenna by using the PPP 
technique. Found out that the positioning accuracy from low-cost receiver in statistic survey achieved the better accuracy of 
5 centimeters in both directions including horizontal and vertical. It is the same accuracy level by using high quality geodetic 
receiver. A kinematic survey, the accuracy is 0.12-0.53 meters in horizontal and 0.17-0.8 meters in vertical. 
Keywords: Precise Point Positioning Technique, Performance, Low-cost GNSS receiver, Unmanned Aerial Vehicle 
 

1. บทนำ 

ปัจจุบ ันเทคโนโลยีระบบนำทางด้วยดาวเทียม GNSS ถูก

ประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย การหาค่าพิกัดด้วย
การใช้เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS มีวิธีการได้มาซึ่งข้อมูล
และวิธีประมวลผลที่ใช้กันทั่วไปหลายรูปแบบตามความละเอียด
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ถูกต้องที่ต้องการและคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ ปัจจุบันมีการพัฒนา
เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมให้มีราคาถูกลง น้ำหนักเบาลง และใช้
พลังงานน้อยลง [1] ไม่กี่ปีที่ผ่านมามีเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
ราคาประหยัดที ่สามารถรับสัญญาณดาวเทียมได้หลายระบบ
ประเภทสองความถี่และเสาอากาศรับสัญญาณดาวเทียมหลากหลาย
แบบเข้าสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นที่สนใจของผู้ใช้ทั่วไป นักวิจัย 
และคนในวงการสำรวจที่นำมาประยุกต์ใช้ในงานสำรวจรังวัด เช่น 
การตรวจจับการเคลื่อนตัวของพื้นดินหรือสิ่งปลูกสร้าง [2] การหา
ค่าคลาดเคลื่อนรวมทางดิ่งจากการหักเหในชั้นบรรยากาศโทรโพส
เฟียร์ 

ปัจจุบันการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก (sUAV) 
สามารถประหยัดเวลาและมีความยืดหยุ่นในการทำงาน [5] ซึ่งความ
ละเอียดถูกต้องของผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก UAV เช่น แผนที่ภาพถ่าย
ทางอากาศ ขึ้นอยู่กับความละเอียดถูกต้องทางตำแหน่งที่ได้จาก 
GNSS บนอากาศยาน [6] ซึ่งใช้สำหรับการหาตำแหน่งของกล้อง
ถ่ายภาพหรืออุปกรณ์อื่น ๆ รวมไปถึงความถูกต้องของจุดความคุม
ภาคพื้นดิน ความถูกต้องที ่ได้จาก GNSS บนอากาศยานช่วยลด
ความต้องการใช้จ ุดความคุมภาคพื ้นด ินได้ด ้วย [7] ซึ ่งจะย่ิง
ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายได้ โดยท่ัวไปการบินถ่ายภาพหรือเก็บ
ข้อมูลของอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กแบบปีกหมุน (multi-rotor) 
ใช้ความเร็วบินประมาณ 10 เมตรต่อวินาที และแบบปีกตรึง (Fixed-
wing / VTOL) ใช้ความเร็วบินประมาณ 20 เมตรต่อวินาที สำหรับ
การทำแผนที่ภาพถ่ายภูมิประเทศ 1:1000 หรือ 1:500 ต้องการจุด
ควบคุมภาคพื้นดิน ขนาด 5 เซนติเมตร ความละเอียดถูกต้องในการ
ระบุตำแหน่งทางราบและทางดิ่งเท่ากับ 0.25 หรือ 0.125 เมตร [8] 
ตามความต้องการในการใช้งาน 

แม้ในปัจจุบันจะมีการใช้การรังวัดด้วยดาวเทียมในการหา
ตำแหน่งของอากาศยานด้วยการรังวัดแบบจลน์ทันที (RTK) ที่
สามารถให้ค่าพิกัดได้ทันทีและมีความถูกต้องสูง ซึ่งสามารถให้ความ
ถูกต้องทางราบที่ 2-3 เซนติเมตร และทางด่ิงที่ 2-10 เซนติเมตร [9] 
และการรังวัดแบบจลน์แล้วประมวลผลภายหลัง (PPK) ที่ให้ความ
ละเอียดถูกต้องทางตำแหน่ง 1.5 - 2.2 เซนติเมตร [10] แต่ยังมี
ข้อจำกัดในการใช้งานอยู ่บ้าง เช่น ความถูกต้องที ่ได้ขึ ้นอยู ่กับ
ระยะห่างจากสถานีฐาน ยิ่งไกลจากสถานี ความถูกต้องทางตำแหน่ง
และความน่าเชื ่อถือจะยิ่งลดลง การทำงานแบบ RTK ต้องมีการ
สื่อสารกับสถานีฐานผ่านคลื่นวิทยุหรืออินเตอร์เน็ต ซึ่งต้องอาศัย
อุปกรณ์เพิ ่มทำให้มีค่าใช้จ่ายที ่มากขึ ้น และประสิทธิภาพการ
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและสัญญาณคลื่นวิทยุยังขึ้นอยู่กับพื้นที่และ
หากใช้ระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (NRTK) 
พื ้นที ่ที ่สามารถใช้งานบริการนี ้จะถูกจำกัดอยู ่เฉพาะพื ้นที ่ของ
โครงข่ายและยังต้องเสียค่าบริการหรือต้องขอรหัสผู้ใช้อีกด้วย ใน
งานวิจัยนี้จึงสนใจการใช้เทคนิคการหาตำแหน่งแบบจุดเดี่ยวความ
ละเอ ียดส ู ง  (Precise point positioning: PPP) ท ี ่ สามารถใช้

เครื่องรับสัญญาณเพียงเครื่องเดียวก็สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องมี
อุปกรณ์เพิ่มเติม อาศัยเพียงข้อมูลวงโคจรดาวเทียมความละเอียดสูง
และค่าแก้นาฬิกาดาวเทียม ซึ่งมีหน่วยงานท่ีเผยแพร่ข้อมูลนี้โดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย เช่น International GNSS Service (IGS) เป็นต้น ข้อมูล
จะถูกนำมาใช้ในการประมวลผลเพื่อให้ได้ค่าพิกัดที่มีความถูกต้อง
มากขึ้น โดยไม่ขึ้นกับระยะจากสถานีฐานใด ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์มาก
สำหรับการใช้งานในพื้นที่ใหญ่ หรือพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นทางยาว 
เช่นงานสำรวจเส้นทาง หรือการเก็บข้อมูลภูมิประเทศเพื่อทำการ
ออกแบบแนว 

งานวิจัยจึงนี ้มุ ่งประเด็นไปท่ีการเปรียบเทียบความถูกต้อง
แม่นยำทางตำแหน่งที ่ได้จากเครื ่องรับสัญญาณดาวเทียมราคา
ประหยัด (ยี่ห้อ u-blox รุ่น F9P) รวมไปถึงประสิทธิภาพของเสา
อากาศรับสัญญาณดาวเทียมราคาประหยัด  ในการทดสอบใช้
เคร่ืองรับราคาประหยัดร่วมกับเสาอากาศรับสัญญาณดาวเทียมราคา
ประหยัด (ยี่ห้อ Beitian รุ ่น BT-147 และ ยี่ห้อ Harxox รุ ่น HX-
CH6601A) ทั้งในการรังวัดแบบสถิตและแบบจลน์ และประเมิน
ความแม่นยำทางตำแหน่งที่ได้จากการรังวัดแบบจลน์ โดยทำการ
จำลองลักษณะการทำงานของอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก ในการ
เก็บข้อมูลที่ความเร็วเคลื่อนที่เฉลี่ย 10 และ 20 เมตรต่อวินาที โดย
ทำการติดตั้งเครื่องรับและเสาอากาศรับสัญญาณราคาประหยดัคู่กับ
เครื่องรับและเสาอากาศแบบยีออเดติกคุณภาพสูงบนรถยนต์ และ
ข ับรถร ับส ัญญาณบนทางด ่วน  เพ ื ่อใช ้ ในการเปร ียบเท ียบ
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานสำรวจรังวัดด้วย
อากาศยานไร้คนขับทั้งในงานภาพถ่ายทางอากาศ งานสำรวจทาง 
และอ่ืน ๆ ตามมาตรฐานความถูกต้องทางตำแหน่งการรังวัด 

2. เครื่องมือที่ใช้และการรวบรวมข้อมูล 

2.1. เครื่องรับและเสาอากาศรับสัญญาณดาวเทียมราคา
ประหยัด 

เครื ่องรับ SparkFun RTK Surveyor ซึ ่งใช ้โมดูล ZED-F9P 
สามารถรับข้อมูลสัญญาณดาวเทียมได้ 4 กลุ่ม คือ GPS, GLONASS, 
Galileo และ BeiDou ทำการเช ื ่อมต่อเคร ื ่องร ับกับแล ็ปท ็อป
คอมพิวเตอร์ด้วยสาย usb type C เพื่อตั้งค่าบอร์ดรับสัญญาณและ
บันทึกข้อมูล ด้วยโปรแกรม U-center 20.10 เชื่อมต่อกับเสาอากาศ
รับสัญญาณราคาประหยัด 2 รุ่น คือ เสาอากาศราคาประหยัด ยี่ห้อ 
Beitian รุ่น BT-147 ราคาประมาณ 70 USD เชื่อมต่อกับบอร์ดด้วย
สาย TNC-SMA และ เสาอากาศประเภท helix ยี่ห้อ harxon รุ่น 
HX-CH6601A ราคาประมาณ 100 USDเชื่อมต่อกับบอร์ดด้วยสาย 
SMA-SMA ซึ่งเสาอากาศท้ัง 2 รุ่น ผู้ผลิตได้ให้ข้อมูล Phase center 
offset (PCO) ของ L1 และ L2 ช่วย   เพ่ิมความถูกต้องทางด่ิง 

2.2. ขอ้มูลสถานีอ้างอิงถาวร 

ใช้ข้อมูลสัญญาณดาวเทียม 1 Hz จากสถานี DPT9 ซึ ่งเป็น
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สถานีอ้างอิงถาวรของกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นสถานีฐานใน
การประมวลผลเส้นฐานแบบสถิตสำหรับหมุดตรวจสอบ 3 หมุด 
(SV1, SV2 และ SV3) อยู่บริเวณดาดฟ้าอาคารศัลวิธานนิเทศ (ตึก
วิศวกรรมสำรวจ) มีค่าพิกัดอ้างอิง (Ground Truth) ได้จากเคร่ืองรับ
สัญญาณดาวเทียมยี่ห้อ CHC รุ่น i80 รูปที่ 1 รับสัญญาณดาวเทียม
แบบสถิต 3 ชั่วโมง ประมวลผลเส้นฐานแบบสถิต ระยะเส้นฐาน 5 
กิโลเมตร และใช้ข้อมูลสัญญาณดาวเทียม 1 Hz จากสถานี PKKT ซึ่ง
เป็นสถานีอ้างอิงถาวรของกรมที่ดิน เป็นสถานีฐานในการรังวัดแบบ
จลน์แล้วประมวลผลภายหลัง (Post Processed Kinematic: PPK) 
โดยค ่าพ ิก ัดของสถานีอ ้างอ ิงถาวร DTP9 และ PKKT ได ้จาก
ประมวลผลแบบจุดเดี่ยวความละเอียดสูงจากข้อมูลต่อเนื่อง 7 วัน 
ประมวลผลด้วยซอฟต์แวร์ GIPSY ค่าพิกัดอยู่บนกรอบระบบพิกัด
อ้างอิงสากล ITRF 2014 epoch 2020.17 ค่าพิกัดของสถานีอ้างอิง
ถาวรแสดงในตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงค่าพิกัด E N และความสูงเหนือทรงรีของ
สถานีฐานที่ใช้ในการประมวลผลจุดตรวจสอบ หน่วยเป็น
เมตร 

สถานี E N height 
DPT9 670087.789 1521382.867 38.019 
PKKT 666394.581 1538584.310 13.402 

 

 
รูปที่ 1 การรังวัดสัญญาณดาวเทียมแบบสถิตสำหรับหมุด

ตรวจสอบด้วย CHC i80 บริเวณดาดฟ้าอาคารศัล
วิธานนิเทศ (ตึกวิศวกรรมสำรวจ) หมุด SV01 SV02 
SV03 ตามลำดับจากซ้ายไปขวา 

2.3. การเก็บข้อมูลภาคสนาม 

2.3.1. การรังวัดแบบสถิต 

วันที่ 28-29 มกราคม 2564 รังวัดแบบสถิต ที่หมุดบริเวณ

ดาดฟ้าอาคารศัลวิธานนิเทศ (ตึกวิศวกรรมสำรวจ) จำนวน 3 หมุด 
(SV1, SV2 และ SV3) ดังรูปที่ 2 โดยอุปกรณ์ที ่ใช้ในการทดสอบ
แสดงในตารางท่ี 2 ทำการบันทึกข้อมูลทุก 15 วินาที เป็นเวลา 24 
ชั่วโมง สำหรับการประมวลผลแบบจุดเด่ียวความละเอียดสูง  เพ่ือใช้
ในการวิเคราะห์ความถูกต้องทางตำแหน่งที่ได้รับจากเครื่องรับราคา
ประหยัด u-blox ZED-F9P ที่ใช้ร่วมกับเสาอากาศรับสัญญาณราคา
ประหยัด เปร ียบเท ียบกับเคร ื ่องร ับส ัญญาณแบบยีออเดติก
คุณภาพสูง Trimble R7 ที ่ใช้ร่วมกับเสาอากาศรับสัญญาณรุ่น 
Zephyr Model 2 โดยในการรับสัญญาณเลือกรับเฉพาะดาวเทียม 
GPS และ GLONASS 

 
รูปที่ 2 การรับสัญญาณดาวเทียมเป็นเวลา 24 ชั่วโมง 

ตารางท่ี 2 แสดงอุปกรณ์รับสัญญาณประกอบด้วยเคร่ืองรับ
สัญญาณกับเสาอากาศรับสัญญาณท่ีใช้ในการทดสอบ 

Point Receiver Antenna 
SV1 u-blox ZED F9P BT-147 
SV2 u-blox ZED F9P  Helix HX-CH6601A 
SV3 Trimble R7 Trimble Zephyr 2 

2.3.2. การรังวัดแบบจลน์ 

การทดสอบแบบจลน์ทำการเก็บข้อมูลบนทางด่วนบริเวณเมือง
ทองธานี (ทางพิเศษอุดรรัถยา ด่านประชาชื่น ถึงด่านบางพูน) แสดง
เส้นทางการรับสัญญาณ ดังรูปที่ 3 ทดสอบโดยติดตั้งเสาอากาศรับ
สัญญาณที่คานเหล็กบนหลังคนรถ และขับรถรับสัญญาณที่ความเร็ว
ประมาณ 10 m/s หรือ 36km/h และที่ความเร็วประมาณ 20 m/s 
หรือ 72 km/h เพื ่อจำลองการทำงานของ UAV โดยด้านหน้าใช้
เครื่องรับสัญญาณ F9P คู่กับเสาอากาศรับสัญญาณ BT-147 และ 
HX-CH6601A และด้านหลังใช้เครื่องรับแบบยีออเดติก Trimble 
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R7 คู่กับเสาอากาศรับสัญญาณ Trimble Zephyr 2 ดังรูปที่ 4 ทำ
การรับสัญญาณดาวเทียมระบบ GPS และ GLONASS บันทึกข้อมูล
ทุก 0.2 วินาที โดยเริ่มขับออกจากลานจอดรถเมืองทองธานี (จุด C) 
ไปถึงด่านประชาชื่น (จุด A) เป็นระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร 
กลับรถและขับรับสัญญาณจากด่านประชาชื่น จุด A ไปจนถึงด่าน
บางพูน (จุด B) เป็นระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร กลับรถและขับ
รถรับสัญญาณกลับจากด่านบางพูนไปจอดรถที่จุดเริ่มต้นสำรวจ ทำ
การรับสัญญาณดาวเทียม 4 รอบ ดังตารางที่ 3 

รูปที่ 3    เส้นทางการวิ่งรับสัญญาณทางพิเศษอุดรรัถยา จุด A B 
และ C  คือด่านประชาชื่น ด่านบางพูน ลานจอดรถเมือง
ทองธานี ตามลำดับ 

 
รูปที่ 4 การติดต้ังอุปกรณ์บนราวหลังคารถยนต์เพ่ือทำการรังวัด

แบบจลน์ 

ตารางท่ี 3 ความเร็วเฉลี่ยในการเคล่ือนที่เพ่ือเก็บข้อมูลและอุปกรณ์
ที่ติดต้ังบนหลังคารถยนต์ 

รอบท่ี ความเร็ว อุปกรณ์ หน้า, หลัง 
1  10 m/s F9P + BT-147, R7 + Zephyr 2 
2  20 m/s F9P + BT-147, R7 + Zephyr 2 
3  10 m/s F9P + helix, R7 + Zephyr 2 
4  20 m/s F9P + helix, R7 + Zephyr 2 

3. การประมวลผลและผลการศึกษา 

ใช้โปรแกรมประมวลผลเชิงพาณิชย์ inertial explorer 8.7 ใน
การประมวลผลข้อมูลดิบจากการรังวัดสัญญาณดาวเทียมทุกแบบ 

3.1. ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบ 

3.1.1. ค่าพิกัดหมุดตรวจสอบ 

ประมวลผลเส้นฐานแบบสถิต โดยใช้สถานี DPT9 เป็นสถานี
ฐาน ค่าพิกัดที ่ได้จากเครื ่องรับสัญญาณดาวทียมแบบยีออเดติก
คุณภาพสูง CHC i80 ซึ่งใช้เป็นจุดตรวจสอบ แสดงในตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4 แสดงค่าพิกัดและความสูงเหนือทรงรีของจุดตรวจสอบ 
SV1 SV2 และ SV3 หน่วยเป็นเมตร บนกรอบอ้างอิง 
ITRF2014 epoch 2020.17 

สถานี E N height 
SV1 665679.329 1518994.258 -14.1576 
SV2 665680.195 1518993.036 -14.1798 
SV3 665681.015 1518991.792 -14.1711 

3.1.2. ตำแหน่งอ้างอิงสำหรับการทดสอบแบบจลน์ 

ใช้ข ้อมูลจากเครื ่องรับสัญญาณแบบยีออเดติกคุณภาพสูง 
Trimble R7 ที่ประมวลผลแบบ PPK เป็นตำแหน่งอ้างอิง ใช้ข้อมูล
ช่วงที่รับสัญญาณได้ต่อเนื่องและมีผลลัพธ์เป็น Fixed เนื่องจากการ
รับสัญญาณบนทางด่วนในบางจุดมีป้ายบอกทางขนาดใหญ่และมีตึก
สูงด ้านข้าง อาจทำให้เก ิดคลื ่นหลุดได้ โดยระยะห่างของจุด
ศูนย์กลางเฟสรับสัญญาณ (Phase center) ของเสาอากาศอ้างอิง
จาก Zephyr 2 ไปถึงเสาอากาศรับสัญญาณราคาประหยัดแสดงใน
ตารางที่ 5 ความถูกต้องของระยะห่างทางราบและดิ่งที่ได้เทียบกัน 
epoch ต่อ epoch โดยระยะห่างทางราบและทางดิ่งที่ใช้เป็นระยะ
อ้างอิง ได้จากเอกสารข้อมูลของอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนหลังคารถยนต์ 
Trimble MX2 และการวัดระยะด้วยเทป 

ตารางท่ี 5 ระยะห่างทางราบและทางดิ่งจากจุดศูนย์กลางเฟสรับ
สัญญาณของเสาอากาศ (Phase Center) ที่ติดตั ้งบน
หลังคารถ หน่วยเป็นเมตร 

Ant#1 Ant#2 ทางราบ ทางด่ิง 
BT-147 Zephyr 2 1.9565 0.0995 

HX-CH6601A Zephyr 2 1.9565 0.0538 

3.2. ประมวลผลและเปรียบเทียบผลลัพธ ์

3.2.1. แบบสถิต 

ข้อมูลจากเครื ่องร ับสัญญาณดาวเทียมราคาประหยัดใช้
โปรแกรม RTKCONV ver.demo5 b33f แปลงไฟล์นามสกุล .ubx 
ให้เป็น RINEX จะได้ไฟล์ข้อมูล .obs และ .nav ทำการตัดข้อมูลเป็น
ช ่ ว ง เ วลา  1/3/6/12/24 ช ั ่ ว โมงด ้ วย โปรแกรม  TEQC แ ล้ว
ประมวลผลแบบจุดเดี่ยวความละเอียดสูง ใช้ค่าแก้นาฬิกาดาวเทียม
และวงโคจรดาวเทียมความละเอียดสูง (CODE Final Product) จาก 
International GNSS Service (IGS) แล้วคำนวณหาค่าความถูกต้อง
ใ น ร ู ป แ บบ ข อ ง ค ่ า ร า ก ท ี ่ ส อ ง ข อ ง ค ่ า เ ฉ ล ี ่ ย ก ำ ล ั ง ส อ ง
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ของความคลาดเคลื่อน (RMSE) ทางตำแหน่ง ในทางด่ิง ทางราบ 
และใน 3 มิติ แสดงในตารางท่ี 6 และรูปที ่ 5 พบว่าข้อมูลจาก
เคร่ืองรับและเสาอากาศรับสัญญาณราคาประหยัดที่ประมวลผลด้วย
เทคนิคการหาตำแหน่งแบบจุดเดี่ยวความละเอียดสูง สามารถให้
ความถ ูกต ้องได ้ด ีในระดับเด ียวก ับเคร ื ่องร ับแบบยีออเดติก
คุณภาพสูง โดยเครื่องรับ F9Pที่ใช้คู่กับเสาอากาศราคาประหยัดทั้ง
สองรุ ่น สามารถให้ความถูกต้องทางดิ ่งได ้ในระดับ 0.8-3.2 
เซนติเมตร และทางราบในระดับ 2-4.9 เซนติเมตร  

ตารางท่ี 6 ค่า RMS ของความคลาดเคล่ือนทางตำแหน่งใน ทางราบ
ทางดิ ่ง และ 3มิติ จากข้อมูลที ่ร ับสัญญาณเป็นเวลา 
1/3/6/12/24 ชั่วโมง หน่วยเป็นเมตร 

อุปกรณ์ เวลา   1D   2D   3D 
F9P, BT-147 1h 0.019 0.024 0.030 

 3h 0.032 0.024 0.040 
 6h 0.013 0.029 0.032 
 12h 0.023 0.033 0.040 
 24h 0.013 0.029 0.032 

F9P, Helix  1h 0.014 0.023 0.026 
 3h 0.018 0.020 0.027 
 6h 0.015 0.049 0.051 
 12h 0.010 0.035 0.037 
 24h 0.008 0.029 0.030 

R7, Zephyr2 1h 0.080 0.043 0.095 
 3h 0.039 0.010 0.040 
 6h 0.022 0.035 0.040 
   12h 0.032 0.034 0.047 
 24h 0.028 0.024 0.037 

 

 
รูปที่ 5 กราฟแสดงค ่ า  RMSE ทางตำแหน ่ งจากการ

ประมวลผลแบบจุดเด่ียวความละเอียดสูง 

3.2.2.  แบบจลน์ 

เปรียบเทียบระยะห่างทางราบและทางดิ่งของค่าพิกัดที่ได้จาก
การประมวลผลจุดเดี ่ยวความละเอียดสูงจากการรังวัดแบบจลน์ 
(Kinematic PPP) กับการรังวัดแบบจลน์แล้วประมวลผลภายหลัง 
(PPK) โดยใช ้ตำแหน่งอ้างอ ิงท ี ่ด ้วยว ัดด ้วยเทปจากตำแหน่ง 
ศูนย์กลางเฟสของเสาอากาศรับสัญญาณดาวเทียมแบบประหยัด ไป
ถึงศูนย์กลางเฟสของเสาอากาศรับสัญญาณดาวเทียมแบบยีออเดติก
คุณภาพสูง Zephyr2 ตารางที่ 7 แสดงค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ย
กำลังสองของความคลาดเคลื่อน (RMSE) ทางตำแหน่ง ที่ได้จากการ
ประมวลผลแบบ PPP kinematic โดยเปรียบเทียบข้อมูลเฉพาะช่วง
ที่รับสัญญาณได้ต่อเนื่องและประมวลผลแบบ PPK ได้ผลลัพธ์แบบ 
fixed ambiguity จากการทดสอบด้วยเสาอากาศรับสัญญาณราคา
ประหยัดรุ่น BT-147  พบว่าค่าเฉลี่ย RMSE ของระยะห่างทางราบ
น้อยที่สุด 0.126 เมตร และทางดิ่ง 0.171 เมตร ที่การรับสัญญาณท่ี
ความเร็ว 10 เมตรต่อวินาที และจากการทดสอบด้วยเสาอากาศรับ
สัญญาณราคาประหยัดประเภท Helix รุ ่น HX-CH6601A พบว่า
ค่าเฉลี่ย RMSE ของระยะห่างทางราบน้อยที่สุด 0.242 เมตร และ
ทางด่ิง 0.293 เมตร ที่การรับสัญญาณท่ีความเร็ว 20 เมตรต่อวินาที 
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ตารางท่ี 7 ค่าเฉลี่ย RMSE ระยะห่างทางราบและทางดิ่ง จากการ
ประมวลผลจุดเด่ียวความละเอียดสูงแบบจลน์ หน่วยเป็น
เมตร 

รอบท่ี อุปกรณ์ ความเร็ว  ทางด่ิง ทางราบ 
1 F9P, BT-147 10 m/s 0.171 0.126 
2 F9P, BT-147 20 m/s 0.799 0.534 
3 F9P, Helix 10 m/s 0.584 0.346 
4 F9P, Helix 20 m/s 0.293 0.242 

    
รูปที่ 6 ค่า RMSE แสดงความถูกต้องทางราบ (2มิติ) ที่ได้

จากการทดสอบรังว ัดแบบจลน์ทั ้ง 4 รอบ ด้วย
แผนภูมิบ็อกซ์และวิสเกอร์ โดยมีการตัดข้อมูลที่เป็น
ค่าผิดปกติ (outlier) ออก 

4. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าความถูกต้องทางตำแหน่งที่ได้จาก
การรังว ัดด้วยดาวเทียมเครื ่องร ับและเสาอากาศรับสัญญาณ
ดาวเทียมแบบประหยัดแบบสองความถี่ที่ใช้ร่วมกับเสาอากาศรับ
ส ัญญาณราคาต ่ ำ ในการร ั งว ั ดแบบสถิต  แล ้ วประมวลผล 
แบบจุดเดี่ยวความละเอียดสูง สามารถให้ความถูกต้องทางตำแหน่ง 
ในระดับเดียวกับเคร่ืองรับสัญญาณแบบยีออเดติก ซึ่งให้ความถูกต้อง 
ทางราบดีกว่า 5 เซนติเมตร ความถูกต้องทางด่ิงดีกว่า 10 เซนติเมตร 
หากรังวัดเป็นเวลา 3 ชั่วโมงขึ้นไป พบว่าความถูกต้องทางดิ่งที่ได้จะ
ดีกว่า 4 เซนติเมตร  

ในการรังว ัดแบบจลน์แล้วประมวลผลแบบจุดเดี ่ยวความ
ละเอียดสูง ด้วยเครื่องรับและเสาอากาศราคาประหยัดเมื่อเทียบกับ
เครื่องรับแบบยีออเดติกคุณภาพสูง ที่ความเร็วเฉลี่ย 10 และ 20 
เมตรต่อวินาที พบว่าสามารถให้ความถูกต้องทางราบเฉลี่ยอยู่ที่ 30 
เซนติเมตร โดยมีค่าคลาดเคลื่อนในทางราบมากสุดในระดับเมตรใน
การทดสอบที่ความเร็ว 20 เมตรต่อวินาที ซึ่งอาจเกิดจากสิ่งบดบัง
การรับสัญญาณดาวเทียมเช่นป้ายบอกทางขนาดใหญ่บนทางด่วน 
หรือตึกสูงรอบข้าง เป็นต้น หากทำการทดสอบด้วยการบิน UAV ใน
สภาพแวดล้อมที่ไม่มีสิ่งใดบดบังสัญญาณ อาจะทำให้ความถูกต้องที่
ได้ดีกว่านี้ 

จะเห็นได้ว่าเครื่องรับและเสาอากาศรับสัญญาณดาวเทียมราคา
ประหยัดมีประสิทธิภาพมากเพียงพอในการใช้งาน เมื ่อเทียบกับ
ราคาที่ถูกกว่าเครื่องรับแบบยีออเดติกอย่างมาก โดยในการรังวัด
แบบสถิตสามารถให้ความละเอียดถูกต้องในการระบุตำแหน่งทาง
ราบและดิ ่งผ ่านเกณฑ์มาตรฐานของ ASPRS ในการทำแผนท่ี
ภาพถ่ายทางอากาศมาตราส่วน 1:500 สามารถใช้ในการระบุ
ตำแหน่งของจุด GCP ได้ และในการรังวัดแบบจลน์ยังต้องอาศัย
อุปกรณ์อ ื ่นร ่วมด้วยเช ่น IMU เพื ่อทดสอบประสิทธ ิภาพของ
เครื ่องรับและเสาอากาศราคาประหยัดในการทำงานเพียงเครื ่อง
เดียวต่อไปในอนาคต 
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บทคัดย่อ 

ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน เป็นข้อมูลพื้นฐานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่มีผู้ต้องการใช้งานที่หลากหลาย แผนที่การใช้
ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินจึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงจากข้อมูลการรับรู้จากระยะไกลอยู่เสมอ ๆ ฉะนั้น ขั้นตอนวิธีการที่เหมาะสมจึงเป็นส่ิง
สำคัญสำหรับนำไปใช้ในการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อหาค่าพารามิเตอร์การแบ่งส่วน
ภาพที่เหมาะสมที่สุดสำหรับใช้ในการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินด้วยวิธีการจำแนกภาพเชิงวัตถุ ในการศึกษาครั้งนี้ข้อมูล
ภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2A ถูกนำมาใช้การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินบริเวณอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ผล
การศึกษาพบว่าข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินที่ระดับค่าสเกลพารามิเตอร์ 15 20 และ 25 ให้ค่าความถูกต้องโดยรวมร้อยละ 91.59 
89.03 และ 88.30 และมีสัมประสิทธิ์แคปปาเท่ากับ 0.90 0.87 และ 0.86 ตามลำดับ นอกจากนี้ จากการทดสอบค่า Z ระหว่างการจำแนกการใช้
ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินที่ระดับค่าสเกลพารามิเตอร์ 15 20 และ 25 พบว่า ผลการจำแนกที่ระดับค่าสเกลพารามิเตอร์ 15 กับ 20 มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ณ ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 80 ในขณะท่ีผลการจำแนกที่ระดับค่าสเกลพารามิเตอร์ 20 กับ 25 ไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญในทุกระดับความเชื่อมั่น จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่าการแบ่งส่วนภาพที่ระดับค่าสเกลพารามิเตอร์ที่ 15 เหมาะสมที่สุดสำหรับ
การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินและส่ิงปกคลุมดินด้วยวิธีการจำแนกภาพเชิงวัตถุ 
คำสำคัญ: ดาวเทียม Sentinel-2A, การจำแนกภาพเชิงวัตถุ, การใช้ประโยชน์ที่ดินและส่ิงปกคลุมดิน 

Abstract 

Land use and land cover (LULC) data is a primary GIS dataset required by various users. Due to rapid LULC change, the 
LULC map is frequently necessary to update remotely sensed data. Thus, the optimum classification method is essential to 
identify for updating the LULC map. The main objective of the study was to determine the optimum image segmentation 
parameter for LULC classification by using object-based image analysis (OBIA). In this study, the Sentinel-2A image was applied 
to the LULC classification in Khonburi district, Nakhon Ratchasima province. The results showed that LULC data with a scale 
parameter of 15, 20, and 25 provide an overall accuracy of 91.59%, 89.03%, 88.30%, and Kappa hat coefficient of agreement 
of 0.90, 0.87, and 0.86, respectively. The pairwise Z test among LULC data of three different scale parameters (15, 20, and 25) 
showed that LULC data's accuracy with a scale parameter of 15 is significantly at 80% of confidence levels from LULC data 
with a scale parameter of 20 and 25. Meanwhile, the accuracy of LULC data with a scale parameter of 25 is not significant. It 
can be concluded that the image segmentation of 15 is the most scale parameter for LULC classification by using OBIA.  
Keywords: Sentinel-2A, OBIA, Land Use and Land Cover 

 
1. บทนำ 

กระบวนการจำแนกข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมโดยส่วนมากแล้ว
นั้นจะใช้วิธีการจำแนกเชิงจุดภาพ (Pixel-based classification) 
ซึ่งอาศัยค่าการสะท้อนแสงที่มีความแตกต่างกันของวัตถุบนผิวโลก 
แต่ค่าการสะท้อนแสงของวัตถุในแต่ละจุดภาพนั้นอาจมีค่าใกล้เคียง
กัน ซึ่งจะทำให้เกิดความผิดพลาดในการจำแนกได้ ปัจจุบันนิยมใช้
กระบวนการจำแนกข้อมูลดาวเทียมด้วยเทคนิคการจำแนกข้อมูลเขิง

วัตถุ (Object-based classification) ซึ่งจะอาศัยการจำแนกด้วย
ค่าการสะท้อนแสง ขนาด รูปร่าง สี ความเรียบ และการเกาะกลุ่ม
ของข้อมูล รวมไปถึงค่าความสำคัญของช่วงคลื่นซึ่งเรียกว่า ขั้นตอน
การแบ่งส่วนภาพ (Image segmentation) และทำการจำแนกวัตถุ
นั้นจากค่าการสะท้อนแสงรวมของวัตถุที่สร้างขึ้น ซึ่งวิธีการนี้เป็น
การรวมค่าการสะท้อนแสงที่ใกล้เคียงกันของจุดภาพเข้าด้วยกัน [1]-
[3] ในการจำแนกข้อมูลเชิงวัตถุนั้นขั้นตอนที่สำคัญที่ส่งผลต่อความ
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ถูกต้องของผลการจำแนกคือ ขั ้นตอนการแบ่งส ่วนภาพโดย
ค่าพารามิเตอร์ของการแบ่งส่วนภาพที่ใช้ในการจำแนกนั้นแตกต่าง
กันไปของแต่ละพ้ืนที่และข้อมูลที่นำมาใช้ในการศึกษา [1], [4]-[5] 

ในการศึกษาครั้งนี้จะทำการทดสอบเพื่อหาค่าพารามิเตอร์ที่
เหมาะสมที่สุดสำหรับการแบ่งส่วนภาพที่ใช้ในการจำแนกการใช้
ประโยชน์ที่ดินและส่ิงปกคลุมดินด้วยเทคนิควิธีการจำแนกข้อมูลเชิง
วัตถุในพื้นที่อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา จากข้อมูลภาพถ่าย
ดาวเท ียม Sentinel-2A ปี พ .ศ . 2563 ซึ ่งจะสามารถช่วยลด
ระยะเวลาในการวิเคราะห์และการได้มาซึ่งข้อมูลอันเป็นประโยชน์
ในการนำไปประยุกต์ใช้งานต่อไป 

2. วิธีการศึกษา 

การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ร่วมกับเทคนิค
การจำแนกเช ิงว ัตถุ (Object-based Image Analysis) เพ ื ่อหา
ค่าพารามิเตอร์การแบ่งส่วนภาพที่เหมาะสมที่สุดสำหรับใช้ในการ
จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินในพื้นที่อำเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา มีขั้นตอนวิธีดำเนินการวิจัยดังแสดงในรูปที่ 1 

การเก็บรวมรวมข้อมูล
(ข้อมูล Remote sensing ข้อมูล GIS และข้อมูลภาคสนาม)

ประมวลผลเบื้องต้น

การแบ่งส่วนภาพ (Scale 15) การแบ่งส่วนภาพ (Scale 20) การแบ่งส่วนภาพ (Scale 25)

การเลือกพ้ืนที่ตัวอย่าง

การจําแนกภาพโดยใช้การจําแนกเชิงวัตถุด้วยโปรแกรม eCognition

ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน (Scale 15, 20 และ 25)

การประเมินความถูกต้องข้อมูลสํารวจภาคสนาม

OA และ K hat ≥ 80%

แผนที่ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน (Scale 15, 20 และ 25)

เปรียบเทียบผลการจําแนกด้วยวิธี Pairwise Z-Test

แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินโดยใช้การแบ่งจุดภาพที่เหมาะสมที่สุด

Scale (15, 20 และ 25) Shape (0.1) Color (0.9)

Compactness (0.5) Smoothness (0.5)

การแบ่งส่วนภาพ ด้วยวิธี Multiresolution segmentation

Google Earth

No

Yes

 
รูปที่ 1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 

2.1. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบไปด้วยข้อมูลปฐมภูมิซึ่งได้
จากการสำรวจในพื้นที่ศึกษาโดยตรง ข้อมูลทุติยภูมิที่ได้แก่ ข้อมูล
ขอบเขตการปกครอง จากกรมแผนที่ทหาร และข้อมูลภาพถ่าย
ดาวเทียม Sentinel-2A ปี พ.ศ. 2563 จากเว็บไซต์ของสำนักงาน
สำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา (USGS) ซึ่งมีความละเอียดเชิง

พื้นที่ 10 เมตร สำหรับแบนด์ 2 (Blue) แบนด์ 3 (Green) แบนด์ 4 
(Red) และ แบนด์ 8 (NIR) และความละเอียดเชิงพื้นที่ 20 เมตร 
สำหรับแบนด์ 11 (SWIR) ก่อนที่จะนำภาพถ่ายดาวเทียมไปทำการ
วิเคราะห์นั้นจำเป็นต้องทำการประมวลผลเบื้องต้นข้อมูลดังนี้ (1) 
รวมช้ันข้อมูลภาพหลายช่วงคล่ืน (Layer stack) (2) เปล่ียนค่าความ
ละเอียดเชิงคลื่นรังสี (Rescale) (3) ต่อภาพ (Mosaic) (4) ตัดภาพ
พ ื ้ นท ี ่ ศ ึ กษา  ( Subset image) และ  (5 ) สร ้ า งจ ุ ดภาพให ม่  
(Resampling) สำหรับภาพสำหรับแบนด์ 11 ให้ม ีขนาดความ
ละเอียดเชิงพ้ืนที่เท่ากับ 10 เมตร 

2.2. การคำนวณค่าดัชนีเชิงสเปกตรัม (SPECTRAL 
INDICES) 

ในการศึกษานี ้ได้ทำการสร้างแบนด์เพิ ่มเติม (Additional 
band) ขึ้นเพื่อใช้ในการจำแนกโดยอาศัยการคำนวณค่าดัชนีเชิง
สเปกตร ัมของข ้อม ูลภาพถ ่ายดาวเท ียมแบบหลายช ่วงคล่ืน 
(Multispectral) ประกอบไปด้วยค่าดัชนีผลต่างพืชพรรณแบบนอร์
มอลไลซ์ (Normalized Difference Vegetation Index: NDVI) ค่า
ด ัชน ีปร ับ เปล ี ่ ยนผลต่างความช ื ้ น  (Modified Normalized 
Difference Wetness Index: MNDWI) และค่าดัชนีสิ ่งปลูกสร้าง 
( Normalized Difference Built-up Index: NDBI) นอกจ ากนี้
ข้อมูลระดับความสูง ซึ่งได้รับจากข้อมูลแบบจำลองความสูงเชิงเลข 
(Digital Elevation Model: DEM) ได้ถูกนำมาใช้สำหรับการสร้าง
แบนด์เพ่ิมเติมด้วยดังแสดงในรูปที่ 2 

  
(a) NDVI (b) MNDWI 

  
(c) NDBI (d) DEM 

รูปที่ 2 ค่าดัชนีเชิงสเปกตรัมและค่าระดับความสูง (a) NDVI (b) 
MNDWI (c) NDBI และ (d) DEM 
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2.3. การจำแนกข้อมูลภาพเชิงวัตถุ 

ในการประมวลผลการจำแนกการใช้ที ่ดินและสิ่งปกคลุมดิน 
ด้วยวิธีการจำแนกเชิงวัตถุ มีขั้นตอนการวิเคราะห์ดังนี้ 

2.3.1. การแบ่งส่วนภาพ (IMAGE SEGMENTATION) 

การแบ่งส่วนภาพที่มีการกำหนดค่ามาตราส่วน เพื่อให้ขนาด
ของวัตถุมีขนาดเหมาะสมสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทการใช้
ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน ในการศึกษาครั้งนี้ทำการแบ่งส่วน
ภาพด้วยเทคนิค Multiresolution Segmentation โดยทำการ
รวบรวมข้อมูลจากที่มีผู้ทำการวิจัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมี
การกำหนดช่วงค่ามาตราส่วนออกเป็น 3 ช่วง คือ 15 [4] 20 [1] 
และ 25 [5] และทำการกำหนดค่าพารามิเตอร์สำหรับการแบ่งส่วน
ภาพโดยพิจารณาค่าสี (Color) และรูปร่าง (Shape) เท่ากับ 0.9 
และ 0.1 ตามลำดับ ในขณะที่ค่าความหนาแน่น (Compactness) 
และ ความราบเรียบ (Smoothness) จะให้ความสำคัญเท่ากัน
เท่ากับ 0.5 

2.3.2. การจำแนกข้อมูลวัตถุภาพ (IMAGE OBJECT 

CLASSIFICATION) 

การจำแนกข้อมูลวัตถุภาพด้วยขั ้นตอนวิธีการจำแนกแบบ
จุดภาพข้างเคียงใกล้ที ่ส ุด (Nearest Neighbor Classification) 
เ ป ็ นก า รจ ำแนกแบบอาศ ั ยก า รกำก ั บด ู แล  ( Supervised 
Classification) โดยผู้ทำการจำแนกจะเลือกกลุ่มตัวอย่าง (Training 
Area) หรือวัตถุตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประเภทการใช้ประโยชน์
ที่ดินนั้น ๆ ของข้อมูลการแบ่งส่วนภาพทั้ง 3 ค่ามาตราส่วน (15, 20 
และ 25) โดยทำการเลือกตำแหน่งของพื้นที่ตัวอย่างบริเวณหรือ
ตำแหน่งเดียวกันทั ้ง 3 ค่ามาตราส่วน ซึ ่งได้ดัดแปลงระบบการ
จำแนกจากมาตรฐานระบบการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินและส่ิง
ปกคลุมดินของกรมพัฒนาที่ดิน ประกอบไปด้วย พื้นที่เมืองและส่ิง
ปลูกสร้าง พื ้นที ่นาข้าว พื ้นที ่อ ้อย พื ้นที ่ม ันสำปะหลัง พื ้นที่
เกษตรกรรมอื่น ๆ พื้นที่ไม้ผลและไม้ยืนต้น พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่แหล่ง
น้ำ และพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 

2.4. ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ค ว า ม ถ ู ก ต ้ อ ง  ( ACCURACY 
ASSESSMENT) 

ข้อมูลการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินที่ได้
จากการจำแนกเชิงวัตถุของทั้ง 3 ช่วงมาตราส่วนของการแบ่งส่วน
ภาพ จะถูกนำมาประเมินความถูกต้องของผลการจำแนกโดยใช้
ข้อมูลจากการสำรวจภาคสนามและข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมที่มี
ความละเอียดเชิงพื้นที่สูงมากจาก Google Earth โดยเริ่มจากการ
คำนวณหาจุดตัวอย่างบนพื้นฐานของการแจกแจงแบบอเนกนาม 
(Multinomial distribution) [6] ดังสมการที่ (1) และนำจำนวนจุด
ตัวอย่างที ่ได้ไปสุ่มหาตำแหน่งที ่จะทำการสำรวจด้วยวิธีการสุ่ม

ต ัวอย ่างแบบจำแนกช ั ้น (Stratified random sampling) เ พ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมทั้งทำการประเมินความถูกต้องของ
การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินโดยอาศัยการ
คำนวณค่าทางสถิติ 

𝑦
𝐵𝜋 1 𝜋

𝑏
 (1) 

โดยท่ี 𝛱i คือ สัดส่วนของประชากรในประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ที่ 𝑖 จากทั้งหมด 𝑘 ประเภท ที่มีสัดส่วนเข้าใกล้ 50 
เปอร์เซ็นต์ 

 𝑏  คือ ความแม่นยำที่ต้องการได้รับสำหรับประเภททั้งหมด 
 B คือ ค่าขีดจำกัดบน (𝛼/𝑘) คูณ 100 เปอร์เซ็นต์ไทล์ของ

การกระจายแบบไวสแควร์ (Chi square: 𝜒2) ที ่มี
ระดับขั้นความเสรี (Degree of freedom) เท่ากับ 1  

 k คือ จำนวนประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งหมด 

2.4.1. การประเมินผลเมทริกซ์ความผิดพลาดโดยสถิติ
เชิงพรรณนาแบบง่าย (SIMPLE DESCRIPTIVE 

STATISTICS) 

ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจภาคสนามและ Google Earth จะถูก
นำมาเปรียบเทียบกับผลที่ได้จากการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และสิ่งปกคลุมดินในรูปของเมทริกซ์ความผิดพลาด (Error matrix) 
โดยจะคำนวณค่าความถูกต้องของผู้ผลิต (Producer’s accuracy) 
ค่าความถูกต้องของผู้ใช้งาน (User’s accuracy) ค่าความถูกต้อง
โดยรวม (Overall accuracy) และค่าสัมประสิทธิ์แคปปา (Kappa 
coefficient) ดังแสดงในสมการที่ (2)-(5) ตามลำดับ 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟 𝑠 𝑎𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 𝑗
𝑛
𝑛

 (2) 

𝑈𝑠𝑒𝑟 𝑠 𝑎𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 𝑖
𝑛
𝑛

 (3) 

𝑂𝑣𝑒𝑟𝑎𝑙𝑙 𝑎𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 𝑖
∑ 𝑛

𝑛
 

(4) 

𝐾
∑ 𝑛 ∑ 𝑛 𝑛

𝑁 ∑ 𝑛 𝑛
 

(5) 

โดยท่ี 𝐾 คือ สัมประสิทธิ์แคปปาของความสอดคล้อง 
 𝐾 คือ จำนวนของแถว ซึ่งหมายถึง ประเภทของสิ่งปกคลุม

ดิน ในเมทริกซ์ 
 𝑛  คือ จำนวนของการสังเกตการณ์ในแถว 𝑖 และคอลัมน์ 𝑗 
 𝑛  คือ ผลรวมนอกแนวทแยงมุมของแถว 𝑖 
 𝑛  คือ ผลรวมนอกแนวทแยงมุมของคอลัมน์ 𝑖 
 𝑁 คือ จำนวนของการสังเกตการณ์ทั้งหมด 
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2.4.2. การเปรียบเทียบผลการจำแนกด้วยวิธี PAIRWISE 

Z-TEST 

ค่าสัมประสิทธิ์แคปปาที่ได้รับจากการจำแนกเชิงวัตถุของทั้ง 3 
ช่วงมาตราส่วนการแบ่งส่วนภาพ จะถูกนำมาเปรียบเทียบว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ โดยอาศัยการคำนวณค่าสถิติ Z 
(Z Score) ด้วยวิธีการ Pairwise Z-Test ที่มีการปรับมาตรฐานและ
มีการกระจายแบบปกติ [6] ซึ่งคำนวณโดยอาศัยสมการที่ (6) 

𝑍
𝐾 𝐾

𝑣𝑎𝑟 𝐾 𝑣𝑎𝑟 𝐾
 

(6) 

โดยท่ี 𝒁 คือ ค่าการแจกแจงปกติแบบมาตรฐาน 
 𝑲𝐢 คือ สัมประสิทธิ์แคปปาของความสอดคล้อง สำหรับ

ข้อมูลชุดที่ 𝒊 
 𝒗𝒂𝒓 𝑲  คือ ความแปรปรวนของสัมประสิทธิ์แคปปา 

สำหรับข้อมูลชุดที่ 1 

3. ผลการศึกษา 

ผู้ศึกษาได้แบ่งผลการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 

3.1. ผลการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุม
ดินด้วยการจำแนกภาพเชิงวัตถุ 

3.1.1. ผลการแบ่งส่วนภาพด้วยวิธี MULTIRESOLUTION 

SEGMENTATION 

จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2A พบว่าช่วงค่าสเกล
ที่ 15 มีจำนวนของวัตถุภาพเท่ากับ 33,585 ช่วงค่าสเกลท่ี 20 มี
จำนวนวัตถุภาพทั้งหมดเท่ากับ 20,981 และช่วงค่าสเกลท่ี 25 จะ
ให้จำนวนของวัตถุภาพเท่ากับ 13,257 ดังแสดงไว้ในรูปที่ 3 - 5  

เมื่อค่าสเกลพารามิเตอร์ที่เพ่ิมมากขึ้น ขนาดของวัตถุหลังการ
แบ่งส่วนภาพจะมีจำนวนน้อยลงทำให้ได้วัตถุที่มีขนาดใหญ่และมี
การปะปนกันของประเภทการใช้ที่ดินภายในหนึ่งวัตถุภาพ และด้วย
ค่าสเกลที่น้อยจะให้ค่าที่ละเอียดเกิดวัตถุเป็นชิ้นเล็ก ๆ จำนวนมาก 
แต่ละวัตถุจะเป็นตัวแทนท่ีดีของวัตถุที่ปรากฏบนพ้ืนโลกและมีความ
เหมาะสมที่จะนำเข้าสู่กระบวนการจำแนกภาพเพื่อจัดประเภทการ
ใช้ที่ดินในระดับงานที่ละเอียดต่อไปได้ 

3.1.2. ผลการคัดเลือกพ้ืนที่ตัวอย่าง 

ข้อมูลพื้นที่ตัวอย่าง (Training area data) ถูกเลือกบนพื้นฐาน
ของข้อมูลภาพตัวอย่างที ่ เป ็นเอกพันธ์ (Homogeneous) โดย
ครอบคลุมประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินทั้ง 9 
ประเภท คุณสมบัติของพื้นที่ตัวอย่างประกอบด้วย ภาพสีผสมเท็จ
แสดงไว้ในรูปที่ 6 และลายเซ็นเชิงคล่ืนแสดงไว้ในรูปที่ 7 

 
รูปที่ 3 วัตถุภาพที่ระดับค่าสเกลพารามิเตอร์ที่ 15 

 
รูปที่ 4 วัตถุภาพที่ระดับค่าสเกลพารามิเตอร์ที่ 20 

 
รูปที่ 5 วัตถุภาพที่ระดับค่าสเกลพารามิเตอร์ที่ 25 

3.1.3. การสร้างแบบจำลองเชิงอรรถศาสตร์ (SEMANTIC 

MODEL) 

แบบจำลองเชิงอรรถศาสตร์จะถูกสร้างในลักษณะของโครงข่าย
เช ิ งอรรถศาสตร ์ตามกฎข ้อบ ั งค ับ  (Rule-based semantic 
network) ซึ่งประกอบเป็นรูปแบบของการนำเสนอองค์ความรู้ใน
การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมด้วยวิธีการจำแนก
เชิงวัตถุดังแสดงไว้ในตารางท่ี 1 

3.1.4. ลักษณะการใช้ที่ดินและส่ิงปกคลุมดิน 

ผลการจำแนกการใช้ประโยชน์ที ่ดินและสิ ่งปกคลุมดินด้วย
วิธีการจำแนกภาพเชิงวัตถุที่ระดับค่าสเกลพารามิเตอร์ที่ 15 (รูปที่ 8 
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(ก)) โดยข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน 3 อันดับแรก 
ได ้แก่ ป่าไม้ ม ันสำปะหล ัง และนาข ้าว โดยม ีพ ื ้นท ี ่ เท ่ากับ 
333,136.49 ไร่ 317,858.27 ไร่ และ 144,741.36 ไร่ คิดเป็นร้อย
ละ 32.41 30.93 และ 14.08 ของพื้นที่ทั ้งหมด ผลการจำแนกท่ี
ระดับค่าสเกลพารามิเตอร์ที่ 20 (รูปที่ 8 (ข)) ข้อมูลการใช้ประโยชน์
ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน 3 อันดับแรก ประกอบไปด้วย ป่าไม้ มัน
สำปะหล ัง  และนาข ้าว  โดยม ีพ ื ้นท ี ่ เท ่ าก ับ  344,895.62 ไ ร่  
307,624.90 ไร่ และ 137,860.72 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 33.56 29.93 
และ 13.41 ของพื้นที่ทั้งหมด ตามลำดับ ในขณะที่ผลการจำแนกท่ี
ระดับค่าสเกลพารามิเตอร์ที่ 25 (รูปที่ 8 (ค)) พบว่าข้อมูลการใช้
ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน 3 อันดับแรก ประกอบไปด้วย ป่า
ไม้ มันสำปะหลัง และนาข้าว โดยมีพื ้นที่เท่ากับ 348,096.37 ไร่ 
322,243.30 ไร่ และ 135,417.29 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 33.87 31.35 
และ 13.18 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ตามลำดับ 

3.2. ผลการประเมินความถูกต้องของการจำแนกภาพเชิง
วัตถุ 

ผลการจำแนกการใช้ประโยชน์ที ่ดินและสิ ่งปกคลุมดินด้วย
วิธีการจำแนกภาพเชิงวัตถุทั ้ง 3 ระดับค่าสเกลพารามิเตอร์ที่
แตกต่างกัน จะถูกนำมาประเมินความถูกต้องของผลการจำแนกโดย
จุดตัวอย่างที่ได้จากการคำนวณด้วยวิธีการแจกแจงแบบอเนกนาม 
จำนวน 547 จุด (รูปที่ 9) จะถูกแบ่งเพื่อประเมินความถูกต้องโดย
อ้างอิงจากภาพ Google Earth ปี พ.ศ. 2563 ร้อยละ 70 และจาก
การลงสำรวจภาคสนาม ร้อยละ 30 ของจุดตัวอย่างทั้งหมด 

โดยผลการประเมินความถูกต้องของผลการจำแนกที่ระดับค่า
สเกลพารามิเตอร์ที่ 15 พบว่า มีค่าความถูกต้องโดยรวมเท่ากับ 
91.59% และมีสัมประสิทธิ์แคปปาเท่ากับ 0.90 ในขณะที่ผลการ
ประเมินความถูกต้องของผลการจำแนกที่ระดับค่าสเกลพารามิเตอร์
ที่ 20 พบว่า มีค่าความถูกต้องโดยรวมเท่ากับ 89.03% และมี
สัมประสิทธิ์แคปปาเท่ากับ 0.87 ในทำนองเดียวกันผลการประเมิน
ความถูกต้องของผลการจำแนกที่ระดับค่าสเกลพารามิเตอร์ที่ 25 
พบว่า มีค่าความถูกต้องโดยรวมเท่ากับ 88.30% และมีสัมประสิทธิ์
แคปปาเท่ากับ 0.86  

3.3. ผลการทดสอบค่าสมัประสิทธิ์แคปปาด้วยวิธี 
PAIRWISE Z-TEST 

แบ่งการทดสอบความแตกต่างกันของความถูกต้องจากค่า
สัมประสิทธิ์แคปปาออกเป็น 3 ช่วง คือ ค่าสัมประสิทธิ์แคปปาท่ี
ระดับค่าสเกลพารามิเตอร์ 15 กับ 20 พบว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 80 ค่าสัมประสิทธิ์
แคปปาที ่ระดับค่าสเกลพารามิเตอร์ 15 กับ 25 พบว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเช่ือมันร้อยละ 80 และ 90 
ดังนั้นการกำหนดระดับค่าสเกลพารามิเตอร์ที่ 15 กับ 20 และ 15 

กับ 25 สำหรับการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน
ด้วยวิธีการจำแนกเชิงวัตถุให้ความถูกต้องของผลการจำแนกที่
แตกต่างกัน ในขณะที ่ค ่าสัมประสิทธิ ์แคปปาที ่ระดับค่าสเกล
พารามิเตอร์ 20 กับ 25 พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 80 90 และ 95 ดังนั้นในการกำหนด
ระดับค่าสเกลพารามิเตอร์ที่ 20 กับ 25 สำหรับการจำแนกการใช้
ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินด้วยวิธีการจำแนกเชิงวัตถุให้ความ
ถูกต้องของผลการจำแนกที่ไม่แตกต่างกัน 

  
พ้ืนที่เมืองและส่ิงปลูกสร้าง นาข้าว 

  
อ้อย มันสำปะหลัง 

  
พ้ืนที่เกษตรกรรมอ่ืน ๆ ไม้ผลและไม้ยืนต้น 

  
ป่าไม้ แหล่งน้ำ 

 
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 

รูปที่ 6 คุณสมบัติของพ้ืนที่ตัวอย่างในการจำแนกภาพเชิงวัตถุ 

 
รูปที่ 7 ลายเซ็นเชิงคล่ืนของพ้ืนที่ตัวอย่าง 
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ตารางท่ี 1 การกำหนดค่าพารามิเตอร์และจำนวนวัตถุภาพ 

Features Member function 
border 

Left Right 
พื้นที่เมอืงและสิ่งปลูกสร้าง 

Ratio Layer 2 Ascending 0.0755 0.0831 
Ratio Layer 5 Ascending 0.0384 0.0623 
Ratio Layer 9 Ascending 0.0571 0.0748 
SD Layer 7 Ascending 6.3836 16.9078 

Ratio Layer 10 Inverse U shape 0.1458 0.1696 
Max Diff. Inverse U shape 1.2786 1.4581 

นาข้าว 
Mean Layer 1 Inverse U shape 115.9661 131.8940 
Ratio Layer 4 Inverse U shape 72.3551 159.2040 
Ratio Layer 10 Descending 195.7809 205.5507 

อ้อย 
Mean Layer 4 Inverse U shape 98.7616 120.8657 
Mean Layer 4 Inverse U shape 109.1383 159.8409 
Ratio Layer 9 Descending 0.0400 0.0586 
Ratio Layer 10 Descending 0.1423 0.1656 

มันสำปะหลัง 
Mean Layer 1 Ascending 107.7938 114.3298 
Mean Layer 9 Descending 72.7252 117.9182 
Mean Layer 10 Descending 146.4538 241.2356 
SD Layer 10 Inverse U shape 0.5480 2.5993 
Ratio Layer 8 Descending 0.0963 0.1536 

พื้นที่เกษตรกรรมอ่ืน ๆ 
Ratio Layer 10 Descending 0.1434 0.1729 

ไม้ผลและไม้ยืนต้น 
Mean Layer 10 Inverse U shape 167.2705 221.2108 
Ratio Layer 4 Ascending 0.0958 0.1309 
Ratio Layer 8 Descending 0.1031 0.1561 
Ratio Layer 10 Inverse U shape 0.0904 0.2346 

ป่าไม ้
Mean Layer 10 Descending 153.5806 222.5370 
Ratio Layer 8 Descending 0.0835 0.1558 
Ratio Layer 10 Descending 0.0837 0.1705 

แหล่งน้ำ 
Mean Layer 6 Descending 19.7275 21.8109 
Ratio Layer 4 Descending 0.0425 0.0796 
Ratio Layer 8 Ascending 0.1350 0.1839 

พื้นที่เบ็ดเตล็ด 
Brightness Inverse U shape 140.0000 160.0000 

Mean Layer 10 Inverse U shape 0.0000 250.0000 
 

 
(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

รูปที่ 8 ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและส่ิงปกคลุมดิน 
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รูปที่ 9 แผนที ่แสดงการกระจายตัวของจุดตรวจสอบความ
ถูกต้อง 

4. สรุปผลการศึกษา 

ในการศึกษาครั ้งนี ้ได้กำหนดการแบ่งส่วนภาพสำหรับการ
จำแนกเชิงวัตถุออกเป็น 3 ระดับค่าสเกลพารามิเตอร์ คือ 15, 20 
และ 25 โดยผลการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน
ทั้ง 3 ค่าระดับสเกลพารามิเตอร์ พบว่า ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และสิ่งปกคลุมดิน 3 อันดับแรก ประกอบไปด้วย ป่าไม้คิดเป็นร้อย
ละ 32.41 33.56 และ 33.87 มันสำปะหลังคิดเป็นร้อยละ 30.93 
29.93 และ 31.35 และนาข้าวคิดเป็นร้อยละ 14.08 13.41 และ 
13.18 ของพื้นที่ทั้งหมด ตามลำดับ และมีค่าความถูกต้องโดยรวม
เท่ากับ 91.59% 89.03% และ 88.30% ตามลำดับ ซึ ่งตรงกับ
งานวิจัยของ นุชนาฏ บัวศรี และคณะ [7] ซึ่งชี้ให้เห็นว่าในพื้นที่ที่มี
รูปร่างหรือขอบเขตของพื้นที่ชัดเจนอย่างเช่นพื้นที่นาข้าว จะให้
ข้อมูลที่มีความถูกต้องสูงที่ระดับค่าสเกลพารามิเตอร์ต่ำ หากระดับ
ค่าสเกลพารามิเตอร์สูงนั่นหมายถึงภาพที่ได้จะมีความหลากหลาย
ของข้อมูลค่อนข้างมาก ยากต่อการจำแนกให้ได้ข้อมูลภาพที่ตรงกับ
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพียงด้านเดียว เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์
แคปปาซึ่งพิจารณาบนพื้นฐานการแบ่งระดับความถูกต้องจากค่า
สัมประสิทธิ ์แคปปาระดับค่าสเกลพารามิเตอร์ที่ 15 20 และ 25 
ตามหลักการของ Fitzpatrick-Lins [8] พบว่า ค่าความถูกต้องของ
ผลการจำแนกมีระดับความสอดคล้องหรือความถูกต้องสูงระหว่าง
แผนที่การจำแนกและข้อมูลอ้างอิงทางภาคพื้นดินทั้ง 3 ระดับค่า
สเกลพารามิเตอร์ 

การทดสอบความแตกต ่างก ันของความถ ูกต ้องจากค่า
สัมประสิทธิ์แคปปาด้วยค่า Z (Z Score) โดยวิธี Pairwise Z-Test 
ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 80, 90 และ 95 โดยแบ่งการทดสอบ
ออกเป็น 3 ช่วง คือ ระดับค่าสเกลพารามิเตอร์ 15 กับ 20 ระดับค่า
สเกลพารามิเตอร์ 15 กับ 25 และระดับค่าสเกลพารามิเตอร์ 20 
และ 25 สามารถสร ุปได ้ว ่าการแบ ่งส ่วนภาพที ่ระด ับสเกล
พารามิเตอร์ที่ 15 มีความเหมาะสมที่สุดสำหรับการจำแนกการใช้
ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินด้วยวิธีการจำแนกภาพเชิงวัตถุ
สำหรับการจำแนกการใช้ประโยชน์ที ่ดินและสิ ่งปกคลุมดินด้วย
เทคนิควิธีการจำแนกข้อมูลเชิงวัตถุในพื้นที่อำเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2A ปี พ.ศ. 
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บทคัดย่อ 

บทความน้ีเป็นการนำเสนอการประเมินความถูกต้องของแบบจำลองระดับภูมิประเทศเชิงเลขจากเทคนิคการจำแนกกลุ่มจุดพิกัดสามมิติของการ
รังวัดภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพและเปรียบเทียบความถูกต้องเชิงตำแหน่งของแบบจำลอง
ระดับภูมิประเทศเชิงเลขที่ได้จากอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กที่เป็นที่นิยมในท้องตลาดกับการสำรวจภาคสนามโดยใช้วิธีการสำรวจระดับ และ
เปรียบเทียบค่าความต่างระดับระหว่างแบบจำลองระดับภูมิประเทศเชิงเลขและแบบจำลองพ้ืนผิวเชิงเลข ประเมินคุณภาพความถูกต้องเชิงตำแหน่ง
โดยใช้จุดตรวจสอบท้ังหมดจำนวน 30 จุด จากท้ังหมด 3 พ้ืนที่ ได้แก่ พ้ืนที่ต้ันไม้หนาแน่น พ้ืนที่ต้ันไม้โปร่งไม่หนาแน่น และพ้ืนที่อาคารสิ่งปลูกสร้าง
พบว่าผลการประเมินค่าความละเอียดถูกต้องทางดิ่งโดยค่ากำลังสองน้อยที่สุด เท่ากับ 0.109 เมตร และผลการประเมินค่าความละเอียดถูกต้องที่
ความเช่ือมั่นร้อยละ 95 พบว่าความถูกต้องทางด่ิงเท่ากับ 0.233 เมตร 0.149 เมตร และ 0.261 เมตร ตามลำดับ ภาพรวมทั้งโครงการ 0.214 เมตร 
สามารถนำไปสร้างแผนที่เส้นชั้นความสูงที่มีช่วงของเส้นชั้นความสูง ไม่น้อยกว่า 0.36 เมตร และสามารถผลิตเป็นแผนที่เส้นชั้นความสูงได้ละเอียด
ที่สุดเท่ากับมาตรส่วน 1:500 ส่วนการตรวจสอบค่าระดับระหว่างแบบจำลองพ้ืนผิวเชิงเลขกับแบบจำลองลักษณะภูมิประเทศเชิงเลขท่ีได้จากอากาศ
ยาน ความสามารถสกัดความสูงของต้นไม้บริเวณพื้นที่ต้นไม้หนาแน่นมีค่าต่างระดับเฉลี่ยประมาณ 11.194 เมตรและเทียบกับการสำรวจภาคสนาม 
ต่างกันเฉลี่ย 1.38 เมตร  พื้นที่ต้นไม้โปร่งไม่หนาแน่น มีค่าความต่างระดับเฉลี่ย 5.810 เมตรและเทียบกับการสำรวจภาคสนาม ต่างกันเฉลี่ย 0.35 
เมตร ส่วนพ้ืนที่อาคารสิ่งปลูกสร้าง มีค่าความต่างระดับเฉลี่ย 5.747 เมตรและเทียบกับการสำรวจภาคสนาม ต่างกันเฉลี่ย 0.51 เมตร 
คำสำคัญ: การจำแนกจุดพิกัดสามมิติ, การรังวัดภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ, แบบจำลองระดับภูมิประเทศเชิงเลข  

Abstract 

This article presents an assessment of the accuracy of a Digital Terrain Model from 3D point-cloud classification technique 
of Unmanned Aerial Vehicle image-processing. The objective of this paper was to assess the quality and compare the accuracy 
of the Digital Terrain Model obtained from a popular small unmanned aerial vehicle on the market with surveys using the 
levelling method. And compare the difference between the Digital Terrain Model and the Digital Surface Model. The quality 
of positioning accuracy was assessed by using a total of 30 checkpoints out of 3 areas: dense tree, the not dense tree and 
building area. It was found that the vertical accuracy evaluation of 0.109 m and the accuracy at 95% certainty of 0.214 m can 
be used to create contour maps with contour interval not less than 0.36 m and can be produced as a contour map as detailed 
as map scale 1: 500, high between the Digital Surface Model and the Digital Terrain Model the average dense tree 
approximately 11.194 m and compared to the average difference of field surveys of 1.38 m., while the average the not dense 
tree approximately 5.810 m. and compared to the average difference of field surveys of 0.35 m. And the Digital Terrain Model 
were able to extract the building height well in the area with building, the average was 5.747 m. and compared to the average 
difference of field surveys of 0.51 m. 
Keywords: Point-cloud classification, UAVs Photogrammetry, DTM 
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1. บทนำ 

การสำรวจด้วยภาพจากอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned 
Aerial Vehicle) หรือ UAV ถูกนำมาใช้ในงานหลายประเภทตั้งแต่
งานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง งานวิเคราะห์ด้านการเกษตรกรรม งาน
ด้านสถาปัตยกรรม งานผังเมือง ไปจนถึงงานจัดทำแผนที ่ภ ูมิ
ประเทศ ไปจนถึงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในระดับท้องถิ่น [1] มี
กระบวนการทำงานท่ีรวดเร็วและต้นทุนต่ำ มีการนำ UAV ขนาดเล็ก
ที่สามารถจัดซื้อได้ในท้องตลาดมาใช้ในงานสำรวจและทำแผนที่ ทำ
ให้เทคโนโลยีการสำรวจด้วย UAV ถูกนำใช้กันอย่างแพร่หลาย มี
การพัฒนาอุปกรณ์ที่ติดตั้งกับตัว UAV หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะ
เป็นกล้องแบบ RGB เซ็นเซอร์แบบหลายช่วงคล่ืน (Multi-Spectral) 
ไปจนถึงการสำรวจด้วยเลเซอร์ติดเคร่ืองบิน (Light Detection and 
Ranging) หรือ LIDAR และมีการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือ
แอพพลิเคชั่นการวางแผนการบินถ่ายภาพ โปรแกรมประยุกต์ในการ
ประมวลผลภาพ ไปจนถึงการประมวลผลภาพแบบออนไลน์ ข้อมูล
ภาพถ่ายที่ได้มีคุณสมบัติเด่นเรื่องของความละเอียดของจุดภาพต่อ
ภูม ิประเทศจริง (Ground Sampling Distance) หรือ GSD ที ่มี
ขนาดเล็ก ทำให้การรังวัดภาพถ่ายเชิงเลขทำมีความถูกต้องเชิง
ตำแหน่งสูง [2] เทคโนโลยีที่ร่วมนำมาใช้กับการสำรวจด้วย UAV 
นั้นก็มีหลายด้านไม่ว่าจะเป็น การรังวัดด้วยระบบดาวเทียม GNSS 
ไปจนถึงระบบกราฟฟิคของคอมพิวเตอร์ (GPU) ที่ใช้ประมวลผล
ร่วมกับโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ประมวลผลภาพถ่าย  

ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ที่ได้มาจากการประมวลผลภาพ UAV นั้นมีหลาย
รูปแบบเช่น ข้อมูลจุดพิกัดสามมิติ (Point Cloud) ข้อมูลแบบจำลอง
พื้นผิวเชิงเลข (Digital Surface Model) หรือ DSM ข้อมูลลักษณะ
ภูมิประเทศเชิงเลข (Digital Terrain Model) หรือ DTM  ข้อมูลภาพ
ดัดแก้เชิงเลข (Ortho Mosaic) และข้อมูลแบบจำลองลักษณะสาม
มิติ (3D model) ที่มีความละเอียดสูง เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้ได้จาก
ความสามารถในการประมวลผลภาพของโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้
รังวัดข้อมูลภาพถ่ายฯ ข้อมูล DTM เป็นข้อมูลที่แยกความสูงของ
วัตถุ สิ่งปลูกสร้างและต้นไม้ออกเหลือเฉพาะข้อมูลพื้นผิวของโลก
เพียงอย่างเดียว เหมาะสำหรับการนำไปจัดทำเส้นชั้นความสูงของ
ภูมิประเทศ ด้วยความสามารถของโปรแกรมประยุกต์ที่ประมวลผล
ภาพถ่ายจาก UAV ในปัจจุบันสามารถที่จะแปลงข้อมูล DSM มา
เป็นข้อมูล DTM ได้ด้วยเทคนิคที่เรียกว่าการจำแนกจุดพิกัดสามมิติ 
(Point Cloud Classification) [3] โปรแกรมฯจะใช้หลักของมุมตัด
ของวัตถุที่มีระดับความสูงที ่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดและค่าการ
สะท้อนของช่วงคลื่นแยกประเภทของวัตถุบนภาพถ่ายทางอากาศ
ออกเป็นหลายประเภท เช่น พื้นดิน ถนน อาคาร  ต้นไม้สูง และส่ิง
อื่น ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น [3] จะเห็นว่าด้วยเทคนิคนี้ทำให้สามารถท่ี
จะแยกประเภทของข้อมูลจุดพิกัดสามมิติเพื่อมาจัดทำแบบจำลอง
ระดับสูงภูมิประเทศเชิงเลขที ่เป็นตัวแทนของลักษณะของภูมิ

ประเทศได้โดยไม่ต้องทำการสำรวจภาคสนามเพิ่มเติม ข้อมูล DTM 
ที่ได้นี้สามารถนำไปจัดทำข้อมูลเส้นชั้นความสูง การหาทิศทางการ
ไหลของน้ำ เป็นข้อมูลพื้นฐานของแผนที่ภูมิประเทศหรือแม้กระทั่ง
นำไปวิเคราะห์ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ต่อไปได้   

การศึกษาจะทำการศึกษาในเทคนิคดังกล่าวในการผลิตข้อมูล 
แบบจำลองลักษณะภูมิประเทศเชิงเลข ร่วมกับภาพดัดแก้เชิงเลข 
เพื่อประเมินความถูกต้องเชิงตำแหน่งของข้อมูลที่ผ่านกระบวนการ
รังวัดภาพเชิงเลขและการใช้เทคนิคดังกล่าว ว่ามีความคลาดเคล่ือ
เชิงตำแหน่งเป็นไปตามมาตรฐานของงานสำรวจด้วย UAV หรือไม่ 
โดยทำการศึกษาในลักษณะพื้นที่ที่มีลักษณะที่แตกต่างกันไปได้แก่ 
พื้นตั้นไม้หนาแน่น พื้นตั้นไม้โปร่งไม่หนาแน่น และพื้นที่อาคารส่ิง
ปลูกสร้าง โดยผลจากการศึกษาจะเป็นแนวทางในการใช้ข้อมูลที่ได้
จากการประมวลผลภาพในการทำแผนที่ด้วยภาพถ่ายจาก UAV 
เพ่ือสร้างข้อมูลแบบจำลองระดับสูงเชิงเลขให้เหมาะสมกับงานอย่าง
มีคุณภาพตามมาตรฐานของงานด้านวิศวกรรม โดยวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาครั้งนี้เพื่อประเมินค่าความถูกต้องเชิงตำแหน่งของข้อมูล
แบบจำลองลักษณะภูมิประเทศเชิงเลขหรือ DTM ที่ได้จากเทคนิค
การจำแนกจุดพิกัดสามมิติจากการรังวัดภาพถ่าย UAV ขนาดเล็ก 
โดยได้กำหนดพ้ืนที่ศึกษาและใช้ทฤษฎีที่สำคัญในหัวข้อถัดไป 

2. พ้ืนที่ศึกษาและทฤษฎีที่สำคัญ  

2.1. พ้ืนที่ศึกษา 

พื้นที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เลือกพ้ืนที่บริเวณสวนสัตว์สงขลา 
บ้านสวนตูล ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 
ลักษณะภูมิประเทศมีระดับความสูงสุดโดยประมาณ 100 เมตร
เหนือระดับทะเลปานกลาง มีลักษณะเป็นภูเขาสลับที่ราบมีป่าไม้
และสิ่งปลูกสร้าง อยู่ในทางทิศใต้ของตัวเมืองสงขลา โดยทำการ
เลือกลักษณะพื้นที่ซึ่งแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ประเภท ซึ่งแสดงในรูปที่ 
1 คือ พ้ืนต้นไม้หนาแน่นในกรอบสีม่วง พ้ืนต้ันไม้โปร่งไม่หนาแน่นใน
กรอบสีฟ้า และพ้ืนที่อาคารสิ่งปลูกสร้างในกรอบสีแดง 

 

 

 
 

รูปที่ 1  ลักษณะภูมิประเทศบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 
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2.2. ทฤษฎีสำคัญทีเ่ก่ียวข้อง 

ในการศึกษาเพื่อประเมินความถูกต้องของแบบจำลองระดับภูมิ
ประเทศเชิงเลขจากเทคนิคการจำแนกกลุ่มจุดพิกัดสามมิติของการ
รังวัดภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้ 

2.2.1. การทำแผนที่ด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือ UAV  

UAV นั้นเป็นที่รู้จักและมีผู้ให้ความสนใจในการสำรวจและทำ
แผนท่ีด้วยความสามารถในการใช้งาน ระบบอัตโนมัติในการทำงาน 
ความคล่องตัวและต้นทุนต่ำ เหมาะสำหรับการทำงานที่หลากหลาย 
ด้วยนวัตกรรมที่ก้าวล้ำขึ้นไปในยุคแห่งโลกเทคโนโลยี ทำให้ UAV 
นั้นมีความสามารถมากขึ้นด้วยระบบที่เข้ามาเพิ่มเติมพัฒนาเป็น 
sUAS (small Unmanned Aerial Systems) ท ี ่ พ ั ฒน า ร ะบบ
อัจฉริยะ ในการควบคุมการใช้งาน ทำให้การใช้งานนั้นเปลี่ยนไป
อย่างชัดเจน การสำรวจและทำแผนที่ทางอากาศด้วย UAV ซึ่งพันา
จากการถ่ายภาพทางอากาศแบบดั้งเดิมที่แหล่งที ่มาของการถ่าย
ภาพถ่ายทางอากาศทั่วไปมาจาก 2 แหล่ง ได้แก่ ข้อมูลดาวเทียม 
และเครื่องบินถ่ายภาพทางอากาศ ข้อมูลดาวเทียมมีแนวโน้มการ
ได้มาของภาพที่ช้าตามรอบของการโครจร แต่โดยทั่วไปสามารถ
ถ่ายภาพได้ในทุกๆที่ที ่ต้องการ ข้อมูลดาวเทียมครอบคลุมพื้นที่
ขนาดใหญ่และมักจะมีความละเอียดสูงสุดโดยประมาณไม่ต่ำกว่า 10 
ซม. ในขณะที่เคร่ืองบินถ่ายภาพทางอากาศจะมีความละเอียดถึง 10 
ซม. ขึ้นอยู่กับระดับความสูงบิน ซึ่งเครื่องบินขนาดใหญ่การขึ้นบิน
ถ ่ายภาพทางอากาศท ุกคร ั ้ งจะต ้องได ้ร ับอน ุญาตและการ
ประสานงานของนักบินและต้นหนและมีมูลค่าสูง มีกระบวนการท่ี
ยาวนานในการผลิตข้อมูลเชิงพ้ืนที่  ดังนั้น UAV จึงเป็นทางเลือกอีก
ทางหนึ่งในการผลิตภาพถ่ายทางอากาศ  

การแบ่งประเภทของ UAV สามารถกำหนดรูปแบบการจัดได้
หลายลักษณะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความมุ่งหมายในการนำไปใช้ภารกิจ
คุณลักษณะเฉพาะของอากาศยานไร้คนขับเองที่ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับ
การใช้งาน โดยเราสามารถที่จะกำหนดแนวทางการแบ่งประเภท
ของอากาศยานไร้คนขับได้ตามลักษณะของอากาศยานไร้คนขับได้
โดย แบ่งตามขนาด เป็น Nano, Micro, Small, Medium, Large 
แบ่งตามลักษณะการควบคุมเป็น ปีกตรึง (Fixed Wing), ปีกหมุน 
(Multirotor), ปีกหมุนเดี ่ยว (Single-Rotor Helicopter), ปีกตรึง
ขึ้นลงแนวดิ่ง (Fixed-Wing Hybrid) หรือแบ่งตามผู้ใช้ ได้แก่ ทหาร 
พาณิชย์ พลเรือน เป็นต้น อากาศยานไร้คนขับที่ใช้ในการสำรวจและ
ทำแผนที่เพื่องานวิศวกรรมนั้นตัวเครื่องสามารถทำงานได้อย่างเป็น
ระบบ โดยผ่านการกำหนดพื้นที ่ในการเก็บข้อมูลภาพถ่าย การ
กำหนดแนวบิน การกำหนดจุดบินขึ้น จากผู้ใช้งานในเบื้องต้น การ
ควบคุมและแสดงผลการทำงานผ่านสถานีควบคุมภาคพื้นดิน โดย
ผู้ปฏิบัติงานสามารถทราบตำแหน่งของเคร่ืองอากาศยานไร้คนขับว่า

อยู ่ตำแหน่งใด สถานะเชื ่อมต่อ สถานะดาวเทียม สถานะของ
พลังงานแบตเตอร่ี อีกทั้งผู้ปฏิบัติงานสามารถสั่งการให้อากาศยาน
ไร้คนขับบินไปยังจุดที่ต้องการ เพิ่ม-ลดระดับความสูง หลังจากที่บิน
ถ่ายภาพในพื้นที่เสร็จสิ้นตามขั้นตอนแล้ว จะต้องนำข้อมูลทั้งหมด
มาทำการประมวลผลภาพถ่ายด้วยโปรแกรมประยุกต์เพื่อนำมาผลิต
ข้อมูลเชิงพื้นที่ โดยทำการประมวลผลภาพเพื่อสร้างจุดพิกัดสามมิติ 
(point cloud) เพื ่อนำไปสร้างแบบจำลองระดับความสูงเชิงเลข 
(Digital Elevation Model) หรือ DEM ซึ่งเป็นตัวแทนของลักษณะ
ภูมิประเทศ ทั้งนี้หลักการประมวลภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ
มีขั ้นตอนที ่จะทำให้เข้าใจกระบวนการตั ้งค่าพารามิเตอร์ และ
ควบคุมการประมวลผลเพื่อลดปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความผิดพลาด
ในการปฏิบัต ิงาน จึงสามารถกำหนดแนวทางการดำเนินการ
ประมวลผลเบื้องต้นได้ดังรูปที่ 2 

 

 
 

รูปที่ 2  แนวทางการดำเนินการประมวลผลภาพจาก UAV 

2.2.2. จุดพิกัดสามมิติ  

จุดพิกัดสามมิติ (Point Cloud ) ซึ่งเป็นกลุ่มของจุดสามมิติที่
เก็บค่าของตำแหน่งของวัตถุในพิกัดทั้งสามแกน ทั้งนี้ปัจจัยหลักใน
กระบวนการนี ้ข ึ ้นอยู ่ก ับการคำนวณค่าตำแหน่งของกล้องที่
บันทึกภาพถ่ายร่วมกับจุดควบคุมภาคพื้นดิน โดยการประมวลผล
สร้างข้อมูลจุดพิกัดสามมิติแบบหนาแน่นนี้จะเป็นการเพิ่มจำนวน 
จุดโยงยึด ซึ่งหากทำการตั้งค่าพารามิเตอร์ในการประมวลผลใน
ระดับสูง หรือต้ังค่าความละเอียดในการประมวลผลที่ระดับสูง ทำให้
ข้อมูลมีองค์ประกอบรายละเอียดที ่หนาแน่นรวมไปถึงส่งผลให้
ผลลัพธ์มีค่าความถูกต้องเชิงเรขาคณิตที่แม่นยำ จุดพิกัดสามมิติที่ได้
จากการประมวลผลนี้จะต้องสร้างจากภาพอย่างน้อย 3 รูปดังรูปที่ 3 
เพื่อควบคุมคุณภาพความถูกต้องเชิงตำแหน่ง เทคนิคนี้เริ่มจากการ
ใช้ภาพถ่ายจาก UAV และเทคนิคในการรังวัดภาพเชิงเลขเพื่อช่วย
ในการสำรวจและทำแผนที่อย่างรวดเร็วโดยใช้ระบบในกระบวนการ
เรียนรู้ด้วยตนเองของคอมพิวเตอร์ (Machine Learning) เพื่อสร้าง
กระบวนการการจำแนกประเภทของจุดพิกัดสามมิติ (Point Cloud) 
ที่ได้จากการประมวลผลภาพเชิงเลข ซึ่งเป็นก้าวสำคัญสำหรับการ
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รับรู้ข้อมูลอัตโนมัติ โดยทุกวันนี้มีเพียงระบบโปรแกรมที่จัดการกับ
ข้อมูล LiDAR จากการสำรวจทางอากาศเท่านั้นที่มีคุณสมบัติในการ
จำแนกจุดพิกัดสามมิติออกเป็นกลุ่มโดยอัตโนมัติ โดยเดิมทีระบบ 
LiDAR มีความสามารถในการสนับสนุนจุดพิกัดสามมิติในรูปแบบ 
LAS ซึ่งปัจจุบันมีโปรแกรมรองรับการจำแนกจุดพิกัดสามมิติ โดยมี
ชื่อว่าโปรแกรม Pix4D Mapper ในขณะที่ Pix4D นั้นเป็นที่รู้จักกัน
ดีในเรื่องของการรังวัดภาพจาก UAV นอกจากนี้ยังสามารถสร้างจุด
พิกัดสามมิติที่มีความหนาแน่นสูงและแม่นยำ มีเทคโนโลยีการเรียนรู้
ของคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยให้ระบบการเรียนรู้วิธีการจำแนกจุดพิกัด
สามมิติ อันดับแรกจะสร้างอัลกอริทึมทั่วไปเพ่ือแบ่งกลุ่มจุด จุดพิกัด
สามมิติแต่ละจุดที ่สร้างโดยโปรแกรมมาจากภาพซ้อนทับของ
ภาพถ่ายจำนวนมาก ซึ่งโดยทั่วไปคือ 20 ภาพขึ้นไป 

 

 
 

รูปที่ 3  การซ้อนทับของภาพถ่ายเพ่ือสร้างจุดพิกัดสามมิติ 
 

2.2.3. การจำแนกจุดพิกัดสามมิติ (POINT CLOUD 

CLASSIFICATION) 

สำหรับจุดพิกัดสามมิตินี้กระบวนการจำแนกจุดพิกัดสามมิติ
สามารถแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มคือ 1) อาคาร ซึ่งเป็นโครงสร้างเส้นตรง
ขนาดใหญ่  2) พื้นผิวถนน เช่นถนนพื้นแข็ง ทางเท้า 3) พื้นดิน ซึ่ง
หมายถึงพ้ืนผิวราบและพืชพรรณต่ำ 4) พืชพรรณสูงก็คือต้นไม้พุ่มไม้ 
5) สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่นโครงสร้างขนาดเล็ก พื้นที่ก่อสร้าง ซึ่ง
นอกเหนือจากกระบวนการจำแนกจุดพิกัดสามมิติแบบอัตโนมัติแล้ว 
ยังสามารถแก้ไขการจำแนกกลุ่มจุดด้วยตนเองโดยการเพิ่มหรือลบ
จุดที่เลือกเพ่ิมกลุ่มใหม่เปล่ียนชื่อหรือลบฟังก์ชันทั้งหมดที่ต้องการได้
อีกด้วย หลังจากการจำแนกจุดพิกัดสามมิติก็จะทำให้สามารถแยก
พ้ืนดินและส่ิงอ่ืน ๆ ออกจากกันซึ่งจะทำให้สามารถสร้างแบบจำลอง
ระดับความสูงเชิงเลขแบบท่ีต้องการได้ 

2.2.4 ข้อมูลแบบจำลองระดับความสูงเชิงเลข (Digital 
Elevation Model) 

ข้อมูลแบบจำลองระดับความสูงเชิงเลข หรือ DEM เป็น
ข้อมูลที่แสดงถึงลักษณะภูมิประเทศของโลก หรือพื้นผิวอื่น ๆ เป็น
การแสดงสภาพพื้นผิวภูมิประเทศ ด้วยข้อมูลเชิงเลขมักจะใช้กับการ

นำเสนอบนระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งมักอยู่ในรูปแบบของราสเตอร์หรือ
ตารางกริดของค่าระดับความสูงพื้นดินซึ่งอ้างอิงจากพื้นหลักฐาน
ทางดิ ่ง สำหรับแบบจำลองภูมิประเทศเชิงเลข (Digital Terrain 
Model) หรือ DTM มีความหมายใกล้เคียงกับ DEM ที่มีการเรียก
ทั่วไปมากกว่าซึ่งข้อมูลความสูงของต้นไม้ อาคาร ส่ิงปลูกสร้างจะถูก
ตัดออกให้เหลือเฉพาะพื้นผิวของโลกจริง ๆ ส่วนแบบจำลองพื้นผิว
เชิงเลข (Digital Surface Model) หรือ DSM หมายถึงแบบจำลอง
ภ ูม ิประเทศซ ึ ่ งจะแสดงพ ื ้นผ ิวของโลกท ี ่สามารถแสดงบน
คอมพิวเตอร์ได้ โดยจะรวมเอาความโดยจะรวมเอาความสูงของ
ต้นไม้และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นด้วย ดังรูปที่ 4 การแสดงถึงลักษณะ
ภูมิประเทศของโลกหรือพื้นผิวอื่น ๆในรูปแบบเชิงเลขโดยมีค่าพิกัด
และการแสดงค่าความสูง โดยส่วนมากจะถูกใช้ในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ DEM อาจสามารถใช้งานร่วมกับภาพแสดงพื้นผิวได้ ซึ่ง 
DEM มักถูกจัดเก็บในลักษณะของ Raster หรือจุดภาพที ่ เป็น
ส่ีเหล่ียมโดยแต่ละช่องจะจัดเก็บค่าความสูงเอาไว้ 

 

 
 
รูปที่ 4  รูปแบบของแบบจำลองระดับความสูงเชิงเลข 

3. วิธีการดำเนินงาน 

การศึกษาในบทความนี ้ม ีขั ้นตอนกระบวนการทำงานที่
สำคัญให้บรรลุเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินค่าความถูกตอ้ง
เชิงตำแหน่งของข้อมูลแบบจำลองลักษณะภูมิประเทศเชิงเลขที่ได้
จากเทคนิคการจำแนกจุดพิกัดสามมิติด้วยโปรแกรมประยุกต์สำหรับ
การร ังว ัดภาพภาพถ ่าย UAV ขนาดเล ็ก โดยม ีกระบวนการ
ดำเนินงานดังรูปที่ 5  

 

 
 

รูปที่ 5  ผังกระบวนการดำเนินงาน 
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3.1. การวางแผนการสำรวจและการเตรียมอุปกรณ์ 

3.1.1 การวางแผนการสำรวจ  
สำหรับพื้นที่ศึกษาบริเวณสวนสัตว์สงขลามีความเหมาะสม

เนื ่องจากมีลักาณะภูมิประเทสหลายแบบ กำหนดตำแหน่งจุด
ตรวจสอบโดยกำหนดให้จุดตรวจสอบแต่ละจุดกระจายครอบคลุม
ลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างกัน ได้แก่ พื้นที่ที่เป็นอาคารและส่ิง
ปลูกสร้าง พื้นที่ต้นไม้หนาแน่น พื้นที่ต้นไม้โปร่งไม่หนาแน่น โดยจุด
ตรวจสอบแต่ละจุดอยู่ในตำแหน่ง ดังรูปที่ 6 ซึ่งเมื่อรวมจำนวนจุด
ควบคุมภาคพื้นดินและจุดตรวจสอบที่จะต้องรังวัดค่าพิกัดทั้งหมด 
35 จุด โดยจุดควบคุมแต่ละจุดต้องอยู่ห่างกันไมเ่กิน 500 เมตร 

 

 
 

รูปที่ 6  ตำแหน่งของจุด GCPs และ CPs 
 

การรังวัดค่าพิกัดทางราบด้วยเครื ่องรับสัญญานดาวเทียม 
GNSS ด้วยวิธีการแบบ Network RTK และรังวัดค่าพิกัดทางด่ิงด้วย
กล้องระดับโดยอ้างอิงค่าระดับทะเลปานกลางจากหมุดหลักฐานการ
ระดับจากโครงข่ายงานระดับชั้นที่ 1 ของกรมแผนที่ทหาร หมุด
ระดับชั้นที่ 1 หมายเลข PBM.1809 ตั้งอยู ่ที ่วัดเนินไศล อ.เมือง
สงขลา จ.สงขลา มีค่าระดับสูง 3.80094 เมตรจากระดับทะเลปาน
กลาง  

การวางแผนการบินด้วยอากาศยานไร้คนขับจากอุปกรณ์ที่
เชื ่อมต่อกับตัว UAV โดยกำหนดพื้นที่บิน ความสูงบิน ขนาดของ 
GSD ส่วนซ้อนด้านหน้าและส่วนซ้อนด้านข้าง ใช้ UAV ยี่ห้อ DJI รุ่น 
Phantom 4 Pro V2 ที่ติดต้ังกล้องรุ่น FC6310 ความยาวโฟกัส 8.8 
มม. ร่วมกับแอพพลิเคชั่น Pix4d capture กำหนดค่าความสูงของ
ในการถ่ายภาพครั้งนี้ที่ 120 เมตรจะทำให้ได้ค่าความละเอียดของ
จุดภาพหรือ GSD ประมาณ 3.4 ซม. กำหนดค่าส่วนซ้อนด้านหน้า
ตามแนวบินร้อยละ 80 และส่วนซ้อนด้านข้างระหว่างแนวบินร้อย
ละ 70 โดยวางแนวบินให้ตั้งฉากกับทิศทางลมเพื่อลดการรบกวน
จากกระแสลมท่ีกระทำต่อทิศทางการบินดังแสดงในรูปที่ 7 

 
 

รูปที่ 7  การวางแผนการบินด้วย Pix4D capture 
3.1.2 เคร่ืองมือสำรวจและอุปกรณ์ 
การศึกษาครั้งนี้มีการใช้เครื่องมือสำรวจหลายประเภทโดยแยก

เป็นรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
3.2.1 อากาศยานไร้คนขับที่ใช้ในโครงการ 
เป็นอากาศยานไร้คนขับแบบปีกหมุนขนาดเล็กยี่ห้อ ดีเจไอ รุ่น 

Phantom 4 Pro V2 ติดตั้งกล้องถ่ายภาพ รุ่น FC6310 ที่มีความ
ยาวโฟกัส 8.8 มม. ประเภทชัตเตอร์แบบ global มีความละเอียด
ของจุดภาพของภาพ 20 ล้านจุดภาพ จำนวน 2 ลำดังร ูปที ่ 8 
สำหรับการสำรวจด้วยการบินถ่ายภาพทางอากาศ 

 

 
 

รูปที่ 8  DJI Phontom4 Pro V2 
  3.2.2 เคร่ืองรังวัดพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS  
     เครื่องรังวัดสัญญาณดาวเทียม GNSS ยี่ห้อ STONEX รุ่น S10 
จำนวน 6 เครื่อง ดังแสดงในรูปที่ 9  ใช้ในการรังวัดค่าพิกัดทางราบ
ของจุดควบคุมภาพถ่ายภาคพ้ืนดินและจุดตรวจสอบ 
 

 
 

รูปที่ 9 เคร่ืองรังวัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS ยี่ห้อ STONEX 

GCP1 

GCP2 

GCP3 

GCP5 

GCP4 
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3.2.3 กล้องระดับอัตโนมัติ (Digital Level)  
เป็นกล้องยี่ห้อ Topcon รุ ่น DL-502 พร้อม ขาตั้งอลูมิเนียม 

จำนวน 1 ชุด สำหรับการทำระดับไปยังจ ุดควบคุมภาพถ่าย
ภาคพ้ืนดินและจุดตรวจสอบ 

3.2.4 คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการประมวลผลภาพ 
คอมพิวเตอร์ที ่ใช้สำหรับการประมวลผลภาพถ่ายจาก 

UAVs โดยติดตั้งโปรแกรมประยุกต์สำหรับการรังวัดภาพถ่ายเชิงเลข 
PIX4D Mapper แบบลิขสิทธิ์ถาวรและโปรแกรมประยุกต์ทางระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ArcGIS desktop พร้อมชุดเครื ่องมือ 3D 
analysis เพื่อการวิเคราะห์แบบจำลองระดับสูงเชิงเลขที่ได้จากการ
ประมวลผลภาพเพื ่อใช้คำนวณปริมาตรหินในเหมือง โปรแกรม
ประมวลผลภาพถ่ายจาก UAVs Pix4d Mapper  

3.2 การบินถ่ายภาพด้วยอากาศยานไร้คนขับ  

ทำการวางเป้าล่วงหน้า (pre marking) บริเวณจุดควบคุม
ภาคพ้ืนดิน โดยใช้แผ่นไวนิลสีขาว-แดงขนาด 1 x 1 เมตร วางจุดตัด
ของเป้าให้ตรงหัวหมุดของจุดควบคุมภาคพื้นดิน ทำการบินโดยใช้ 
แอพพลิเคชั ่นที ่วางแผนการบินเพื ่อควบคุมการบินคือ Pix4D 
Capture ที่ความสูงบินประมาณ 120 เมตร ทำให้ได้ขนาดจุดภาพ
บนพื้นดินหรือ GSD ประมาณ 3.38 เซนติเมตร ด้วยซ้อนด้านหน้า
ร้อยละ 80 และส่วนซ้อนด้านข้างร้อยละ 70 ทำให้ได้ภาพทั้งหมด 
600 ภาพจากการบินจำนวน 2 เที่ยวบิน  

3.3 การรังวัดค่าพิกัดของจุดควบคุมภาคพ้ืนดินและจุด
ตรวจสอบ  

การรังวัดด้วยเคร่ืองรับสัญญาณดาวเท่ียมเพ่ือรังวัดค่าพิกัดทาง
ราบของจุดควบคุมภาคพื้นดินและจุดตรวจสอบ ทั้งหมดจำนวน 35 
จุด โดยใช้วิธีการด้วยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบ
จลน์  (RTK GNSS Network) เทคนิคแบบสถานีอ ้างอิงเสมือน 
(Virtual Reference Station) หร ือ  VRS ซ ึ ่ ง เป ็นระบบการรับ
สัญญาณดาวเทียม GNSS แบบจลน์ซึ่งได้ค่าพิกัดของจุดควบคุมภาค
พื้นที่ในขณะที่ทำการรังวัด โดยใช้เวลาในการรังวัดประมาณ 5 - 10 
นาที ดังรูปที่ 10 

 

 
    

รูปที่ 10  การรังวัดค่าพิกัดด้วยเคร่ืองรังวัดด้วยสัญญาณดาวเทียม  

การสำรวจค ่ าระด ับด ้ วยว ิ ธ ีการสำรวจค ่ าระด ับแบบ 
Differential Leveling และอ่านค่าระดับด้วยกล้องระดับดิจิตอล
แบบสามสายใย (Tree Wire Leveling) โดยอ้างอิงค่าระดับจาก
หมุดหลักฐานการระดับชั้นที่ 1 ซึ่งเป็นหมุดของกรมแผนที่ทหาร 
ต้ังอยู่ที่ หมุดระดับชั้นที่ 1 หมายเลข PBM.1809 ต้ังอยู่ที่วัดเนินไศล 
อ.เมืองสงขลา มีค่าระดับสูง 3.80094 เมตร (MSL) มายังพ้ืนที่ศึกษา
ซึ่งในระหว่างการสำรวจค่าระดับจากหมุดอ้างอิงมายังหมุดหลักฐาน
ของกรมที ่ด ินในพื ้นที ่ศ ึกษาได้ค่าระดับจากการสำรวจเท่ากับ         
56.9212 เมตรเหนือระดับทะเลปานกลาง และสำรวจค่าระดับไปยัง
จุดตรวจสอบและจุดควบคุมทั้ง 35 จุด โดยจะวางแผนเส้นทางการ
สำรวจค่าระดับเป็นวงรอบระดับให้เป ็นเส้นเชื ่อมระหว่างจุด
ตรวจสอบแต่ละจุด ซึ่งจากการสำรวจค่าพิกัดจุดควบคุมภาคพื้นดิน
และจุดตรวจสอบทำให้ได้มาซึ่งค่าพิกัดดังตารางที่ 1        

ตารางท่ี 1 ค่าพิกัดจุดควบคุมภาคพ้ืนดินจากการสำรวจ 

GCPs Northing Easting Elevation 
GCP1 789799.961 677481.606 56.632 
GCP2 790011.093 677698.148 41.223 
GCP3 790163.589 677472.464 56.921 
GCP4 790169.108 677948.227 20.332 
GCP5 789901.880 678010.684 16.598 

3.4 การประมวลผลภาพถ่ายเพ่ือสร้างจุดพิกัดสามมิติ 

3.4.1  การนำเข้าภาพและสร้างจุดโยงยึด 
การประมวลผลภาพถ่ายจาก UAV ด้วยโปรแกรม Pix4d 

Mapper เริ่มจากการนำภาพถ่ายจำนวน 600 ภาพนำเข้าโปรแกรม
และทำการเชื่อมโยงภาพแต่ละภาพในโครงการด้วยจุดโยงยึด (tie 
point หรือ key points) ดังรูปที่ 11 ที่สร้างขึ ้นโดยอัตโนมัติจาก
สมการสภาวะร่วมเส้นตรงเดียวกัน ทั้งนี้ในขั้นตอนเริ่มต้นนี้จะเป็น
ส่วนสำคัญที่สุดในการผลิตข้อมูลจุดพิกัดสามมิติ ในบริเวณที่มีพื้นที่
ซ้อนกันแต่ละภาพ   

 

 
 

รูปที่ 11  การประมวลผลภาพจาก UAV เพ่ือสร้างจุดโยงยึด  

3.4.2  การนำเข้าและรังวัดค่าพิกัดจุดควบคุม 
เมื่อได้จุดโยงแล้วจะทำให้การรังวัดจุดควบคุมภาคพื้นดินใน
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โปรแกรมสะดวกขึ้นโดยนำเข้าค่าพิกัดจุดควบคุมภาคพื้นดินและจุด
ตรวจสอบลงในโปรแกรมฯ ทั้งหมดจำนวน 35 จุดโดยตั้งค่าแต่ละ
เป็นจุดแบบ 3D control point 5 จุดและ จุด Check point 30 
จุด รังวัดไปท่ีตำแหน่งเดียวกันที่ปรากฎในภาพทุกภาพ 

 

 
 

 รูปที่ 12  การรังวัดจุดควบคุมภาพถ่าย  

3.4.3 การปรับแก้ด้วยโครงข่ายสามเหลี่ยมทางอากาศ 
กระบวนการนี ้ เป ็นการทำให้จุดโยงยึดอยู ่ ในระบบพิกัด

เช่นเดียวกับจุดควบคุมภาคพื้นดิน ควบคุมมาตรฐานการปรับแก้
บล็อคด้วยค่า Mean Reprojection Error ไม่ให้เกิน 0.3 จุดภาพ
โดยในการศึกษานี้ค่าอยู่ที ่ 0.29 และความคลาดเคลื่อนจากการ
รังวัดจุดควบคุมภาคพื้นดินเป็นไปตามมาตรฐานงานรังวัดภาพ
เชิงเลขดังรูปที่ 13 

 

 
 

รูปที่ 13  ผลการรังวัดจุดควบคุมภาคพ้ืนดิน 
 

3.4.4 การสร้างจุดพิกัดสามมิติและ TIN 
การสร้างจุดพิกัดสามมิติและ TIN หรือ Mesh model ทำได้

โดยการใช้เครื ่องมือในโปรแกรมคือ “point cloud and mesh” 
ซึ่งจุดเหล่านี้จะเป็นตัวแทนของพิกัดสามมิติในภูมิประเทศมีการ
สร้างโครงข่ายเชื่อมโยงกันแต่ละจุดทำให้สามารถสร้าง Mesh หรือ
ในทางงานรังวัดภาพเชิงเลขเรียกว่าโครงข่ายสามเหลี่ยมไม่ปกติหรือ 
TIN เพื่อใช้ในการสร้างข้อมูลแบบจำลองระดับความสูงเชิงเลขหรือ 
DEM และ ภาพดัดแก้เชิงเลข  

3.5 การจำแนกกลุ่มจุดพิกัดสามมิติ        

   กลุ่มจุดสามมิติที่บันทึกค่าของตำแหน่งของวัตถุในระบบ
พิกัด WGS 1984 จะถูกใช้ในการสร้างแบบจำลองระดับความสูง
เชิงเลข โดยเป็นการเพิ่มจำนวนจุดโยงยึดซึ่งตั้งค่าความละเอียดใน
การศึกษานี ้สำหรับการประมวลผลที่ระดับสูง จะทำให้ข้อมูลมี
องค์ประกอบรายละเอียดที่หนาแน่นและส่งผลให้ผลลัพธ์มีค่าความ

ถูกต้องเชิงเรขาคณิตที่แม่นยำ การจำแนกประเภทของกลุ่มจุดพิกัด
สามมิติโปรแกรมฯจะใช้หลักของมุมตัดของวัตถุที่มีระดับความสูงที่
ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดและค่าการสะท้อนของช่วงคลื่นแยกประเภท
ของวัตถุบนภาพถ่ายทางอากาศออกเป็นประเภทเช่น พื้นดิน ถนน 
ส่ิงปลูกสร้าง ต้นไม้สูง และส่ิงที่มนุษย์สร้างขึ้น การแยกประเภทของ
ข้อมูลจุดพิกัดสามมิตินี้จะช่วยในการสร้างแบบจำลองระดับสูงภูมิ
ประเทศเชิงเลขจากแบบจำลองระดับพื้นผิวเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็น
ตัวแทนของลักษณะของภูมิประเทศที่แท้จริง  

การจำแนกจุดพิก ัดสามมิต ิโดยใช้คำสั ่ง Process > Run 
Point Cloud Classification เมื่อทำการจำแนกเสร็จแล้วจะได้ชั้น
ข้อมูลของจุดประเภทต่าง ๆ แบ่งออกเป็นดังนี้ พื้นดิน,ถนน,ต้นไม้
พืชพรรณ และส่ิงปลูกสร้าง ดังรูป 14  

 

 
 

รูปที่ 14  การจำแนกจุดพิกัดสามมิติ 
โดยสามารถส่งออกข้อมูลกลุ่มจัดแต่ละประเภทนั้นโดยคำส่ัง 

Export Point Clouds โดยกลุ่มจุดพิกัดสามมิติในโครงการจำนวน
ประมาณ 43 ล้านจุด เฉลี ่ยประมาณ 75 จุดต่อตารางเมตร ได้
แบบจำลองระดับพ้ืนผิวเชิงเลข หรือ DSM ที่มีความละเอียดจุดภาพ 
3.38 เซนติเมตร และแบบจำลองลักษณะภูมิประเทศเชิงเลขที่ 5 
เท่าของความละเอียดจุดภาพ 

3.6 การสร้างแบบจำลองระดับความสูงเชงิเลข        

   การสร้างข้อมูลแบบจำลองระดับความสูงเชิงเลขหรือ DEM 
จะได้ข้อมูล 2 ประเภทคือแบบจำลองพ้ืนผิวเชิงเลขหรือ DSM โดยมี
ความละเอียดของข้อมูล DSM เท่ากับขนาดของ GSD คือประมาณ 
3.38 ซม.ข้อมูล DSM ที่ได้จะนำใช้ในการสร้างข้อมูลภาพดัดแก้
เชิงเลข (Ortho mosaic)  ข้อมูลอีกประเภทที ่ม ีความสำคัญใน
การศึกษาคร้ังนี้คือข้อมูลแบบจำลองลักษณะภูมิประเทศเชิงเลขหรือ 
DTM กำหนดให้มีความละเอียดของข้อมูลขนาด 5 เท่าของ GSD 
หร ือประมาณ  16 ซม . เป ็นข ้อม ูล  DTM ด ังร ูปท ี ่  15 ที่ ผ่าน
กระบวนการจำแนกกลุ่มจุดพิกัดสามมิติซึ ่งจะเลือกจากกลุ่มจุดที่
เป็นพื้นดินและใช้มุมตัดของกลุ่มจุดที่มีความสูงเพื่อสร้างจุดที่อยู่บน
พื้นดิน ข้อมูล DTM เหมาะสำหรับการสร้างเส้นชั้นความสูงในงาน
แผนท่ี ซึ่งจะนำไปประเมินความถูกต้องทางด่ิงต่อไป 
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รูปที่ 15  แบบจำลองลักษณะภูมิประเทศเชิงเลข 
3.7 การประเมินคา่ความถูกต้อง  

   3.7.1 การประเมินค่าความถูกต้องของ DTM 
เป ็นการเปร ียบเท ียบค ่าระด ับในแต ่ละตำแหน ่ งของ

แบบจำลองลักษณะภูมิประเทศเชิงเลขของจุดตรวจสอบที่ได้จาก
เทคนิคการจำแนกจุดพิกัดสามมิติกับการสำรวจภาคพื้นดินด้วยการ
ระดับว่ามีค่าระดับสูงในแต่ละจุดตรวจสอบเป็นอย่างไรโดยใช้การ
ประเมินตามมาตรฐานการประเมินแบบจำลองระดับของ NSSDA 
หรือ FGCC  โดยหาค่า RMS error ดังแสดงในสมการที่ (1) 

 

𝑅𝑀𝑆𝑧 𝑆𝑞𝑟𝑡 𝛴 𝑍𝑑𝑡𝑚  𝑖–  𝑍𝑐ℎ𝑒𝑐𝑘 𝑖 / n   (1) 
 

โดย RMSz คือ ค่าความคลาดเคลื่อนทางดิ ่ง, Zdtm คือค่า
ระดับความสูงที่ได้จาก DTM และ Zcheck คือค่าระดับที่ได้จากการ
ระดับจากการกำหนดจุดตรวจสอบต้องเป็นจุดที่สามารถมองเห็นได้
ชัดเจนบนภาพจำนวน 30 จุดให้กระจายทั่วพื้นที่ศึกษาโดยแยกแต่
ละพื้นที่โดยให้แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน แต่ละส่วนมีจุดไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 20 ความห่างของจุดสำรวจให้ใช้ระยะ 1 ใน 10 ส่วนของเส้น
ทแยง เมื ่อคำนวณได้ค่า RMS ออกมาได้แล้วจึงคำนวณความ
ละเอียดถูกต้องที่ความเช่ือมั่นร้อยละ 95 หรือ CE95 โดยใช้ค่า RMS 
error ทางด่ิง คูณด้วยค่าคงท่ี 1.960 และประเมินความเหมาะสมใน
การสร้างเส้นชั้นความสูงด้วยสมการที่ (2) ตามมาตรฐาน NSSDA  

𝐶𝐸95 0.5958 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑜𝑢𝑟 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 (2) 

3.7.1 การประเมินศักยภาพในการจำแนกจุดพิกัดสามมิติ      
เป็นการตรวจสอบค่าระดับระหว่างแบบจำลองพื้นผิวเชิงเลข

กับแบบจำลองลักษณะภูมิประเทศเชิงเลขโดยนำเข้าภาพดัดแก้
เชิงเลขเข้าในโปรแกรม ArcGIS เพื่อทำการเลือกจุดทดสอบทั้งหมด 
60 จุด โดยแบ่งพื้นที่ต้นไม้หนาแน่น 20 จุด พื้นที่ต้นไม้โปร่งไม่
หนาแน่น 20 จุด และพื้นทีอาคารสิ่งปลูกสร้าง 20 จุด ในเข้า DTM 
และ DSM แล้วเลือกคำสั ่ง Spatial Analyst Tools แล้วเลือกที่ 

Extraction Values to Point เพ่ือนำค่าระดับความสูงของแต่ละจุด
จาก DTM และ DSM ออกมาเพื่อทำการเปรียบเทียบความต่างแล้ว
นำไปเทียบการการสำรวจภาคสนามดังรูปที่ 16 

 

 
 

รูปที่ 16  การดึงค่าระดับจาก DEM ใส่ในจุดด้วย ARCGIS 
4 ผลการศึกษา 

จากการดำเนินงานเพื ่อจัดทำข้อมูลแบบจำลองระดับภูมิ
ประเทศเชิงเลขจากเทคนิคการจำแนกกลุ่มจุดพิกัดสามมิติของการ
รังวัดภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กได้ผลการศึกษาซึ่ง
แยกออกเป็น 2 ประเด็นคือ ผลการประเมินค่าความถูกต้องของ
แบบจำลองระดับความสูงเชิงเลข และ ค่าเฉลี่ยความต่างของ DTM 
และ DSM ซึ่งจะเป็นสิ่งบอกถึงความสามารถในการจำแนกจุดพิกัด
สามมิติ 

4.1 ผลการประเมินค่าความถูกต้องทางดิ่งของ DTM 
เปรียบเทียบค่าความถูกต้องของข้อมูล DTM กับงานสำรวจ

ระดับจากภาคสนาม โดยยึดเกณฑ์ความถูกต้องตามมาตรฐานการ
ประเมินความละเอียดถูกต้องทางดิ่งของงานสำรวจด้วยภาพถ่าย
จาก UAV ค่า CE95 ทางดิ่งที่ได้จากการนำค่า RMS error ทางด่ิง 
คูณกับ 1.960 โดยผลที่ได้แสดงดังตารางที่ 2  

 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินความถูกต้องของ DTM 
Area จำนวน 

CPs 
RMSz 
(m.) 

CE95 
(m.) 

Contour 
Interval 

(m) 
ต้นไม้

หนาแน่น 
12 จุด 0.119 0.233 0.391 

ต้นไม้ไม่
หนาแน่น 

9 จุด 0.076 0.149 0.250 

อาคาร 
ส่ิงปลูก
สร้าง 

9 จุด 0.133 0.261 0.438 

รวม/
เฉลี่ย 

30 จุด 0.109 0.214 0.360 

 
 



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

SGI-21-9 

4.2 ผลค่าเฉลี่ยความต่างระดับของ DTM และ DSM 
จากการตรวจสอบค่าความต่างระดับระหว่าง DTM และ DSM 

ด้วยจุดทดสอบใน 3 พื้นที่ พื้นที่ละ 20 จุดมีค่าความต่างของค่า
ระดับจากการการขจัดค่าความสูงลงสู ่พ ื ้นดินของพื ้นที ่ต ้นไม้
หนาแน่นมีค่าความต่างระดับเฉลี่ยประมาณ 11.194 เมตรและเทียบ
กับการสำรวจภาคสนาม ต่างกันเฉลี่ย 1.38 เมตร  พื้นที่ต้นไม้โปร่ง
ไม่หนาแน่น มีค่าความต่างระดับเฉลี่ย 5.810 เมตรและเทียบกับการ
สำรวจภาคสนาม ต่างกันเฉลี่ย 0.35 เมตร ส่วนพื้นที่อาคารสิ่งปลูก
สร้าง มีค่าความต่างระดับเฉลี่ย 5.747 เมตรและเทียบกับการสำรวจ
ภาคสนาม ต่างกันเฉลี ่ย 0.51 เมตร แสดงให้เห็นว่าเทคนิคการ
จำแนกกลุ่มจุดพิกัดสามมิติเพ่ือสร้างแบบจำลองลักษณะภูมิประเทศ
เชิงเลข หรือ DTM สามารถนำเอาค่าระดับของสิ่งเหนือพื้นดินออก
ได้ดีที่สุดคือพ้ืนที่อาคารและส่ิงปลูกสร้าง ซึ่งแสดงในตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3 ความสูงต่างระหว่างแบบจำลองระดับเชิงเลข 
Area จำนวน 

จุด 
DSM vs 

DTM (m.) 
DEM vs 

Survey (m.) 
 

ต้นไม้
หนาแน่น 

20 11.194 1.38 

ต้นไม้ไม่
หนาแน่น 

20 5.810 0.35 

อาคาร ส่ิง
ปลูกสร้าง 

20 5.747 0.51 

รวม/เฉลี่ย 60 7.584 0.75 
 

5 สรุปผล 

การศึกษาเรื่องการประเมินความถูกต้องของแบบจำลองระดับ
ภูมิประเทศเชิงเลขจากเทคนิคการจำแนกกลุ่มจุดพิกัดสามมิติของ
การร ังว ัดภาพถ ่ายจากอากาศยานไร ้คนข ับขนาดเล ็ก ด ้วย
กระบวนการรังวัดภาพเชิงเลขจำนวน 600 สร้างแบบจำลองลักษณะ
ภูมิประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ต้นไม้หนาแน่น ต้นไม้โปร่งไม่หนาแน่น 
และอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ประเมินความละเอียดถูกต้องเชิงตำแหน่ง
ทางดิ่งโดยใช้มาตรฐาน NSSDA  พบความถูกต้องทางดิ่ง ในระดับ
ความเชื ่อมั ่นร้อยละ 95 เท่ากับ 0.233 เมตร 0.149 เมตร และ 
0.261 เมตร ตามลำดับ ภาพรวมทั้งโครงการ 0.214 เมตร ซึ่งเมื่อ
นำไปประเมินความเหมาะสมของข้อมูล DTM ในการสร้างเส้นชั้น
ความสูง และการเทียมค่าความสูงต่างของ DTM และ DSM เพ่ือ
นำไปเทียบกับการสำรวจภาคสนามจากทั ้งหมด 60 จุดทดสอบ
พบว่าค่าสูงเฉลี่ยที่ได้จากความต่างของ DEM จากจุดทดสอบกับการ
สำรวจภาคสนาม บริเวณพื้นที่ต้นไม้ไม่หนาแน่นมีความต่างน้อย
ที่สุดคือ 0.35 เมตร  

 
 

ซึ่งผลที่ได้นี้แสดงให้เห็นว่าเทคนิคการจำแนกกลุ่มจุดพิกัดสาม
มิติสามารถให้ผลดีสำหรับการจัดทำข้อมูล DTM ในพื้นที่ต้นไม้โปร่ง
ไม่หนาแน่นสามารถมองเห็นพ้ืนดินได้  
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การเลือกพืชไม้ประดับเพ่ือใชใ้นผนังพืชแนวด่ิงสำหรับลดฝุ่นละอองท่ีมีอนุภาคขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนภายในอาคาร 
SELECTION OF ORNAMENTAL PLANTS FOR PM2.5 REDUCTION INSIDE THE BUILDINGS BY USING A VERTICAL 

GREEN WALL SYSTEM 
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บทคัดย่อ 

ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหามลพิษทางอากาศ จากฝุ่นละอองที่มีอนุภาคขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชากร อย่างไรก็ตามฝุ่น PM2.5 ไม่ได้อยู่แต่ในที่โล่งแจ้งเท่านั้น ยังพบว่ามีปริมาณฝุ่น PM2.5 ที่เกินค่ามาตรฐานในทางเดินภายใน
อาคาร ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้อาคาร งานวิจัยนี้ทำการเลือกพืชไม้ประดับ 10 ชนิด เพื่อนำมาใช้ในการลดฝุ่น PM2.5 บริเวณทางเดิน
ภายในอาคารซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการปรับอากาศ โดยทำการทดลองในกล่องให้อยู่ในลักษณะผนังแนวดิ่งและติดตั้งพัดลมหมุนเวียนอากาศบริเวณ
ด้านล่างของผนังพืช การทดลองแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ เปิดพัดลมหมุนเวียนอากาศ และ ไม่เปิดพัดลมหมุนเวียนอากาศ เพ่ือวิเคราะห์หาวิธีการ
ติดตั้งและชนิดของพืชที่ช่วยลดฝุ่น PM2.5 ผลการศึกษาพบว่า พืชไม้ประดับ 3 ลำดับแรกที่มีความสามารถในการลดฝุ่น PM2.5 ได้ดี คือ ต้นพรม
ญี่ปุ่น ต้นไทรใบสัก และต้นบอสตันเฟิร์น อีกทั้งยังค้นพบว่าการเปิดพัดลมหมุนเวียนอากาศภายในกล่องทดลองผ่านผิวใบของพืช สามารถควบคุม
ปริมาณฝุ่น PM2.5 ให้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานได้เร็วกว่าการทดลองในรูปแบบไม่เปิดพัดลมหมุนเวียนอากาศ ดังนั้นการศึกษาในคร้ังนี้ จึงแนะนำให้ใช้
ต้นพรมญี่ปุ่น ต้นไทรใบสัก และต้นบอสตันเฟิร์นติดตั้งในรูปแบบผนังพืชแนวดิ่งระบบแอคทีฟ (AGW) โดยใช้พัดลมสำหรับดูดฝุ่น PM2.5 ผ่านผิวใบ
ของพืชเพ่ือลดมลพิษทางอากาศภายในอาคาร  
คำสำคัญ: ผนังพืชแนวด่ิง, ฝุ่นละอองที่มีอนุภาคขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน, พืชไม้ประดับ, ภายในอาคาร, มลพิษทางอากาศ  

Abstract 

Thailand has experienced air pollution problems from a particulate matter of 2.5 microns (PM2.5) or smaller. It directly 
affects health of population in the country. However, PM2.5 dust is not only in the open area, but also inside the building. 
Indoor corridors were also found to have excesses of PM2.5 more than standard. It affects the health of building occupants. 
This research aims to select appropriate ornamental plants for using indoor to prevent the PM2.5 problem. Ten types of 
ornamental plants were studied in an experimental box. They are placed on a vertical wall panel with an air circulation fan 
at the bottom. The experiment was divided into 2 groups which are with a circulation fan on and off. The study results showed 
that the top three ornamental plants having the ability to reduce PM2.5 dust well are Episcia cupreata (Hook.), Ficus Lyrata, 
and Nephrolepis exaltata Bostoniensis. This study was also found that when the circulation fan is turned on through the 
plant's leaf surface. It can control PM2.5 dust below the standard faster than the circulation fan is turned off. Therefore, this 
study recommends the use Episcia cupreata (Hook.), Ficus Lyrata, and Nephrolepis exaltata Bostoniensis installing in a active 
green wall system (AGW) with the use of circulation fan to reduce PM2.5 inside the building. 
Keywords: Air pollution, Indoor, Ornamental plants, PM2.5, Vertical green wall  

 
1. คำนำ 

อาคารเป็นสิ่งปลูกสร้างที่มนุษย์ใช้ในการอยู่อาศัยหรือดำเนิน
กิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน มนุษย์ใช้เวลาประมาณร้อยละ 90 
ของเวลาทั้งหมดในแต่ละวัน อาศัยอยู่ในอาคาร [1] คุณภาพอากาศ
ภายในอาคารจึงเป็นสิ่งสำคัญ องค์การอนามัยโลก (WHO) พบว่ามี
ผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรประมาณ 7 ล้านคนต่อปี การเสียชีวิตที่

เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากโรคหลอดเลือดสมอง, โรคหัวใจ, โรคปอด
อุดก้ันเร้ือรัง, โรคมะเร็งปอด มากกว่า 80% พบว่าเกิดขึ้นกับผู้อาศัย
ในเขตเมืองที่ตรวจพบค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองทางอากาศเกิน
กว่ามาตรฐาน [2] จากรายงานสถานการณ์ คุณภาพอากาศโลก พ.ศ. 
2563 การจัดอันดับมลพิษ PM2.5 ของเมืองและภูมิภาคทั่วโลก 
พบว่าประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 34 โดยมีค่าค่าความเข้มข้นเฉล่ีย
รายปีของ PM 2.5 อยู่ที่ 21.4 μg/m3 [3] 
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ฝุ่นละอองที่มีอนุภาคขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) 
จึงเป็นหนึ ่งในตัวชี ้วัดที ่สำคัญของคุณภาพอากาศภายในอาคาร 
เนื่องจากส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพผู้ใช้อาคาร ตามมาตรฐาน
สมาคมวิศวกรการทำความร้อน ความเย็นและการปรับอากาศแห่ง
สหรัฐอเมริกา (ASHRAE) ระบุเกณฑ์ค่าความเข้มข้นของฝุ่น PM2.5 
ภายในอาคาร ไม่ควรเกิน 35 μg/m3 เฉลี่ยภายใน 24 ชั่วโมง และ 
15 μg/m3 เฉล่ียภายใน 1 ปี [4] 

จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า พืชไม้ประดับ
สามารถดักจับฝุ ่น PM2.5 ได้อย่างมีนัยสำคัญ เมื ่อถูกติดตั ้งใน
รูปแบบผนังพืชแนวดิ ่ง อย่างไรก็ตามพืชไม้ประดับแต่ละชนิดมี
ค ุณสมบ ัต ิและล ักษณะทางกายภาพท ี ่แตกต ่างก ัน ทำให ้มี
ประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่น PM2.5 ไม่เท่ากัน อีกทั้งรูปแบบใน
การติดต้ังผนังพืชแนวด่ิง เพ่ือลดค่าความเข้มเข้มของฝุ่น PM2.5 นั้น
เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องคำนึงถึง ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงดำเนินการศึกษา
ประสิทธิภาพในการลดฝุ่น PM2.5 ของพืชไม้ประดับทั้ง 10 ชนิด 
โดยจำลองพืชให้อยู่ในรูปแบบผนังพืชแนวด่ิงในกล่องทดลอง  

2. การทบทวนงานวิจยัที่เก่ียวข้อง 

ผู้วิจัยได้ดำเนินการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการใช้
พืชไม้ประดับในการลดฝุ่น PM2.5 สรุปผลการศึกษาได้ดังต่อไปน้ี 

Cao et al. [5] ได้ศึกษาความสามารถในการลดความเข้มข้น
ของฝุ่น PM 2.5 ในอาคาร จำลองโดยการเผาไหม้บุหรี่ในห้องแบบ
ปิดผนึก ใช้ระยะเวลาการทดลองทั้งหมด 180 นาที โดยใช้พืช 6 
ชนิด ได้แก่ ได้แก่ เศรษฐีเรือนใน, เดหลี, พลูด่าง, ไทรย้อยใบแหลม, 
ล ิ ้นม ั งกร  และว ่านหางจระเข้  พบว ่า  พล ูด ่ าง  เป็นพ ืชท ี ่มี
ความสามารถลดความเข้มข้นของฝุ่น PM 2.5 ได้ดีที่สุด ซึ่งสามารถ
ลดฝุ่น PM2.5 ได้ร้อยละ 30 ภายใน 180 นาที เนื่องจากพื้นผิวของ
ใบมีความขรุขระกว่าพืชชนิดอ่ืน 

Paull et.al. [6] ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการทนทาน
ต่อควันดีเซลของผนังพืชแนวดิ่ง โดยคัดเลือกพืชที่ใช้ในการทดลอง
ทั้งหมด 8 ชนิด ได้แก่ เศรษฐีเรือนใน เศรษฐีก้านทอง ไทรใบสัก ต้น
ปลาทอง บอสตันเฟิร์น เฟิร์นใบมะขาม หนวดปลาหมึกแคระ และ
หนวดปลาหมึก ทดลองในกล่องทดลอง พร้อมติดตั้งพัดลมระบาย
อากาศที่มีอัตราการไหล 15 L/s และดำเนินการปล่อยควันเข้าใน
กล่องทดลองเป ็นระยะเวลา 10 นาที พบว่า ต้นไทรใบสักมี
ความสามารถในการทนทานต่อควันดีเซลได้ดีที่สุด โดยสังเกตได้จาก
อนุภาคฝุ่นละอองจะถูกสะสมบนผิวใบ 

Pettit et al. [7] ได้ศึกษาเกี่ยวกับผนังพืชแนวดิ่งสามารถกรอง
ฝุ่นละอองขนาดเล็กได้หรือไม่ โดยใช้พืชทั้งหมด 7 ชนิด ได้แก่ ว่าน
เศรษฐี, ไทรใบสัก, ต้นปลาทอง, เฟิร์นใบมะขาม, บอสตันเฟิร์น, 
หนวดปลาหมึก และ ต้นหนวดปลาหมึกแคระ ทดลองในกล่อง
ทดลอง และจัดพืชให้อยู ่ในรูปแบบแนวตั ้ง ผู ้วิจัยได้ทดลองหา
ประสิทธิภาพในการกำจัดฝุ่นละอองแบบผ่านในครั้งเดียว (SPRE) 

พบว่า บอสตันเฟิร์น สามารถลดฝุ่นละออง PM0.3-0.5 ได้ 45.78% 
และสามารถลดฝุ่นละออง PM5-10 ได้ 92.46% 
      พาสินี และ คณะ [8] ได้ศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถ
ในการจับฝุ่นละอองของ พรรณไม้เลื้อย โดยเลือกพืชพรรณไม้เลื้อย
มาทดลอง 3 สายพันธุ์โดยแต่ละสายพันธุ์มีลักษณะทางกายภาพที่
แตกต่างกัน ได้แก่ สร้อยอินทนิล จันทร์กระจ่างฟ้า และตำลึง 
ดำเนินการทดลองในกล่องทดลองและใช้พัดลมดูดอากาศจำลอง
สภาพกระแสลม ผลการทดลอง พบว่า ต้นสร้อยอินทนิล สามารถ
ดักจับฝุ่นละอองได้ร้อยละ 63 ในขณะที่มีการปกคลุมของใบร้อยละ 
44 เนื่องจากลักษณะ ผิวใบที่สากมีขนปกคลุมทำให้เกิดแรงเสียด
ทานมาก จึงทำให้การดักจับฝุ่นละอองได้ดี 
      Pettit et al. [9] ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสามารถของผนังพืช
แนวดิ ่งแบบ Passive (PGW) และผนังพืชแนวดิ ่งแบบ Active 
(AGW) เพื่อกำจัดอนุภาคฝุ่น (PM) จากบ้านพักอาศัยชานเมือง ใน
ซิดนีย์ โดยภายในห้องไม่มีระบบปรับอากาศ แต่มีพัดลมติดต้ังอยู่บน
เพดาน ประตูและหน้าต่างถูกปิดตลอดการทดลอง ผนังพืชแนวดิ่งมี
พื้นที่ 1.5 m2 ประกอบไปด้วย พืชจำนวน 7 ชนิด จำนวน 96 ต้น 
ได้แก่  ปาล์มไผ่ (6% ของพืชทั้งหมด), พลูด่าง (34%), ต้นไทรใบสัก 
(4%), ไอริสดำเนิน (5%), เปปเปอโรเมีย (10%), เดหลี (21%) และ 
เงินไหลมา (19%) จากการทดลองพบว่า ภายใน 20 นาทีผนังพืช
แนวดิ่งแบบ AGW มีความสามารถในการกำจัดอนุภาคฝุ่น (PM) ได้
ดีกว่า ผนังพืชแนวด่ิงแบบ PGW 
      Torpy and Zavattaro [10] ได ้ศ ึกษาเกี ่ยวกับพืชผนังพืช
แนวดิ่งสำหรับลดมลพิษภายในอาคาร โดยใช้พืช 2 สายพันธุ์ในการ
ทดลอง คือ เศรษฐีเรือนใน และ พลูด่าง ซึ่งผู้วิจัยทดลองในกล่อง
ทดลองขนาด 0.25 m2 และจัดให้อยู่ในรูปแบบแนวต้ัง พบว่า พืชทั้ง 
2 ชนิดสามารถลดฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็ก PM10, PM2.5 ได้อย่างมี
นัยสำคัญ และฝุ ่นละอองที ่มีขนาดเล็ก PM10, PM2.5 สามารถ
ลดลงในระดับต่ำกว่า 50% ภายใน 15 นาที เมื่อมีการไหลเวียนของ
อากาศในกล่องทดลอง 
       จากการศึกษางานวิจัยที ่เกี ่ยวข้องพบว่า พืชไม้ประดับมี
ความสามารถลดค่าความเข้มข้นของฝุ่น PM2.5 ได้อย่างมีนัยสำคัญ 
โดยมีตัวแปรสำคัญคือ พ้ืนที่ใบ, ลักษณะทางกายภาพของผิวใบ และ
อัตราการไหลเวียนของอากาศ จากข้อมูลข้างต้นนี้จึงนำมาสู่การ
คัดเลือกพืชและออกแบบการทดลองในขั้นตอนต่อไป 

3. วิธีการดำเนินการวจิัย 

3.1. พืชไม้ประดับที่ไม้ในการทดลอง 

     พืชไม้ประดับที่นำมาใช้ในการทดลองมาจากการศึกษางานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องในข้างต้น โดยการวิจัยในครั้งนี้ได้คัดเลือกพืชไม้ประดับ
มาดำเนินการทดลอง ทั ้งหมด 10 ชนิด ได้แก่ เศรษฐีเรือนใน 
(Chlorophytum comosum T.), พ ลู ด่ า ง  (Epipremnum 
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aureum), บอสตันเฟิร์น (Nephrolepis exaltata Bostoniensis), 
ข ้ าหลวงหล ั งลาย  (Asplenium nidus L.), ไทร ใบส ั ก  (Ficus 
Lyrata), เ ด หลี  (Spathiphyllum spp.), พรมญ ี ่ ปุ่ น  (Episcia 
cupreata Hook.), คล้าแววมยุรา (Maranta Leuconeura) เงิน
ไหลมา (Syngonium podophyllum) และล้ินมังกร (Sansevieria 
trifasciata) พืชชนิดละ 6 ต้น ถูกติดตั้งให้อยู่ในรูปแบบผนังแนวด่ิง
ในกล่องทดลองขนาด 0.40 x 0.60 x 0.80 m โดยพ้ืนที่ใบของพืชที่
ใช้ในการทดลองคิดเป็นร้อยละ 56 ของพื้นที่กล่องทดลอง ดังแสดง
ในรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1  แสดงการติดต้ังพืชไม้ประดับในกล่องทดลอง 

3.2. สถานทีท่ี่ใช้ในการทดลอง 

     อาคารเรียน 18 ชั ้น 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี  

3.3. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 

    กล่องทดลองอะคริลิคใสขนาด 0.40 x 0.60 x 0.80 m เสริม
ความแข็งแรงของกล่องทดลองด้วยฉากอลูมิเนียม พร้อมเจาะรู
ด้านบนฝากล่องทดลอง สำหรับปล่อยฝุ่น PM2.5 จากควันธูป ติดต้ัง
แผ่นอะคริลิคใส ขนาด 0.40 x 0.60 m พร้อมเจาะรูขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.025 m จำนวน 6 จุด ติดตั้งพัดลมหมุนเวียนอากาศ 
ขนาด 120 x 120 x 38 mm DC 12v ความเร็วลม 2.50 m/s  
บริเวณด้านล่าง เชื ่อมต่อท่ออ่อน (flexible conduit)  เพื ่อดูด
อากาศเข้าแล้วให้ระบายออกผ่านรูเจาะทั้ง 6 จุด โดยมีความเร็วลม
ผ่านรูเจาะ เท่ากับ 0.40 m/s ต่อจุด ดังแสดงในรูปที่ 2 

 
รูปที่ 2  กล่องทดลองอะคริลิคใส 

     เครื ่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในรูปแบบ IoT (Internet of 
Things) Xiaomi Mijia Air Detector 3.1Retina เชื่อมต่อ Wifi ส่ง
ข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่น Qingping+ แบบเรียลไทม์ ประมวลผลการ
วัดด้วยระบบ Quad-Core A7  บันทึกข้อมูลทุก 15 นาที ช่วงการ

ทดสอบวัดค่าฝุ่น PM2.5 0 – 999 μg/m3 แสดงดังรูปที่ 3 

 
รูปที่ 3  เคร่ืองมือในการตรวจวัดค่าฝุ่น PM2.5 

     อุปกรณ์แชร์อินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องเดินสาย ให้อุปกรณ์ตรวจวัด 
คุณภาพอากาศ Xiaomi Mijia Air Detector 3.1Retina แสดงดัง
รูปที่ 4 

 
รูปที่ 4  อุปกรณ์แชร์อินเทอร์เน็ตสำหรับรับส่งข้อมูลคุณภาพ

อากาศ 

     พัดลมระบายอากาศ ขนาด 120 x 120 x 38 mm DC 12v 
ความเร็วลมที่วัดได้ เท่ากับ 2.5 m/sติดตั้งบริเวณด้านล่างของผนัง
พืชแนวด่ิง แสดงดังรูปที่ 5  

 
รูปที่ 5  พัดลมระบายอากาศ 

    เคร่ืองวัดความเร็วลม ช่วงในการทดสอบระหว่าง 0 – 30 m/s มี
ความเท่ียงตรงท่ี ±5 % ของค่าที่อ่านได้ แสดงดังรูปที่ 6 

 
รูปที่ 6  เคร่ืองวัดความเร็วลม 

    เครื่องวัดพื้นที่ใบแบบภาคสนาม เป็นเครื่องมือวัดแบบไม่ทำลาย 
ใช้หลักการ Laser Scanner และประมวลผลการวัดด้วยระบบ
ไมโครโปรเซสเซอร์ ในการตรวจวัด มีความเที่ยงตรงท่ี ±1 % ของ
ค่าที่อ่านได้ แสดงดังรูปที่ 7 
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รูปที่ 7  เคร่ืองวัดพ้ืนที่ใบแบบภาคสนาม 

ดำเนินการทดลองพืชไม้ประดับ 10 ชนิดในกล่องทดลองระบบ
ปิด ใช้ระยะเวลาการทดลอง 8 ชั่วโมง ต่อ 1 การทดลอง ทำการ
ทดลองซ้ำ 3 ครั้ง เพื่อหาค่าเฉลี่ย และทำความสะอาดกล่องทดลอง
ทุกคร้ัง เมื่อเร่ิมการทดลองใหม่ โดยมีขั้นตอน ดังแสดงในรูปที่ 8  

 
 
 

       

 
 

 
 
 

รูปที่ 8  แผนภูมิวิธีการดำเนินการวิจัย 

    พืชทุกต้นถูกหุ้มอลูมิเนียมฟอยล์บริเวณรากก่อนนำไปติดตั้งใน
กล่องทดลอง ดังแสดงในรูปที่ 9 การทดลองแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ 
คือ เปิดพัดลมหมุนเวียนอากาศ และ ไม่เปิดพัดลมหมุนเวียนอากาศ 
การทดลองรูปแบบเปิดพัดลมหมุนเวียนอากาศดำเนินการดังต่อไปน้ี 
ติดตั้งพืชทั้ง 6 ต้นภายในกล่องทดลอง วัดค่าความเร็วลมที่ผ่าน
รูเจาะทั้ง 6 จุด เท่ากับ 0.4 m/s ต่อจุด แสดงดังรูปที่ 10 ปิดพัดลม
หมุนเวียนอากาศ และจำลองการปล่อยควันธูป จากด้านบนกล่อง
ทดลองเสมือนว่ามีฝุ่น PM2.5 จากภายนอกอาคารแทรกซึมเข้ามา
ภายในอาคาร แสดงดังรูปที่ 11 รอค่าความเข้มข้นของฝุ่น PM2.5 
คงตัว ที่ 100 μg/m3 จากนั้นดำเนินการเปิดพัดลมหมุนเวียนอากาศ 
บันทึกผลการทดลองทุก 15 นาทีเป็นเวลา 8 ชั่วโมง ส่วนการทดลอง
รูปแบบไม่เปิดพัดลมหมุนเวียนอากาศดำเนินการดังต่อไปนี้ ติดต้ัง
พืชทั้ง 6 ต้นภายในกล่องทดลอง ปล่อยควันธูป จากด้านบนกล่อง
ทดลอง รอค่าความเข้มข้นของฝุ่น PM2.5 คงตัว ที่ 100 μg/m3 
จากนั้นบันทึกผลการทดลองทุก 15 นาทีเป็นเวลา 8 ชั่วโมง พืชแต่
ละชนิดถูกทดลองซ้ำ 3 ครั ้ง ในรูปแบบเดิม เพื ่อหาค่าเฉลี่ย 
เช่นเดียวกันทั้ง 2 รูปแบบการทดลอง  

 
รูปที 9  หุ้มอลูมิเนียมฟอยล์บริเวณรากของพืช 

 
รูปที่ 10  วัดความเร็วลมท่ีผ่านรูเจาะ 

 
รูปที่ 11  ปล่อยควันธูปที่เป็นสารต้ังต้นของฝุ่น PM2.5 

การวิเคราะห์ผลการทดลอง ดำเนินการคำนวณจากค่าความ
เข้มข้นของฝุ่น PM2.5 ที่ลดลงจาก 100 μg/m3 ณ จุดเริ่มต้นการ
ทดลองนาทีที่ 0 ลบกับค่าความเข้มข้นของฝุ่น PM2.5 ณ ส้ินสุดการ
ทดลองนาทีที่ 480 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 8 ชั่วโมง 

4. ผลการศึกษา 

การวิเคราะห์ผลการวิจัยในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
วิเคราะห์พื ้นที ่ใบรวมและลักษณะทางกายภาพผิวใบของพืชไม้
ประดับ, การวิเคราะห์ระยะเวลาในการลดฝุ่น PM2.5 ให้ต่ำกว่าค่า
มาตรฐาน  โดยไม ่พ ิจารณาถ ึงพ ื ้นท ี ่ ใบ  และการว ิ เคราะห์
ความสามารถในการลดฝุ ่น PM2.5 โดยพิจารณาพื ้นที ่ใบ โดย
สามารถแจกแจงผลการวิจัยได้ดังต่อไปน้ี 

4.1 ผลการวิเคราะห์พ้ืนที่ใบและตรวจลักษณะทางกายภาพของ
ผิวใบโดยการสัมผัส พบว่า พืชแต่ละชนิดมีพื้นที่ใบรวมแตกต่างกัน 
ไม่เกิน + 10% และมีลักษณะทางกายภาพของผิวใบตรวจสอบ โดย
การสัมผัสแตกต่างกัน เพื่อหาความสามารถในการลดฝุ่น PM2.5 จึง
ต้องดำเนินการวิเคราะห์เป็นพื้นที่ใบต่อ cm2 และพิจารณาจาก
ลักษณะทางกายภาพของผิวใบประกอบ 
  

ศึกษาลักษณะของทางกายภาพ และสภาพแวดล้อมทีส่่งผลให้พืชไม้
ประดับมีความสามารถในการลดฝ่นละออง PM2.5 

สร้างกล่องทดลองขนาด 0.40 x 0.60 x 0.80 m 

คัดเลือกไม้ประดับ จำนวน 10 ชนิด 

ติดตั้งพืชจำนวน 6 ต้น ปล่อยสารตั้งต้นของฝุ่น PM2.5 จากควันธูป
ที่ 100 μg/m3 

วัดพ้ืนที่ใบและตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผิวใบโดยการสัมผัส 

แบ่งการทดลองเป็น 2 รูปแบบ คือ เปิดพัดลมหมุนเวียนอากาศและ
ไม่เปิดพัดลมหมุนเวียนอากาศ 

เก็บข้อมูล, วิเคราะห์ผล และสรุปผลการทดลอง 
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ตารางท่ี1  พ้ืนที่ใบรวมและลักษณะทางกายภาพของผิวใบ 

ชื่อสามัญ 
(ภาษาไทย) 

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ พ้ืนที่
ใบรวม 
(cm2) 

ลักษณะทาง
กายภาพของ

ผิวใบ 
พลูด่าง Epipremnum aureum 1,814 ผิวใบมัน 

ไทรใบสัก Ficus Lyrata 1,840 ผิวใบด้าน 
พรมญี่ปุ่น Episcia cupreata Hook. 1,829 ผิวใบมีขน 
เงินไหลมา Syngonium podophyllum 1,791 ผิวใบมัน 

เดหลี Spathiphyllum spp. 1,796 ผิวใบมัน 
ข้าหลวงหลังลาย Asplenium nidus L. 1,742 ผิวใบมัน 
บอสตันเฟิร์น Nephrolepis exaltata 

Bostoniensis 
1,759 ผิวใบด้าน 

คล้าแววมยุรา Maranta Leuconeura 1,665 ผิวใบด้าน 
เศรษฐีเรือนใน Chlorophytum comosum T. 1,827 ผิวใบมัน 

ล้ินมังกร Sansevieria trifasciata 1,771 ผิวใบมัน 

     4.2 ผลการวิเคราะห์ระยะเวลาในการลดฝุ่น PM2.5 ให้ต่ำกว่า
ค่ามาตรฐาน ของพืชไม้ประดับทั้ง 10 ชนิด โดยไม่นำพ้ืนที่ใบรวมมา 
พิจารณา พบว่า การออกแบบด้วยวิธีการเปิดพัดลมหมุนเวียน
อากาศดูดฝุ่นละอองผ่านผิวใบของพืช มีประสิทธิภาพในการลดฝุ่น 
PM2.5 ได้ดีกว่า ไม่ปิดพัดลมหมุนเวียนอากาศแสดงผลการวิเคราะห์
ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

จาการทดลองต้นพลูด่าง พบว่า มีความสามารถควบคุมค่า
ความเข้มข้นของ PM2.5 ให้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานได้ภายใน 1 
ชั่วโมง เมื่อมีการเปิดพัดลมหมุนเวียนอากาศ ในขณะที่การทดลอง
แบบไม่เปิดพัดลมหมุนเวียนอากาศนั้น สามารถควบคุมค่าความ
เข้มข้นของ PM2.5 ให้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานได้ภายใน 5 ชั่วโมง 
โดยเส้นสีแดง หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานของ ASHRAE 62.1 แสดง
ดังรูปที่ 12 

 
รูปที่ 12  การลดลงของฝุ่น PM2.5 ด้วยต้นพลูด่าง 

จากการทดลองต้นไทรใบสัก พบว่า มีความสามารถควบคุมค่า
ความเข้มข้นของ PM2.5 ให้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานได้ภายใน 45 
นาที เมื่อมีการเปิดพัดลมหมุนเวียนอากาศ ในขณะที่การทดลอง
แบบไม่เปิดพัดลมหมุนเวียนอากาศนั้น สามารถควบคุมค่าความ

เข้มข้นของ PM2.5 ให้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานได้ภายใน 3 ชั่วโมง 
แสดงดังรูปที่ 13 

 
รูปที่ 13  การลดลงของฝุ่น PM2.5 ด้วยต้นไทรใบสัก 

จากการทดลองต้นพรมญี่ปุ่น พบว่า มีความสามารถควบคุมค่า
ความเข้มข้นของ PM2.5 ให้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานได้ภายใน 30 
นาที เมื่อมีการเปิดพัดลมหมุนเวียนอากาศ ในขณะที่การทดลองที่
แบบไม่เปิดพัดลมหมุนเวียนอากาศนั้น สามารถควบคุมค่าความ
เข้มข้นของ PM2.5 ให้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานได้ภายใน 2 ชั่วโมง 30 
นาที แสดงดังรูปที่ 14 

 
รูปที่ 14  การลดลงของฝุ่น PM2.5 ด้วยต้นพรมญี่ปุ่น 

จาการทดลองต้นเงินไหลมา พบว่า มีความสามารถควบคุมค่า
ความเข้มข้นของ PM2.5 ให้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานได้ภายใน 90 
นาที เมื่อมีการเปิดพัดลมหมุนเวียนอากาศ ในขณะที่การทดลอง
แบบไม่เปิดพัดลมหมุนเวียนอากาศนั้น สามารถควบคุมค่าความ
เข้มข้นของ PM2.5 ให้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานได้ภายใน 6 ชั่วโมง 
แสดงดังรูปที่ 15 
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รูปที่ 15  การลดลงของฝุ่น PM2.5 ด้วยต้นเงินไหลมา 

จากการทดลองต้นเดหลี พบว่า มีความสามารถควบคุมค่าความ
เข้มข้นของ PM2.5 ให้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานได้ภายใน 90 นาที 
เมื่อมีการเปิดพัดลมหมุนเวียนอากาศ ในขณะที่การทดลองแบบไม่
เปิดพัดลมหมุนเวียนอากาศนั้น สามารถควบคุมค่าความเข้มข้นของ 
PM2.5 ให้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานได้ภายใน 6 ชั่วโมง 15 นาที แสดง
ดังรูปที่ 16 

 
รูปที่ 16  การลดลงของฝุ่น PM2.5 ด้วยต้นเดหลี 

จาการทดลองต้นข้าหลวงหลังลาย พบว่า มีความสามารถ
ควบคุมค่าความเข้มข้นของ PM2.5 ให้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานได้
ภายใน 75 นาที เมื่อมีการเปิดพัดลมหมุนเวียนอากาศ ในขณะที่การ
ทดลองแบบไม่เปิดพัดลมหมุนเวียนอากาศนั้น สามารถควบคุมค่า
ความเข้มข้นของ PM2.5 ให้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานได้ภายใน 6 
ชั่วโมง 15 นาที แสดงดังรูปที่ 17 

 
รูปที่ 17  การลดลงของฝุ่น PM2.5 ด้วยต้นข้าหลวงหลังลาย 

จากการทดลองต้นบอสตันเฟิร์น พบว่า มีความสามารถควบคุม
ค่าความเข้มข้นของ PM2.5 ให้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานได้ภายใน 45 
นาที เมื่อมีการเปิดพัดลมหมุนเวียนอากาศ ในขณะที่การทดลอง
แบบไม่เปิดพัดลมหมุนเวียนอากาศนั้น สามารถควบคุมค่าความ
เข้มข้นของ PM2.5 ให้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานได้ภายใน 3 ชั่วโมง 45 
นาที แสดงดังรูปที่ 18 

จากการทดลองต้นคล้าแววมยุรา พบว่า มีความสามารถควบคุม
ค่าความเข้มข้นของ PM2.5 ให้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานได้ภายใน 1 
ชั ่วโมง 15 นาที ในชณะที่การทดลองที ่ไม่เปิดพัดลมหมุนเวียน
อากาศนั้น สามารถควบคุมค่าความเข้มข้นของ PM2.5 ให้ต่ำกว่า
เกณฑ์มาตรฐานได้ภายใน 5 ชั่วโมง แสดงดังรูปที่ 19 

 
รูปที่ 18  การลดลงของฝุ่น PM2.5 ด้วยต้นบอสตันเฟิร์น 
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รูปที่ 19  การลดลงของฝุ่น PM2.5 ด้วยต้นคล้าแววมยุรา 

จากการทดลองต้นลิ้นมังกร พบว่า มีความสามารถควบคุมค่า
ความเข้มข้นของ PM2.5 ให้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานได้ภายใน 1 
ชั่วโมง 45 นาที ในขณะที่การทดลองแบบไม่เปิดพัดลมหมุนเวียน
อากาศนั้น สามารถควบคุมค่าความเข้มข้นของ PM2.5 ให้ต่ำกว่า
เกณฑ์มาตรฐานได้ภายใน 7 ชั่วโมง 15 นาที แสดงดังรูปที่ 20 

 
รูปที่ 20  การลดลงของฝุ่น PM2.5 ด้วยต้นล้ินมังกร 

จากการทดลองต้นเศรษฐีเรือนใน พบว่า มีความสามารถ
ควบคุมค่าความเข้มข้นของ PM2.5 ให้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานได้
ภายใน 1 ชั่วโมง 45 นาที เมื่อมีการเปิดพัดลมหมุนเวียนอากาศ 
ในขณะที่การทดลองแบบไม่เปิดพัดลมหมุนเวียนอากาศน้ัน สามารถ
ควบคุมค่าความเข้มข้นของ PM2.5 ให้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานได้
ภายใน 7 ชั่วโมง 15 นาที แสดงดังรูปที่ 21 

 
รูปที่ 21  การลดลงของฝุ่น PM2.5 ด้วยต้นเศรษฐีเรือนใน 

ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการลดฝุ ่น PM2.5 ของพืชไม้
ประดับทั้ง 10 ชนิด ชั่วโมง โดยไม่นำพื้นที่ใบรวมมาพิจารณา ด้วย
วิธีการทดลองในรูปแบบเปิดพัดลมหมุนเวียนอากาศ พบว่า มีพืชไม้
ประดับ 3 ลำดับแรกที่มีความสามารถในการลดฝุ่น PM2.5 ได้ดี 
ได้แก่ ต้นพรมญี่ปุ ่น, ต้นไทรใบสัก และต้นบอสตันเฟิร์น โดยมี
ประสิทธิภาพในการลดฝุ ่น PM2.5 ให้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานได้
ภายใน 1 ชั่วโมง และสามารถลดฝุ่น PM2.5 ได้ 90.3 μg/m3, 87.5 
μg/m3 และ78.5 μg/m3 ภายใน 8 ชั่วโมง ตามลำดับ แสดงดังรูปที่ 
22  

 
รูปที่ 22  การลดลงของฝุ่น PM2.5 ในรูปแบบเปดิพัดลมหมุนเวียน

อากาศของพืชทั้ง 10 ชนิด 

ส่วนผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการลดฝุ่น PM2.5 ของพืชไม้
ประดับทั้ง 10 ชนิด ภายในระยะเวลา 8 ชั่วโมง โดยไม่นำพื้นที่ใบ
รวมมาพิจารณา ด้วยว ิธ ีการทดลองในรูปแบบไม่เป ิดพัดลม
หมุนเวียนอากาศภายในกล่องทดลอง พบว่า มีพืชไม้ประดับ 3 
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ลำดับแรกที่มีความสามารถในการลดฝุ่น PM2.5 ได้ดี ได้แก่ ต้นพรม
ญี่ปุ่น, ต้นไทรใบสัก และต้นบอสตันเฟิร์น โดยมีประสิทธิภาพในการ
ลดฝุ่น PM2.5 ให้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานได้ภายใน 3 ชั่วโมง และ
สามารถลดฝุ ่น PM2.5 ได้ 92.5 μg/m3, 90.0 μg/m3 และ83.6 
μg/m3 ตามลำดับ แสดงดังรูปที่ 23 

 
รูปที่ 23   การลดลงของฝุ่น PM2.5 ในรูปแบบไม่เปิดพัดลม

หมุนเวียนอากาศของพืชทั้ง 10 ชนิด 

4.3 ผลการวิเคราะห์การลดฝุ่น PM2.5 ของพืชไม้ประดับทั้ง 10 
ชนิดต่อพื้นที่ใบ เนื่องจากพืชแต่ละชนิดมีพื้นที่ใบแตกต่างกัน ผู้วิจัย
จึงนำค่าพื้นที่ใบรวมที่วัดได้ จากตารางที่ 1 มาดำเนินการวิเคราะห์
ผลการลดฝุ่น PM2.5 ของพืชแต่ละชนิด โดยเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ใบ
รวม เพ่ือจะพิจารณาประสิทธิภาพการลดลงของฝุ่น PM2.5 ต่อพ้ืนที่
ใบรวมต่อเวลา 1 ชั ่วโมง พบว่า พืชไม้ประดับ 3 ลำดับแรกที ่มี
ความสามารถในการลดฝุ่น PM2.5 ต่อพ้ืนที่ใบรวมต่อเวลา 1 ชั่วโมง
ได้ดี ได้แก่ ต้นพรมญี่ปุ่น รองลงมาคือ ต้นไทรใบสัก และต่อมาคือ 
ต้นบอสตันเฟิร์น ซึ่งมีผลที่สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ระยะเวลา
ในการลดฝุ่น PM2.5 ให้ต่ำกว่าค่ามาตรฐาน ของพืชไม้ประดับทั้ง 
10 ชนิด โดยไม่นำพื้นที่ใบรวมมาพิจารณา แสดงผลดังตารางที่ 2 
และตารางที่ 3 

 
 
 

ตารางท่ี 2  ประสิทธิภาพการลดฝุ ่น PM2.5 ของพืชทั ้ง 10 .ใน
รูปแบบเปิดพัดลมหมุนเวียนอากาศ 

ชื่อสามัญ (ภาษาไทย) ปริมาณฝุ่น PM2.5 ที่
ลดลงภายใน 8 
ชั่วโมง (μg/m3) 

ปริมาณฝุ่น PM2.5 ที่ลดลง ต่อ
พ้ืนที่ใบรวม ต่อเวลา 1 ชั่วโมง 
(μg/m3/cm2 leaf area/hr) 

พรมญี่ปุ่น 90.3 - 6.17 * 10-3 
ไทรใบสัก 87.5 - 5.94 * 10-3 

บอสตันเฟิร์น 78.5 - 5.58 * 10-3 
แววมยุรา 74.1 - 5.56 * 10-3 

ข้าหลวงหลังลาย 73.9 - 5.30 * 10-3 
พลูด่าง 74.9 - 5.16 * 10-3 

เศรษฐีเรือนใน 73.7 - 5.04 * 10-3 
เงินไหลมา 71.8 - 5.01 * 10-3 

เดหลี 67.6 - 4.70 * 10-3 
ล้ินมังกร 66.0 - 4.66 * 10-3 

ตารางท่ี 3  ประสิทธ ิภาพการลดฝุ ่น PM2.5 ของพืชทั ้ง 10 ใน
รูปแบบไม่เปิดพัดลมหมุนเวียนอากาศ 

ชื่อสามัญ (ภาษาไทย) ปริมาณฝุ่น PM2.5 ที่
ลดลงภายใน 8 
ชั่วโมง (μg/m3) 

ปริมาณฝุ่น PM2.5 ที่ลดลง ต่อ
พ้ืนที่ใบรวม ต่อเวลา 1 ชั่วโมง 
(μg/m3/cm2 leaf area/hr) 

พรมญี่ปุ่น 92.5 - 6.32 * 10-3 
ไทรใบสัก 90.0 - 6.11 * 10-3 

บอสตันเฟิร์น 83.6 - 5.94 * 10-3 
แววมยุรา 78.9 - 5.92 * 10-3 

ข้าหลวงหลังลาย 76.9 - 5.52 * 10-3 
พลูด่าง 79.9 - 5.51 * 10-3 

เศรษฐีเรือนใน 75.9 - 5.19 * 10-3 
เงินไหลมา 72.2 - 5.04 * 10-3 

เดหลี 70.0 - 4.87 * 10-3 
ล้ินมังกร 68.8 - 4.86 * 10-3 

5. สรุปผลการวิจัย 

จากผลวิจัยการคัดเลือกไม้ประดับเพื ่อใช้ในผนังพืชแนวด่ิง
สำหรับลดฝุ่น PM2.5 ของพืชทั้ง 10 ชนิด พบว่า พืชไม้ประดับ 3 
ลำดับแรกที่มีความสามารถในการลดฝุ่น PM2.5 ได้ดี คือ ต้นพรม
ญี่ปุ่น, ต้นไทรใบสัก และต้นบอสตันเฟิร์น จากการเปรียบเทียบกัน
ในระยะเวลา 8 ชั่วโมง ฝุ่น PM 2.5 ในการทดลองรูปแบบไม่เปิดพัด
ลมหมุนเวียนอากาศลดลงมากกว่าการทดลองในรูปแบบเปิดพัดลม
หมุนเวียนอากาศเล็กน้อย อาจเนื่องมาจากธรรมชาติของฝุ่นละออง 
เมื่อไม่มีการกระทำใด ให้เกิดการฟุ้งกระจาย ฝุ่นละอองจะตกลงตาม
แรงโน้มถ่วงอยู ่บริเวณพื ้นของกล่องทดลอง แต่การเปิดพัดลม
หมุนเวียนอากาศภายในกล่องทดลองผ่านผิวใบของพืชไม้ประดับทั้ง 
3 ชนิดนั้น พบว่า ต้นพรมญี่ปุ่นสามารถควบคุมปริมาณฝุ่น PM2.5 
ให้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานได้ ภายใน 30 นาที ส่วนต้นไทรใบสัก และ
ต้นบอสตันเฟิร์น สามารถควบคุมปริมาณฝุ่น PM2.5 ให้ต่ำกว่า
เกณฑ์มาตรฐานได้ ภายใน 45 นาที ในขณะที่การทดลองในรูปแบบ
ไม่เปิดพัดลมหมุนเวียนอากาศ ต้นพรมญี่ปุ่น, ต้นไทรใบสัก และต้น
บอสตันเฟิร์น สามารถควบคุมปริมาณฝุ่น PM 2.5 ให้ต่ำกว่าเกณฑ์
มาตรฐานได้ภายใน 2 ชั่วโมง 30 นาที, 3 ชั่วโมง และ3 ชั่วโมง 45 
นาที ตามลำดับ ซึ ่งผลการศึกษานี ้สามารถนำไปปรับใช้ในการ
ออกแบบระบบการปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในห้องเรียนได้ 
เนื่องจาก โดยส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะใช้เวลาในการเรียนการ
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สอนสำหรับรายวิชาภาคทฤษฎี ประมาณ 3 ชั่วโมงต่อครั้ง ดังนั้น
จากผลการวิจัยครั้งนี้ จึงแนะนำให้ใช้ต้นพรมญี่ปุ่น, ต้นไทรใบสัก 
และต้นบอสตันเฟิร์น ติดตั้งในรูปแบบผนังพืชแนวดิ่งระบบแอคทีฟ 
(AGW) โดยใช้พัดลมสำหรับดูดฝุ่น PM2.5 ผ่านผิวใบของพืช เพ่ือลด
มลพิษทางอากาศภายในอาคาร 
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ระบบตรวจวัดฝุ่นละอองในโครงการก่อสร้างอาคารโดยเทคโนโลยีอากาศยานไรค้นขบั 
DUST MONITORING SYSTEM IN BUILDING CONSTRUCTION PROJECTS BY UNMANNED AERIAL VEHICLES 
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บทคัดย่อ 

ในปัจจุบันปัญหามลพิษทางอากาศนับว่าเป็นปัญหาที่สำคัญมาก โดยเมืองใหญ่ทั่วโลกต่างประสบปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กมีค่าเกินมาตรฐาน  
โดยในบางช่วงเวลานั้นกรุงเทพมหานครติดอันดับเมืองที่มีมลพิษสูงสุดของโลก ซึ่งอุตสาหกรรมการก่อสร้างมักได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นหนึ่งใน
ผู้ก่อมลพิษ โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างอาคาร เนื่องจากฝุ่นละอองจากการก่อสร้างอาคารสามารถปลิวหรือฟุ้งกระจายไปได้ไกล งานวิจัยนี้จึง
ต้องการนำเสนอระบบตรวจวัดฝุ่นละอองในโครงการก่อสร้างอาคาร โดยนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับและเซ็นเซอร์ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง 
PM2.5 และ PM10 มาใช้ในการตรวจวัดการกระจายตัวของฝุ่นละออง เนื่องจากการวัดปริมาณฝุ่นละอองในปัจจุบันนั้นเป็นการติดเครื่องมือวัดไวท้ี่
จุดใดจุดหนึ่ง ดังนั้นการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับมาใช้นั้นจะทำให้สามารถวัดปริมาณฝุ่นละอองได้ทุกจุดที่ต้องการ ซึ่งเมื่อนำค่าปริมาณฝุ่น
ละอองที่วัดได้และค่าตำแหน่ง (พิกัด) มาทำการพล็อตกราฟการกระจายตัวใน Building Information Modeling (BIM) จะทำให้เห็นการกระจาย
ตัวของฝุ่นละอองจากการก่อสร้างอาคารไปยังพ้ืนที่บริเวณโดยรอบ หลังจากนั้นทำการทดลองวัดปริมาณฝุ่นละอองในห้องปฏิบัติการเพ่ือทดสอบการ
ทำงานของระบบวัดปริมาณฝุ่นละออง เพ่ือให้เกิดความถูกต้องและสะดวกรวดเร็วเมื่อนำไปใช้วัดที่สถานท่ีจริง 
คำสำคัญ: โครงการก่อสร้างอาคาร, PM 2.5 และ PM 10, อากาศยานไร้คนขับ, เซ็นเซอร์ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง 

Abstract 

At present, air pollution is very a prevalent problem since many large cities are facing with dust particles of PM 2.5 and 
PM 10 exceeding the unhealthy standard value. Bangkok sometimes was ranked as the world's most polluted city. Construction 
projects have often been criticized as one of the polluters, especially for building constructions that dust from construction 
activities can spread further than other types of projects. Therefore, this research proposes a dust measurement system for 
the building construction project by using Unmanned Aerial Vehicles integrated with PM2.5 and PM 01  sensors to measure 
dust dispersion. Nowadays measuring dust particle concentration in building construction sites is done by installing a measuring 
device at a specific location. Using Unmanned Aerial Vehicles with the designed tool, on the other hand, supports users to 
measure amount of dust particle dispersed from the construction at any desired areas. By using the measured dust particle 
concentration and coordinates to plot the dispersion graph in Building Information Modeling (BIM), it will show the dust 
dispersion from the building construction to the surrounding area. After that, a dust measurement experiment was conducted 
in the laboratory to test the operation of the dust measurement system to be accurate and convenient when used to measure 
at the building construction projects. 
Keywords: Building construction projects, PM 2.5 and PM 10, Unmanned Aerial Vehicles, Dust sensors 

 

1. ที่มาและความสำคัญของปัญหา 

ในปัจจุบันปัญหามลพิษทางอากาศนับว่าเป็นปัญหาที่สำคัญ
มาก โดยเมืองใหญ่ทั่วโลกต่างประสบปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กมีค่า
เกินมาตรฐาน ซึ่งข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกกำหนดให้ฝุ่นละออง 
PM2.5 จัดอยู่ในกลุ่มที่ 1 เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ตั้งแต่ปี 2556 
ซึ่งเป็นสาเหตุให้ 1 ใน 8 ของประชากรโลกเสียชีวิตก่อนวัยอันควร 
โดยอากาศที่มีปริมาณฝุ่นสูงเกินมาตรฐานสามารถทะลุถุงลมปอด
เข้าสู่เส้นเลือดทำให้เกิดการอุดตัน เกิดภาวะหัวใจล้มเหลว และยัง

เป็นสาเหตุในการเกิดโรคมะเร็ง [1] 
องค์กร Greenpeace ซึ ่งเป ็นองค์การสาธารณประโยชน์

นานาชาติที่ดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสันติภาพระบุอนัดับ
ประเทศที่มีสภาพอากาศย่ำแย่ โดยกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
ติดอันดับมีคุณภาพอากาศแย่เป็นอันดับ 9 ของโลก [2] และในปี 
พ.ศ. 2561 ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 23 ของโลก ในฐานะ
ประเทศที ่มีความเข้มข้นเฉลี ่ยรายปีของ PM2.5 มากที ่สุด โดย
ประเทศไทยมักประสบปัญหาฝุ่นละอองในช่วงฤดูหนาว โดย PM 
2.5 คือฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน อาจเทียบได้ว่ามี
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ขนาดประมาณ 1 ใน 25 ของเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผมมนุษย์ 
ขนาดเล็กมากจนขนจมูกของมนุษย์นั้นไม่สามารถกรองได้ ทำให้ฝุ่น
ละอองชนิดนี้สามารถแพร่กระจายเข้าสู่ทางเดินหายใจ และกระแส
เลือด โดยกลุ่มเส่ียงที่ได้รับผลกระทบได้ง่ายได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ และ
ผู้ที่มีโรคประจำตัวเก่ียวกับทางเดินหายใจ 

ปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลน้ัน
เกิดจากโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ การ
ปรับปรุงถนน และการก่อสร้างอาคาร [3] ซึ ่งอุตสาหกรรมการ
ก่อสร้างมักได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นหนึ่งในผู้ก่อมลพิษหนัก
หน่วง ซึ่งในปัจจุบันและอนาคตนั้นมีโครงการก่อสร้างอาคารจำนวน
มากในบริเวณพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งถือเป็นสาเหตุ
สำคัญที ่ทำให้เกิดปัญหาฝุ ่นละอองเนื ่องจากฝุ ่นละอองจากการ
ก่อสร้างอาคารสามารถปลิวหรือฟุ้งกระจายไปได้ไกล โดยฝุ่นละออง
จากการก่อสร้างอาคารเกิดจากกิจกรรมก่อสร้างมากมาย เช่น การ
ขุดดิน การตัด การเลื่อย การสกัด การขัดผิววัสดุและการทาสี ฝุ่น
จากผงปูนซีเมนต์ เป็นต้น นอกจากนั้นโครงการก่อสร้างอาคารบาง
โครงการมักไม่เอาใจใส่ในการทำมาตรการป้องกันฝุ่นละออง ไม่ทำที่
ป้องกัน ไม่มีการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง ทำให้ฝุ่นละอองเกิดการ
ฟุ้งกระจายไปยังบริเวณโดยรอบ ซึ ่งสร้างความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชนท่ีอาศัยบริเวณใกล้เคียงกับพ้ืนที่ก่อสร้าง 

ในอดีตนั้นเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน ถูกใช้ใน
กิจกรรมทางทหารเป็นหลัก แต่ในปัจจุบันอากาศยานไร้คนขับได้ถูก
นำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆเนื่องจากสามารถใช้ลดต้นทุน
ในด้านแรงงาน อากาศยานไร้คนขับไม่จำเป็นต้องใช้ถนนและ
สามารถเข้าถึงสถานที่ที่ทำได้ยาก ทำให้อากาศยานไร้คนขับสามารถ
เข้าถึงสภาพแวดล้อมที่อันตรายที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าถึงได้ [4] 
นอกจากนั้นอากาศยานไร้คนขับได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในงานด้าน
วิศวกรรมโยธามากมาย เช่น เก็บข้อมูลระดับผิวดิน ตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของโครงสร้าง ตรวจสภาพการจราจร เป็นต้น 

งานวิจัยนี ้จ ึงต้องการนำเสนอระบบตรวจวัดฝุ ่นละอองใน
โครงการก่อสร้างอาคาร โดยนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับและ
เซ็นเซอร์ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 และ PM 10 มาใช้ใน
การตรวจวัดการกระจายตัวของฝุ่นละอองในโครงการก่อสร้าง
อาคาร เนื ่องจากการวัดปริมาณฝุ่นละอองในโครงการก่อสร้าง
อาคารในปัจจุบันนั้นเป็นการติดเครื่องมือวัดไว้ที่จุดใดจุดหนึ่ง หรือ
ให้คนงานถือเคร่ืองมือวัดเดินไปบริเวณใดบริเวณหนึ่ง ทำให้ทราบค่า
ปริมาณฝุ่นละอองบริเวณภายในอาคาร หรือภายในโครงการ
ก่อสร้างเท่านั้น ซึ่งค่าปริมาณฝุ่นละอองนี้อาจไม่สะท้อนถึงปัญหา 
เนื่องจากไม่ทราบค่าที่กระจายไปยังบริเวณโดยรอบ ซึ่งในการนำ
เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับมาใช้นั้นจะทำให้สามารถวัดปริมาณ
ฝุ่นละอองได้ทุกจุดที่ต้องการอย่างสะดวกและรวดเร็ว ทำให้เห็นการ
กระจายตัวของฝุ่นละออง เนื่องจากอากาศยานไร้คนขับสามารถบิน

ไปตามตำแหน่งที่ผู้บังคับโดรนบังคับหรือบินตามตำแหน่ง GPS ที่ผู้
บังคับสั่งการ นอกจากนั้นยังถ่ายภาพและส่งค่าปริมาณฝุ่นละออง
จากเซ็นเซอร์มายังผู้วิจัยได้ทันที ซึ่งเมื่อนำค่าปริมาณฝุ่นละอองที่วัด
ได้และค่าตำแหน่ง (พิกัด) มาทำการพล็อตกราฟการกระจายตัว 
(Model 3 มิติ) ใน Building Information Modeling (BIM) จะทำ
ให้เห็นการกระจายตัวของฝุ่นละอองจากโครงการก่อสร้างอาคารไป
ยังพ้ืนที่บริเวณชุมชนโดยรอบ หลังจากนั้นทำการทดสอบการทำงาน
ของระบบวัดปริมาณฝุ่นละออง เพื่อให้เกิดความถูกต้องและสะดวก
รวดเร็วเมื่อนำระบบวัดปริมาณฝุ่นละอองน้ีไปใช้วัดที่สถานท่ีจริง 

2. เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง 

2.1. นิยามฝุ่นละออง 

ฝ ุ ่นละออง  (Particulate Matter) หมายถ ึง  การผสมของ
อนุภาคของแข็งและหยดของเหลวท่ีแขวนลอยอยู่ในอากาศ [5] 

PM10 หมายถึง ฝุ่นหยาบ (Course Particle) ซึ่งเป็นอนุภาคท่ี
มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5-10 ไมครอน 

PM2.5 หมายถึง ฝุ่นละเอียด (Final Particles) ซึ่งเป็นอนุภาค
ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 2.5 ไมครอน โดยเส้นผมของ
มนุษย์โดยเฉลี่ยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 70 ไมครอน ทำ
ให้มีขนาดใหญ่กว่าอนุภาคละเอียดที่ใหญ่ที่สุดถึง 30 เท่า   

2.2. ค่ามาตรฐานฝุ่นละอองในบรรยากาศ 

ปัญหาฝุ่นละอองถูกรายงานว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่าง
ร้ายแรง ก่อให้เกิดโรคหัวใจ หลอดเลือดและระบบทางเดินหายใจ 
ส่งผลให้ประเทศต่างๆทั ่วโลกได้กำหนดมาตรฐานทางอากาศท่ี
กำหนดขีดจำกัดสำหรับความเข้มข้นของฝุ่นละออง (PM) [6] โดยค่า
มาตรฐานและวิธีการตรวจวัดฝุ่นละอองในประเทศไทยมีดังนี้ [7] 
ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ในเวลา 
24 ชั่วโมงจะต้องไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และใน
เวลา 1 ปีจะต้องไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ
ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในเวลา 
24 ชั่วโมงจะต้องไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และใน
เวลา 1 ปีจะต้องไม่เกิน 0.025 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

2.3. กิจกรรมก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง 

สาเหตุหลักของปัญหาฝุ่นละอองในเมืองใหญ่มาจากจากการเผา
ไหม้ของเครื ่องยนต์และจากการก่อสร้าง ซึ ่งอุตสาหกรรมการ
ก่อสร้างมักได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นหนึ่งในผู้ก่อมลพิษทาง
อากาศ โดยงานก่อสร้างปล่อยฝุ่นละอองสู่ชั้นบรรยากาศจำนวนมาก 
ฝุ่นก่อสร้างมีต้นกำเนิดมาจากกิจกรรมนอกสถานที่หลายประเภท 
เช่น การขุดเจาะ การขนส่งวัสดุ การเก็บวัสดุในพื้นที่เปิดโล่ง งาน
คอนกรีตและปูน การตัดและการบรรจุ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ปล่อยฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ซึ่งเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ผลกระทบ
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จากฝุ่นก่อสร้างก่อความรำคาญแก่คนงานในพื้นที่ก่อสร้างและมี
ผลกระทบต่อบริเวณชุมชนโดยรอบ [8] 

กิจกรรมในหน่วยงานก่อสร้างที่ทำให้เกิดฝุ่นละออง ได้แก่ งาน
ด ิน  งานคอนกร ีต งานไม ้  การขนส ่ง  การจ ัดเก ็บว ัสด ุ งาน
สถาปัตยกรรมและการตกแต่ง คือ การตัด การสกัด การขัด การ
เจาะ และยังมีการฉีดพ่น การทาสี การทำความสะอาด และการเผา
ไหม้ของเคร่ืองจักรกล เคร่ืองยนต์  

ฝุ ่นละอองจากการก่อสร้างอาคาร คือฝุ ่นละอองที ่เกิดจาก
กิจกรรมต่างๆในการก่อสร้างอาคาร มักจะมีปัญหามากในเมืองใหญ่ 
เช่น กรุงเทพมหานคร โดยการก่อสร้างอาคารในประเทศไทยมักมี
ปัญหาจากการสร้างอาคารที่ชิดติดกับเขตพื้นที่ข้างเคียง ซึ่งทำให้
กระแสลมสามารถพัดพาฝุ่นละอองจากการก่อสร้างอาคารปลิวฟุ้ง
กระจายไปก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญยังอาคารบ้านเรือนที่อาศัยอยู่
ใกล้เคียง เนื่องจากฝุ่นละอองจากการก่อสร้างอาคารสูงสามารถปลิว
หรือฟุ้งกระจายไปได้ไกล [9] 

3. ขั้นตอนการดำเนนิงานวิจัย 

ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยนั้นเริ ่มจากศึกษาและเก็บข้อมูล
ปัญหาฝุ ่นละอองในโครงการก่อสร้างอาคาร วิธีการตรวจวัดฝุ่น
ละอองในปัจจุบัน เพื่อนำมาวิเคราะห์สาเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้น
พบว่าในปัจจุบันนั้นการวัดปริมาณฝุ่นละอองเป็นการติดเคร่ืองมือวัด
ไว้ที่จุดใดจุดหนึ่ง หรือให้คนงานถือเครื่องมือวัดเดินไปบริเวณใด
บริเวณหนึ่ง ซึ่งอาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนจากตัวผู้วัดและยัง
เป็นการวัดบริเวณใดบริเวณหนึ่ง ทำให้ทราบค่าปริมาณฝุ่นละออง
บริเวณภายในอาคาร หรือภายในโครงการก่อสร้างเท่านั้น จากน้ัน
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งพัฒนาระบบท่ี
ใช้ในการวัดปริมาณฝุ่นละออง โดยประยุกต์ใช้โปรแกรม Arduino 
IDE กับเซ็นเซอร์ตรวจวัดฝุ่นละออง (PM2.5 และ PM10) เซ็นเซอร์
วัดอุณหภูมิและความชื ้น  เซ็นเซอร์กำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก 
(GPS) และตัวส่งสัญญาณข้อมูล มาติดกับอากาศยานไร้คนขับ เพ่ือ
นำไปบินวัดปริมาณฝุ่นละอองรอบๆตัวอาคาร หลังจากนั้นเซ็นเซอร์
จะส่งค่าต่างๆมายังคอมพิวเตอร์ของผู้วิจัยทันที เพื่อนำค่าปริมาณ
ฝุ่นละอองที่วัดได้และค่าตำแหน่ง (พิกัด) มาทำการพล็อตกราฟการ
กระจายตัวใน Building Information Modeling (BIM) ซึ่งจะทำให้
เห็นการกระจายตัวของฝุ่นละอองจากโครงการก่อสร้างอาคารไปยัง
พื้นที่บริเวณชุมชนโดยรอบ หลังจากนั้นทำการทดสอบการทำงาน
ของระบบวัดปริมาณฝุ่นละออง โดยทำการทดลองวัดปริมาณฝุ่น
ละอองในห้องปฏิบัติการเพื่อให้เกิดความถูกต้องและสะดวกรวดเร็ว
เมื่อนำระบบวัดปริมาณฝุ่นละอองน้ีไปใช้วัดที่สถานที่จริง 

4. ระบบวัดปริมาณฝุ่นละออง 

ระบบที่ใช้ในการวัดปริมาณฝุ่นละอองนั้นประกอบด้วย 3 ส่วน 
คือ 1. โดรนที ่ต ิดตั ้งอุปกรณ์วัดปริมาณฝุ ่นละออง อุปกรณ์วัด

อุณหภูมิและความชื ้น และอุปกรณ์กำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก 
(GPS) 2. เครื่องมือวัดความเร็วลม 3. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการ
ประมวลผล โดยในส่วนของโดรนจะทำการผูกตะกร้าไว้ ซึ่งในตะกร้า
จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์คือ เซ็นเซอร์วัดปริมาณฝุ ่นละออง 
เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น และเซ็นเซอร์กำหนดตำแหนง่บน
พ้ืนโลก (GPS) โดยเซ็นเซอร์เหล่านี ้จะใช้พลังงานจากถ่าน ซึ่ง
เซ็นเซอร์ทั้งหมดจะต่ออยู่กับบอร์ด Arduino โดยบอร์ด Arduino 
เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCU) ที่ใช้ติดต่อสื ่อสารและควบคุม
อุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยการเขียนโปรแกรมให้กับ MCU โดยใช้โปรแกรม 
Arduino IDE เพื่อควบคุมการรับส่งสัญญาณทางไฟฟ้าตามเงื่อนไข
ต่างๆ และโมดูลสื่อสารไร้สาย (ตัวส่งสัญญาณข้อมูล) เพื่อใช้ในการ
ส่งข้อมูลปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5 และ PM10) อุณหภูมิและ
ความชื้น และตำแหน่งที่ทำการวัดปริมาณฝุ่นละอองจากโดรนมายัง
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะแสดงผลในรูปแบบไฟล์ Excel หลังจาก
นั้นนำค่าปริมาณฝุ่นละอองที่วัดได้และค่าตำแหน่ง (พิกัด) มาทำการ
พล็อตกราฟการกระจายตัวใน Building Information Modeling 
(BIM) โดยใช้ส่วนเสริม (Add-Ins) ที่ชื่อว่า Dynamo ซึ่งรายละเอียด
อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบวัดปริมาณฝุ่นละอองมีดังนี้ 

 

รูปที่ 1  รูปภาพแสดงโดรนที่ติดตั ้งอุปกรณ์วัดปริมาณฝุ่น
ละออง อุปกรณ์ว ัดอุณหภูม ิและความชื ้น และ
อุปกรณ์กำหนดตำแหน่งบนพ้ืนโลก (GPS) 
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4.1. ARDUINO BOARD 

Arduino Board นั ้นมีหลากหลายรุ ่นโดยผู ้ว ิจ ัยเลือกใช้ รุ่น 
Arduino Uno มีขนาดประมาณ 68.6 x 53.4 mm. น้ำหนัก 25 
กรัม ไมโครคอนโทรลเลอร์คือ ATmega 328 เนื่องจากเป็นบอร์ด 
Arduino ที่ได้รับความนิยม ราคาไม่แพง มีช่องสัญญาณที่สามารถ
เสียบได้ง่าย ส่วนใหญ่โปรเจคและ Library ต่างๆที่พัฒนาขึ้นมาจะ
อ้างอิงกับบอร์ดนี้เป็นหลัก นอกจากนั้นหาก MCU เกิดการเสียหาย 
ผู้ใช้งานสามารถซ้ือมาเปล่ียนเองได้ง่าย 

4.2. เซ็นเซอร์วัดปริมาณฝุ่นละออง 

เซ็นเซอร์วัดฝุ่นละอองนั้นใช้อุปกรณ์ของ Digital universal 
particle concentration sensor (PMS 5003) เนื ่องจากสามารถ
วัดขนาดของอนุภาคฝุ่นละอองได้ถึง 3 ขนาด คือ PM1 PM2.5 และ 
PM10 แสดงข้อมูลตามเวลาจริง (Real time) และมีการปอ้งกันการ
รบกวนการทำงานจากสภาวะแวดล้อมภายนอก โดย PMS 5003 ใช้
เพื่อนับจำนวนอนุภาคแขวนลอยในอากาศ และส่งออกในรูปแบบ
ของอินเทอร์เฟซดิจิตอล  

เซ็นเซอร์วัดฝุ่นละออง PMS 5003 นั้นวัดการกระเจิงแสงที่มุม 
90 องศาด้วยเครื ่องตรวจจับโฟโตไดโอดที ่แปลงแสงที ่กระจัด
กระจายเป็นพัลส์แรงดันไฟฟ้า โดยแหล่งกำเนิดแสงของ PMS 5003 
เป ็นเลเซอร ์ท ี ่ทำงานท ี ่ความยาวคล่ืน 680 ± 10 นาโนเมตร 
เซนเซอร์ถูกแบ่งออกเป็นสองชั้น อากาศจะเข้าสู่เครื่องวัดที่ระดับต่ำ
กว่าและจะเดินทางผ่านระยะเลเซอร์และโผล่ออกมาผ่านรูในระดับ
เลเซอร์ จากนั้นอากาศจะเข้าสู่เส้นทางของเลเซอร์และแสงกระจัด
กระจายจะถูกใช้เพื่อประเมินความเข้มข้นของฝุ่นละออง (PM) ซึ่งมี

พัดลมขนาดเล็กทำหน้าที่ดึงอากาศผ่านอุปกรณ์ จำนวนอนุภาค
คำนวณโดยการนับพัลส์จากสัญญาณกระเจิง โดยช่วงการตรวจจับ
ฝุ่นละอองท่ีมีประสิทธิภาพคือ 0-500 mg/m3 ซึ่งมีความไม่แน่นอน
อยู่ที่ ±10 mg/m3 โดยมีอุณหภูมิในการทำงานอยู่ในช่วง -10 ถึง 
+60 องศาเซลเซียส [10] 

ผลลัพธ์ที่ได้จากเซ็นเซอร์วัดฝุ่นละออง PMS 5003 คือจำนวน
ของแต่ละอนุภาคฝุ่นละอองที่มีขนาดแตกต่างกันต่อหน่วยปริมาตร 
(PM1 PM2.5 PM10) โดยปริมาตรหน่วยของจำนวนอนุภาคคือ 
0.1L และหน่วยของความเข้มข้นของมวลคือ μg/m³ 

4.3. เซ็นเซอร์วัดอุณหภมิูและความชื้น 

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นนั้นใช้ DHT22 เนื่องจากเป็น
เซ็นเซอร์สำหรับวัดอุณหภูมิและความชื้นที่มีความแม่นยำสูงในการ
วัด สามารถวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -40 องศาเซลเซียส ถึง +80 องศา
เซลเซียส โดยมีความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ 0.5 องศาเซลเซียส และวัด
ความชื้นสัมพัทธ์ได้ต้ังแต่ 0-100 %RH โดยมีความคลาดเคล่ือนอยู่ที่ 
2-5 %RH เป็นเซ็นเซอร์ราคาไม่แพง น้ำหนักเบา เหมาะกับการติด
บนโดรนเพ่ือวัดความช้ืนและอุณหภูมิ 

4.4. เซ็นเซอร์กำหนดตำแหน่งบนพ้ืนโลก (GPS) 

เซ็นเซอร ์กำหนดตำแหน่งบนพื ้นโลก (GPS) นั ้นใช ้ GPS 
Module GY-NEO6MV2 เนื่องจากใช้พลังงานต่ำโดยใช้กระแสไฟ
เพียง 45 mA. (เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่) ราคาไม่แพง 
ง่ายต่อการเชื่อมต่อ ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจะแสดงในรูปอินเทอร์เฟซแบบ
อนุกรมเป็นประโยค National Marine Electronics Association 
หรือ NMEA โดย NMEA คือรูปแบบข้อความมาตรฐานสำหรับ

 

รูปที่ 2 รูปภาพแสดงอุปกรณ์ในตะกร้าที่ถูกผูกไว้กับโดรน ซึ่งประกอบไปด้วย Arduino board ถ่าน เซ็นเซอร์วัดปริมาณฝุ่นละออง 
เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความช้ืน เซ็นเซอร์กำหนดตำแหน่งบนพ้ืนโลก (GPS) และตัวส่งสัญญาณข้อมูล 

เซ็นเซอร์วัดวัดอุณหภูมิและความช้ืน DHT22 

เซ็นเซอร์วัดปริมาณฝุ่นละออง PMS 5003 

เซ็นเซอร์กำหนดตำแหน่งบนพ้ืนโลก (GPS) 

ตัวส่งสัญญาณข้อมูล 

Arduino board 
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เคร่ืองรับ GPS เกือบทั้งหมด 
NMEA ถูกจัดรูปแบบเป็นบรรทัดข้อมูลที่เรียกว่าประโยค แต่ละ

ประโยคจะคั ่นด้วยจุลภาคเพื ่อให้ง่ายต่อการแยกวิเคราะห์โดย
คอมพิวเตอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ ประโยค NMEA เหล่านี้ถูก
ส่งออกในช่วงเวลาที่เรียกว่าอัตราการอัปเดต โมดูล GPS NEO-6M 
จะอัปเดตข้อมูลหนึ่งครั้งต่อวินาที (ความถี่ 1Hz) โดยข้อมูลที่ได้จาก
เซ็นเซอร์ที ่ผ ู ้ว ิจัยนำมาใช้จะแสดงในรูปละติจูด ลองจิจูด เช่น 
13.74448, 100.58209 

4.5. ตัวรับและตัวส่งสญัญาณข้อมูล 

ตัวรับและตัวส่งสัญญาณข้อมูลนั้นใช้อุปกรณ์โมดูลส่ือสารไร้สาย
รุ่น NRF24L01 เนื่องจากสามารถเขียนโปรแกรมให้เป็นได้ทั้งตัวรับ
และตัวส่งสัญญาณ มีความเร็ว 2.4 G จึงสื่อสารได้รวดเร็วและไม่
จำเป็นต้องใช้เสาอากาศที่ยาว มีขนาดเล็กสะดวกในการต่อใช้งาน 
สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบโดยสามารถส่งสัญญาณได้
ในระยะไม่เกิน 500 เมตร โดยตัวส่งสัญญาณจะส่งค่าจากเซ็นเซอร์
ต่างๆที ่ต ิดอยู ่ก ับโดรนมายังตัวร ับสัญญาณข้อมูลที ่ต ่ออยู ่ กับ
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการประมวลผลเพื่อจัดเก็บข้อมูลในการนำไป
วิเคราะห์ต่อไป 

4.6. เครื่องมือวัดความเร็วลม 

เคร่ืองวัดความเร็วลมนั้นใช้อุปกรณ์คือ เครื่องวัดความเร็วลม 
และอุณหภูมิ (AS816) เนื่องจากอุปกรณ์มีความคงทน ระบบมีความ
เสถียรมาก มีความแม่นยำสูงในการวดัความเร็วลม ถูกออกแบบให้มี
ขนาดกระทัดรัด สามารถวัดอุณหภูมิได้ทั้งองศาฟาเรนไฮต์ (32-122 
°F) และ องศาเซลเซียส (0-50 °C) และสามารถวัดความเร็วลมได้
หลายหน่วยคือ เมตรต่อวินาที (0 - 30 m/s) กิโลเมตรต่อชั่วโมง (0 
- 108 km/h) และไมล์ต ่อช ั ่วโมง (0 - 67 mph) โดยมีความ
คลาดเคลื ่อนอยู ่ที่ ±5% ซึ ่งความเร็วของลมขณะทำการวัดฝุ่น
ละอองต้องไม่เกิน 5 เมตรต่อวินาที หากความเร็วลมมากกว่า 5 
เมตรต่อวินาที จะทำให้ค่าปริมาณฝุ่นละอองมีความคลาดเคลื่อน 
โดยผู ้ว ิจ ัยจะถือเครื ่องมือวัดความเร็วลมไปทำการวัดบริเวณ
โครงการก่อสร้างโดยรอบก่อนทำการบินวัดปริมาณฝุ่นละอองโดย
อากาศยานไร้คนขับ 

4.7. เครื่องคอมพิวเตอรท์ี่ใช้ในการประมวลผล 

เครื ่องคอมพิวเตอร์ที ่ใช้ในการประมวลผล ประกอบไปด้วย
อุปกรณ์ คือตัวรับสัญญาณข้อมูล เพื่อใช้ในการรับข้อมูลปริมาณฝุ่น
ละออง อุณหภูมิและความชื้น และตำแหน่งที่ทำการวัดปริมาณฝุ่น
ละอองจากตัวส่งสัญญาณข้อมูลที่อยู่ในตะกร้าที่ห้อยไว้กับโดรน โดย
ผู้วิจัยใช้โปรแกรม Arduino IDE ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์เครื่องมือสำหรับ
พัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา C หรือ C++ สำหรับควบคุมบอร์ด 
Arduino และเซ็นเซอร์ต่างๆ จากน้ันใช้โปรแกรม Microsoft Excel 

ในการแสดงข้อมูลและเก็บข้อมูลปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5 และ 
PM10) อุณหภูมิและความชื้น และตำแหน่งที่ทำการวัดปริมาณฝุ่น
ละออง ดังรูปที่ 4 เพื่อง่ายต่อการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและ
นำไปใช้ในการพล็อตกราฟการกระจายตัวของฝุ่นละอองต่อไป 

 

รูปที่ 3  รูปภาพแสดงข้อมูลเวลา ปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5 
และ PM10) อุณหภูมิและความช้ืน และตำแหน่งที่ทำ
การวัดปริมาณฝุ่นละอองในโปรแกรม Microsoft 
Excel แบบ Real time 

4.8. กราฟการกระจายตัวของฝุ่นละออง 

พล็อตกราฟการกระจายตัวของปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดจากการ
ก่อสร้างอาคารในรูปแบบ 3 มิติ เพ่ือวิเคราะห์การกระจายตัวของฝุ่น
ละอองไปยังบริเวณชุมชนโดยรอบ โดยพล็อตเป็นจุดพร้อมกับแสดง
ค่า PM2.5 และ PM10 ซึ ่งจะแสดงจุดเป็นสีตามปริมาณค่าฝุ่น
ละออง โดยสีเป็นสัญลักษณ์เปรียบเทียบระดับของผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัย 

ในการพล็อตกราฟนั้นจะทำการพล็อตในโปรแกรม Autodesk 
Revit เนื ่องจาก Autodesk Revit นั ้นเป็นเป็นที ่ร ู ้จ ักมากที ่สุด
สำหรับโปรแกรมที่ใช้งานด้าน Building Information Modeling 
(BIM) โดย  BIM จะเป ็นการใช ้ระบบคอมพิวเตอร ์มาควบคุม
กระบวนการต่างๆ ซึ่งโปรแกรมสามารถสร้างแบบจำลองเสมือนของ
อาคาร 3 มิติที่แม่นยำ นอกจากนั้น BIM ยังสามารถนำไปใช้ในงาน
ด้านวิศวกรรมโยธาอีกมากมาย เช่น การออกแบบ การเขียนแบบ 
การประมาณราคา การจัดซื้อ รวมไปถึงการวางแผนงานต่างๆของ
อาคาร ผู ้ว ิจ ัยจึงเลือกทำการพล็อตกราฟใน Autodesk Revit 
เนื่องจากเป็นแบบจำลอง 3 มิติ ทำให้เห็นการกระจายตัวของฝุ่น
ละอองเน่ืองจากกิจกรรมการก่อสร้างอาคาร นอกจากนั้นยังเป็นการ
ประยุกต์ใช้ BIM ในงานด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมอีกด้วย 

การพล็อตกราฟในโปรแกรม Autodesk Revit นั้นจะใช้ค่าที่ได้
จากไฟล์ Microsoft Excel คือปริมาณฝุ ่นละออง (PM2.5 หรือ 
PM10) และค่าพิกัดละติจูด ลองจิจูดที ่ได้จาก เซ็นเซอร์กำหนด
ตำแหน่งบนพื้นโลก (GPS) โดยต้องทำการแปลงค่าละติจูด ลองจิจูด
เป็นค่าพิกัด X Y (ระบบ UTM) และค่าพิกัด Z (ความสูงในการวัด
ฝุ่นละออง) ซึ่งได้มาจากเซ็นเซอร์กำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก (GPS) 
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หรือข้อมูลจากรีโมทบังคับของอากาศยานไร้คนขับขณะทำการบิน
วัดปริมาณฝุ่นละออง ซึ่งในการพล็อตจุดเป็นสีต่างๆตามปริมาณค่า
ฝุ่นละอองในโปรแกรม Autodesk Revit นั้นต้องใช้ส่วนเสริม (Add-
Ins) ที ่ชื ่อว่า Dynamo โดย Dynamo คือแพลตฟอร์มการเขียน
โปรแกรมเชิงภาพ (Visual Programming) ด้วยการใช้เครื่องมือเชิง
ภาพในการสร้างชุดขั้นตอนวิธี (Algorithm) ที่สามารถให้ผู้ใช้งาน
แก้ไข ดัดแปลง หรือนำไปต่อยอดและพัฒนาเป็นเครื ่องมือของ
ตนเองได้ นอกจากนั้นยังสามารถใช้เพื่อสร้างรูปทรงเรขาคณิตได้
แบบ Real-time โดยทำการเขียนโปรแกรมสร้างแบบ 3 มิติโดยใช้
การกำหนดเป็น Diagram ของแนวความคิดซึ่งย่อการทำงานลงเป็น
จุดที่เรียกว่า Node โดยการต่อสาย (Wire) เข้ากับปม (Node) ของ
ชุดคำสั่งเพื่อเป็นการระบุการไหลของตรรกะที่เกิดขึ้น ตรรกะนั้น
จะต้องไหลจากซ้ายไปขวาเสมอ และต้องมีการนำเข้าข้อมูลและการ
ส่งออกข้อมูลของแต่ละชุดคำส่ัง 

5. การทดลองวัดฝุน่ละอองในห้องปฏิบัตกิาร 

ทำการทดลองวัดฝุ่นละอองในห้องปฏิบัติการ (สเกลขนาดเล็ก) 
โดยจะแบ่งการทดลองออกเป็น 2 ส่วนคือ 1. ทำการทดลองขณะท่ีมี
ความเร็วลม 0-1 เมตรต่อวินาที (สภาพอากาศปกติ) 2. ทำการ
ทดลองขณะที่มีการเป่าลมเข้าไปในบริเวณที่ทำการทดลองซึ ่งมี
ความเร็วลม 4-5 เมตรต่อวินาที หากความเร็วลมขณะวัดปริมาณฝุ่น
ละอองมากกว่า 5 เมตรต่อวินาที จะทำให้ค่าปริมาณฝุ่นละอองมี
ความคลาดเคลื่อน โดยบริเวณพื้นที่ที ่ทำการทดลองมีขนาด 180 
เซนติเมตร × 180 เซนติเมตร แบ่งจุดที่ทำการวัดออกเป็นด้านละ 7 
จุด แต่ละจุดห่างกัน 30 เซนติเมตร รวมทั้งหมด 49 จุด โดยจะทำ
การวัดทั้งหมด 3 ระดับความสูง คือ 15 เซนติเมตร 30 เซนติเมตร 
และ 45 เซนติเมตร รวมจุดที่ทำการทดลองวัดทั้งหมด 147 จุด โดย
อาคารจำลองอยู่บริเวณกึ่งกลางของพื้นที่ที ่ทำการทดลอง (พิกัด 
X=0 และ Y=0) โดยอาคารจำลองมีขนาดความสูง 22.5 เซนติเมตร 
บนอาคารจำลองได้ทำการจุดธูปเพื ่อให้เกิดฝุ ่นละอองบริเวณ
โดยรอบพ้ืนที่ทดลอง ซึ่งในการวัดปริมาณฝุ่นละอองนั้นจะวัดค่า 
PM2.5 ในหน่วยไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  

ผลที่ได้จากการทดลองแบบที่ 1 ทำการทดลองขณะที่ลมพัด
ปกติ (สภาพอากาศปกติ) ซึ่งมีความเร็วลม 0-1 เมตรต่อวินาที เป็น
ดังรูปที่ 4 โดยสภาพอากาศปกติขณะนั้นมีค่าปริมาณฝุ่นละออง 
(PM2.5) เท่ากับ 31-35 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่าปริมาณฝุ่น
ละออง (PM2.5) ต่ำท ี ่ส ุดท ี ่ว ัดได้จากการทดลองเท่าก ับ 31 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่าปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) สูงที่สุด
ที ่ว ัดได้เท่ากับ 595 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่าเฉล่ีย
ปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) บริเวณพื้นที่ทดลองขณะทำการทดลอง
เท่ากับ 108.13 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จากการนำค่า PM2.5 
และค่าพิกัดไปพล็อตกราฟเพ่ือดูการกระจายตัวของฝุ่นละอองใน 

 

รูปที่ 4  รูปภาพแสดงตารางผลการทดลองที ่ได ้จากการ
ทดลองแบบที่ 1 ทำการทดลองขณะที่มีความเร็วลม 
0-1 เมตรต่อวินาที (สภาพอากาศปกติ) 

โปรแกรม Autodesk Revit โดยกำหนดให้ค่าปริมาณฝุ่นละออง 
(PM2.5) ที่อยู ่ในช่วง 0-50 μg/m3 เป็นสีเขียว, 51-100 μg/m3 
เป็นสีน้ำเงิน, 101-150 μg/m3 เป็นสีชมพู, 151-200 μg/m3 เป็น
สีแดง และ 201 μg/m3 ขึ้นไปเป็นสีส้ม พบว่าปริมาณฝุ่นละอองจะ
มีค่ามากบริเวณที่จุดธูป (จุดกึ่งกลางพื้นที่ทดลองซึ่งมีพิกัด X=0 
และ Y=0) และมีการกระจายตัวของฝุ่นละอองไม่เป็นระเบียบ 
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เนื่องจากขณะทำการวัดทิศทางของลมไม่แน่นอน ดังรูปที่ 6 

 

รูปที่ 5  รูปภาพแสดงตารางผลการทดลองท่ีได้จากการ
ทดลองแบบท่ี 2 ทำการทดลองขณะท่ีมีการเป่าลม
เข้าไปในบริเวณที่ทำการทดลองซึ่งมีความเร็วลม 4-5 
เมตรต่อวินาที 

ผลที่ได้จากการทดลองแบบที่ 2 ทำการทดลองขณะที่มีการเป่า
ลมเข้าไปในบริเวณท่ีทำการทดลองด้วยความเร็วลมประมาณ 4-5 
เมตรต่อวินาที เป็นดังรูปที่ 5 ค่าปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ต่ำที่สุด
ที่วัดได้จากการทดลองเท่ากับ 34 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่า

ปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) สูงที่สุดที่วัดได้เท่ากับ 413 ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร และค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) บริเวณ
พื้นที่ทดลองที่วัดได้เท่ากับ 80.27 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จาก
การนำค่า PM2.5 และค่าพิกัดไปพล็อตกราฟเพื่อดูการกระจายตัว
ของฝุ ่นละอองในโปรแกรม Autodesk Revit พบว่าปริมาณฝุ่น
ละอองจะมีค่าน้อยบริเวณใกล้กับที่ทำการเป่าลมเข้าไป และมีค่า
มากบริเวณที่จุดธูป (จุดกึ่งกลางพื้นที่ทดลอง) และบริเวณที่ลมจาก
เครื ่องกำเนิดลมพัดพาไป โดยการกระจายตัวของฝุ ่นละอองจะ
กระจุกตัวเป็นสีชมพู แดงและส้ม (ปริมาณฝุ่นละอองมีค่ามาก) ดัง
รูปที่ 7 ที่บริเวณด้านท้ายลมเนื ่องจากลมพัดพาฝุ่นละอองไปยัง
บริเวณดังกล่าว 

จากการทดลองทั้ง 2 แบบพบว่าแบบที่ 1 นั้นมีการกระจายตัว
ของฝุ่นละอองไม่เป็นระเบียบ เนื่องจากขณะทำการวัดทิศทางของ
ลมไม่แน่นอน ในขณะที่แบบที่ 2 ปริมาณฝุ่นละอองจะกระจุกตัว
เป็นสีชมพู แดงและส้ม (ปริมาณฝุ่นละอองมีค่ามาก) ที่บริเวณด้าน
ท้ายลมเนื่องจากมีการเป่าลมเข้าไปยังบริเวณที่ทำการทดลอง โดย
ลมที่เป่าเข้าไปนั้นพัดพาฝุ่นละอองไปยังบริเวณดังกล่าวนอกจากนั้น
แบบที่ 2 ยังมีค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ในบริเวณพื้นที่
ทดลองน้อยกว่าแบบที่ 1 เนื่องจากแบบท่ี 2 มีการเป่าลมเข้าไปใน
บริเวณพื้นที่ที่ทำการทดลอง ทำให้ฝุ่นละอองมีการฟุ้งกระจายไปยัง
บริเวณข้างเคียง ค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละออง แบบที่ 2 จึงน้อยกว่า
แบบท่ี 1 

6. บทสรุป 

ในปัจจุบันนั้นการวัดปริมาณฝุ่นละอองเป็นการติดเครื่องมือวัด
ไว้ที่จุดใดจุดหนึ่ง ทำให้ทราบค่าปริมาณฝุ่นละอองบริเวณภายใน
อาคาร หรือภายในโครงการก่อสร้างเท่านั ้น ทำให้ไม่ทราบค่าที่
กระจายไปยังบริเวณชุมชนโดยรอบ ผู้วิจัยจึงพัฒนาระบบท่ีใช้ในการ
วัดฝุ่นละออง โดยประยุกต์ใช้เซนเซอร์ตรวจวัดฝุ่นละอองมาติดกับ
อากาศยานไร้คนขับ ทำให้สามารถวัดปริมาณฝุ่นละอองได้ทุกจุดที่
ต้องการอย่างสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งจากการทดลองวัดปริมาณฝุ่น
ละอองในห้องปฏิบัติการพบว่าระบบวัดปริมาณฝุ่นละอองให้ค่าที่
รวดเร็วและแม่นยำ โดยค่าพิกัดที่ได้จากการทดลองเป็นค่าพิกัดที่
กำหนดขึ้นเองโดยผู้วิจัย แต่เมื่อไปวัดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างจริงค่า
พิกัดที่ได้จะมาจากเซ็นเซอร์กำหนดตำแหน่งบนพ้ืนโลก (GPS) ซึ่งจะ
อยู ่ในรูปละติจ ูดและลองจิจ ูด จึงต้องทำการแปลงค่าละติจูด 
ลองจิจูดเป็นค่าพิกัด X Y (ระบบ UTM) และค่าพิกัด Z (ความสูงใน
การวัดฝุ่นละออง) ซึ่งได้มาจากเซ็นเซอร์กำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก 
(GPS) หรือข้อมูลจากรีโมทบังคับของอากาศยานไร้คนขับขณะทำ
การบิน หลังจากนั้นนำค่าปริมาณฝุ่นละอองและค่าพิกัด X Y และ Z 
ที่ได้จากเซ็นเซอร์ที ่ผ ูกติดอยู ่กับโดรนซึ ่งแสดงผลอยู ่ในรูปไฟล์ 
Microsoft Excel ไปพล็อตกราฟการกระจายตัวของฝุ่นละอองใน
โปรแกรม Autodesk Revit จะทำให้เห็นการกระจายตัวของฝุ่น
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ละอองในบริเวณพื้นที ่ก่อสร้างและบริเวณพื้นที ่ข้างเคียง ทำให้
สามารถนำไปวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆต่อได้ เช่น 

โครงการก่อสร้างอาคารคือสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาฝุ่นละออง 
PM2.5 การมีวัสดุป้องกันฝุ่นละออง (Protection) ช่วยป้องกันฝุ่น
ละอองได้จริง หรือเปรียบเทียบฝุ่นละอองจากกิจกรรมก่อสร้างต่างๆ
ที่กระจายไปยังบริเวณชุมชนโดยรอบ เป็นต้น ซึ่งผลการทดสอบท่ี
สถานท่ีก่อสร้างจะนำเสนอในบทความทางวิชาการต่อไป 

 

รูปที่ 6  รูปภาพแสดงกราฟการกระจายตัวของฝุ ่นละอองใน
โปรแกรม AUtodesk revit ของการทดลองแบบท่ี 1 โดย
แสดงเฉพาะสีชมพู สีแดงและสีส้ม (ปริมาณฝุ่นละอองมาก 
มีค่าอยู่ในช่วง 101 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขึ้นไป) ซึ่ง
ฝุ่นละอองมีการกระจายตัวไม่เป็นระเบียบ 

 

รูปที่ 7  รูปภาพแสดงกราฟการกระจายตัวของฝุ ่นละอองใน
โปรแกรม AUtodesk revit ของการทดลองแบบท่ี 2 โดย
แสดงเฉพาะสีชมพู สีแดงและสีส้ม (ปริมาณฝุ่นละอองมาก 
มีค่าอยู่ในช่วง 101 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขึ้นไป) ซึ่ง
ฝุ ่นละอองมีค่ามากบริเวณที ่จุดธูป (จุดกึ ่งกลางพื ้นที่
ทดลอง) และบริเวณท่ีลมจากเคร่ืองกำเนิดลมพัดพาไป 
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การศึกษาปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน จากการเผาตอซังต้นข้าวโพด 
A STUDY OF PARTICULATE MATTERS 2.5 MICRONS FROM THE BURNING OF CORN STUBBLE 
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บทคัดย่อ 

ปัญหามลพิษทางอากาศในประเทศไทยประมาณร้อยละ 54 มีสาเหตุมาจากการเผาในที่โล่ง ซึ ่งส่วนใหญ่เป็นการเผาเพื่อเป็นการกำจัด         
เศษวัสดุทางการเกษตร อาทิ ตอชังข้าวโพด อ้อย ฟางข้าว เป็นต้น โดยข้าวโพดเลี ้ยงสัตว์นั ้นมีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์                 
ในประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากกว่า 7 ล้านไร่ การกำจัดตอซังต้นข้าวโพดโดยการเผานั้น จะใช้เวลาไม่นานและมีต้นทุนต่ำ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) จากการเผาตอซังต้นข้าวโพด โดยทำการทดลองเผา          
ตอซังต้นข้าวโพดในพื้นที่ปิดเพื่อไม่ให้เกิดการรบกวนจากปัจจัยภายนอก โดยขนาดห้องที่ทำการทดลองมีปริมาตรอากาศ 60 ลูกบาศก์เมตร                 
แล้วตรวจวัดปริมาณฝุ ่นละออง PM2.5 ด้วยเครื ่อง DustTrak II Aerosol Monitor Model 8532 โดยน้ำหนักของตอซังต้นข้าวโพดที ่ใช้ใน            
การทดลองเผามีน้ำหนักโดยเฉลี่ยอยู ่ในช่วงระหว่าง 214.46±388.14 กรัม และมีความชื้นในตอซังต้นข้าวโพดตั้งแต่ช่วงร้อยละ 4 ถึง 77             
จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า ความชื้นในตอซังต้นข้าวโพดที่มีปริมาณมากจะส่งผลให้การเกิดฝุ่นละออง PM2.5 มีปริมาณมากเช่นเดียวกัน        
ปริมาณความชื ้นที ่มีอยู ่ในตอซังต้นข้าวโพดโดยเฉลี ่ยร้อยละ 71.85±9.99, 36.87±13.67, 14.59±10.36 และ 7.74±3.73 จะส่งผลให้เกิด       
ปริมาณฝุ ่นละออง PM2.5 ในปริมาณ 25.87±13.22, 20.87±12.34, 19.54±9.67 และ 16.23±6.36 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ          
และพบว่าอัตราการปลดปล่อยมลพิษ (Emission factor) ของฝุ่นละออง PM2.5 อยู่ในช่วงระหว่าง 3.26±2.24 กรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งพบว่า การปล่อย
ตอซังต้นข้าวโพดทิ้งไว้แห้งหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยใช้ระยะเวลามากกว่า  5 สัปดาห์ จะทำให้ความชื้นในตอซังต้นข้าวโพดลดลง 10 เท่า 
ส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5ที่เกิดขึ้นลดลงร้อยละ 36 
คำสำคัญ: ฝุ่นละออง ,ตอซังต้นข้าวโพด ,มลพิษทางอากาศ 

Abstract 

About 54% of air pollution in Thailand is caused by open burning, which is mostly done to get rid of agricultural wastes 
such as corn stover, sugarcane, rice straw, etc. In Thailand, maize plays an important role in the animal feed industry and 
there is more than 7 million rai of maize cultivation area. Open burning is a fast and inexpensive means to get rid of corn 
stover. The present research aims to study the amount of particulate matter up to 2.5 microns (PM2.5) from the burning of 
corn stover. An experiment of corn stover burning was conducted in a closed area to avoid interference from external factors. 
The laboratory room had an air volume of 60 cubic meters. PM2.5 dust particulate was measured using the DustTrak II Aerosol 
Monitor Model 8532. The average weight of corn stover used in the experiment ranges from 214.46±388.14 grams and the 
moisture content ranges from 4% to 77%. The result shows that the high content of moisture of the corn stover generated 
high concentrations of PM2.5 dust particles as well. The average moisture content in corn stubble at 71.85±9.99%, 36.87±13.67, 
14.59±10.36 and 7.74±3.73 resulted in the amount of PM2.5 particulates at 25.87±13.22, 20.87±12.34, 19.54±9.67 and 
16.23±6.36 mg/m3, respectively. In addition, it was found that the emission factor of PM2.5 dust was in the range of 3.26±2.24 
g/kg. Leaving corn stover to dry after harvesting for over 5 weeks could decrease the moisture content of the stover by 10 
times, resulting in a 36-percent decrease in the amount of PM2.5 dust particles.   
Keywords: particulate matter, corn stover, air pollution 

 
1. บทนำ 

มลพิษทางอากาศถ ือเป ็นอ ีกหนึ ่งป ัญหาที ่ส ่งผลกระทบ           
ทั้งในด้านสุขภาพของมนุษย์ รวมไปถึงด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว 

โดยเฉพาะฝุ ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ที่เป็น      
หนึ่งในสารมลพิษหลักทางอากาศโดยทั่วไป ปัญหาของฝุ่นละออง
ขนาดไม ่ เก ิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ที ่ เก ิดข ึ ้นในประเทศไทย       
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ส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร โดยที่เกิดจากการเกี่ยวข้อง       
กับการสัมผัสฝุ่นละออง PM2.5 โดยประมาณ 38,410 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6 ของอัตราการเสียชีวิตทั้งหมดในประเทศไทย [1]  

แหล่งกำเนิดหลักของฝุ ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 
(PM2.5) มีทั ้งแหล่งกำเนิดโดยตรงที ่มาจากกิจกรรมของมนุษย์        
คือ ภาคการคมนาคมขนส่ง การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล 
กระบวนการการผลิตทางอุตสาหกรรม และการเผาในที ่ โล่ง          
ท ั ้ งจากไฟป ่าและเศษว ัสด ุทางการเกษตร  ในแหล ่งกำเนิด              
โดยอ้อมของฝุ่นละออง PM2.5 ที ่ เก ิดจากการรวมตัวของก๊าซ         
และมลพิษอื่นๆ ในบรรยากาศ [2] ในช่วงตั้งแต่เดือนมกราคมถึง
เดือนเมษายนนั ้นถือเป็นช่วงฤดูแล้ง ลักษณะของสภาพอากาศ       
จะนิ่ง ไม่มีการถ่ายเทของอากาศ ความกดอากาศสูงและสภาพ
อากาศที่แห้ง พบว่าฝุ ่นละอองในหลายพื ้นที่ของประเทศไทย         
จะมีปริมาณเพิ ่มสูงข ึ ้น อาจมีสาเหตุมาจากการ เกิดไฟป่าทั้ง           
ในประเทศไทยและจากประเทศเพื่อนบ้านประกอบกับในช่วงเวลา
ดังกล ่าว ในภาคเกษตรกรรมมีการล ักลอบเผาเศษว ัสด ุทาง
การเกษตรเพื่อเป็นการกำจัด เนื่องจากเกษตรกรมีความต้องการ    
ในการเตรียมพื้นที่เพื ่อให้มีความพร้อมสำหรับทำการเพาะปลูก     
ในรอบถัดไป ทั้งในประเทศไทยและในประเทศเพื่อนบ้านที่มีการ
เพาะปลูกข้าวโพดเลี ้ยงสัตว์ในหลายพื้นที่ที ่ใกล้กับประเทศไทย    
เมื ่อมีการลักลอบเผาเศษวัสดุทางการเกษตรเพื ่อเป็นการกำจัด      
น ั ้นจ ึงทำให ้ เก ิดป ัญหามลพิษข ้ามพรมแดนหร ือมลพิษจาก            
ฝุ่นละอองข้ามพรมแดนมาจากประเทศเพื่อนบ้านจากกิจกรรมตา่งๆ              
ท ี ่ เก ิดข ึ ้นส ่ งผลให ้ เก ิดฝ ุ ่นละออง PM2.5 ประกอบก ับด ้วย           
สภาวะอากาศที่แห้งและนิ่ง ส่งผลให้ฝุ่นละออง PM2.5  เกิดการสะสม
ตัวและสามารถแขวนลอยอยู่ในบรรยากาศได้นาน [3]  

ป ัญหาของมลพ ิษทางอากาศท ี ่ เ ก ิ ดมาจากหมอกควัน            
และฝุ่นละออง PM2.5 นั ้นมีส่วนเกี่ยวเนื่องมาจากการขยายพื้นที่         
การเพาะปลูกของพืชเชิงเดี ่ยว [3] การเพาะปลูกพืชเชิงเดี ่ยว
อย่างเช่น ข้าวโพดเลี ้ยงสัตว์ มีการขยายของพื ้นที ่เพาะปลูกที่       
เพ ิ ่มมากข ึ ้น ในป ัจจ ุบ ันประเทศไทยม ีพ ื ้นท ี ่การเพาะปลูก         
ข ้าวโพดเลี ้ยงสัตว์อยู ่ในภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคกลาง          
ซ ึ ่งม ีพ ื ้นที ่ เพาะปลูกในประเทศมากกว่า 7 ล ้านไร่ แล้วย ังมี         
ความเก ี ่ยวข ้องก ับเกษตรกรประมาณ 400 ,000 คร ัวเร ือน           
โดยผลผลิตจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เกือบทั้งหมดจะเข้าสู่อุตสาหกรรม          
อาหารส ัตว ์และม ีแนวโน ้ม เพ ิ ่มข ึ ้นท ุกๆป ีตามการขยายตัว            
ตามความต้องการในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของภาคปศุสัตว์ [4]      
อ ีกท ั ้ ง ร ั ฐบาลย ั งมี นโยบาย เพ ื ่ อกระต ุ ้ น เศรษฐก ิจในภาค         
การเกษตรที่ กำหนดให ้ข ้ าวโพดเล ี ้ ยงส ัตว ์ เป ็นหน ึ ่ ง ในพืซ         
เศรษฐก ิจของประเทศไทย จ ึ งทำให ้ เกษตรกรหร ือแม ้แต่
ภาคอุตสาหกรรมหันมาให้ความสำคัญกับผลผลิตของข้าวโพด      
เลี้ยงสัตว์จนทำให้เกิดปัญหาการเผาป่า การบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทำไร่

ข้าวโพดเลี ้ยงสัตว์ หรือแม้แต่การกำจัดเศษวัสดุทางการเกษตร    
อย่างตอซังต้นข้าวโพดโดยใช้วิธีการเผา เนื่องจากวิธีการเผาเป็นวิธีที่
ไม่ยุ่งยาก ใช้เวลาไม่นาน และมีต้นทุนต่ำ เกษตรกรจึงเลือกกำจัด
โดยการเผาเนื่องมาจากข้อจำกัดของเกษตรกรในด้านของต้นทุน      
ที่ขาดแคลน อีกทั ้งย ังเป ็นพฤติกรรมของความเคยชินที ่อาจ         
ปฏ ิบัต ิตามก ันมา รวมไปถ ึงความไม ่ตระหนักถ ึงผลกระทบ                
ท ี ่ เ ก ิ ดข ึ ้ นส ่ งผลให ้ เก ิดมลพ ิษทางอากาศเป ็นป ัญหาด ้าน                  
ฝุ่นละออง PM2.5  [5] 

หลังจากการเก็บเกี ่ยวผลผลิตแล้ว ในพื ้นที ่ เพาะปลูกจะ    
คงเหลือตอซังต้นข้าวโพด โดยตอซังต้นข้าวโพดจะมีความชื้น
คงเหลือในปริมาณที่ต่างกัน ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ถูกทิ้งไว้     
หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต ความชื้นในตอซังต้นข้าวโพดอาจส่งผล   
ต่อปริมาณการเกิดฝุ ่นละออง PM2.5 ที ่เกิดจากการเผา แล้วจึง      
ทำการตรวจวัดปริมาณฝุ ่นละออง PM2.5 ที ่เกิดขึ ้นด้วยวิธีการ
ว ิ เคราะห์แบบอัตโนม ัต ิ  โดยเคร ื ่องม ือ DustTrak II Aerosol 
Monitor Model 8532 Handheld ในงานวิจัยนี้จึงเป็นการศึกษา
ปริมาณฝุ ่นละออง PM2.5 ที ่ เก ิดจากการเผาตอซังต้นข้าวโพด        
หล ังการเก ็บเก ี ่ยวผลผล ิต ตอซั งต ้นข ้าวโพดที ่นำมาทำการ        
ทดลองเผาจะมีปริมาณความชื้นที่ไม่เท่ากัน และนำผลการศึกษา     
ท ี ่ ได ้มาว ิ เคราะห ์ถ ึงความส ัมพ ันธ ์ของปร ิมาณความช ื ้นใน               
ตอซ ังต ้นข ้าวโพดก ับปร ิมาณฝ ุ ่นละออง PM2.5 ท ี ่ เก ิดจาก              
การเผาตอซังต ้นข ้าวโพดและประเม ินอ ัตราการปลดปล่อย       
มลพิษ (Emission factor : EF) ของฝุ ่นละออง PM2.5 ที ่เกิดจาก
กิจกรรมการเผาตอซังต้นข้าวโพด ซึ ่งข้อมูลที ่ได้จากการศึกษา        
ในคร ั ้ งนี้ จะสามารถนำไปใช ้ประโยชน ์ เป ็นข ้อม ูลพ ื ้ นฐาน              
เพื ่อใช้ประกอบในการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาฝุ ่นละออง       
ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)  

2. วิธีการทดลอง  

การทดลองครั ้งนี ้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณ
ความช ื ้นในตอซ ังต ้นข ้าวโพดก ับปร ิมาณฝ ุ ่นละออง PM2.5                       

ที ่ เก ิดจากการเผาไหม้ในระดับห้องปฏิบ ัต ิการ และประเมิน           
อัตราการปล่อยมลพิษ (Emission factor) ของฝุ ่นละอองขนาด     
ไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) จากการเผาไหม้ตอซังต้นข้าวโพด
หลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิต  

2.1. ตอซังต้นข้าวโพดที่ทำการทดลอง 

ตอซังต้นข้าวโพดที่นำมาใช้ในการทดลองครั ้งนี ้ เป็นตอซัง      
ต้นข้าวโพดเลี ้ยงสัตว์ หลังจากเกษตรกรเก็บเกี ่ยวผลผลิตแล้ว        
โดยไม่สนใจสายพันธุ ์และพื้นที ่การเพาะปลูก  ตอซังต้นข้าวโพด      
ในการทดลองครั ้งนี ้จะเป็นตอซังต้นข้าวโพดจะคงอยู ่ในพื ้นที่
เพาะปลูกโดยมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 35 วัน หลังจากการเก็บเกี่ยว
ผลผล ิต ตอซ ังต ้นข ้าวโพดในพ ื ้นท ี ่ เพาะปล ูกหล ังจากการ              
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เก็บเกี่ยวผลผลิตที่นำมาใชใ้นการทดลอง แสดงดังรูปที่ 1 

รูปที่ 1 ตอซังต้นข้าวโพดหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิต 

2.1.1. การเก็บตอซังต้นข้าวโพดสำหรับการทดลอง 

ในการเก็บตอซังต้นข้าวโพด เพื ่อนำมาเป็นตัวอย่างของ        
การทดลองในครั้งนี้ จะทำเก็บตอซังต้นข้าวโพดจากพื้นที่เพาะปลูก 
โดยเก็บตอซังต้นข้าวโพดแบบพื้นที่ ขนาดพื้นที่ที่ทำการเก็บตอซัง
ต้นข้าวโพดเท่ากับ 1 ตารางเมตร แล้วนำตอซังต้นข้าวโพดมา        
ชั่งน้ำหนักเพื่อให้วิเคราะห์ถึงน้ำหนักของตอซังต้นข้าวโพดต่อพื้นที่
การเพาะปลูก 

2.1.2. วิเคราะห์หาความชื้นในตอซังต้นข้าวโพด 

หลังจากที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ตอซังต้นข้าวโพดใน
พื้นที่เพาะปลูกมีปริมาณความชื้นคงเหลืออยู่ในตอซังต้นข้าวโพดที่
ต่างกัน เพื่อให้ทราบถึงปริมาณความชื้นที่มีอยู่ในตอซังต้นข้าวโพด 
จึงทำการวิเคราะห์หาปริมาณความชื้นในตอซังต้นข้าวโพด 

ความชื้น (Moisture content) หมายถึง ค่าที่บ่งบอกปริมาณ
น้ำที่มีอยู่ในวัสดุเทียบกับมวลของวัสดุ ตามมาตรฐาน AOAC [6] 
การหาปร ิมาณความช ื ้นในตอซ ังต ้นข ้าวโพดจะว ิ เคราะห์              
ด้วยวิธีการอบแห้งโดยใช้ตู้อบ (Drying method) ในการวิเคราะห์        
หาปริมาณความชื ้นจะทำการชั ่งน้ำหนักของตอซังต้นข้าวโพด     
แล้วบันทึกน้ำหนักตอซังต้นข้าวโพดก่อนเข้าตู ้อบ จากนั ้นนำ         
ตอซ ังต้นข ้าวโพดเข ้าต ู ้อบท ี ่ม ีอ ุณหภูมิ  105 องศาเซลเซ ียส           
เป็นเวลา 3 ชั ่วโมง จึงนำตอซังต้นข้าวโพดออกจากตู ้อบแล้ว          
นำมาใส่ไว้ในโถดูดความชื ้นจนอุณหภูมิลดลงเท่ากับอุณหภูมิ        
ห้องจึงนำตอซังต้นข้าวโพดมาชั่งน้ำหนักอีกครั้งหลังจากนำออก    
จากโถดูดความชื ้นเพื ่อคำนวณหาร้อยละปริมาณความชื ้นใน         
ตอซังต้นข้าวโพด ดังสมการที่ (1) 

 

𝑀𝑤(%) =
𝑤−𝑑 

𝑤 
𝑥 100                     (1) 

 

โดยที่ Mw คือ ร้อยละความชื้นในตอซังต้นข้าวโพด 
        w คือ น้ำหนักก่อนอบของตอซังต้นข้าวโพด (กรัม) 
        d คือ น้ำหนักหลังอบของตอซังต้นข้าวโพด (กรัม) 
 

2.2. การทดลองเผาตอซังต้นข้าวโพด 

ในการทดลองครั ้งนี ้ได้กำหนดห้องจำลองขึ ้นมาเพื ่อใช้ใน      
การเผาตอซังต้นข้าวโพด เพื่อตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง PM2.5         

ที ่เกิดขึ ้นภายในห้องจำลอง โดยห้องจำลองในการศึกษาครั ้งนี้         
คือ เต๊นท์ จำนวน 4 หลัง ขนาดของเต๊นท์ในแต่ละหลังมีส ่วน
ด้านล่างและส่วนด้านบน ในส่วนด้านล่างมีความกว้าง 2.5 เมตร 
ความยาว 2.5 เมตร และมีความสูง 2 เมตร มีปริมาตรเท่ากับ              
12.5 ลูกบาศก์เมตร และส่วนด้านบนมีล ักษณะเป ็นพ ีระมิด          
ฐานสี่เหลี่ยม มีความกว้าง 2.5 เมตร ความยาว 2.5 เมตร มีความสูง 
1.2 เมตร มีปริมาตรเท่ากับ 2.5 ลูกบาศก์เมตร ห้องจำลองจึงมี
ปริมาตร เท่ากับ 60 ลูกบาศก์เมตร ห้องจำลองที่ใช้ในการทดลอง 
แสดงดังรูปที่ 2  

 

รูปที่ 2 ลักษณะของห้องจำลองที่ใช้ในการทดลอง 

ส่วนที่ใช้รองรับตอซังต้นข้าวโพดในขณะทำการเผา จะใช้เป็น
ถาดแสตนเลส ขนาด 1 เมตร x 1 เมตร โดยขอบทั้งสี่ด้านของถาด
จะพับขอบยกขึ้นทุกด้าน ด้านละ 10 เซนติเมตร ถาดแสตนเลสที่ใช้
รองรับตอซังต้นข้าวโพดในขณะทำการเผา แสดงดังรปูที่ 3 

 

รูปที่ 3 ถาดสแตนเลสที่ใช้ในขณะเผาตอซังต้นข้าวโพด 

โดยทั ่วไปการตรวจวัดปริมาณฝุ ่นละออง PM2.5 ที ่เกิดจาก      
การเผาชีวมวลและเศษวัสด ุทางการเกษตร จะมี 2 ลักษณะ        
ได้แก่ การตรวจวัดแบบในที่โล่ง และการตรวจวัดแบบพื้นที่ปิด               
ในแต่ละวิธ ีของการตรวจวัดมีข้อดีและข้อจำกัดที่ แตกต่างกัน 
สำหร ับการตรวจว ัดแบบในท ี ่ โล ่งม ีข ้อด ี  คื อ ผลการศ ึกษา                
ที ่ได้มีความน่าเชื ่อถือ แต่วิธ ีนี ้มีข้อจำกัด คือ มีต้นทุนสูงและ         
ใช้เวลานาน ในการตรวจวัดแบบพื้นที่ปิด มีข้อดี คือ สามารถศึกษา
ผลของความแตกต่างที ่เกิดจากการเผาไหม้  และใช้ระยะเวลา         
ไม ่นาน [7] การตรวจวัดปริมาณฝุ ่นละออง PM2.5  ที ่ เก ิดจาก         
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การเผาไหม้ในพื ้นท ี ่ โล ่ง อาจถ ูกรบกวนจากปัจจ ัยภายนอก      
อย่างเช่น กระแสลมและทิศทางของลม ส่งผลกระทบให้ปริมาณ     
ฝุ่นละอองที่ตรวจวัดได้นั้นเกิดความคลาดเคลื่อน [8] 
      ในการตรวจวัดปริมาณฝุ ่นละออง PM2.5 ที ่เกิดขึ ้นภายใน      
ห ้องจำลอง โดยตำแหน่งท ี ่ต ั ้ งของเคร ื ่องม ือตรวจว ัดจะอยู่         
ภายในห้องจำลองโดยมีระยะความสูงจากพื้น ตั้งแต่ 1.5 ถึง 2 เมตร 
และเครื ่องมือตรวจวัดปริมาณฝุ ่นละออง PM2.5  มีระยะห่าง        
จากถาดแสตนเลสที่เผาตอซังต้นข้าวโพด 5 เมตร เพื่อป้องกันไม่ให้
เครื่องมือตรวจวัดมีอุณหภูมิที่สูงเกิน 50 องศาเซลเซียส ในขณะที่ทำ
การตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 [9]  

ในขณะทำการทดลองเผาตอซังต้นข้าวโพดนั ้น ทั ้งส ี ่ด ้าน        
ของห้องจำลองจะปิดด้วยผ้าใบใส เพื ่อป้องกันการถูกรบกวน        
จากปัจจัยภายนอก อย่างเช ่น กระแสลมและทิศทางของลม            
ที ่อาจส ่งผลการตรวจว ัดปร ิมาณฝุ ่นละออง PM2.5 เก ิดความ   
คลาดเคลื่อน [8] 

2.3. เครื่องมือตรวจวัดฝุ่น PM2.5 

การตรวจวัดปริมาณฝุ ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 

(PM2.5)  ในอากาศจะทำการตรวจว ัดโดยใช้ว ิธ ี เท ียบเค ียงกับ          

วิธีมาตรฐานสากล ตามที่ Federal Equivalent Method : FEM   

ที่ US.EPA ไดก้ำหนดขึ้น โดยใชว้ิธี Light Scattering ของเครื่องมือ

ตรวจวัด โดยหลักการกระเจิงแสงทำมุม 90 องศา [10] โดยใช้เครื่อง 

DustTrak II Aerosol Monitor Model 8532 Handheld เ ป็ น

ว ิธ ีการว ิเคราะห์ฝ ุ ่นละอองแบบอัตโนมัติ  เคร ื ่องมือตรวจวัด              

มีอัตราการไหลของอากาศอยู ่ระหว่าง 1.4 ถ ึง 3 ลิตรต่อนาที 

สามารถรายงานค่าความเข้มข้นของฝุ่นให้อยู่ในหน่วยน้ำหนักฝุ่น   

ต่อปริมาตรอากาศ (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) และสามารถ

รายงานค่าฝุ ่นละอองได้แบบตลอดเวลา เครื ่องมือตรวจวัดนี ้มี       

ช่วงในการวิเคราะห์ขนาดของฝุ ่นตั ้งแต่ 0.1 ถึง 10 นาโนเมตร     

และช่วงของการวิเคราะห์ปริมาณฝุ่นอยู่ที่ 0.001 ถึง 150 มิลลิกรัม

ต ่อลูกบาศก์เมตร [9] เคร ื ่องม ือท ี ่ ใช ้ในการตรวจว ัดปร ิมาณ           

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) แสดงดังรูปที่ 3 
 

 
 

รูปที่ 3 เครื่องมือตรวจวัดปริมาณฝุ่น DustTrak II Aerosol 
Monitor Model 8532 Handheld 

2.4. อัตราการปลดปล่อยฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 
ไมครอน (EMISION FACTOR) 

การประเมินอัตราการปลดปล่อยฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 
ไมครอน (PM2.5) จากกิจกรรมการเผาตอซังต้นข้าวโพดในการ
ทดลองครั้งนี้ คำนวณจากสมการของ [7] ดังแสดงในสมการที่ (2) 
 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 =
𝐶 𝑥 𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑀 𝑓𝑢𝑒𝑙 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠
             (2) 

 

โดยที่ Emission factor คือ อัตราปลดปล่อยฝุ่นละออง                                                  
                                 (gemission/kgdm biomass) 
            C     คือ ปริมาณฝุ่นละอองที่ตรวจวัด (mg/m3) 
            Vtotal คือ ปริมาตรอากาศในขณะตรวจวัด (m3) 
            Mfuel  คือ น้ำหนักของชีวมวล (kg) 

2.5. ขั้นตอนการทดลอง 

การทดลองน ี ้ เป ็นการตรวจว ัดปร ิมาณฝุ ่นละอองขนาด            
ไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ที่เกิดขึ้นจากการเผาตอซังต้นข้าวโพด
ท ี ่ม ีความช ื ้น ในตอซ ังต ้นข ้าวโพดในปร ิมาณที่ แตกต ่างกัน               
ตอซังต้นข้าวโพดจะนำมาวิเคราะห์หาความชื ้นที ่คงเหลือใน           
ตอซ ั งต ้นข ้ าว โพด โดยใช ้ ว ิ ธี การอบแห ้ ง  ในการทดลองนี้                   
จะทำการทดลองโดยจะจำลองการเผาภายในห้องจำลองที่              
ม ีขนาด 60 ล ูกบาศก ์ เมตรและทั ้ งส ี ่ด ้านของห ้องจำลองจะ             
ถูกปิดด้วยผ้าใบใส โดยขณะเผาตอซังต้นข้าวโพดจะทำการเผา
ภายในถาดแสตนเลสท ี ่อย ู ่ ในห ้องจำลอง  และน ้ำหน ักของ             
ตอซังต้นข้าวโพดที ่นำมาเผาในการทดลองในครั ้งนี ้ มีน้ำหนัก      
โดยเฉลี่ย 0.2-0.4 กิโลกรัมต่อครั้ง หลังจากเผาตอซังต้นข้าวโพด   
จนไหม้หมดแล้ว ซึ่งกระบวนการเผาไหม้ใช้เวลาประมาณ 1-3 นาที    
ต่อครั้ง ในขณะที่ทำการเผาตอซังต้นข้าวโพดภายในห้องจำลอง      
ม ีอ ุณหภ ูมิประมาณ 40-45 องศาเซลเซ ียส โดยจ ุดตรวจวัด               
ฝ ุ ่นละออง PM2.5 อย ู ่ภายในห้องจำลอง  มีระยะเวลาในการ         
ตรวจวัด 5 นาทีต ่อการเผาหนึ ่งครั้ ง เคร ื ่องมือที ่นำมาใช ้ใน                  
การตรวจวัดฝุ ่นละออง PM2.5 ที่ใช้ในการทดลองครั ้งนี ้ มีอัตรา                                           
การไหลของอากาศเท่ากับ 3 ลิตรต่อนาที นำผลการทดลองที่     
บ ันท ึก ได ้จากการตรวจว ัดฝ ุ ่ นละออง  PM2.5 มาว ิ เคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างความชื ้นในตอซังต้นข้าวโพดกับปริมาณ        
ฝุ ่นละออง PM2.5 ที ่เกิดจากการเผาตอซังต้นข้าวโพดหลังจาก      
การเก็บเกียวผลผลิตและคำนวณอัตราปลดปล่อยมลพิษ (Emission 
factor) ของฝุ ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) จาก
กิจกรรมการเผาตอซังต้นข้าวโพด 
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3. ผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลอง 

3.1. ระยะเวลาหลังจากการเก็บเกี่ยวกับความชื้นตอซังต้น
ข้าวโพด  

ในพื้นที่ของการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นั้น เกษตรกรจะ

ทำการปลูกข้าวโพดเลี ้ยงสัตว์ในลักษณะเรียงเป็นแถว โดยมี

ระยะห่างของแต่ละแถวประมาณ 75 เซนติเมตร และระยะห่าง

ระหว่างแต่ละต้นประมาณ 20-25 เซนติเมตร เมื ่อเก็บตอซังต้น

ข้าวโพดจากในพื้นที่เพาะปลูก 1 ตารางเมตร โดยจะเก็บทั ้งใบ    

และลำต้นของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า ใน

ขนาดพื้นที่ 1 ตารางเมตร จะมีจำนวนตอซังต้นข้าวโพดโดยประมาณ 

8-11 ต้น และมีน้ำหนักโดยเฉลี่ยต่อพื้นที่เท่ากับ 855.67±268.15 

กรัมต่อตารางเมตร โดยปริมาณความชื้นส่งผลต่อน้ำหนักของตอซัง

ต้นข้าวโพด 

หลังจากเกษตรกรเก็บเกี ่ยวผลผลิตของข้าวโพดเลี ้ยงสัตว์

เรียบร้อยแล้ว ในพื้นที่เพาะปลูกนั้นจะเหลือเศษวัสดุทางการเกษตร 

อย่างเช่น ตอซังต้นข้าวโพด ซึ่งตอซังต้นข้าวโพดที่ถูกปล่อยไว้ใน

พื้นที่เพาะปลูก หากมีระยะเวลาที่มากขึ้นจะส่งผลให้ความชื้นใน   

ตอซังต้นข้าวโพดมีปริมาณความชื้นลดลง จากการศึกษาในครั้งนี้

พบว่าในวันที ่เก็บเกี ่ยวผลผลิต ความชื ้นในตอซังต้นข้าวโพดมี

ปริมาณความชื้นโดยประมาณร้อยละ 71.85±9.99 เมื ่อตอซังต้น

ข้าวโพดมีระยะเวลาตั้งแต่ในช่วง 7-14 วัน, 21-28 วัน และ 28-35 

วัน จะส่งผลให้ปริมาณความชื้นลดลงเหลือร้อยละ 36.87±13.67, 

14.59±10.36 และ 7.74±3.73 ตามลำดับ ดังแสดงรูปที่ 4 

 

รูปที่ 4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาหลังจากการ
เก็บเกี่ยวกับปริมาณความชื้นในตอซังต้นข้าวโพด 

3.2. ความสัมพันธ์ความชื้นกับปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่
เกิน 2.5 ไมครอน  

ความชื ้นที ่อยู ่ในตอซังต้นข้าวโพด นั ้นส่งผลต่อการเกิด         

ฝุ่นละออง PM2.5 จากการเผาไหม้ตอซังต้นข้าวโพด จากการศึกษา

ในครั้งนี้พบว่า ความชื้นในตอซังต้นข้าวโพดที่มีปริมาณต่างกันนั้น 

จะส่งผลให้การเกิดฝุ่นละออง PM2.5 มีปริมาณต่างกัน โดยปริมาณ

ความชื้นที่มีอยู่ในตอซังต้นข้าวโพดโดยเฉลี่ยร้อยละ 71.85±9.99, 

36.87±13.67, 14.59±10.36 และ 7.74±3.73  จะส ่งผลให ้ เกิด

ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5  ในปริมาณ 25.87±13.22, 20.87±12.34, 

19.54±9.67 และ 16.23±6.36 ม ิ ลล ิ กร ั มต ่ อล ู กบาศก ์ เ มตร 

ตามลำดับ ดังแสดงรูปที่ 5 

 

รูปที่ 5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นในตอซังต้น
ข้าวโพดกับปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 

3.3. อัตราการปลดปล่อยฝุ่นละออง PM2.5  

อัตราการปลดปล่อยฝุ่นละออง PM2.5 จากการเผาตอซังต้น

ข ้าวโพดที ่ ได ้จากผลการทดลองในการศึกษานี ้คร ั ้งน ี ้  พบว่า          

จากกิจกรรมในการเผาตอซังต้นข้าวโพดก่อให้เก ิดอัตราการ

ปลดปล่อยฝุ่นละออง PM2.5 เท่ากับ 3.26±2.24 กรัมต่อกิโลกรัม

ของตอซังต้นข้าวโพด  

4. สรุป 

จากการศึกษาปริมาณการเกิดฝุ ่นละออง PM2.5 จากการ        
เผาไหม ้ตอซ ังต ้นข ้าวโพดโดยทำการว ิ เคราะห ์หาความชื้น              
ในตอซ ั ง ต ้ นข ้ า ว โพดหล ั ง จ าก เก ็ บ เ ก ี ่ ย วผลผล ิ ต  พบว่ า                     
เม ื ่อตอซ ังต ้นข ้าวโพดถ ูกท ิ ้ งไว ้ ในพ ื ้นท ี ่ เพาะปล ูกหลั งจาก              
เก็บเกี ่ยว ตั ้งแต่ในช่วงระยะเวลา 7-14 วัน, 21-28 วัน และ           
28-35 วัน จะส่งผลให้ปริมาณความชื้นลดลงเหลือร้อยละ 36.87, 
14.59 และ 7.74 และความชื้นที่ลดลงนั้น ส่งผลให้การเผาไหม้      
ตอซ ั งต ้นข ้ าวโพดม ีปร ิมาณการเก ิดฝ ุ ่นละอองลดลงด ้ วย           
เช ่นก ัน โดยปร ิมาณความช ื ้นท ี ่ม ีอย ู ่ ในตอซ ังต ้นข ้าวโพด                             
โดยเฉลี่ยร้อยละ 71.85±9.99, 36.87±13.67, 14.59±10.36 และ 
7.74±3.73  จะส่งผลให้เกิดปริมาณฝุ่นละออง PM2.5  ในปริมาณ 
25.87±13.22, 20.87±12.34, 19.54±9.67 และ 16.23±6.36 
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  

ผลการศึกษาในครั ้งนี ้พบว่าการเผาตอซังต้นข้าวโพดที ่มี    
ปริมาณความชื ้นสูงจะก่อให้เกิดฝุ ่นละอองในปริมาณที่มากกว่า    
การเผาตอซังต้นข้าวโพดที่มีปริมาณความชื้นต่ำกว่า ในการปล่อย   
ตอซังต้นข้าวโพดทิ ้งไว้แห้งหลังจากการเก็บเกี ่ยวผลผลิตโดย          
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ใช้ระยะเวลามากกว่า 5 สัปดาห์ จะทำให้ความชื้นในตอซังต้น
ข้าวโพดลดลง 10 เท่า ส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ที่เกิดจาก
การเผาไหมล้ดลงร้อยละ 36  

ค่าสัมประสิทธิ์การปลดปล่อยมลพิษ (EF) ของฝุ่นละออง PM2.5 
จากการเผาตอซังต้นข้าวโพด เท่ากับ 3.26±2.24 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัมของตอซังต้นข้าวโพด โดยค่า EF ที่ได้นี้สามารถนำมาใช้ใน
การประเมินหาปริมาณการปลดปล่อยมลพิษจากกิจกรรมการเผา  
ตอซังต้นข้าวโพดหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต  

5. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ (Smart City 
Innovative Research Academy : SCiRA) สถาบ ัน เทคโนโลยี    
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในความอนุเคราะห์เครื ่อง 
DustTrak II Aerosol Monitor Model 8532 Handheld ใ น
การศึกษาครั้งนี้ 
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การหาค่าท่ีเหมาะสมของตารางงานก่อสร้างเพ่ือควบคุมกิจกรรมท่ีเป็นต้นกำเนิดฝุ่นจิ๋ว 
OPTIMIZING CONSTRUCTION SCHEDULE FOR CONTROLLING ACTIVITIES  

BASED ON CONCENTRATION OF PM 2.5 

พงษ์อำมาตย์ แขนงแก้ว1,2*, เกรียงไกร อรุโณทยานันท2์ , พรพจน์ นุเสน3  และ มานพ แก้วโมราเจริญ4 
1 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 

2 3 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
*Corresponding author address: pongammard1489@gmail.com 

บทคัดย่อ 

มลพิษทางอากาศเป็นภาวะที่อากาศมีสารปนเปื้อนเจือปนอยู่ในปริมาณที่สูงกว่าปกติ โดยมลพิษทางอากาศที่พบมากที่สุดคือ ฝุ่นละอองใน
อากาศ กิจกรรมการก่อสร้างอาคารถือเป็นส่วนหนึ่งในการให้กำเนิดฝุ่นละอองในบริเวณการก่อสร้างซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
คนงานในหน่วยงานก่อสร้างรวมถึงบรรยากาศโดยทั่วไปรอบบริเวณการก่อสร้าง งานศึกษานี้จึงได้ดำเนินการศึกษาโดยการนำเสนอแนวทางในการ
หาค่าที่เหมาะสมของตารางงานก่อสร้าง เพื่อทำการควบคุมกิจกรรมในการก่อสร้างอาคารที่เป็นต้นกำเนิดของฝุ่นละอองในอากาศ ณ บริเวณการ
ก่อสร้างอาคาร โดยทำการศึกษาเกี่ยวกับการวัดและการวิเคราะห์ปริมาณฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
จากนั้นทำการศึกษาการวิเคราะห์ตารางงานก่อสร้างให้สมดุลกับการจัดการปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างโดยทำการวิเคราะห์การ
วางแผนงานทั้งแบบโครงข่าย และแบบการวางแผนงานแบบระบบตารางเวลา เพื่อใช้ในการจัดการตารางเวลา และทำการศึกษาและวิเคราะห์การ
ปรับแผนงานก่อสร้างเพื่อสมดุลของทรัพยากรในโครงการในการโยกย้ายหรือปรับปรุงกิจกรรมจากแผนงานที่วางไว้ให้ดำเนินไปได้อย่างสม่ำเสมอ 
เพ่ือให้ผลของการศึกษาสามารถเป็นแนวทางของการวางแผนตารางงานที่จะใช้ในการควบคุมปริมาณฝุ่นละอองท่ีจะเกิดขึ้นได้อย่างสมดุลที่สุด 
คำสำคัญ: ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน, สมดุลของทรัพยากรในโครงการ, การปรับปรุงแผนงาน 

Abstract 

Air pollution is a condition the air is adulterated with contaminants more highly than usual, which dust is the most found 
air pollution. Building construction is considered a part of dust generation which negatively causes health and sanitation of 
labors working in the site, including general atmosphere around the site. This research was conducted by presenting the 
guidelines for finding the appropriate value of the construction schedule in order to control activities concerning the building 
construction originating the dust in the air at the site. The research was studied regarding measurement and analysis of dust 
particles being smaller than 2.5 microns (PM2.5) caused by the construction activities, studied regarding analysis of the 
construction schedule to be balanced with the management of dust problems arising from the construction activities by 
analyzing both critical path method and bar chart in order for schedule management, and even studied and analyzed regarding 
the project resource leveling to remove or improve activities from planned activities to be carried out on a regular basis so 
that the findings were able to be a guideline of planning schedules used for controlling the amount of generated dust most 
equally.  
Keywords: PM2.5, Project resource leveling, Project improvement 

 
1. บทนำ 

ในปัจจุบันมีการวางแผนงานเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการจัดการ
งานก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นในยุคปัจจุบันที่มี
การเติบโตและมีการแข่งขันกันสูงขึ้นในธุรกิจการก่อสร้าง เพราะ
นอกจากจะต้องวางแผนงานเพื่อให้งานแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด 
ต้องใช้ต้นทุนตามงบประมาณตามที่ตั้งไว้ รวมถึงการวางแผนการใช้
ทรัพยากร (คนงาน,เครื่องจักร) ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เพียงพอต่อการ

ทำงานในทุกกิจกรรมตลอดระยะเวลาที่ทำการก่อสร้างแล้ว ยังต้อง
นึกถึงการรักษาส่ิงแวดล้อมโดยรอบพ้ืนที่ก่อสร้างอีกด้วย  

ที ่ผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหาทางด้านสิ ่งแวดล้อม 
โดยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการร้องเรียนจากประชาชนมาก
ที่สุด คือ ปัญหากลิ่นเหม็น ร้อยละ 43, ปัญหาฝุ่นละออง/เขม่าควัน 
ร้อยละ 30 ตามลำดับ (กรมควบคุมมลพิษ, 2561) ซึ่งพบว่ากิจกรรม
งานก่อสร้างนั้น จัดเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาฝุ่นละออง 
โดยรอบพื้นที่งานก่อสร้าง ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อ
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คนงานในหน่วยงานก่อสร้างและประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่
งานก่อสร้างรวมถึงส่ิงแวดล้อมโดยรอบ 

ด้วยปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ทางผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ศึกษาและวิเคราะห์แผนงานก่อสร้างด้วยวิธีการปรับสมดุลของ
ทรัพยากรในโครงการ (Project Resource Leveling) เพื่อให้ทราบ
ถึงที่มาของปริมาณค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากงาน
ก่อสร้างขณะทำการก่อสร้าง และสามารถนำแผนงานที ่ได ้ไป
ประยุกต์ใช้งานจริงได้ในอนาคต 

2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง 

2.1. การวางแผนงาน 

Gupata (2015) กล่าวว่า ปัจจุบันการวางแผนงานมีจุดประสงค์ 
เพื่อมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาตามวัตถุประสงค์ ทั้ง 3 รูปแบบ ได้แก่ 
การจัดตารางเวลา, การจัดการด้านทรัพยากร และการควบคุม
ต้นทุน เป็นต้น ในปัจจุบัน พบว่าการขาดประสิทธิภาพในการ
วางแผนและจัดตารางเวลางานก่อสร้าง รวมถึงความไม่สมเหตุสมผล
ของแผนงาน อาจเป็นสาเหตุสำคัญที ่ทำให้งานล่าช้าและขาด
ประสิทธิภาพ 

2.1.1. ระบบในการวางแผนงาน 

      ระบบในการวางแผนงาน แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
      การวางแผนงานแบบระบบตารางเวลา (Bar chart) 
เป็นการวางแผนงานก่อสร้างแบบแผนภูมิแท่ง เป็นระบบที่แสดง 
ให้เห็นถึงกิจกรรมย่อยที่ประกอบเป็นโครงข่ายการก่อสร้างตลอดจน
กำหนดระยะเวลาการทำกิจกรรมย่อยได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย 
ข้อจำกัดของแผนงานนี้คือ ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของ
กิจกรรมย่อยใดๆ ซึ่งเกิดเป็นอุปสรรคในการทำงานได้ 
      การวางแผนงานแบบโครงข่าย (Critical path method) 
เป็นการวางแผนขั้นพื้นฐานและกำหนดเวลาในการทำกิจกรรมย่อย
ของแผนงานต่างๆ โดยจะแสดงขั้นตอนการทำงานและความสัมพันธ์
ของกิจกรรมย่อยได้อย่างชัดเจนและสามารถควบคุมและติดตาม
ความก้าวหน้าของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.1.2. การปรับการวางแผนงานก่อสร้าง 

      การปรับสมดุลของทรัพยากรในโครงการ (Project Resource 
Leveling)  
      คือ การจัด/ปรับระดับทรัพยากรและจัดการโครงการโดยไม่มี
ข้อจำกัดของปริมาณทรัพยากร เพื่อปรับปรุงหรือโยกย้ายกิจกรรม
จากแผนงานท่ีวางไว้จากการวางแผนท่ีวางไว้ด้วยวิธีการวางแผนงาน 
ให้งานดำเนินไปได้อย่างสม่ำเสมอ 

2.2. ฝุ่นละออง 

      นพภาพร พานิช และคณะ (2547) ให ้คำน ิยามเก ี ่ยวกับ 
ฝุ่นละอองว่า ฝุ่นละออง หมายถึง อนุภาคของแข็งและหยดละออง
ของเหลวที่แขวนลอยกระจายในอากาศ อนุภาค ที่แขวนลอยอยู่ใน
อากาศ บางชนิดมีขนาดใหญ่และสีดำจนมองเห็นเป็นเขม่าและควัน 
แต่บางชนิดมีขนาดเล็กมาก จนมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ฝุ่นละอองท่ี
แขวนลอยในบรรยากาศ โดยทั่วไปมีขนาดตั้งแต่ 100 ไมครอนลงมา 
และ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของคน สัตว์ พืช เกิด
ความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือน ทำให้เกิดความ เดือดร้อนรำคาญ
ต่อประชาชน บดบังทัศนวิสัย ทำให้เกิดอุปสรรคในการคมนาคม
ขนส่ง มนตรี ชุติชัยศักดา (2557) ได้ให้คำนิยามว่า ฝุ่นละอองขนาด
ใหญ่สามารถแขวนลอยอยู่ในบรรยากาศ 2-3 นาที จะตกลงสู่พ้ืน 
ด้วยแรงดึงดูดของโลก และแรงลม ฝุ่นละอองที่แขวนลอย อยู่ใน
อากาศได้นานมักเป็นฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 
เนื ่องจากมีความเร็วในการตกลงสู ่พื ้นต่ำ หากมีแรงกระทำจาก
ภายนอกมาเกี่ยวข้อง เช่น การไหลเวียนของอากาศและกระแสลม 
เป็นต้น จะทำให้สามารถแขวนลอยอยู่ในอากาศได้นานมากขึ้น 

2.2.1. ประเภทของฝุ่นละออง 

      U.S. EPA (The United States Environmental Protection 
Agency) ได้กำหนดค่ามาตรฐานฝุ่นขนาดเล็ก จำนวน 2 ประเภท 
ได้แก่ ฝุ่นหยาบ (PM10) และ ฝุ่นละเอียด (PM 2.5) 
      ฝุ่นหยาบ (PM10)   
      เป็นอนุภาคที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5-10 ไมครอน เกิดจาก
การจราจรบนถนนที่ไม่ได้ลาดยาง การขนส่งวัสดุ ฝุ่นจากกิจกรรม
บดย่อยหิน 
      ฝุ่นละเอียด (PM 2.5) 
      เป็นอนุภาคที ่ม ีเส ้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 2.5 ไมครอน  
มีแหล่งกำเนิดจากควันเสียรถยนต์ โรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม 
ควันที่เกิดจากการหุงต้มอาหารโดยใช้ฟืน นอกจากนี้ ก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ สารประกอบไนโตรเจนออกไซด์ และสาร Volatile 
Organic Compounds ซึ่งก็คือกลุ่มสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหย
เป็นไอได้ง่ายที่อุณหภูมิและความดันปกติจะทำปฏิกิริยากับสารอ่ืน
ในอากาศ ทำให้เกิดฝุ่นละเอียดได้ 

2.2.2. แหล่งที่มาของฝุ่นละออง  

      แหล่งที ่มาของฝุ ่นละอองทั ่วไปในบรรยากาศ จำแนกได้  
2 ประเภท คือ ฝุ่นละอองท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การเผา
ไหม้เชื ้อเพลิง (น้ำมันเตา,ถ่านหิน) กระบวนการผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรม การก่อสร้างและรื้อถอน เป็นต้น และอีกแหล่งที่มา
ของฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น กระแสลมพัดผ่านตาม
ธรรมชาติทำให้เกิดฝุ่น เช่น ดิน ทราย เขม่าควันจากไฟป่า เป็นต้น 
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2.2.3. มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยท่ัวไปของประเทศไทย 

      ค ู ่ม ือมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท ั ่วไป 
กรมควบคุมมลพิษ (2547) ได้กำหนดค่ามาตรฐานของฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ดังนี้ ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 
10 ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมง ค่าเฉลี่ยต้องไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตรและค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) ใน
เวลา 1 ปี ต้องไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลูกบาศ์กเมตร 
       คู ่ม ือมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั ่วไป  
กรมควบคุมมลพิษ (2553) ได้กำหนดค่ามาตรฐานของฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ดังนี้ ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 
2.5 ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมง ค่าเฉลี่ยต้อง ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตรและค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean)  
ในเวลา 1 ปี จะต้องไม่เกิน 0.025 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเมตร 

3. วิธีการดำเนินงานวจิัย 

      การศึกษางานวิจัยครั้งนี้ มุ่งเน้นในเรื่องของการศึกษาการปรับ
แผนงานเพื่อให้สมดุลกับการจัดการเรื่องฝุ่นละอองจากกิจกรรม 
ในงานก่อสร้างอาคาร กรณีศึกษาฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 
ไมครอน การศึกษาอยู ่ในรูปแบบของการนำร่อง (Pilot Study)  
งานวิจัยนี้แบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 1. ศึกษากิจกรรมในงาน
ก่อสร้างอาคารที่ทำให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองในอากาศ  
2. วัดค่าความเข้มข้นของฝุ ่นละอองที ่เกิดขึ ้นจากกิจกรรมการ
ก ่อสร ้างอาคารด ้วยเคร ื ่องม ือว ัดฝ ุ ่นละออง DUST STATION  
3. ศึกษาการปรับแผนงานก่อสร้างด้วยวิธีการใช้เวลาในการก่อสรา้ง
ให้สมดุล (Project resource leveling) เพื่อทราบค่าความสัมพันธ์
ระหว่างฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นกับปริมาณงานก่อสร้างและความเข้มข้น
ของ PM 2.5 

3.1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

      ทำการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการวัดค่าความ
เข ้มข ้นของฝุ ่นละอองที ่ เก ิดข ึ ้นจากกิจกรรมในการก่อสร ้าง  
และงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนแผนงานก่อสร้างและ
วิเคราะห์ต้นทุนในการเร่งงานก่อสร้าง 

3.2. คัดเลือกกิจกรรมในการก่อสรา้งอาคารที่ต้องการ
ทำการศึกษาค่าความเข้มข้นของฝุ่นละออง 

      โดยวิเคราะห์จากกิจกรรมก่อสร้างจากแผนงานการก่อสร้าง
อาคาร ที ่มีความสัมพันธ์เหมาะสมกับช่วงเวลาที ่ทำการวัดฝุ่น 
ในช่วงเวลาที่ต้องการศึกษาการวัดค่าความเข้มข้นของฝุ่นละออง 

3.3. ทำการทดลองวัดคา่ความเข้มข้นของฝุ่นละอองใน
หน่วยงานก่อสร้าง 

      ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลค่าความเข้มข้นของฝุ ่นละอองใน
หน่วยงานก่อสร้าง ณ อาคารศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จำนวน 
2 ชั ้น พื ้นที ่โครงการ 3,200 ตารางเมตร จากนั ้นทำการติดต้ัง
เคร่ืองมือวัดค่าความเข้มข้นของฝุ่นละออง DUST STATION จำนวน
8 จุด และดำเนินการวัดค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองจำนวน 2 วัน 
โดยเก็บข้อมูลวันละ 480 ชุดข้อมูล รูปแบบของการเก็บข้อมูล ทาง
ผู้วิจัยทำการเก็บข้อมูลทุกๆ 1 นาที จำนวน 8 ชั่วโมง (9.00-17.00 
น.) รวมจำนวนชุดข้อมูลทั ้งหมด 960 ชุดข้อมูล เพื ่อศึกษาและ
วิเคราะห์ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองที่เกิดขึ ้นในระหว่างการ
ก่อสร้าง มีรายละเอียด ดังนี้ 
      ภายในอาคารที ่มีกิจกรรมก่อสร้างในพื ้นที ่ก่อสร้างชั ้นที ่ 1 
จำนวน 4 เคร่ือง 
      ภายในอาคารที ่มีกิจกรรมก่อสร้างในพื ้นที ่ก่อสร้างชั ้นที ่ 2 
จำนวน 4 เคร่ือง 
 

 
รูปที่ 1   แสดงตำแหน่งการติดต้ังอุปกรณ์วัดค่าความเข้มข้นของ

ฝุ่นละออง ณ อาคารศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 
ชั้น 

 

รูปที่ 2  งานก่อสร้างศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 ชั้น 

อาคาร 
ชั้นที่ 1 

อาคาร 
ชั้นที่ 2 

  แทนจุดวางเครื่องวัดค่าฝุ่นละออง 
ภายในงานก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 ชั้น 
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รูปที่ 3  ขั้นตอนการทำงานขัดท้องพ้ืนฝ้าเพดาน 

     ในขั้นตอนการเก็บข้อมูล ใช้เครื่องมือวัดค่าความเข้มข้นของฝุ่น
ละอองที่พัฒนาโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
Dust station ซึ่งมีข้อแตกต่างจากเคร่ืองวัดปริมาณฝุ่นแบบเดิม คือ 
เครื่อง Dust station มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบาและใช้ระบบตรวจจับ
โดยมีเซ็นเซอร์ตรวจจับอนุภาคของฝุ ่นและแสดงออกค่าที่วัดใน
รูปแบบดิจิตอลได้ทันที รวมถึงราคาในการผลิตต่อเครื่องไม่สูงมาก 
โดยมีวิธีทำงานเบื้องต้นของเครื ่องมือ ประกอบด้วยรายละเอียด 
ดังนี้ 
      เริ่มต้นจากการเปิดเครื่องเพื่อเริ่มการทำงาน จากนั้นหน้าจอ
ของเคร่ืองมือจะแสดงค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย
ปริมาณฝุ่นละอองจำนวน 3 ประเภทได้แก่ PM10, PM2.5 และ 
PM1 โดยค่าที่วัดได้แสดงในหน่วย ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ
ตัวเลขข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ อุณหภูมิ ในหน่วยขององศา
เซลเซียส และความชื ้นอากาศในหน่วยของเปอร์เซ็นต์ เป็นต้น  
สำหรับการแสดงข้อมูลนั้นสามารถตรวจสอบแบบทันทีหรือย้อนหลัง
ผ่านทางออนไลน์ ในรูปแบบของกราฟเส้น 

รูปที่ 4  ลักษณะทั่วไปของเคร่ืองมือวัดฝุ่น dust station 

 

  
รูปที่ 5  แสดงค่าความเข้มขน้ของปริมาณฝุ่นละอองทางออนไลน์ 

3.4. วิเคราะห์ผล 

      ทำการวิเคราะห์ข้อมูลที ่ได้จากการวัดค่าความเข้มข้นของ 
ฝุ่นละอองที่ได้จากกิจกรรมการก่อสร้างอาคาร เพื่อให้ทราบสาเหตุ
ของกิจกรรมการก่อสร้างใดเป็นแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองมากที่สุดด้วย
วิธ ีการทำให้งานที ่เกิดขึ ้นมีความสม่ำเสมอมากที ่ส ุด (Project 
resource leveling)  

3.5. สรุปและอภิปรายผล 

      จัดทำรายงานสรุปผลที่ได้จากการศึกษางานวิจัย และนำเสนอ
งานวิจัย 

รูปที่ 6  กรอบการดำเนินงานวิจัย 

4. ผลการศึกษา 

4.1. ผลค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของฝุ่น PM 2.5  

จากการศึกษาสัมภาษณ์วิศวกรควบคุมงานภายในโครงการ
ก่อสร้าง สำหรับพิจารณาและคัดเลือกกิจกรรมในการก่อสร้างที่
ก ่ อ ใ ห ้ เ ก ิ ด ป ร ิ ม า ณ ฝ ุ ่ น ล ะ อ อ ง ใ น อ า ก า ศ ม า ก ท ี ่ สุ ด  
ซ ึ ่ ง ต ้ อ งม ี ค ว ามส ั มพ ั น ธ์ ก ั บ ช ่ ว ง เ ว ล าท ี ่ ต ้ อ ง ก า รศ ึ กษ า  
พบว่ากิจกรรมงานขัดท้องพื ้นฝ้าเพดานเป็นกิจกรรมที ่ม ีความ
เหมาะสมในการศ ึกษาเก ็บข ้อม ูลปร ิมาณความเข ้มข ้นของ 
ฝุ่นละออง PM 2.5 ดังนั้นจึงเลือกกิจกรรมงานขัดท้องพื้นฝ้าเพดาน
เ ป ็ น ก ร ณ ี ศ ึ ก ษ า ใ น ง า น ว ิ จ ั ย น ี ้  จ า ก น ั ้ น ท า ง ผ ู ้ ว ิ จั ย 
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จึงดำเนินการติดตั ้งเครื ่องมือวัดฝุ ่นตามตำแหน่งจุดวัดต่างๆ  
ดังแสดงในรูปที่ 1 เพ่ือวัดค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองท่ีเกิดขึ้น 

4.1.1 จากการเก็บข้อมูลปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 ในกิจกรรม
งานขัดท้องพื้นฝ้าเพดานวันที่ 1 ด้วยเครื่องมือวัดฝุ่น dust statioN 

จำนวน 490 ชุดข้อมูล โดยตัวอย่างข้อมูลที่วัดได้แสดงดังตารางที่ 1 
ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 1  ตัวอย่างข้อมูลจากเคร่ืองมือวัดฝุ่น dust station ที่ได้จากการเก็บข้อมูลในกิจกรรมงานขัดท้องพ้ืนฝ้าเพดานวันที่  1

เวลา ฝุ่น PM 2.5 (µg/m3) พ้ืนที่ทำงาน 
9:20:09 5.5 ชั้น 1 (โถงเปิดโล่ง) 
9:21:07 8 ชั้น 1 (โถงเปิดโล่ง) 
9:22:01 9.5 ชั้น 1 (โถงเปิดโล่ง) 
9:22:54 8.5 ชั้น 1 (โถงเปิดโล่ง) 
9:23:48 8.5 ชั้น 1 (โถงเปิดโล่ง) 

รูปที่ 7  กราฟแสดงค่าความเข้มข้นของฝุ่นละออง PM 2.5 ในงานขัดท้องพ้ืนฝ้าเพดานวันที่ 1

จากรูปที ่ 7 แสดงค่าความเข้มข้นของฝุ ่นละออง PM 2.5  
จากงานขัดท้องพ้ืนฝ้าเพดานวันที่ 1 พบว่า ช่วงเวลาที่เกิดค่าฝุ่นมาก
ที่สุด 5 อันดับ ได้แก่  

เวลา 11.32 น. มีค่าเท่ากับ 404.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
เวลา 11.31 น. มีค่าเท่ากับ 374.0 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
เวลา 11.28 น. มีค่าเท่ากับ 354.0 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
เวลา 11.27 น. มีค่าเท่ากับ 228.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
เวลา 11.33 น. มีค่าเท่ากับ 136.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร    

      โดยค่าความเข้มข้นของฝุ ่นที ่เกิดขึ ้นนั ้น พบว่ามีค่าสูงกว่า 

ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศกำหนดไว้ โดยให้ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 
ที่วัดได้ต้องไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

4.1.2 จากการเก็บข้อมูลปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 ในกิจกรรม
งานขัดท้องพื้นฝ้าเพดานวันที่ 2 ด้วยเครื่องมือวัดฝุ่น dust statioN 
จำนวน 490 ชุดข้อมูล โดยตัวอย่างข้อมูลที่วัดได้แสดงดังตารางที่ 2 
ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 2 ตัวอย่างข้อมูลจากเคร่ืองมือวัดฝุ่น dust station ที่ได้จากการเก็บข้อมูลในกิจกรรมงานขัดท้องพ้ืนฝ้าเพดานวันที่ 2 

เวลา ฝุ่น PM2.5 (µg/m3) พ้ืนที่ในทำงาน 
9:00:52 64.5 ชั้น 1 (พ้ืนที่ปิดทึบ) 
9:01:46 49.5 ชั้น 1 (พ้ืนที่ปิดทึบ) 
9:02:39 38 ชั้น 1 (พ้ืนที่ปิดทึบ) 
9:03:35 38 ชั้น 1 (พ้ืนที่ปิดทึบ) 
9:04:31 30.5 ชั้น 1 (พ้ืนที่ปิดทึบ) 
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รูปที่ 8  กราฟแสดงค่าความเข้มข้นของฝุ่นละออง PM 2.5 ในงานขัดท้องพ้ืนฝ้าเพดานวันที่ 2 

จากรูปที ่ 8 แสดงค่าความเข้มข้นของฝุ ่นละออง PM 2.5  
จากงานขัดท้องพ้ืนฝ้าเพดานวันที่ 2 พบว่า ช่วงเวลาที่เกิดค่าฝุ่นมาก
ที่สุด 5 อันดับ ได้แก่  

เวลา 10.02 น. มีค่าเท่ากับ 143.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
เวลา 10.04 น. มีค่าเท่ากับ 118.0 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
เวลา 09.29 น. มีค่าเท่ากับ 97.5   ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
เวลา 09.23 น. มีค่าเท่ากับ 91.5   ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
เวลา 10.03 น. มีค่าเท่ากับ 85.5   ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร    
โดยค่าความเข้มข้นของฝุ ่นที ่เกิดขึ ้นนั ้น พบว่ามีค่าสูงกว่า 

ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศกำหนดไว้ โดยให้ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 
ที่วัดได้ต้องไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

4.1.3 จากการศึกษาการเก ็บข ้อมูลค ่าความเข ้มข ้นของ 
ฝุ ่นละออง PM 2.5 ในงานขัดท้องพื ้นฝ้าเพดาน พบว่าค่าความ
เข้มข้นของฝุ่นละอองPM 2.5 ในงานขัดท้องพื้นฝ้าเพดานทั้ง 2 วัน
ในช่วงเวลาระหว่างทำกิจกรรมก่อสร้างจะมีค่าฝุ่นที่สูงกว่าช่วงเวลา
พักกลางวันซึ่งไม่มีกิจกรรมการก่อสร้างเกิดขึ้นและมีค่าฝุ่นที่เกิดขึ้น
แตกต่างกันเนื่องจากพื้นที่ในการทำงานในแต่ละวันแตกต่างกัน  
ทางผู้วิจัยจึงได้ทำการปรับสมดุลของทรัพยากรในโครงการ (Project 

Resource Leveling) ในส่วนของพื้นที่ในการทำงานในแต่ละวันที่
เกิดขึ้น เพื่อทำการวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างค่าความ
เข้มข้นของฝุ่นละออง PM 2.5 และพื้นที่ที่เกิดกิจกรรมก่อสร้างโดย
ว ิ ธ ี ก า ร ห า ค ่ า ค ว า ม ส ั ม พ ั น ธ ์ จ า ก พ ื ้ น ท ี ่ ใ ต ้ ก ร า ฟ 
ดังสมการท่ี (1)  

  Y= 𝑨 𝑩

𝟐
𝑻𝟏 𝑻𝟐  

โดยท่ี 

      Y  คือ ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ที่เกิดขึ้น 
          (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร /นาที/ตารางเมตร ) 
      A  คือ ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ก่อนเกิดกิจกรรม 
          (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)  
      B  คือ ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ขณะเกิดกิจกรรม 
          (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)  
      T2 คือ เวลาขณะเกิดกิจกรรม (นาที) 
      T1 คือ เวลาก่อนเกิดกิจกรรม (นาที) 

 

ตารางท่ี 3  ตัวอย่างข้อมูลค่าความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเข้มข้นของฝุ่นละออง PM 2.5 และพ้ืนที่ที่เกิดกิจกรรมก่อสร้างโดยวิธีการหาค่า
ความสัมพันธ์จากพ้ืนที่ใต้กราฟวันที่ 1 

เวลา ฝุ่น PM 2.5 (µg/m3) พ้ืนที่ทำงาน งานที่ทำ (ตร.ม.) พ้ืนที่ใต้กราฟ 
9:20:09 5.5 ชั้น 1 (โถงเปิดโล่ง) 1.44 0.005 
9:21:07 8 ชั้น 1 (โถงเปิดโล่ง) 1.44 0.005 
9:22:01 9.5 ชั้น 1 (โถงเปิดโล่ง) 1.44 0.006 
9:22:54 8.5 ชั้น 1 (โถงเปิดโล่ง) 1.44 0.005 
9:23:48 8.5 ชั้น 1 (โถงเปิดโล่ง) 1.44 0.005 
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รูปที่ 9  กราฟความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่ใต้กราฟและพ้ืนที่งานที่ทำวันที่ 1 

จากรูปที่ 9 แสดงค่าความค่าความสัมพันธ์ระหว่างค่าความ
เข้มข้นของฝุ่นละออง PM 2.5 และพื้นที่ที ่เกิดกิจกรรมก่อสร้าง
ทั้งหมด 324.02 ตร.ม. ด้วยวิธีการหาค่าความสัมพันธ์จากพื้นที่ใต้
กราฟด้วยสมการที ่ (1) ในวันที ่ 1 พบว่าปริมาณงานที่เกิดขึ ้นมี
ความสัมพันธ์กับปริมาณของฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เกิดขึ้นในกิจกรรม
ก่อสร้าง  

กล่าวคือ หากมีปริมาณงานที่เกิดขึ้นจำนวนมาก ความเข้มข้น

ของฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจะมีค่ามากเช่นกัน แต่ในกรณีในช่วงเวลาพัก
เที่ยง ซึ่งเป็นช่วงเวลาในการพักงานค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองที่
เกิดขึ้นมีค่าปกติ โดยค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองเกิดขึ้นสูงสุดใน
เวลา 11.31 น. มีค่าความเข้มข้นของฝุ ่นละอองเท่ากับ 0.252 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร /นาที/ตารางเมตร ในห้องที่เป็น
ลักษณะโถงเปิดโล่ง 
 

ตารางท่ี 4  ตัวอย่างข้อมูลค่าความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเข้มข้นของฝุ่นละออง PM 2.5 และพ้ืนที่ที่เกิดกิจกรรมก่อสร้างโดยวิธีการหาค่า
ความสัมพันธ์จากพ้ืนที่ใต้กราฟในวันที่ 2 

 
รูปที่ 10  กราฟความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่ใต้กราฟและพ้ืนที่งานที่ทำวันที่ 2 

จากรูปที่ 10 แสดงค่าความค่าความสัมพันธ์ระหว่างค่าความ
เข้มข้นของฝุ่นละออง PM 2.5 และพื้นที่ที ่เกิดกิจกรรมก่อสร้าง
ทั้งหมด 187.32 ตร.ม. ด้วยวิธีการหาค่าความสัมพันธ์จากพื้นที่ใต้

กราฟด้วยสมการที ่ (1) ในวันที ่ 2 พบว่าปริมาณงานที่เกิดขึ ้นมี
ความสัมพันธ์กับปริมาณของฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เกิดขึ้นในกิจกรรม
ก ่อสร ้าง กล ่าวค ือ หากม ีปร ิมาณงานที ่ เก ิดขึ้นจำนวนมาก  
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เวลา ฝุ่น PM 2.5 (µg/m3) พ้ืนที่ทำงาน งานที่ทำ (ตร.ม.) พ้ืนที่ใต้กราฟ 
9:00:52 64.5 ชั้น 1 (ก่อผนังทึบ) 0.53 0.036 
9:01:46 49.5 ชั้น 1 (ก่อผนังทึบ) 0.53 0.027 
9:02:39 38 ชั้น 1 (ก่อผนังทึบ) 0.53 0.025 
9:03:35 38 ชั้น 1 (ก่อผนังทึบ) 0.53 0.022 
9:04:31 30.5 ชั้น 1 (ก่อผนังทึบ) 0.53 0.018 
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ความเข้มข้นของฝุ่นละอองท่ีเกิดขึ้นจะมีค่ามากเช่นกัน แต่ในกรณีใน
ช่วงเวลาพักเที่ยง ซึ่งเป็นช่วงเวลาในการพักงานค่าความเข้มข้นของ
ฝุ่นละอองที่เกิดขึ ้นมีค่าปกติ โดยค่าความเข้มข้นของฝุ่นละออง
เกิดขึ ้นสูงสุดในเวลา 11.31 น. มีค่าความเข้มข้นของฝุ่นละออง
เท่ากับ 0.073 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร /นาที/ตารางเมตร  
ในบริเวณห้องที่มีการก่อผนังทึบ 

5. สรุปผลการศึกษา 

      งานวิจัยนี้นำเสนอแนวทางในการหาค่าที่เหมาะสมของตาราง
งานก่อสร้าง เพ่ือทำการควบคุมกิจกรรมในการก่อสร้างอาคารที่เป็น
ต้นกำเนิดของฝุ่นละอองในอากาศ ณ บริเวณการก่อสร้างอาคาร 
โดยทำการศึกษาเก่ียวกับการวัดและการวิเคราะห์ปริมาณฝุ่นละออง
ที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ที่เกิดจากกิจกรรมงานขัดท้องพื้นฝ้า
เพดาน 
     จากการศึกษาพบว่าความเข้มข้นของฝุ ่นละอองที ่เกิดจาก
กิจกรรมงานขัดท้องพ้ืนฝ้าเพดานใน 2 วัน มีค่าความเข้มข้นที่สูงกว่า
ค่ามาตรฐานกำหนด และเมื่อทำการศึกษาการวิเคราะห์ตารางงาน
ก่อสร้างให้สมดุลกับการจัดการปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดจากกิจกรรม
การก่อสร้าง ด้วยวิธีการหาค่าความสัมพันธ์จากพื ้นที ่ใต้กราฟ
ระหว่างขนาดพ้ืนที่ทำงานและช่วงเวลาดำเนินการก่อสร้าง พบว่าค่า
ความเข้มข้นของฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นในวันที่ 2 มีค่าสูงกว่าวันที่ 1 
เนื่องจากลักษณะพื้นที่ในการทำงานที่แตกต่างกัน กล่าวคือ พื้นที่ใน
การทำงานในวันที่ 2 มีลักษณะเป็นพื้นที่ปิดทึบ อากาศถ่ายเทไม่
สะดวก แต่พ้ืนที่ในวันที่ 1 นั้น มีลักษณะเป็นพ้ืนที่โล่ง อากาศถ่ายเท
ได้สะดวก ส่งผลทำให้ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นมีความ
แตกต่างกัน ทั้งนี ้พบว่าปริมาณงานที่ดำเนินการมีความสัมพันธ์
โดยตรงก ับความเข ้มข ้นของฝ ุ ่นละอองท่ีเก ิดข ึ ้น  กล ่าวคือ  
หากปริมาณงานที่ทำมีปริมาณมาก ค่าความเข้มข้นที่เกิดขึ้นจะมีค่า
มากเช่นกัน และจากการปรับแผนงานก่อสร้างเพื ่อสมดุลของ
ทรัพยากรในโครงการ ด้วยการโยกย้ายหรือปรับปรุงกิจกรรมจาก
แผนงานที่วางไว้ พบว่า สามารถใช้วิธีการปรับแผนงานก่อสร้าง
ข้างต้นนำไปประยุกต์ใช ้ในขั ้นตอนการวางแผนตารางงานใน
โครงการก่อสร้าง เพื่อเป็นแนวทางในการให้ดำเนินการป้องกันการ
เกิดฝุ่นละอองจากกิจกรรมในตารางงานได้อย่างสมดุลที่สุด ทั้งนี้ทาง
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า ควรต้องศึกษาหาแนวทางในการลดและ
ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง PM 2.5 เช่น การฉีดพ่นน้ำ
บริเวณโดยรอบพื้นที่ทำงาน การกั้นบริเวณพื้นที่ทำงานด้วยแผงก้ัน
ฝุ่นละอองรวมถึงการปรับแก้ไขตารางงานก่อสร้างให้มีความรวดเร็ว
ขึ ้นจากเดิม เพื ่อลดปริมาณของวันที ่จะเกิดขึ ้นละอองจากการ
ก่อสร้างลง เป็นต้น  

6. กิตติกรรมประกาศ 

     ในการดำเนินการวิจัยในคร้ังนี้ผู้เขียนขอขอบพระคุณคณาจารย์
ภาควิชาภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใม่ที่ได้ให้ความรู้ และความช่วยเหลือแก่ผู้เขียนตลอดจนการ
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บทคัดย่อ 

เนื ่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ และการขยายตัวของตัวเมืองส่งผลให้ธุรกิจก่อสร้างมีแนวโน้มขยายตัวไปด้วยมีการก่อสร้างขยาย
สาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมถึงการก่อสร้างอาคาร ซึ่งปัญหาที่ตามมาจากการก่อสร้างคือฝุ่นละออง พบว่าฝุ่นละอองท่ีเกิดจากงานก่อสร้างเป็นส่ิงที่ยาก
ต่อการควบคุม ซึ่งส่งผลกระทบต่อบริเวณใกล้เคียงอย่างมาก ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองใน
งานก่อสร้าง โดยทำการเก็บรวบรวมปัจจัยสาเหตุการเกิดฝุ่นละอองในงานก่อสร้างจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ใช้เครื่องเซ็นเซอร์ดิจิตอลในการตรวจจับ
อนุภาคค่าฝุ่นละออง และทำการวิเคราะห์ปัจจัยด้วยเทคนิคการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง     ในการตรวจสอบปัจจัยที่เปน็สาเหตุของการเกิด
ฝุ่นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ ซึ่งผลงานวิจัยเบื้องต้นพบว่า ปัจจัยจากกิจกรรมงานก่อสร้างที่มีการขุด ตอก เจาะ ทุบ ส่งผลต่อค่า
ความเข้มของฝุ่นละอองมีความสัมพันธ์กับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับที่สูง และยังมีปัจจัยอ่ืน ๆ ด้านการขนส่ง การเคล่ือนย้ายกองวัสดุที่ส่งผลต่อค่า
ความเข้มฝุ่นเช่นกัน ซึ่งความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นสามารถระบุปัจจัยหลักที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่น และสามารถนำไปพยากรณ์ค่าฝุ่นที่จะเกิดขึ้นในงาน
ก่อสร้างเพ่ือหาวิธีการในการป้องกัน ควบคุมฝุ่นละอองไม่ให้เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด 
คำสำคัญ: ฝุ่นละออง, ฝุ่นจ๋ิว, ฝุ่นละอองในงานก่อสร้าง, แบบจำลองสมการโครงสร้าง, กิจกรรมงานก่อสร้าง 

Abstract 

According to the expansion of the economy, the city expansion has resulted in the construction business which is likely 
to expand. There is a construction, extension of various utilities, including building construction, which the problem that 
follows from the construction is dust. It found that the dust from construction work is difficult to control and greatly affects 
the neighborhood. Therefore, this research aims to analyze the factors that cause dust in construction by collecting factors 
causing dust in construction from related research, using a digital sensor to detect particulate matter. The factor analysis was 
performed using the SEM: Structure Equation Modelling analysis technique. Whether it is consistent with the empirical data 
or not. The preliminary research found that factors from drilling, hammering and pounding construction activities had an effect 
on dust intensity and were associated with high preliminary data. There are other factors in transportation and the movement 
of the material pile also affects the dust intensity. This correlation can identify the main factors causing dust formation and 
can be used to predict dust that will occur in construction work to find a way to prevent dust control not exceeding the 
specified standard. 
Keywords: Particulate matter, PM2.5, Construction particulate matter, Structure equation modeling, Construction activity 

 
1. ที่มาและความสำคัญ 

ปัจจุบันมีฝุ่นละอองในบรรยากาศจัดว่าเป็นปัญหามลพิษทาง
อากาศที่เป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนขนาดเล็ก
และขนาดใหญ่อันเป็นผลเนื่องมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยทำให้มีการขยายตัวของธุรกิจก่อสร้างกันรวดเร็ว และ
ทำให้ผลกระทบที่ตามมาคือฝุ่นละอองต่าง ๆ พบว่า การก่อสร้างใน
เขตเมืองส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเดือดร้อนของประชาชนใน

พื้นที่เขตเมือง นอกจากการจราจรที่ติดขัดและมีควันไอเสียจาก
รถยนต์ต่าง ๆ แล้ว ยังมีมลพิษเรื่องฝุ่นละอองและเสียงดังรบกวน
จากการก่อสร้างอาคาร 

ฝุ่นก่อสร้างเป็นสิ่งที่ยากจะควบคุมไม่ให้เกิดขึ้นได้ เพราะ งาน
ก่อสร้างต้องทำการ ขุด ตอก เจาะ ทุบ ขั้นตอนต่าง ๆ ของงาน
ก่อสร้าง เกิดผล กระทบต่อบริเวณใกล้เคียงอย่างมาก ทั้งด้านเสียง 
อากาศ และส่วนใหญ่งานก่อสร้างใช้ระยะเวลานานโดยเฉพาะการ
สร้างตึก อาคารขนาดใหญ่อาจใช้เวลาทำหลายเดือนกว่าจะเสร็จ จึง
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เป็นต้นเหตุหลักที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองเกิดขึ้น ปัจจุบันนี้ฝุ่นที่เกิดขึ้น
เรียกว่า ฝุ่น pm 2.5 ,pm10 และpm1 จะพบว่าปัญหาสิ่งแวดล้อม
ได้รับการร้องเรียนสูงสุด 

ด้วยปัญหาที่กล่าวมาผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทำการวิเคราะห์
ศึกษาปัจจัยสาเหตุที่ทำให้เกิดฝุ่นในแต่ละกิจกรรมของงานก่อสร้าง 
และหาแนวทางวิธีการจัดการกับฝุ่น ควบคุมฝุ่นก่อสร้าง เพื่อให้
ปริมาณค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองท่ีจะเกิดขึ้นจากงานก่อสร้างไม่
เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ และสามารถนำแนวทางที่ได้ศึกษามา
ปรับใช้กับโครงการก่อสร้างอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างเป็นข้อได้เปรียบทางด้าน
การป้องกันมลพิษทางอากาศควบคู ่ก ับการก่อสร้างได ้อย ่าง
เหมาะสมต่อไปในอนาคต 

2. ทฤษฎี และงานวิจยัที่เก่ียวข้อง  

2.1. ฝุ่นละออง 

ฝุ่นละออง หมายถึง อนุภาคของแข็งและหยดละอองของเหลว
ที่แขวนลอยกระจายในอากาศ อนุภาค ที่แขวนลอยอยู่ในอากาศ 
บางชนิดมีขนาดใหญ่และสีดำจนมองเห็นเป็นเขม่าและควัน แต่บาง
ชนิดมีขนาดเล็กมากจนมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ฝุ ่นละอองท่ี
แขวนลอยในบรรยากาศโดยทั่วไปมีขนาดตั้งแต่ 100 ไมครอนลงมา
และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของคน สัตว์ พืช เกิด
ความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ
ต่อประชาชนบดบังทัศนวิสัยทำให้เกิดอุปสรรคในการคมนาคมขนส่ง 
[1] 

2.1.1. ประเภทของฝุ่นละออง 

ฝุ่นขนาดเล็กแบ่งตามค่ามาตราฐานฐานสามารถจำแนกได้เป็น
เป็น 2 ชนิด คือ PM10 และ PM2.5 สำหรับฝุ่นหยาบ (PM10) เป็น
อนุภาคที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5-10 ไมครอน เกิดจากการจราจร
บนถนนที่ไม่ได้ลาดยาง การขนส่งวัสดุ ฝุ่นจากกิจกรรมบดย่อยหิน 
และฝุ่นละเอียด (PM 2.5) เป็นอนุภาคท่ีมเีส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 
2.5 ไมครอน มีแหล่งกำเนิดจากควันเสียรถยนต์ โรงไฟฟ้า โรงงาน
อุตสาหกรรม ควันที่เกิดจากการหุงต้มอาหารโดยใช้ฟืน นอกจากนี้
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ สารประกอบไนโตรเจนออกไซด์ และสาร 
Volatile Organic Compounds ซึ่งก็คือกลุ่มสารประกอบอินทรีย์
ที่ระเหยเป็นไอได้ง่ายที่อุณหภูมิและความดันปกติจะทำปฏิกิริยากับ
สารอ่ืนในอากาศทำให้เกิดฝุ่นละเอียดได้ 

แหล่งที่มาของฝุ่นละอองสำหรับแหล่งที่มาของฝุ่นละอองทั่วไป
ในบรรยากาศ จำแนกได้ 2 ประเภทคือ ฝุ่นละอองท่ีเกิดจากกิจกรรม
ที่มนุษย์กระทำ เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิง ได้แก่ น้ำมันเตา ถ่านหิน  
กระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม การก่อสร้างและรื้อถอน 
และฝุ่นละอองท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติเช่น เกิดจากกระแสลมพัดผ่าน
ตามธรรมชาติทำให้เกิดฝุ่น เช่น ดิน ทราย เขม่าควันจากไฟป่า ภูเขา
ไฟระเบิด ฝุ่นเกลือจากทะเล เป็นต้น 

 
 

2.1.2. แหล่งที่มาของฝุ่นละออง 

สำหรับแหล่งที่มาของฝุ่นละอองทั่วไปในบรรยากาศ จำแนกได้ 
2 ประเภทคือฝุ่นละอองที่เกิดจากกิจกรรมที่มนุษย์กระทำ เช่น การ
เผาไหม้เชื้อเพลิง ได้แก่ น้ำมันเตา ถ่านหิน  กระบวนการผลิตใน
โรงงานอุตสาหกรรม การก่อสร้างและรื ้อถอน และฝุ ่นละอองที่
เกิดขึ้นตามธรรมชาติเช่น เกิดจากกระแสลมพัดผ่านตามธรรมชาติ
ทำให้เกิดฝุ่น เช่น ดิน ทราย เขม่าควันจากไฟป่า ภูเขาไฟระเบิด ฝุ่น
เกลือจากทะเล เป็นต้น 

2.1.3. สถานการณ์คุณภาพอากาศของประเทศไทย 

คู ่ม ือมาตรฐานคณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั ่วไปได้
กำหนดค่ามาตรฐานของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนในเวลา 
24 ชั่วโมงจะต้อง ไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่า
มัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) ในเวลา 1 ปี จะต้องไม่เกิน 
0.05 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเมตร และกำหนดค่ามาตรฐานของฝุ่น
ละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ไว้ดังนี้ ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมงจะต้อง ไม่เกิน 0.05 
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic 
Mean) ในเวลา 1 ปี จะต้องไม่เกนิ 0.025 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก
เมตร[2] 

วิธ ีตรวจวัดฝุ ่นละอองในบรรยากาศตามวิธ ีมาตรฐานของ
ประเทศไทยกรมควบคุมมลพิษฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
ในประเทศไทยให้ใช้วิธีการวัดแบบระบบกราวิเมตริก (Gravimetric) 
ค ือการว ัดค ่าฝ ุ ่นละอองโดยด ูดอากาศผ ่านแผ ่นกรอง ซ ึ ่ งมี
ประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นละอองขนาด 0.3 ไมครอนได้ถึงร้อยละ 
99 และหาน้ำหนักจากแผ่นกรองนั้น และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 
2.5 ไมครอนให้ใช ้ว ิธ ีตรวจวัดมาตรฐาน Federal Reference 
Method (FRM) ตามที ่องค์กรพิทักษ์ส ิ ่งแวดล้อมแห่งประเทศ
อเมริกา (US EPA) กำหนดไว้หรือวิธีที่กรมควบคุมมลพิษประกาศไว้
ในราชกิจจานุเบกษา โดยใช้วิธีที่เทียบเท่าคือ ระบบเบต้า เร (Beta 
Ray) ระบบเทปเปอ อิลิเม้นออสซิเลติ้ง ไมโครบาลานซ์ (Tapered 
Element Oscillating Microbalance) ร ะ บ บ ไ ด โ ค โ ต มั ส 
(Dichotomous) โดยทั่วไปจะตั้งเครื่องวัดฝุ่นให้สูงจากพื้นดินอย่าง
น้อย 1.50 เมตร และไม่เกิน 6 เมตร  

2.1.4. อุณภูมิและความช้ืน 

อ ุณหภ ูมิ  (Temperature) หมายถ ึง  การว ัดค ่าเฉล ี ่ยของ
พลังงานจลน์ซึ่งเกิดขึ้นจากอะตอมแต่ละตัว หรือแต่ละโมเลกุลของ
สสาร เมื่อเราใส่พลังงานความร้อนให้กับสสาร อะตอมของมันจะ
เคล่ือนที่เร็วขึ้นทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น แต่เมื่อเราลดพลังงานความร้อน 
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อะตอมของสสารจะเคลื่อนที่ช้าลง ทำให้อุณหภูมิลดต่ำลง หน่วยที่
ใช้วัดอุณหภูมิที่คือ องศาเซลเซียส(°) องศาฟาเรนไฮต์( F) และเคล
วิน (K) 

ความชื้นสัมพัทธ์ (relative humidity, RH) หมายถึง อัตราส่วน
ระหว่างปริมาณไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศขณะนั้นต่อปริมาณไอน้ำสูงสุด
ที่อากาศจะรับได้หรือปริมาณไอน้ำอิ่มตัว ณ อุณหภูมิเดียวกัน หรือ
หาค่าได้จากอัตราส่วนระหว่างความดันไอน้ำที่ในอากาศต่อความดัน
ไอน้ำอิ ่มตัว นิยมบอกค่าเป็นร้อยละ โดยที ่ 100 %RH หมายถึง 
อากาศอิ่มตัวด้วยไอน้ำ อากาศไม่สามารถรับไอน้ำอีก หากมีไอน้ำ
เพิ่มขึ ้นอีกจะเกิดเป็นหมอก หรือไอน้ำขนาดเล็กที ่อยู ่ในสถานะ
ของเหลวกระจายในอากาศ[3] 

การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่ส่งผลต่อความชื้นสัมพัทธ์ใน
อากาศ มีลักษณะการเปล่ียนดังนี้  

1.ถ้าอุณหภูมิลดต่ำลง ค่าความช้ืนสัมพัทธ์จะมากขึ้น เนื่องจาก
เมื่ออากาศเย็นนตัวลงปริมาตรของอากาศจะหดตัว จำนวนไอน้ำที่มี
อยู่จึงมีจำนวนต่อพ้ืนที่มากขึ้น ในขณะที่อากาศก็จะรับไอน้ำได้ลดลง 

2.ถ้าอุณหภูมิเพ่ิมขึ้น ค่าความช้ืนสัมพัทธ์จะต่ำลง เนื่องจากเม่ือ
อุณหภูมิเพ่ิมขึ้นปริมาตรของอากาศจะขยายตัวมากขึ้น ปริมาตรของ
อากาศจะขยายตัวมากขึ้น ทำให้อากาศสามารถรับไอน้ำได้มากขึ้น  

2.2. ทฤษฎีโมเดลสมการโครงสร้าง  

ทฤษฎ ี โ ม เดลสมการ โคร งสร ้ า ง  (Structural Equation 
Modeling : SEM) เป็นเทคนิคทางสถิติที ่ได้ร ับความนิยมอย่าง
แพร่หลาย เนื่องจากเป็นวิธีการทางสถิติที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์
โครงสร้าง หรือยืนยันโครงสร้างของทฤษฎีว่าสามารถนำไปใช้กับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ได้ และที ่สำคัญการวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้างเป็นวิธีการที่สามารถยืดหยุ่นข้อตกลงเบื้อต้น โดยยอมให้
ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้จากการวัดตัวแปรสังเกตได้แต่ละ
ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันได้ จึงทำให้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น 

ในการวิเคราะห์โมเดลโครงสร้าง SEM สิ่งสำคัญที่ควรทราบ
ก่อนการวิเคราะห์ คือ โมเดลโครงสร้าง SEM นั้นเป็นเครื่องมือที่ใช้
ในการตรวจสอบว่าโมเดลโครงสร้างที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ ในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง
เป็นเพียงวิธีการหนึ่งที่ใช้ยืนยันความสอดคล้องของทฤษฎีกับข้อมูล
ที ่ เก ็บรวบรวมมาได้ ส่วนผลการวิเคราะห์โมเดลโครงสร้างที่
พัฒนาขึ ้นจะมีความสมเหตุสมผลหรือไม่นั ้นขึ ้นอยู ่กับทฤษฎีที่
นำมาใช้ในการอ้างอิง โดยหลักการกำหนดสมมติฐานทางการวิจัย
สำหรับการวิเคราะห์โมเดลโครงสร้าง “โมเดลตามสมมติฐานมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์” หรือสามารถเขียนเป็นสมการทาง
สถิติได้ดังนี้  
แบบท่ี 1  H0 : โมเดลตามสมมติฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูล

เชิงประจักษ์ 

 H1 : โมเดลตามสมมติฐานไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 

แบบท่ี 2   H0 : เมทริกซ์ผลรวม เท่ากับ เมทริกซ์ S 
              H1 : เมทริกซ์ผลรวม ไม่เท่ากับ เมทริกซ์ S 

สำหรับขั ้นตอนการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างนั ้น มี
ขั้นตอนที่สำคัญในการวิเคราะห์ 5 ขั้นตอน ประกอบด้วยขั้นตอน
ต่าง ๆ ดังนี้  

 

 
รูปที่ 1 ขั้นตอนการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 

2.2.1. การวิเคราะห์ปัจจัย 

การวิเคราะห์ปัจจัย เป็นการวิเคราะห์เชิงสถิติที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อลดปริมาณข้อมูล หรือลดจำนวนตัวแปรในการทำวิจัย โดยการ
อาศัยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันมาสร้างเป็นปัจจัย (Factor) ที่อยู่
เบื้องหลังตัวแปรเหล่านั้น ซึ่งทำให้ผู้ทำวิจัยได้เข้าใจในโครงสร้างของ
ตัวแปรได้ดีขึ้น 

เทคนิคของการวิเคราะห์ปัจจัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis ; 
EFA) และการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 
Analysis ; CFA) 

1. การว ิ เคราะห ์ป ัจจ ัย เช ิ งสำรวจ  (Exploratory Factor 
Analysis; EFA) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสำรวจจะใช้ในกรณีที่ผู้
ศึกษาไม่มีความรู ้ หรือมีความรู ้อย่างจำกัดเกี ่ยวกับโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรเพื่อศึกษาโครงสร้างของตัวแปรและลด
จำนวนตัวแปรที่มีอยู่เดิมให้มีการรวมกันได้ 

2. การว ิ เคราะห ์ป ัจจ ัยเช ิงย ืนย ัน (Confirmatory Factor 
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Analysis; CFA) เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันจะใช้กรณี
ที ่ผู ้ศึกษาทราบโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปร หรือคาดว่า
โครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรจะใช้เป็นรูปแบบใด หรือคาดว่า
ตัวแปรใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กันมากและควรอยู่ในองค์ประกอบ
เดียวกัน หรือคาดว่ามีตัวแปรใดที่ใดไม่มีความสัมพันธ์กัน ควรจะอยู่
ต่างองค์ประกอบกัน หรือกล่าวได้ว ่าผู ้ศ ึกษาทราบโครงสร้าง
ความสัมพันธ์กันของตัวแปร หรือคาดไว้ว่าโครงสร้างความสัมพันธ์
ของตัวแปรเป็นอย่างไร และจะใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันมาตรวจสอบ หรือยืนยันความสัมพันธ์ว่าเป็นอย่างที่คาดไว้
หรือไม่ โดยการวิเคราะห์หาความตรงเชิงโครงสร้างนั้น ๆ [4] 

2.2.2.  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรเชิง
สาเหตุ 

การว ิ เ คราะห ์ เ ส ้ นทางอ ิทธ ิพล  (path analysis) แสดง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษาทดสอบความ มีนัยสำคัญด้วยสถิติ
ทดสอบที่เพื่อศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการเกิดฝุ่นในงานก่อสร้างโดยความสัมพันธ์ของตัวแปร
เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการเกิดฝุ่น โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
เครื่องมือทางเทคนิคสถิติ Structural Equation Modeling (SEM) 
ด้วยโปรแกรม Amos เพื ่อตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืน
ระหว่างโมเดลตามสมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ทำการการ
วิเคราะห์ทั ้งทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลของตัวแปร
สาเหตุ ผู้วิจัยจึงเลือกใช้ค่าดัชนี ทั้ง 6 รายการ ได้แก่  2 ,  2 
/df, GFI, AGFI, CFI และ  RMSEA มาทดสอบความสอดคล ้อง 
กลมกลืนของโมเดลตามสมมุติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ สำหรับ
เกณฑ์การพิจาราณาค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลมี
ดังนี้ 

1.ค่าไคสแควร์ (X2) การพิจรณาค่าไคสแวร์ ควรมีค่ามากกว่า 
0.05 จะแสดงว่าโมเดลมีความเหมาะสม (Goodness of Fit) และ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

2.ค่าไคสแควร์ส ัมพัทธ์ (X2/ df) การพิจารณาค่าไคสแวร์
สัมพัทธ์หรือค่า CMIN/df ควรมีค่าน้อยกว่าหรือเทียบเท่า 3.0 df ยิ่ง
มี ค่าใกล้ 0 มากเท่าไร แสดงว่าโมเดลนั ้นยิ ่งมีความกลมกลืน
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์มากขึ้นเท่านั้น 

3.ดัชนีวัดความกลมกลืน (Goodness of fit Index: GFI) ควรมี
ค่าสูงกว่า 0.90 ควรมีค่าสูงกว่า 0.90 แสดงว่าโมเดลมีความมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

4.ด ัชน ีว ัดระด ับความกลมกล ืนท ี ่ปร ับแล ้ว  (Adjusted 
Goodness of Fit Index: AGFI) เป็นการนำดัชนี GFI มาปรับแก้
โดยถึงขนาดขององศาอิสระแล้ว (df) ซึ่งรวมทั้งจำนวนตัวแปรและ
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยค่าดัชนี AFGI มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ GFI 
โดยควรมีค่าสูงกว่า 0.90 แสดงว่าโมเดลมีความมีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

5.ค ่ าด ั ชน ี ว ั ดความสอดคล ้อ ง  กลมกล ืน เช ิ งส ั มพ ัทธ์  
(Comparative Fit Index: CFI) โดยค่า CFI อยู่ระหว่าง 0 และ 1 
และหากค่า CFI มีค่าดัชนี > 0.90 เป็นระดับที่โมเดลควรถูกยอมรับ 

6.ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกำลังสองของการประมาณ ค่าความ
ค า ด เ ค ล ื ่ อ น  ( Root Mean Square Error of Approximation: 
RMSEA) โดยค่าดัชนี RMSEA จะต้องมีค่าต่ำกว่า 0.08 ถ้าค่าดัชนี 
RMSEA ยิ ่งมีค ่าใกล้ 0 มากเท่าไรแสดงว่าโมเดลนั ้นมีค ่าความ
คลาดเคลื่อนยิ่งน้อย โมเดลจึงมีความกลมกลืน สอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์มากยิ่งขึ้น 

2.2.3. แบบจำลองโมเดลสมการโครงสร้างกิจกรรมที่
เกิดฝุ่นละอองในงานก่อสร้าง 

 

รูปที่ 2  โมเดลแบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงสาเหตุ
ของกิจกรรมงานก่อสร้างที่ทำให้เกิดฝุ่นละออง 

2.3. กิจกรรมในงานก่อสร้างที่ทำใหเ้กิดฝุน่ 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงานก่อสร้างที่ทำให้เกิดฝุ่น[5-10] 
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ตารางท่ี 1 ตารางแสดงานก่อสร้างที่ทำให้เกิดฝุ่น(ต่อ) 

 

3. วิธีการดำเนินงานวจิัย 

การศึกษางานวิจัยครั ้งนี ้ เป็นการศึกษาหาความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุ ( Causal Relationship ) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบ
ความสอดคล้องของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองในแต่ละ
กิจกรรมของงานก่อสร้าง โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น  ส่วน (1) 
ประกอบด้วยการศึกษากิจกรรมในการก่อสร้างอาคารที่ก่อให้เกิดฝุ่น
ละอองในขณะทำการก่อสร้าง (2) การวัดปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น
ในขณะที่ทำการก่อสร้าง (3) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
ของข้อมูล เพื ่อให้งานวิจ ัยนี ้บรรลุเป ้าหมายและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา จึงได้แบ่งขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย
เป็น 5 ขั้นตอนดังแสดงในรูปที่ 3 

3.1. การศึกษาและทบทวนงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

ทำการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อ
ฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากิจกรรมการก่อสร้าง และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัว
แปรเชิงสาเหตุด้วยเครื่องมือทางเทคนิคสถิติ Structural Equation 
Modeling (SEM) 

 
 
 

 

รูปที่ 3 ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย 

3.2. ศึกษากิจกรรมในการก่อสร้างอาคารทีท่ำใหเ้กิดฝุ่น
ละอองในอากาศ 

ทำการศึกษากิจกรรมในการก่อสร้างอาคารที่เป็นแหล่งกำเนิด
ฝุ่นละออง โดยทำการอ้างอิงข้อมูลจากแผนงานการก่อสร้างอาคาร 
และทำการศึกษาเครื่องที่นำมาใช้ในการวัดค่าความเข้มข้นของฝุ่น
ละอองท่ีมีแหล่งกำเนิดจากกิจกรรมในการก่อสร้าง  

3.3. การทดลองวัดคา่ความเข้มข้นของฝุ่นละอองใน
หน่วยงานก่อสร้าง 

       ใช้เครื่องมือวัดค่าความเข้มข้นของฝุ่นละออง Dust stationที่
พัฒนาโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วัดค่าความ
เข้มข้นของฝุ่นละอองในหน่วยงานก่อสร้างอาคารจำนวน 4จุด วัดค่า
ความเข้มข้นของฝุ ่นละอองตลอดทุก 5 นาที ใน 8 ชั ่วโมงโดย
เคร่ืองมือวัดค่าฝุ่นมีวิธีการทำงานเบื้องต้นดังนี้ 
        3.3.1 เครื่องมือวัดค่าฝุ่นละอองเป็นเครื่องวัดสภาพแวดล้อม
และส่งข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีโครงข่ายที่ใช้พลังต่ำ NB-iot ย่อมา
จาก Narrowband Internet of Thing ซึ ่งสามารถส่งข ้อมูลที ่มี
ขนาดเล็กและมีรัศมีการรับข้อมูลของเครือข่ายต่อสถานีฐานกระจาย
ได้มากกว่า 10 กิโลเมตรซึ่งภายในเครื่องวัดประกอบด้วยเซ็นเซอร์
ว ัดค ่ าฝ ุ ่ นขนาดเส ้นผ ่ านศ ูนย ์กลาง0.3-1.0 , 1.0-2.5,2.5-10 
ไมโครเมตร ได้อยู ่ในช่วง0-500 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
สามารถวัดอุณหภูมิความชื้นวัดอุณหภูมิได้ในช่วง-40 ถึง 80องศา
เซลเซียสความคลาดเคลื่อน ±5% และสามารถวัดความชื้นสัมพัทธ์
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ในช่วง      0-100% มีความคลาดเคลื ่อน ±2%แสดงแสดงผล
ออกมาในรูปแบบตารางExcel และกราฟ 
 

 

รูปที่ 4  เคร่ืองวัดฝุ่นละออง Dust station 

3.4. การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 

เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงสาเหตุทั้งทางตรงและทางอ้อม
ที่ผลต่อการเกิดฝุ่นละอองในบริเวณก่อสร้าง โดยผู้วิจัยได้ดำเนินการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรเชิงสาเหตุด้วยเครื ่องมือทาง
เทคนิคสถิติ Structural Equation Modeling (SEM) ด้วยโปรแกรม 
Amos และสรุปผลอภิปรายผลการวิจัย โดยนำเสนอผลการวิจัยที่มี
เหตุผลประกอบตามหลักการ โดยอธิบายเนื้อหาสาระสำคัญที ่มี
ความครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยทำการศึกษาตาม
แผมงานกิจกรรมงานก่อสร้าง 

3.5. การสรุปและอภิปรายผล 

ในการศึกษางานวิจัยได้ทำการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อฝุ่นละออง
จากกิจกรรมก่อสร้างได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณฝุ่นละออง
ขนาดเล็กไม่เกิน 1 ไมครอน 2.5 ไมครอน และไม่เกิน 10 ไมครอน 
พื้นที่ศึกษาเป็นอาคารก่อสร้างที่กำลังทำการก่อสร้าง โดยมีขั้นตอน
การดำเนินงานทั้งหมด 5 ขั้นตอนดังนี้ ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
ศึกษากิจกรรมก่อสร้างที่ทำให้เกิดฝุ่นละออง/ศึกษาเครื่องมือวัดฝุ่น
ละออง และศึกษาเครื ่องมือวัดฝุ ่นละอองวางแผนการเก็บข้อมูล 
ติดตั้งเครื่องมือวัดเพื่อทำการเก็บข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล และทำ
การวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวม สรุปผลการวิจัย  

4. ผลการวิจัย 

4.1. สรุปกระบวนการ 

จากการเก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องมือวัดฝุ่นละอองไปวัดค่าฝุ่น
ละอองที่เกิดขึ้นในขณะทำกิจกรรมก่อสร้างในเวลา8.00น.ถึง17.00
น. ประกอบด้วยงาน 4 ได้แก่งานก่ออิฐ งานฝ้า งานเชื่อมราวเหล็ก
และงานขนส่งวัสดุ สำหรับตัวแปรสังเกตได้ที่นำมาวิเคราะห์และหา
ความสัมพันธ์รมีจำนวน5ตัวแปรประกอบด้วย ค่าฝุ่นละอองขนาด
1,2.5,10 ไมครอน อุณหภูมิ และความช้ืนสัมพัทธ์ 

4.2. ผลการวิเคราะห ์

ผลจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของโมเดลที่สร้างขึ้นมาดัง
แสดงในรูปที่ 5 ผลการวิเคราะห์โมเดลแบบจำลองความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยเชิงสาเหตุที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองในงานก่อสร้าง 

 
รูปที่ 5  ผลการวิเคราะห์โมเดลแบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองในงานก่อสร้าง 

จากโมเดลผู้วิจัยได้กำหนดตัวแปรแฝงจำนวน 4 ตัวแปรได้แก่ 
Brick work, Welding work, Transport, System work พบว่าค่า
น้ำหนักปัจจัยของฝุ ่นละอองpm10t  พบว่าน้ำหนักปัจจัยของ
กิจกรรมงานก่ออิฐมีตัวแปรสังเกตได้5ตัว เรียงตามค่าน้ำหนักปัจจัย
มากไปน้อยได้แก่ pm2.5b, pm10b, pm1b, Rhb, Tb 

น้ำหนักปัจจัยของงานก่ออิฐมีตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัว เรียงค่า
น้ำหนักปัจจัยมากไปหาน้อยดังนี้ pm2.5t, pm10b, pm1b, Rhb, 
Tb 

น้ำหนักปัจจัยของงานเชื่อมมีตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัว เรียงค่า
น้ำหนักปัจจ ัยมากไปหาน้อยดังน ี ้ pm2.5w, pm10w, pm1w, 
Rhw, Tw 

น้ำหนักปัจจัยของงานขนส่งมีตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัว เรียงค่า
น้ำหนักปัจจัยมากไปหาน้อยดังนี้ pm2.5t, pm10t, pm1t, Tt, Rht 

น้ำหนักปัจจัยของงานขนส่งมีตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัว เรียงค่า
น้ำหนักปัจจัยมากไปหาน้อยดังนี ้ pm2.5s, pm10s, pm1s, Ts, 
Rhs 

ปัจจัยที่มีผลต่อฝุ่นละอองในโครงการก่อสร้างโดยเก็บข้อมูล
จากกิจกรรมก่อสร้างที่เกิดขึ้น 4 กิจกรรมประกอบด้วยงานก่ออิฐ 
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งานเชื่อม งานขนส่ง งานระบบ มีตัวแปรสังเกตุได้จำนวน20ตัวแปร 
ปัจจัยแฝงที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มสาเหตุของการเกิดฝุ่นละอองใน
โครงการก่อสร้างเรียงจากมากไปน้อยโดยไม่คิดเครื่องหมายได้แก่ 
งานก่ออิฐ(0.49) งานเชื่อม(0.35) งานขนส่ง(0.36) และงานระบบ
(0.28) 

4.3. ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษานี้มีการเก็บข้อมูลโดยเครื่องวัดฝุ่นพบว่าอาคาร
ก่อสร้างมีขนาดใหญ่ และจำนวนเครื่องวัดฝุ่นละอองมีจำนวนจำกัด 
อาจทำให้ไม่เพียงพอต่อการวัดปริมาณฝุ ่นละอองที ่เกิดขึ ้นใน
กิจกรรมก่อสร้างที่ทำพร้อมๆกัน และในบางกิจกรรมก่อสร้างใช้
ระยะเวลาในการทำงานไม่เท่ากัน หากเก็บข้อมูลในระยะยาวอาจจะ
ได้ค่าที่แม่นยำขึ้น ในศึกษาโมเดลแบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองในงานก่อสร้างนี้เป็นเพียงแนว
ทางการวิเคราะห์ปัจจัยที ่มีตัวแปรสังเกตได้จากการวัดค่าโดย
เครื่องวัดฝุ่นละอองเท่านั้น หากในอนาคตมีการรวบรวมข้อมูลจาก
เคร่ืองวัดฝุ่นหรือวิธีการวัดฝุ่นอ่ืนๆ อาจทำให้ศึกษาปัจจัยสาเหตุของ
การเกิดฝุ่นละอองมีมากขึ้น และต้องปรับปรุงแบบโมเดลให้มีความ
เหมาะสมต่อไป 

5. บทสรุป 

การสร้างแบบจำลองโดยการเก็บข้อมูลจากเครื่องวัดฝุ่นใน
กิจกรรมก่อสร้างอาคารที่ดำเนินการก่อสร้างอยู่เพื่อวิเคราะห์ศึกษา
ปัจจัยสาเหตุที่ทำให้เกิดฝุ่นในแต่ละกิจกรรมของงานก่อสร้าง พบว่า
กิจกรรมที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองคืองานก่ออิฐ โดย
ที่มาของฝุ่นละอองในงานก่ออิฐคือการผสมปูน รองลองมาคืองาน
เชื่อม(เชื่อมราวระเบียง,แบบเทคอนกรีตPrecast) งานขนส่ง และ
งานระบบ(สกัดผนังฝากท่อไฟฟ้าและประปา) จะเห็นได้ว่างานก่ออิฐ
และงานเชื่อมราวระเบียงเป็นงานที่อยู่ในหมวดงานสถาปัตยกรรม 
ซึ ่งทำให้พบว่าในก่อสร้างประกอบไปด้วยงานหมวดโครงสร้าง 
สถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล หากสามารถลดปริมาณ
ฝุ ่นละอองที ่เกิดจากหมวดงานสถาปัตยกรรมได้จะทำให้ค่าฝุ่น
ละอองที่เกิดขึ้นโดยภายในโครงการก่อสร้างลดลง อย่างไรก็ตามใน
การทำงานตามแผนงานก่อสร้างจะต้องมีการวางแผนการทำงาน
ควบคู่กับการรักษาสภาพแวดล้อมรอบๆ ของอาคารก่อสร้าง หาก
ขาดการควบคุมย่อมส่งผลกระทบต่อทัศนวิสัยการมองเห็นทำให้เกิด
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การประยุกต์ใช้เศษพลาสติกชนิด UPVC ในวัสดุมอร์ตาร์งานก่อฉาบ 
UTILIZATION OF UNPLASTICIZED POLYVINYL CHLORIDE (UPVC) WASTE IN MASONRY MORTAR 
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บทคัดย่อ 
บทความน้ีได้ทำการศึกษาการนำเศษพลาสติกชนิด Unplasticized Polyvinyl Chloride (UPVC) ที่เกิดจากกระบวนการตัดประตูหรือหน้าต่าง

ที่ผลิตด้วย UPVC มาใช้งานในวัสดุมอร์ตาร์สำหรับงานก่อฉาบเพื่อลดเศษเหลือทิ้งสู่ธรรมชาติ เศษผง UPVC ถูกนำไปแทนที่ทรายในอัตราส่วนร้อย
ละ0 5 10 15 และ 20 โดยน้ำหนัก เปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำเพื่อควบคุมค่าการไหลที่ร้อยละ 115±5 ผลการศึกษาพบว่ามอร์ตาร์ที่มีเศษ UPVC มี
หน่วยน้ำหนักลดลงตามลำดับจาก 2150 กก/ม3 ถึง 1820 กก/ม3 มีค่าการดูดซึมน้ำเพ่ิมมากขึ้นเนื่องจากมีปริมาณโพรงท่ีเพ่ิมมากขึ้น และมีค่ากำลัง
รับแรงอัดลดลงจาก 468 กก/ซม2 เป็น 410 341 254 และ 180 กก/ซม2  พบว่าค่ากำลังอัดของมอร์ตาร์ที่มีส่วนผสมของเศษ UPVC สูงกว่าเกณฑ์
ใช้งานท่ีกำหนดโดยมาตรฐานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังพบว่าการใช้เศษ UPVC ในอัตราส่วนร้อยละ 5 และ 10 สามารถลดการหดตัวแห้งของมอร์
ตาร์ได้ จะเห็นได้ว่าสามารถใช้เศษผง UPVC  ในวัสดุมอร์ตาร์สำหรับงานก่อและฉาบได้ในปริมาณไม่เกินร้อยละ 10 โดยน้ำหนัก โดยยังคงคุณสมบัติ
ของวัสดุให้เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม การใช้เศษ UPVC ในวัสดุก่อสร้างถือเป็นการลดการเหลือทิ้งเศษวัสดุพลาสติกสู่ธรรมชาติและเพ่ิม
คุณค่าของวัสดุเหลือทิ้งและวัสดุมอร์ตาร์ให้มีความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
คำสำคัญ: มอร์ตาร์, เศษพลาสติก, ยูพีวีซี, งานก่อฉาบ, คอนกรีตเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

Abstract 
This article presents the using of wasted unplasticized polyvinyl chloride (UPVC) plastic from cutting process of doors and 

windows made from UPVC in masonry work mortar to reduce the plastic disposal to environmental.  Wasted fine crushed 
UPVC was replaced to sand in percentage of 0, 5, 10, 15 and 20 % wt.  Flow of mortar was controlled at 115± 5 %  by using 
water adjustment.  The result showing the mortar in addition of used percentage UPVC having the reduction of density from 
2150 kg/m3 to 1820 kg/m3, increasing of water absorption due to higher porosity, and decreasing of compressive strength 
from 468 to 410 , 341 , 254 and 180 kg/cm2.  The compressive strength of UPVC-mortar presented higher value from Thai 
industrial standard. Moreover, the using of 5-10% of UPVC in mortar can reduce the drying shrinkage. It can be note that the 
masonry mortar can compose wasted fine crushed UPVC in quantity of 10%wt. with maintain acceptable mechanical property 
related to Thai industrial standard. And using of UPVC in construction material is reduce the wasted disposal to environmental 
and promote value of industrial waste and mortar work to green construction material. 

Keywords: mortar, plastic waste, UPVC, masonry, green concrete 
 

1. บทนำ 

ในปัจจุบันนี้อุตสาหกรรมการก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาก้าวหน้าอย่างมาก ทั้งในด้านของเทคนิค วิธีการก่อสร้าง รวม
ไปถึงประเภทและชนิดของวัสดุ นอกจากนี้อุตสาหกรรมการก่อสร้าง
ยังมีการเติบโตที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความต้องการ
วัสดุการก่อสร้างมีเพิ่มมากขึ้นตามมาด้วย รวมถึงวัสดุก่อสร้างใน
กลุ่มมอร์ต้าร์ ที่ถือว่าเป็นวัสดุที่มีความสำคัญและมีความต้องการ
เพื่อใช้ในงานก่อฉาบตกแต่งผิวโครงสร้างและงานผนังอาคาร โดยใน
มอร์ต้านั้นประกอบไปด้วยส่วนผสมของ ปูนซีเมนต์ ทรายและน้ำ ซึ่ง
ทรายเป็นทรัพยากรณ์ทางธรรมชาติที่เมื่อมีการนำมาใช้มากขึ้นจะ
ทำให้จำนวนลดลงตามกาลเวลา ไม่สามารถผลิตสร้างขึ้นมาทดแทน

ได้ทันที อีกทั้งกระบวนการผลิตทรายมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
เช่น การทรุดตัวของผิวดินในระยะยาว ทำให้ในปัจจุบันมีการค้นคว้า 
วิเคราะห์ วิจัย เพื่อหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมาใช้ทดแทนวัสดุที่ได้จาก
ธรรมชาติ เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่ใช้เพิ่มมากขึ้น
ดังที่กล่าวมา  

Unplasticized Polyvinyl Chloride (UPVC) เป็นวัสดุหนึ่งที่
เป็นที่นิยมในกระบวนการผลิตประตูและหน้าต่าง ซึ่งในกระบวนการ
ผลิตประตูหรือหน้าต่างด้วย UPVC นั้น จะทำให้เกิดเศษชิ้นส่วน
สั้นๆจากกระบวนการตัด รวมถึงเศษของขี้เลื่อยละเอียดจำนวนมาก
ที่ไม่สามารถนำใช้งานอื่นๆได้ เศษวัสดุเหล่านี้สามารถรีไซเคิลผ่าน
กระบวนการขึ้นรูปใหม่ได้ แต่การรวบรวมเศษวัสดุจากหลายแห่ง 
หลายโรงงานเพื่อให้ได้ปริมาณเพียงพอให้คุ้มค่าต่อการขนส่งไปขึ้น
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รูปใหม่นั้นยังเป็นไปได้ยาก ดังนั้นพลาสติกประเภทนี้ยังมีการกำจัด
โดยวิธีการฝังกลบ (landfill) ซึ่งวิธีนี้มีผลต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมอัน
เนื่องมาจากอัตราการย่อยสลายช้า อีกทั้งขยะพลาสติกอาจขัดขวาง
การไหลของน้ำ ทำให้อัตราการแทรกซึมของน้ำฝนลดลง ส่งผลให้
ความอุดมสมบูรณ์ของดินเสื่อมสภาพลง และยังสามารถขัดขวาง
การเคล ื ่อนท ี ่ของรากต ้นไม้  นอกจากน ี ้ขยะพลาสต ิกย ังมี
องค์ประกอบที่เป็นพิษต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ ่งแคดเมียมและ
ตะกั่ว ซึ่งสามารถผสมกับน้ำฝนและก่อให้เกิดมลพิษในดินและน้ำได้ 
ซึ ่งหากเราสามารถนำขยะพลาสติกนี ้กลับมาใช้ใหม่ได้ เราจะ
สามารถลดมลพิษที่เกิดจากการฝั่งกลบขยะพลาสติก รวมทั้งยัง
สามารถลดค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปในกระบวนการฝังกลบได้อีกด้วย 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงนำมาสู่แนวความคิดในการศึกษาการ
ประยุกต์ใช้เศษพลาสติกชนิด UPVC ที ่ย่อยสลายได้ยาก ไม่ทำ
ปฏิกิริยา มาผสมในมอร์ตาร์ใช้แทนที่ทรายในวัสดุมอร์ตาร์งานก่อ
ฉาบ เพื่อลดการใช้วัสดุทรัพยากรณ์ธรรมชาติ และเป็นการนำวัสดุ
เหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์อีกด้วย 
2. การเตียมตัวอย่างและการทดสอบ  

2.1. วัสดุที่ใช้ในการทดสอบ 
2.1.1. ปูนซีเมนต์ 

ปูนซีเมนต์ที ่ใช้ในการทดสอบเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ประเภท 1  

2.1.2. ทราย 
ทรายอยู่ในสภาพอิ่มตัวผิวแห้ง (SSD) มีค่าโมดูลัสความละอียด

เท่ากับ 3.27 
2.1.3. เศษ UPVC 

เศษขยะพลาสติกชนิด Unplasticized Polyvinyl Chloride 
(UPVC) สภาพแห้งในอากาศ ซึ่งนำมาจากโรงงานของ หจก. ที.โอ.
พี.กลาส ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม มีค่า
หน่วยน้ำหนักกระทุ้งแน่นเท่ากับ 128.6 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
ค่าความถ่วงจำเพาะเท่ากับ 0.646 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

 
 

รูปที่ 1  ลักษณะทางกายภาพของเศษ UPVC 

2.2. การเตรียมตัวอย่าง 
ทำการเตียมวัสดุตามสัดส่วนผสมดังตารางที่ 1 

2.2.1. นำปูนและน้ำในแต่ละมิกซ์ดีไซด์ลงไปผสมให้เข้า
กัน 

2.2.2. นำเศษพลาสติกและทรายมาผสมกันให้เข้ากัน
ตามมิกซ์ดีไซน์ก่อนแล้วจึงเทลงไปในเคร่ืองผสม 

2.2.3. นำมอร์ต้าร์ที่ผสมเสร็จแล้วนำใส่เคร่ืองทดสอบ
เพ่ือหาการไหลแผ่ กระทุ้งมอร์ต้าร์ให้แน่นพอดี 

2.2.4. วัดค่าการไหลแผ่จากขอบไปจนถึงขอบที่ตรงกัน
ข้ามกันทุกมิกส์ที่ผสม 

2.2.5. นำมอร์ต้าที่ผสมเสร็จแล้วไปใส่ในแบบ ทำการ
กระทุ้งมอร์ต้าร์ 16 คร้ังต่อ 1 ชั้น โดยตัวอย่างแต่ล่ะตัวอย่างกระทุ้ง 2 

ชั้นเพ่ือการกระจายตัวของมอร์ต้าร์ลงไปทั่วในแบบได้เท่ากัน  
2.2.6. นำแบบมาวางบนเคร่ืองส่ันปล่อยไว้ 10 วินาที 
2.2.7. นำแบบมาหุ้มด้วยพลาสติกปล่อยไว้ 24 ชั่วโมง 

แล้วมาถอดแบบเพ่ือจะได้นำไปบ่มในน้ำ 
2.2.8. นำไปบ่มน้ำจนถึงอายุทดสอบ 

ตารางที่ 1  สัดส่วนผสมต่อ 1 ลูกบาศก์เมตร 

ร้อยละการ
แทนท่ีด้วย 

UPVC 

น้ำ 
(กก.) 

ปูนซีเมนต์ 
(กก.) 

ทราย 
(กก.) 

UPVC 
(กก.) 

0 266.8 550.0 1512.5 0.0 
5 266.8 550.0 1436.9 18.9 
10 266.8 550.0 1361.3 37.8 
15 266.8 550.0 1285.6 56.7 
20 266.8 550.0 1210.0 75.6 

2.3. วิธีการทดสอบ 
2.3.1. การทดสอบการไหลแผ่ 

การทดสอบการไหลแผ่ของมอร์ตาร์เป็นไปตาม
มาตรฐาน ASTM C1437  

2.3.2. การทดสอบกำลังรับแรงอัด และโมดูลัสแตกร้าว 
ทำการทดสอบที่อายุ 7 และ 28 วัน โดยใช้ค่า

กำลังรับแรงอัดเฉลี่ยสามตัวอย่าง โดยการทดสอบกำลังอัดเป็นไป
ตามมาตรฐาน ASTM C109 จะใช้ตัวอย่างเป็นมอร์ตาร์ขนาด 50 × 
50 × 50 มม. และการทดสอบโมดูลัสแตกร้าวเป็นไปตามมาตรฐาน 
ASTM C293M-16 ใช้ตัวอย่างเป็นมอร์ตาร์ทรงกระบอกขนาด 50 × 
100 มม. 

2.3.3. การทดสอบโพรงและการดูดซับน้ำ 
การทดสอบปริมาณโพรงและการดูดซับน้ำของ

มอร์ตาร์เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM C642 ใช้ตัวอย่างมอร์ตาร์ 
ขนาด 50 x 50 x 50 มม. ที่อายุ 28 วัน 

2.3.4. การทดสอบการหดตัว 
การทดสอบการหดต ัวของมอร ์ตา ร์ ตาม
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มาตรฐาน ASTM C490 โดยใช้เครื่องมือวัดการยืดหดตัว ของแท่ง
มอร์ตาร์โดยใช้แบบหล่อ 25 x 25 x 285 มม. โดยทำการหล่อมอร์
ตาร์ได้เวลา 1 วัน แล้วมาถอดแบบและวัดค่าการหดตัวตั้งแต่ 1 3 7 
14 และ28 วัน 

3. ผลการทดสอบ 

3.1. การไหลแผ ่

จากการทดสอบพบว่าค่าการไหลแผ่ของมอร์ตาร์ที่มีการแทนที่
ทรายด้วย UPVC ที่ร้อยละ 0 5 และ 10 มีค่าลดลงอย่างชัดเจนจา
กร้อละ 114 เป็น 69 และ 28 ตามลำดับ เมื่อปริมาณการแทนท่ี
เท่ากับร้อยละ 15 และ 20 วัสดุไม่มีค่าการไหลแผ่ดังแสดงในรูปที่ 1 

 
รูปที่ 2  ค่าการไหลของมอร์ตาร์ที่ผสมเศษ UPVC 

การลดลงของค่าการไหลแผ่อาจเกิดจากรูปร่างเหลี ่ยมของ 
UPVC ดังแสดงในรูปที่ 1 ที่แตกต่างการรูปทรงกลมของทราย จึงทำ
ให้เกิดการขัดกันของเนื้อวัสดุได้มากขึ้น จึงทำให้ความสามารถใน
การไหลแผ่ลดลง นอกจากนี้ผิวของเศษพลาสติกที่อยู่ในสภาพแห้ง
และมีผิวขรุขระอาจเกิดการดูดน้ำจากส่วนผสมบางส่วน ทำให้
สัดส่วนของน้ำลดลง ส่งผลต่อค่าการไหลแผ่ที่ลดลงด้วย 

3.2. โพรง การดูดซึม และน้ำหน่วยนำ้หนกั 
วัสดุที่มีการแทนที่ทรายด้วย UPVC พบว่ามีปริมาณโพรงและ

การดูดซึมน้ำที่เพิ่มขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 3 เมื่อการแทนที่ด้วย UPVC 
เพิ่มขึ้นเท่ากับ 0 5 10 15 และ 20 ทำให้โพรงเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 
17.3 17.5 18.0 18.5 และ 19.4 ตามลำดับ และค่าการดูดซึมน้ำ
เพ่ิมขึ้นสอดคล้องกับปริมาณโพรง 

 
รูปที่ 3 โพรงและการดูดซึมน้ำของมอร์ตาร์ที่ผสมเศษ UPVC 

การแทนที่ทรายด้วย UPVC ยังพบว่าทำให้หน่วยน้ำหนักของ
มอร์ตาร์ลดลง ดังแสดงในรูปที่ 4 โดยหน่วยน้ำหนักแห้งลดลงจาก 
1946 เป็น 1895 1866 1815 และ 1744 กก./ลบ.ม. ตามลำดับ 

 
รูปที่ 4  หน่วยน้ำหนักของมอร์ตาร์ที่ผสมเศษ UPVC 

การแทนที่ทรายด้วย UPVC ที่มีน้ำหนักเบากว่าส่งผลต่อการ
ลดลงของหน่วยน้ำหนัก นอกจากนี้ความสามารถการทำงานได้ที่
ลดลงของมอร์ตาร์ที ่ผสม UPVC ที่มีรูปร่างเป็นเหลี่ยมแบนและ
ขรุขระส่งผลให้การอัดแน่นของเนื้อวัสดุลดลง ทำให้หน่วยน้ำหนัก
ลดลง และเพ่ิมช่องว่างในเน้ือมอร์ตาร์ โดยเฉพาะบริเวณรอยต่อที่ผิว 
UPVC กับซีเมนต์เพสต์ (ITZ Zone) จึงส่งผลให้มีปริมาณโพรงและ
การดูดซึมน้ำเพ่ิมขึ้น 

3.3. กำลังรับแรงอัดและโมดูลัสแตกร้าว 
การแทนที่ทรายด้วย UPVC ส่งผลให้มอร์ตาร์มีกำลังลดลง

อย่างชัดเจน  ที่อายุ 7 และ 28 วันมีแนวโน้มลดลงตามปริมาณ 
UPVC ที่เพ่ิมขึ้น โดยท่ีอายุ 28 วัน ค่ากำลังรับแรงอัดลดลงจาก 468 
เป็น 181 กก./ตร.ซม. ส่วนค่าโมดูลัสแตกร้าว (กำลังดัด) มีค่าลดลง
ไม่มากจาก 85 เป็น76 กก./ตร.ซม.เมื่อใช้ UPVC แทนที่ทราย 20 
เปอร์เซ็นต์ ดังแสดงในรูปที่ 5  
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รูปที่ 5  กำลังของมอร์ตาร์ที่ผสมเศษ UPVC 

เศษ UPVC มีความแข็งแรงน้อยกว่าทราย และยังทำให้มอร์มี
ปริมาณโพรงเพ่ิมขึ้นจึงส่งผลให้กำลังรับแรงอัดลดลงอย่างชัดเจน แต่
ค่ากำลังรับแรงอัดที่ UPVC ร้อยละ 20 เท่ากับ 181 กก./ตร.ซม. 
นั้น ยังสามารถนำไปใช้งานงานฉาบได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
ไทย (มอก. 1776-2542) เมื ่อพิจารณากำลังดัดพบว่ามีค่าลดลง
เล็กน้อย แต่เมื่อเทียบอัตราส่วนของกำลังดัดต่อกำลังอัดกลับพบว่ามี
ค่าเพิ่มขึ้นตามปริมาณ UPVC ที่ร้อยละ 18 20 23 31 และ 42 เมื่อ
ผสม UPVC ที ่ร ้อยละ 0 5 10 15 และ 20 ตามลำดับ การคง
ความสามารถในการรับแรงดัดของมอร์ตาร์อาจเกิดจากเศษ UPVC 
ที่มีลักษณะกายภาพที่มีผิวขรุขระและเรียวยาว จึงทำหน้าที่คล้าย
เส้นใยในเนื้อวัสดุ ส่งผลให้สามารถรับแรงดึงได้ถึงแม้กำลังรับแรงอัด
ของเนื้อมอร์ตาร์จะลดลง 

3.4. การหดตัวแห้ง 

การหดตัวแห้งของมอร์ตาร์ที่มีการแทนที่ทรายด้วย UPVC ที่
อายุ 1, 3, 7, 14 และ 28 แสดงในรูปที่ 6 โดยพบว่าการผสม UPVC 
ร้อยละ 5 10 และ 15 มีการหดตัวแห้งในช่วง 14 วัน น้อยกว่าไม่ผสม 
UPVC แต่ที่อายุ 21 และ 28 วัน กลับมีค่ามากกว่าเล็กน้อยในส่วน
การผสม UPVC ร้อยละ 20 พบว่าส่งผลให้การหดตัวแห้งเพ่ิมขึ้น
อย่างชัดเจน 

 
รูปที่ 6  การหดตัวแห้งของมอร์ตาร์ที่ผสมเศษ UPVC 

ถึงแม้การผสม UPVC จะทำให้กำลังอัดลดลงและปริมาณโพรง

เพิ่มขึ้น แต่กลับพบว่าที่การผสมไม่เกินร้อยละ15 ในช่วง 14 วัน 
และร้อยละ 5 ในช่วง 28 วันกลับช่วงลดการหดตัวแห้งของมอร์ตาร์
ได้ ซึ่งอาจเกิดจากพฤติกรรมแบบเส้นใยของ UPVC ที่ช่วงต้านทาน
แรงดึงจากการหดตัวจึงทำให้การหดตัวแห้งลดลง โดยจะเห็นจากค่า
อัตราส่วนแรงดัดต่อแรงอัดที่เพ่ิมขึ้นเมื่อผสม UPVC ในมอร์ตาร์ตา 

4. สรุปผลการทดสอบและข้อเสนอแนะ 

เศษ UPVC ที่เหลือทิ้งจากการตัดไส สามารถที่จะนำมาใช้ใน
วัสดุก่อสร้างได้ โดยเฉพาะวัสดุสำหรับงานก่อและฉาบ พบว่าการ
ผสม UPVC ไม่เกินร้อยละ 20 ทำให้ได้วัสดุมอร์ตาร์สำหรับงานฉาบ
ได้ และการผสม UPVC ไม่เกินร้อยละ 10 ทำให้ได้วัสดุมอร์ตาร์
สำหรับงานก่อและฉาบได้ โดยมีกำลังรับแรงอัดและการดูดซึมน้ำที่
อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ และยังสามารถลดการหดตัวแห้งที่เป็นสาเหตุ
ของการแตกร้าวในงานฉาบได้ การนำเศษวัสดุก่อสร้างกลับมาใช้
ใหม่เป็นการสร้างคุณค่าของเศษเหลือทิ ้งและเป็นการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมได้ดี 

5. กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้ได้รับความกรุณาอย่างสูงจากภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
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แบบจำลองเพื่อศกึษาความสามารถการเป็นฉนวนกันความร้อนของหลังคาเขียว 
MODELLING FOR STUDY THE THERMAL CONDUCTION OF MODULAR GREEN ROOF 

ฐาปกรณ์ สากลปัญญา1 และ วิรุฬห์ คำชุม1 * 
1 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, คณะวิศวกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย 

*Corresponding author address: viroon.ka@kmitl.ac.th 

บทคัดย่อ 

การเติบโตของชุมชนเมือง ทำให้พ้ืนที่สีเขียวมีบริเวณลดน้อยลง และก่อให้เกิดปรากฏการณ์เกาะความร้อน ส่งผลให้ปริมาณความร้อนเพ่ิมสูงขึ้น
ทั้งภายนอกและภายในอาคาร หลังคาเขียวหรือหลังคาที่มีพืชปกคลุมสามารถช่วยบรรเทาผลกระทบเกาะความร้อนและเป็นฉนวนป้องกันความร้อน
จากอากาศภายนอกเข้าสู่ตัวอาคาร ประสิทธิภาพการป้องกันความร้อนของหลังคาเขียวนี้อาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นกับการเจริญเติบโตของพืชบนหลังคา 
งานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาประสิทธิภาพการป้องกันความร้อนของดินและพืช จากแบบจำลองหลังคาเขียว โดยคำนึงผลการเปลี่ยนแปลงจากการเติบโต
ของพืชต่อการเป็นฉนวนป้องกันความร้อนของหลังคาเขียว สร้างแบบจำลองหลังคาจากคอนกรีตเพ่ือจำลองหลังคาชั้นดาดฟ้าของอาคาร และทำการ
ปลูกหญ้าแพรกอยู่ด้านบนเพื่อจำลองเป็นหลังคาเขียวชนิดไม่ใช้สอย มีการพัฒนาอุปกรณ์สำหรับตรวจวัดค่าอุณหภูมิแบบสามารถเก็บค่าได้จาก 
Arduino ทดสอบด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณด้านบนและด้านล่างของหลังคา ทำการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบอุณหภูมิความร้อนระหว่างภายใน
อาคารของแบบจำลองหลังคา 3 กรณีคือ 1.หลังคาคอนกรีต หรือหลังคาชั้นดาดฟ้าของอาคาร 2.หลังคาคอนกรีตที่มีชั้นดิน โดยมีปริมาณน้ำในดิน
เปลี่ยนแปลง และ 3.หลังคาเขียว หรือหลังคาคอนกรีตที่มีชั้นดินและพืชปกคลุมผิว โดยศึกษาช่วงการเจริญเติบโตของพืชที่แตกต่างกัน จากผล
การศึกษาพบว่าหลังคาเขียวที่มีหญ้าแพรกช่วงการเจริญเติบโต 0 ถึง 21 วัน สามารถลดอุณหภูมิภายในอาคารได้มากกว่าหลังคาคอนกรีต โดยมี
ความแตกต่างกันระหว่างช่วงการเจริญเติบโตของพืชเล็กน้อย และพบว่าเมื่อปริมาณน้ำในดินลดลง ความสามารถการเป็นฉนวนป้องกันความร้อน
ของหลังคาเขียวจะมีค่าเพ่ิมสูงขึ้น 
คำสำคัญ: หลังคาเขียว, ฉนวนป้องกันความร้อน, อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ 

Abstract 

Urban growth making green areas less space and causing the phenomenon of the heat island. Green roofs or plant-covered 
roofs can help mitigate the impact of heat islands and provide insulators to prevent heat from outside the building. The 
performance of this green roof as a thermal insulator may change depending on the plant growth in the soil. This research 
focuses on the thermal protection efficiency of soil and plants. From a modular concrete roof model taking into account the 
effect of transition from plant to the thermal protection of green roofs. Roof model made of concrete to simulate the rooftop 
concrete of the building. And there is Bermuda grass planted on top to simulate an Extensive type of green roof. A device for 
measuring temperature that can be collected data is developed from the Arduino board. The method of testing was 
temperature sensors on the top and below of the rooftop were performed to compare the thermal temperature between 
the interior of the building model. Compared 3 cases: 1. A Concrete roof or a rooftop concrete of a building, 2. A concrete 
roof with a soil layer with a varying amount of water in the soil and 3. A green roof or a concrete roof with soil and plants 
covering the soil surface with consideration of different plant ages. From the results of this research, it was found that green 
roofs with plants ages 0 to 21 days can be an insulator. Reduce the temperature inside the building more than a concrete 
roof just slightly different and founded the amount of water in the soil is less water in the soil, heat insulation capacity of the 
roof is increasing. 
Keywords: Green roof, Heat insulant, Temperature sensors 

 
1. คำนำ 

หลังคาเขียว (Green roof) หลังคาของอาคารที่มีพืชปกคลมุผิว 
มีประโยชน์ต่อพื้นที่เขตเมือง เป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั ่งยืน คุณประโยชน์ของหลังคาเขียวทางด้านวิศวกรรม

โดยทั่วไปมักเกี่ยวข้องกับความสามารถในการบรรเทาผลกระทบ
จากสภาวะอุณหภูมิที ่แตกต่างระหว่างภายในและภายนอกของ
อาคาร [1] การเพิ ่มความสามารถการกักเก็บน้ำในดิน ช่วยลด
ปริมาณน้ำผิวดินในสถานการณ์พายุฝน [2] และสามารถลดปริมาณ
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ฝุ ่นควันที ่เป ็นปัญหาในเขตเมืองที ่ม ีปริมาณฝุ ่นควันสูงได้ [3] 
นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เป็นวัสดุป้องกันเสียง ลดผลกระทบจาก
ปรากฏการณ์เกาะความร้อน และฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่โดยรอบ 
[1] โดยสถานการณ์ปัจจุบัน ปรากฏการณ์เกาะความร้อน และการ
เพ่ิมขึ้นของประชากรในเขตเมือง ส่งผลให้อุณหภูมิบริเวณเขตเมืองมี
ค่าสูงขึ ้น [4] การศึกษานี ้จึงมุ ่งเน้นศึกษาความสามารถการเป็น
ฉนวนป้องกันความร้อนของหลังคาเขียว เพื ่อลดผลกระทบจาก
สภาวะอุณหภูมิความร้อน และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริเวณตัวเมือง 
โดยศึกษาความสามารถการเป็นฉนวนป้องกันความร้อนของหลังคา
เขียว ด้วยแบบจำลองหลงัคาคอนกรีต ปลูกหญ้าแพรกไว้ด้านบน ทำ
การทดสอบความสามารถการเป็นฉนวนของหลังคาด้วยการตรวจวัด
ค่าอุณหภูมิความร้อนภายในและภายนอกของอาคาร ระหว่าง
หลังคา 3 แบบคือ 1.หลังคาคอนกรีตทั่วไปหรือหลังคาชั้นดาดฟ้า
ของอาคาร 2.หลังคาคอนกรีตที ่มีชั ้นดินปกคลุม และ 3.หลังคา
คอนกรีตที่มีชั้นดินและพืชหญ้าปกคลุม 

2. วัตถุประสงค์การศกึษาวิจัย 

ศึกษาความสามารถการเป็นฉนวนป้องกันความร้อนของหลังคา
เขียว ที่มีความสัมพันธ์กับช่วงอายุของพืช และปริมาณน้ำในดินที่
เปล่ียนแปลง 

3. ทฤษฏีที่เก่ียวข้อง 

หลังคาเขียว (Green roof) มีหลากหลายชื่อเช่น vegetated 
roof covers, eco-roofs โดยแต่ละชื ่อแสดงถึงลักษณะที่มีความ
คล้ายเคียงกัน คือหลังคาที ่มีพืชพรรณอยู่ด้านบนหลังคา ซึ่งถูก
นำไปใช้งานในหลากหลายประเทศ หลากหลายสภาพภูมิอากาศ 
จากการศึกษาข้อมูลพบว่ามีการเริ่มใช้หลังคาเขียวตั้งแต่ช่วงยุคสมัย
อารยธรรมเมโสโปเตเมีย ในสวนลอยแห่งกรุงบาบิโลน ซึ่งกล่าวได้ว่า
หลังคาเขียวถือกำเนิดมานานกว่า 1,000 ปี [5] [6]  

ในยุโรป ได้มีการใช้หลังคาเขียวมาตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1960 และ
เฉพาะในป ีค .ศ .  2017 จากการสำรวจของ Green roofs for 
Heathy Cities (GRHS) ในสหรัฐอเมริกาพบว่า มีจำนวนโครงการ
หลังคาเขียวกว่า 1,000 โครงการ เฉพาะใน 39 รัฐของสหรัฐอเมริกา 
ครอบคลุมพื้นที่หลังคามากถึง 502,000 ตารางเมตร และในบาง
เมืองได้มีการออกกฎหมายที่ส่งเสริมและจูงใจในการก่อสร้างเพื่อใช้
หลังคาเขียว [7] และสำหรับหลังคาเขียวในประเทศไทย มีการใช้
มาแล้วประมาณ 30 กว่าปี โดยเริ่มต้นนั้นเป็นเพียงการตกแต่ง และ
ใช้ประโยชน์จากพื ้นที ่ว่างบนหลังคาหรือชั ้นดาดฟ้า [8] โดยใน
ปัจจุบันมีการก่อสร้างที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ทั้งเรื่องความสามารถ
การรับน้ำหนัก การป้องกันการรั่วซึม และสามารถต่อเติมหลังคา
อาคารเดิมเพ่ือให้เหมาะสมสำหรับหลังคาเขียวได้ อีกทั้งมีเกณฑ์การ
ประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย สำหรับอาคาร
ระหว่างใช้งาน จัดทำโดยสถาบันอาคารเข ียวไทยร่วมมือกับ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และสมาคมสถาปนิกสยาม [9] ที่
กล่าวถึง ความสามารถของหลังคาเขียวซึ่งสามารถลดผลกระทบจาก
ปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมือง และหลักเกณฑ์การประเมิน
อาคารเขียวในไทยที่เกี่ยวข้องกับหลังคาเขียว ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ
แนวทางการดำเน ินการหล ั งคาเข ียว  ซ ึ ่ งคาดว ่ าจะทำใ ห้
ผู ้ประกอบการหันมาสนใจหลังคาเขียวมากยิ่งขึ้น จากการศึกษา
ความสามารถที่เป็นประโยชน์ของหลังคาเขียว อีกทั้งสามารถเป็น
คะแนนพิเศษ สำหรับการประเมินความยั ่งยืนทางพลังงานและ
ส่ิงแวดล้อมของอาคาร  

3.1. ชนิดหลังคาเขียว 

หลังคาเขียวสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิดตามลักษณะการใช้
งานและลักษณะของหลังคาเขียวดังนี้  

1. หลังคาเขียวชนิดไม่ใช้สอย (Extensive green roof) มี
ความหนาชั้นดินต่ำกว่า 200 มิลลิเมตร, น้ำหนักประมาณ 
60 ถึง 150 กิโลกรัมต่อตารางเมตร, ชนิดพืชพรรณที่
เหมาะสมเป็นพืชพรรณขนาดเล็ก (เช่น หญ้า, มอส และ
พืชสมนุไพร), มีต้นทุนการสร้างและบำรุงรักษาต่ำ [1] 

2. หลังคาเขียวชนิดใช้สอย (Intensive green roof) มีความ
หนาชั้นดินมากกว่า 200 มิลลิเมตร, ส่วนมากจะมีน้ำหนัก 
300 กิโลกรัมต่อตารางเมตร (บางกรณีต้องมีการเสริม
กำลังรับแรงของโครงสร้าง), ชนิดพืชพรรณที่เหมาะสม
เป็นพืชพรรณขนาดเล็ก-ใหญ่ (เช่น หญ้า, ไม้พุ่ม และไม้
ยืนต้น), มีต้นทุนการสร้างและบำรุงรักษาสูง [1] 

โดยการศึกษานี้เลือกจำลองหลังคาเขียว เป็นหลังคาเขียวชนิด
ไม่ใช้สอย (Extensive green roof) เนื่องจากเป็นหลังคาเขียวชนิด
ที่เน้นประโยชน์ทางด้านสิ่งแวดล้อม มีน้ำหนักที่เบา การบำรุงรักษา
ต่ำ เมื่อเทียบกับหลังคาเขียวชนิดใช้สอย 

3.2. สว่นประกอบของหลังคาเขียว 

ส่วนประกอบของหลังคาเขียวในการทดสอบนี ้ แบ่งตาม
ระดับชั้นความลึกแบ่งออกเป็น 5 ส่วนหลัก คือ 1.ชั้นพืชพรรณ 
(vegetation layer), 2 .ช ั ้นด ิน  ( substrate layer), 3 .ช ั ้นกรอง 
(filter layer), 4.ชั้นระบายน้ำ (drainage system) และ 5. ชั้นของ
พ้ืนผิวหลังคา (Roof) ดังแสดงในรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 ส่วนประกอบของหลังคาเขียว 

3.3. ประโยชน์ของหลังคาเขียว 

หลังคาเขียวสามารถช่วยบรรเทาผลกระทบจากปรากฏการณ์
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เกาะความร้อน, มลพิษในอากาศ, บรรเทาน้ำท่วมเนื่องจากฝนตกใน
ปริมาณมาก, รวมไปถึงเพิ ่มพื ้นที ่สีเขียวให้แก่ตัวเมือง และเพ่ิม
ทัศนียภาพแก่บริเวณโดยรอบ  

3.4. การถ่ายเทความร้อน 

รูปแบบการถ่ายเทความร้อนจากบริเวณหนึ่งไปยังอีกบริเวณ 
สามารถทำได้ 3 วิธี คือ  

1.การนำความร้อน (Conduction) เป็นการส่งผ่านความร้อนที่
จำเป็นต้องอาศัยตัวกลาง โดยที่ตัวกลางนั้นอยู่นิ่ง รูปร่างคงที่ เช่น
โลหะที่นำความร้อน และหลังคาเขียวที่ทำการทดสอบ 

2.การพาความร้อน (Convection) เป็นการส่งผ่านความร้อนที่
อาศัยตัวกลาง โดยที่ตัวกลางนั้นเกิดการเคลื่อนที่ เช่นการพาความ
ร้อนจากหลอดไฟความร้อนไปยังหลังคาเขียว ผ่านตัวกลางที่เป็น
อากาศเคล่ือนที่ภายในแบบจำลองการทดลอง  

3.การแผ่รังสีความร้อน (Radiation) เป็นการปล่อยพลังงาน
ความร้อนในรูปแบบของ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยไม่อาศัยตัวกลาง 
เช่น ความร้อนที่เกิดจากดวงอาทิตย์มายังโลกนั้น จะเกิดจากการแผ่
รังสีความร้อน เนื ่องจากไม่มีตัวการที ่เป็นอากาศ เดินทางผ่าน
อวกาศซ่ึงมีสภาวะเป็นสุญญากาศ  

โดยการศึกษานี้เป็นการศึกษาถึงความสามารถการเป็นฉนวน
ป้องกันความร้อนของหลังคาเขียว ในเบื้องต้นจะศึกษาด้วยการ
จำลองความร้อนของดวงอาทิตย์ จากอุณหภูมิความร้อนที่เกิดขึ้นใน
บริเวณใกล้เคียงกับพื้นผิวหลังคาทั่วไป โดยจำลองความร้อนจาก
หลอดไฟความร้อน ที่มีอุณหภูมิความร้อนประมาณ 45 องศา และ
เกิดการพาความร้อนจากหลอดไฟไปยังหลังคาเขียวด้วยตัวกลางท่ี
เป็นอากาศ และความร้อนนี้จะถูกนำความร้อนผ่านแบบจำลอง
หลังคาเขียวเข้าสู่ภายในแบบจำลองอาคารเพื่อจำลองความร้อน
สะสมระหว่างวันในอาคาร จากบริเวณผิวหลังคาเข้าสู่ภายในอาคาร 

4. การทดสอบ 

การศึกษาความสามารถการเป็นฉนวนกันความร้อน ศึกษาจาก
แบบจำลองทางกายภาพ โดยสร ้างแบบจำลองหลังคา และ
แบบจำลองอาคาร ให้ความร้อนกับบริเวณด้านบนหลังคาเป็น
ระยะเวลา 6 ชั่วโมง และทำการตรวจวัดอุณหภูมิระหว่างด้านบน
และด้านล่างของหลังคา(ด้านในอาคาร)ตลอดระยะเวลาการทดสอบ  

4.1. วัสดุอุปกรณ์การศกึษา 

4.1.1. แบบจำลองหลังคาคอนกรีตและอาคาร 

แบบจำลองหลังคาสร้างจากคอนกรีตเพื่อจำลองเป็นหลังคา
ชั้นดาดฟ้าของอาคาร มีขนาดความหนา 5 เซนติเมตร กว้าง 45 
เซนติเมตร ยาว 45 เซนติเมตร และแบบจำลองอาคารที่มีขนาด
ความกว้าง 35 เซนติเมตร ยาว 35 เซนติเมตร สูง 40 เซนติเมตร 
สร้างจากแผ่นโฟมประกอบกับไม้เพื ่อความแข็งแรง และกักเก็บ

อุณหภูมิความร้อนไว้ภายในเพื่อจำลองลักษณะของอาคารที่มีการ
สะสมความร้อนในระหว่างวัน ดังแสดงในรูปที่2 และ3 

 

 
รูปที่ 2 แบบจำลองหลังคาคอนกรีตและระบบระบายน้ำ 

 

รูปที่ 3 แบบจำลองอาคาร ประกอบจากโฟมและไม้ 

4.1.2. อุปกรณ์ตรวจวดัอุณหภูมิ 

การตรวจวัดอุณหภูมิ โดยทั่วไปเลือกใช้เทอร์โมมิเตอร์ หรือ
อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิอ่ืน แต่การทดสอบน้ีต้องการที่จะบันทึกผล 
และเปร ียบเท ียบอ ุณหภูม ิระหว ่างด ้านบนกับด ้านล ่างของ
แบบจำลองหลังคา จึงได้ทำการศึกษาและเลือกใช้อุปกรณ์ตรวจวัด
อุณหภูมิที่สามารถจัดเก็บค่าได้ จาก Microcontroller (Arduino 
board) ซึ่งทำการประยุกต์ใช้ Source Code จากบริษัทผู้ผลิต ต่อ
บอร์ด Arduino ร่วมกับบอร์ด Datalogger สำหรับการจัดเก็บค่า 
และจอ LCD เพ่ือแสดงผล โดยเซนเซอร์ตรวจวัดค่าที่เลือกใช้เป็นรุ่น 
DHT22 ที่สามารถตรวจวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ช่วง -40 ถึง 80 องศา
เซลเซียส มีความละเอียดของการวัดที่ ±0.1 องศาเซลเซียส และ
สามารถวัดค่าความชื้นในอากาศได้ โดยส่วนประกอบของอุปกรณ์
ตรวจวัดอุณหภูมินี้ได้แสดงในรูปที่ 4  
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รูปที่ 4 วัสดุอุปกรณ์สำหรับการประกอบอุปกรณ์ตรวจวัด

และจัดเก็บข้อมูลอุณหภูมิ  
           1.เซนเซอร์ DHT22 (ด้านบนซ้าย)  
           2.บอร์ด Arduino UNO (ด้านบนขวา)  
           3.บอร์ด Datalogger (ด้านล่างซ้าย)  
           4.หน้าจอ LCD (ด้านล่างขวา) 

4.1.3. แหล่งกำเนิดความร้อน 

แหล่งกำเนิดความร้อนในการทดสอบน้ีเลือกใช้ หลอดไฟความ
ร้อนขนาด 125 วัตต์ เพื ่อจำลองความร้อนจากแสงอาทิตย์ใน
ระหว่างวัน และควบคุมอุณหภูมิที่ให้แก่แบบจำลองนั้นคงที่ โดยให้
ความร้อนอยู ่ท ี ่ประมาณ 45 องศาเซลเซียส ควบคุมอุณหภูมิ
โดยรอบแบบจำลองให้อุณหภูมิคงที่ตลอดการทดสอบที่ 25 องศา
เซลเซียส เพื ่อลดความผันผวนอันเนื ่องมาจากอุณหภูมิโดยรอบ
แบบจำลอง ด้วยการเปิดเคร่ืองปรับอากาศก่อนทำการทดสอบ  

4.1.4. ชนิดพืช 

พืชที่เลือกใช้ในการทดสอบนี้ คือหญ้าแพรก (ชื่อวิทยาศาสตร์ 
Cynodon dactylon) หรือหญ้าเบอร์มิวด้า เนื ่องจากเป็นพืชที่
สามารถเติบโตได้ดี ทนทานต่อสภาวะความร้อน ความแห้งแล้ง ฟ้ืน
ตัวได้รวดเร็ว สามารถเพาะพันธุ์ได้จากเมล็ด หรือการใช้แผ่นหญ้า
ปลูก โดยหญ้าแพรกน้ีต้องการแสงแดดในปริมาณมาก เพื ่อการ
เจริญเติบโตได้ดี [10] จึงเหมาะสมกับการปลูกบนหลังคาเขียวที่
จะต้องรับแสงแดดตลอดเวลาในช่วงกลางวัน โดยในการทดสอบน้ี
จะเพาะพันธ์หญ้าแพรกจากเมล็ด เพื่อสามารถตรวจวัดอายุของพืช
ได้โดยตรง เร่ิมนับอายุของพืชจากวันที่โปรยเมล็ดพืช 

4.1.5. ดิน 

ดินที่ใช้สำหรับปลูกหญ้าแพรกในการทดสอบนี้ คือดินดำ หรือ
ดินมูลไส้เดือน (ความหนาชั้นดินประมาณ 10 เซนติเมตร) เนื่องจาก
ในดินดำนั้นมีสารอาหารที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของพืช 
สามารถระบายน้ำได้ดี ซึ่งเหมาะสมกับการปลูกหญ้าแพรก และ
สามารถหาซื้อได้สะดวก 

4.2. ขั้นตอนการทดสอบ 

เริ ่มต้นการทดสอบด้วยการติดตั ้งเซนเซอร์ว ัดอุณหภูมิใน
แบบจำลอง ที่ระยะห่างจากแบบจำลองหลังคา 2 เซนติเมตร ทั้ง
ด้านบนและล่าง ต่อสายอุปกรณ์ทั้งหมด เปิดหลอดไฟเพื่อให้ความ
ร้อนแก่แบบจำลองเป็นระยะเวลา 6 ชั่วโมง โดยอุปกรณ์ตรวจวัด
อุณหภูมิจะตรวจวัดอุณหภูมิตลอดระยะเวลาการทดสอบ ดังรูปที่ 5 
แสดงภาพขณะทำการทดสอบ โดยการทดสอบจะเป็นออกเป็น 3 
ส่วนคือ  

1. ทดสอบกรณีหลังคาคอนกรีตเปล่าเพื่อเป็นค่าอ้างอิงสำหรับ
กรณีอาคารที่ไม่มีหลังคาเขียวบนดาดฟ้า  

2. ทดสอบกรณีหลังคาคอนกรีตที่มีชั้นดิน เพ่ือศึกษาปริมาณน้ำ
ในชั้นดินเปลี่ยนแปลงจะส่งผลอย่างไรต่อความสามารถการเป็น
ฉนวนป้องกันความร้อน โดยจะตรวจสอบปริมาณน้ำในดินจาก
ค่าแรงดึงน้ำในดิน (Suction) ตรวจวัดด้วยอุปกรณ์ Tensiometer 
ที่สามารถวัดค่าแรงดึงน้ำในดินในช่วง 0 ถึง -100 kPa (ค่า Pore 
Water Pressure ที่เป็นลบ) 

3.ทดสอบกรณีหลังคาเขียว หรือหลังคาคอนกรีตที่มีชั้นดิน และ
พืชปกคลุม โดยทดสอบเพื ่อศึกษาความสามารถของพืชที่อายุ
แตกต่างกันต่อความสามารถการเป็นฉนวนป้องกันความร้อน โดย
ก่อนทำการทดสอบจะควบคุมปริมาณน้ำในดินให้ใกล้เคียงกันทุก
การทดสอบด้วยการเติมน้ำ เพื่อให้ค่าแรงดึงน้ำในดินเท่ากับ 0 kPa 
ทุกคร้ัง ก่อนทำการทดสอบ 

 

 
รูปที่ 5 ภาพขณะทำการทดสอบ 

5. ผลการทดสอบ 

ความสามารถของหลังคาเขียวสามารถป้องกันความร้อนจาก
ภายนอกอาคารเข้าสู่ภายในได้ ดังแสดงในรูปที่ 6 และ 7 โดยอายุ
ของพืชส่งผลต่อการป้องกันความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ภายใน
อาคารเล็กน้อยขณะพืชกำลังเจริญเติบโตในช่วง 21 วัน ดังแสดงใน
ร ูปท ี ่ 6 แสดงให ้ เห ็นความส ัมพ ันธ ์ระหว ่างอาย ุของพ ืชต่อ
ความสามารถป้องกันความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร พบว่าความแตกต่าง
ของอายุพืชต่อความสามารถป้องกันความร้อนเข้าสู่ตัวอาคารนั้น
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แตกต่างกันไม่เกิน 1.0 องศาเซลเซียส ในช่วงพืชกำลังเจริญเติบโต
จากเมล็ดที่ 21 วัน โดยปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการป้องกัน
ความร้อนเข้าสู่ตัวอาคารอย่างชัดเจนคือ ปริมาณน้ำในดิน โดยเมื่อ
ปริมาณน้ำในดินที่ลดต่ำลงจะส่งผลให้ความสามารถการป้องกัน
ความร้อนเพ่ิมสูงขึ้นดังรูปที่ 7 ช่วงแรงดึงน้ำในดินไม่เกิน -100  kPa 
อุณหภูมิที่ตรวจวัดได้ แตกต่างกันไม่เกิน 0.6 องศาเซียสเซียส แต่
เมื่อแรงดึงน้ำในดินที่มากกว่า -100 kPa อุณหภูมิภายในอาคารจะ
ลดลงได้มากถึง 1.1 องศาเซลเซียสเมื ่อเทียบกับอุณหภูมิภายใน
อาคารเมื่อแรงดึงน้ำในดินเท่ากับ 0 kPa 
 

รูปที่ 6 กราฟแสดงความสัมพันธ ์ระหว่างอุณหภูม ิและ
ระยะเวลาการทดสอบ ของอุณหภูมิภายในอาคาร 
กรณีหลังคาเขียวที่มีอายุพืชแตกต่างกัน  

รูปที่ 7 กราฟแสดงความสัมพันธ ์ระหว่างอุณหภูม ิและ
ระยะเวลาการทดสอบ ของอุณหภูมิภายในอาคาร
กรณีแรงดึงน้ำในดินแตกต่างกัน 

 

 

ตารางท่ี 1 ตารางสรุปผลการทดสอบ (กรณีอายุพืชแตกต่าง) 

หลังคา อายุพืช 
(วัน) 

อุณหภูมิด้านในอาคาร 
(องศาเซลเซียส)* 

คอนกรีตและชั้นดิน 0 30.5 

หลังคาเขียว 
7 30.1 
14 30.3 
21 30.2 

หมายเหตุ:  * อุณหภูมิ ณ วินาทีที่ 20,000 วินาที 

ตารางท่ี 2 ตารางสรุปผลการทดสอบ (กรณีแรงดึงน้ำในดินแตกต่าง) 

หลังคา แรงดึงน้ำในดิน 
(-kPa) 

อุณหภูมิด้านในอาคาร 
(องศาเซลเซียส)* 

คอนกรีต 
และชั้นดิน 

0 28.4 
15 28.1 
40 27.8 

>100 27.3 
หมายเหตุ:  * อุณหภูมิ ณ วินาทีที่ 20,000 วินาที 

6. สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

จากผลการทดสอบพบว่า ความแตกต่างของอายุพืชนั้นส่งผล
ต่อความสามารถการเป็นฉนวนป้องกันความร้อนในดินเล็กน้อย ซึ่ง
คาดว่าเก ิดจากอายุพ ืชที ่ทำการทดสอบเป็นช ่วงต้นของการ
เจริญเติบโต และพืชหญ้ายังขึ้นปกคลุมผิวดินไม่ทั่วบริเวณ หากพืช
ปกคลุมผิวดินทั่วบริเวณ และมีอายุการเจริญเติบโตที่มากขึ้น คาดว่า
จะส่งผลต่อความสามารถการเป็นฉนวนป้องกันความร้อนของ
หลังคาเขียวมากยิ่งขึ้น และจากการทดสอบเฉพาะหลังคากับชั้นดิน
พบว่า ปัจจัยปริมาณน้ำในดิน ส่งผลต่อความสามารถการเป็นฉนวน
ป้องกันความร้อนอย่างชัดเจน เมื่อปริมาณน้ำในดินลดลง อุณหภูมิ
ภายในอาคารจะลดลง แสดงถึงความสามารถการเป็นฉนวนป้องกัน
ความร้อนที่เพิ ่มสูงขึ ้น แปรผันตามปริมาณน้ำในดินที ่ลดลง ซึ่ง
สรุปผลการทดสอบได้ว่า ปริมาณน้ำในดินส่งผลต่อความสามารถ
การเป็นฉนวนป้องกันความร้อน มากกว่าการเจริญเติบโตของพืช
ในช่วงต้น (0 ถึง 21 วัน) แต่อย่างไรก็ตามผลการทดสอบท่ีได้ ณ ที่นี้
อาจมีความคลาดเคล่ือน เนื่องจากข้อจำกัดของอุปกรณ์การตรวจวัด 
รวมไปถึงสถานที่ทำการทดสอบที่จำเป็นต้องย้ายสถานที่ทดสอบ
เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาด ซึ่งอาจส่งผลให้สภาวะโดยรอบการ
ทดลองน้ันมีการเปล่ียนแปลงไม่คงที่ตลอดการทดสอบ 

7. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าค ุณทหาร
ลาดกระบังที ่ให้การสนับสนุนการศึกษาวิจัยนี ้ และขอขอบคุณ
คณาจารย์ คณะผู ้ดำเนินการทุกท่านที ่ให ้การสนับสนุนและ
ช่วยเหลือมา ณ ที่นี้ด้วย 
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บทคัดย่อ 

ในปัจจุบันจำนวนระบบขนส่งมวลชนใต้ดินในชุมชนเมืองที่มีความหนาเเน่นมีการเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุโมงค์คู่ ด้วยเหตุนี้อุโมงค์จึงถูก
ก่อสร้างใกล้กับโครงสร้างที่มีอยู่เดิม (เช่น โครงสร้างเสาเข็ม) อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากการศึกษาในอดีตพบว่าการก่อสร้างอุโมงค์ใหม่นั้นสามารถ
ก่อให้เกิดการเคล่ือนตัวของดินที่มากเกินไป ซึ่งการเคล่ือนตัวนี้อาจทำให้เสาเข็มใกล้เคียงเสียหาย ดังนั้นผลกระทบของการขุดอุโมงค์คู่ที่มีต่อเสาเข็ม
ที่มีอยู่เดิมนั้นควรถูกพิจารณา อย่างไรก็ตามการศึกษาในอดีตนั้นไม่ได้พิจารณาอิทธิพลเนื่องจากระยะห่างระหว่างหน้าหัวเจาะที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเสาเข็ม ดังนั้นการศึกษานี้ทำการวิเคราะห์เชิงตัวเลขแบบสามมิติถึงอิทธิพลของการขุดอุโมงค์คู่แบบด้านต่อด้านต่อ
พฤติกรรมของเสาเข็มเดี่ยวที่มีอยู่เดิม เพื่อที่จะเข้าใจอิทธิพลของระยะห่างระหว่างหน้าหัวเจาะของการขุดอุโมงค์คู่ต่อพฤติกรรมของเสาเข็ม 
ระยะห่างที่แตกต่างกันอย่างมาก (อาทิ 0𝐿  และ 8𝐿  เมื่อ 𝐿  คือความยาวของตัวหัวเจาะ) ถูกนำมาใช้เป็นกรณีศึกษา วิธีจำลองและพารามิเตอร์
ของดินจะได้รับการสอบเทียบกับการขุดอุโมงค์ของโครงการรถไฟฟ้าใต้ดินกรุงเทพสายสีน้ำเงิน โดยผลการวิเคราะห์บ่งชี้ว่าระยะห่างระหว่างหน้าหัว
เจาะของการขุดอุโมงค์คู่ไม่เพียงส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเสียรูปของดินแต่ยังส่งผลต่อพฤติกรรมของเสาเข็มที่มีอยู่เดิมด้วย 
คำสำคัญ: อุโมงค์คู่แบบด้านต่อด้าน, ระยะห่างระหว่างหน้าหัวเจาะของการขุดอุโมงค์คู่, การศึกษาอิทธิพลของตัวแปร 

Abstract 

Nowadays, there is a growing number of underground transportation systems in congested urban areas, especially twin 
tunnels. Consequently, these tunnels are unavoidably constructed adjacent to the existing structures (e.g., piled foundations). 
According to a large number of previous studies, they indicated that a new tunnel construction can cause an excessive ground 
movement and lead to a damage on the existing nearby piles. Therefore, the impact of twin tunneling on the existing piles 
should be comprehensively investigated. However, various studies have never been considered the influence of lagged 
distances between the twin tunnel faces on pile behaviors. In this study, a three-dimensional numerical analysis is performed 
to investigate the influence of side-by-side twin tunneling on the behaviors of the existing single pile. To understand the 
influence of lagging distance on the behaviors of existing pile, two different lagging distances (i.e., 0𝐿  and 8𝐿  where 𝐿  is 
shield length) are carried out as the case studies. The finite element procedure and soil parameters are calibrated against 
well-documented tunneling case history of Bangkok MRTA blue line project. Numerical results indicate that the lagging distance 
between twin tunnel faces significantly affects not only on the ground movement but also on the behaviors of the existing 
pile. 
Keywords: Side-by-side twin tunneling, Lagging distance between twin tunnel faces, Parametric study 

 
1. บทนำ 

การก่อสร้างอุโมงค์ส่งผลให้เกิดการเคล่ือนตัวของดินบริเวณโดยรอบ
หัวเจาะเนื่องจากในกระบวนการขุดอุโมงค์ ดินโดยรอบหัวเจาะจะ
สูญเสียเสถียรภาพ ส่งผลให้ความสามารถในการรับความเค้นของดิน
ลดลง โดยท่ีการเคลื่อนตัวของดินที่เกิดขึ้นโดยรอบหัวเจาะสามารถ

ส่งผลให้เกิดการทรุดตัวที่ผิวดิน หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายกับ
โครงสร้างที่อยู่ใกล้เคียงได้ [1] จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า
การขุดอุโมงค์ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเสาเข็มที่อยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียง โดยก่อให้เกิดการทรุดตัวและการเสียรูปในทิศทางด้านข้าง
เพิ่มขึ้น รวมทั้งเกิดการเพิ่มขึ้นของแรงและโมเมนต์ดัดในแนวแกน
ของเสาเข็ม ซึ่งทั้งหมดนี้อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อเสาเข็ม
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หรือโครงสร้างที่ตั้งอยู่บนเสาเข็มได้ [2] โดยเมื่อพิจารณาถึงอิทธิพล
เนื่องจากการขุดอุโมงค์ต่อเสาเข็มข้างเคียงพบว่าอิทธิพลที่เกิดขึ้นนั้น
ค่อนข้างมีความซับซ้อนและมีรูปแบบท่ีหลากหลายขึ้นอยู่กับหลาย
ปัจจัยได้แก่ ขนาดและตำแหน่งปลายของเสาเข็ม, ขนาดและ
ตำแหน่งความลึกของอุโมงค์, ตำแหน่งที่สัมพัทธ์กันระหว่างอุโมงค์
และเสาเข็ม และการสูญเสียมวลดินระหว่างการขุดอุโมงค์ [3] ยิ่งไป
กว่านั้น ในทางปฏิบัติอุโมงค์คู่ค่อนข้างได้รับความนิยมอย่างมากใน
ระบบการขนส่งมวลชนใต้ดินเนื่องจากมีประสิทธิภาพในการขนส่งที่
ดีกว่าอุโมงค์เดี ่ยว แต่ในทางกลับกันผลกระทบเนื่องจากการขุด
อุโมงค์คู่นั้นก็มีมากกว่าการขุดอุโมงค์เด่ียวอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นใน
อดีตที ่ผ่านมาจึงมีงานวิจัยหลายงานที ่ทำการศึกษาถึงอิทธิพล
เนื่องจากการขุดอุโมงค์คู่ที่มีต่อเสาเข็มข้างเคียง [4] - [6] แต่อย่างไร
ก็ตามการศึกษาที่ผ่านมาทั ้งหมดให้ความสำคัญต่อการศึกษาถึง
อิทธิพลเนื่องจากการขุดอุโมงค์คู่ต่อเสาเข็มข้างเคียงโดยคำนึงถึง
เพียงแค่ปัจจัยที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น โดยท่ีไม่ได้คำนึงถึงอิทธิพล
ของระยะห่างระหว่างหน้าหัวเจาะของทั ้งสองอุโมงค์ (Lagging 
Distance, 𝐿 ) ในทางปฏิบัติสำหรับการก่อสร้างอุโมงค์คู่ การ
ก่อสร้างอุโมงค์ที่สองไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องเริ่มขุดหลังจากที่
อุโมงค์แรกก่อสร้างเสร็จนานแล้วเสมอไป แต่สามารถทำการขุดไป
พร้อม ๆ กับการขุดอุโมงค์แรกได้ โดยงานวิจัยในอดีตได้ระบุไว้ว่า
การก่อสร้างอุโมงค์คู่ด้วยระยะห่างระหว่างหน้าหัวเจาะที่แตกต่างกัน
สามารถส่งผลให้เกิดรูปแบบของการเคลื่อนตัวของดินที่แตกต่างกัน 
ซึ่งมีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการเสียรูปและการเปลี่ยนแปลงแรง
ภายในอุโมงค์ที่ไม่เหมือนกัน [7] - [9] ดังนั้นการทำความเข้าใจถึง
อิทธิพลของระยะห่างระหว่างหน้าหัวเจาะที่แตกต่างกันของการ
ก่อสร้างอุโมงค์คู ่จึงเป็นสิ ่งสำคัญที ่ควรได้รับการพิจารณาและ
สามารถนำไปสู่ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเสาเข็ม
ข้างเคียงเน่ืองจากการขุดอุโมงค์คู่ได้ 

 

รูปที่ 1 ชั้นดินและหน้าตัดของแบบจำลองในการศึกษา 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของเสาเข็มเด่ียว เมื่อ
ได้รับอิทธิพลเนื่องจากการขุดอุโมงค์คู่แบบด้านต่อด้าน (Side-by-Side 
Twin Tunnel) โดยพิจารณาถึงระยะห่างระหว่างหน้าหัวเจาะของทั้งสอง
อุโมงค์ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ ซึ ่งทำการวิเคราะห์ถึงอิทธิพลของ
ระยะห่างระหว่างหน้าหัวเจาะของทั้งสองอุโมงค์ต่อค่าการทรุดตัว, การ
เสียรูปด้านข้าง, การแปล่ียนแปลงของแรง และโมเมนต์ดัดในแนวแกนของ
เสาเข็มเดี่ยวข้างเคียงที่มีอยู่ก่อนหน้าการขุดอุโมงค์ โดยเปรียบเทียบกับ
ผลวิเคราะห์ของการขุดอุโมงค์คู่ไปพร้อม  ๆกัน 

2. ระเบียบวิธีการศึกษา 

งานวิจัยนี้ใช้การวิเคราะห์เชิงตัวเลขด้วยโปรแกรม PLAXIS 3D 
จำลองการขุดอุโมงค์คู่ที่มีระยะห่างระหว่างหน้าหัวเจาะผ่านเสาเข็ม
เดี ่ยวข้างเคียงที่มีอยู ่ก่อนการก่อสร้างอุโมงค์คู ่ เพื ่อศึกษาอิทธิพลที่
เกิดขึ้นภายในเสาเข็มเดี่ยว โดยการวิเคราะห์สามารถแบ่งออกได้เป็นสอง
ส่วน ส่วนแรกเป็นการปรับเทียบความถูกต้องของแบบจำลองไฟไนต์เอลิ-
เมนต์และพารามิเตอร์ของวัสดุโดยเปรียบเทียบกับผลตรวจวัดภาคสนาม 
[10]  โดยการจำลองการขุดอุโมงค์คู่ขนาน ตามข้อมูลชั้นดิน (แสดงดังรูป
ที่ 1) และดำเนินการวิเคราะห์ตามขั้นตอนการก่อสร้างจริงของโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (MRTA Blue Line Project) หน้าตัด 23 AR-001 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร [10] ภายใต้แรงดันน้ำใต้ดินกรุงเทพ [11] แสดง
ดังรูปที่ 2 ส่วนที่สองคือการวิเคราะห์เชิงตัวแปร (Parametric Study) 
เพื่อศึกษาอิทธิพลที่เกิดขึ้นต่อเสาเข็มเดี่ยวเนื่องจากการขุดอุโมงค์คู่ที่มี
ระยะห่างระหว่างหน้าหัวเจาะ โดยงานวิจัยนี้จะทำการศึกษาอิทธิพล
ของการขุดอุโมงค์คู่ต่อเสาเข็มเดียวทั้งหมด 2 รูปแบบ โดยรูปแบบที่ 1 
เสาเข็มเดี ่ยวมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เมตร และยาว 16.5 เมตร 
รูปแบบท่ี 2 เสาเข็มเด่ียวมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร และยาว 33  

 

 

รูปที่ 2 ระดับน้ำใต้ดินของชั้นดินกรุงเทพฯ [11] 
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ตารางที่ 1 พารามิเตอร์ของดินที่ใช้ในแบบจำลอง 

พารามิเตอร์ MG [3] BSC [3] 1st SC [3] 1st DS [3] 2nd SC [15] 2nd DS [3] 
𝛾 (kN/m3) 17 16 18 20 20 22 
𝐸′ (kPa) 6,000 - - 20,000  30,000 
𝐸  (kPa) - 5,000 20,000 - 35,200 - 
𝐸  (kPa) - 5,000 20,000 - 35,200 - 
𝐸  (kPa) - 15,000 60,000 - 105,700 - 

𝜈 0.32 0.33 0.33 0.30 0.2 0.30 
𝑚 - 1 1 - 1 - 

𝑐′ (kPa) 8 5 18 0 20 0 
𝜙′ (degree) 22 22 22 36 24 36 

พฤติกรรมของวัสดุ Drained Undrained (A) Drained Undrained (A) Drained Undrained (A) 
 

 

รูปที่ 3 แผนภาพการทรุดตัวของเข ็มที ่ตำแหน่งต ่าง ๆ 
เนื ่องจากการขุดอุโมงค์โดยใช้หัวเจาะแรงดันดิน
สมดุลในช้ันดินลอนดอน [14] 

 

เมตร เพื่อให้การศึกษานี้ครอบคลุมทั้งกรณีของการขุดอุโมงค์คู่ผ่าน
เสาเข็มส้ัน (บริเวณ A) และเสาเข็มยาว (บริเวณ B และ C) แสดงดัง
รูปที่ 3 ตามลำดับ โดยการศึกษานี้ใช้ข้อมูลเสาเข็มของตึก BECM 
[12] ที ่ต ั ้งอยู ่บร ิเวณใกล้เค ียงกับหน้าต ัดอุโมงค์ท ี ่นำมาเป็น
กรณีศึกษา 

2.1. แบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์ 

รูปที่ 4 แสดงถึงขอบเขตของแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์ (Boundary 
Conditions) และ โครงตาข่าย (Mesh) สำหรับการศึกษานี้ จากงานวิจัย
ในอดีต [13] ได้ระบุไว้ว่าขนาดของแบบจำลองที ่เหมาะสมสำหรับใช้
วิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกับงานอุโมงค์ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์แบบ 3 มิตินั้น 
ต้องมีระยะของแบบจำลองในด้านข้างอย่างน้อย 4𝐷  จากตำแหน่ง
ศูนย์กลางของอุโมงค์ ระยะด้านหน้าและด้านหลังของหัวเจาะต้องมีค่า
อย่างน้อย 4𝐷  เมื่อ 𝐷  คือเส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอกของอุโมงค์ โดย
ขนาดของแบบจำลองสำหรับการศึกษานี ้ม ีความกว้าง 120 เมตร 
(≈19𝐷 ), ยาว 120 เมตร (≈19𝐷 ) และลึก 80 เมตร (≈12.7𝐷 ) จาก
ผิวดิน สำหรับเงื่อนไขขอบเขตการเคลื่อนที่ (Displacement Boundary) 
ของระนาบที่ต้ังอยู่ทั้งหมดถูกกำหนดให้ยึดร้ังไม่ให้มีการเคล่ือนที่ใน
ทิศทางที่ตั้งฉากกับระนาบ ส่วนระนาบในแนวนอนที่ขอบด้านล่างของ

แบบจำลองนั้นถูกยึดร้ังไม่ให้มีการเคล่ือนที่ในทุกทิศทาง โดยเงื่อนไข
ทั ้งหมดที่ได้กล่าวมานี ้ถูกนำไปใช้กับทุกแบบจำลองในทุกกรณี
สำหรับการศึกษานี้ 

ตารางที่ 2 พารามิเตอร์ของอุโมงค์ และ เสาเข็ม [13] 

วัสดุ E (kPa) 𝜈 𝛾 (kN/m3) 
ดาดอุโมงค์  31 x 106 0.20 24 
หัวเจาะ  210 x 106 0.28 78 

ชั้นปูนประสาน 1 x 106 0.30 21 
เสาเข็ม 31 x 106 0.20 24 

2.2. ชั้นดินและพารามิเตอร์ของวัสด ุ

ในการศึกษาครั้งนี้ใช้แบบจำลองดินฮาร์ดเดนนิ่ง (Hardening 
Soil Model) ในการจำลองพฤติกรรมดินเหนียวอ่อน (BSC) และดิน
เหนียวแข็ง (SC) สำหรับชั ้นดินถม (MG) และดินทราย (DS) ใช้
แบบจำลองดินมอร์-คูลอมบ์ (Mohr-Coulomb Model) ในการ
จำลองพฤติกรรมดิน โดยพารามิเตอร์วัสดุของดินที่ใช้สำหรับการ
วิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 1 สำหรับเสาเข็ม, หัวเจาะ และอุโมงค์
ประยุกต์ใช้แบบจำลองอีลาสติคเชิงเส้น (Linear Elastic Model) 
ในการจำลองพฤติกรรมโดยอ้างอิงพารามิเตอร์วัสดุจากงานวิจัยก่อน
หน้าที่ทำการจำลองการขุดอุโมงค์ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 
[13] ดังแสดงในตารางท่ี 2  

2.3. ขั้นตอนการจำลอง  

ในทุก ๆ กรณีศึกษา ความเค้นเร่ิมต้นถูกจำลองโดยคำนวณจาก
ค่าสัมประสิทธิ ์ของความดันดินที ่สภาวะอยู ่นิ ่ง (Coefficient of 
earth pressure at rest, 𝐾 ) ของดินในแต่ละชั้น หลังจากนั้นทำ
การจำลองเสาเข็มคอนกรีตหล่อในที ่โดยใช้โครงสร้างคานฝัง 
(Embedded Beam) กำหนดให้มีแรงกระทำที่หัวเสาเข็ม (Working  
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รูปที่ 4 โครงตาข่ายของแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์ 

รูปที่ 5 ขั้นตอนจำลองกระบวนการขุดอุโมงค์ 

รูปที่ 6 ภาพด้านบนของแบบจำลองในกรณีศึกษา 

รูปที่ 7 ผลสอบเทียบการทรุดตัวของผิวดิน ณ ระนาบ
ตรวจวัด(Monitoring Section) 

Load) เท่ากับน้ำหนักบรรทุกที ่ยอมให้ของเสาเข็ม (Ultimate 
Capacity) หารด้วยค่าอัตราส่วนความปลอดภัยของเสาเข็ม (Factor 
of Safety) เท่ากับ 2.5 [3] โดยในการศึกษานี้จะไม่พิจารณาอิทธิพล
เนื่องจากการก่อสร้างเสาเข็ม และพิจารณาว่าอุโมงค์เริ ่มทำการ
ก่อสร้างหลังจากการก่อสร้างเสาเข็มเสร็จแล้วนานมากจนกระทั่ง
แรงดันน้ำส่วนเกินที่เกิดขึ้นเนื่องจากการก่อสร้างเสาเข็มสลายไป
หมดแล้ว  

หลังจากการจำลองการมีอยู่ของเสาเข็มเดี่ยว ขั้นตอนต่อไปคือ
การจำลองการก่อสร้างอุโมงค์คู่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง (𝑫𝑻) เท่ากับ 
6.3 เมตร โดยที่ระยะห่างระหว่างศูนย์กลางของทั้งสองอุโมงค์มีค่า
เท่ากับ 12 เมตร และมีความลึก 22 เมตรจากผิวดิน การจำลองการ
ขุดอุโมงค์สำหรับการศึกษานี้ประยุกต์ใช้วิธีการขุดอุโมงค์ด้วยการใช้
หัวเจาะแบบแรงดันดินสมดุล (Earth Pressure Balance) โดยทำ
การจำลองการขุดทีละขั ้นตอน (Step-by-Step Approach) [7] 
ร่วมกับวิธี AG-Shell Method [13] ในแต่ละขั ้นตอนของการขุด
อุโมงค์ ดินจะถูกขุดไปทีละ 1 .2 เมตร ตามความกว้างของผนัง
อุโมงค์ (Segmental Lining) ดังแสดงในรูปที่ 5 โดยรายละเอียด
วิธีการจำลองการขุดอุโมงค์แสดงอยู่ในงานวิจัยก่อนหน้า [13] 

เม ื ่อจำลองการขุดอ ุ โมงค ์แรก (อุ โมงค ์ด ้านขวา ) จนถึง
ระยะห่างระหว่างหน้าหัวเจาะที่ทำการศึกษา ทำการจำลองการขุด
อุโมงค์ด้านซ้ายตามมา โดยควบคุมระยะห่างระหว่างหน้าหัวเจาะทั้ง
สองให้คงที ่ดังแสดงรายละเอียดในรูปที ่ 6 โดยในงานวิจัยนี ้ได้
กำหนดระยะห่างระหว่างหน้าหัวเจาะทั้งหมดสองค่าคือ 0𝑳𝑺 และ 
8𝑳𝑺 เมื่อ 𝑳𝑺 คือความยาวของหัวเจาะ โดยกรณีที่ระยะห่างเท่ากับ 
0𝑳𝑺 หมายถึงกรณีที่หัวเจาะของอุโมงค์ทั้งสองขุดไปพร้อมกัน และ
กรณี 8𝑳𝑺 หมายถึงกรณีที ่หัวเจาะของอุโมงค์ที ่สองขุดตามหลัง
อุโมงค์แรกโดยพิจารณาระยะห่างที่มากจนอิทธิพลเนื่องจากการขุด
อุโมงค์แรกหมดไปแล้ว (Steady State) [8]  

3. ผลการวิเคราะห์และอภิปรายผล 

3.1. การสอบเทียบความถูกต้องของแบบจำลอง 

รูปที ่ 7 และ 8 แสดงผลการสอบเทียบความถูกต้องของ
แบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับการขุดอุโมงค์คู่และแบบจำลอง
การรับกำลังในแนวแกนของเสาเข็มเดี ่ยวตามลำดับ จากผลสอบ
เทียบแสดงให้เห็นว่าแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์และพารามิเตอร์
ของวัสดุที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ให้ผลการวิเคราะห์ที่สอดคล้องกับผล
ตรวจวัดในสนามทั้งค่าการทรุดตัวที่ผิวดินเนื่องจากการขุดอุโมงค์คู่
และผลทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็มเด่ียว 

จากผลสอบเทียบในรูปที ่ 7 พบว่าค่าการสูญเสียมวลดิน
(Ground Loss) ที่ทำให้ผลการวิเคราะห์ที่ได้รับจากแบบจำลองไฟ
ไนต์เอลิเมนต์มีค่าใกล้เคียงกับผลตรวจวัดภาคสนามเหมาะสมที่สุด
คือ ค่าการสูญเสียมวลดินเท่ากับ 1.9% สำหรับการก่อสร้างอุโมงค์ 
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รูปที่ 8 ผลการวิเคราะห์การรับน้ำหนักของเสาเข็ม 

แรกและ 1.1% สำหรับการก่อสร้างอุโมงค์ที่สอง เพื่อให้ง่ายต่อการ
พิจารณาอิทธิพลของระยะห่างระหว่างหน้าหัวเจาะที ่มีต่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเสาเข็มเดี ่ยวข้างเคียง งานวิจัยนี ้ได้
กำหนดให้ค่าการสูญเสียมวลดินของทั้งสองอุโมงค์มีค่าที่เท่ากัน โดย
ทำการเฉลี่ยค่าการสูญเสียมวลดินของทั้งสองอุโมงค์ที่ได้จากการ
สอบเทียบความถูกต้องซึ ่งจะมีค่าเท่ากับ 1.5% เพื ่อใช้สำหรับ
แบบจำลองในส่วนของการวิเคราะห์เชิงตัวแปรที่ควบคุมให้อิทธิพล
จากการขุดอุโมงค์ของท้ังสองหัวเจาะเท่ากัน 

3.2. น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ของเสาเข็ม 

จากรูปที่ 8 แสดงผลการวิเคราะห์การรับน้ำหนักของเสาเข็มส้ัน
และเสาเข็มยาว จากผลการจำลองพบว่าความสามารถในการรับ
น้ำหนักบรรทุกสูงสุดของเสาเข็มสั้นและยาวมีค่าเท่ากับ 0.76 และ 
7.36 เมกะนิวตันตามลำดับ โดยเมื่อกำหนดให้ค่าอัตราส่วนความ
ปลอดภัยของเสาเข็มเท่ากับ 2.5 [3] เสาเข็มส้ันและยาวจะได้รับแรง
กระทำในแนวดิ ่งเท่ากับ 0.30 และ 2.94 เมกะนิวตันตามลำดับ 
ก่อนการจำลองการขุดอุโมงค์คู่ 

3.3. การทรุดตัวของเสาเข็ม 

รูปที่ 9 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งของหน้าหัวเจาะใน
ทิศทางการขุดอุโมงค์ที ่ทำให้เป็นบรรทัดฐาน (Normalize) ด้วย
ขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางของอุโมงค์ (y/𝑫𝑻) และค่าการทรุดตัว
ของเสาเข็มเดี่ยวที่มีอยู่ก่อนหน้าการขุดอุโมงค์และการทรุดตัวของ
ดินข้างเสาเข็มเดี่ยวที่ถูกทำให้เป็นบรรทัดฐานด้วยขนาดของเส้น
ผ่านศูนย์กลางของเข็ม (𝑆 /𝐷 ) และ (𝑆 /𝐷 ) ตามลำดับ โดยใน
การศึกษาครั้งนี้พิจารณาเพียงการทรุดตัวที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขุด
อุโมงค์เท่านั้น 

จากรูปแสดงให้เห็นว่าเสาเข็มจะเกิดการทรุดตัวเมื่อหัวเจาะของ
อุโมงค์เคล่ือนที่ใกล้เข้ามาถึงตำแหน่งเสาเข็ม (-1.5𝑫𝑻 ถึง +2.5𝑫𝑻) 
เนื ่องจากเกิดการสะสมของมวลดินที ่สูญเสียไประหว่างการขุด
อุโมงค์ โดยเมื่อพิจารณาการทรุดตัวสุดท้ายของเสาเข็มในกรณีของ

การขุดอุโมงค์คู ่ท ี ่มีระยะห่างระหว่างหน้าหัวเจาะเท่ากับ 8𝑳𝑺 
อิทธิพล 

 

รูปที่ 9 การทรุดตัวของเสาเข็มและดินเนื ่องจากการขุด
อุโมงค์คู่ 

 

ที่เกิดจากการขุดอุโมงค์คู่ส่งผลกระทบต่อเสาเข็มส้ันและเสาเข็มยาว
ในรูปแบบท่ีแตกต่างกัน [4] ในกรณีของการขุดอุโมงค์คู่ผ่านเสาเข็ม
สั ้น ปลายของเสาเข็มวางอยู ่บริเวณที่ได้รับอิทธิพลจากหัวเจาะ
โดยตรง ทำให้กำลังรับแรงแบกทางที่ปลายเสาเข็ม (End Bearing) 
ลดลงอย่างมาก ส่งผลให้เสาเข็มเกิดการทรุดตัวที ่มากกว่าดิน
โดยรอบเพื่อที่จะกลับเข้าสู่สภาวะสมดุล [4] แต่ในกรณีของการขุด
อุโมงค์คู่ผ่านเสาเข็มยาวซึ่งมีตำแหน่งปลายเสาเข็มอยู่ต่ำกว่าระดับ
อุโมงค์มาก อิทธิพลเนื่องจากการขุดอุโมงค์จึงส่งผลกระทบเพียงแค่
บางส่วนของเสาเข็มยาว โดยการขุดอุโมงค์ผ่านเสาเข็มยาวทำให้เกิด
แรงฉุด (Drag Load) เนื่องจากการจำลองการขุดอุโมงค์ (Ground 
Loss) ขึ ้นบริเวณเสาเข็มส่วนที ่อยู่เหนือกว่าจุดศูนย์กลางของ
อุโมงค์ ทำให้ดินรอบ ๆ เสาเข็มเคลื่อนตัวเข้าหาอุโมงค์ ส่งผลให้เกิด
แรงเสียดทานลบที่ผิว (Negative Skin Friction) กระทำต่อเสาเข็ม 
เพื ่อให้เกิดความสมดุลเสาเข็มส่วนที่อยู ่ต่ำกว่าจุดศูนย์กลางของ
อุโมงค์ที่ไม่ได้รับอิทธิพลจากการขุดอุโมงค์จะเกิดการเพ่ิมขึ้นของแรง
เสียดทานบวกที่ผิว (Positive Skin Friction) และความสามารถใน
การต้านทางแรงแบกทานที่ปลายเสาเข็ม (End-Bearing Resistance) 
เพื่อต้านอิทธิพลที่เกิดขึ้นในเสาเข็มส่วนบนเนื่องจากการขุดอุโมงค์ 
[3] ส่งผลให้เสาเข็มยาวเกิดการทรุดตัวเนื่องจากการขุดอุโมงคู่ที่น้อย
การทรุดตัวของเสาเข็มส้ัน โดยจากรูปที่ 9 ค่าการทรุดตัวเสาเข็มยาว 
(36.80 มม.) เนื่องจากการขุดอุโมงค์คู่ที่มีระยะห่างระหว่างหน้าหัว
เจาะเท่ากับ 8𝑳𝑺 มีค่าประมาณ 50.91% เทียบกับการทรุดตัวที่
เกิดขึ้นของเสาเขม็ส้ัน (72.28 มม.) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยในอดีต [4]  
เมื่อพิจารณาการทรุดตัวสุดท้ายของเสาเข็มสั้นในกรณีของการขุด
อุโมงค์คู่ไปพร้อมกัน เสาเข็มสั้นมีค่าการทรุดตัวที่มากขึ้นเท่ากับ 
1.43%𝑫𝑷 (9.0 มม.) เมื ่อเทียบกับการทรุดตัวสุดท้ายที ่เกิดขึ้น
เนื่องจากการขุดอุโมงค์คู่ที่มีระยะห่างระหว่างหน้าหัวเจาะเท่ากับ 
8𝑳𝑺 เนื่องจากอิทธิพลของหัวเจาะที่ขุดไปพร้อมกันส่งผลให้เสาเข็ม
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สั้นเกิดการสูญเสียกำลังรับแรงแบกทางที่ปลายเสาเข็มได้มากกว่า
การขุดอุโมงค์คู่ที่มีระยะห่างระหว่างหน้าหัวเจาะเท่ากับ 8𝑳𝑺 แต่
ในกรณีที่ทำการขุดอุโมงค์คู่พร้อมกันผ่านเสาเข็มยาว การทรุดตัว
สุดท้ายที่เกิดขึ้นจากการขุดอุโมงค์คู่ไปพร้อมกันมีค่าใกล้เคียง (ไม่มี
การเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ) เมื่อเทียบกับการทรุดตัวสุดท้ายที่
เกิดขึ้นเนื่องจากการขุดอุโมงค์คู่ที่มีระยะห่างระหว่างหน้าหัวเจาะ
เท่ากับ 8𝑳𝑺 เนื ่องจากการทรุดตัวที ่เกิดจากแรงเสียดทานลบที่
บริเวณผิวของเสาเข็มเน่ืองจากการขุดอุโมงค์ไม่ได้ส่งผลกระทบอย่าง
มีนัยสำคัญต่อการทรุดตัวของเข็มยาว ดังนั้นการขุดอุโมงค์คู่ในกรณี
ที่มีและไม่มีระยะห่างระหว่างหน้าหัวเจาะจึงส่งผลให้เสาเข็มยาวเกิด
การทรุดตัวที่ใกล้เคียงกัน 

 

รูปที่ 10 การเสียรูปด้านข้างที่เกิดขึ้นในเสาเขม็  
(ก) เสาเข็มยาว (ข) เสาเข็มส้ัน 

3.4. การเสียรูปด้านข้างของเสาเข็ม 

รูปที่ 10(ก) และ 10(ข) แสดงการเสียรูปด้านข้าง (𝑼𝑿) ตลอด
ความลึกของเสาเข็มของเสาเข็มยาวและสั้นตามลำดับ ตำแหน่งความลึก
ของเสาเข็มถูกทำให้เป็นบรรทัดฐานด้วยความยาวของเสาเข็ม (Z/𝑳𝑷) 
เพ่ือให้ง่ายต่อการอภิปรายผลการวิเคราะห์เนื่องจากการขุดอุโมงค์  

การขุดอุโมงค์คู่ผ่านเสาเข็มยาวที่มีอยู่โดยมีระยะห่างระหว่าง
หน้าหัวเจาะเท่ากับ 8𝑳𝑺 แสดงในรูปที ่ 10(ก) เมื ่อหัวเจาะของ
อุโมงค์แรกเคลื ่อนที ่ใกล้เข้ามาถึงตำแหน่งเสาเข็ม (-1.5𝑫𝑻 ถึง 
+2.5𝑫𝑻) เสาเข็มจะได้รับผลกระทบจากการเคลื ่อนตัวของดิน
เนื่องจากการขุดอุโมงค์ และส่งผลให้เกิดการเสียรูปในทิศเดียวกัน
กับการขุดอุโมงค์ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้า [2] แต่อย่างไรก็
ตามตำแหน่งที่เกิดการเสียรูปด้านข้างสูงสุดของเสาเข็มไม่ได้เกิดที่
ความลึกเดียวกับความลึกของอุโมงค์ (Tunnel Springline) แต่
เกิดขึ้นบริเวณใกล้กับตำแหน่งการเปลี่ยนชั้นดินจากชั้นดินเหนียว
อ่อนไปยังชั้นดินเหนียวแข็ง ด้วยเหตุที่ว่าเสาเข็มเกิดการดัดกลับ
เนื่องจากความแตกต่างของค่าความแข็งแรง (Stiffness) ของดินทั้ง
สองชั้น และเมื่ออุโมงค์ที่สองขุดตามมาด้วยด้วยระยะห่างระหว่าง

หน้าหัวเจาะเท่ากับ 8𝑳𝑺 เสาเข็มจะเกิดการดัดกลับไปในทิศทางที่
อุโมงค์ที่สองถูกขุด โดยพฤติกรรมนี้เกิดขึ้นเช่นเดียวกันกับการขุด
อุโมงค์คู่ผ่านเสาเข็มส้ันที่มีอยู่โดยมีระยะห่างระหว่างหน้าหัวเจาะ
เท่ากับ 8𝑳𝑺 ดังแสดงในรูปที่ 10(ข)  

 

รูปที่ 11 แรงในแนวแกนที่เกิดขึ้นในเสาเข็ม  
(ก) เสาเข็มยาว (ข) เสาเข็มส้ัน 

อย่างไรก็ตามเมื่อทำการขุดอุโมงค์คู่ไปพร้อม ๆ กันพบว่าไม่มี
การเสียรูปด้านข้างของเสาเข็มทั้งในกรณีของเสาเข็มสั้นและยาว ซึ่ง
อาจเกิดจากการที่การเคลื่อนตัวของดินในด้านซ้ายและขวาของ
เสาเข็มที่เกิดจากการขุดอุโมงค์คู่ไปพร้อมกันนั้นมีขนาดใกล้เคียงกัน 
จึงสามารถสรุปได้ว่าการเสียรูปด้านข้างของเสาเข็มเนื่องจากการขุด
อุโมงค์จะเปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบของการเคลื่อนตัวของดินที่มา
กระทำ ดังนั้นการเปลี่ยนระยะห่างระหว่างหน้าหัวเจาะของทั้งสอง
อุโมงค์จึงส่งผลให้เกิดการเสียรูปของเสาเข็มที่แตกต่างกัน 

3.5. การเปลี่ยนแปลงแรงในแนวแกนของเสาเข็ม 

รูปที่ 11(ก) และ 11(ข) แสดงการเปลี่ยนแปลงของแรงในแนวแกน
ตลอดความลึกของเสาเข็มยาวและสั ้นตามลำดับ โดยจากรูปที่ 
11(ก) แสดงให้เห็นว่าเมื่อทำการขุดอุโมงค์คู่ผ่านเสาเข็มยาวที่มีอยู่
โดยมีระยะห่างระหว่างหน้าหัวเจาะเท่ากับ 8𝑳𝑺 เมื ่อทำการขุด
อุโมงค์แรกใกล้เข้ามาในช่วงอิทธิพล (-1.5𝑫𝑻 ถึง +2.5𝑫𝑻) อิทธิพล
เนื่องจากการขุดอุโมงค์แรกจะส่งผลให้ส่งผลให้เกิดแรงเสียดทานลบ
ที่ผิวขึ้น ด้วยเหตุนี้ทำให้แรงในแนวแกนของเสาเข็มเพิ่มขึ้น โดยท่ี
หลังจากการขุดอุโมงค์แรกเสร็จสิ้น แรงในแนวแกนสูงที่สุดที่เกิดขึ้น
ในเสาเข็มยาวมีค่าเท่ากับ 825 กิโลนิวตัน (คิดเป็น 28.06% ของ
น้ำหนักบรรทุกที ่ยอมให้ของเสาเข็มยาว) ณ ตำแหน่ง Z/𝑳𝑷 =       
-0.57 เหนือจุดศูนย์กลางของอุโมงค์ และเมื่อทำการขุดอุโมงค์สอง
เสร็จสิ้น แรงในแนวแกนของเสาเข็มยาวยังคงมีค่าเพิ่มขึ้น โดยหลัง
ก่อสร้างอุโมงค์สองแล้วเสร็จ แรงในแกนสูงที่สุดที่เกิดขึ้นในเสาเข็ม
ยาวมีค่าเท่ากับ 1,878 กิโลนิวตัน (คิดเป็น 63.88% ของน้ำหนัก
บรรทุกที่ยอมให้) ซึ่งมีแนวโน้มไปในทางเดียวกับงานวิจัยก่อนหน้า 
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[4] อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณากรณีที่ทำการขุดอุโมงค์คู่ไปพร้อมกัน 
อิทธิพลที ่เกิดขึ ้นเนื ่องจากการขุดอุโมงค์ไม่มีผลกระทบอย่างมี
นัยสำคัญต่อการเปล่ียนแปลงแรงในแนวแกนของเข็มยาว โดยจาก
รูปที่ 11(ก) แสดงให้เห็นว่าการขุดอุโมงค์คู่ไปพร้อม ๆ กัน ส่งผลให้
การเปล่ียนแปลงแรงในแนวแกนที่เกิดขึ้นในเสาเข็มยาวหลังขุดอุโมงค์
มีขนาดและแนวโน้มที่ใกล้เคียงกับการขุดอุโมงค์คู ่ที ่มีระยะห่าง
ระหว่างหน้าหัวเจาะเท่ากับ 8𝑳𝑺 เนื่องจากเกิดจากการที่การขุด
อุโมงค์คู ่ทั ้งสองกรณีผ่านเสาเข็มยาวที่มีอยู ่ส่งผลให้ดินเกิดการ
เคลื่อนตัวสุดท้ายใกล้เคียงกันแสดงในรูปที่ 9 ดังนั้นแรงฉุดที่ส่งผล
ต่อเสาเข็มเนื่องจากการเคล่ือนตัวของดินจึงมีค่าใกล้เคียงกัน 

 

รูปที่ 12  โมเมนต์ดัดที่เกิดขึ้นในเสาเข็ม  
(ก) เสาเข็มยาว (ข) เสาเข็มส้ัน 

กรณีของการขุดอุโมงค์คู่ผ่านเสาเข็มสั้นที่มีอยู่โดยมีระยะห่าง
ระหว่างหน้าหัวเจาะเท่ากับ 8𝑳𝑺 เมื่อทำการขุดอุโมงค์แรกมาถึง
ตำแหน่งของเสาเข็ม (ระยะ y = 0𝑫𝑻) อิทธิพลจากการขุด
อุโมงค์ส่งผลให้ปลายของเข็มสั้นสูญเสียกำลังรับแรงแบกทาน ส่งผล
ให้แรงภายในแนวแกนตลอดความยาวของเสาเข็มจะมีค่าลดลง
หลังจากนั้นเมื่อขุดอุโมงค์แรกผ่านตำแหน่งเสาเข็มไปแล้ว (ระยะ y 

 0𝑫𝑻) ความสามารถในการต้านทางแรงแบกทานที่ปลายเสาเข็ม
จะมีค่าเพ่ิมเพ่ือให้เสาเข็มกลับเข้าสู่สภาวะสมดุล ส่งผลให้แรงภายใน
แนวแกนตลอดความยาวของเสาเข็มมีค่าเพิ่มขึ้นซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยก่อนหน้า [4] และเมื ่อทำการขุดอุโมงค์สองเข้ามาใกล้
ตำแหน่งเสาเข็มอีกครั ้ง พฤติกรรมการเปลี ่ยนแปลงของแรงใน
แนวแกนจะมีลักษณะเดียวกันกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในระหว่างการ
ขุดอุโมงค์แรก แต่อย่างไรก็ตามเมื่ออุโมงค์ทั้งสองทำการขุดมาพร้อม 
ๆ กัน (0𝑳𝑺) ค่าแรงในแนวแกนสูงสุดกลับเพ่ิมมากขึ้นเท่ากับ 65.48 
กิโลนิวตัน (คิดเป็น 21.67% ของน้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้) ซึ่งเกิด
จากการที ่หัวเจาะอุโมงค์คู ่ที ่ทำการขุดไปพร้อม ๆ กันส่งผลให้
เสาเข็มเกิดการทรุดตัวเนื ่องจากสูญเสียกำลังรับแรงแบกทานที่
มากกว่าการขุดอุโมงค์แบบมีระยะห่างระหว่างหัวเจาะ (8𝐿 ) ด้วย
เหตุนี้ความสามารถในการต้านทางแรงแบกทานที่ปลายเสาเข็มจึงมี

ค่าเพ่ิมขึ้นมาก ดังนั้นการเพ่ิมขึ้นของแรงภายในแนวแกนของเสาเข็ม
สั้นเนื่องจากการขุดอุโมงค์คู่ไปพร้อม ๆ กันจึงมากกว่ากรณีที่ทำการ
ขุดอุโมงค์คู่แบบมีระยะหว่างระหว่างหัวเจาะ 

3.6. การเปลี่ยนแปลงโมเมนต์ดัดในเสาเข็ม 

รูปที่ 12(ก) และ 12(ข) แสดงการเปลี่ยนแปลงของโมเมนต์ดัด
ในแนวแกนตลอดความลึกของเสาเข็มยาวและสั้นตามลำดับ โดย
จากรูปที่ 12(ก) แสดงให้เห็นว่าเมื่อทำการขุดอุโมงค์คู่ผ่านเสาเข็ม
ยาวที่มีอยู ่โดยมีระยะห่างระหว่างหน้าหัวเจาะเท่ากับ 8𝑳𝑺 เมื่อ
อุโมงค์แรกทำการขุดเสร็จสิ้นเกิดค่าโมเมนต์ดัดสูงสุดที่เกิดขึ้นมีค่า
เท่ากับ 414.68 กิโลนิวตันเมตร ณ ตำแหน่งรอยต่อของชั ้นดิน
เหนียวแข็งและทราย แต่เมื่อขุดอุโมงค์สองมาถึงตำแหน่งของ
เสาเข็ม (ระยะ y = 0𝑫𝑻) ส่งผลให้เกิดการลดลงของค่าโมเมนต์ดัด
สูงสุด (393.24 กิโลนิวตันเมตร) เนื่องจากเสาเข็มได้รับอิทธิพลจาก
การขุดอุโมงค์สองในทิศทางตรงกันข้ามกับการขุดอุโมงค์แรก 

สำหรับการเปล่ียนแปลงโมเมนต์ดัดในเสาเข็มส้ัน เมื่อทำการขุด
อุโมงค์คู่ที่มีระยะห่างระหว่างหน้าหัวเจาะเท่ากับ 8𝑳𝑺 แสดงในรูปที่ 
12(ข) โดยเมื่ออุโมงค์แรกก่อสร้างเสร็จ อิทธิพลเนื่องจากการขุด
อุโมงค์จะส่งผลให้เกิดโมเมนต์ดัดสูงสุดเท่ากับ 75 กิโลนิวตันเมตร 
ภายในเสาเข็มสั้นบริเวณรอยต่อของชั้นดินเหนียวอ่อนและชั้นดิน
เหนียวแข็ง และเมื่อทำการขุดอุโมงค์สองมาถึงตำแหน่งของเสาเข็ม
ส่งผลให้ โมเมนต์ดัดสูงสุดมีค่าลดลงเท่ากับ 63.19 กิโลนิวตันเมตร 

อย่างไรก็ตามเมื่อทำการขุดอุโมงค์คู่ไปพร้อม ๆ กันพบว่าไม่มี
โมเมนต์ดัดเกิดขึ้นในเสาเข็มสั้นและยาว เช่นเดียวกับผลกระทบท่ี
เกิดขึ้นเนื่องจากการขุดอุโมงค์คู่ไปพร้อม ๆ กัน ที่มีต่อการเสียรูป
ด้านข้างของเข็ม 

4. สรุป 

การศึกษานี้ใช้การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์แบบ 3 มิติ เพ่ือ
ศึกษาอิทธิพลของระยะห่างระหว่างหน้าหัวเจาะของการขุดอุโมงค์คู่
ที่มีผลต่อพฤติกรรมของเสาเข็มเดี่ยวข้างเคียง (สั้นและยาว) ที่มีอยู่
ก่อนหน้า โดยจากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้ 
1. พฤติกรรมของเสาเข็มที ่ เปลี ่ยนแปลงไปเนื ่องจากการขุด

อุโมงค์คู ่ ทั้งการเคลื่อนตัวในแนวแกน ด้านข้าง รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงแรงในแนวแกนและโมเมนต์ดัด ถูกควบคุมโดย
รูปแบบการเคลื่อนตัวของดินเนื่องจากการขุดอุโมงค์ ดังนั้นการ
ขุดอุโมงค์คู่ที่มีระยะห่างระหว่างหน้าหัวเจาะที่แตกต่างกัน จึง
ส่งผลกระทบต่อการเปลี ่ยนแปลงพฤติกรรมของเสาเข็มที่
แตกต่างกัน 

2. การขุดอุโมงค์คู่ไปพร้อม ๆ กัน ส่งผลให้เสาเข็มเกิดการทรุดตัว
และแรงภายเพิ ่มมากขึ ้น ในขณะที่การเสียรูปด้านข้างและ
โมเมนต์ดัดที่เกิดขึ้นมีค่าลดลงเมื่อเทียบกับการขุดอุโมงค์คู่ที่มี
ระยะห่างระหว่างหัวเจาะมากเพียงพอ (เช่น 8𝑳𝑺) 
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3. ในทางปฏิบัติเมื่อต้องทำการขุดอุโมงค์คู่ผ่านเสาเข็มยาวเดิมที่มี
อยู่ การขุดอุโมงค์คู่ไปพร้อม ๆ สามารถทำให้เสาเข็มยังคงมี
ความปลอดภัยมากกว่าการขุดอุโมงค์คู่แบบมีระยะห่างระหว่าง
หัวเจาะ เนื่องจากไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญต่อการ
เสียรูปด้านข้างและโมเมนต์ดัดของเสาเข็ม ในขณะที่ค่าการทรุด
ตัวและแรงในแนวแกนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเพียงแค่เล็กน้อย 
เมื่อเทียบกับการขุดอุโมงค์คู่ที่มีระยะห่างระหว่างหัวเจาะมาก 
(8𝑳𝑺)  
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการจำลองค่ามลพิษอากาศสำหรับวางแผนโครงสร้างพื้นฐานสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่และ
เกือบทุกเมืองในเขตภาคเหนือนั้นจะพบกับปัญหาประจำปีคือ เมืองถูกปกคลุมด้วยฝุ่นละอองขนาดเล็ก ไม่เกิน 10 และ 2.5 ไมครอน ซึ่งฝุ่นละอองน้ี
เป็นหนึ่งตัวแปรที่ใช้ในการระบุดัชนีคุณภาพอากาศ รวมท้ังก่อปัญหากับระบบทางเดินหายใจ หลายหน่วยงานจึงความพยายามคิดค้นหาทางบรรเทา
ภัยที่เกิดขึ้น ซึ่งงานวิจัยนี้ก็เป็นหนึ่งการหาแนวทางเพื่อช่วยลดผลกระทบจากปัญหาฝุ่นควัน ด้วยการประยุกต์ใช้เครื่องมือสำหรับการจำลอง
สถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์ AERMOD ร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับวางแผนโครงสร้างพ้ืนฐานส่ิงแวดล้อมชุมชนเมือง โดยมุ่งเน้น
ไปที่ประเด็นการเพิ่มขึ้นของต้นไม้ส่งผลกระทบต่อความเข้มข้นหรือระดับมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน โดยใช้พื้นที่ทำการทดลองใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจากการวิจัยพบว่าการปลูกต้นไม้ใหญ่นั้นไม่ได้ช่วยลดฝุ่นโดยตรง แต่ช่วยลดการกระจายตัวของฝุ่น ลมและอากาศจะไหล
ผ่านบริเวณท่ีมีต้นไม้ใหญ่ยากขึ้น ทำให้บริเวณท่ีปล่อยควันเสียเกิดการกระจุกตัวของฝุ่นและทำให้ความเข้มข้นของฝุ่นละอองในบริเวณโดยรอบลดลง 
นอกจากนี้ต้นไม้ใหญ่ยังมีความสามารถในการวางก้ันควบคุมทิศทางลมเพ่ือเพ่ิม-ลดความหนาแน่นและความเร็วลม รวมท้ังส่งผลต่อความชื้นสัมพัทธ์ 
ซึ่งหากทำการศึกษาพื้นที่และจัดวางต้นไม้โดยคำนึงทั้งสององค์ประกอบน้ี และนำไปเป็นหนึ่งในแนวทางการตัดสินใจวางแผนพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานชุมชนเมืองต่อไป 
คำสำคัญ: สารสนเทศภูมิศาสตร์ , โครงสร้างพ้ืนฐาน, ส่ิงแวดล้อมชุมชนเมือง, การบูรณาการ, ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

Abstract 

This research purpose is to create the air pollution simulation for urban environment and infrastructure planning. Chiang 
Mai and many cities in the northern region have encountered the annual problem of cities covered with particulate matter 
smaller than 10 and 2.5 microns (Particulate Matter: PM 10, PM2.5). This particulate matter is one of the variables used to 
determine the Air Quality Index (AQI) as well as the cause of the respiratory system disease. Many organizations are trying to 
find ways to mitigate this problem, this research is also one of the ways to help reduce the impact of dust and particulate 
matter problems. By applied the AERMOD computer simulation tool with geographic information system (GIS), the focusing 
issue of how increasing trees will affecting PM2.5 concentrations levels, using an experimental area at Chiang Mai University. 
The research reveals that planting large trees does not directly reduce dust and particulate matter but reduces the dispersion 
of dust. By making it more difficult for wind and air to flow through areas with large trees, the dust will increase the 
concentration in the emission areas while the surrounding areas have decreasing concentration. In addition, large trees can 
block or direct the wind direction and increase or decrease wind density and speed as well as affect the relative humidity. 
Further, the plan for planting considering these two components can be used as one of the guidelines for decision-making in 
urban environment and infrastructure planning. 
Keywords: Geographic information system, Infrastructure, Urban environment, Integration, Particulate matter 
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1. ที่มาและความสำคัญ 

เป็นที่ทราบโดยทั่วกันแล้วว่า จังหวัดเชียงใหม่และเกือบทุกๆ
เมืองในเขตภาคเหนือพบกับปัญหาภัยพิบัติประจำปี ซึ่งก็คือปัญหาที่
เมืองถูกปกคลุมด้วยฝุ่นละอองรวม (Total suspended particles: 
TSP) โดยจะประกอบไปด้วยฝุ่นละอองขนาดเล็ก ไม่เกิน 10 และ 
2.5 ไมครอน (Particulate Matter: PM 10, PM2.5) ซึ่งเป็นหนึ่งตัว
แปรที่ใช้ในการระบุดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI) 
ร่วมกับก๊าซโอโซน (O3), ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) [1] 
ฝุ่นขนาดเล็กนี้มีผลทําให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ และโรค
ปอดต่างๆ หากได้รับในปริมาณมากหรือเป็นเวลานานจะสะสมใน
เนื้อเยื่อปอด ทําให้การทํางานของปอดเสื่อมประสิทธิภาพลง ทําให้
หลอดลมอักเสบ มีอาการหอบหืด ซึ่งที่มาของฝุ่นละอองขนาดเล็ก
เกิดได้จากหลากหลายสาเหตุ แต่ส่วนมากเกิดขึ้นจากการเผาไหม้ทั้ง
จากยานพาหนะ การเผาวัสดุการเกษตร ไฟป่า และกระบวนการ
อุตสาหกรรม แล้วเหตุใดถึงได้สร้างปัญหาประจำปีให้กับจังหวัด
เชียงใหม่และพื้นที่ภาคเหนือของไทยได้มากกว่าพื้นที่อื่นๆ นอกจาก
ปัญหาที่เราคงได้ฟังจากข่าวประจำปีเรื่องเหตการณ์ไฟไหม้ป่า ไม่ว่า
จะด้วยสาเหตุตามธรรมชาติ หรือฝีมือของมนุษย์ด้วยวัตถุประสงค์
ใดๆ รวมถึงประเด็นที่จะต้องทำความเข้าใจถึงลักษณะภูมิประเทศ
ทางภาคเหนือซึ่งที่ต้ังของเมืองล้วนแล้วแต่เป็นที่ราบตามหุบเขา การ
ที่มีภูเขาสูงล้อมรอบเช่นนี้ เปรียบได้กับแอ่งกระทะ ซึ่งเป็นแอ่งที่มี
ขอบแอ่งทำหน้าที่กักฝุ่นละอองและก๊าซอ่ืนๆ ไว้ภายในพ้ืนที่ ซึ่งหาก
ไม่มีลมพัด (ความเป็นแอ่งจึงทำหน้าที่กันลมไปในตัว) หรือเกิดฝนตก
มาช่วยชะล้างลงพ้ืนดิน (ช่วงฤดูหนาว หรือฤดูแล้ง มันจะไม่สามารถ
เกิดฝนได้ตามธรรมชาติของพื้นที่) จึงเกิดเป็นปัญหารุนแรงแบบ
ทวีคูณและเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าแทบทุกปี 

อย่างที่เราทราบกันตราบใดที่ยังต้องอาศัยอยู่ภายในแอ่งกระทะ
กลางหุบเขาเช่นนี้ วิธีที่ดูเหมือนดีที่สุดคือการลดการเกิดฝุ่นละออง
จากต้นทาง คือลดการเผาป่านั่นเอง ซึ่งปัจจุบันก็มีหลายหน่วยงานที่
ช่วยกันดำเนินการซึ่งเป็นปัญหาที่ซับซ้อน ซ้อนทับในหลากหลายมิติ 
ในขณะเดียวกันผู้อยู่อาศัยเองคงต้องปรับตัวเข้าสู่การดูแลตนเอง
ในช่วงขณะเกิดเหตุการณ์ เปรียบเปรยดั ่งเช่นเมื ่อถึงฤดูหนาว 
อากาศเย็นลงเราย่อมหยิบฉวยเสื้อผ้ากันหนาวออกมาใช้งาน และ
เมื่อไม่ใช้ก็จัดเก็บไว้ในตู้เพื่อรอการใช้งานครั้งต่อๆไป เช่นกันนั้นการ
ป้องกันตนเองด้วยหน้ากาก การทำบ้านให้มีห้องปลอดฝุ่น (อย่าง
น้อย 1 ห้องสำหรับ 1 ครอบครัว) หรือการทำพื้นที่ปลอดฝุ่นสำหรับ
ชุมชนก็เป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการให้ทั่วถึงเช่นกัน ในบางกรณีอาจมี
ความพยายามคิดค้นเครื่องจักรกลสำหรับดูดกรองฝุ่นในเมือง ใน
รูปแบบหอคอย หรือเคลื่อนที่ได้ ก็สุดแล้วแต่จะพยายามหาทาง
บรรเทาภัยที่เกิดขึ ้น ซึ ่งนับเป็นเรื ่องที ่ดีที ่มีการตื่นตัวได้ดังเช่น
ปัจจุบัน อย่างไรก็ตามการออกแบบเมืองซึ่งคือพ้ืนที่ที่คนเมืองต้อง 

อยู่อาศัยในระยะยาวนั้นก็สามารถดำเนินการเพื่อช่วยบรรเทา
ผลกระทบของปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กดังกล่าวได้เช่นกัน ซึ่งใน
บทความน้ีจะเป็นการนำเสนอข้อมูลซึ่งได้จากการทำวิจัยของ [2] ซึ่ง
ได้ประยุกต์ใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์เพื่อหารูปแบบของเมืองซึ่ง
ส่งผลกระทบสูงต่อความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กในเขตพื้นที่
เทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งผลของการศึกษาได้บ่งบอกถึงปัจจัยที่
สำคัญอย่างชัดเจนซึ่งสามารถนำไปใช้ในการกำหนดรูปแบบของการ
ออกแบบเมืองเชียงใหม่เพ่ือลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ต่อไป 

อย่างไรก็ตามการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตเมืองจำเป็นจะต้องมีการหา
แนวทางเพื่อช่วยลดผลกระทบจากปัญหาฝุ่นควัน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งฝุ่นละอองรวม (TSP) ซึ่งเป็นอันตรายต่อทางเดินหายใจต่อคนอยู่
อาศัยในเขตเมือง ทั้งนี้มีการประยุกต์ใช้เครื่องมือสำหรับการจำลอง
สถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์ หนึ่งในแบบจำลองที่เป็นที่นิยมใช้คือ 
AERMOD ร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับวางแผน
โครงสร้างพื้นฐานสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง [3, 4] ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้ได้
ทำการทดลองจากประเด็นข้อสงสัยที่ว่าการเพิ่มขึ ้นของต้นไม้ส่ง
ผลกระทบต่อความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (TSP) หรือไม่ โดยใช้
พื้นที่ทำการทดลองในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางใน
การตัดสินใจวางแผนโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชนเมืองต่อไป 

2. ตัวแปร และทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

การจำลองสถานการณ์คือการสร้างรูปแบบของความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยที่ก่อให้เกิดผล ซึ่งเรียกว่าตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 
ตามลำดับ ซึ่งโดยทั่วไปคือหลักวิทยาการที่สัมพันธ์กับคณิตศาสตร์-
วิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ตัวแปรต้นอาจมีหนึ่งตัว หรือมากกว่าหนึ่งตัวก็ได้ 
โดยขึ้นตอนการสร้างแบบจำลองมีหลากหลายแตกต่างกันตามแต่
ปัญหาและหลักพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่จะใช้แก้ปัญหาเหล่านั้น 
กล่าวถึงตรงนี้อาจทำความเข้าใจยากสำหรับผู้ไม่คุ้นเคย แต่แท้จริง
แล้วเราใช้หลักการจำลองสถานการณ์ในชีวิตประจำวันหลากหลาย 
เช่นการจำลองสถานการณ์การเพื่อการพยากรณ์โอกาสของการเกิด
ฝนตก ซึ่งในปัจจุบันเมื่อใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวช่วยการทำงานของ
มนุษย์ทำให้การจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์แม่นยำมาก
ยิ ่งขึ ้นนั ่นเอง แต่ในส่วนนี ้เป็นการทำความเข้าใจกับการจำลอง
สถานการณ์ด ้วยคอมพิวเตอร ์ในการพยากรณ์ความเข ้มข้น 
(Concentration) ของฝ ุ ่นละอองรวม (TSP) ในกรณีศ ึกษาใน
งานวิจัยสำหรับพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ ดังแสดงผังภาพการ
ดำเนินงานดังแสดงในภาพที่ 1 
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ซึ่งในภาพที่ 1 แสดงในเห็นกระบวนการทำงานในการสร้าง
แบบจำลองพยากรณ์สถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อหาพื้นที่ที ่มี
โอกาสในการเกิดความเข้มข้นของฝุ ่นละอองขนาดเล็กในพื ้นที่
เทศบาลเมืองเชียงใหม่ในช่วงของการเกิดปัญหาภัยพิบัติฝุ ่นควัน
ประจำปี ซึ่งมีการประยุกต์ใช้เครื่องมือหลากหลายเครื่องมือ แต่
เคร่ืองมือที่เป็นหัวใจในการทำงานคือการโปรแกรมสร้างแบบจำลอง
มลพิษทางอากาศที่ชื่อว่า AERMOD [5] โดยมีตัวแปรที่สำคัญแบ่ง
ออกเป็น 3 ชุดคือ 1) ข้อมูลพื้นผิวเมือง (Surface Data) 2) ดัชนี
การใช้ที ่ด ิน ประกอบด้วย 3 ตัวแปรย่อยคือ Albedo, Bowen 
Ratio และ Surface Roughness Length และ 3) ข้อมูลสภาพ
อากาศระยะบน (Upper Air Data) 

ข้างต้นแสดงให้เห็นนิยามเชิงวิทยาศาสตร์และความสำคัญของ 
Surface Roughness Length ซึ่งส่งผลต่อความเข้มข้นของฝุนละอ
องขนาดเล็กสามารถอธิบายเพ่ิมเติมดังภาพที่ 2 

ในภาพที่ 2 เป็นภาพกราฟฟิกอธิบายเพิ ่มเติมเร ื ่องความ
แตกต่างของพ้ืนผิวกับค่า Surface Roughness [6] ซึ่งเมื่อแบ่งพ้ืนที่
ในเขตเมืองซึ่งมีความขรุขระของพื้นผิวมากไปจนถึงพื้นที่ในเขต
ชนบทซึ่งมีความขรุขระน้อย ค่า Surface Roughness ก็มีค่ามากไป
หาน้อยตามลำดับ และยิ่งมีความขรุขระของพื้นผิวมาก (พื้นที่ในเขต
เมือง) ก็ทำให้เกิดความเข้มของมลพิษน้อยกว่าพื้นที่อื่น ดังนั้นหาก
จะต้องแปลความหมายจากงานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ให้เป็นรูปแบบ
ของการออกแบบเมือง สามารถนำไปเป็นข้อกำหนดในเบื้องต้นว่า
พื้นที่ในเขตเมืองควรเพิ่มความขรุขระ (ซึ่งเป็นการเพิ่ม Surface 
Roughness) 

ถึงแม้นว่าการสร้างตึก-อาคารในเขตเมืองจะเป็นวิธีการที่เพ่ิม
ความขรุขระให้กับเมืองได้จริง การมีอาคารต่างๆที่ขวางทิศทางลมที่
ทำให้ Surface Roughness สูงขึ้น มลพิษลดลง แต่อาจจะทำให้มี
การสะสมของมลพิษด้านหลังอาคารหรือในบางพื้นที่เป็นพื้นที่ที่

รูปที่ 1  กระบวนการทำงานวิจัยเพ่ือหาพยากรณ์ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (ดัดแปลงจาก [2]) 

รูปที่ 2  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความขรุขระของเมือง-Surface Roughness และความเร็วลม 
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มลพิษสูงกว่าปกติได้เหมือนกัน ดังนั ้นการวางแผนการออกแบบ
เมืองที่ถูกต้องจะสามารถมองเห็นปัญหานี้และแก้ไขจุดปัญหาเปล่านี้
ได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องระดมสร้างตึกลงไปให้
เต็มพ้ืนที่เพียงเท่านั้น เนื่องจากระยะความสูงจากพ้ืนดินที่ใกล้ชิดกับ
การอยู่อาศัยปกติของสิ่งมีชีวิตโดยทั่วไปคือ 1.3 – 2.4 เมตรจากผิว
ดินเท่านั้น ดังนั้นแนวทางเลือกในการสร้างความขรุขระให้กับเมืองที่
ส่งผลต่อการอยู่อาศัยของมนุษย์จึงไม่จำเป็นต้องเลือกแนวทางขั้นสุด 
(Ultimate) โดยแนวทางที่ควรจะเป็นคือการเพิ่มพื้นที่ต้นไม้ใหญ่ใน
เขตเมืองเป็นการเพิ่มความขรุขระของเมืองในบริบทที่สัมพันธ์กับ
การอยู่อาศัยของมนุษย์ได้จริง อีกทั้งยังมีประโยชน์ในด้านอื่นอีก
หลากประการเช่น การลดความร้อนในเขตเมือง ลดผลกระทบด้าย
สุขภาพ และรวมไปถึงยังช่วยกักเก็บฝุ่นละอองขนาดเล็กได้อีกทาง
หนึ่งด้วย [7] 

 
รูปที่ 3  แสดงประโยชน์ของการปลูกต้นไม้ในเขตเมือง 

หร ือหากม ีความจำ เป ็น ในการต ้องสร ้ า งอาคารห รือ
สาธารณูปโภคขนาดใหญ่ในเขตเมืองเพื่อตอบสนองความต้องการ
ด้านที่อยู่อาศัยและอำนวยความสะดวกของคนเมือง ก็ยังสามารถ
เติมแนวคิดของพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมือง (Green in the City) เข้าไป
ได้อีกหลากหลายวิธียกตัวอย่างเช่นการเลือกใช้ผนังและหลังคาเขียว 
(green façade and roof) [8] ดังแสดงตัวอย่างในภาพที่ 6 ซึ่งล้วน
แล ้ ว แต ่ เ ป ็ นก า รผสมผสานหล ั กก า รทา ง ว ิ ทย าศาสต ร์ -
วิศวกรรมศาสตร์ เข้ากับหลัการทางสถาปัตยกรรมศาสตร์-การ
ออกแบบเมืองอย่างลงตัว สิ่งปลูกสร้างในเขตเมืองช่วยเพิ่มความ
ขรุขระของเมือง ซึ่งช่วยให้ความเข้มข้นของมลพิษโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งฝุ่นละอองขนาดเล็กลดลง และเมื่อรวมเข้ากับการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
ในเขตเมืองซึ่งนอกจากประโยชน์โดยตรงของต้นไม้ใหญ่ในเรื ่อง
ความชุ่มชื้นความมีชีวิตชีวาและลดความร้อนเมืองได้แล้ว ต้นไม้ใหญ่
ยังสามารถช่วยกักเก็บฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่ใช้ฟุ้งกระจายอยู่บน
อากาศ (เพื่อรอฝนและชะล้างลงสู่พื้นดินตามธรรมชาติ) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งกว่าเคร่ืองกรองใดๆ จะสามารถทำได้ 

 
รูปที่ 4  แสดงงานออกแบบของ Stefano Boeri Architetti 

สำหรับการพัฒนาเมืองใหม่ในประเทศจีน 

ข้อมูลข้างต้นจากงานวิจัยเชิงวิศวกรรม นำมาประกอบกับการ
วิเคราะห์เพื ่อหาทางเชื ่อมโยงสู ่ภาคปฏิบัติของสถาปนิกและนัก
ออกแบบเมือง จะพบว่ามีความเชื่อมต่อกันอย่างสมเหตุสมผลโดย
อาศัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการจำลอง
ค่ามลพิษอากาศสำหรับวางแผนโครงสร้างพื้นฐานสิ่งแวดล้อมชุมชน
เมืองต่อไป 

3. ระเบียบวิธีการวิจัย 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจำลอง
ค่ามลพิษอากาศสำหรับวางแผนโครงสร้างพื้นฐานสิ่งแวดล้อมชุมชน
เมืองคร้ังนี้ประกอบไปด้วยขั้นตอน 4 ขั้นตอนดังนี้ 

 
การสร้างแผนที ่ว ิเคราะห์การกระจายตัวของฝุ ่นควัน โดย

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ AERMOD ประกอบด้วยกระบวนการ
หลัก 4 ขั ้นตอน ได้แก่ ขั ้นตอนแรกการเตรียมข้อมูล Albedo , 
Bowen Ratio และ Surface Roughness Length ขั ้นตอนที่สอง
การวิเคราะห์ด้วยแบบจำลอง AERMET ขั้นตอนที่สามการวิเคราะห์
ด้วยแบบจำลอง AERMOD และขั้นตอนสุดท้ายการสร้างแผนที่การ
กระจายของฝุ่นด้วยในโปรแกรม QGIS 
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3.1. เตรียมข้อมูลจาก QGIS 

 ขอบเขตการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นพื้นที่ศึกษา โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่
อาคารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ พิกัด ละติจูดที่ 
18.803511 และ ลองจิจูดที่ 98.954622 ซึ่งพื้นที่ศึกษามีขอบเขต
รัศมีจากจุดศูนย์กลาง 500 เมตร เป็นพื้นที่รูปแปดเหลี่ยมที่มีพื้นที่
ทั้งหมด 630,314 ตารางเมตร และทำการศึกษาในช่วงปี พ.ศ. 2562 

 
รูปที่ 5 แสดงขอบเขตการศึกษาพ้ืนที่มหาลัยเชียงใหม่ 

 การเตรียมข้อมูล ALBEDO , BOWEN RATIO และ 

SURFACE ROUGHNESS LENGTH 

การจะสร้างแผนที่การกระจายของฝุ่นจำเป็นต้องเตรียมข้อมูล
พื้นฐานที่จำเป็น เช่น ชนิดและพื้นที่ของสิ่งปกคลุมผิวดิน เพื่อนำไป
วิเคราะห์หาค่า Albedo , Bowen Ratio และ Surface Roughness 
Length โดยแบ่งพื ้นที ่ศ ึกษาทั ้งหมดเป็นแปดส่วนก่อนนำไป
วิเคราะห์ค่าต่างๆ และทำการสร้างแบบจำลองสภาพแวดล้อมที่เป็น
การปลูกต้นไม้ใหญ่เพิ ่มมากขึ้น เพื ่อดูผลการเปลี่ยนแปลงความ
เข้มข้นและการกระจายของฝุ่นละออง  

- Albedo คือค ่าการสะท้อนของการแพร่ร ังสี (Solar 
Radiation) จากพ้ืนดินสู่อากาศโดยไม่มีการดูดซับ 

𝒙  
∑ 𝒘𝒊

𝒏
𝒊 𝟏 ⋅ 𝒙𝒊

∑ 𝒘𝒊
𝒏
𝒊 𝟏

 (1) 

เมื่อ  𝒙  =  ค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบไม่ถ่วงน้ำหนัก 
                           ของค่า Albedo 

        𝑤  =  ค่าสัดส่วนของพ้ืนที่ Lane Use แต่ละ 
                           ประเภท  (Fraction) 

             𝑛   =  จำนวนประเภทของ Lane Use ในพ้ืนที่ 
- BOWEN RATIO คือค่าดัชนีความชื้นที่ผิว เป็นอัตราส่วนของ

การเปลี่ยนแปลงความร้อน (Sensible Heat Flux) ต่อ
การเปล่ียนแปลงความร้อนแฝง (Latent Heat Flux) 

  𝒙 𝒙𝟏
𝒘𝟏 ⋅ 𝒙𝟐

𝒘𝟐 ⋅ … ⋅ 𝒙𝒏
𝒘𝒏 𝟏 ∑ 𝒘⁄  (2) 

เมื่อ  𝒙  =  ค่าเฉลี่ยเรขาคณิตแบบไม่ถ่วงน้ำหนัก 
                          ของค่า Bowen Ratio 

       𝒘  =  ค่าสัดส่วนของพ้ืนที่ Lane Use แต่ละ 
                          ประเภท (Fraction) 

          𝒏   =  จำนวนประเภทของ Lane Use ในพ้ืนที่ 
- Surface Roughness Length คือความสูงที่ ความเร็วลม

เฉล่ียในแนวระดับเป็น 0 

𝒙 𝒙𝟏
𝒘𝟏 ⋅ 𝒙𝟐

𝒘𝟐 ⋅ … ⋅ 𝒙𝒏
𝒘𝒏 𝟏 ∑ 𝒘⁄  (2) 

เมื่อ  𝒙  =  ค่าเฉลี่ยเรขาคณิตแบบถ่วงนำ้หนัก 
         ของค่า Surface Roughness 

     𝑤  =  ค่าน้ำหนักของข้อมูล (weighting) 
             𝒏  =  จำนวนประเภทของ Lane Use ในพ้ืนที่ 

3.2. การวิเคราะห์ดว้ยแบบจำลอง AERMET 

กระบวนการนี ้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจาก 3 ขั ้นตอน คือ 
ขั ้นตอนแรกการวิเคราะห์ Surface data จากข้อมูลดัชนีของ 
/pub/data/noaa ขั ้นตอนที่สองวิเคราะห์ Upper air data จาก
ข้อมูลของ NOAA/ESRL Radiosonde Database ขั้นตอนสุดท้าย
นำข้อมูลที่เตรียมไว้จากกระบวนการที่ 3.1 มาวิเคราะห์ค่า Albedo 
, Bowen Ratio และ Surface Roughness Length จากนั้นจะได้
ข้อมูลที่นำไปใช้สำหรับการวิเคราะห์ AERMOD 

3.3. การวิเคราะห์ดว้ยแบบจำลอง AERMOD 

กระบวนการนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลต่อจากกระบวนการ 3.2 
โดยมีการกำหนดจุดปล่อยควันเสีย และขอบเขตพ้ืนที่ที่ส่งผลกระทบ 
นำมาวิเคราะห์รวมกับข้อมูลจากกระบวนการ 3.2 ผลลัพธ์ที่ได้คือ
ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของฝุ่นละออง โดยมีข้อมูลบรรจุอยู่ในพิกัดแกน 
X และพิกัดแกน Y ของพ้ืนที่ศึกษา 

3.4. การสร้างแผนที่การกระจายของฝุ่นดว้ยในโปรแกรม 
QGIS 

เนื่องจากผมลัพธ์ที่ได้เป็นค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของฝุ่นละอองที่มี
พิกัด X-Y จึงสามารถนำไปแสดงผลในโปรแกรม QGIS ซึ่งสามารถ
แสดงเป็นแผนที่การกระจายความเข้มข้นของฝุ่นละออง 

เนื้อหาข้างต้นแสดงกระบวนการการวิจัย ซึ่งสามารถนำเสนอ
ผลการวิจัยได้ในส่วนถัดไป 

4. ผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์ความเข้มข้นของฝุ ่นควันโดยแบบจำลอง 
AERMOD พบว่าเมื่อมีการเพิ่มต้นไม้ในพื้นที่ศึกษา ค่าของ Albedo 
และ Bowen Ratio มีค่าลดลง แต่ค่า Surface Roughness Length 
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และความเข้มข้นของฝุ่นสูงสุดจะมีค่าเพ่ิมขึ้น ส่วนการกระจายความ
เข้มข้นของฝุ่น จะมีการกระจายความเข้มข้นลดลง 

 
รูปที่ 6  กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่า Albedo และร้อยละของ

พ้ืนที่ต้นไม้ 

 
รูปที่ 7  กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่า Bowen และร้อยละของ

พ้ืนที่ต้นไม้ 

การที ่การเพิ ่มต้นไม้ทำให้ค่า Albedo และ Bowen Ratio 
ลดลง เพราะค่า seasonal ของ  Albedo และ Bowen ที่เกิดจาก
การเปลี่ยนสิ่งปกคลุมผิวดินมีค่าลดลง เนื่องจากพื้นดินเปล่าหรือ
หญ้ามีค่าตามฤดูกาล มากกว่าต้นไม้ใหญ่ เมื่อพิจารณาตามความ
เป็นจริงแล้วค่า Albedo ที่แสดงถึงการสะท้อนของการแพร่รังสี ผิว
ดินเปล่าย่อมมีการสะท้อนของการแผ่รังสีที่มากกว่าผิวดินท่ีมีการปก
คลุมด้วยหญ้าและต้นไม้ ส่วน Bowen ที่แสดงถึงค่าดัชนีความชื้นที่
ผิว ค่าของผิวดินเปล่าจะมีค่ามากกว่าค่าของหญ้าและต้นไม้ 

 
รูปที่ 8  กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่า Surface Roughness 

Length และร้อยละของพ้ืนที่ต้นไม้ 

 
รูปที่ 9  ก ร า ฟ ค ว า ม ส ั ม พ ั น ธ ์ ร ะ ห ว ่ า ง ค ่ า  average 

concentration และร้อยละของพ้ืนที่ต้นไม้ 

Surface Roughness Length และความเข้มข้นของฝุ่นสูงสุดที่
ม ีค ่าเพิ ่มข ึ ้น เนื ่องจากการเพิ ่มต้นไม้ เป็นเพราะค่า Surface 
Roughness Length ของพ้ืนผิวที่เป็นต้นไม้มีค่ามากกว่าผิวดินเปล่า 
ซึ ่งต้นไม้ใหญ่จะทำให้ความสูงที ่ความเร็วลมเฉลี ่ยในแนวระดับ
เท่ากับ 0 นั้นมีค่าสูงขึ้น ส่วนความเข้มข้นสูงสุดที่มีค่าสูงขึ้นเป็น
เพราะต้นไม้ใหญ่ที่เพิ่มขึ้นทำให้อากาศไม่สามารถระบายและเกิด
การกระจุกตัวของฝุ่นละออง 

 
รูปที่ 10  แผนท่ีการกระจายความเข้มข้นของฝุ่น กรณีที่ 1 
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รูปที่ 11  แผนท่ีการกระจายความเข้มข้นของฝุ่น กรณีที่ 2 

 
รูปที่ 12  แผนท่ีการกระจายความเข้มข้นของฝุ่น กรณีที่ 3 

 
รูปที่ 13  แผนท่ีการกระจายความเข้มข้นของฝุ่น กรณีที่ 4 

5. สรุปผลการทดลอง  

จากการจำลองค่าฝุ ่นละลองด้วย AERMOD พบว่าการปลูก
ต้นไม้ใหญ่ไม่ได้ช่วยลดฝุ่นโดยตรง แต่เป็นการลดการกระจายตัวของ
ฝุ่น เนื่องจากต้นไม้เป็นสิ่งปกคลุมผิวดินที่มีความสูงมากกว่าสิ่งปก
คลุมผิวดินชนิดอื่นมาก ทำให้ลมและอากาศไหลผ่านบริเวณที ่มี
ต้นไม้ใหญ่ยากขึ้น จึงเป็นผลให้การกระจายตัวของฝุ่นนั้นลดลง แต่
หากเป็นจุดที่เป็นจุดปล่อยควันเสียจะทำให้บริเวณที่ปล่อยควันเสีย
เกิดการกระจุกตัวของฝุ ่นและทำให้ความเข้มข้นของฝุ ่นละออง
เพิ่มขึ้น เนื่องจากไม่สามารถระบายผ่านทางลมหรืออากาศได้ และ
ส่วนของสภาพแวดล้อมกระแสลม การปลูกต้นไม้ใหญ่นั้นช่วยลด
ความเร็วลมสูงสุดได้น้อยมากจนถึงไม่ลดเลย แต่มีความสามารถใน
การวางกั ้นควบคุมทิศทางลมเพื ่อเพิ ่ม-ลดความหนาแน่นและ
ความเร็วลมในบางจุดได้ อีกทั้งต้นไม้ใหญ่ยังส่งผลต่อความชื้น
สัมพัทธ์ ซึ่งหากทำการศึกษาพื้นที่และจัดวางต้นไม้โดยคำนึงทั้ง 2 
องค์ประกอบน้ีแล้วจะสามารถปรับอุณหภูมิอากาศในพ้ืนที่เป้าหมาย 
ซึ่งสอดคล้องกับ [2, 3] ในทางทฤษฎีอันเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน
ในภาคปฏิบัติต่อไป 

โดยงานวิจัยนี้นอกเหนือจากพิสูจน์ผลลัพธ์ที่ได้จากการจำลอง
สถานการณ์ยังเป็นการยืนยันได้ว่าเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์สามารถนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับ AERMOD เพ่ือใช้ในการ
จำลองค่ามลพิษอากาศสำหรับวางแผนโครงสร้างพ้ืนฐานส่ิงแวดล้อม
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ชุมชนเมืองได้ซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที ่ผ่านมา [4, 9] อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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บทคัดย่อ 

ในปัจจุบันประเทศไทยมีการลงทุนและพัฒนาระบบขนส่งทางรางท้ังในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับตัวรถไฟ ทั้งนี้ก็เพ่ือ
ยกระดับเทคโนโลยีภายในประเทศรวมทั้งช่วยลดการนำเข้าจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตามการผลิตรถไฟขึ้นเองภายในประเทศยังมีข้อจำกัดทางด้าน
เทคโนโลยีในการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างรถไฟให้เหมาะสมกับบริบทของการใช้งานในประเทศ งานวิจัยนี้จึงได้ทำการศึกษาแนวทางการ
ออกแบบโครงสร้างตู้รถไฟโดยสารเพื่อการใช้งานในประเทศไทย ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อให้บริการบนทางวิ่งขนาด 1.0 เมตร โดยการออกแบบจะ
ดำเนินการตามมาตรฐานสากล EN-12663 และมาตรฐานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งจะคำนึงถึงปัจจัยที่เก่ียวกับความปลอดภัยต่างๆท้ังในเชิง
สถิตย์ (static) และทำการเปรียบเทียบสมรรถนะของรูปแบบโครงสร้างที ่ต ่างกันคือ แบบ Differential construction และแบบ Hybrid 
construction ในส่วนของการวิเคราะห์โครงสร้างได้ทำการวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในส่วนของชิ้นส่วนเพื่อตรวจสอบถึงพฤติกรรม
ของโครงสร้างภายใต้ภาระแรงกระทำต่างๆ โดยผลการศึกษาจะแสดงถึงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ น้ำหนัก สมรรถนะการใช้งาน รวมไปถึง
ราคาค่าก่อสร้างของตู้โดยสารรถไฟที่ใช้รูปแบบของโครงสร้างที่ต่างกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบและผลิตตู้รถไฟที่เหมาะสมต่อการใช้
งานในประเทศไทยต่อไป  
คำสำคัญ: โครงสร้างรถไฟ, ตู้รถไฟโดยสาร, วัสดุแซนวิช, โครงประธานรถไฟ, ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 

Abstract 

Currently, Thailand invests and develops rail transport in both infrastructure and the industry which relates to trains in 
order to enhance domestic technology and decrease importation. However, domestic train production has a limitation in 
technology to analyze and design the train's structure suitable for domestic use.  The research has researched the method to 
design the passenger coach structure for running on the 1.0-meter runway and for use in Thailand. The design is performed 
according to the international standards EN-12663 and the State Railway standards of Thailand. The design concerns statistical 
safety and compares the varied structures' capabilities such as Differential Construction and Hybrid Construction. The structure 
analytics was analyzed by the Finite Element Method in components to inspect the structure under various loads. The result 
shows the comparison of weight competency and competency of using, including the construction price of passenger coach 
structure that are different structures to be a guideline for designing and producing the passenger coach suitable for domestic 
use. 
Keywords: Rail vehicle, Passenger Coach, Sandwich structure, Car body, Finite element 
 

1. บทนำ 

ในปัจจุบัน การคมนาคมขนส่งทางรางถือได้ว่าเป็นระบบการ
ขนส่งที่สำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ โดยระบบ
รางได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นวิธีการขนส่งที่มีต้นทุนการ
ขนส่งต่อหน่วยต่ำที่สุด ในปัจจุบันประเทศเทศไทยให้ความสำคัญกับ
ระบบรางมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการนำเข้าชิ้นส่วนของรถไฟ
จากต่างประเทศ ประกอบด้วย รางรถไฟ หัวรถจักร ตู้โดยสารรถไฟ 
และอุปกรณ์ภายในรถ เป็นมูลค่าจากการนำเข้าเฉลี่ยปีละหลายหม่ืน

ล้านบาทแสดงในรูปที่ 1 และในอนาคตประเทศไทยมีแผนที ่จะ
พัฒนาระบบขนส่งทางรางในหลายโครงการประกอบด้วย รถไฟฟ้า
ในเมือง รถไฟทางคู่ทั ่วประเทศ โครงการความร่วมมือด้านรถไฟ
ระหว่างไทย-จีน โครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-ญี่ปุ่น 
โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ส่งผลให้มีความต้องการหัวรถ
จักรและตู้โดยสารอีกเป็นจำนวนมาก 
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รูปที่ 1 แสดงมูลค่าการนำเข้าของอุปกรณ์รถไฟ [1] 

การให้บริการขนส่งทางรางของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
(รฟท.) มีมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยเปิดให้บริการทั้งขบวนรถไฟ
ขนส่งสินค้าและขบวนรถไฟโดยสารซึ่งวิ่งอยู่บนสายทางขนาด 1.0 
เมตร โดยส่วนใหญ่โครงสร้างของตู้โดยสารรถไฟที่ประเทศไทยใช้ใน
ปัจจุบันเป็นรูปแบบ Differential construction แสดงในรูปที่ 2 
โดยใช้โลหะเป็นโครงสร้างหลักมักจะเชื่อมต่อกันด้วยวิธีการเชื่อม
แผ่นเหล็กเป็นผนังและหลังคาส่งผลให้โครงสร้างมีความแข็งแรงสูง 
[2] 

 
รูปที่ 2 โ คร งส ร้ า งต ู ้ ร ถ ไฟ โดยสารร ู ปแบบ  Differential 

construction [2] 

ปัจจุบันนอกเหนือจากรูปแบบข้างต้นแล้วการก่อสร้างตู้รถไฟ
โดยสารได้มีการพัฒนาโครงสร้างรูปแบบ Hybrid construction 
แสดงในรูปที่ 3 ที่เน้นการใช้คุณสมบัติของวัสดุแต่ละชนิดที่มีความ
เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานส่งผลให้โครงสร้างที่มีน้ำหนักเบา
มากขึ้น โดยส่วนใหญ่โครงสร้างรูปแบบนี้จะประกอบด้วยวัสดุโลหะ
ร่วมกับวัสดุแซนวิช (Sandwich material) [3] โดยจะส่งผลดี เช่น 
ส่งผลให้น้ำหนักต่อเพลาลดลง ลดการสึกหรอของราง ลดโครงสร้าง
ของสะพานที่รถไฟวิ่งผ่าน สามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้เพิ่มมากขึ้น 
และยังช่วยประหยัดพลังงานกว่าโครงสร้างที่ใช้ในปัจจุบัน อย่างไรก็
ตาม การนำโครงสร้างดังกล่าวมาใช้งาน ยังต้องคำนึงถึงปัจจัยด้าน
อื ่นๆ เช่น การเชื ่อมต่อชิ ้นส่วนเข้าด้วยกันยังต้องใช้เทคโนโลยี
ค่อนข้างสูง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการทำงานทั้งตอนสร้างรถใหม่
และตอนทำการซ่อมแซมตัวถังหลังจากใช้งานไปแล้ว เป็นต้น 

 
รูปที่ 3 โครงสร้างตู้รถไฟโดยสารรูปแบบ Hybrid construction 

[2] 

2. ความสำคัญของงานวิจัย 

เนื่องจากประเทศไทยได้มีแนวคิดให้มีการวิจัยและพัฒนาเพ่ือ
ผลิตรถไฟขึ้นมาเอง ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะสามารถส่งเสริมให้คน
ไทยได้มีความรู้ในการผลิตและออกแบบ เพื่อยกระดับเทคโนโลยี
ภายในประเทศรวมทั ้งช่วยลดการนำเข้าจากต่างประเทศ เพ่ือ
ตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว งานวิจัยนี้จึงได้ทำการศึกษาแนว
ทางการออกแบบโครงสร้างตู้รถไฟโดยสารเพ่ือการใช้งานในประเทศ
ไทย ที่ให้บริการบนทางวิ ่งขนาด 1.0 เมตร ในการออกแบบจะ
ดำเนินการตามมาตรฐานสากลการวิเคราะห์ทางด้านสถิตย์ (Static) 
ตามเกณฑ์และข้อกำหนดของมาตรฐาน EN-12663-1 [4] และใช้
วิธีการวิเคราะห์พฤติกรรมผ่านวิธีระเบียบวิธีไฟไนท์อิลิเมนต์ (Finite 
Element Method) โดยใช้วิธีสร้างแบบแบบจำลองตัวตู ้โดยสาร
รถไฟ  

ผลการศึกษาจะแสดงถึงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ 
น ้ำหน ัก  สมรรถนะการใช ้ งาน  รวมไปถ ึงราคาค ่าก ่อสร ้าง
โดยประมาณของตู้โดยสารรถไฟที่ใช้รูปแบบของโครงสร้างที่ต่างกัน 
ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบและผลิตตู้รถไฟที่เหมาะสมต่อ
การใช้งานในประเทศไทยต่อไป 

3. ขั้นตอนการดำเนนิงาน 

งานวิจัยนี้ได้ทำการออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างตู้รถไฟ
โดยสารที่แตกต่างกัน ทั้งหมด 3 รูปแบบ ดังรูปที่ 4 โดยอยู่ภายใต้
ข้อกำหนดของการติดตั ้งตำแหน่งของอุปกรณ์ทั ้งภายนอกและ
ภายในและจำนวนผู้โดยสารที่เท่ากันโดยอ้างอิงกับรถไฟโดยสารของ
การรถไฟแห่งประเทศไทย 

รูปแบบ Differential construction เป็นรูปแบบของโครงสร้าง
ที่ใช้วัสดุเหล็กเป็นโครงสร้างหลัก และใช้แผ่นเพลทเป็นแผ่นพ้ืน ผนัง
และหลังคา โดยในการออกแบบนี้ใช้แผ่นเพลทที่มีขนาดความหนา 
3 มิลลิเมตร 

รูปแบบ Hybrid construction คือ การผสมผสานของวัสดุที่
แตกต่างกันที่มีความโดดเด่นของการแต่ละการใช้นำมาประกอบ 
โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อลดน้ำหนักของโครงสร้าง ซึ่งในการศึกษา
นี้แบ่งการออกแบบท้ังหมด 2 รูปแบบ คือ 
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รูปแบบท่ี 1 โครงประธานของตู้รถไฟโดยสารจะใช้วัสดุเหล็ก 
โดยผนังและหลังคาจะใช้วัสดุแซนวิช (Sandwich material) ซึ่ง
ข ้อดีของว ัสดุแซนวิช (Sandwich material) คือ เป ็นว ัสดุที่มี
น ้ำหนักเบาและมีความสามารถรับแรงบิดได้ส ูงม ีพฤติกรรม
เหมือนกับเหล็กไอบีม (I-BEAM) [3] และในส่วนของพ้ืนใช้แผ่นเพลท
ที่มีขนาดความหนา 3 มิลลิเมตร 

รูปแบบที ่ 2 โครงประธานของตู ้รถไฟโดยสารจะใช้ว ัสดุ
อลูมิเนียมซึ่งมีข้อดี คือ น้ำหนักเบากว่าวัสดุเหล็กประมาณ 3 เท่า 
โดยผนังและหลังคาจะใช้วัสดุแซนวิช (Sandwich material) และ
ในส่วนของพ้ืนใช้แผ่นเพลทท่ีมีขนาดความหนา 3 มิลลิเมตร 

 
รูปที่ 4 แสดงรูปแบบจำลองของตู้รถไฟโดยสารทั้ง 3 รูปแบบ 

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงของการออกแบบตู้โดยสารรถไฟ คือ มิติของตู้
รถไฟโดยสารทั้งด้านหน้าและด้านข้างเพ่ือให้แน่ใจว่าขณะรถไฟแล่น
ผ่านสะพาน อุโมงค์หรือโครงสร้างอื่น ๆ ไม่มีการเฉี่ยวชนก่อให้เป็น
เหตุอันตรายต่อผู้โดยสาร เรียกว่า เขตบรรทุก (Loading gauge) ใน
การออกแบบนี้จะอ้างอิงเขตบรรทุก (Loading gauge) ของการ
รถไฟแห่งประเทศไทย ดังแสดงในรูป 5  

 
รูปที่ 5 แสดงเขตบรรทุกของตู้รถไฟโดยสาร (Loading gauge)  

ในการออกแบบขนาดมิติของตู้รถไฟโดยสารจะกำหนดไม่เกิน
เขตบรรทุก และผลจากการลงภาคสนามวัดขนาดมิติของตู้รถไฟ
โดยสารขบวนท้องถิ่นเพื่อนำมาพิจารณาในการกำหนดขนาดในการ
ออกแบบได้ดังนี้ ความกว้าง 2.9 เมตร ความยาว 20.8 เมตร และ
ความสูง 2.5 เมตร ภายในตู้โดยสารมีห้องน้ำ 1 ห้องอยู่บริเวณหัวตู้
ของขบวน มีพื้นที่ใช้งานสำหรับผู้โดยสารของตู้รถไฟโดยสารเท่ากับ  
46.11 ตารางเมตร แสดงในรูปที่ 6 และสามารถรับผู้โดยสารความ
หนาแน่นปกติและความหนาแน่นสูงสุด เท่ากับ 80 และ 120 คน 
ตามลำดับ  

 
รูปที่ 6 ขนาดมิติของตู้รถไฟโดยสารที่ใช้ในการออกแบบ 

จากข้อมูลข้างต้นจะนำไปสร้างแบบจำลองด้วยระเบียบวิธีไฟ
ไนท์อิลิเมนต์ (Finite Element Method )  จะประกอบด้วย 2 ส่วน
คือ เฟรมอิลิเมนต์ (Frame element) ร่วมกับชิ้นส่วนโครงสร้าง
เปลือกบาง (Shell Element) โดยให้โครงประธาน และคาน เป็น
แบบชนิดเฟรมอิลิเมนต์ (Frame element) ส่วนพ้ืนและผนังจะเป็น
ชิ้นส่วนชนิด Shell Element ดังรูปที่ 7 ซึ่งน้ำหนักโครงสร้างตู้รถไฟ
ทั้ง 3 รูปแบบรวมน้ำหนักของผู้โดยสารหนาแน่นสูงสุดต้องไม่เกิน 
25 ตัน โดยประมาณ ซึ่งไม่รวมน้ำหนักของโบก้ีตามข้อกำหนดการ
รถไฟแห่งประเทศไทย  

 
รูปที่ 7 แบบจำลองตู้รถไฟโดยสารโดยระเบียบวิธีไฟไนท์อิลิ

เมนต์ (Finite Element Method )   

 รูปแบบของโครงสร้างตู้รถไฟโดยสาร 

 การออกแบบตู้รถไฟโดยสารรูปแบบ
DIFFERENTIAL CONSTRUCTION  

แบบจำลองของต ู ้ ร ถ ไฟ โดยสารร ู ปแบบ  Differential 
Construction ซึ่งประกอบด้วย โครงประธาน ผนัง หลังคา และพ้ืน
ใช้วัสดุเหล็กทั้งหมด โดยท่ี ผนัง หลังคา และพื้น ใช้แผ่นเพลทที่มี
ความหนา 3 มิลลิเมตร เหล็กที ่ใช ้ในการออกแบบเป็นเหล็ก
โครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน เกรด SM520 มีคุณสมบัติพิเศษที่
สามารถรับแรงดึงและอัดได้สูง (High Strength Steel) และมี
ความสามารถในการเชื่อมได้ดี ส่งผลให้โครงสร้างมีน้ำหนักเบาเม่ือ
เทียบกับเหล็กโครงสร้างทั ่วไป ซึ ่งออกโดยสำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) มอก.1227-2539 คุณสมบัติของวัสดุ
แสดงตามตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 คุณสมบัติวัสดุของเหล็กที่ใช้ออกแบบตู้รถไฟโดยสาร 

  การออกแบบตู้โดยสารรถไฟรูปแบบ HYBRID 

CONSTRUCTION 

แบบจำลองของตู้รถไฟโดยสารรูปแบบ Hybrid Construction 
จะมีทั้งหมด 2 รูปแบบ จะมีขนาดมิติและอุปกรณ์ภายของตู้รถไฟ
โดยตามรูปที่ 6 

รูปแบบที่ 1  ออกแบบโครงประธานด้วยวัสดุเหล็กโครงสร้าง
รูปพรรณรีดร้อน เกรด SM520 พื้นของตู้รถไฟโดยสารใช้แผ่นเหล็ก 
ความหนา 3 มิลลิเมตร ส่วนผนังและหลังคาของตู้รถไฟโดยสารใช้
ว ั สด ุ แซนว ิ ช  (Sandwich material) ซ ึ ่ ง เป ็นว ั ส ดุคอมโพ สิต 
(Composite Materials) ประกอบด้วย 3 ส่วน คือแผ่นด้านนอก
หรือสกินสองชิ้นและมีแกนกลางคั่นระหว่างสองชั้นด้านนอก [5] 
แสดงดังรูปที่ 8 ในงานวิจัยนี้ใช้วัสดุแผ่นด้านนอกเป็นแผ่นเหล็ก 
แกนกลางคือวัสดุโฟม คุณสมบัติของวัสดุแซนวิชที ่ใช้ออกแบบ
เป็นไปตามตามตารางที่ 2 ซึ่งเป็นโครงสร้างที่มีน้ำหนักเมื่อเทียบกับ
แผ่นเหล็ก  

 
รูปที่ 8 แสดงโครงสร้างของวัสดุแซนวิช (Sandwich material)  

[5] 

ตารางท่ี 2 คุณสมบัติกายภาพของวัสดุคอมโพสิตที่ใช้ออกแบบตู้
รถไฟโดยสาร 

คุณสมบัติ สกิน  
(face sheets) 

แกนกลาง
(core) 

ความหนา (mm.) 0.3 60 
ความหนาแน่น (kg/m3) 7850 200 
โมดูลัสยืดหยุ่น (MPa) 200056 200 

ร ูปแบบที ่ 2 ออกแบบโครงประธานด้วยว ัสด ุอล ูม ิ เน ียม 
(Aluminum alloy) คุณสมบัติทางกายภาพของอลูม ิเนียมตาม
ตารางท ี ่ 3 ส ่วนผน ังและหล ังคาใช ้ว ัสด ุแซนว ิช (Sandwich 
material) และพ้ืนใช้แผ่นเพลท ความหนา 3 มิลลิเมตร 

ตารางท่ี 3 คุณสมบัต ิว ัสด ุของอลูม ิเน ียมอัลลอย (Aluminum 
alloy)  

4. ขั้นตอนการวิเคราะห์ตู้รถไฟโดยสาร 

 แบบจำลองของตู้โดยสารรถไฟ 

โครงสร้างของตู้โดยสารรถไฟถูกจำลองโดยใช้วิธีระเบียบไฟไนต์
เอลิเมนต์ (Finite Element Method) โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ใน
ส่วนผนังใช้ชิ ้นส่วนชนิด Shell Element ส่วนของโครงตู ้รถไฟ
โดยสารใช้ส่วนเฟรมอิลิเมนต์ (Frame element) ดังแสดงในรูปที่ 9 
สำหรับการกำหนดน้ำหนักของผู้โดยสารและสัมภาระได้กำหนดตาม
มาตรฐานสากลข้อกำหนดอ้างอิงมวลบรรทุก EN 15663 [6]  

 
รูปที่ 9 แสดงแบบจำลอง 3 มิติ ตู้รถไฟโดยสารโดยใช้วิธีระเบียบ

ไฟไนต์เอลิเมนต์ 

 การวิเคราะห์โดยวธิีสถิตย์ 

สำหรับขั้นตอนการวิเคราะห์ตู ้รถไฟโดยสารโดยวิธีสถิตย์จะ
ออกแบบเป็นไปตามเกณฑ์ข้อกำหนดการออกแบบตู้รถไฟโดยสาร
ตามมาตรฐานสากล EN12663-1 ซึ่งจะทำการทดสอบ แบ่งเป็น 3 
กรณี คือ กรณีแรงกระทำตามยาว กรณีแรงกระทำแนวด่ิง และกรณี
แรงกระทำสูงสุดของตู้รถไฟโดยสาร 

คุณสมบัติ วัสดุ 
เหล็ก เกรด SM520 

ความหมาแน่น (kg/m3)   7850 
โมดูลัสยืดหยุ่น (MPa)  210000 
อัตราส่วนของปัวซอง 0.3 
ความทนต่อแรงดึง (MPa) 580 
ค่าความแข็งแรงคราก (MPa) 365 คุณสมบัติ วัสดุ 

อลูมิเนียมอัลลอย 
ความหมาแน่น (kg/m3)  2,700 
โมดูลัสยืดหยุ่น (MPa)  68900 
อัตราส่วนของปัวซอง 0.33 
ความทนต่อแรงดึง (MPa) 310 
ค่าความแข็งแรงคราก (MPa) 276 
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 กรณีแรงกระทำตามยาว  

เป็นแรงกระทำต่อตู้รถไฟโดยสารทั้งแรงอัดและแรงดึง เพ่ือ
พิสูจน์ความแข็งแรงของตู้รถไฟโดยสารเมื่อเกิดแรงกระทำแบบจุด 
(Point load) มีทั้งหมด 6 ตำแหน่ง แสดงดังรูปที่ 10 และรูปที่ 11 
และขนาดของแรงกระทำแสดงดังตามตามรางที่ 4 

ตารางท่ี 4 แสดงตำแหน่งแรงอัดและแรงดึงกระทำต่อตู ้โดยสาร
รถไฟ 

ตำแหน่ง แรง (KN) 
แรงอัดที่กันชนและ/หรือขอพ่วง  (𝑷𝒄𝟏) 2000 
แรงอัดในแนวทแยงมุมที่ตำแหน่งกันชน 
(𝑷𝒄𝟐) 500 
แรงอัดที่ระดับ 150 มม. เหนือพ้ืนของ 
โครงสร้างที่หน้าและหลังของโครประธาน 
(𝑷𝒄𝟑) 400 
แรงอัดที่ความสูงของขอบหน้าต่าง (𝑷𝒄𝟒) 300 
แรงอัดที่ระดับความสูงของโครงหลังคา
ด้านข้าง (𝑷𝒄𝟓) 300 
แรงดึงสูงสุดในขณะเดินรถ (𝑷𝒕𝟏) 1000 

 

 
ก. มุมมองด้านข้าง 

 
ข. มุมมองด้านบน 

รูปที่ 10 แสดงตำแหน่งแรงแรงอัดที่กระทำต่อตู้รถไฟโดยสาร 

 
ก. มุมมองด้านข้าง 

 
ข. มุมมองด้านบน 

รูปที่ 11 แสดงตำแหน่งแรงแรงดึงที่กระทำต่อตู้รถไฟโดยสาร 

 

 กรณีแรงกระทำแนวด่ึง  

มวลรถไฟแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ มวลของตู้โดยสาร
รถไฟ มวลของโบก้ี และมวลบรรทุก ซึ่งกำหนดสัญลักษณ์ตามตาราง
ที่ 5  

ตารางท่ี 5 แสดงประเภทของแรงกระทำต่อตู้รถไฟโดยสาร 

สัญลักษณ์ ความหมาย 
𝑚  มวลของตู้โดยสารรถไฟท่ีมีอุปกรณ์ครบครัน 

(kg) 
𝑚  มวลของโบก้ีรถไฟ (kg) 
𝑚  น้ำหนักของผู้โดยสารแบบปกติ (kg) 
𝑚  น้ำหนักของผู้โดยสารหนาแน่นสูงสุด (kg) 

ซึ่งในการออกแบบตู้รถไฟแนวด่ิงจะแบ่งออกเป็น 2 กรณี 
 กรณีที ่ 1 เพื ่อพิสูจน์ความแข็งแรงของโครงสร้างตู ้รถไฟ

โดยสารจะถูกทดสอบภาระน้ำหนักบรรทุกสูงสุด ดังแสดงในสมการ
ที่ 1 และน้ำหนักบรรทุกเหล่านี้กระจายทั่วพื้นของตู้รถไฟโดยสาร 
แสดงในรูปที่ 12 

𝐹 1.3 ∙ 𝑚 𝑚 ∙ 𝑔 (1) 

 
รูปที่ 12 แสดงแรงกระทำแนวด่ิงสำหรับพาหนะขนส่งสาธารณะ 

กรณีที่ 2 เกณฑ์การยกของตู้รถไฟโดยสาร โดยสามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 เหตุการณ์  

เหตุการณ์แรก คือการทดสอบสอบความแข็งแรงของโครงสร้าง
ในขณะที่เคลื่อนย้ายจากโรงงาน ตู้รถไฟโดยสารจะถูกยกขึ้นจากจุด
ยกที่ระบุส่งผลให้ทั้งสองโบกี้จะห้อยอยู่ใต้ตู้รถไฟโดยสาร โดยแรง
กระทำแนวด่ิงแสดงวนสมการที่ 2  

𝐹 1.1 ∙ 𝑚 2𝑚 ∙ 𝑔 (2) 

 
รูปที่ 13 แสดงแรงกระทำแนวด่ิงสำหรับการเคล่ือนย้าย 

เหตุการณ์ที่สอง เมื่อรถไฟตกรางโดยที่มีโบกี้หนึ่งยังอยู่บนราง 
ในระหว่างการยกโบกี้มาวางบนราง โบก้ีหนึ่งจะห้อยอยู่ใต้ท้องรถ

𝑭𝒛 

𝑭𝒛 𝒎𝟐 𝒎𝟐 
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ด้วย ดังนั้นแรงกระทำแนวด่ิงแสดงในสมการที่ 3 
 

𝐹 1.1 ∙ 𝑚 𝑚 ∙ 𝑔 (3) 

 
รูปที่ 14 แสดงแรงกระทำแนวด่ิงสำหรับการยกตู้โดยสารฝ่ังเดียว 

 กรณีแรงกระทำสูงสุด 

การพิสูจน์ความแข็งแรงของตู้รถไฟโดยสาร โดยทดสอบภาระ
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด (𝐹  ) ร่วมกับแรงอัดที่กันชนหรือขอพ่วง (𝑃 ) 
และแรงดึงสูงสูงสุด (𝑃 ) ในขณะเดินรถดังรูป 15 โดยภาระน้ำหนัก
บรรทุกสูงสุด (𝐹 ) ตามสมการท่ี 4 และสมการที่ 5 

𝐹 𝑃  รว่มกบั 1 ∙ 𝑚 𝑚 ∙ 𝑔 (4) 

𝐹 𝑃  ร่วมกบั 1 ∙ 𝑚 𝑚 ∙ 𝑔 (5) 

 

 
ก. ในกรณีแรงอัด 

 

 
ข. ในกรณีแรงดึง 

รูปที่ 15 แสดงกรณีแรงกระทำสูงสุดของตู้รถไฟโดยสาร 

5. ผลการวิเคราะห์สมรรถนะของโครงสร้างตู้รถไฟโดยสาร 

การประการประเมินสมรรถนะของโครงสร้างตู้รถไฟโดยสารจะ
เปรียบเทียบในสามประเด็นคือ 

- สมรรถนะด้านการรับน้ำหนัก 
- น้ำหนักโดยรวมของโครงสร้าง 
- ราคาค่าก่อสร้างโดยประมาณ 
 
 
 

 การเปรียบเทียบการสมรรถนะของโครงสร้างตู้รถไฟ
โดยสารด้านการรบัน้ำหนัก 

การประเมินผลสมรรถนะด้านการรับน้ำหนักของตู ้รถไฟ
โดยสารทั้ง 3 รูปแบบ จากการรับน้ำหนักบรรทุกสูงสุดส่งผลให้ตู้
รถไฟโดยสารมีการแอ่นตัว (Deformation) ที ่ตำแหน่งบริเวณ
กึ่งกลางของขบวนสูงสุดและมีการแอ่นตัวเล็กน้อยที่บริเวณหัวและ
ท้ายขบวน ซึ่งมีพฤติกรรมเหมือนกับคานช่วงเดียวปลายยื่น (over-
hanging beam) ดังแสดงในรูปที่ 16  

 
รูปที่ 16 แสดงการแอ่นตัวของตู้รถไฟโดยสารโดยรับภาระน้ำหนัก

บรรทุกสูงสูด 

สำหรับผลการการเปรียบเทียบการการแอ่นตัว (Deformation) 
ทั้ง 3 รูปแบบ แสดงในรูปที่ 17  พบว่าการแอ่นตัวมีค่า 3.78 - 5.16  
เซนติเมตร ซึ่งรูปแบบ Differential Construction มีค่าการแอ่นตัว
น้อยที่สุด คือ 3.37 เซนติเมตร บ่งบอกถึงรูปแบบนี้มีความแข็งเกร็ง
(Rigidity) มากที่สุด โดย Hybrid Construction รูปแบบท่ี 2 มีการ
แอ่นตัวสูงสุด คือ 5.16 เซนติเมตร 

 
รูปที่ 17 แสดงการเปรียบเทียบการแอ่นตัวของตู้รถไฟโดยสารทั้ง 

3 รูปแบบ 

 เปรียบเทียบนำ้หนกัโดยรวมของตู้รถไฟโดยสาร  

     ผลการเปรียบเทียบน้ำหนักของโครงสร้างตู้รถไฟไม่รวมน้ำหนัก
อุปกรณ์ภายในท้ัง 3 รูปแบบ มีค่าดังตารางที่ 6  
 

𝑭𝒛 𝒎𝟐 

𝑭𝒛 

𝑷𝒄𝟏 𝑷𝒄𝟏 

𝑭𝒛 

𝑷𝒕𝟏 𝑷𝒕𝟏 
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ตารางท่ี 6 แสดงผลของน้ำหนักตู้รถไฟโดยสาร 

รูปแบบตู้รถไฟโดยสาร น้ำหนัก (กก.) 
Differential construction 10,909 

Hybrid construction 
รูปแบบท่ี 1 9,956 
รูปแบบท่ี 2 6,322 

 
จากตารางที ่ 6 แสดงการเปรียบเทียบน้ำหนักของตู ้รถไฟ

โดยสาร แสดงให้เห็นน้ำหนักของตู ้รถไฟโดยสาร มีค่า 6,322 - 
10,909 กิโลกรัม ซึ่งรูปแบบ Hybrid construction รูปแบบที่ 2 มี
ค่าน้ำหนักน้อยที่สุด คือ 6,322 กิโลกรัม โดยรูปแบบท่ีมีน้ำหนักมาก
ที่สุดคือรูปแบบ Differential construction มีค่าน้ำหนักมากที่สุด
คือ 10,909 กิโลกรัม เมื่อน้ำหนักของตู้รถโดยสารมีน้ำหนักเบาส่งผล
ให้เกิดผลดีหลายประการ เช่น ลดการใช้พลังงานในการขับเคลื่อน 
ลดขนาดของเครื ่องยนต์และระบบเบรกให้ม ีขนาดเล็กลง ลด
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา สามารถรองรับผู้โดยสารมากขึ้น ลดการ
เสียหายของช่วงล่าง ลดขนาดของโครงสร้างที่รถไฟแล่นผ่าน เป็น
ต้น 

 เปรียบเทียบราคาตูร้ถไฟโดยสาร  

    ผลการเปรียบเทียบราคาของตู้รถไฟโดยสารทั้ง 3 รูปแบบ 
แสดงดังตารางที่ 7 ประเมินราคาค่าก่อสร้างของตู้รถไฟโดยสารไม่
รวมอุปกรณ์ภายใน โดยอ้างอิงราคาจากบัญชีราคาค่าวัสดุและ
ค่าแรงงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [7] ส่วนค่าว ัสดุ
อลูมิเนียมจะเป็นการประมาณราคาคิดเป็นสองเท่าของค่าวัสดุเหล็ก 
เนื่องจากประเทศไทยนั้นยังไม่มีราคาอ้างอิงของวัสดุอลูมิเนียม  

ตารางท่ี 7 แสดงราคาของตู้รถไฟโดยสารแต่ละรูปแบบ 

รูปแบบตู้รถไฟโดยสาร ราคา (บาท) 
Differential construction 442,941.25 

Hybrid construction 
รูปแบบท่ี 1 467,283.00 
รูปแบบท่ี 2 706,972.31 

 
จากตารางที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบราคาของการก่อสร้างตู้

รถไฟโดยสาร แสดงให้เห็นราคาการก่อสร้างมีค่า 442,941.25 - 
706,972.31 บาท ซึ่งรูปแบบ Differential Construction มีค่าการ
ก่อสร้างน้อยที่สุด คือ 442,941.25 บาท โดยรูปแบบที่มีราคาค่า
ก่อสร้างมากที่สุดคือรูปแบบ Hybrid construction รูปแบบที่ 2  
คือ 706,972.31 บาท 

6. สรุปผลการวจิัย 

จากการออกแบบและวิเคราะห์ตู้รถไฟโดยสารโดยวิธีระเบียบ
ไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite Element Method) ตามมาตรฐานการ
ออกแบบตู ้โดยสารรถไฟ EN12663-1 เป ็นเกณฑ์ สำหรับการ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพของตู้รถไฟโดยสารในแต่ละรูปแบบแสดง
ดังตารางที่ 8  

ตารางท่ี 8 แสดงการเปรียบเทียบสมรรถนะของโครงสร้างตู้รถไฟ
โดยสารแต่ละรูปแบบ 

รูปแบบตู้รถไฟโดยสาร การแอ่นตัว น้ำหนัก ราคา 
Differential  
construction 

ต่ำ สูง ต่ำ 

Hybrid construction 
รูปแบบท่ี 1 

ปานกลาง ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

Hybrid construction 
รูปแบบท่ี 2 

สูง ต่ำ สูง 

 
ต ู ้ ร ถ ไฟ โดยสารร ู ปแบบ  Differential  construction มี

คุณสมบัติเด่นในเรื่องของความแข็งแรงและราคาการก่อสร้างเม่ือ
เทียบกับรูปแบบ Hybrid construction ทั้งสองรูปแบบ แต่ในทาง
กลับกันเป็นโครงสร้างที่มีน้ำหนักสูงที่สุด ซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าตู้
รถไฟโดยสารในรูปแบบ Hybrid construction รูปแบบท่ี 2 เท่ากับ 
4,587 กิโลกรัม คิดเป็น 72.56 % 

ตู ้รถไฟโดยสารรูปแบบ Hybrid construction รูปแบบที ่ 1 
พบว่ามีคุณสมบัติอยู่ในระดับปานกลางและเมื่อเทียบกับกับตู้รถไฟ
โดยสารรูปแบบ Differential  construction พบว่ามีน้ำหนักน้อย
กว่า 953 กิโลกรัม คิดเป็น 8.74 % แต่มีสมรรถนะต่ำกว่า 23.81 % 
และมีราคาที่สูงกว่า 5.50 % 

ตู ้รถไฟโดยสารรูปแบบ Hybrid construction รูปแบบที ่ 2 
พบว่ามีคุณสมบัติเด่นในเรื่องของน้ำหนัก และเมื่อเทียบกับตู้รถไฟ
โดยสารรูปแบบ Differential  construction พบว่ามีน้ำหนักน้อย
กว่า 4,587 กิโลกรัม คิดเป็น 42.04 % แต่มีสมรรถนะต่ำกว่า 36.51 
% และมีราคาที่สูงกว่า 59.61 % 

 การเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับการใช้งานในประเทศไทยเป็น
อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญ ในแต่ละวัสดุมีทั้งข้อได้เปรียบและเสียเปรียบ
อย่างเช่นวัสดุเหล็กมีคุณสมบัติเด่นในเรื่องของความแข็งแรง แต่
เรื ่องการดูแลรักษาและอายุการใช้งาน วัสดุอลูมิเนียมอาจเป็น
ทางเลือกที่ดีกว่า แต่ในเรื่องของการเชื่อมต่อของอลูมิเนียมมีความ
ยุ่งยากกว่ารวมทั้งเทคโนโลยีและช่างที่มีฝีมือมีความเช่ียวชาญนั้นหา
ได้ยาก อย่างไรก็ตามการลดลงของน้ำหนักของตู้โดยสารรถไฟส่งผล
ในการประหยัดพลังงานและลดภาระน้ำหนักเพลา นอกจากนี้ยังมี
ลดความเสียหายของรางสามารถยืดระยะการใช้งานของรางได้
ยาวนานขึ ้นและลดค่าใช ้จ ่ายในการบำร ุงร ักษาของรางและ
โครงสร้างส่วนบน จากสิ ่งเหล่านี ้โครงสร้างที ่มีน้ำหนักเบาจึงมี
บทบาทสำคัญของการพัฒนาระบบขนส่งด้วยรถไฟต่อไป 

ในอนาคตเมื ่อเทคโนโลยีในการผลิตมีสูงขึ ้นการพัฒนาการ
ออกแบบตู้รถไฟโดยสารอาจเปลี่ยนวัสดุ โดยใช้อลูมิเนียมหรือใช้
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วัสดุแซนวิช (Sandwich material) ที่มีแผ่นสกินเป็นไฟเบอร์นำมา
สร้างเป็นผนัง ทั้งนี้จะส่งผลให้น้ำหนักโดยรวมของตู้รถไฟโดยสารมี
น้ำหนักเบาและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

7. กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีซึ่งผู้วิจัยขอบคุณสถาน
วิจัยเพื ่อความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมถนนและระบบรางคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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บทคัดย่อ 

เป็นที่ทราบกันว่าการประกอบชิ้นส่วนผนังอุโมงค์เข้าด้วยกันนั้นถูกเชื่อมด้วยสลักเกลียวที่บริเวณรอยต่อของผนังอุโมงค์ ซึ่งพฤติกรรมรอยต่อ
ของผนังอุโมงค์มีความสำคัญอย่างมากต่อสมรรถนะโดยรวมของโครงสร้างผนังอุโมงค์ ในกรณีที่โครงสร้างผนังอุโมงค์ได้รับผลกระทบอาจส่งผลให้เกิด
การเปิดอ้าของรอยต่อทำให้โครงสร้างผนังอุโมงค์เกิดความเสียหายได้ เพื่อความเข้าใจสำหรับการป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างผนัง
อุโมงค์ในอนาคต บทความนี้นำเสนอการวิเคราะห์พฤติกรรมของรอยต่อของอุโมงค์แบบชิ้นส่วนประกอบด้วยวิธีการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ แม้ว่า
มีการศึกษาพฤติกรรมของรอยต่อที่ถูกยึดกันด้วยสลักเกลียวจะได้รับความสนใจอย่างแพร่หลาย แต่มีการศึกษาเพียงเล็กน้อยที่ตรวจสอบผลวิเคราะห์
ด้วยการเปรียบเทียบกับผลการทดสอบในสนาม ในการศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาแบบจำลองรอยต่อของโครงสร้างผนัง
อุโมงค์โดยใช้แบบจำลองสปริงสำหรับเป็นตัวแทนสลักเกลียวที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของโครงสร้างผนังอุโมงค์ โดยพิจารณาพฤติกรรมของสปริงทั้ง
รูปแบบอีลาสติกเชิงเส้น และอีลาสติกไม่เชิงเส้น นอกจากนี้แบบจำลองรอยต่อโครงสร้างผนังอุโมงค์ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง โดย
เปรียบเทียบกับผลการทดสอบแบบเท่าขนาดจริงในห้องปฏิบัติการของการศึกษาที่ผ่านมา จากผลการวิเคราะห์พบว่าแบบจำลองสปริงที่ได้นำมา
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้มีความเหมาะสมสำหรับเป็นตัวแทนของสลักเกลียว นอกจากนี้แบบจำลองสปริงแบบอีลาสติกไม่เชิงเส้นให้พฤติกรรมที่
ใกล้เคียงผลการทดสอบมากกว่าแบบจำลองสปริงอีลาสติกเชิงเส้นโดยพิจารณาถึงความเครียดที่เกิดขึ้นที่สลักเกลียว, การเปิดอ้าของรอยต่อของ
โครงสร้างผนังอุโมงค์, แรงภายในที่เกิดขึ้นที่โครงสร้างผนังอุโมงค์ และพฤติกรรมการเสียรูปของโครงสร้างผนังอุโมงค์ 
คำสำคัญ: โครงสร้างผนังอุโมงค์, รอยต่อของโครงสร้างผนังอุโมงค์, สลักเกลียว, การเปิดอ้าของรอยต่อ, วิธีการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์  

Abstract 

It is known that the tunnel lining segments are connected by bolts as the joints to form tunnel lining. The overall 
performance of the tunnel lining is thus significantly affected by the joints. In the event that the tunnel lining is highly affected, 
opening of joints can lead to leakage causing damage to the tunnel structure. This article presents an analysis of joint behavior 
by finite element method (FEM).  Although studies of the behavior of segmental joints have received widespread 
attention, there are only few studies verify their analysis results with the field test results. In this study, the importance of the 
development of the joint model for the tunnel lining is demonstrated, adopting linear elastic and nonlinear elastic spring 
models. Joint model by spring model is validated by comparing the obtained results with the full-scale test results. The 
results indicate the spring model is suitable for representing bolts. In addition, use of non-linear elastic spring can provide 
close behavior to the full-scale test results than the use of linear elastic spring model for all considered results involving the 
strain of the bolts, the opening of joint, and the deformation behavior of the tunnel structure. 
Keywords: Tunnel lining, Joint of tunnel lining, Bolt, opening joint, Finite element analysis   

 
1. บทนำ 

ปัจจุบัน โครงสร้างอุโมงค์ใต้ดินสำหรับระบบขนส่งมวลชนเป็น
ที่ต้องการอย่างมากเนื่องด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ในเขตชุมชนเมือง 
โดยที่รูปแบบอุโมงค์ที ่นิยมก่อสร้างในชั้นดินอ่อนคืออุโมงค์แบบ
ชิ้นส่วนประกอบ ซึ่งเสถียรภาพของอุโมงค์แบบชิ้นส่วนประกอบน้ัน
ขึ้นอยู่กับความคงทนและแข็งแรงของรอยต่อระหว่างชิ้นส่วนผนัง

อุโมงค์ (Joint) โดยที ่ชิ ้นส่วนผนังอุโมงค์ในแต่ละวงแหวนและ
ระหว่างวงแหวนอุโมงค์จะถูกเชื ่อมกันกันด้วยสลักเกลียว (Bolt) 
จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าการเคลื่อนตัวของโครงสร้างอุโมงค์
สามารถเกิดได้จากหลายปัจจัย [1] อาทิเช่น การอัดตัวคายน้ำของ
ดินบริเวณรอบๆ โครงสร้างอุโมงค์, การก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน 
(เช่น ฐานรากเสาเข็ม) ข้างเคียงโครงสร้างอุโมงค์ เป็นต้น เมื่อองค์
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อาคารถ่ายเทน้ำหนักลงสู่เสาเข็มซึ่งอยู่ข้างเคียงโครงสร้างอุโมงค์อาจ
ส่งผลให้ชิ้นส่วนผนังอุโมงค์เกิดการบิด (Distortion) [2] มากไปกว่า
นั้นยังส่งผลให้เกิดการเปิดอ้าของรอยต่อระหว่างชิ้นส่วนผนังอุโมงค์ 
เนื่องจากการที่บริเวณรอยต่อระหว่างชิ้นส่วนผนังอุโมงค์มีค่าความ
แข็ง และความสามารถในการรับโมเมนต์ดัดที่น้อยกว่าชิ้นส่วนผนัง
อุโมงค์ [3] และอาจเป็นผลให้เกิดการรั ่วซึมของน้ำผ่านรอยต่อ
ระหว่างชิ้นส่วนผนังอุโมงค์ส่งผลให้ให้โครงสร้างอุโมงค์ได้รับความ
เสียหายและนำไปสู ่การสูญเสียสภาพการให้บริการ (Loss of 
Serviceability) [4] ดังนั้นเพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ
โครงสร้างอุโมงค์ ดังนั้นการวิเคราะห์รอยต่อระหว่างชิ้นส่วนผนัง
อุโมงค์จึงมีความสำคัญ โดยที ่งานวิจัยในอดีตได้ทำการศึกษา
พฤติกรรมรอยต่อระหว่างชิ้นส่วนผนังอุโมงค์ด้วยวิธีวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข โดยจำลองสลักเกลียวในรูปแบบชิ้นส่วนของแข็ง (Solid 
Element) [5] - [7] แต่เนื่องด้วยข้อจำกัดบางประการสำหรับการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขทำให้มีงานวิจัยบางงานเสนอการจำลองรอยต่อ
ระหว่างชิ ้นส่วนผนังอุโมงค์โดยใช้แบบจำลองสปริงสำหรับเป็น
ตัวแทนของสลักเกลียว [8] แต่อย่างไรก็ตามงานวิจัยที่ผ่านมายัง
ไม่ได้ดำเนินการสอบเทียบความถูกต้องแบบจำลองสปริงกับผลการ
ตรวจวัดในสนามหรือผลทดสอบในห้องปฏิบัติการ 

การศึกษานี้นำเสนอวิธีการจำลองสลักเกลียวด้วยแบบจำลอง
สปริงสำหรับยึดระหว่างชิ้นส่วนผนังอุโมงค์ผนังแต่ละชิ้นภายในหนึ่ง
วงแหวนอุโมงค์ และยึดระหว่างวงแหวนอุโมงค์ โดยพิจารณา
พฤติกรรมของสปริงทั้งรูปแบบอีลาสติกเชิงเส้น (Linear Elastic) 
และอีลาสติกไม่เชิงเส้น (Nonlinear Elastic) นอกจากนี้ยังทำการ
ตรวจสอบความถ ูกต ้องของแบบจำลองสปริงท ี ่นำเสนอโดย
เปรียบเทียบกับผลการทดสอบโครงสร้างผนังอุโมงค์เท่าขนาดจริงใน
ห้องปฏิบัติการ [9] โดยที่การศึกษานี้จะพิจารณาความถูกต้องของ
แบบจำลองสปริงผ่านการเปรียบเทียบการเสียรูป (Deformation) 
ของวงแหวนอ ุ โมงค์ , แรงอ ัด (Axial Force) และโมเมนต ์ ดัด 
(Moment) ที่เกิดขึ ้นภายในวงแหวนอุโมงค์, การเปิดอ้าระหว่าง
รอยต่อชิ ้นส่วนผนังอุโมงค์ (Joint Opening) และความเครียด 
(Strain) ที่เกิดขึ้นภายในสลักเกลียว 

2. ระเบียบวิธีการศึกษา  

2.1. แบบจำลองโครงสร้างอุโมงค์ทดสอบใน
ห้องปฏิบัติการ 

การทดสอบโครงสร้างผนังวงแหวนอุโมงค์เท่าขนาดจริง (Full-
Scale Model Test) ในห้องปฏิบัติการจากงานวิจัยก่อนหน้า [9]  
ถูกนำมาใช้เพื ่อตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองสปริงที่
นำเสนอในการศึกษาคร้ังนี้สำหรับเป็นตัวแทนสลักเกลียว (Bolt) ยึด
ระหว่างผนัง 

 
รูปที่ 1 ลักษณะแบบจำลองของโครงสร้างผนังอุโมงค์และ

ตำแหน่งของสลักเกลียว [9] 

ชิ้นส่วนผนังอุโมงค์แต่ละชิ้นภายในหนึ่งวงแหวนอุโมงค์ และยึด
ระหว่างวงแหวนอุโมงค์ ลักษณะของโครงสร้างผนังวงแหวนอุโมงค์
ทดสอบในห้องปฏิบัติการประกอบไปด้วยวงแหวนอุโมงค์จำนวน 3 
วงแหวน (ดูรูปที่ 1) แต่ละวงแหวนอุโมงค์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ภายนอก 6.2 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 5.5 เมตร และมีความ
หนา 0.35 เมตร โดยที่ความกว้างของวงแหวนอุโมงค์ชิ้นส่วนบน
และล่างมีขนาด 0.6 เมตร ในขณะที่ความกว้างของวงแหวนอุโมงค์
ชิ้นส่วนกลางมีขนาด 1.2 เมตร คีย์เซ็กเมนต์สำหรับวงแหวนอุโมงค์
ชิ้นส่วนบนและล่างมีตำแหน่งที่ 90 องศา ในขณะที่คีย์เซกเมนต์
สำหรับอุโมงค์ชิ้นส่วนกลางมีตำแหน่งที่ 270 องศา โดยมีตำแหน่ง
ของสลักเกลียว ดังรูปที่ 1 สลักเกลียวเกรด 5.8 M30 ที่มีขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 30 มิลลิเมตร ถูกนำมาใช้เชื่อมต่อชิ้นส่วนผนังอุโมงค์
สำหรับการทดสอบน้ี 
 

สำหรับกระบวนการทดสอบโครงสร้างผนังวงแหวนอุโมงค์ใน
ห้องปฏิบัติการ การให้แรงกระทำต่อผนังวงแหวนอุโมงค์ประกอบไป
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ด้วยการให้แรงในแนวราบ (Horizontal Loading) และแรงในแนว
แนวดิ่ง (Vertical Loading) ซึ่งมีลักษณะการให้แรงกระทำเป็นจุด 
(Point Load) จำนวนทั้งหมด 24 ตำแหน่ง โดยที่การให้แรงกระทำ
ในแนวราบสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ P1, P2, และ P3 ดัง
แสดงในรูปที่ 2(ก) ในขณะที่ให้แรงกระทำในแนวด่ิงในทุกๆ จุด ด้วย
แรง 62.5 กิโลนิวตัน ทั้งนี ้กระบวนการให้แรงกระทำต่ออุโมงค์
ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน ดังแสดงในรูปที่ 2(ข) เพื ่อให้ง่ายต่อ
คำอธิบายแรงที่กระทำต่ออุโมงค์ Relative Load (𝑃 ) แสดงดัง 
สมการที่ (1) และ Generalized Load (𝑃 ) แสดงดังสมการที่ (2) 
ถูกนำเสนอสำหรับเป็นตัวแทนของแรงที่กระทำต่อวงแหวนอุโมงค์ 
โดย 𝑃  เป็นตัวแทนระดับการถอนแรงเมื ่อเปรียบเทียบกับแรง
กระทำขณะใช ้งาน  (Normal Operation Load, 𝑃 ) , 𝑃  เป็น
ตัวแทนความแตกต่างของแรงที่กระทำด้านบนและแรงที่กระทำ
ด้านข้างของผนังอุโมงค์ โดยท่ี 𝑃  แสดงถึงแรงกระทำขณะใช้งาน ซึ่ง
สามารถคำนวณได้ดังต่อไปน้ี 𝑃  = 𝑃1 𝑃2 = 233-156 = 77 kN 

𝑃 𝑃1 𝑃2 /𝑃  (1) 

𝑃 2 𝑃1 𝑃2       (2) 
 
 

2.2. หลักการและวธิีการสร้างแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์ 

การศึกษานี้ประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เชิงตัวเลขด้วยหลักการวิธี
ไฟไนต์เอลิเมนต์แบบ 3 มิติ โดยโปรแกรม ABAQUS ในการจำลอง
การทดสอบโครงสร ้างผน ังวงแหวนอ ุโมงค ์ เท ่าขนาดจร ิงใน
ห้องปฏิบัติการที่ได้นำเสนอข้างต้นในหัวข้อ 2.1 [9] รูปที่ 3(ก) แสดง
ลักษณะอุโมงค์แบบชิ้นส่วนประกอบ และรูปที่ 3(ข) แสดงโครงตา
ข่ายสำหรับการวิเคราะห์ในการศึกษานี้ สำหรับแบบจำลองสปริงที่
นำเสนอในการศึกษานี้เพ่ือเป็นตัวแทนสลักเกลียวยึดระหว่างชิ้นส่วน
ผนังอุโมงค์มีลักษณะดังรูปที่ 3(ค) โดยทุกตำแหน่งของสลักเกลียวที่
ทดสอบในห้องปฏิบัติการถูกแทนที่ด้วยแบบจำลองสปริง ซึ่งในแต่
ละตำแหน่งของสปริงจะประกอบไปด้วยสติฟเนสทั้งหมด 3 แกน คือ 
สติฟเนสตามแนวแกน (Axial), สติฟเนสตามแนวรัศมี (Radial) และ 
สติฟเนสตามแนวเส้นสัมผัส (Tangential) โดยที ่ทำการกำหนด
พารามิเตอร์สติฟเนสแรงเฉือนตามแนวรัศมี และตามแนวเส้นสัมผัส 
ขณะที่พารามิเตอร์สติฟเนสแรงดึงกำหนดให้ตามแนวแกน    
      เงื่อนไขขอบเขต (Boundary Conditions) ของแบบจำลองไฟ
ไนต์เอลิเมนต์กำหนดให้ไม่มีการเคลื่อนตัวทั้งในแนวระนาบ x, แนว
ระนาบ y และแนวระนาบ z รอยต่อระหว่างชิ้นส่วนผนังอุโมงค์ภายใน
วงแหวนและระหว่างวงแหวนถูกกำหนดให้มีการถ่ายแรงแบบเชื่อม
แน่น (Contact) ภายใต้สภาวะแรงอัดซึ่งประกอบไปด้วย 2 ทิศทาง 
คือทิศทางตั้งฉากซึ่งกำหนดให้มีพฤติกรรมแบบเชื่อมแน่นโดยมีการ
ลื่นไถลได้แต่ไม่สามารถจมเข้าหากันได้ (Hard Contact) และใน
แนวสัมผัสกำหนดให้มีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเท่ากับ 0.4 [10] 

 
รูปที่ 2  การให้แรงท่ีกระทำต่อผนังอุโมงค์ 

 
 

2.3. พารามิเตอร์ของวสัดุ 

สำหรับค่าพารามิเตอร์ของผนังชิ้นส่วนผนังอุโมงค์อ้างอิงจาก
จากงานศึกษาก่อนหน้า [9]  ดังแสดงในตารางที ่ 1 และสำหรับ
ค่าพารามิเตอร์ของสลักเกลียว เกรด 5.8 M30 แสดงดังตารางที่ 2
สำหรับพฤติกรรมสปริงแบบอีลาสติกเชิงเส้นและอีลาสติกไม่เชิงเส้น
มีพฤติกรรมดังแสดงในรูปที่ 4 

3. การวิเคราะห์ผลการศึกษา  

การตรวจสอบความถ ูกต ้องของแบบจำลองการทดสอบ
โครงสร้างผนังวงแหวนอุโมงค์เท่าขนาดจริงในห้องปฏิบัติการจะ
ดำเนินการโดยเปรียบเทียบผลลัพธ์ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์กับผลการ
ทดสอบในห้องปฏิบัติการ [9] พฤติกรรมการเสียรูปของผนังอุโมงค์, 
แรงอัดและโมเมนต์ดัดที่เกิดขึ้นภายในวงแหวนอุโมงค์ถูกนำมาสอบ
เทียบความถูกต้องของแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์ในการศึกษาคร้ัง
นี้ มากไปกว่านั้นการศึกษานี้ยังให้ความสนใจตรวจสอบความถูกต้อง
ของพฤติกรรมการเปิดอ้าระหว่างรอยต่อชิ้นส่วนผนังอุโมงค์ และ
ความเครียดที่เกิดขึ้นภายในสลักเกลียว 

3.1. การเสียรูปของวงแหวนผนังอุโมงค์ 

รูปที่ 5(ก), 5(ข) และ 5(ค) แสดงผลการทดสอบการเสียรูปของ
ผนังวงแหวนอุโมงค์จากห้องปฏิบัติการและผลลัพธ์ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิ
เมนต์ทั ้งพฤติกรรมอีลาสติกเชิงเส้น และอีลาสติกไม่เชิงเส้นของ
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แบบจำลองสปริง ภายใต้แรงกระทำที่ 𝑃  =1.39, 𝑃  =1.65 
 

(ก) ลักษณะอุโมงค์แบบช้ินส่วนประกอบ 

 
(ข) โครงร่างตาข่าย 

 
(ค) แบบจำลองสปริง 

 
 

รูปที่ 3  ลักษณะแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์ 3 มิติ 
 

ตารางท่ี 1  พารามิเตอร์ผนังอุโมงค์ (Segmental Lining) 

พารามิเตอร์ ค่า หน่วย 
ความหนาแน่น 2,430 Kg/m3 
อีลาสติกโมดุลัส 35.5 GPa 
อัตราส่วนปัวซอง 0.2  
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6.2 m 
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 5.5 m 
ความหนาเซ็กเมนต์ 0.35 m 
ความกว้างวงแหวน 1.2 m 

 

 

ตารางท่ี 2 พารามิเตอร์สลักเกลียว เกรด 5.8 M30 

พารามิเตอร์  ค่า หน่วย 
อีลาสติกโมดุลัส 
กำลังรับแรงดึงสูงสุด 
เส้นผ่านศูนย์กลางสลักเกลียว 
ความยาวสลักเกลียว 
สติฟเนสแรงดึงของสปริง 
สติฟเนสแรงเฉือนของสปริง 

 210 
500 
0.03 
0.4 

371,000 
142,700 

GPa 
MPa 
m 
m 

kN/m 
kN/m 

 

 
รูปที่ 4  พฤติกรรมของสปริงแบบอีลาสติกเชิงเส้นและไม่เชิง

เส้น 
 

และสภาวะวิบัติ (Ultimate Load) ตามลำดับ จากผลการศึกษาใน
รูปที่ 5(ก) เมื่อเปรียบเทียบผลการเสียรูปของผนังวงแหวนอุโมงค์
ภายใต้แรงกระทำที่ 𝑃   = 1.39 พบว่าการเสียรูปของอุโมงค์จาก
การทดสอบในห้องปฏิบัติการและผลลัพธ์ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
ของทั้งสองรูปแบบพฤติกรรมการจำลองสปริง มีผลไม่แตกต่างอย่าง
มีนัยสำคัญ ทั้งนี้จะสังเกตได้ว่าภายใต้แรงกระทำที่ 𝑃   = 1.39 สลัก
เกลียวยังไม่เกิดการคราก (Yielding) รูปที่ 5(ข) เมื่อผนังวงแหวน
อุโมงค์ได้รับแรงกระทำท่ี 𝑃  = 1.65 พบว่าการเสียรูปของอุโมงค์ทั้ง
กรณีผลทดสอบและผลวิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ที่ตำแหน่ง 0 
และ 180 องศา ชิ้นส่วนผนังอุโมงค์มีการเสียรูปในลักษณะเคล่ือนตัว
เข้าหาศูนย์กลาอุโมงค์ ในขณะที ่ตำแหน่ง 90 และ 270 องศา 
ชิ้นส่วนผนังผนังอุโมงค์มีลักษณะการเคลื่อนตัวที่ขยายออกจากจุด
ศูนย์กลางอุโมงค์ เหตุผลที ่เกิดการเสียรูปในลักษณะนี้เกิดขึ้น
เนื่องจากภายใต้แรงกระทำที่ 𝑃  = 1.65 สลักเกลียวเร่ิมเข้าสู่สภาวะ
การคราก อย่างเห็นได้ชัดในกรณีที่แบบจำลองสปริงมีพฤติกรรมอี 
ลาสติกไม่เชิงเส้น การเสียรูปโดยรวมมีค่าที่น้อยกว่าเล็กน้อยเม่ือ
เท ียบก ับผลการทดสอบโครงสร ้างผน ังวงแหวนอ ุ โมงค์ ใน
ห้องปฏิบัติการ แต่อย่างไรก็ตามการประยุกต์ใช้แบบจำลองสปริง
แบบอีลาสติกไม่เชิงเส้นสามารถให้ผลลัพธ์การจำลองที่ใกล้เคียงกับ
พฤติกรรมการเส ียร ูปของโครงสร ้างผน ังวงแหวนอุโมงค ์ ใน
ห้องปฏิบัติการมากกว่าการประยุกต์ใช้แบบจำลองสปริงแบบอีลา
สติกเชิงเส้น  

Axial Axes

Tangential Axes

Radial Axes
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รูปที่ 5  การเสียรูปของผนังอุโมงค์ 
(ก) 𝑷𝒓 = 1.39 (ข) 𝑷𝒓 = 1.65  
(ค) Ultimate Load 

เมื่อเปรียบเทียบผลการเสียรูปของผนังอุโมงค์ภายใต้แรงกระทำ
ที ่สภาวะวิบัติดังแสดงในรูปที ่ 5(ค) พบว่าทั ้งผลการทดสอบใน
ห้องปฏิบัติการและผลลัพธ์ไฟไนเอลิเมนต์แสดงการเสียรูปของผนัง
วงแหวนอุโมงค์ในลักษณะรูปไข่ตามแนวนอน (Horizontal Oval 
Shape) การเสียรูปของอุโมงค์ภายใต้แรงกระทำท่ีสภาวะวิบัติมี
แนวโน้มการเสียที่รูปคล้ายคลึงกับกรณีภายใต้แรงกระทำที่ 𝑃  = 
1.65 แต่การเสียรูปของอุโมงค์ภายใต้แรงกระทำที่สภาวะวิบัติให้ผล
การเสียรูปที่มากกว่าอย่างเห็นได้ชัด เหตุที่เป็นเช่นนี้เกิดจาก ณ 
สภาวะวิบัตินั ้น สลักเกลียวเกิดการวิบัติแล้ว ซึ ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยก่อนหน้า [11] โดยผลลัพธ์ไฟไนต์เอลิเมนต์ที่ประยุกต์ใช้
แบบจำลองสปริงแบบอีลาสติกไม่เชิงเส้นให้พฤติกรรมการเสียรูป
ของผนังวงแหวนอุโมงค์ที่ใกล้เคียงกับผลทดสอบในห้องปฏิบัติการ
มากกว่าการประยุกต์ใช้แบบจำลองสปริงแบบอีลาสติกชิงเส้นอย่าง
เห็นได้ชัด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมของการประยุกต์ใช้ 
แบบจำลองสปริงแบบอีลาสติกไม่เชิงเส้นสำหรับจำลองรอยต่อ
ระหว่างชิ้นส่วนผนังอุโมงค์ 

3.2. ผลโมเมนต์ดัดของวงแหวนผนังอุโมงค์ 

 รูปที่ 6(ก) และ 6(ข) แสดงผลการทดสอบโมเมนต์ดัดของผนัง
วงแหวนอุโมงค์และผลลัพธ์ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ ภายใต้แรง
กระทำที ่ 𝑃  = 1.39 และ  1.65 ตามลำดับ โดยผลการทดสอบ
โมเมนต์ดัดของผนังวงแหวนอุโมงค์ทั้งสภาวะ 𝑃  = 1.39 และ 1.65 
จะเกิดโมเมนต์บวกสูงสุด ณ ช่วงตำแหน่งประมาณ 0-10 องศา และ 
170-180 องศา ในขณะที่โมเมนต์ลบสูงสุดเกิดขึ้น ณ ช่วงตำแหน่ง
ประมาณ 80-100 องศา และ 260-280 องศา ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยก่อนหน้า [11] โดยการเกิดโมเมนต์บวกสื่อถึงที่บริเวณผิว
ด้านนอกผนังชิ้นส่วนอุโมงค์เกิดแรงอัด ในขณะที่ผิวด้านในเกิดแรง
ดึง ซึ่งทั้งกรณีของแบบจำลองสปริงแบบอีลาสติกเชิงเส้นและไม่เชิง
เส้น ให้พฤติกรรมโดยรวมที่คล้ายคลึงกับผลการทดสอบวงแหวน
อุโมงค์ในห้องปฏิบัติการ กล่าวคือผลการวิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนเอลิ
เมนต์ทั้งสองกรณีให้ความสอดคล้องในแง่ของลักษณะการกระจาย
ตัวของโมเมนต์ภายในวงแหวนอุโมงค ์เม ื ่อเปร ียบเท ียบการ
ผลทดสอบที่ได้จากห้องปฏิบัติการ โดยที่ผลการวิเคราะห์แสดงค่า
โมเมนต์บวกสูงสุดอยู่ในช่วงประมาณ 350-10 องศา และ 170-190  
องศา ในขณะท่ีแสดงค่าโมเมนต์ลบสูงสุดอยู่ในช่วงประมาณ 70-
120 องศา และ 250-290 องศา แต่อย่างเห็นได้ช ัด ในกรณี
ประยุกต์ใช้แบบจำลองสปริงแบบอีลาสติกไม่เชิงเส้นให้การทำนาย
พฤติกรรมโดยรวมของโมเมนต์ดัดใกล้เคียงกับผลการทดสอบ
โครงสร้างวงแหวนอุโมงค ์ในห้องปฏิบ ั ติท ี ่ ใกล ้เค ียงมากกว่า
แบบจำลองสปริงแบบอีลาสติกเชิงเส้น 

3.3. ผลแรงตามแนวแกนของวงแหวนผนังอุโมงค์ 

รูปที่ 7(ก) และ 7(ข) แสดงผลการทดสอบของแรงตามแนวแกน
ของผนังวงแหวนอุโมงค์พร้อมกันกับผลลัพธ์ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 
ภายใต้แรงกระทำที่ 𝑃   = 1.39 และ  1.65  ตามลำดับ โดยที่การ
ประยุกต์ใช้แบบจำลองสปริงที่มีพฤติกรรมแบบอีลาสติกเชิงเส้นและ
ไม่เชิงเส้นมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันกับผลการทดสอบวงแหวน
อุโมงค์ในห้องปฏิบัติการ ในทุก ๆ ตำแหน่งของวงแหวนอุโมงค์เกิด
ค่าแรงตามแนวแกนติดลบซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าโดยรอบอุโมงค์เกิด
พฤติกรรมการอัดตัว โดยที่ในกรณีการจำลองพฤติกรรมสปริงแบบอี
ลาสติกไม่เชิงเส้นให้ผลการทำนายพฤติกรรมโดยรวมของแรงตาม
แนวแกนท่ีใกล้เคียงกับผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการมากกว่าผล
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การทำนายที่ได้จากพฤติกรรมสปริงแบบอีลาสติกเชิงเส้น  

 
รูปที่ 6  โมเมนต์ดัดของผนังอุโมงค์ 

(ก) 𝑷𝒓 = 1.39 (ข) 𝑷𝒓 = 1.65 

3.4. ผลการเปิดอา้ของรอยต่อระหวา่งผนงัอุโมงค์ 

รูปที่ 8(ก), 8(ข) และ 8(ค) แสดงผลการทดสอบและผลลัพธ์
ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ของการเปิดอ้าของรอยต่อระหว่างผนัง
อุโมงค์ ณ ตำแหน่งของรอยต่อที ่ 260, 280, 56.25, 123.75, 
348.75 และ 191.25 องศา ทั้งผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการและ
ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการเปิดอ้าของรอยต่อระหว่าง
ชิ ้นส่วนผนังอุโมงค์บริเวณผิวด้านนอกของอุโมงค์เพียงเล็กน้อย
ในช่วงเริ่มต้นของการให้แรงกระทำ (𝑃   = 0-225 กิโลนิวตัน) จน
กระทั้งเมื่อมีแรงกระทำที่มากกว่า 𝑃   = 225 กิโลนิวตัน เป็นต้นไป  
การเปิดอ้าของรอยต่อเพิ ่มข ึ ้นอย่างรวดเร ็ว โดยเมื ่อทำการ
เปรียบเทียบค่า 𝑃  ที่เท่ากัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ 𝑃  = 300 กิโล
นิวตัน การจำลองพฤติกรรมสปริงแบบอีลาสติกไม่เชิงเส้นสามารถ
ทำนายพฤติกรรมการเปิดอ้าของรอยต่อระหว่างชิ้นส่วนผนังอุโมงค์
ได้ใกล้เคียงกับผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการมากกว่าการจำลอง
พฤติกรรมสปริงแบบอีลาสติกเชิงเส้น 

3.5. ผลความเครียดทีเ่กิดขึ้นสลักเกลียว 

รูปที่ 9 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าความเครียดที่เกิดขึ้นสลัก
เกลียว ณ ตำแหน่งต่างๆ รอบวงแหวนอุโมงค์ โดยความเครียดที่

เกิดขึ้นภายในสลักเกลียว ณ ตำแหน่งรอยต่อที่ 191.25 และ348.75 
องศา 

รูปที่ 7  แรงตามแนวแกนของผนังอุโมงค์ 
(ก) 𝑃  = 1.39 (ข) 𝑃  = 1.65 

ผิวด้านในผนังชิ้นส่วนอุโมงค์เกิดแรงดึง ในขณะที่ผิวด้านนอก
เกิดแรงอัด ซึ่งการเกิดพฤติกรรมเช่นนี้ส่งผลให้ ณ ตำแหน่งรอยต่อ
นั้นเกิดโมเมนต์บวก ในทางตรงกันข้าม ณ ตำแหน่งรอยต่อ 56.25, 
123.75, 260 และ 280 องศา ผิวด้านในผนังชิ ้นส่วนอุโมงค์เกิด
แรงอัด ในขณะที่ผิวด้านนอกเกิดแรงดึง ด้วยเหตุนี ้จึงทำให้เกิด
โมเมนต์ลบ ณ ตำแหน่งรอยต่อระหว่างชิ้นส่วนผนังอุโมงค์ ซึ่งพฤติกรรม
ที่เกิดขึ้นเหล่านี้สอดคล้องกับผลการเปลี่ยนแปลงโมเมนต์ดัดรอบวง
แหวนอุโมงค์ดังแสดงในรูปที่ 6 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้า 
[11] จากผลการศึกษาในรูปที่ 9(ก) ในช่วงเริ่มต้นของการให้แรง
กระทำ ค ่าความเคร ียดของสล ักเกล ียวจากการทดสอบใน
ห้องปฏิบัติการเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยจนกระทั้งเมื่อมีแรกกระทำ 𝑃  
= 245 กิโลนิวตัน หลังจากนั ้นเมื ่อให้แรงกระทำที ่มากขึ ้น ค่า
ความเครียดเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อพิจารณากรณีที่พฤติกรรม
ของสปริงเป็นแบบอีลาสติกเชิงเส้น ในช่วงเริ่มต้นของการให้แรง
กระทำเกิดค่าความเครียดเล็กน้อยจนกระทั้งถึง 𝑃  = 180 กิโลนิว
ตัน หลังจากนั้นเมื่อให้แระกระทำที่มากขึ้น ค่าความเครียดใน
สลักเกลียวมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่กรณีการ
พิจารณาพฤติกรรมของสปริงเป็นแบบอีลาสติกไม่เชิงเส้น เมื่อ
เปรียบเทียบค่าความเครียดในช่วงระหว่าง 𝑃   = 0-245 กิโลนิวตัน 
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พบว่าผลการวิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ให้ค่าความเครียดที่
น้อยกว่าผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ แต่อย่างไรก็ตามหลังจาก 

 
รูปที่ 8  การเปิดอ้าของรอยต่อผนังอุโมงค์ 

(ก) ที่ตำแหน่ง 260o, 280o (ข) ที่ตำแหน่ง 56.25o, 
123.75o (ค) ที่ตำแหน่ง 348.75o, 191.25 o    

การให้แรงกระทำที ่มากกว่า 245 กิโลนิวต ัน ผลการทำนาย
พฤติกรรมด้วยแบบจำลองสปริงอีลาสติกแบบไม่เชิงเส้นมีแนวโน้มที่
ใกล้เคียงอย่างมากกับผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการและให้ผลที่
ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับผลการทำนายด้วยแบบจำลอง
สปริงอีลาสติกแบบเชิงเส้น  

จากผลการทดสอบและวิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ดัง
แสดงในรูปที่ 9(ข) การทำนายพฤติกรรมความเครียดที่เกิดขึ้นใน
สลักเกลียวของแบบจำลองสปริงด้วยพฤติกรรมอีลาสติกไม่เชิงเส้น
ให้ผลที่ใกล้เคียงมากกว่าผลการจำลองพฤติกรรมสปริงแบบอีลาสติก

เชิงเส้นตลอดการให้แรงกระทำ เช่นเดียวกันกับผลการวิเคราะห์ดัง
แสดงในรูปที่ 9(ค) การทำนายพฤติกรรมความเครียดที่เกิดขึ้นใน 

 
รูปที่ 9  ความเครียดสลักเกลียว 

(ก) ที่ตำแหน่ง 260o, 280o (ข) ที่ตำแหน่ง 56.25o, 
123.75o (ค) ที่ตำแหน่ง 348.75o, 191.25 o    

สลักเกลียวของแบบจำลองสปริงด้วยพฤติกรรมอีลาสติกไม่เชิงเส้น
ให้ผลที่ใกล้เคียงกับผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในช่วงของการให้แรงกระทำ 𝑃  ที่มีค่ามากกว่า 225 กิโลนิว
ตัน ซึ่งเป็นช่วงพฤติกรรมที่สลักเกลียวเกิดการคราก 

4. สรุป 

การศึกษานี้ใช้การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์แบบ 3 มิติ โดย
นำเสนอแบบจำลองสปริงที่มีพฤติกรรมทั้งอีลาสติกเชิงเส้นและอีลา
สติกไม่เชิงเส้นเพื่อเป็นตัวแทนสลักเกลียวยึดระหว่างชิ้นส่วนผนัง
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อุโมงค์ภายในหนึ่งวงแหวนและระหว่างวงแหวนอุโมงค์ พร้อมทั้งทำ
การสอบเทียบผลการวิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์กับผลการ
ทดสอบโครงสร้างผนังวงแหวนอุโมงค์เท่าขนาดจริงในห้องปฏิบัติการ 
จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้  
1. แบบจำลองสปริงท ี ่นำเสนอในการศึกษาครั ้งนี้ม ีความ

เหมาะสมในการใช้แทนสลักเกลียวที ่ใช้ย ึดระหว่างผนัง
ชิ้นส่วนผนังอุโมงค์ แต่ละชิ้นภายในหนึ่งวงแหวนอุโมงค์ และ
ยึดระหว่างวงแหวนอุโมงค์ 

2. แบบจำลองสปริงอีลาสติกไม่เชิงเส้นให้ผลการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที ่ใกล้เคียงผลการทดสอบมากกว่าแบบจำลอง
สปริงอีลาสติกเชิงเส้น ทั้งพฤติกรรมเสียรูปของวงแหวนผนัง
อุโมงค์ ผลโมเมนต์ดัดของผนังอุโมงค์ แรงตามแนวแกนของ
ผนังอุโมงค์ การเปิดอ้าของรอยต่อระหว่างชิ้นส่วนผนังอโุมงค์ 
และความเครียดที่เกิดขึ้นที่ภายในสลักเกลียว 

5. กิตติกรรมประกาศ 
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การวิเคราะห์แผ่นดินไหวของโครงสร้างทางรถไฟฟ้ายกระดับต่อแรงกระทำแผ่นดินไหวโดยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์แบบ 2 มิติ 
และ 3 มิติในโดเมนเวลา 

THE SEISMIC ANALYSIS OF THE ELEVATED RAILWAY STRUCTURE TO AN EARTHQUAKE FORCE BY TWO- AND 
THREE- DIMENSIONAL FINITE ELEMENT METHOD IN TIME DOMAIN 
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บทคัดย่อ 

บทความน้ีเป็นการนำเสนอผลของการตอบสนอง เช่น ระยะเคลื่อนที่ ความเร็ว และความเร่ง ของตัวโครงสร้างทางรถไฟฟ้ายกระดับรวมทั้ง
แรงดันน้ำส่วนเกินในโพรงดินต่อแรงกระทำแผ่นดินไหวในโดเมนเวลาโดยใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์แบบ 2 มิติ และ 3 มิติ แบบจำลองของช้ันดิน
ฐานรากยืดหยุ่นและแบบชั้นดินฐานรากแข็งถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์ โดยฐานรากยืดหยุ่นเท่านั้นที่ได้มีการพิจารณาแรงดันน้ำส่วนเกินในโพรงดิน 
ผลของการตอบสนองที่ได้จากแบบจำลองที่ใช้ฐานรากยืดหยุ่นจะมีค่ามากกว่าผลของการตอบสนองที่ได้จากแบบจำลองที่ใช้กับฐานรากแข็งทั้งใน
แบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ผลของแรงดันน้ำส่วนเกินในโพรงดินที่ได้จากการวิเคราะห์แบบ 2 มิติมีความสมจริงน้อยกว่าสำหรับชั้นดินที่มีลักษณะ
เหมือนกับชั้นหินอุ้มน้ำ นอกจากนั้นแล้วผลจากการวิเคราะห์ของแบบจำลอง 2 มิติ และ 3 มิติ จะถูกนำมาเปรียบเทียบเพ่ือศึกษาความแตกต่าง 
คำสำคัญ: ทางรถไฟฟ้ายกระดับ, แผ่นดินไหว, การตอบสนองต่อแผ่นดินไหว, แรงดันน้ำส่วนเกินในโพรงดิน 

Abstract 

This article presents the results of the responses of the elevated railway structure such as displacements, velocities, and 
accelerations, including excess pore water pressure to an earthquake force in the time domain analysis. The foundation soils 
used in the model are flexible and rigid foundation soils. The excess pore water pressure is considered only in the flexible 
foundation soil. The results of responses obtained from the models using the flexible foundation soil are all higher than those 
obtained from the models using the rigid foundation soil in both 2 and 3 dimensions. The results of the excess pore water 
pressure obtained from the 2-D analysis are less realistic for the soil layers that are similar to a confined aquifer. In addition, 
the analysis results of both two- and three-dimensional models are also compared each other in order to study the difference. 
Keywords: Elevated Railway, Earthquake, Seismic Response, Excess Pore Water Pressure 

 
1. คำนำ 

โครงสร้างทางวิ่งของรถไฟฟ้าที่เป็นโครงสร้างทางยกระดับที่ถูก
สร้างขึ ้นในกรุงเทพฯ แม้ว่าจะมีความเสี ่ยงต่อแผ่นดินไหวน้อย
เนื่องจากไม่มีรอยเลื่อนที่มีพลังพาดผ่าน แต่ในบริเวณพื้นที่ใกลเ้คียง
กัน เช่น จังหวัดนครนายก อาจยังมีกลุ่มของรอยเล่ือนที่มีพลังอยู่ ซึ่ง
อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไม่มากอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อโครงสร้าง
ทางรถไฟฟ้ายกระดับหากมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวท่ีไม่คาดคิดเกิดขึ้น 
บทความนี้จึงเป็นการนำเสนอผลการศึกษาการตอบสนองต่อแรง
กระทำแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นได้สำหรับโครงสร้างทางรถไฟฟ้า

ยกระดับโดยมีเส ้นทางการวิ ่งดังแสดงในรูปที่ 1 การศึกษาจะ
แบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนที่ 1 จะทำการศึกษาดูพฤติกรรมการ
ตอบสนองต่อแรงกระทำแผ่นดินไหว เช่น ระยะเคลื่อนที่ ความเร็ว
และความเร่ง ของโครงสร้างบนดินที่มีขนาดดังแสดงในรูปที่ 2 ซึ่ง
โครงสร้างทางรถไฟฟ้ายกระดับในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ในส่วนที่เป็น
โครงสร้างบนดินจะเป็นคานรูปกล่องคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป 
(Segmental Box Girder) ถูกรองรับด้วยตอม่อขนาด 2×1.6 เมตร 
ส่วนโครงสร้างใต้ดินจะเป็นเสาเข็มแบบเดี่ยวเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 
เมตร และลึก 60 เมตรและมีแท่นหัวเสาเข็มเป็นรูป 6 เหล่ียม 
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รูปที่ 1  แผนท่ีเส้นทางโครงสร้างทางรถไฟฟ้ายกระดับ 

 
รูปที่ 2  ขนาดของโครงสร้างบนดิน 

สำหรับในส่วนที่ 2 จะเป็นการศึกษาดูพฤติกรรมของแรงดันน้ำ
ส่วนเกินในโพรงดินที่เกิดขึ้นตรงบริเวณรอบ ๆ โครงสร้างใต้ดินหรือ
เสาเข็ม โดยกำหนดให้ชั้นดินมี 5 ประเภทวางตัวในแนวนอน แต่ละ
ชั ้นมีขนาดความหนาต่างกันดังแสดงในรูปที ่ 3 เนื ่องจากเป็น
การศึกษาดูพฤติกรรมของแรงดันน้ำส ่วนเก ินในโพรงดิน จึง
กำหนดให้ดินแต่ละชั้นอยู่ในสภาวะอิ่มตัวด้วยน้ำโดยมีระดับน้ำอยู่ที่
ผิวดิน 

 
รูปที่ 3  ชนิดของดินแต่ละชั้นและความหนา 

ระเบ ียบว ิธ ี ไฟไนต ์ เอล ิ เมนต ์ได ้ถ ูกนำมาใช ้ในการสร ้าง
แบบจำลองทั้งในแบบ 2 มิติและ 3 มิติ โดยมีการใช้ชั้นดินฐานราก
แบบแข็ง (Rigid) และแบบยืดหยุ่น (Flexible) เฉพาะในกรณีแบบ
ยืดหยุ่นเท่านั้นที่มีการนำชั้นดินในรูปที่ 3 มาใช้ในการวิเคราะห์ ผลที่
ได้จากการวิเคราะห์ของแบบจำลองทั ้ง 2 มิติและ 3 มิติจะถูก
เปรียบเทียบเพ่ือศึกษาถึงความแตกต่าง 

2. ค่าพารามิเตอร์ที่ใชใ้นแบบจำลอง 

2.1. คา่พารามิเตอร์สำหรับคอนกรีต 

โครงสร้างทางรถไฟฟ้าถูกกำหนดให้มีพฤติกรรมแบบอีลาสตกิที่
ใช้ค่าพารามิเตอร์เป็นอัตราส่วนปัวซอง (c) และยังโมดูลัส (Ec) โดย
ใช้ c = 0.2 ส่วน Ec หาได้จากสมการที่ (1) [1] 

𝐸 4,800 𝑓  (1) 

โดยที่ 𝑓  คือ ค่ากำลังอัดของคอนกรีตที่ 28 วัน มีค่าเท่ากับ 35 
MPa 

2.2. ค่าพารามิเตอร์สำหรับชั้นดิน 

ในส่วนของชั้นดินทั้ง 5 ชั้นในแบบจำลองที่ถูกกำหนดให้อยู่ใน
สภาวะอิ่มตัวด้วยน้ำจะพิจารณาการใช้ค่าสัมประสิทธิ์การซึมน้ำของ
ชั้นดินจาก [2] และ [3] ประเภท (Type)  หน่วยน้ำหนักอิ่มตัวของ
ชั้นดิน (sat) และค่าสัมประสิทธิ์ความซึมน้ำในแนวดิ่ง (kv) และราบ 
(kh) ถูกแสดงไว้ในตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1  ค่าสัมประสิทธิ์ความซึมน้ำของช้ันดิน 

Type sat kv kh 
(kN/m3) (m/s) (m/s) 

Soft Clay 16 3×10-10 6×10-10 
Stiff Clay 18 3×10-11 6×10-11 
Sand I 19 1.94×10-5 3.87×10-5 

Hard Clay 20 3×10-11 6×10-11 
Sand II 20 1.94×10-5 3.87×10-5 
ชั้นดินแต่ละชั้นถูกกำหนดให้มีพฤติกรรมแบบอีลาสโตพลาสติก 

ดังนั ้นค่าพารามิเตอร์ที ่ใช้จะมีทั ้งในสภาวะอีลาสติกและสภาวะ
พลาสติก 

2.2.1. ค่าพารามิเตอร์ในสภาวะอีลาสติก 

ค่ายังโมดูลัสของชั ้นดินที ่ใช้ในแบบจำลองคำนวณได้จาก
สมการที่ (2)  

𝐸 2𝐺 1 𝑣  (2) 

โดยที่  คือ ค่าอัตราส่วนปัวซองของชั้นดินและ G คือ ค่าโมดูลัส
เฉือนของช้ันดินซึ่งหาได้จากสมการที่ (3)  
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𝐺 𝜌𝑉  (3) 

โดยท่ี Vs คือ ความเร็วคลื่นเฉือนตามความลึกของชั้นดินกรุงเทพฯ 
โดยใช้ผลของ Ashford (1996) ดังแสดงในรูปที่ 4 [4] และ  คือ 
ความหนาแน่นของดินซึ่งมีความสัมพันธ์กับค่า sat 

 
รูปที่ 4  ความเร็วคล่ืนเฉือนเทียบกับความลึกของช้ันดิน

กรุงเทพฯ 

2.2.2. ค่าพารามิเตอร์ในสภาวะพลาสติก 

แบบจำลองมอร์-คูลอมป์ที่ขึ้นอยู่กับค่าพารามิเตอร์ความเหนียว
ของดิน (c) และมุมเสียดทานภายใน (ø) ได้ถูกนำมาใช้สำหรับชั้นดิน
ในสภาวะพลาสติก ซึ่งค่าพารามิเตอร์ดังกล่าวได้จากการทดสอบหา
ค่ากำลังดินแบบ 3 แกน (Triaxial compression test แบบ CU) 
[2] ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่ใช้ในแบบจำลองของชั้นดินทั้งในสภาวะ
อีลาสติกและพลาสติกได้ถูกสรุปไว้ในตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2  ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของช้ันดิน 

Type Vs  E c ø 
(m/s)  (kPa) (kPa) (deg.) 

Soft Clay 80 0.45 29,696 12.3 21.6 
Stiff Clay 230 0.33 253,285 31.3 21.8 
Sand I 285 0.3 401,252 0 36 

Hard Clay 323 0.33 555,030 156.2 11.7 
Sand II 413 0.3 886,959 0 36 

3. การคัดเลือกข้อมูลความเร่งของแผ่นดินไหว 

ข้อมูลแผ่นดินไหวที่ถูกบันทึกอยู่ในรูปแบบของกราฟความเรง่ที่
ผิวดินกับเวลาจะถูกคัดเลือกเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ในโดเมน
เวลา สำหรับพ้ืนที่กรุงเทพฯ ข้อมูลความเร่งของแผ่นดินไหวที่รุนแรง
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่นี้ไม่ได้มีการบันทึกไว้ หากแต่มีข้อมูลของกลุ่มรอย
เลื ่อนนครนายกที ่อยู่ในบริเวณพื ้นที่ใกล้เคียงซึ ่งห่างจากพื ้นที่
กรุงเทพฯ ไม่มาก โดยกลุ่มรอยเลื่อนนครนายกนี้เคยมีประวัติการ
เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.8 เมื่อประมาณ 3,000 ปีที่ผ่านมาซึ่งถือว่า
ยังเป็นรอยเลื่อนที่มีพลังอยู่โดยมีค่าขนาดของแผ่นดินไหวสูงสุดที่

คาดว่าจะเกิดขึ้น (Maximum credible earthquake, MCE) ต้ังแต่ 
5.9 จนถึง 7.0 [5] ซึ่งกลุ่มรอยเลื่อนเหล่านี้มีลักษณะเป็นแบบรอย
เล ื ่อนตามแนวระดับ (Strike slip) [6] ดังน ั ้นข ้อม ูลขนาดของ
แผ่นดินไหวและลักษณะของกลุ่มรอยเลื่อนนี้จะถูกนำมาพิจารณา
เพื่อทำการคัดเลือกข้อมูลความเร่งของแผ่นดินไหวจากฐานข้อมูล
ของ Pacific Earthquake Engineering Research Center (PEER) 
ซึ่งข้อมูลความเร่งที่ได้ถูกคัดเลือกและนำมาใช้ในการวิเคราะห์คือ
ข้อมูลความเร่งจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว Helena Montana – 01 
ในปี 1935 ดังม ีรายละเอียดแสดงไว ้ในตารางที ่ 3 และกราฟ
ความเร่งที่ผิวดินกับเวลาดังแสดงในรูปที่ 5 

ตารางท่ี 3  ข้อมูลเหตุการณ์แผ่นดินไหว 

ข้อมูล คล่ืนแผ่นดินไหว 
ชื่อเหตุการณ์ Helena Montana – 01 

ประเทศ United State 
สถานีตรวจวัด Carrol College 

ปีที่เกิด 1935 
ขนาด 6.0 

ความเร่งสูงสุด (g) 0.161 
ประเภทของรอยเล่ือน Strike Slip 

 

 
รูปที่ 5  ข้อมูลความเร่งที่ผิวดินกับเวลา (Helena Montana – 

01) 

3.1. การปรับข้อมูลความเร่งที่ผิวดิน 

ข้อมูลความเร่งที่ผิวดินกับเวลาในรูปที่ 5 จะต้องมีการปรับ
ข้อมูลก่อนนำไปใช้ในแบบจำลอง โดยจะทำการปรับข้อมูลของ
ความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมของเหตุการณ์แผ่นดินไหว Helena 
Montana – 01 ที่ได้จากฐานข้อมูล PEER ดังแสดงในรูปที่ 6 (ซึ่ง
เทียบเท่ากับรูปที ่ 5 ในโดเมนเวลา) เพื ่อให้เข้ากับค่าความเร่ง
ตอบสนองเชิงสเปกตรัมของพื้นที่เป้าหมายดังแสดงในรูปที่ 7 ซึ่ง
พื้นที่เป้าหมาย (รูปที่ 1) จัดอยู่ในโซน 5 ในพื้นที่แอ่งกรุงเทพดัง
แสดงในรูปที่ 8 ตามมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง (มยผ. 
1301/1302 – 61) [7] การปรับข้อมูลนั ้นสามารถทำได้โดยใช้
ซอฟแวร์ Seismomatch เส้นกราฟสีส้มในรูปที่ 9 แสดงถึงข้อมูลที่
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ถูกปรับแล้วซึ่งเทียบเท่ากับกราฟความเร่งที่ผิวดินกับเวลาในรูปที่ 
10 ซึ่งจะถูกใช้เป็นข้อมูลนำเข้าในแบบจำลอง 

 
รูปที่ 6  ความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัม (Helena Montana – 

01) 

 
รูปที่ 7  ความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมของพ้ืนที่แอ่งกรุงเทพ 

โซน 5 (มยผ. 1301/1302 – 61) 

 
รูปที่ 8  การแบ่งโซนในพ้ืนที่แอ่งกรุงเทพ 

 

รูปที่ 9  ความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมที่ปรับค่าแล้ว 

 
รูปที่ 10  ความเร่งและเวลาที่ถูกปรับค่าแล้ว 

3.2. การนำเข้าข้อมูลความเร่งกับเวลาในแบบจำลอง 

ในแบบจำลองทั้ง 2 มิติและ 3 มิติ ข้อมูลความเร่งกับเวลาที่ถูก
ปรับค ่าแล้วในร ูปที ่ 10 สามารถนำไปใช้เป ็นข้อมูลนำเข ้าใน
แบบจำลองได้ทันทีที่ผิวดินแต่เฉพาะในกรณีที่ใช้ชั้นดินฐานรากแบบ
แข็งเท่านั้น ในกรณีที่ใช้ชั้นดินฐานรากแบบยืดหยุ่นข้อมูลในรูปที่ 10 
จะต้องผ่านขั้นตอนดีคอนโวลูชั่น (Deconvolution) เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ความเร่งกับเวลาที่จะใช้เป็นข้อมูลนำเข้าที่ด้านล่างของชั้นดินใน
แบบจำลอง ซึ่งบริเวณด้านล่างนี้จะถูกกำหนดให้เป็นฐานแข็ง (Rigid 
base) (ดูรูปที่ 11) 

 
รูปที่ 11  การใส่ข้อมูลเข้าในแบบจำลอง 

4. แบบจำลองโดยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 

แบบจำลองที่นำมาใช้นั้นถูกสร้างขึ้นทั้งในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 
มิติ โดยใช้ซอฟต์แวร์ Plaxis 2D และ Plaxis 3D ชั ้นดินฐานราก
แบบแข็งและแบบยืดหยุ่นถูกนำมาใช้ในแบบจำลอง สำหรับการ
วิเคราะห์เฉพาะในโดเมนเวลาและมีการนำความหน่วงของวัสดุมาใช้
ในการคำนวณ ซึ่งความหน่วงที่ว่านี้สามารถคำนวณได้จากสมการที่ 
(5) [8] 

𝐶 𝛼 𝑀 𝛽 𝐾  (5) 

โดยท่ี [C] [M] และ [K] คือ เมทริกซ์ของความหน่วง มวล และความ
แข็งเกร็ง ส่วน  และ  คือ ค่าสัมประสิทธิ์ความหน่วงเรย์ลี 
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(Rayleigh damping coefficients) ซึ่งสามารถหาได้จากสมการท่ี 
(6)  

𝛼
𝛽

2𝜁
𝜔 𝜔

𝜔 𝜔
1

 (6) 

โดยที่  คือ อัตราส่วนความหน่วงซึ่งเท่ากับ 2 % สำหรับคอนกรีต 
และ 5 % สำหรับดิน ขณะที่ i และ j คือ ความถี ่ธรรมชาติ
โหมดที ่ i และ j โดยเลือกใช้โหมดที ่ 1 และ 2 สำหรับความถี่
ธรรมชาติของช้ันดินนั้นสามารถคำนวณได้จากคาบธรรมชาติรูปแบบ
ที่ n (Tn) ดังแสดงในสมการที่ (7) [9] 

𝑇
4𝐻

2𝑛 1 𝑉
  (7) 

โดยท่ี H คือความลึกของดินแต่ละชั้นที่วัดจากผิวดินลงไป ค่า  
และ  ที่คำนวณได้จากสมการที่ (6) ถูกสรุปไว้ในตารางที่ 4 
ตารางท่ี 4 ค่าสัมประสิทธิ์ความหน่วงเรย์ลี 

Type  α β 
(%) 

  

Concrete 2 0.1162 0.0188 
Soft Clay 5 0.2222 0.0084 
Stiff Clay 5 0.2406 0.0078 
Sand I 5 0.1799 0.0104 

Hard Clay 5 0.1471 0.0127 
Sand II 5 0.0997 0.0188 

4.1 ชั้นดินฐานรากแบบแข็ง 

  
(a) (b) 

รูปที่ 12  แบบจำลองกรณีฐานรากแบบแข็ง 2 มิติ (a) 2 มิติ 
และ (b) 3 มิติ 

ในส่วนของแบบจำลองที่ใช้ชั้นดินฐานรากแบบแข็งนั้นไม่ได้มี
การพิจารณาดินและโครงสร้างใต้ดินเนื ่องจากใช้เง ื ่อนไขขอบ 
(Boundary condition) ที่เป็นแบบปลายยึดติด (Fixed end) ที่ตัว
เสาตรงผิวดิน ดังนั้นจะพิจารณาเฉพาะโครงสร้างบนดินเท่านั้น ซึ่ง
ประกอบไปด้วยเสาและตัวคานรูปกล่องดังแสดงในรูปที่ 12(a) และ 

12(b) สำหรับ 2 มิติและ 3 มิติตามลำดับ ข้อมูลความเร่งที่ผิวดินกับ
เวลาในรูปที ่ 10 ถูกนำมาใช้ในแบบจำลองตรงบริเวณฐานของ
โครงสร้างในทิศทางแกน x โดยตรงโดยไม่ผ่านขั้นตอนดีคอนโวลูชั่น 
สำหรับผลที่ได้จากการวิเคราะห์จะเป็นค่าการตอบสนอง กล่าวคือ 
ระยะเคลื่อนที่ ความเร็วและความเร่งแบบสัมพัทธ์ของจุดบนสุดตรง
ก่ึงกลางโครงสร้างเทียบกับจุดล่างสุดตรงก่ึงกลางโครงสร้าง 

4.1. ชั้นดินฐานรากแบบยืดหยุ่น 

ในกรณีชั้นดินฐานรากแบบยืดหยุ่นเท่านั้นที่มีการนำดินและ
โครงสร้างใต้ดินมาพิจารณาร่วมกับโครงสร้างบนดิน โดยชั้นดินที่ถูก
สร้างในแบบจำลอง 2 มิตินั้นกำหนดให้มีความกว้าง 220 เมตร และ
ลึก 110 เมตร ส่วนในแบบจำลอง 3 มิติจะถูกกำหนดให้มีความกว้าง 
220 เมตร ยาว 220 เมตร ลึก 110 เมตร ดังแสดงในรูปที่ 13 และ 
14 ตามลำดับ สำหรับผลที ่ได้จากการวิเคราะห์จะเป็นค่าการ
ตอบสนองของโครงสร้างบนดิน (ระยะเคลื ่อนที่ ความเร็ว และ
ความเร่งแบบสัมพัทธ์) ที่จุดต่อ (Node) หมายเลข 9946 เทียบกับ
ผลของจุดต่อหมายเลข 27321 สำหรับในกรณี 2 มิติ ส่วนในกรณี 3 
มิติจะเป็นผลของจุดต่อหมายเลข 15671 เทียบกับผลของจุดต่อ
หมายเลข 3727 สำหรับจุดต่อที่เหลือจะเป็นจุดที่ตรวจดูผลของค่า
แรงดันน้ำส่วนเกินในโพรงดินของดินแต่ละชั้น 

 
รูปที่ 13  โครงตาข่าย (Mesh) ของแบบจำลอง 2 มิติ 
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รูปที่ 14  โครงตาข่าย (Mesh) ของแบบจำลอง 3 มิติ 

5. ผลการวิเคราะห ์

ผลของการตอบสนองที่ได้จากการวิเคราะห์ทั้งในแบบ 2 มิติ
และ 3 มิติที่ใช้ชั้นดินฐานรากแบบแข็งและแบบยืดหยุ่นได้ถูกนำมา
เปรียบเทียบกันดังแสดงในรูปที่ 15 ถึง 20 โดยจะพิจารณาผลที่
เกิดขึ้นในทิศทางแกน x เท่านั้นเนื่องจากเป็นทิศทางเดียวกันกับ
ข ้อม ูลนำเข ้า ด ังน ั ้นผลของการตอบสนองในท ิศทางน ี ้จะมี
ความสำคัญมากกว่าผลของการตอบสนองในทิศทางอื่นเนื่องจากมี
ค่าการตอบสนองมากกว่า การเลือกใช้จุดอ้างอิงสำหรับหาค่าการ
ตอบสนองสัมพัทธ์ของโรงสร้างสำหรับกรณีฐานรากแบบแข็งและ
ฐานรากแบบยืดหยุ่นต่างกันเนื่องจาก ฐานรากแบบแข็งนั้นจะไม่มี
การพิจารณาความยืดหยุ่นของดินเข้ามาเกี่ยวข้องและวิเคราะห์
เฉพาะโครงสร้างส่วนที่อยู่เหนือดินเท่านั้น ส่วนฐานรากแบบยืดหยุ่น
นั้นได้พิจารณาความยืดหยุ่นของดินและพิจารณาโครงสร้างใต้ดิน
ร่วมด้วย  

สำหรับในแบบ 2 มิติ (รูปที่ 15 ถึง 17) จะเห็นได้อย่างชัดเจน
ว่าผลของค่าการตอบสนองของแบบจำลองที่ใช้ชั้นหินฐานรากแบบ
ยืดหยุ่น (เส้นสีน้ำเงิน) จะมีค่าแอมปลิจูดที่สูงกว่ามากและใช้เวลาใน
การตอบสนองที่นานกว่าผลที่ได้จากแบบจำลองที่ใช้ชั้นหินฐานราก
แบบแข็ง (เส้นสีแดง) ในทางกลับกันในแบบจำลอง 3 มิติ (รูปที่ 18 
ถึง 20) ผลของค่าการตอบสนองในกรณีที่ใช้หินฐานรากแบบยืดหยุ่น 
(เส้นสีน้ำเงิน) แม้จะมีค่าแอมปลิจูดที่สูงกว่าแต่ก็สูงกว่าไม่มาก
เหมือนในแบบ 2 มิติ นอกจากนั้นแล้วในเรื่องความแตกต่างของ
ระยะเวลาการตอบสนองก็ไม่มากเหมือนในแบบ 2 มิติ 

สำหรับกรณีฐานรากแบบยืดหยุ่นไม่ว่าในกรณี 2 มิติหรือ 3 มิติ
จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการกำหนดใช้ชั้นดินฐานรากในแบบจำลอง
จะมีผลต่อการตอบสนองเนื่องจากชั้นดินโดยเฉพาะชั้นดินเหนียว
อ่อน (Soft clay) จะมีแนวโน้มขยายคลื่นแผ่นดินไหวทั้งในขนาด 
แอมปลิจูดและคาบเวลาในการสั่นสะเทือน อย่างไรก็ดีเฉพาะใน
กรณี 2 มิติที่เห็นได้ชัดถึงความแตกต่างของผลที่ได้จากการวิเคราะห์ 
สาเหตุหนึ่งที่เป็นไปได้ที่ทำให้เกิดความแตกต่างที่มากนี้คือเงื่อนไข
ความเครียดระนาบ (Plane strain condition) ที่ได้ถูกกำหนดใช้ใน
แบบจำลองซึ่งก็หมายความว่าแบบจำลองของโครงสร้างทางรถไฟ
ยกระดับถูกสมมติให้มีความยาวเป็นอนันต์เปรียบเสมือนเป็นกำแพง
ไม่ได้เป็นเสาเหมือนอย่างในกรณี 3 มิติ ดังนั ้นผลที ่ได้จากการ
วิเคราะห์แบบ 3 มิติจึงมีความน่าเชื่อถือมากกว่า 

 
รูปที่ 15  การเปรียบเทียบค่าระยะเคล่ือนที่ในแบบจำลอง 2 มิติ 

 
รูปที่ 16  การเปรียบเทียบค่าความเร็วในแบบจำลอง 2 มิติ 

 
รูปที่ 17  การเปรียบเทียบค่าความเร่งในแบบจำลอง 2 มิติ 

 
รูปที่ 18  การเปรียบเทียบค่าระยะเคล่ือนที่ในแบบจำลอง 3 มิติ 
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รูปที่ 19  การเปรียบเทียบค่าความเร็วในแบบจำลอง 3 มิติ 

 
รูปที่ 20  การเปรียบเทียบค่าความเร่งในแบบจำลอง 3 มิติ 

เมื่อพิจารณาเฉพาะค่าแอมปลิจูดที่สูงที่สุด (ดูตารางที่ 5) โดย
เปรียบเทียบผลของแบบจำลอง 2 มิติกับ 3 มิติจะพบว่าในกรณีของ 
3 มิติที่ใช้ชั้นหินฐานรากแบบแข็ง ผลของค่าการตอบสนองสูงสุดไม่
ว่าจะเป็นค่าการเคลื่อนที่ ความเร็ว หรือความเร่ง จะมีค่ามากกว่า
ผลของ 2 มิติเสมอ ส่วนในกรณีที่ใช้ฐานรากแบบยืดหยุ่นจะพบว่า
ผลของค่าความเร่งในแบบ 3 มิติเท่านั้นที่มีค่ามากกว่า 

ตารางท่ี 5  ค่าตอบสนองสูงส ุดที ่จ ุดบนสุดของโครงสร ้างทาง
รถไฟฟ้ายกระดับ 

Response 2 มิติ 3มิติ 
Flexible Rigid Flexible Rigid 

ระยะเคล่ือนที่(m) 0.230 0.012 0.157 0.034 
ความเร็ว(m/s) 0.965 0.130 0.739 0.251 
ความเร่ง(m/s2) 4.714 1.668 6.612 2.504 

 
เมื่อพิจารณาค่าระยะเคล่ือนแบบตัวสัมพัทธ์ระหว่างชั้นที่ยอมให้

ตาม มยผ. 1301/1302 – 61 ซึ่งได้จัดประเภทความสำคัญของ
อาคารเอาไว้ โดยในการศึกษานี้จะพิจารณาให้โครงสร้างทางวิ่งของ
รถไฟฟ้าเป็นอาคารและโครงสร้างอื ่น ๆ และจัดเป็นประเภท
ความสำคัญ II (ปกติ)  โดยมีค่าระยะเคลื่อนตัวสัมพัทธ์ระหว่างชั้นที่
ยอมให้ไม่เกิน 0.020hsx โดย hsx คือ ความสูงของโครงสร้าง ซึ่งเมื่อ
พิจารณาความสูงของโครงสร้างบนดินพบว่าโครงสร้างนั้นสูง 21.21 
เมตร ดังนั้นค่าระยะเคลื่อนตัวสัมพัทธ์ที่ยอมให้จะเท่ากับ 0.424 

เมตร ซึ่งค่าระยะเคลื่อนที่สูงสุดที่ได้จากการวิเคราะห์ในตารางที่ 5 
ทั ้งในแบบ 2 มิติและ 3 มิติจะมีค่าไม่เกิน 0.424 เมตร ดังนั้น
โครงสร้างทางรถไฟฟ้ายกระดับนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถทำการ
ก่อสร้างได้ 

สำหรับผลจากการวิเคราะห์แรงดันน้ำส่วนเกินในโพรงดินของ
ชั้นดินต่าง ๆ ทั้งในแบบ 2 มิติและ 3 มิติได้ถูกพล็อตไว้ในรูปที่ 21 
และ 22 ตามลำดับ ส่วนค่าแรงดันน้ำส่วนเกินในโพรงดินสูงสุดได้ถูก
สรุปไว้ในตารางที่ 6 จากกราฟรูปที่ 21 และ 22 จะพบว่าแรงดันน้ำ
ส่วนเกินในโพรงดินของชั้นดินต่าง ๆ บริเวณท่ีติดเสาเข็มบางช้ันจะมี
แค่ค่าบวกซึ่งจะทำให้เกิดเฉพาะแรงอัด ขณะที่บางช้ันจะมีทั้งค่าบวก
ลบสลับกันส่งผลทำให้เกิดทั้งแรงอัดและแรงดูดสลับกันไป 

อย่างไรก็ดีเมื่อเวลาผ่านไป (กล่าวคือมากกว่า 20 วินาที) การ
ตอบสนองของชั้นดินต่าง ๆ เริ ่มลดลงแต่ค่าแรงดันน้ำส่วนเกินใน
โพรงดินยังคงค้างอยู่เนื่องจากชั้นดินส่วนใหญ่มีค่าสัมประสิทธิ์ความ
ซึมน้ำที่น้อยมากเนื่องจากเป็นดินเหนียว สำหรับค่าแรงดันน้ำที่คง
ค้างนี้จะมีค่าเป็นบวกหมดซึ่งชี้ให้เห็นว่าเสาเข็มยังคงถูกกระทำด้วย
แรงอัดอยู่แม้ว่าการตอบสนองมีค่าเข้าใกล้ศูนย์แล้วก็ตาม 

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาชั้น Sand I จะพบว่าในกรณี 2 มิติ 
(รูปที่ 21) ค่าแรงดันน้ำที่ค้างอยู่กลับสูงมากกว่าชั้นดินเหนียวอื่น ๆ 
ทั้ง ๆ ที่มีค่าสัมประสิทธ์ความซึมน้ำที่มากกว่าหรือแม้กระทั่งชั้น 
Sand II ที่มีค่าสัมประสิทธิ์ความซึมน้ำที่เท่ากัน สาเหตุที่ชั้น Sand I 
มีค่าแรงดันน้ำคงค้างที่สูงเนื่องจากชั้นบนและล่างที่ติดกับชั้น Sand 
I เป็นชั้นดินเหนียวที่ทึบน้ำกว่าจึงทำให้ตัวชั้น Sand I มีลักษณะ
เหมือนกับชั้นหินอุ้มน้ำ (Confined aquifer) โดยท่ีน้ำจะไหลซึม
ผ่านทางแนวราบได้ง่ายกว่า อย่างไรก็ดีตัวเสาเข็มในแบบจำลอง 2 
มิติที่มีความยาวเป็นอนันต์หรืออีกนัยนึงมีลักษณะเป็นกำแพงที่ทึบ
น้ำส่งผลทำให้น้ำซึมผ่านในแนวราบได้ทิศทางเดียวคือทางด้านขวา  

ส่วนในกรณี 3 มิติที่แบบจำลองมีความสมจริงมากกว่า กล่าวคือ
เสาเข็มไม่ได้ยาวแบบอนันต์เหมือนในกรณี 2 มิติ ทำให้การซึมน้ำ
ของชั้น Sand I เป็นไปได้ทุกทิศทางในแนวราบ [10] ส่งผลทำให้ค่า
แรงดันน้ำส่วนเกินในโพรงดินของแบบจำลอง 3 มิติ มีค่าคงค้างที่
น้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัด 
 

 
รูปที่ 21  แรงดันน้ำส่วนเกินในโพรงดินในแบบจำลอง 2 มิติ 
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รูปที่ 22  แรงดันน้ำส่วนเกินในโพรงดินในแบบจำลอง 3 มิติ 

เมื่อพิจารณาผลในตารางที่ 6 จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าค่าสูงสุด
ของแรงดันน้ำส่วนเกินในโพรงดินของชั ้นดินเหนียวต่าง ๆ ใน
แบบจำลอง 3 มิติจะมีค่ามากกว่าผลที่ได้ในแบบจำลอง 2 มิติ ส่วน
ของชั้นทรายทั้ง 2 ชั้นในแบบจำลอง 2 มิติ ค่าสูงสุดที่ได้จะมีค่า
มากกว่า 

ตารางท่ี 6  ค่าสูงสุดของแรงดันน้ำส่วนเกินในโพรงดิน 

Layers แบบจำลอง 2 มิติ 
(kN/m2) 

แบบจำลอง 3 มิติ 
(kN/m2) 

Soft Clay 96.29 178.40 
Stiff Clay 144.55 219.40 
Sand I 123.50 35.99 

Hard Clay 129.11 102.48 
Sand II 79.77 25.37 

6. สรุปผลการศึกษา 

ผลศึกษาที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
ทั้งในแบบ 2 มิติและ 3 มิติพบว่า 

1) การวิเคราะห์โดยใช้แบบจำลองที ่มีชั ้นดินฐานรากแบบ
ยืดหยุ่นให้ผลค่าการตอบสนองที่สูงกว่าแบบจำลองที่มีชั้นดินฐาน
รากแบบแข็ง ส่งผลทำให้มีความจำเป็นในการใช้ชั้นดินฐานรากแบบ
ยืดหยุ่นในการวิเคราะห์ 

2) โครงสร้างทางรถไฟฟ้ายกระดับสามารถก่อสร้างได้เนื่องจาก
ค่าการตอบสนองการเคล่ือนที่สูงสุดที่ได้จากการวิเคราะห์มีค่าไม่เกิน
ค่าที่ยอมรับได้ 

3) ผลที ่ได ้จากการว ิเคราะห์แรงดันน้ำในโพรงดินโดยใช้
แบบจำลอง 3 มิติจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าแบบ 2 มิติโดยเฉพาะ
ในชั้นดินที่มีลักษณะเหมือนกับชั้นหินอุ้มน้ำ 

4) แบบจำลอง 2 มิติมีความสมจริงที่น้อยกว่าแบบจำลอง 3 มิติ
เน ื ่องจากใช ้เง ื ่อนไขความเคร ียดระนาบทำให้โครงสร ้างใน
แบบจำลองมีลักษณะเป็นกำแพงที่ยาวอนันต์ 

7. กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนข้อมูลของโครงสร้างทาง
วิ่งของรถไฟฟ้าจาก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

8. การอ้างอิง 

[1] American Association of State Highway and 
Transportation Officials (2007). AASHTO LRFD Bridge 
Design Specification, 4-76 and 5-17. 

[2] กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (2555). รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาผลกระทบต่อโครงสร้างใต้ดินเนื่องจากการคืน
ตัวของแรงดันน้ำในชั้นน้ำบาดาลบริเวณกรุงเทพมหานครและ
ป ร ิ มณฑล ,  เ ซ เ ว ่ น  แอส โ ซ ซ ิ เ อ ต  คอนซั ล แ ตน ส์ , 
กรุงเทพมหานคร, หน้าที่ 5-135. 

[3] กรมทางหลวง (2553). คุณสมบัติของดินและหินเบื ้องต้น
สำหรับวิศวกรรมงานทาง, กรุงเทพมหานคร, หน้าที่ 4-7 ถึง 
4-11. 

[4] Suched L, and Kyaw K. (2010). A study of shear wave 
velocity correlation of Bangkok subsoil. Obras y 
Proyectos: Revista de Ingenieria Civil, 7th. 27 – 33. 

[5] Department of Mineral Resource (2555). Seismic 
Hazard Study of Nakhon Nayok Province (Nakhon 
Nayok Fault Zone), Executive Summary Contract No. 
23/2555, Bangkok, 5-6. 

[6] กรมทรัพยากรธรณี (2553). การศึกษาการตอบสนองของ
พื้นที่ต่อแผ่นดินไหวโดยการใช้การตรวจวัดไมโครทรีเมอร์ 
บริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล, กรุงเทพมหานคร, 
หน้าที่ 15 

[7] กรมโยธาธิการและผังเมือง (2561). มาตรฐานการออกแบบ
อาคารต ้านทานการสั ่นสะเทือนของแผ่นด ินไหว มยผ . 
1301/1302 – 61, เอส.พี.เอ็ม การพิมพ์, กรุงเทพมหานคร, 
หน้าที่ 30 – 33. 

[8] Zhiqiang Song and Chenhui Su (2017). Computation 
of Rayleigh Damping Coefficient for Seismic Analysis 
of a Hydro-Powerhouse. Hindawi Shock and 
Vibration 2017, 1-11. 

[9] Prasad S.K., Nayak Sitaram. And Vijayendra K.V. (2010). 
Computational of Fundamental Period of Soil 
Deposit: A Comparative Study. Indian Geotechnical 
Conference, December 2010, Mumbai, India. 

[10] S. Chaiyaput and D.T. Bergado (2018). Reconfirmation 
of Skepton-Bjerrum 2D and 3D settlement conversion 
using FEM of full scale embankments. Lowland 
Technology International 2017, 1-14 



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

INF-06-1 

การศึกษาความคงทนของกระสอบพลาสติกแบบมีปกี 
DURABILITY OF PLASTIC FLAPPED SOIL BAGS 

ชิตพล วงศ์สกุลเกียรติ1,*, อภินิติ โชติสังกาศ1, อรทัย จงประทีป2 และ ศิรประภา ปิติภัทรบูรณ์2 
1ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย 
2ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย 

*Corresponding author address: chidpon.wo@ku.th 

บทคัดย่อ 

ดินถล่มเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความเสียหายให้แก่มนุษย์และทรัพย์สินเป็นอย่างมาก การนำกระสอบมีปีกมาประยุกต์ใช้ป้องกันและปรับปรุง
เสถียรภาพของลาดดินจัดเป็นวิธีที่เหมาะสมรูปแบบหนึ่ง กระสอบมีปีกถูกออกแบบให้มีส่วนปีกเพื่อเสริมแรงยึดเหนี่ยวระหว่างกัน การนำไปใช้งาน
ไม่ซับซ้อน การประยุกต์ใช้งานในสภาพแวดล้อมระยะยาวจึงจำเป็นต้องศึกษาวิเคราะห์ความคงทนของกระสอบมีปีก โดยงานวิจัยนำเสนอผลการ
ทดสอบรูปแบบของกระสอบมีปีกที่มีการพัฒนาขึ้นสองรูปแบบได้แก่  ก)กระสอบมีปีกแบบเดิม(ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลิเอทีลีนชนิดความหนาแน่น
สูง และโพลีโพรพิลีน) ข)กระสอบมีปีกแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(ผลิตจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิล) การทดสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของกระสอบ 
มีปีก คือ การทดสอบกำลังรับแรงดึง การทดสอบกำลังต้านทานการเจาะทะลุ การทดสอบความทนต่อสภาวะแวดล้อมโดยวิธีเร่งสภาวะ และ
วิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง ผลของการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของคุณสมบัติทางวิศวกรรมของกระสอบมีปีกในแต่ละ
รูปแบบข้างต้นในระยะยาวและข้อจำกัดในการนำกระสอบมีปีกมาประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมปฐพี 
คำสำคัญ: กระสอบมีปีก, เม็ดพลาสติกรีไซเคิล, แผ่นวัสดุใยสังเคราะห์ ,ความคงทน 

Abstract 

Landslides are extremely damaging to humans and property. The application of flapped soil bags to prevent and improve 
soil slope stability is one of the appropriate methods in this regard. The flapped soil bags are designed with a wing section to 
strengthen the bond between them, and implementation is not complicated. For long-term applications, the durability of the 
winged sacks is required. This research presented the results of two developed models of the winged sack: A) original flapped 
soil bag made of (HDPE/PP) B) flapped soil bag made of recycled plastic. The laboratory tests include tensile tests, puncture 
tests, effect of exposure using fluorescent UV condensation apparatus and optical microscope. The test results illustrate the 
long-term trend of the engineering properties of flapped soil bags in each of the above models and the limitations on the 
application of flapped soil bags in geotechnical engineering application. 
Keywords: flapped soil bag, recycled plastic, geotextile sheet, durability 

 
1. บทนำ 

กระสอบพลาสติกแบบมีปีก เป็นโครงการร่วมมือระหว่างมูลนิธิ
ชัยพัฒนา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การ
มหาชน) กรมทรัพยากรธรณี และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จำกัด(มหาชน) ถูกนำไปใช้ประโยชน์หลากหลาย อาทิเช่น เพ่ือ
ป้องกันดินถล่มในบริเวณที่ลาดชัน ป้องกันการกัดเซาะของน้ำตาม
แนวตลิ่ง  รวมถึงการทำฝายชะลอความเร็วของน้ำ ก้องไกรและ
คณะ(2556) ทำการศ ึกษาค ุณสมบัต ิการร ับแรงของกระสอบ
พลาสติกแบบมีปีกพบว่า กระสอบพลาสติกแบบมีปีกมีกำลังยึด
เหนี่ยวระหว่างกระสอบสูงกว่ากระสอบธรรมดาอย่างมากโดยมุม
เสียดทานภายในมีค่ามากกว่ากระสอบธรรมดาถึง 3 เท่า เนื่องจาก
จุดเด่นของกระสอบพลาสติกแบบมีปีกเมื่อวางเรียงซ้อนทับกันส่วน
ปีกจะช่วยเสริมแรงยึดเหนียวระหว่างกระสอบ วัสดุในพื้นที่สามารถ

นำมาบรรจุในกระสอบได้ น้ำหนักเบาขนย้ายสะดวก เหมาะสำหรับ
กรณีฉ ุกเฉ ิน การเร ียงกระสอบสามารถทำได้โดยแรงงานคน          
ไม่จำเป็นต้องใช้เคร่ืองจักรก่อสร้างพิเศษ 

โดยทั ่วไปกระสอบพลาสติกจะรวมอยู่ในโครงสร้างชั ่วคราว
เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะเสื่อมสภาพเมื่อได้รับแสงแดดเป็นเวลานาน 
แต่กระสอบพลาสติกแบบมีปีกได้รับการออกแบบให้ทนทานต่อรังสี 
UV นานถึง 15 ปี (เอกสารแนะนำกระสอบพลาสติกแบบมีปีก 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน)) จากประเด็นข้างต้น
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที ่จะศึกษาวิเคราะห์ความคงทนของ
กระสอบพลาสติกแบบมีปีกเมื่อระยะเวลาผ่านไป โดยวิธีการทดสอบ
หาค่ากำลังรับแรงดึง การทดสอบกำลังต้านทานการเจาะทะลุ 
เปรียบเทียบตามอายุการใช้งาน 
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2. วิธีวิจัย 

2.1. ทฤษฎี 

Matsuoka & Liu (2006) ได ้น ิยามมุมระหว่างทิศทางของ
น้ำหนักกระทำกับกระสอบดิน ในแนวดิ่ง (σ1f) และแนวราบ (σ3f) 
จนถึงจุดพิบัติ กระสอบจะเกิดการยุบตัวในแนวดิ่งและพองตัวใน
แนวด้านข้าง ทำให้เกิดแรงดึง (T) ที่ผิวกระสอบ เสมือนกับหน่วย
แรงรอบข้าง เมื่อ B และ H หมายถึงความกว้างและความสูงของ
กระสอบแสดงดังรูปที่ 1 สามารถคำนวณได้โดยสมการที่ (1) จาก
เงื่อนไขการพิบัติ Mohr-coloumb 

𝜎  𝜎 𝐾  
2𝑇
𝐵

𝐵
𝐻

𝐾 1  (1) 

 
รูปที่ 1 การวิเคราะห์แรงที่กระทำบนกระสอบดิน (Soilbag) และ

อนุภาคดินในกระสอบ (ที่มา Matsuoka & Liu ,(2006)) 

Matsuoka & Liu (2006) ได้เสนอวิธีพิจารณากำลังที่เพิ่มขึ้น
เนื่องจากแรงดึงในวัสดุกระสอบในลักษณะ Cohesion (c) จากผล
การทดลองในห้องปฏิบัติการ ค่า c(δ) เป็นฟังก์ชั่นกับทิศทางของ
หน่วยแรงหลัก (Major principal stress) ที ่กระทำกับกระสอบ 
แสดงดังรูปที่ 2 จะเห็นได้ว่ากระสอบจะรับแรงได้มากที่สุดหากค่า
มุม δ = 0 องศา และไม่ช่วยรับแรงเลยเมื่อหน่วยแรงหลักกระทำต้ัง
ฉาก (δ = 90 องศา) กับด้านสั้นของกระสอบ โดยค่า c มากที่สุด 
แสดงดังสมการ (2) 

𝑐  
𝑇

𝐵 𝐾

𝐵
𝐻

𝐾 1  (2) 

 
รูปที่ 2 นิยามมุม δ แสดงทิศทางของหน่วยแรงหลัก (Major 

principal stress) ที่กระทำกับแนวการเรียงกระสอบ 
(ที่มา อภินิติ โชติสังกาศ (2013)) 

2.2. วัสดุ 

กระสอบพลาสติกแบบมีปีก เป็นแผ่นใยสังเคราะห์ชนิดถักทอ 
ลักษณะของเส้นใยที่ได้จึงเรียงตัวเป็นระเบียบ ปากกระสอบไม่ต้อง
มัดเพื่อปิดปากกระสอบ การออกแบบเพิ่มปีกเย็บประกอบแบบเข็ม
คู่กับตัวกระสอบ แสดงดังรูปที่ 3 รวมท้ังการเติมสารป้องกันแสง UV 
เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น โดยงานวิจัยนำเสนอผลการ
ทดสอบรูปแบบของกระสอบมีปีกที่มีการพัฒนาขึ้นสองรูปแบบได้แก่ 

2.2.1. กระสอบมีปีกแบบเดิม 

กระสอบมีปีกแบบเดิม ผลิตจากจากเม็ดพลาสติกโพลิเอทีลีน
ชนิดความหนาแน่นสูง และโพลีโพรพิลีน 

2.2.2. กระสอบมีปีกแบบเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

กระสอบมีป ีกแบบเป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม ผลิตจากเม็ด
พลาสติกรีไซเคิล 

 

 

 
รูปที่ 3 ขนาดกระสอบพลาสติกแบบมีปีก โดยบริษัท พีทีที     

โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) 
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2.3. วิธีการ 

2.3.1. การทดสอบหาน ้ ำหน ั กต ่ อหน ่ วย  (UNIT 

WEIGHT) 

ทดสอบหาน้ำหนักต่อหน่วยพื ้นที ่ของวัสดุกระสอบมีปีก 
กระสอบมีปีกแบบเดิม(ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลิเอทีลีนชนิดความ
หนาแน่นสูง และโพลีโพรพิลีน) และกระสอบมีปีกแบบเป็นมิตรกับ
สิ ่งแวดล้อม(ผลิตจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิล) ตาม ASTM D5261    
ว ิธ ีทดสอบมาตรฐานสำหร ับการว ัดมวลต ่อหน่วยพ ื ้นท ี ่ของ 
GEOTEXTILES โดยการนำชิ ้นงานทดสอบหาค่ากำลังรับแรงดึง 
ชิ ้นงานทดสอบหาค่ากำลังต้านทานการเจาะทะลุ และชิ ้นงาน
ทดสอบการเร่งสภาวะในห้องปฏิบัติการ ชั่งน้ำหนักและคำนวณหา
ค่าน้ำหนักต่อหน่วยพื้นที่ โดยเครื ่องชั ่งความละเอียด 0.01 กรัม 
น้ำหนักของช้ินตัวอย่างมีหน่วยกรัมต่อ พ้ืนที่ชิ้นงานหน่วยเป็นตาราง
มิลลิเมตร นำมาสรุปรายงานข้อมูลมวลต่อหน่วยพ้ืนที่ 

2.3.2. การทดสอบหาค่ากำลังร ับแรงดึง (TENSILE 

PROPERTIES) 

การทดสอบหาค่ากำลังร ับแรงดึงของว ัสดุกระสอบมีปีก 
กระสอบมีปีกแบบเดิม(ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลิเอทีลีนชนิดความ
หนาแน่นสูง และโพลีโพรพิลีน) และกระสอบมีปีกแบบเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม(ผลิตจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิล) เปรียบเทียบมาตราฐาน 
ASTM D882 เตรียมชิ้นงานตัวอย่างจำนวน 10 ชิ้นงาน โดยแบ่งเปน็ 
ชิ้นทดสอบทิศทางขนานกับทิศทางการผลิต(Machine Direction , 
MD) 5 ชิ้นงาน และชิ้นทดสอบทิศทางตั้งฉากกับทิศทางการผลิต
(Cross-Machine Direction , CD) 5 ชิ ้นงาน  ขนาดกว้าง 25.4 
มิลลิเมตร ยาว 101.6 มิลลิเมตร เพื่อใช้ทดสอบในห้องปฏิบัติการ 
ดังรูปที่ 4 ทดสอบที่ความเร็วเครื่อง  150 มิลลิเมตรต่อนาที ผลการ
ทดสอบที่ได้คือค่ากำลังรับแรงดึงเฉล่ียทั้งในทิศทางขนานกับทิศ
ทางการผลิตและทิศทางต้ังฉากกับทิศทางการผลิต 

 
รูปที่ 4 การทดสอบหาค่ากำลังรับแรงดึง 

 

2.3.3. การทดสอบหาค่ากำลังต้านทานการเจาะทะลุ
(PIN PUNCTURE RESISTANCE) 

การทดสอบหาค่ากำลังต้านการเจาะทะลุ เป็นการทดสอบ
คุณสมบัติสำคัญสำหรับ Geotextile โดยการทดสอบใช้เครื่องมือ
ตามข้อกำหนดของ  ASTM D4833 ข ั ้นตอนการทดสอบ  คือ    
เตรียมชิ้นงานขนาด 127 x 127 มิลลิเมตร ยึดเข้ากับฐานจับชิ้นงาน 
(Ring Clamp) ที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 45 มิลลิเมตร และหัว
เจาะชิ้นงานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 8 มิลลิเมตร ส่วนปลาย
หัวเจาะถูกลบมุม (Chamfer) ขนาด 0.8 มิลลิเมตร ปรับตำแหน่งหัว
เจาะกึ ่งกลางชิ ้นงาน ดังรูปที ่ 5 ความเร็วในการเจาะทะลุ 150 
มิลลิเมตรต่อนาที อ่านค่ากำลังต ้านทานการเจาะทะลุสูงสุด         
นำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบ 

 
รูปที่ 5 การทดสอบหาค่ากำลังต้านทานการเจาะทะลุ 

2.3.4. การทดสอบความทนต่อสภาวะแวดล้อมโดยวิธี
เ ร ่ งสภาวะ  ( EFFECT OF EXPOSURE OF 

UNREINFORCED POLYOLEFIN 

GEOMEMBRANE USING FLUORES-CENT 

UV CONDENSATION APPA-RATUS) 

การทดสอบความทนต่อสภาวะแวดล้อมโดยวิธีเร่งสภาวะ คือ
การทดสอบคุณสมบัติของวัสดุโดยการจำลองสภาวะอากาศที่จะทำ
ให้วัสดุเส่ือมสภาพ อันเนื่องมาจากแสงแดด ความชื้น สภาวะอากาศ
และความร้อน มาตราฐาน ASTM D7238 ขั ้นตอนทดสอบนำ
ชิ้นงานใส่ในเครื่อง QUV แสดงดังรูปที่ 6 กำหนดระดับการฉายรังสี 
0.78 วัตต์ต ่อเมตรกำลังสองนาโนเมตร ที ่ความยาวคลื ่น 340       
นาโนเมตร ระยะเวลา 20 ชั ่วโมงต่อวัน ที ่อ ุณหภูม ิ 75 องศา
เซลเซียส สลับกับการสร้างการควบแน่นของน้ำ ระยะเวลา 4 ชั่วโมง
ต่อวัน โดยระยะเวลาการทดสอบทั้งหมด 20 วัน เตรียมชิ้นงาน
จำนวน 5 ชิ้นตัวอย่างทิศทางขนานกับทิศทางการผลิต(MD) และ  
นำชิ้นงานดังกล่าวทดสอบหาค่ากำลังรับแรงดึง ผลการทดสอบที่ได้
คอืค่ากำลังรับแรงดึงเฉลี่ยในทิศทางขนานกับทิศทางการผลิต(MD) 
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รูปที่ 6 การทดสอบการเร่งสภาวะด้วยแสงยูวี 

2.3.5. การส่องกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง(OPTICAL 

MICROSCOPE) 

การทดสอบส่องกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงเป็นการทดสอบ
รูปแบบหนึ่งที่ใช้แสงเป็นตัวช่วยในการทำให้มองเห็นภาพ โดยแสง
จะวิ่งผ่านระบบเลนส์ต่างๆ และมีการส่องไปท่ีวัตถุก่อนที่แสงจะส่อง
ผ่านเข้าสู่สายตาเรา ใช้ดูลักษณะพื้นผิวของกระสอบมีปีกแบบเดิม
อายุการใช้งานในสนาม 1 , 94 และ 2063 วัน และพื้นผิวการเร่ง
สภาวะในห้องปฏิบัติการอายุ 20 วัน  กระสอบมีปีกแบบเป็นมิตรกับ
ส ิ ่งแวดล้อมอาย ุการใช ้งาน 1 และทดสอบการเร ่งสภาวะใน
ห้องปฏิบัติการเป็นระยะเวลา 20 วัน บันทึกรูปภาพในรูปแบบ   
สองมิติโดยกำหนดกำลังขยาย 5 เท่า นำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์
เปรียบเทียบ 

3. ผลการทดสอบ 

3.1. ผลการทดสอบหาน้ำหนักต่อหน่วย(UNIT WEIGHT) 

ค่าน้ำหนักต่อหน่วยพื ้นที ่ของวัสดุกระสอบมีปีกแบบเดิม 
พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แสดงดังตารางที่ 1 ค่าน้ำหนักต่อ
หน่วยพื้นที่ในการเร่งสภาวะในห้องปฏิบัติการพบว่ากระสอบมีปีก
แบบเดิมและกระสอบมีปีกแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้ม
ลดลงเล็กน้อย แสดงดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 1 ผลทดสอบหาน้ำหนักต่อหน่วยพ้ืนที่ของวัสดุกระสอบมี
ปีกแบบเดิม  

Original flapped soil bag made of (HDPE/PP) 
Age  

(days) 
Unit weight (g/m2) 

Tensile  
tests 

Puncture 
tests 

Average 

1 165.85 
(S.D.=1.63) 

164.05 
(S.D.=3.21) 

165.25 
(S.D.=2.33) 

94* 180.58 
(S.D.=2) 

179.06 
(S.D.=4.26) 

180.07 
(S.D.=2.88) 

2063** 168.18 
(S.D.=4.17) 

169.88 
(S.D.=7.18) 

168.74 
(S.D.=5.15) 

*กระสอบมีปีกแบบเดิม อายุ 94 วัน ตัวอย่างชิ ้นงานจาก    

บ้านอีต่อง ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 
**กระสอบมีปีกแบบเดิม อายุ 5 ปี 8 เดือน ตัวอย่างชิ้นงานจาก 

บ้านผามูบ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ (อภินิติและ คณะ, 2560) 

ตารางท่ี 2 ผลทดสอบหาน้ำหนักต่อหน่วยพื้นที่ของวัสดุกระสอบมี
ปีกแบบเดิม และกระสอบมีปีกแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชิ้นงาน
ทดสอบการเร่งสภาวะในห้องปฏิบัติการ 

Flapped soil bags type Age 
(days) 

Unit weight 
(g/m2) 

A) original flapped soil 
bag made of (HDPE/PP) 

1 165.85 
(S.D.=1.63) 

20* 165.08 
(S.D.=2.12) 

B) flapped soil bag 
made of recycled 

plastic 

1 155.39 
(S.D.=2.86) 

20* 155.00 
(S.D.=2.74) 

*ระยะเวลาทดสอบการเร่งสภาวะในห้องปฏิบัติการ 

3.2. ผลการทดสอบหาค ่ากำล ังร ับแรงด ึง(TENSILE 
PROPERTIES) 

ค่ากำลังรับแรงดึงกระสอบมีปีกแบบเดิมทิศทางขนานกับทิศ
ทางการผลิต(MD)และทิศทางตั้งฉากกับทิศทางการผลิต(CD) พบว่า
อายุการใช้งานในสนาม 94 วัน มีค่ากำลังรับแรงดึงลดลงเล็กน้อย 
และอายุการใช้งานในสนาม 2,063 วัน มีค่ากำลังรับแรงดึงลดลง
มาก แสดงดังรูปที่ 7  

 
รูปที่ 7 ผลการทดสอบกำลังรับแรงดึงกระสอบมีปีกแบบเดิม 

ทิศทางขนานกับทิศทางการผลิต(MD) และทิศทางต้ัง
ฉากกับทิศทางการผลิต(CD)  

3.3. ผลการทดสอบหาค่ากำลังต้านทานการเจาะทะลุ
(PIN PUNCTURE RESISTANCE) 

ค่ากำลังต้านทานการเจาะทะลุ กระสอบมีปีกแบบเดิมพบว่า
อายุการใช้งานในสนาม 94 และ 2063 วัน มีค่าเพิ ่มขึ ้นเล็กน้อย 
แสดงดังรูปที่ 8 
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รูปที่ 8 ผลการทดสอบกำลังต้านทานการเจาะทะลุกระสอบมีปีก

แบบเดิม 

3.4. ผลการทดสอบการเร่งสภาวะในห้องปฏิบัติการ(EFFECT 
OF EXPOSURE USING FLUORESCENT UV 
CONDENSATION APPARATUS) 

การทดสอบการเร่งสภาวะในห้องปฏิบัติการ เป็นระยะเวลา 20 
วัน กระสอบมีปีกแบบเดิมและแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทิศทาง
ขนานกับทิศทางการผลิต(MD) พบว่าค่ากำลังรับแรงดึงลดลง
เล็กน้อย แสดงดังรูปที่ 9 

 

 
รูปที่ 9 ผลการทดสอบกำลังรับแรงดึงกระสอบมีปีกอายุ 1 วัน

และอาย ุ  20 ว ั น ในการ เ ร ่ งสภาวะด ้ วยแสงย ู วี                 
(a)กระสอบมีปีกแบบเดิม ทิศทางขนานกับทิศทางการ
ผลิต(MD) (b)กระสอบมีปีกแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ทิศทางขนานกับทิศทางการผลิต(MD) 

 
 
 

3.5. ผลการส่องกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง(OPTICAL 
MICROSCOPE) 

การทดสอบส ่องกล ้องจ ุลทรรศน์  เปร ียบเท ียบร ูปภาพ
กำลังขยาย 5 เท่า กระสอบมีปีกแบบเดิมที่ผ่านการใช้งานในสนาม
อายุ 2,063 วัน พบว่ามีเม็ดดินละเอียดแทรกตัวระหว่างแนวสาน
กระสอบจำนวนมาก และมีลักษณะสีซีดจางจากเดิม ในส่วนของ 
การเร่งสภาวะในห้องปฏิบัติการ ระยะเวลา 20 วัน กระสอบมีปีก
แบบเดิมและแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีลักษณะไม่แตกต่างจาก
เดิมมาก แสดงดังรูปที่ 10 และ 11 

 
รูปที่ 10 รูปภาพกำลังขยาย 5 เท่ากระสอบมีปีกแบบเดิม (a)อายุ 

1 วัน (b)เร่งสภาวะในห้องปฏิบัติการ 20 วัน (c)ผ่านการ
ใช้งานในสนามอายุ 94 วัน (d)ผ่านการใช้งานในสนาม
อายุ 2063 วัน 

 
รูปที่ 11 รูปภาพกำลังขยาย 5 เท่า กระสอบมีปีกแบบเป็นมิตร  

ก ับส ิ ่ ง แวดล ้อม  (a)อาย ุ  1 ว ั น  (b)เ ร ่ ง สภาวะใน
ห้องปฏิบัติการ 20 วัน 

4. วิจารณ์และสรุปผล 

งานวิจัยนี้เป็นการทดสอบความคงทนของกระสอบพลาสติก
พบว่า กระสอบมีปีกแบบเดิม มีค่ากำลังรับแรงดึงทิศทางขนานกับ
ทิศทางการผลิต(MD) ลดลงประมาณ 2% และ 47% เมื่ออายุการใช้
งานในสนาม 94 และ 2063 วันตามลำดับ ค่ากำลังรับแรงดึงทิศทาง
ตั้งฉากกับทิศทางการผลิต(CD) ลดลงประมาณ 4% และ 45% เมื่อ
อายุการใช้งานในสนาม 94 และ 2063 วันตามลำดับ เมื ่อนำมา
พิจารณาหาค่า Cohesion ตามทฤษฏี Matsuoka & Liu (2006) 
ดังสมการ(2) กำหนดให้กระสอบมีความกว้าง 80 เซนติเมตร    
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ความสูง 15 เซนติเมตร บรรจุทรายภายในกระสอบ(Ø=30 องศา) 
จะได้ค่า Cohesion ดังตารางที่ 3 พบว่ามีสัดส่วนการลดลงของ
กำลังตามอายุการใช้งาน 

ผลการทดสอบกำลังรับแรงดึงการเร่งสภาวะในห้องปฏิบัติการ 
อายุ 20 วัน กระสอบมีปีกแบบเดิม และกระสอบมีปีกแบบเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม มีค่าลดลงประมาณ 9% และ 6% ตามลำดับ เมื่อ
นำมาพิจารณาหาค่า Cohesion ตามทฤษฏี Matsuoka & Liu 
(2006) เช่นเดียวกัน จะได้ค่า Cohesion ดังตารางที่ 4 ซึ่งเห็นไดว้่า
มีสัดส่วนการลดลงของกำลังตามเวลาเช่นเดียวกับกำลังรับแรงดึง 

การทดสอบส่องกล้องจุลทรรศน์ เปรียบเทียบรูปภาพพบว่า 
กระสอบมีปีกแบบเดิม มีแนวโน้มเม็ดดินละเอียดแทรกตัวระหว่าง
แนวสานกระสอบเพิ ่มข ึ ้นตามอาย ุการใช ้งาน สอดคล้องกับ          
ค่าน้ำหนักต่อหน่วยพ้ืนที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามอายุการใช้งานมีส่วน
ช่วยเสริมกำลังต้านทานการเจาะทะลุ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
(ประมาณ 3 %) เมื่ออายุการใช้งานในสนาม 2063 วัน 

ตารางท่ี 3 ค่า Cohesion กระสอบตามทฤษฏี Matsuoka & Liu 
(กระสอบแบบไม่มีปีก) เปรียบเทียบตามอายุการใช้งาน 

Flapped soil bags type Age  
(days) 

Cohesion 
(kPa) 

A) original flapped 
soil bag made of 

(HDPE/PP) 

MD 1 20.29 
 94 19.80 
 2063 10.66 

CD 1 15.78 
 94 15.21 
 2063 8.71 

B) flapped soil bag 
made of recycled 

plastic 

MD 1 21.16 
CD 1 16.50 

 

ตารางท่ี 4 ค่า Cohesion กระสอบตามทฤษฏี Matsuoka & Liu 
(กระสอบแบบไม่มีปีก) เปรียบเทียบการเร่งสภาวะในห้องปฏิบัติการ 

Flapped soil bags type Age  
(days) 

Cohesion 
(kPa) 

A) original flapped 
soil bag made of 

(HDPE/PP) 

MD 1 20.29 
 20 18.47 

B) flapped soil bag 
made of recycled 

plastic 

MD 1 21.16 
 20 19.80 

 

5. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) 
สำหรับกระสอบมีปีกเพื่องานวิจัยนี้ และขอขอบคุณผู้สนับสนุน

ทั้งหมดที่มีส่วนทำให้งานวิจัยนี้สำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ 

6. การอ้างอิง 

[1] ASTM. (2020). Standard Test Method for Index 
Puncture Resistance of Geomembranes and Related 
Products. American Society for Testing and Materials 
International, West Conshohocken, PA. 

[2] อภินิติ โชติสังกาศ, ดำเนิน เชียงพันธุ์, ไกรโรจน์ มหรรณพกุล, 
อธิจิต สุขปัญญา, นรินทร์ หรรษชัยนันท์, เจนพล พลังธนสุกิจ, 
และ วรากร ไม้เรียง (2562) การเสริมเสถียรภาพลาดตล่ิงโดย
วิธีชีววิศวกรรมปฐพี  กรณีศึกษาบ้านผามูบ อ.ลับแล จ.
อุตรดิตถ์. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 
24 วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 จ.อุดรธานี 

[3]  ASTM. (2019). Standard Test Method for Tensile 
Properties of Thin Plastic Sheeting. American Society 
for Testing and Materials International, West 
Conshohocken, PA. 

[4] ASTM. (2018). Standard Test Method for Measuring 
Mass per Unit Area of Geotextiles. American Society 
for Testing and Materials International, West 
Conshohocken, PA. 

[5] ASTM. (2017). Standard Test Method for Effect of 
Exposure of Unreinforced Polyolefin Geomembrane 
Using Fluorescent UV Condensation Apparatus. 
American Society for Testing and Materials 
International, West Conshohocken, PA. 

[6] Jotisankasa A., Pornpongphatthana K., Vijittpokin S., 
Wongsakulkiat C., Praphatsorn, W. and 
Angkanawisalya, K. (2017).Engineering characteristic 
of flapped soilbags. Proceedings of 10 th AUN/SEED-
Net Regional conference on Geological and Geo-
Resource Engineering, August 2-3, Phom Penh,  
Cambodia. 

[7] Jotisankasa, A. (2013). Soil-bioengineering: Use of 
vegetation and soil engineering for erosion control 
and slope stabilization. Pree-One, Bangkok, BKK, TH, 
244-246.  

[8] Matsuoka H, Liu, S. (2006). A new earth reinforcement 
method using soilbags. Taylor & Francis, London, 
LDN, UK, 17-25.  

 

 



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

INF-07-1 

ศึกษาผลของการเลือกใช้วาล์วน้ำล้นและวาล์วส่งน้ำต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องตะบันน้ำ 
THE IMPACT STUDY OF WASTE VALVE AND DELIVERY VALVE APPLICATION  

ON THE EFFICIENCY OF HYDRAULIC RAM  

พนิดา สีมาวุธ1,* 
1 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, จังหวัดกรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย 

*Corresponding author address: panidaja@gmail.com 

บทคัดย่อ 

บทความน้ีนำเสนอการศึกษาผลของการเลือกใช้วาล์วน้ำล้น (Waste valve) และวาล์วส่งน้ำ (Delivery valve) ต่อประสิทธิภาพการทำงานของ
เครื่องตะบันน้ำที่ถูกจัดสร้างตามแบบของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในโครงการการผลิตและการใช้งานระบบสูบน้ำ
เชิงกลสำหรับชุมชน เพ่ือใช้เป็นชุดสาธิตให้เกษตรกรโดยเลือกใช้เช็ควาล์วสวิง เช็ควาล์วสปริงและวาล์วหัวกะโหลก เนื่องจากเป็นวาล์วที่เกษตรกรหา
ซื้อง่ายมีขายตามท้องตลาดทั่วไปและราคาไม่แพง จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเครื่องตะบันน้ำนี้จะเริ่มทำงานก็ต่อเมื่อต้องใช้ความสูงของน้ำ
เหนือทางเข้าไม่น้อยกว่า 1 เมตร สำหรับการศึกษานี้ได้ใช้ความสูงของน้ำเหนือท่อทางเข้าชุดทดสอบ 4.5  เมตร พบว่าการใช้เช็ควาล์วสวิงเป็นทั้ง
วาล์วน้ำล้นและวาล์วส่งน้ำตามแบบของ สวทช. ให้ค่าประสิทธิภาพสูงสุดเท่ากับ 53%   สามารถส่งน้ำได้สูง 12.3 เมตร โดยสูบน้ำส่งได้ 6.66 ลิตร
ต่อนาที มีอัตราของน้ำที่ล้นออก 14.56 ลิตรต่อนาที แสดงว่าสามารถส่งน้ำได้ 31.38% ของน้ำที่ไหลเข้าเครื่องตะบัน ส่วนการใช้เช็ควาล์วสวิงเป็น
วาล์วน้ำล้นและวาล์วสปริงเป็นวาล์วส่งน้ำ ให้ค่าประสิทธิภาพการทำงานรองลงมาเท่ากับ 31 % สามารถส่งน้ำได้สูง 9.5 เมตร โดยสูบน้ำส่งได้ 6.2 
ลิตรต่อนาที มีอัตราของน้ำที่ล้นออก 23 ลิตรต่อนาที สามารถส่งน้ำได้ 21.23 % ของน้ำที่ไหล ส่วนการใช้วาล์วหัวกะโหลกเป็นวาล์วน้ำล้นพร้อมกับ
ใช้เช็ควาล์วสปริงเป็นวาล์วส่งน้ำจะได้ประสิทธิภาพเท่ากับต่ำที่สุดเพียง 17.95 %  
คำสำคัญ: วาล์วน้ำล้น, วาล์วส่งน้ำ, เคร่ืองตะบันน้ำ 

Abstract 

This paper aimed to study the impact of applying waste valve and delivery valve on the efficiency of hydraulics ram, built 
with National Science and Technology Development Agency (NSTDA) design and operated in the Project of Production and 
Mechanical Pumping System for the local community. To give the agriculturist a demonstration, a swing check valve, spring 
check valve, and skull check valve were selected due to their inexpensive price and widely available on the market. According 
to a preliminary examination, the hydraulic ram would start operating only if the water level is higher than the inlet at least 
1 meter. In this study, the height difference between the experimented inlet and the water level was 4.5 meters. The result 
of employing the swing valve to be both waste valve and delivery valve, following NSTDA design, showed a maximum 
efficiency of 53%, and water delivery of 12.3 meters height with delivery velocity and waste valve velocity of 6.66 and 14.56 
liters per minute respectively resulting in 31.38% of water entering hydraulic ram or inlet being delivered. On the other hand, 
using the swing valve as the waste valve and the spring check valve as delivery valve provided an inferior efficiency of 31%, 
and water delivery 9.5 meters height with delivery velocity and waste valve of 6.2 and 23 liters per minute resulting in the 
water delivery of 21.23% of the inlet. Ultimately, a result of applying a skull check valve to be the waste valve and spring 
check valve to be delivery valve suggested the lowest efficiency of 17.95%.  
Keywords: Waste valve, Delivery valve, hydraulic ram    

 
1. ความสำคัญและทีม่าของปัญหา 

การตะบันน้ำเป็นการใช้น้ำเข้ากระแทกน้ำในพื้นที่จำกัดเพื่อให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงพลังงานของการไหลที่เพิ่มขึ้น โดยมีผู้ค้นพบ
หลักการของตะบันน้ำมาต้ังแต่ ปี ค.ศ.1772 หรือกว่า 200 ปีมาแล้ว  
โดยช่างประปาของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมือง Bristol ในประเทศ

อังกฤษและ ถูกพัฒนาแนวคิดโดยพี่น้องตระกูล Montgofier ชาว
ฝรั่งเศส เมื่อปี ค.ศ.1796 ต่อมาปี ค.ศ.1956 ดร.มิยาซาวา ได้สร้าง
เครื่องสูบน้ำพลังน้ำขึ้นโดยเอาหลักการนี้ไปใช้เป็นผลสําเร็จแต่ไม่
เป็นที่นิยม ในประเทศไทยได้มีการสร้างขึ้นเครื่องแรกเมื่อปี พ.ศ.
2516 โดยกองบริการอุตสาหกรรมภาคเหนือ และได้ทดลองติดต้ังใช้
งานที่ไร่ 3 เขา ในเขต อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ผลเป็นที่น่า



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

INF-07-2 

พอใจและต่อมาในปี พ.ศ.2518 ได้ทําการปรับปรุงและสร้างขึ้นอีก 1 
เครื่อง ได้ทำการทดลองระยะสั้นเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งตะบันน้ำเครื่อง
ใหม่มีประสิทธิภาพดีกว่าเครื ่องแรก [1] ขณะที่ประเทศไทยเป็น
ประเทศที่มีประชากรที่มีอาชีพทำการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นน้ำ
จึงเป็นปัจจัยหลักในการทำงานรวมไปถึงการอุปโภคบริโภค ซึ่งแหล่ง
น้ำที ่ใช้เป็นอีกปัญหาหนึ่งของชาวบ้าน เนื ่องจากแหล่งน้ำตาม
ธรรมชาติอยู ่ในตำแหน่งที ่ขนย้ายได้ลำบาก ซึ ่งอาจเกิดจากภูมิ
ประเทศที ่แตกต่างกันไป เช่น ความสูง-ต่ำของแหล่งน้ำ และ
ระยะทาง จึงเป็นอุปสรรค์ต่อการขนย้ายน้ำของชาวบ้าน เครื ่อง
ตะบันน้ำ “Hydraulic Ram Pump” จึงเป็นเครื ่องมือช่วยส่งน้ำ
จากที่ต่ำไปยังที่สูงที่มีความสูงกว่าแหล่งน้ำได้ แต่ต้องอาศัยน้ำที่มี
อัตราการไหลสูงเพียงพอ เช่น น้ำตก ลำธาร ถังเก็บน้ำ หรือมีระดับ
ความสูงของน้ำไหลเข้าระบบท่อของเครื่องตะบันน้ำ แต่อย่างไรก็
ตามระบบการทำงานของเครื่องตะบันน้ำ ก็ยังคงมีน้ำบางส่วนจะ
ไหลออกไปทางวาล์วน้ำล้น เครื่องตะบันน้ำจึงเหมาะสำหรับใช้ใน
แหล่งน้ำธรรมชาติเพราะน้ำที ่ล ้นออกจากวาล์วจะสามารถใช้
ประโยชน์ในพ้ืนที่ท้ายน้ำได้โดยไม่เสียเปล่า  

เครื่องตะบันน้ำ เป็นเครื่องที่มีระบบการทำงานคล้ายกับเครื่อง
ปั๊มน้ำ โดยไม่ต้องใช้เชื ้อเพลิงหรือพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นมิตรต่อ
สิ ่งแวดล้อม โดยอาศัยเพียงการกระแทกน้ำในท่อทำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอัตราการไหลของน้ำอย่างกะทันหัน และก่อให้เกิด
ความดันในตัวเครื่องตะบันน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลาสั้นๆ หรือ
ก็ค ือเมื ่อน้ำจากแหล่งน้ำที ่ส ูงกว่าไหลเข้าท่อด้วยความเร็วที่
เหมาะสม จะกระทบให้วาล์วน้ำล้น ซึ ่งเป็นวาล์วเปิดทางเดียว 
ทำงานเป็นจังหวะ และเปลี่ยนไปเป็นการเพิ่มความดันน้ำ ซึ่งจะ
ผลักดันน้ำให้เข้าสู่ท่ออากาศ เมื่อน้ำไหลเข้าสู่ท่ออากาศ อากาศจะ
ถูกอัดตัวจนมีความดันเพ่ิมขึ้น เนื่องจากน้ำไม่สามารถไหลออกสู่ทาง
ด้านบนได้ ความดันอากาศจึงผลักดันน้ำให้ไหลออกกลับสู ่ทาง
ด้านล่างผ่านไปยังท่อส่งน้ำ ดังนั้นเครื่องตะบันน้ำจึงสามารถส่งน้ำ
ขึ้นสู่ที่สูงกว่าระดับน้ำไหลเข้าได้ 

สำหรับการศึกษานี้เป็นการศึกษาผลของการเลือกใช้วาล์วน้ำล้น
(Waste valve) และวาล์วส่งน้ำ ( Delivery valve) ต่อประสิทธิภาพ
การทำงานของเครื่องตะบันน้ำที่ถูกจัดสร้างตามแบบของสำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในโครงการการ
ผลิตและการใช้งานระบบสูบน้ำเชิงกลสำหรับชุมชน เพื่อใช้เป็นชุด
สาธิตให้เกษตรกรโดยเลอืกใช้เช็ควาล์วสวิง เช็ควาล์วสปริงและวาล์ว
หัวกะโหลก เนื ่องจากเป็นวาล์วที ่เกษตรกรหาซื้อง่ายมีขายตาม
ท้องตลาดทั่วไปและราคาไม่แพง เพื่อที่จะได้เป็นแนวทางในการ
เลือกใช้วาล์วที่เหมาะสมท่ีสุด 

2. หลักการทำงานและทฤษฎีพ้ืนฐานของเครือ่งตะบันน้ำ  

การทํางานจะเริ่มจากแหล่งจ่ายน้ำซึ่งอาจเป็นลําธาร น้ำตก 
ไหลเข้ามาทางท่อด้านเข้า ในตอนเริ ่มต้นวาล์วน้ำล้น (Waste 

valve) เปิดและวาล์วส่ง (Delivery valve) ปิดทําให้น้ำที่ไหลเข้ามา
ไหลออกทางวาล์วน้ำล้น โดยต้องมีการต้องกระตุ้นวาล์วน้ำล้นให้เกิด
การปิดเปิดเป็นจังหวะหลังจากนั้นปั๊มน้ำจะเริ่มต้นทํางานได้ด้วย
ตัวเองไปเรื่อยๆ หลักการทํางานของเครื่องตะบันน้ำเริ่มต้นเมื่อน้ำ
ไหลผ่านท่อส่งเข้ามาในตัวปั๊ม (Hydraulic body) ในขณะท่ีวาล์วน้ำ
ทิ้ง (Waste valve) กล่าวคือ เมื่อน้ำไหลจากแหล่งน้ำที่สูงกว่าด้วย
ความเร็วที่เหมาะสมมากระทบให้วาล์วน้ำล้น ซึ่งเป็นวาล์วเปิดทาง
เดียว ทำงานเปิดปิดเป็นจังหวะ กลายเป็นการเพิ่มความดันน้ำและ
ผลักดันน้ำให้เข้าสู ่กระบอกอากาศผ่านวาล์วส่งน้ำ ซึ่งเป็นวาล์ว
เปิดทางเดียวเช่นกัน เมื ่อน้ำไหลเข้าสู ่กระบอกอากาศที ่อยู ่ใน
กระบอกจะถูกอัดจนมีความดันเพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากไม่มีทางออก
ทางด้านบนของกระบอก อากาศจึงเกิดการอัดตัวและผลักดันให้น้ำ
ไหลออกจากกระบอกทางด้านล่าง ผ่านทางท่อส่งด้วยแรงดันที่
เพิ ่มขึ ้นหลายเท่า ดังนั ้นเครื ่องตะบันน้ำจึงสามารถส่งน้ำหรือ
ยกระดับน้ำได้สูงขึ ้นอย่างมาก และสามารถจำแนกช่วงของการ
ตะบันน้ำได้เป็น 3 ช่วงดังนี้ [2] 

2.1. ช่วงการกระแทก  

ช่วงการกระแทกเป็นการเพิ่มความเร็วของน้ำบริเวณเข้า โดย
วาล์วน้ำทิ้งจะเปิดอยู่ด้วยน้ำหนัก ทำให้น้ำจากท่อเข้า ไหลเข้าตัวปั๊ม 
และออกที ่วาล์วน้ำทิ ้ง ความเร็วของน้ำก็จะค่อยๆเพิ ่มขึ ้น เมื่อ
ความเร็วถึงจุดหนึ่ง กระแสน้ำจะสามารถพยุงวาล์วน้ำทิ้งเอาชนะ
น้ำหนักที่กดวาล์วได้ ทำให้วาล์วน้ำทิ้งปิดทันที 

2.2. ช่วงเพ่ิมพลังงานของการไหล 

ช่วงเพ่ิมพลังงานของการไหลหรือช่วงส่งน้ำ เมื่อน้ำถูกทำให้หยุด
กะทันหัน ทำให้เกิดความดันสูงในตัวปั๊ม ความดันนี้สามารถชนะ
ความดันในห้องความดันได้ ทำให้สามารถไหลผ่านวาล์วความดัน
ทางเดียวเข้าไปยังส่วนท่อส่งน้ำออก ความดันในตัวปั๊มจะค่อยๆ
ลดลงเรื่อยๆ จนไม่สามารถชนะความดันในห้องความดันได้ ทำให้
วาล์วความดันปิดอีกคร้ัง 

2.3. ช่วงการเกิดฆ้อนนำ้ 

การไหลย้อน น้ำจะไหลย้อนกลับมาทางท่อไหลเข้าทำให้ความ
ดันในปั๊มลดลงจนต่ำกว่าความดันบรรยากาศ อากาศบางส่วนไหล
เข้ามาทางวาล์วเติมอากาศเพื่อรอการบรรจุไปในห้องความดันใน
รอบการทำงานหน้า (การเติมอากาศเล็กน้อยไปในห้องความดัน ทำ
ให้แน่ใจว่าอากาศจะไม่หมดไปกับน้ำที่อาจพาไปกับท่อส่งน้ำ) ความ
ดันที่ลดลงทำให้วาล์วน้ำทิ้งเปิดอีกครั้ง เป็นอันครบรอบการทำงาน 
หลังจากเครื ่องตะบันน้ำเริ ่มต้นทำงาน มันจะสามารถทำได้ด้วย
ตัวเองไปเร่ือยๆ ภายใต้ระบบท่ีทำให้เกิดปรากฎการณ์ที่เรียกว่า การ
ตะบ ันน ้ำ หร ือ Water Hammer ซ ึ ่ งม ีวงรอบของการทำงาน
ประมาณทุกๆ 2 วินาที ดังนั้นจึงมีผู้เรียกเครื่องตะบันน้ำว่า เป็นปั๊ม
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ที่สามรถทำงานได้ด้วยตัวเอง  
จากผลงานวิจัยที่ผ่านมาหลายๆโครงการที่เกี่ยวกับเครื่องการ

ตะบันน้ำ [3]-[7] พบว่าในหลายโครงการวิจัยสามารถสูบน้ำจากท่ีต่ำ
ไปยังที่สูงได้จริงตามทฤษฎี แต่คุณสมบัติทางกลมีความแตกต่างกัน 
ซึ ่งเกิดจากวัสดุอุปกรณ์และการติดตั ้งเครื ่องตะบันน้ำ สำหรับ
การศึกษานี ้ได ้จ ัดสร้างตามแบบ สวทช. เพื ่อใช้เป ็นชุดสาธิต 
เนื่องจากสามารถจัดสร้างง่าย ไม่ซับซ้อนโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีขาย
ตามท้องตลาดและนำมาศึกษาเพื่อทดสอบประสิทธิภาพการใช้งาน
เพ่ิมเติม 

ในการหาประสิทธิภาพในการส่งน้ำของเครื่องตะบันน้ำ ซึ่งมี
หล ักการทำงานด ังแสดงในร ูปท ี ่  1 [1] ส ่วนการคำนวณหา
ประสิทธิภาพที่เป็นที่ยอมรับหาได้จากสมการของ D’Abuisson’s 
และ Rankine ดังแสดงสมการที่ 1และ 2 ตามลำดับ[7] 

 
รูปที่ 1 ลักษณะการติดต้ังในการทดสอบประสิทธิภาพของ 

เคร่ืองตะบันน้ำ 

𝑞 𝐻 ℎ
𝑄 𝑞 ℎ

∗ 100 (1) 

𝑞𝐻
𝑄ℎ

∗ 100 (2) 

     เมื่อ 
𝑞 คือ อัตราการไหลของน้ำที่สูบได้ (ลิตรต่อนาที) 
𝑄 คือ  อัตราการไหลของน้ำที ่ส ูญเสียจากวาล์วน้ำทิ้ง
 (ลิตรต่อนาที)  
ℎ คือ ความสูงของหัวน้ำที่สูบขึ้นไปใช้งาน  )เมตร  (  
𝐻 คือ ความสูงของหัวน้ำที่ส่งเข้าเคร่ือง )เมตร(  

3. การทดสอบการใช้งานและหาประสทิธิภาพของเครือ่งตะบัน
น้ำ 

สำหรับศึกษาคร้ังนี้ ได้จัดสร้างชุดสาธิตเคร่ืองตะบันน้ำตามแบบ
ของ สวทช. โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการจัดสร้างและ
หลักการทำงานของเครื่องตะบันน้ำ โดยใช้อุปกรณ์ที่หาได้ง่ายตาม
ท้องตลาดทั ่วไป ซึ ่งสามารถแบ่งส่วนต่างๆของเครื ่องตะบันน้ำ
ออกเป็น  องค์ประกอบหลักๆ ได้แก่ ท่ออัดอากาศ ( Air Chamber) 
เป็นส่วนเพิ่มความดันในท่อ ท่อจ่ายน้ำ ( Delivery Pipe) เป็นท่อ
ลำเลียงน้ำออกไปใช้งาน ส่วนวาล์วน้ำทิ้ง ( Waste Valve) เป็นส่วน
ระบายน้ำล้น และท่อรับน้ำ (Drive Pipe)เป็นท่อรับน้ำจากแหล่งน้ำ

สู่ตัวเครื่องตะบันน้ำ โดยองค์ประกอบส่วนใหญ่จะใช้อุปกรณ์ข้อต่อ
และท่อ PVC ส่วนประตูน้ำและเช็ควาล์วจะใช้อุปกรณ์ที ่ทำจาก
ทองเหลืองเป็นหลัก โดยมีขั้นตอนการจัดสร้างตามองค์ประกอบ
หลักๆดังแสดงในรูปที่ 2 

 
รูปที่ 2 องค์ประกอบของเครื่องตะบันน้ำ 

ท่ออัดอากาศเป็นส่วนที่กักเก็บอากาศและใช้อากาศผลักดันน้ำ
ให้ออกไปยังท่อส่งน้ำ ในส่วนของท่ออัดอากาศจะใช้เป็นท่อ PVC 
ขนาด 4” โดยมีความยาว 50 เซนติเมตร ซึ่งด้านบนจะปิดด้วยฝา
ครอบขนาด 4” ส่วนด้านล่างต่อเชื่อมกับข้อต่อโดยลดขนาดลงเหลือ 
1 1/2” ส่วนด้านขวาจะเป็นท่อส่งน้ำที่มีขนาด 3/4” ส่วนล่างสุดจะ
มีเช็ควาล์วทองเหลืองขนาด 1 1/2” ต่อเข้ากับตัวเคร่ืองตะบัน  

ในส่วนของท่อส่งน้ำจะใช้ท่อ PVC ขนาด 3/4” โดยติดตั้งใต้ท่อ
อัดอากาศแต่อยู่บนเช็ควาล์วที่ใช้เป็นตัวส่งผ่านน้ำ พร้อมทั้งติดต้ัง
ประตูน้ำทองเหลืองขนาด 3/4” และเกจวัดความดันเพื่อควบคุม
และตรวจสอบการไหล  

ในส่วนวาล์วน้ำทิ้งเลือกใช้เช็ควาล์วทองเหลืองขนาด 1 1/2” 
ได้แก่ เช็ควาล์วสวิงและวาล์วหัวกะโหลกทองเหลือง เพื ่อนำมา
ทดสอบหาประสิทธิภาพที่แตกต่างกันในการใช้งาน ซึ่งเช็ควาล์วทั้ง 
2 แบบจะทำงานต่อเมื่อมีน้ำไหลมาที่วาล์วน้ำทิ้ง โดยล้ินเช็ควาล์วจะ
ปิดอย่างกะทันหันซึ ่งจะเรียกว่าปรากฎการณ์ฆ้อนน้ำ (Water 
Hammer) จากนั้นน้ำจะเปลี่ยนทิศทางอย่างฉับพลันและส่งน้ำขึ้น
ไปยังท่ออัดอากาศทิ้ง 

สำหรับการติดตั้งเครื่องตะบันน้ำเป็นการติดตั้งเพื่อทดสอบการ
ใช้งานและหาประสิทธิภาพของเครื่องตะบันน้ำ เนื่องจากข้อจำกัด
ของพื้นที่ที่ใช้ในการทดสอบ จึงได้ทำการติดตั้งโดยให้ระดับความสูง
ของน้ำมีพลังงานคงที่อยู ่ที ่ระดับ 4 . 5 เมตร แล้วต่อท่อขนาด 1” 
ออกจากแท้งค์น้ำไปยังเครื่องตะบันน้ำ จากนั้นติดตั้งและยึดเครื่อง
ตะบันน้ำเพื่อไม่ให้สั่นสะเทือนหรือเคลื่อนไหวขณะทำงาน ส่วนท่อ
ส่งน้ำจะติดต้ังด้วยท่อขนาด 4/3” ดังแสดงในรูปที่3 
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รูปที่ 3 ภาพแสดงการชุดทดสอบเคร่ืองตะบันน้ำ 

4. ผลการทดสอบ 

ในการทดสอบการใช้งานและหาประสิทธิภาพของเครื่องตะบัน
น้ำ ได้ทดสอบโดยใช้เช็ควาล์วตามแบบ สวทช. โดยติดตั้งเช็ควาล์ว
สวิงที่ใช้เป็นวาล์วน้ำทิ้งพร้อมกับใช้เช็ควาล์วสวิงเป็นตัวส่งผ่านน้ำ
เข้าท่ออัดอากาศ พร้อมกันนี้ได้ปรับเปลี่ยนเช็ควาล์วชนิดอื่นๆที่มี
ขายตามท้องตลาด เพื่อใช้เป็นวาล์วน้ำทิ้งและวาล์วส่งน้ำผ่านไปยัง
ท่ออัดอากาศ โดยแบ่งการทดสอบเป็น 4 ลักษณะภายใต้เงื่อนไขการ
ทดสอบเดียวกัน 

4.1. ทดสอบโดยใช้เช็ควาล์วสวิงทีใ่ช้เป็นวาล์วนำ้ทิ้ง
พร้อมกับใช้เช็ควาล์วสวิงเป็นตัวส่งผ่านนำ้เข้าท่ออัด
อากาศ 

จากการทดสอบโดยปรับใช้เช็ควาล์วตามแบบของ สวทช. ดัง
แสดงรูปที่ 4 พบว่าเครื่องตะบันน้ำสามารถสูบน้ำได้ 6.66 ลิตรต่อ
นาที ที่ความสูงประมาณ 12.3 เมตร และมีการสูญเสียน้ำที่วาล์วน้ำ
ทิ้ง 14.56 ลิตรต่อนาที 

 
รูปที่ 4 เช็ควาล์วสวิงที่ใช้เปน็วาล์วน้ำทิ้งพร้อมกับและใช้เช็ค

วาล์วสวงิเป็นตัวส่งผ่านน้ำเข้าท่ออัดอากาศ 

จากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าจะสามารถสูบน้ำได้ 31.38% 
ของน้ำที่ไหลเข้าเครื่องตะบัน โดยมีค่าประสิทธิภาพการใช้งานของ

เคร่ืองสูงสุดเท่ากับ 53 % ดังแสดงการทำงานของเคร่ืองตะบันน้ำไว้
ในรูปที่ 5 
 

 
รูปที่ 5 การสูบน้ำโดยเคร่ืองตะบันน้ำที่ใช้วาล์วตามแบบของ 

สวทช 

เม ื ่อนำผลของอ ัตราการไหลที ่ ได ้มาพล ๊อตกราฟเพ ื ่อดู
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลของน้ำที่สูบได้กับความสูงของ
เฮดที่ได้จากการทดสอบ พบว่าอัตราการไหลของน้ำที่สูบประมาณ 
7.92 ลิตรต่อนาที สามารถยกน้ำขึ ้นได้สูงประมาณ 6 เมตรและ
สามารถยกน้ำขึ้นได้สูงสุดที่ความสูง 12.3 เมตรที่อัตราการไหล 6.66 
ลิตรต่อนาที ดังแสดงในรูปที่ 6 

ในส่วนของการหาประสิทธิภาพของการทำงานของเคร่ืองตะบัน
น้ำได้ใช้สมการของ Rankine มาคำนวณ โดยได้ทำการเปรียบเทียบ
กับความสูงของน้ำที่ถูกยกขึ้นที่อัตราการไหลต่างๆดังแสดงไว้ใน
กราฟรูปที่ 7 พบว่าประสิทธิภาพของเครื่องตะบันน้ำที่จัดสร้างขึ้นมี
ค่าสูงสุด 53% ที่ระดับความสูงของทางน้ำเข้าอยู่ที่ 4.5 เมตร และ
ความสูงของท่อส่งน้ำอยู่ที่ 10.86 เมตร 

 
รูปที่ 6 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลของน้ำที่สูบได้

กับความสูงของน้ำที่ถูกยก 
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รูปที่ 7 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของเคร่ือง

ตะบันน้ำกับความสูงของน้ำที่ถูกยก 

พร้อมกันนี้ยังได้นำค่าอัตราการไหลมาเทียบกับประสิทธิภาพ
ของเครื่องตะบันน้ำ เพื่อตรวจสอบว่าที่อัตราการไหลที่เหมาะสม
ที่สุดในการสูบส่งน้ำไปใช้ ดังแสดงในกราฟรูปที่ 8 พบว่าระดับความ
สูงของทางน้ำเข้าอยู่ที่ 4 . 5 เมตรประสิทธิภาพของเครื่องตะบันน้ำที่
จัดสร้างขึ้นมีค่าสูงสุด 53% ที่อัตรการไหลเท่ากับ 6.66 ลิตรต่อนาที  

 
รูปที่ 8 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลของน้ำที่สูบได้

กับประสิทธิภาพ 

4.2. ทดสอบโดยใช้วาลว์หัวกะโหลกทองเหลืองที่ใช้เปน็
วาล์วนำ้ทิ้งพร้อมกับใช้เช็ควาล์วสวิงเป็นตัวส่งผ่าน
น้ำเขา้ท่ออัดอากาศ 

การศึกษาครั้งนี้ได้เลือกใช้วาล์วชนิดอื่นที่มีขายในท้องตลาดมา
ทดแทนที่ส่วนวาล์วน้ำทิ้งเพื่อหาความแตกต่างของการตะบันโดย
ปรับใช้วาล์วหัวกะโหลกทองเหลืองดังแสดงในรูปที่ 9 พบว่าเครื่อง
ตะบันน้ำสามารถสูบน้ำได้ 2.45 ลิตรต่อนาที ที่ความสูงสุดประมาณ 
10.3 เมตร และมีการสูญเสียน้ำที่วาล์วน้ำทิ้ง 7.82 ลิตรต่อนาที จาก
ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าจะสามารถสูบน้ำได้ 23.85% ของน้ำ
ที่ไหลเข้าเครื่องตะบัน โดยมีค่าประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่อง
เท่ากับ 19.43% 
 

 
รูปที่ 9 เช็ควาล์วหัวกระโหลกที่ใช้เป็นวาล์วน้ำทิ้งพร้อมกับและ

ใช้เช็ควาล์วสวิงเป็นตัวส่งผ่านน้ำเข้าท่ออัดอากาศ 

4.3. ทดสอบโดยใช้เช็ควาล์วสวิงทีใ่ช้เป็นวาล์วนำ้ทิ้ง
พร้อมกับใช้เช็ควาล์วสปริงเป็นตัวส่งผ่านนำ้เขา้ท่อ
อัดอากาศ 

จาการทดสอบพบว่ามีการใช้เช็ควาล์วสปริงที่ใช้เป็นวาล์วส่งน้ำ
ผ่านเข้าท่ออัดอากาศ ดังนั้นเพื่อเป็นการเปรียบเทียบการใช้งานของ
วาล์วส่งผ่านน้ำเข้าท่ออัดอากาศ จึงยังคงใช้เช็ควาล์วสวิงที่วาล์วน้ำ
ทิ้งเช่นเดิม ดังแสดงรูปที่ 10 พบว่าเคร่ืองตะบันน้ำสามารถสูบน้ำได้ 
6.2  ลิตรต่อนาที ที่ความสูงประมาณ 9 . 5 เมตร และมีการสูญเสีย
น้ำที่วาล์วน้ำทิ้ง 23 ลิตรต่อนาที จากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า
จะสามารถสูบน้ำได้ 21.23 % ของน้ำที่ไหลเข้าเครื่องตะบัน โดยมี
ค่าประสิทธิภาพการใช้งานของเคร่ืองเท่ากับ 31%   

 
รูปที่ 10 เช็ควาล์วสวิงที่ใช้เปน็วาล์วน้ำทิ้งพร้อมกับและใช้เช็ค

วาล์วสปริงเป็นตัวส่งผ่านน้ำเข้าท่ออัดอากาศ 

4.4. ทดสอบโดยใช้วาลว์หัวกะโหลกทองเหลืองที่ใช้เปน็
วาล์วนำ้ทิ้งพร้อมกับใช้เช็ควาล์วสปรงิเป็นตัวส่งผ่าน
น้ำเขา้ท่ออัดอากาศ 

การศึกษางานวิจัยอ่ืนๆ ที่มีการเผยแพร่ พบว่ามีการใช้เช็ควาล์ว
สปริงที่ใช้เป็นวาล์วส่งน้ำผ่านเข้าท่ออัดอากาศ ดังนั้นเพื่อเป็นการ
เปรียบเทียบการใช้งานของวาล์วส่งผ่านน้ำเข้าท่ออัดอากาศ จึงยังคง
ใช้เช็ควาล์วสวิงที ่วาล์วน้ำทิ้งเช่นเดิมดังแสดงในรูปที่ 11 พบว่า
เครื ่องตะบันน้ำสามารถสูบน้ำได้ 4.77 ลิตรต่อนาที ที่ความสูง
ประมาณ 9.4 เมตร และมีการสูญเสียน้ำที่วาล์วน้ำทิ้ง 31 ลิตรต่อ
นาที จากผลการทดสอบแสดงให้เห ็นว ่าจะสามารถสูบน้ำได้ 
13.33% ของน้ำที่ไหลเข้าเครื่องตะบัน โดยมีค่าประสิทธิภาพการใช้
งานของเคร่ืองเท่ากับ 17.95% 
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รูปที่ 11 เช็ควาล์วหัวกระโหลกที่ใช้เป็นวาล์วน้ำทิ้งพร้อมกับและ

ใช้เช็ควาล์วสปริงเปน็ตัวส่งผ่านน้ำเข้าท่ออัดอากาศ 

ในการทดสอบโดยปรับเปลี่ยนการใช้เช็ควาล์วทั้ง 4 ลักษณะ 
จะพบว่าการใช้เช็ควาล์วสวิงที่ใช้เป็นวาล์วน้ำทิ้งพร้อมกับใช้เช็ค
วาล์วสวิงเป็นตัวส่งผ่านน้ำเข้าท่ออัดอากาศจะมคี่าประสิทธิภาพการ
ใช้งานสูงที่สุด 

5. สรุปผลการศึกษา 

จากการจัดสร้างเครื ่องตะบันน้ำเป็นชุดสาธิตตามแบบของ 
สวทช.ด้วยวัสดุที่มีขายตามท้องตลาด เพื่อทดสอบการใช้งานและ
ประส ิทธ ิภาพ การศ ึกษาน ี ้ ได ้ออกแบบการทดสอบโดยการ
ปรับเปลี่ยนการติดตั้งเช็ควาล์ว 4 ลักษณะ พร้อมทั้งทำการทดสอบ
เบื้องต้นภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน โดยการปล่อยน้ำด้วยอัตราการไหล
สูงสุดเข้าและออกจากเครื ่องตะบันน้ำ แล้ววัดความดันที ่ปลาย
ทางออกเพื่อให้ได้รูปแบบของการติดตั้งเช็ควาล์วที่ดีที่สุด ซึ่งมีผล
การทดสอบดังนี้ การใช้เช็ควาล์วสวิงที่ใช้เป็นวาล์วน้ำทิ้งพร้อมกับใช้
เช็ควาล์วสวิงเป็นตัวส่งผ่านน้ำเข้าท่ออัดอากาศตามแบบของ สวทช. 
จะได้ค่าประสิทธิภาพสูงสดเท่ากับ 53% , การใช้เช็ควาล์วสวิงที่ใช้
เป็นวาล์วน้ำทิ้งพร้อมกับใช้เช็ควาล์วสปริงเป็นตัวส่งผ่านน้ำเข้าท่อ
อัดอากาศ จะได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 31% , การใช้วาล์วหัว
กะโหลกที่ใช้เป็นวาล์วน้ำทิ้งพร้อมกับใช้เช็ควาล์วสวิงเป็นตัวส่งผ่าน
น้ำเข้าท่ออัดอากาศ จะได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 19.43% และการ
ใช้วาล์วหัวกะโหลกที่ใช้เป็นวาล์วน้ำทิ้งพร้อมกับใช้เช็ควาล์วสปริง
เป็นตัวส่งผ่านน้ำเข้าท่ออัดอากาศ จะได้ประสิทธิภาพเท่ากับ 
17.94% จากการศึกษาครั ้งนี ้พบว่าการใช้เช็ควาล์วสวิงทั ้ง 2 
ตำแหน่งตามแบบของ สวทช. มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงที่สุด 
จากนั้นได้นำลักษณะการติดตั้งเช็ควาล์วตามแบบของ สวทช. มา
ทดสอบเพิ่มเติมโดยการปรับเปลี่ยนอัตราการไหลของน้ำทางเข้า
เครื่อง จากการตรวจสอบการใช้งานพบว่าพลังงานความสูงของน้ำ
ทางเข้าต่ำสุดต้องไม่น้อยกว่า 1 เมตร หากใช้ความสูงที่ความสูง 4.5 
เมตร จะสามารถสูบน้ำด้วยอัตราการไหลสูงสุดเท่ากับ 9.65 ลิตรต่อ
นาที ที่ความสูง 4.5 เมตร และหากสูบน้ำด้วยอัตราการไหลเท่ากับ 
6.66 ลิตรต่อนาที จะสูบส่งน้ำได้ความสูงที่สูงสุด 12.3 เมตร และ

หากสูบ ณ จุดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเท่ากับ 53% นั้นจะต้องสูบ
ด้วยอัตราการไหลเท่ากับ 7 ลิตรต่อนาที ซึ่งจะสามารถส่งน้ำได้สูง 
10.86 เมตร ขณะเดียวกันก็จะมีอัตราการสูญเสียน้ำเท่ากับ 21.84 
ลิตรต่อนาที หรือสูบได้ประมาณ 24.32% ของอัตราการไหลของน้ำ
ที่ไหลเข้าเคร่ืองตะบันน้ำ 

โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ เนื่องจากเช็ควาล์วสปริงไม่สามารถใช้
งานตรงส่วนวาล์วน้ำทิ้งได้ และในส่วนการเปิดใช้งานเคร่ืองตะบันน้ำ 
ควรปล่อยน้ำให้ไหลเข้าสู่ตัวเครื่องตะบันน้ำสักระยะหนึ่ง เพื่อไล่
อากาศในระบบของเครื่องตะบันน้ำออก จากนั้นใช้วิธีกดและปล่อย
ลิ้นเช็ควาล์วพร้อมกับปรับอัตราการไหลทางเข้าเครื่องตะบันน้ำให้
สัมพันธ์กันจนกว่าล้ินเช็ควาล์วจะทำงานด้วยตัวมันเอง 
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บทคัดย่อ 

บทความน้ีนำเสนอการวิเคราะห์พฤติกรรมแผ่นคอนกรีตดาดหน้าของเขื่อนหินถมสูงด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ ประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำซึม
ผ่านตัวเขื่อนขึ้นอยู่กับแผ่นคอนกรีตดาดหน้าซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่ติดตั้งอยู่บริเวณผิวหน้าของเขื่อนในทิศทางเหนือน้ำ แม้ว่าพฤติกรรมของ
แผ่นคอนกรีตจะได้รับการศึกษาเป็นอย่างมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แต่มีการศึกษาเพียงเล็กน้อยที่ตรวจสอบผลวิเคราะห์ด้วยข้อมูลที่ติดต้ังภายใน
เขื่อนและส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปท่ีการเสียรูปของแผ่นคอนกรีต การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของแผ่นคอนกรีตดาดหน้าประกอบด้วย การ
เสียรูปของแผ่นคอนกรีตและความเค้นในแผ่นคอนกรีต ช่วงระหว่างการก่อสร้างและการเติมน้ำเข้าสู่เขื่อนใช้วิธีไฟไนท์เอลิเมนต์ แบบจำลอง 3 มิติ
ของเขื่อนน้ำงึม 2 ถูกจำลองตามข้อมูลเขื่อนจริง ประสิทธิภาพของแบบจำลองได้รับการตรวจสอบโดยเปรียบเทียบผลตรวจวัดจากอุปกรณ์ที่ติดต้ัง
ภายในโครงสร้างเขื่อนและผลวิเคราะห์จากวิธีเชิงตัวเลข การจำลองแผ่นคอนกรีตดาดหน้ามีการกำหนดแบบจำลองปฏิสัมพันธ์ที่บริเวณรอยต่อ
ระหว่างแผ่นคอนกรีต ผลการศึกษาแสดงให้เห็นความสอดคล้องกันระหว่างผลการวิเคราะห์และผลตรวจวัดในสนาม ผลการวิเคราะห์อาจเป็น
แนวทางที่มีประสิทธิภาพสำหรับวิศวกรผู้ออกแบบเขื่อนในอนาคต 
คำสำคัญ: เขื่อนหินถมคอนกรีตดาดหน้า, การวิเคราะห์เชิงตัวเลข, วัสดุหินถม, แบบจำลองรอยต่อ 

Abstract 

This article presents the numerical analysis of concrete face slab behavior of a high rockfill dam by finite element (FE) 
method. The performance of water barrier system of the concrete face rockfill dam (CFRD) is mainly dependent on the 
concrete face slab behavior because it acts as the impervious component located at the upstream face. Despite interest in 
the concrete face slab behavior has received substantial attention during past decade, there are only few studies verify their 
analysis results with the dam instrument data and most of them mainly focuses on the deformation of the concrete face 
slab. The purpose of this research is to investigate the behavior of concrete face slab, including movement of joint, deflection 
and stress of the slab during construction and first impounding stages. A three-dimensional finite element analysis of the Nam 
Ngum 2 concrete face slab rockfill dam is performed based on monitored data. The performance of the slab – joint concrete 
face 3D model is assessed based on monitored data and numerical simulation. The study results show The importance of 
development of interaction model between the dam and face slab is highlighted. Finally, the analysis results could be an 
effective approach for concrete face rockfill dam designers. 
Keywords: Concrete face rockfill dams, Numerical analysis, Rockfill materials, Interaction model 
 
1. บทนำ 

การก่อสร้างเขื่อนประเภทเขื่อนหินถมสูงดาดหน้าคอนกรีตมี
จำนวนมากขึ้นด้วยหลากหลายวัตถุประสงค์ เช่น การอุปโภคบริโภค 
การป้องกันน้ำท่วมและการผลิตกระแสไฟฟ้า ในช่วงทศวรรษที่ผ่าน
มาพบว่าเข ื ่อนหินถมที ่ส ูงกว ่า  150 เมตรก่อสร้างได ้สำเร็จ 
ประกอบด้วย เข ื ่อน Aguamilpa (187 เมตร) เข ื ่อน Campos 
Novos (202 เมตร) และเขื่อนที่สูงที่สุด คือ เขื่อน Shuibuya (233 
เมตร) ด้วยประสิทธิภาพของเขื่อนดังกล่าวที่สามารถก่อสร้างได้สูง

ชันอีก เนื่องจากวัสดุสำหรับก่อสร้างสามารถประยุกต์ใช้วัสดุหินถมที่
มีอยู่ในพื้นที่ จึงมีจำนวนเขื่อนประเภทนี้เพ่ิมมากขึ้น เพื่อตรวจสอบ
คุณสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุหินถมจำเป็นต้องมีการทดสอบใน
ห้องทดลอง [1] เช่น การทดสอบแรงเฉือนแบบโดยตรง และการ
ทดสอบหาค่ากำลังอัดของดินแบบสามแกน 

การทรุดตัวของหินถมช่วงการก่อสร้างและช่วงการเติมน้ำเข้าสู่
เขื่อนครั้งแรกอาจส่งผลให้เกิดการเสียรูปที่บริเวณแผ่นคอนกรีตดาด
หน้า ดังนั้นประสิทธิภาพของเขื่อนหินถมดาดหน้าคอนกรีตจึงขึ้นอยู่
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กับแผ่นคอนกรีตดาดหน้าซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่ทำหน้าที่
ป้องกันการซึมผ่านของน้ำเข้าสู่โครงสร้างหลักของเขื่อน เมื่อเกิดการ
ซึมผ่านของน้ำผ่านรอยแตกร้าวบริเวณผิวหน้าแผ่นคอนกรีตอาจ
ส่งผลให้โครงสร้างเขื่อนเกิดความเสียหายและอาจจะนำไปสู่การ
วิบัติได้ในที่สุด [2] จากข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อเขื่อนหินถม
ดาดหน้าคอนกรีตดังตารางที่ 1 พบว่าการซึมผ่านของน้ำสามาถเกิด
ได้ทั้งบริเวณรอยแตกร้าวของแผ่นคอนกรีตและบริเวณรอยต่อของ
แผ่นคอนกรีต การทำความเข้าใจพฤติกรรมของเขื ่อนและการ
ประเมินความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการออกแบบและ
ตรวจสอบความปลอดภัย โดยท่ัวไปการออกแบบน้ันขึ้นอยู่กับข้อมูล
เชิงประสบการณ์ของวิศวกรผู้ออกแบบเป็นหลัก [3] ในปัจจุบันวิธี
วิเคราะห์เชิงตัวเลขเป็นอีกวิธีที่ได้รับความนิยมสำหรับจำลองขึ้น
ตอนการก่อสร้างและขั้นตอนการเติมน้ำเข้าสู ่เขื ่อนครั้งแรกเพ่ือ
ศึกษาพฤติกรรมต่าง ๆ [4-5] งานวิจัยในอดีตมุ่งเน้นการศึกษาไปที่
ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของวัสดุหินถมแม้จะมีการตรวจสอบกับ
ผลตรวจวัดจากอุปกรณ์ที่ติดตั้งในภาคสนามเพื่อตรวจสอบความ
แม่นยำของแบบจำลองพฤติกรรมวัสดุหินถม แต่อย่างไรก็ตามการ
จำลองพฤติกรรมหินถมที่ถูกต้องนั้นอาจไม่เพียงพอ เนื่องจากการ
ป้องกันความเสียหายต่อโครงสร้างเขื่อนประเภทนี้ขึ ้นอยู่กับแผ่น
คอนกรีตดาดหน้า การจำลองพฤติกรรมของแผ่นคอนกรีตดาด
หน้าที่ถูกต้องและเหมาะสมจึงมีความสำคัญต่อการประเมินความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้น 

การศึกษานี้ดำเนินการด้วยวิธีวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อศึกษา
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นบริเวณแผ่นคอนกรีดดาดหน้าจากการทรุดตัว
ของหินถมภายในโครงสร้างเขื ่อนโดยเปรียบเทียบระหว่างผล
วิเคราะห์เช ิงตัวเลขและผลตรวจจากอุปกรณ์ท ี ่ต ิดตั ้งภายใน
โครงสร้างเขื่อน 

ตารางท่ี 1  รายช่ือเขื่อนที่มีการร่ัวซึมผ่านบริเวณแผ่นคอนกรีต
ดาดหน้า 

Name Height 
(m) 

Max leakage 
(l/sec) 

Alto 
Anchicaya 140 1800 

Coutright 97 1275 
Dix river 84 2700 

Salt springs 100 565 
Shiroro 125 1800 
Wishon 90 3120 

2. ระเบียบวิธีวิจัย 

2.1. แบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์ 

การศึกษานี้ใช้เขื่อนน้ำงึม 2 เป็นกรณีศึกษา ซึ่งจัดเป็นเขื่อนหิน
ถมสูงดาดหน้าคอนกรีตที่ดำเนินการก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีการบด

อัดวัสดุถมที่ทันสมัยและมีการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุหินถม
สำหรับการออกแบบและวิเคราะห์พฤติกรรมก่อนการก่อสร้างจริง 
นอกจากนี้เขื ่อนน้ำงึม 2 ยังมีการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับตรวจสอบ
พฤติกรรมที่เกิดขึ้น เช่น การทรุดตัวของวัสดุหินถม การเสียรูปของ
แผ่นคอนกรีตดาดหน้า อุปกรณ์ตรวจวัดการซึมผ่านของน้ำภายใน
โครงสร้างและอ่ืน ๆ ที่หน้าตัดของเขื่อนดังรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 หน้าตัดตรวจวัดและการติดต้ังอุปกรณ์บริเวณแผ่น

คอนกรีตดาดหน้า  

 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลขใช้หลักการวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite 

Element, FE) แบบ 3 มิติ  ด้วยโปรแกรม ABAQUS โดยมีขนาด
ของแบบจำลองดังแสดงในรูปที่ 2 และมีการแบ่งการโซนของวัสดุ
หินถมดังแสดงในรูปที ่ 3(a) การจำลองขั ้นตอนช่วงเริ ่มต้นการ
ก่อสร้างจนกระทั่งสิ้นสุดการก่อสร้างถูกแบ่งออกเป็น 37 ขั้นตอน
ย่อยโดยกำหนดแรงกระทำของการก่อสร้างและการเติมน้ำเข้าสู่
เขื่อนอีก 27 ขั้นตอนย่อยโดยอ้างอิงจากข้อมูลระดับน้ำที่เพ่ิมขึ้นจาก
เคร่ืองมือตรวจวัด การเพ่ิมระดับน้ำแต่ละขั้นตอนกำหนดเป็นแรงดัน
ที่กระทำต่อแผ่นคอนกรีตดาดหน้าดังรูปที่ 3(b) 
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รูปที่ 2 แบบจำลอง 3 มิติของเขื่อนน้ำงึม 2  

 
รูปที่ 3 การก่อสร้างเขื่อนระยะแรกจนส้ินสุดขั้นตอนที่ 4 

2.2. แบบจำลองวัสด ุ

พารามิเตอร์ของวัสดุหินถมที่ได้จากผลทดสอบแสดงในตารางท่ี 
2 ซึ่งการใช้งานโปรแกรมย่อยทางคอมพิวเตอร์สำหรับโปรแกรม 
ABAQUS ที่เรียกว่า UMAT โดยรูปแบบจำลองพฤติกรรมของวัสดุ
เป็นแบบจำลองฮาร์ดเดนน่ิงประเภทอิลาสโตพลาสติก [6] โดยท่ัวไป
วัสดุที่นำมาทดสอบจะมีการย่อขนาดจากวัสดุที่ใช้ก่อสร้างซึ่งมีอยู่
หลายวิธี โดยพิจารณาจากการกระจายตัวกราฟการกระจายของ
ขนาดเม็ดวัสดุ การเลือกใช้ค่าพารามิเตอร์โดยตรงจากการสอบเทียบ
กับผลทดสอบวัสดุอาจไม่สามารถสะท้อนพฤติกรรมจริงในสนาม
เน ื ่ องจากผลกระทบของค ่ าขนาดอ ิทธ ิพล  (scaling effect)   
 

การศึกษานี้จึงมีการปรับแก้พารามิเตอร์วัสดุหินถมโดยเปรียบเทียบ
ผลวิเคราะห์กับผลตรวจวัดจากเครื่องมือที่ติดตั้งภายในโครงสร้าง
เขื่อนหินถม [7-8] พารามิเตอร์ของวัสดุหินถมที่ใช้สำหรับการศึกษา
นี้แสดงดังตารางที่ 2 

สำหรับแผ่นคอนกรีตดาดหน้าจำลองเป็น Shell elements ที่
มีความหนา 0.3 เมตรบริเวณสันเขื่อนและมีความหนา 0.843 เมตร
ที่บริเวณฐานรองรับแผ่นคอนกรีตตามระดับความสูง แบบจำลอง
แผ่นคอนกรีตสำหรับการศึกษานี้กำหนดพฤติกรรมเป็นแบบอิลา
สติคที่มีค่าโมดูลัสของสภาพยืดหยุ ่นเท่ากับ 20,000 MPa และ
อัตราส่วนของปัวซองเท่ากับ 0.2 โดยท่ีแบบจำลองแบ่งตามลักษณะ
การก่อสร้างแผ่นคอนกรีตดาดหน้าจริงของเขื่อนน้ำงึม 2 ดังแสดงใน
รูปที่ 4 โดยมีแรงปฏิสัมพันธ์ระหว่างแผ่นคอนกรีตและวัสดุหินถมชั้น
รองรับเป็นแบบ Weld contact [9] ที่ไม่ยอมให้เกิดการแยกออก
ของแผ่นคอนกรีตและวัสดุหินถมชั้นรองรับ ภายหลังจึงเริ่มมีการ
พิจารณาค่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างแผ่นดาดคอนกรีตและตัวเขื่อน โดย
กำหนดค่าคุณสมบัติเป็นแบบอิลาสโตพลาสติก [11] ซึ ่งในการ
จำลองแผ่นดาดคอนกรีตจากการศึกษาก่อนหน้ามีการพิจารณาให้
แผ่นดาดคอนกรีตเป็นแบบแผ่นเดียว [10] เพื่อลดความซับซ้อนใน
การจำลอง เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ การศึกษานี้แบ่งแผ่น
คอนกรีตออกเป็นหลายชิ้นส่วนย่อยตามการก่อสร้างจริง สำหรับ
รอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีตดาดหน้ากำหนดให้เชื่อมต่อกันอย่างดี
โดยมีการเคล่ือนตัวและสภาวะความเค้นเดียวกันที่รอยต่อ [11] 

 
รูปที่ 4 แผนผังการก่อสร้างแผ่นคอนกรีตดาดหน้า 

 
ตารางท่ี 2  พารามิเตอร์ของแบบจำลองวัสดุจากการทดสอบและการวิเคราะห์แบบย้อนกลับ 

Parameter 
 Zone 

2B 3A 3B1&3D 3B2 3C1&3E 3C2 
0 ( )  Test 42.23 46.08 47.09 42.60 42.00 43.30 

  Test 1.16 2.59 2.99 2.55 2.45 3.95 
 0 ( )  Test 3.2 3.2 3.2 0.5 -5 -5 

50 ( )refE MPa  
Test 65.0 65.0 80.0 32.0 20.0 12.0 
Back-analysis 50.0 50.0 52.0 30.0 19.0 11.0 

( )ref
oedE MPa  Test 0.769 50

refE  0.8 50
refE  0.688 50

refE  0.75 50
refE  0.85 50

refE  0.833 50
refE  

 m Test 0.45 0.34 0.29 0.69 0.64 0.70 
 n Test 0.25 0.22 0.15 0.35 0.25 0.22 

fR  Test 0.74 0.75 0.78 0.82 0.68 0.65 
 Other  503ref ref

urE E ,  100refp kPa , 1C kPa ,  1OCR ,   0 1 sinNCK ,  0.3ur  
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3. ผลการวิเคราะห์และอภิปรายผล 

3.1. การทรุดตัวของวัสดุหินถม 

รูปที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบค่าการทรุดตัวของวัสดุหินถมกับ
เครื่องมือที่ติดตั้งในโครงสร้างเขื่อนในหน้าตัดที่ 2 ซึ่งอยู่ใกล้บริเวณ
ไหล่เขาพบว่าค่าการทรุดตัวของวัสดุหินถมตำแหน่งที่ 1, 2 และ 3 มี
ค่าใกล้เคียงกับผลตรวจวัดจากเครื ่องมือ  แต่ผลการวิเคราะห์ใน
ตำแหน่งที่ 4 มีค่าการทรุดตัวที่มากกว่าผลตรวจวัดเท่ากับ 230 
มิลลิเมตรหรือคิดเป็น 30 เปอร์เซ็นต์ 

 
รูปที่ 5 การเปรียบเทียบค่าการทรุดตัวจากผลวิเคราะห์และ

ผลตรวจวัดจากชุดเคร่ืองมือ HSC 2.1 

ผลวิเคราะห์ค่าการทรุดตัวของวัสดุหินถมในหน้าตัดที่ 3 ที่เป็น
หน้าตัดทั่วไปของเขื่อนน้ำงึม 2 ซึ่งสามารถเปรียบเทียบผลตรวจวัด
ได้จากชุดเคร่ืองมือ HSC 3.1 และ HSC 3.2 ดังแสดงในรูปที่ 6 และ 
7 เมื ่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์และผลตรวจวัดจากอุปกรณ์
พบว่าค่าการทรุดตัวสูงสุดและแนวโน้มการทรุดตัวสอดคล้องกัน แต่
การประเมินพฤติกรรมบริเวณอุปกรณ์ตรวจวัด 3.1(5) เป็นตำแหน่ง
ที่ค่าการทรุดตัวจากแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์มีค่าการทรุดตัวที่
มากกว่าผลตรวจวัดจากอุปกรณ์เท่ากับ 671 มิลลิเมตร 

 

รูปที่ 6 การเปรียบเทียบค่าการทรุดตัวจากผลวิเคราะห์และ
ผลตรวจวัดจากชุดเคร่ืองมือ HSC 3.1 

 

รูปที่ 7 การเปรียบเทียบค่าการทรุดตัวจากผลวิเคราะห์และ
ผลตรวจวัดจากชุดเคร่ืองมือ HSC 3.2 

 

 
รูปที่ 8 การเปรียบเทียบค่าการทรุดตัวจากผลวิเคราะห์และ

ผลตรวจวัดจากชุดเคร่ืองมือ HSC 4.1 

จากรูปที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบค่าการทรุดตัวของวัสดุหินถม
กับเครื ่องมือที ่ติดตั ้งในโครงสร้างเขื ่อนในหน้าตัดที ่ 4 ผลการ
วิเคราะห์ค่าการทรุดตัวแสดงให้เห็นว่าค่าการทรุดตัวมีค่าใกล้เคียง
กับผลตรวจวัดที่ตำแหน่ง HSC 4.1(1) ในขณะที่ผลการตรวจวัดที่
ตำแหน่งอื ่นมีผลวิเคราะห์ที ่มากกว่าผลตรวจวัด เมื ่อตรวจสอบ
แนวโน้มของพฤติกรรมการทรุดตัวที่เกิดขึ้นคือเกิดการทรุดตัวสูงสุด
ที่บริเวณเคร่ืองมือตรวจวัดตำแหน่ง HSC 4.1(3) ซึ่งเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับผลตรวจวัดจากภาคสนาม 

3.2. การเคลือ่นตัวในแนวนอน 

ผลการวิเคราะห์การเคล่ือนตัวในแนวนอนของเขื่อนในหน้าตัดที่ 
3 ซึ่งเป็นหน้าตัดทั่วไปของเขื่อนน้ำงึม 2 ดังแสดงในรูปที่ 10 พบว่า
ผลการวิเคราะห์การเคลื ่อนตัวสูงสุดเท่ากับ 55 เซนติเมตรซึ่ง
มากกว่าผลตรวจวัดที่มีค่าเท่ากับ 36 เซนติเมตร เมื่อตรวจสอบเชิง
พฤติกรรมจะเห็นว่าค่าการเคลื่อนตัวจากระดับฐานของเขื่อนมีค่า
เพิ่มมากขึ้นเมื่อระดับตรวจวัดสูงขึ้น ผลการวิเคราะห์ในช่วง 200 – 
280 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลมีผลที่ใกล้เคียงกับผลตรวจวัดจาก
อุปกรณ์ แต่เมื่อระดับสูงขึ้นมากกว่า 280 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล 
ค่าการเคลื่อนตัวจากการจำลองมีค่าที่มากขึ้นซึ่งต่างจากพฤติกรรม
ของผลตรวจวัดที่มีค่าการเคล่ือนตัวที่น้อยลง 

 
รูปที่ 10 การเปรียบเทียบค่าการเคลื่อนตัวในแนวนอนที่หน้า

ตัดที่ 3 
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3.3. การเสียรูปของแผน่คอนกรีตดาดหนา้ 

รูปที่ 11 แสดงการเสียรูปของแผ่นคอนกรีตดาดหน้าจากการ
วิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เปรียบเทียบกับค่าการเสียรูปที่
เกิดขึ้นจริงในสนามหน้าตัดที่ 2, 3 และ 4 พบว่าผลการวิเคราะห์
การเสียรูปในเชิงพฤติกรรมมีแนวโน้มเดียวกันกับผลตรวจวัดจาก
เครื่องมือคือแผ่นคอนกรีตดาดหน้าที่ก่อสร้างในช่วงที่ 1 จะเกิดค่า
การเสียรูปที ่มากขึ ้นตั ้งแต่บริเวณฐานจนกระทั ่งเริ ่มมีค ่าการ
เปลี ่ยนแปลงการเสียรูปที ่น้อยลงในบริเวณแผ่นคอนกรีตที ่อยู่
ใกล้เคียงรอยต่อของการก่อสร้าง เมื่อตรวจสอบผลการวิเคราะห์การ
เสียรูปของแผ่นคอนกรีตที่ก่อสร้างในช่วงที่ 2 พบว่าลักษณะการเสีย
รูปของแผ่นคอนกรีตดาดหน้าจะเริ่มมีการเสียรูปที่น้อยลงหรือเริ่มมี
การเสียรูปที่คงที่ 

 

รูปที่ 11 การเปรียบเทียบค่าการเสียรูปของแผ่นคอนกรีตจาก
ผลวิเคราะห์และผลตรวจวัดในสนามหน้าตัดที่ 2, 3 
และ 4 

ผลวิเคราะห์การเสียรูปของแผ่นคอนกรีตดาดหน้าที่ก่อสร้าง
ในช่วงที่ 1 มีค่าการเสียรูปที่ใกล้เคียงกับผลตรวจวัด โดยที่ผลการ
วิเคราะห์ค่าการเสียรูปในหน้าตัดที่ 2 และ 4 ซึ่งเป็นหน้าตัดตรวจวัด
ที่โครงสร้างเขื่อนอยู่ใกล้บริเวณไหล่เขาพบว่าค่าการเสียรูปที่ได้จาก
ผลการวิเคราะห์มีค่าต่ำกว่าผลตรวจวัดจากเครื่องมือประมาณ 75 
เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ผลการวิเคราะห์การเสียรูปของแผ่นคอนกรีตใน
หน้าตัดที่ 3 มีค่าการเสียรูปที่ใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากับผลตรวจวัด
ในภาคสนาม 

ผลการวิเคราะห์ค่าการเสียรูปของแผ่นคอนกรีตดาดหน้าที่
ก่อสร้างในช่วงที่ 2 พบว่าผลการวิเคราะห์ด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์มีค่า
ต่ำกว่าผลตรวจวัดจากเครื่องมือในทุกระนาบ เมื่อเปรียบเทียบค่า
การเสียรูปที่น้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผลตรวจวัดแล้วพบว่ามีค่า
เท่ากับ 45, 25 และ 40 เปอร์เซ ็นต์ในหน้าตัดที ่ 2, 3 และ 4 
ตามลำดับ 

3.4. ความเคน้บริเวณแผ่นคอนกรีตดาดหน้า 

 
รูปที่ 12 การเปรียบเทียบการกระจายค่าความเค้นบนแผ่น

คอนกรีตดาดหน้า 

รูปที่ 12 แสดงการเปรียบเทียบผลวิเคราะห์ค่าความเค้นจาก
แบบจำลองกับค่าความเค้นจากอุปกรณ์พบว่าค่าความเค้นอัดสูงสุด
ที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์เท่ากับ 12.02 เมกะปาสคาลขณะที่ค่า
ความเค้นอัดสูงสุดจากผลตรวจวัดมีค่าเท่ากับ 14.4 เมกะปาสคาลที่ 
ผลการวิเคราะห์ค่าความเค้นในเชิงพฤติกรรมสามารถแบ่งพฤติกรรม
การตรวจสอบค่าความเค้นอัดบนแผ่นคอนกรีตที่ก่อสร้างในช่วงที่ 1 
พบว่าผลการวิเคราะห์ค่าความเค้นอัดส่วนใหญ่ที ่ระดับความสูง
ประมาณ 280 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลมีค่าใกล้เคียงกับผลตรวจวัด
ทั้งในพ้ืนที่รับความเค้นอัดและพ้ืนที่รับความเค้นดึง ในขณะท่ีผลการ
วิเคราะห์แผ่นคอนกรีตที่ก่อสร้างในช่วงที่ 2 มีค่าน้อยกว่าผลจาก
การตรวจวัดในทุกระดับความสูง ทั้งนี ้เมื ่อตรวจสอบร่วมกับผล
วิเคราะห์ค่าการเสียรูปของแผ่นคอนกรีตดาดหน้าพบว่าแผ่น
คอนกรีตที่ก่อสร้างในช่วงที่ 1 ที่เป็นส่วนที่มีผลการวิเคราะห์การเสีย
รูปใกล้เคียงกับผลตรวจวัดจะมีการประเมินค่าความเค้นอัดที่
ใกล้เคียงเช่นกัน แต่ในส่วนของแผ่นคอนกรีตดาดหน้าที่ก่อสร้าง
ในช่วงที่ 2 ที่เป็นส่วนที่มีผลวิเคราะห์การเสียรูปที่ต่ำกว่าผลตรวจวัด
จะมีผลการประเมินค่าความเค้นอัดที่ต่ำกว่าผลตรวจวัดด้วย 

4. สรุป 

การศึกษานี้ใช้การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์แบบ 3 มิติเพ่ือ
ศึกษาพฤติกรรมการทรุดตัวของวัสดุหินถมและพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
บริเวณแผ่นคอนกรีตซึ่งสามารถตรวจสอบความแม่นยำของผลการ
วิเคราะห์ด้วยการเปรียบเทียบกับผลตรวจวัดจากอุปกรณ์ที่ติดตั้งใน
โครงสร้างเขื่อน จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้ 
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1.  การปรับแก้พารามิเตอร์ของวัสดุหินถมด้วยวิธีการวิเคราะห์
ย้อนกลับสามารถจำลองพฤติกรรมการทรุดตัวและการเคลื่อนตัวใน
แนวนอนของเขื ่อนหินถมที่เกิดขึ ้นจากขั้นตอนการก่อสร้างและ
กระบวนการเติมน้ำเข้าสู ่เขื ่อนครั ้งแรกให้มีผลการวิเคราะห์ที่
ใกล้เคียงกับผลตรวจวัดจากอุปกรณ์ที่ติดต้ังในภาคสนาม  
2. การประเมินค่าการเสียรูปของแผ่นคอนกรีตดาดหน้าด้วยวิธีไฟ
ไนต์เอลิเมนต์แสดงให้เห็นถึงลักษณะการเสียรูปของแผ่นคอนกรีต
ดาดหน้าคือการเสียรูปของแผ่นคอนกรีตเริ่มเกิดขึ้นที่บริเวณใกล้
ฐานรองรับจะเกิดการเสียรูปอย่างมากเนื่องจากเป็นระดับที่รับแรง
กระทำจากแรงดันน้ำมากที่สุดและเม่ือระดับสูงมากขึ้นจะเห็นว่าการ
เสียรูปของแผ่นคอนกรีตดาดหน้ามีการเสียรูปที่น้อยลงตามแรงดัน
น้ำที่ลดลงตามระดับความสูง 
3. การวิเคราะห์ค่าความเค้นอัดที่กระจายเกิดขึ้นบนแผ่นคอนกรีต
ดาดหน้าสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ แผ่นคอนกรีตที่ก่อสร้าง
ในช่วงที ่ 1 และ 2 พบว่าการประเมินค่าความเค้นอัดของแผ่น
คอนกรีตที่ก่อสร้างในช่วงที่ 1 มีผลการประเมินที่ใกล้เคียงกับผล
ตรวจวัดจากอุปกรณ์ในภาคสนาม แต่ผลการประเมินค่าความเค้น
อัดของแผ่นคอนกรีตที่ก่อสร้างในช่วงที่ 2 มีค่าการประเมินความ
เค้นอัดต่ำกว่าค่าจากผลตรวจวัดซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินค่า
การเสียรูปของแผ่นคอนกรีตดาดหน้าที่ประเมินได้ต่ำกว่าผลตรวจวัด
จึงมีการประเมินค่าความเค้นอัดที่ต่ำเมื่อเทียบกับผลตรวจวัดค่า
ความเค้นอัดที่กระจายบนแผ่นคอนกรีต  
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บทคัดย่อ 

ลาดคันทางของถนนบริเวณพ้ืนที่อุทยานส่วนใหญ่เกิดการวิบัติระดับต้ืนหรือเกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน โดยสาเหตุหลักเกิดจากการไหล
บ่าของน้ำผิวดิน และระบบระบายน้ำของถนนไม่มีประสิทธิภาพประกอบกับมีแรงดันของน้ำใต้ผิวดินเพิ่มสูงขึ้นช่วงฝนตกหนัก บทความนี้นำเสนอ
การออกแบบโดยวิธีชีววิศวกรรมปฐพี ได้แก่การใช้กระสอบแบบมีปีก ร่วมกับแถวเสาเข็มเหล็กสกรู พร้อมกับไม้ปักชำลึก ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถก่อสร้าง
ได้ง่าย ดำเนินงานได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องจักรหนัก มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย และสามารถฟื้นฟูความเสียหายของสภาพลาดคันทางที่กลมกลืน
กับลักษณะตามธรรมชาติได้เร็ว จึงเหมาะสมกับการดำเนินงานในพื้นที่อุทยาน รวมถึงยังเน้นการใช้แรงงานที่ชำนาญในงานปลูกพืชพรรณเป็นการ
กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ในการศึกษานี้ยังได้ทำการติดตามพฤติกรรมของลาดคันทางโครงสร้างชีววิศวกรรม เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยอุปกรณ์วัด
ความชื้น แรงดันน้ำ และการเอียงตัวของเสาเข็มสกรู เพ่ือยืนยันประสิทธิภาพความม่ันคงแข็งแรงเสถียรภาพลาดคันทางในระยะยาว 
คำสำคัญ: ชีววิศวกรรมปฐพี,  ลาดคันทาง,  เสถียรภาพของลาด, กระสอบมีปกี 

Abstract 

Many side slope of rural roads in national park areas suffered from shallow landslide and soil erosion as a results of excessive 
runoff and inefficient drainage system leading to high pore-water pressure during prolonged heavy rainfall. This paper presents a 
design of bio-engineered slope using flapped soil bags with rows of screw piles and live stakes. This method can be constructed 
relatively easily without heavy equipment, with low environmental impact, and fast rehabilitation of natural environment which is 
suitable for national park. Bio-engineering work also employs local workers with suitable skills in planting which can be thought of as 
a foundation economic stimulus. This study also investigates the bio-engineered slope behaviour after completion by means of 
instrumentations including soil moisture sensor, tensiometer and tilting of screw piles to check the long term performance. 
Keywords: Soil bioengineering, side slope, slope stability, flapped soil bag 

 
1. บทนำ 

พ้ืนที่ถนน กจ.4088 แยกทางหลวงหมายเลข 3272 – บ้านอีต่อง 
อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มักเกิดผลกระทบจากเหตุภัย
พิบัติ ดินถล่มบริเวณเชิงเขาและไหล่ทางเกิดการทรุดตัวหลายแห่ง 
โดยมีสาเหตุเนื่องจากฝนตกหนักเกิดการกัดเซาะชะล้างพังทลายของ
ลาด โดยในช่วงเดือนมิถุนายน 2559 ประชาชนในพื้นที่เกิดความ
เดือดร้อนในการสัญจรไปมาจากปัญหาดังกล่าว จึงได้ร้องขอให้  
กรมทางหลวงชนบททำการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน โดยทำหนังสือ

ผ่านหน่วยงานสำนักราชเลขาธิการ ต่อมาแขวงทางหลวงชนบท
กาญจนบุรี จึงได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณถนนโครงข่ายทาง
หลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยตามบันทึกด่วน สำนักบำรุงทาง ขอให้
เร่งสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคาเพื่อขอรับการสนับสนุนฟื้นฟู
อุทกภัยเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ถนนโครงข่ายนี้มีผลกระทบอย่าง
มากเมื่อฝนตกหนักจะเกิดการเคลื่อนตัวของดินและหินด้านบนเขา
เข้าทับถมถนนเสียหายและเกิดการกัดเซาะของไหล่ทาง ซึ่งทำให้
เกิดอันตรายต่อการสัญจรในบทความนี้ผู ้แต่งได้สรุปขั้นตอนการ
สำรวจออกแบบ แก้ไขการชะล้างพังทลายของคันทาง การก่อสร้าง 



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

INF-09-2 

รวมถึงการศึกษาติดตามตรวจวัดพฤติกรรมของลาดดินที่ปรับปรุง
เสถียรภาพแล้วเสร็จ  

1.1. สภาพความเสียหาย 

บริเวณพื้นที่โครงการตั้งอยู่ในถนนทางหลวงชนบท กจ.4088 
แยกทางหลวงหมายเลข 3272 – บ้านอีต่อง อำเภอทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจนบุรี ช่วง กม.ที่ 16+700 ลาดคันทางฝั่งขวาของถนน
เกิดการวิบัติ ถนนทรุดตัวเกิดความเสียหายต่อโครงสร้างทาง 
เนื่องจากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนมิถุนายน 2559 ถึง 
เดือนตุลาคม 2559 ดังแสดงในรูปที่ 1  

 
รูปที่ 1 ความเสียหายของลาดคันทางบริเวณพ้ืนที่โครงการ 

1.2. แนวทางการพิจารณาแก้ไขปัญหา 

จากการสำรวจค่าระดับพื้นที่โครงการ การสำรวจภูมิประเทศ
ด้วยอากาศยานไร้คนขับ การเจาะสำรวจดิน และสำรวจพฤติกรรม
ของน้ำใต้ด ิน พบว่าการพังทลายของลาดคันทางเกิดจากการ 
กัดเซาะของน้ำผ ิวด ิน ลาดคันทางม ีความเส ียหายระดับต้ืน 
(Shallow landslide) ไม่เกิน 1-2 เมตร เท่านั้น ผู้ออกแบบจึงเลือก
วิธีที่เหมาะกับสภาพพื้นที่ งบประมาณ เทคโนโลยีการก่อสร้างและ
การบำรุงรักษาที่ปฏิบัติได้จริง เพื่อให้ลาดดินมั่นคงในระยะยาวและ
สวยงามสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมนั ้น จึงนำการประยุกต์ใช้ 
พืชพรรณต่าง ๆ ร่วมกับโครงสร้างทางวิศวกรรม หรือที่เรียกว่า  
ชีวว ิศวกรรมปฐพี (Soil bio-engineering) [1] มาเลือกใช ้เป็น
แนวทางที่เป็นวิธีชีววิศวกรรมในการแก้ปัญหา  

เมื่อพิจารณาถึงข้อจำกัดของเขตทางของถนนบริเวณเชิงเขาที่มี

ธรรมชาติที ่สมบูรณ์นั ้นการออกแบบต้องคำนึงการรักษาสภาพ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่สำคัญอย่างมาก และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ผู ้ออกแบบได้คำนึงถึงการจ้างแรงงานในพื ้นที ่เพื ่อการกระตุ้น
เศรษฐกิจฐานราก เนื่องจากงานโครงสร้างชีววิศวกรรมปฐพีสามารถ
ก่อสร้างได้ง่ายโดยไม่มีปัญหาเรื่องการทำงานของเครื่องจักรหนัก
และเน้นการใช้แรงงานที่ชำนาญในงานปลูกพืชพรรณ จากสภาพ
ความเสียหายการวิเคราะห์ว่าลาดคันทางเป็นระดับตื้นที่เกิดการกัด
เซาะจากน้ำผิวดินและมีพื้นที่ Slope ที่ความชัน 1:1 ซึ่งยากลำบาก
ต่อการนำเครื ่องจักรหนักเข้าทำงานได้นั ้น โดยการออกแบบ
โครงสร้างในระบบชีววิศวกรรมปฐพี เลือกใช้กระสอบแบบมีปีกปิด
ผิวหน้าและเสาเข็มเหล็กสกรูในการต้านทานแรงดันดินด้านข้างเพ่ือ
รองรับน้ำหนักโครงสร้างทางและเพื่อเสริมเสถียรภาพของลาดฝั่ง
หน้า (Side slope) ซึ่งตรวจสอบความปลอดภัยด้วยการวิเคราะห์
เสถียรภาพของลาดโดยทั่วไป ซึ่งกำหนดค่าอัตราส่วนความปลอดภัย 
(Safety Factor) มากกว่า 1.3 - 1.5 

ตารางท่ี 1 แสดงจุดเด่นและข้อจำกัดของแนวทางการแก้ไข
เสถียรภาพ 3 แนวทางได้แก่ 1) กำแพงกันดินเสริมแรง (MSE wall)  
2) การตัดและถมดินไหล่เขา และ 3) ชีววิศวกรรมปฐพี เปรียบเทียบ
งบประมาณของแต่ละรูปแบบเป็นสัดส่วนกับแนวทางท่ี 3 พบว่า 
แนวทางที่ 1) กำแพงกันดินเสริมแรงเป็นวิธีที่เหมาะสมหากคันทางเกิด
การกัดเซาะรุนแรงจนกระทั่งพื้นผิวจราจรเสียหายเป็นบริเวณกว้าง 
จำเป็นต้องสร้างคันดินขึ้นใหม่ โครงสร้างมีความยืดหยุ่นเมื่อเทียบ
กับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไป แต่มีข้อจำกัดคืองบประมาณ
ค่อนข้างสูง และสำหรับแนวทางท่ี 2) การตัดและถมดินไหล่เขาเพ่ือ
ลดความชัน ซึ่งจะก่อให้เกิดการรบกวนต่อสภาพแวดล้อมมาก มัก
ไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการได้ในเขตอุทยาน สำหรับแนวทาง 
ที่ 3) การเสริมเสถียรภาพโดยวิธีชีววิศวกรรมปฐพี หรือการใช้ 
พืชพรรณผสมผสานกับโครงสร้างทางวิศวกรรม ในกรณีศึกษาน้ี 
เป็นการใช้กระสอบแบบมีปีกร่วมกับเสาเข็มเหล็กสกรู เป็นวิธีซึ่ง 
ดึงจุดเด่นของวิธีพืชพรรณซึ่งกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม กับเทคนิค
ทางว ิศวกรรมซึ ่งม ีการรบกวนต่อสภาพแวดล้อมน้อย อีกทั้ง
งบประมาณที่ใช้ยังน้อยกว่ารูปแบบท่ี 1 และ 2  

ตารางท่ี 1 จุดเด่น ข้อจำกัดและงบประมาณในแต่ละวิธี  

รูปแบบ จุดเด่น ข้อจำกัด สัดส่วนของงบประมาณโดยประมาณ 
1.กำแพงกันดินเสริมเหล็ก 
(MSE WALL) 

เหมาะสมในการสร้างคันดินขึ้นใหม่
ในกรณ ีท ี ่การพ ิบ ัต ิ ร ุนแรงแล้ว 
โครงสร้างมีความยืดหยุ่นเมื่อเทียบ
กับคอนกรีตเสริมเหล็ก 

1.ไม่สามารถทำงานได้ในพื้นที่ที่
จำกัดและมีความลาดชันสูง  
2.งบประมาณสูง 

5.6 เท่า 

2.ต ัดและถมด ินไหล ่ เขา 
(Cut and fill) 

เป็นการปรับความลาดชันโดยใช้
วัสดุในพ้ืนที่ 

ในการตัดเขา เกิดการรบกวนต่อ
สภาพแวดล้อมมาก  

3.7 เท่า 
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รูปแบบ จุดเด่น ข้อจำกัด สัดส่วนของงบประมาณโดยประมาณ 
3.ชีววิศวกรรมปฐพี กลมกล ื น แ ล ะ เ ป ็ น ม ิ ต ร กั บ

สิ่งแวดล้อม ลาดชันจะมีเสถียรภาพ
เพิ ่มข ึ ้นตามเวลาเม ื ่อพ ืชพรรณ
เติบโตขึ้น 

อาจไม่สามารถแก้ปัญหาความ
เสียหายระดับลึกได้ 

1 เท่า 

2. การสำรวจเก็บข้อมูลทางวิศวกรรม  

2.1. การสำรวจภูมิประเทศ 

  
(ก) 

  
(ข) 

  
(ค) 

รูปที่ 2 ล ักษณะภูม ิประเทศของลาดก ่อนการปร ับปรุง
เสถียรภาพ จากการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับ  
( ก )  เ ส ้ น ช ั ้ น ค ว า ม ส ู ง  ( ข )  Terrain model  
(ค) แบบจำลองสามมิติ เฉพาะส่วนลาดที่ไม่มีพืชปก
คลุม 

การสำรวจภูมิประเทศในเบื ้องต้นได้ใช้ว ิธ ีการสำรวจด้วย 
กล้องสำรวจ Total station อย่างไรก็ดีเนื ่องจากพื ้นที ่ม ีความ 
ลาดชันสูง การสำรวจอย่างละเอียดเป็นไปด้วยความยากลำบาก 
พร้อมทั้งเมื ่อระยะเวลาผ่านไป เมื ่อการกัดเซาะลาดดินเพิ่มเติม 
ล ักษณะภ ูม ิประ เทศก ็จะม ีการ เปล ี ่ ยนแปลงไปตามเวลา  
การสำรวจใหม่จึงมักมีความยุ ่งยากตามมา ในการศึกษานี ้จึงได้
ประยุกต์เทคโนโลยีการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV)  
บินสำรวจ ตามหลัก Photogrammetry ซึ่งดำเนินการได้รวดเร็วกว่า
ผลการวิเคราะห์ลักษณะภูมิประเทศแสดงดังรูปที่ 2 จุดเด่นของ 
วิธีสำรวจภูมิประเทศด้วย UAV นี้คือสามารถดำเนินการได้รวดเร็ว 
เหมาะสมกับงานแก้ไขเสถียรภาพโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการชะล้าง
พังทลาย อย่างไรก็ดี ข้อจำกัดของวิธีสำรวจด้วย UAV คือหากมี 
พืชปกคลุมจะทำให้การแปลผลภูมิประเทศนำเอายอดต้นไม้มาเป็น
ผิวดิน จึงอาจคลาดเคลื่อนได้ แต่สำหรับบริเวณซึ่งมีการชะล้าง
พังทลาย ลาดดินจะปราศจากพืชปกคลุม ดังนั้นพ้ืนผิวดินที่วิเคราะห์
ด้วยเทคนิค Photogrammetry จึงมีความถูกต้องเพียงพอสำหรับ
การออกแบบแก้ไขเสถียรภาพของลาด ดังแสดงผลในรูปที่ 2 

2.2. การเจาะสำรวจชัน้ดินบริเวณพ้ืนทีเ่สยีหาย 

ผลการเจาะสำรวจและตอกหยั ่งช ั ้นด ินบร ิเวณโครงการ 
เพื ่อหาค่าพารามิเตอร์ของดินและงานฐานรากทางวิศวกรรม 
ด้วยวิธี Standard Penetration test (SPT) และวิธี Kunzelstab 
Penetration Test แสดงดังรูปที่ 3 และ 4 จากผลการทดสอบ SPT 
พบว่า จากผิวดินลงไปถึงระดับความลึก 11.5 เมตรเป็นชั้นทรายปน
ตะกอน (SM) แน่น (Dense) มีค ่า NSPT 10-37 ครั ้งต ่อฟุต ค่า
ความชื ้นธรรมชาติ (Wn) 9-15% ไม่สามารถหาขีดจำกัดความ
เหนียวได้ (Non Plastic) 

ในการออกแบบด้วยวิธีชีววิศวกรรมปฐพี จะเป็นการประเมินการพิบัติ
ระดับตื ้นจึงได้ทดสอบตอกหยั ่ง Kunzelstab Penetration Test  
อีกครั ้งเพื ่อยืนยันระดับความลึกของเสาเข็มเหล็กสกรูที ่จะใช้  
ผลดังแสดงดังรูปที่ 4 ซึ่งสามารถนำไปกำหนดความลึกของเสาเข็ม
ในเบื้องต้นที่ 2.5 เมตร  
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รูปที่ 3 ผลเจาะสำรวจดินโดยการตอกหยั ่งด ้วยวิธี SPT 
บริเวณพ้ืนที่โครงการ 

รูปที่ 4 ผลชั้นดินของกม.16+700 จากการทดสอบ 
Kunzelstab 

2.3 การทดสอบชัน้ดินด้วยวิธีธรณีฟิสิกส์  
(RESISTIVITY TEST) 

เพ่ือประเมินความสม่ำเสมอของหน้าตัดดินตลอดความยาว ได้มี
การดำเน ินการสำรวจช ั ้นด ินด ้วยว ิธ ี ธรณ ีฟ ิส ิกส์ ใช ้ เทคนิค 
RESISTIVITY ผลด ังแสดงในร ูปที่  5 จาก MODEL RESISTIVITY 
SECTION พบว่าที่ระดับความลึก 2.0 ม. ลงไป เป็นหินดานท่ีคาดว่ามี
ความแข็งแรงสูง (ความต้านทานไฟฟ้า > 3000 OHM.M) รองรับใต้
ถนน ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดสอบ Kunzelstab Penetration Test 

รูปที่ 5 ผลการสำรวจความต้านทานไฟฟ้าของดินในสนาม 

2.4 ข้อมูลการสำรวจแรงดันน้ำใต้ดนิ 

การสำรวจน้ำใต้ดินในเบื้องต้น ได้ใช้เทคนิค Groundwater 
Aeration Sound (GAS) [2 ]  ประ เม ิ นการ ไหลของน ้ ำ ใต ้ ดิ น  
ผลการสำรวจในสภาวะก่อนการปรับปรุงแก้ไข พบเสียงน้ำใต้ดิน
ชัดเจนที่บริเวณกม 16+725 ถึง 16+730 ดังแสดงในรูปที่ 6 ซึ่ง
สอดคล้องกับร่องรองการกัดเซาะ เป็นการยืนยันกลไกการพิบัติ
เนื่องจากน้ำใต้ดินรวมถึงน้ำผิวดิน นอกจากนั้นยังได้ตรวจวัดแรงดัน

น้ำใต้ดินในช่องว่างโดยติดตั ้งอุปกรณ์ Tensiometer ที่ความลึก 
3.00 เมตร และ 6.00 เมตร และทำการตรวจวัดระดับน้ำใต้ดิน 
(Observation well) ที่ความลึก 12.00 เมตร ณ บริเวณไหล่ทาง 
จากผลการตรวจวัดค่าระดับแรงดันน้ำใต้ดิน ณ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 
ซึ่งเป็นช่วงฤดูแล้ง แต่พบแรงดันน้ำประมาณ 0.6 kPa ที่ความลึก  
3 เมตร ในขณะที่ความลึก 6 เมตร พบแรงดันน้ำติดลบ แสดงถึง
สภาวะดินไม่อ่ิมน้ำที่ระดับลึกลงไป แสดงให้เห็นว่า หากฝนตกสะสม
การวิบัติลาดคันทางน่าจะเกิดในบริเวณที่แรงดันน้ำใต้ดินมีค่าสูง
ในช่วงผิวดินถึงความลึกประมาณ 3 เมตร  

 
รูปที่ 6 ผลการสำรวจเสียงน้ำใต้ดินด้วยวิธี (Ground water 

aeration survey) 

 
รูปที่ 7 ผลการวิเคราะห์แรงดันน้ำ ใต้ดินก่อนดำเนินการ

ก่อสร้าง 

3. การออกแบบและวิเคราะห์แบบจำลอง 

3.1. ปัญหาทีเ่กิดขึ้น 

เนื่องจากพื้นที่โครงการมีเขตทางที่จำกัด ซึ่งด้านฝั่งซ้ายทาง
(Back Slope) ไม่สามารถที่จะเบี่ยงแนวถนนหรือตัดถนนเข้าไปได้
เพราะเป็นเนินเขาป่าไม้สมบูรณ์ (ลุ่มน้ำ 1A) ในเขตอุทยานแห่งชาติ
ทองผาภูมิ ดังนั ้นต้องทำการพิจารณาเลือกรูปแบบวิธีก่อสร้างที่
เหมาะสมกับพื้นที่และก่อสร้างได้ในพื้นที่ที ่จำกัด จากการสำรวจ
พบว่าเป็นปัญหาการชะล้างพังทลายของลาดจากน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน
มีลักษณะเป็นร่องการกัดเซาะ (Erosion bowl) ซึ่งยังไม่เกิดความ
เสียหายถึงผิวชั ้นทาง จึงยังไม่จำเป็นต้องบดอัดคันทางขึ ้นใหม่
สามารถแก้ไขโดยเสริมโครงสร้างแบบเสาเข็มเหล็กสกรูเป็นแถวเพ่ือ
เพ ิ ่ม เสถ ียรภาพของลาดและป ้องก ันการก ัดเซาะโดยการ 
เรียงกระสอบแบบมีปีก [3] ร่วมกับการใช้ไม้ปักชำและต้นกล้าไม้
เรียงระหว่างกระสอบเพื่อให้รากต้นไม้ช่วยเสริมความมั่นคงของลาด
ได้ต่อไปในระยะยาว 
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3.2. การวิเคราะหเ์สถียรภาพของลาด 

การวิเคราะห์เสถียรภาพของโครงสร้างกันดินจะถูกทำการ
วิเคราะห์เสถียรภาพทั้งระบบด้วยวิธี Limit Equilibrium Method 
เพื่อหาหน้าตัดของการพังทลายที่มีค่าอัตราส่วนความปลอดภัยต่ำสุด
ซึ ่งใช ้ต ัวแปรด้านล่างในการคำนวณ ในขั ้นตอนการก่อสร้าง
จำเป็นต้องคำนึงถึงความสามารถในการทำงานได้ของเครื่องจักร  
ทั้งระยะการทำงาน และน้ำหนักของเคร่ืองจักร 

เ ร ิ ่ ม จ ากการประ เม ิ น เ สถ ี ย รภาพของลาดด ิ นแบบ  
Limited Equilibrium Method ด ้ ว ย โ ป ร แ ก ร ม  Slope W  
โดยการจำลองดังรูปที่ 8 ซึ่งพบว่าอัตราส่วนความปลอดภัย (FS)  
มีค่าเท่ากับ 1.032 ซึ่งไม่ปลอดภัยต่อเสถียรภาพ  

รูปที่ 8 การวิเคราะห์เสถียรภาพเดิมก่อนการปรับปรุง 
เมื่อนำรูปแบบที่ได้ออกแบบเบื้องต้นมาคำนวณเสถียรภาพ 

ดำเนินขั้นตอนการออกแบบเสริมเสถียรภาพโดยจะพิจารณาช่วงที่มี
ความชันลาดสูงสุดจากการเก็บค่าระดับ (Cross section) และนำมา
ออกแบบ  ในร ูปแบบการวางกระสอบแบบม ีป ีกยาวลงไป  
24 เมตร และ เสริมแรงด้วยเข็มเหล็กสกรูไฟล์ น้ำหนักบรรทุกทาง
ข้างประลัย (Hu) มีค่าเท่ากับ 6.17 kN ออกแบบให้มีระยะระหว่าง
เสาเข็มที่ 0.5 เมตร ทั้งหมด 4 แถวซึ่ง 3 แถวแรกห่างกันแถวละ  
3 เมตร และแถวสุดท้ายห่างพ้ืนถนน 20 เมตร 

จากการวิเคราะห์เสถียรภาพโดยรวมด้วยว ิธี LEM ด้วย
โปรแกรม Slope W ของแบบจำลองแสดงดังรูปที่ 9 โดยพบว่า
อัตราส่วนความปลอดภัยมีค่าเท่ากับ 1.308 > 1.3 ซึ่งถือว่ามีความ
ปลอดภัยต่อเสถียรภาพ 

 
รูปที่ 9 การวิเคราะห์เสถียรภาพภายหลังการปรับปรุง 16+700 

4. การดาํเนินการก่อสร้าง 

การก่อสร้างแก้ไขคันทางทรุดตัวบริเวณพ้ืนที่ศึกษา มีความเส่ียง
เป็นอย่างมากในการเกิดอันตรายในขณะดำเนินการก่อสร้าง 
เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่บนเชิงเขาสูง มีพื้นที่หน้างานจำกัด  
อีกทั้ง พื้นที่ดังกล่าวยังมีปริมาณฝนสะสมที่สูง ผู้ควบคุมงานต้องมี
การบริหารจัดการการก่อสร้างอย่างรัดกุม และติดตั้งป้ายเตือน
ระหว่างการก่อสร้างให้เห็นชัดเจนเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุขณะ
ดำเนินการก่อสร้าง รูปที่ 10 แสดงลักษณะการติดตั้งเสาเข็มเหล็กสกรู 
ซึ่งสามารถดำเนินการโดยใช้ระบบไฮดรอลิกซ์ติดตั้งกับรถบรรทุก 
หรือแบบ Hand-drive ซึ่งสามารถใช้แรงงานคนเพียงสองคน และ
สะดวกต่อการทำงานในบริเวณลาดชันด้านล่าง  

เมื่อติดตั้งเสาเข็มเหล็กแล้วเสร็จ จึงเริ่มงานเรียงกระสอบแบบมีปีก
โดยจะต้องเรียงต้นกล้าไม้และไม้ปักชำได้แก่ ทองหลางป่า และ 
มะกอกน้ำ ระหว่างกระสอบ ซึ่งเป็นไม้ท้องถิ่นในพื้นที่ พร้อมใส่วัสดุ
โพลิเมอร์อุ ้มน้ำ เพื ่อช่วยให้กล้าไม้สามารถเติบโตได้ภายหลัง  
จากปัญหาหน้างาน พบว่าการทำงานในพื ้นที ่ลาดชันเป็นไปได้
ยากลำบาก คนงานต้องมีความชำนาญในการทำงานเฉพาะด้านใน
การติดตั ้งเสาเข็มสกรูและการวางกระสอบแบบมีปีก รวมท้ัง 
สภาพร่างกายที่พร้อมในการทำงานตลอดเวลา ในส่วนการบริหาร
จัดการหน้างานนั ้นทางผู ้ควบคุมงานต้องตระหนักเรื ่องความ
ปลอดภัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด 

5. การตรวจวัดพฤติกรรมของลาดคันทางหลังการก่อสร้าง 

ถึงแม้ว่าค่าความปลอดภัยจากการวิเคราะห์เสถียรภาพของลาด
คันทางถนนจากการวิเคราะห์โมเดลมีค่าสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ 
แต่ในระหว่างการใช้งานอาจมีการเปลี ่ยนแปลงสภาวะแรงดันน้ำ 
ความชื้นในดิน ซึ่งอาจส่งผลต่อการใช้งานและคว0ามแข็งแรงของลาด 
ในโครงการนี้จึงมีการศึกษาพฤติกรรมของทางลาดถนนในระยะยาวโดย
การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดและตำแหน่งติดตั้ง ดังรูปที่ 13 ประกอบไป
ด้วย Inclinometer ซึ่งวัดการเอียงตัวของหัวเสาเข็มเหล็กสกรู เพ่ือ
ประเมินการเคลื่อนตัวของลาดดินโดยรวม และ Tensiometer เพื่อวัด
แรงดันน้ำในช่องว่างดินทั้งค่าบวกและค่าลบ และ Moisture sensor 
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5.1. ผลการตรวจวัดเบือ้งต้น 

ผลการตรวจวัดแสดงในรูปที่ 14 ซึ่งเป็นค่าในช่วงฤดูแล้งตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายน 2563 ถึง มกราคม 2564 พบว่าค่าแรงดันน้ำมีค่า
ติดลบ หรือลาดดินอยู่ในสภาวะไม่อิ ่มน้ำ ค่าความชื้นมีค่าสูงชุด
บริเวณด้านล่างของลาดชัน สำหรับการเคลื่อนตัวของหัวเสาเข็ม
เหล็กพบว่ามีการเคลื่อนตัวน้อยมาก ความละเอียดของอุปกรณ์วัด
การเอียงตัวอยู่ที่ ±0.01 องศา 

นอกจากการตรวจวัดพฤติกรรมของลาดดินแล้ว ยังตรวจสอบ
การเติบโตของไม้ปักชำและกล้าไม้ที่ได้ติดต้ัง พบว่ามีอัตรารอด 

  
(ก) 

  
(ข) 

  
(ค) 

รูปที่ 14 ผลการตรวจว ั ด เ บ ื ้ อ ง ต ้ น  ก )  Soil moisture  
ข) Pore-water pressure ค) Tilting 

6. บทสรุป 

บทความนี ้นำเสนอกรณีศึกษาการสำรวจและออกแบบแก้ไข 
การชะล้างพังทลายของลาดคันทางถนนบริเวณเชิงเขา ที่เกิดการ 
กัดเซาะจากน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินทำให้เกิดการพังทลายระดับต้ืน  
โดยประยุกต์ใช้การออกแบบด้วยวิธีชีววิศวกรรมปฐพี ที่มีความเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยการเรียงกระสอบแบบมีปีก ร่วมกับ 
ไม้ปักชำและกล้าไม้ และเสาเข็มเหล็กแบบสกรูลึก 2.5 เมตร เรียงเป็น
แถวเพื ่อเสริมเสถียรภาพและค้ำยันกระสอบที่บริเวณฐาน รวมถึง
ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดเพื่อศึกษาพฤติกรรมในระยะยาวของ

  
รูปที่ 10 ขณะทำการติดต้ังเสาเข็มสกรู 

  
รูปที่ 11 ขณะทำการวางกระสอบแบบมีปีก 

 
รูปที่ 12 กระสอบมีปีกที่เรียงแล้วเสร็จ 

 
รูปที่ 13 รูปตำแหน่งติดต้ังอุปกรณ์ 
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ลาดคันทางถนน พบว่าแรงดันน้ำมีค่าติดลบและความชื ้นมีค่าสูง
บริเวณใกล้ฐานของลาด และการเคลื่อนตัวยังมีค่าน้อยมากเนื่องจาก 
ยังอยู่ในช่วงฤดูแล้ง ทั้งนี้จำเป็นต้องมีการติดตามผลการตรวจวัดต่อไป
ในช่วงฤดูฝนต่อไปในระยะยาว  

7. กิตติกรรมประกาศ 

ขอบคุณ เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบทและผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
ทำงานครั้งนี้ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ ครอบครัว ที่คอยเป็นกำลังใจและ
เป็นที่รักยิ่ง 

8. เอกสารอ้างองิ 

[1] อภินิติ โชติสังกาศ (2556) ชีววิศวกรรมปฐพี เพื่อควบคุมการ
ชะล้างพังทลายของลาดและดินถล่ม.หจก.พรีวัน, กรุงเทพฯ
จำนวน 264 หน้า ISBN: 978-616-91792-1-4 

[2] อภินิติ โชติสังกาศ, ไกรโรจน์ มหรรณพกุล และ นิพนธ์ ธีระชัย
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และ วรากร ไม้เรียง (2562) การเสริมเสถียรภาพลาดตลิ่งโดย
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โดยประมาณ 30-40% 
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ความปลอดภัยของเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ เม่ือกักเก็บน้ำสูงกว่าระดับน้ำเก็บกัก (รนก.) เป็นระยะเวลานาน 
FACTOR SAFETY OF PASAK JOLASID DAM, WHEN WATER LEVEL IS HIGHER THAN NORMAL WATER LEVEL (NWL) 

FOR A LONG TIME 

กรกนก ในจิตต์1* และ สุทธิศักด์ิ ศรลัมพ์1  
1 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพมหานคร 

*Corresponding author address: kornkanok.nai@ku.th 

บทคัดย่อ 

เนื่องจากความต้องการน้ำที่เพิ่มขึ้นและป้องกันอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในฤดูน้ำหลาก ทำให้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้มีการกักเก็บน้ำไว้สูงกว่าระดับน้ำ
เก็บกัก (รนก.) คือ +42 ม.รทก. เป็นประจำทุกปี จากการตรวจสอบสภาพเขื่อนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 โดยกรมชลประทาน ได้พบรอยแตกตามยาวบน
ถนนสันเขื่อน ต่อมาศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สุทธิศักด์ิและคณะ, 2557) ได้ทำการหาสาเหตุของ
รอยแตกตามยาว โดยพบว่าเกิดการปัญหาดินบวมตัวของดินถมเขื่อนบางส่วน (เมฆและสุทธิศักด์ิ, 2558) เพ่ือความปลอดภัยของเขื่อน ทั้งนี้ได้ศึกษา
พฤติกรรมของดินบวมตัว ในกรณีที่ดินอยู่สภาวะเปียกสลับแห้ง จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าค่ากำลังรับแรงเฉือนจะลดลงและเมื่อเข้าสู่สภาวะสมดุล
แล้วค่ากำลังรับแรงเฉือนจะเริ่มคงที่ ซึ่งดินบวมตัวที่อยู่ในสภาวะเปียกสลับแห้งนั้น คล้ายกับพฤติกรรมของดินบวมตัวในตัวเขื่อน บทความนี้ได้สร้าง
แบบจำลองพฤติกรรมการไหลซึม ให้สอดคล้องกับสภาวะที่มีในประวัติการใช้งานของเขื่อน และวิเคราะห์เสถียรภาพลาดเขื่อน โดยนำคุณสมบัตดิิน
บวมตัว เพ่ือวิเคราะห์ค่าอัตราส่วนความปลอดภัยของลาดชันเขื่อนในระยะยาว 
คำสำคญั: เขื่อนดินถม, ดินบวมตัว, รอยแตกตามยาว, ความปลอดภัยเขื่อน 

Abstract 

Each year, From the statistics of water storage of the Pasak Jolasid dam, the reservoir water level is higher than Normal 
Water Level (NWL) is +42 m.MSL, due to the demand of water has been increasing and prevent by floods in rainy season.  
From Pasak Jolasid dam inspection performed by Royal Irrigation Department (RID) since 2014, some longitudinal cracks were 
still found on the road of dam crest.  Later, Geotechnical Engineering Research and Development Center (GERD), Kasetsart 
University (Soralump et al., 2014), The cause of longitudinal cracks was caused swelling soil by Mekkhao and Soralump (2015). 
For Factor Safety of Dam, this article is applied a study the swollen soil behavior by the swell-shrink behavior condition, it 
was found that the shear strength would decrease and when equilibrium state, the shear strength would begin to remain 
constant, which swollen soil in the wet-dry cyclic similar to the behavior of soil swelling in the dam. Numerical model software 
GeoStudio was used to predict the behavior of the dam in specific scenario, for instance the case of the high water level 
within the embankment. This behavior of the dam will use to the analysis of seepage and slope stability, applied properties 
of swelling soil from wetting-drying cycles test, to result the factor safety of Pasak Jolasid dam. 
Keywords: Earth-Zone Dam, Swelling Soil, Longitudinal Crack, Dam Safety 

 
1. บทนำ 

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เป็นเขื่อนดินถมประเภทแบ่งโซน มีความ
ยาว 4,860 เมตรและความสูง 31.5 เมตร ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองบัว 
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี และตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง 
จังหวัดสระบุรี จากการตรวจสอบสภาพโดยกรมชลประทานใน
ปัจจุบัน ได้พบรอยแตกตามยาวบนถนนสันเขื่อนในบริเวณตำแหน่ง
เดิมที่เคยเกิดขึ้น คือ บริเวณหน้าตัด 3+650 ถึง 4+300 ซึ่งในปี 
พ.ศ . 2557 ศูนย์ว ิจ ัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก  
(สุทธิศักดิ์และคณะ, 2557 และ เมฆและสุทธิศักดิ์, 2558)  ได้ทำ

การหาสาเหตุของรอยแตกตามยาว โดยการประเมินศักยภาพการ
บวมตัวของดินถมตัวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ พบว่าดินถมเขื่อนเป็นดิน
เหนียวสีเทาดำ (CH) ความแข็งของดินเป็นดินเหนียวอ่อนถึงอ่อน
มาก ปริมาณเม็ดดินเหนียวค่อนข้างสูง อยู ่ในช่วง 25–50%  มี
โอกาสเกิดทรุดตัวได้ง่าย ค่าขีดจำกัดความเหลว (LL) อยู่ในช่วง 50–
60% ค่าดัชนีความเหนียว (PI) อยู่ในช่วง 25–45% ปริมาณน้ำใน
มวลดินอยู่ที ่ 15–30% ดังนั ้นแร่ประกอบในมวลดินจึงเป็นมีแร่ 
Montmorillonites และ Illites เป็นส่วนประกอบ จากงานวิจัยของ
สุทธิศ ักดิ ์และคณะ [2] และเมฆ [1] ได้ตรวจสอบการทดสอบ 
Swelling Potential โดยวิธี Consolidation-Method B (ASTM D 
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4659-96) ได้สรุปผลการทดสอบว่าค่าแรงดันการบวม (Swelling 
Pressure) อยู่ในช่วง 60–90 kPa และการประเมินระดับการบวม
ตัวของดินถมเขื่อนอยู่ที่ระดับปานกลางถึงระดับสูง  

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความปลอดภัยของเขื่อน 
ป่าสักชลสิทธิ์ โดยศึกษาพฤติกรรมของดินบวมตัว ในกรณีที่ดินอยู่
สภาวะเปียกสลับแห้ง เพื่อสร้างแบบจำลองพฤติกรรมการไหลซึม
และการวิเคราะห์เสถียรภาพลาดเขื่อน นำไปสู่ผลการวิเคราะห์ค่า
อัตราส่วนความปลอดภัยของลาดชันเขื่อน 

2. ข้อมูลระดับน้ำในอา่งฯ   

ศึกษาข้อมูลของระดับน้ำในอ่างฯ เป็นระยะเวลา 20 ปี คือ 
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2561 ดังรูปที่ 1  

จะเห็นได้ว่า ในวันที่ 10 ต.ค. 2553 (2010) ระดับน้ำในอ่างเก็บ
น้ำ มีระดับอยู่ที่ +44.24 ม.รทก. ซึ่งสูงกว่า รนก (+42 ม.รทก.) ตรง
เส้นสีเหลือง จากภาพรวมของระดับน้ำสามารถสรุปเป็นตารางได้
ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลสถิติระดับน้ำในอ่างฯ ต้ังแต่ปี 2542 ถึง 2561 

ระดับน้ำที่
พิจารณา 

จำนวน 
(ปี) 

ปี 

ระดับน้ำที่สูง
กว่าระดับน้ำ

กักเก็บ 
(รนก.) 

18 
จาก 
20 
 

2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 
2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 
2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 
2557, 2559 และ 2560 

ระดับน้ำที่สูง
กว่าระดับน้ำ
สูงสุด (รนส.) 

12 
จาก 
20 

2544, 2545, 2548, 2549, 2550, 
2551, 2552, 2553, 2554, 2556, 
2559 และ 2560 

มีน้ำท่วมด้าน
ท้ายน้ำ 

5  
จาก 
20 

2545, 2549, 2553, 2554, 2556 

 

พบว่าเขื่อนนี้มีระดับน้ำที่สูงกว่าระดับน้ำกักเก็บ (รนก.) จำนวน 
18 ปี และระดับน้ำที่สูงกว่าระดับน้ำสูงสุด (รนส.) จำนวน 12 ปี  

3. ดินบวมตัว 

3.1. พฤติกรรมของดินบวมตัว 

ดินบวมตัวสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมได้ 2 รูปแบบ ขึ้นอยู่กับ
ฤดูกาลหรือสภาพความชื ้นในมวลดินที่เปลี ่ยนแปลงไปในแต่ละ
ช่วงเวลา โดยที่พฤติกรรมการบวมตัว (Swell) จะเกิดขึ้น เมื่อได้รับ
ความชื้นหรือในช่วงฤดูฝน และพฤติกรรมการหดตัว (Shrinkage) 
จะเกิดในฤดูแล้ง เนื่องจากดินบวมตัวจะคายความชื้น ซึ่งทำให้ดิน
เกิดโพรง เกิดการทรุดตัวหรือรอยแตก 

3.2. การทดสอบของดินบวมตัว 

จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการทดสอบดินบวมตัวในสภาวะ
เปียกสลับแห้ง (Wet – Dry Cycle) นั้น ได้จะอาศัยการทดสอบแรง
เฉือนแบบโดยตรง (Direct Shear Test), การทดสอบการอัดคายน้ำ 
(Consolidation Test) หรือการทดสอบอัด 3 แกน (Triaxial Test) 
ขึ้นอยู่กับตัวแปรที่ต้องการ โดยแบ่งการทดสอบเป็น 2 แบบ คือ 
แบบที ่ 1 กำหนดให้หดตัวบางส ่วน และบวมตัวเต ็มท ี ่ (Full 
Swelling – Partial Shrinkage) แบบท่ี 2 กำหนดให้หดตัวและบวม
ตัวเต็มที่ (Full Swelling – Full Shrinkage)  

Al-Homoud et al. [4] ใช้วิธีการอัดคายน้ำในการทดสอบ ซึ่ง
จะทดสอบแบบหดตัวบางส่วน-บวมตัวเต็มที่ ในการทดสอบรอบที่ 1 
มีผลต่อการบวมมากที่สุดแล้วค่อยๆ ลดลงจนถึงสภาวะสมดุล จาก
การทดสอบประมาณ 4-5 รอบ ดังรูปที่ 2 เมื่อทดสอบในสภาวะ
เปียกสลับแห้ง ซ้ำไปซ้ำมา ดินจะเกิดความล้าทำให้ความสามารถใน
การบวมตัวลดลง  

รูปที่ 1  ข้อมูลระดับน้ำในอ่างฯ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2561 
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รูปที่ 2 กราฟแสดงการบวมตัวและหดตัวในแนวดิ่งตามเวลา

สำหรับ  (a) ดิน A หรือ CL ;  (b) ดิน F หรือ MH 

ที่มา :   Al-Homoud et al. (1995) 

Rao [5] ได้ทำดัดแปลงจากการทดสอบแรงเฉือนแบบโดยตรง 
ซึ่งทดสอบแบบหดตัว-บวมตัวเต็มที่ จากรูปที่ 3 และ 4 นั้นจะทำ
การบดอัดดินที่ใช้ความหนาแน่นและปริมาณน้ำแตกต่างกัน แสดง
ว่าค่าของความหนาแน่นและปริมาณน้ำมีผลต่อการจำนวนรอบของ
การทดสอบแบบหดตัว-บวมตัวที่จะเข้าสู่สภาวะสมดุล  

 
รูปที่ 3 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างการบวมตัว-หดตัว และ

เวลา (Swell-Shrink-Time Curves) ของตัวอย่าง 
A3 

ที่มา :   Rao (2000) 

 

 
รูปที่ 4 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างการบวมตัว-หดตัว และ

เวลา (Swell-Shrink-Time Curves) ของตัวอย่าง 
A6 

ที่มา :   Rao (2000) 

จากผลการทดสอบพบว่าศักยภาพการบวมตัวจะมีค่าคงที่เมื่อ
ผ่านไป 3-5 รอบการทดสอบ แต่ก็ขึ้นอยู่กับดินแต่ละชนิดด้วยการ
ทดสอบในสภาวะเปียกสลับแห้ง ในห้องปฏิบัติการ เพื่อหาค่ากำลัง
รับแรงเฉือน (Shear Strength) ของดินบวมตัวที่ถูกจำลองขึ้น ดัง
แสดงในตารางที่ 2 และ 3 ซึ่งจะบันทึกค่าในรอบของการทดสอบ
แบบหดตัวเต็มที่ 

ตารางท่ี 2 ค่ากำลังรับแรงเฉือนของตัวอย่าง A3 ที่การหดตัว 100%  

จำนวน
รอบ 

ค่าความเชื่อมแน่น
ระหว่างเม็ดดิน, c 

(kN/m2) 

ค่าค่ามุมเสียดทาน, 
 () 

1 960 15.7 
2 610 14.0 
3 445 14.4 
4 435 10.8 
5 435 11.5 
6 435 11.2 

ที่มา :   Rao (2000) 
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ตารางท่ี 3 ค่ากำลังรับแรงเฉือนของตัวอย่าง A6 ที่การหดตัว 100% 

จำนวน
รอบ 

ค่าความเชื่อมแน่น
ระหว่างเม็ดดิน, c 

(kN/m2) 

ค่าค่ามุมเสียดทาน, 
 () 

1 440 25.5 
2 375 25.0 
3 350 22.5 
4 290 26.5 
5 260 26.0 
6 240 28.5 
7 215 27.0 
9 195 27.0 
11 190 25.5 
12 187 25.0 
15 185 25.5 

ที่มา :   Rao (2000) 

Tawfiq และ Nalbantoglu [6] ใช้ว ิธ ีการทดสอบแรงเฉือน
แบบโดยตรง และทำการทดสอบท้ัง 2 แบบ คือ แบบหดตัวบางส่วน-
บวมตัวเต็มที่ และ แบบหดตัว-บวมตัวเต็มที่ ดังรูปที่ 5 ในรอบท่ี 1 
และ 2 การบวมตัวของดินจะลดลง แต่พอรอบที่ 3 ดินมีการบวมตัว
ขึ้นเร่ือยๆ พอเข้ารอบที่ 5 การบวมตัวจะคงท่ี นักวิจัยอธิบายว่าดินที่
ใช้ทดสอบนั้นเกิดรอยแตกเล็กๆ (Macro Crack) ขึ้นภายใน ทำให้
รอบต่อๆ ไป มีน้ำเข้ามาแทนในช่องว่าง จึงเกิดการบวมตัวเพ่ิมขิ้น 

 
รูปที่ 5 กราฟแสดงศักยภาพการบวมตัวภายใต้การทดสอบ

แบบหดตัวบางส่วน-บวมเต็มที่ และ แบบหดตัว-บวม
ตัวเต็มที่ ตามจำนวนรอบทดสอบ 

ที่มา :   Tawfiq และ Nalbantoglu (2009) 

4. การวิเคราะหเ์สถียรภาพในสภาวะเปียกสลับแห้ง 

การวิเคราห์เสถียรภาพลาดชันเขื่อน จะพิจารณารวมกับการ
วิเคราะห์การไหลซึม ด้วยโปรแกรม GeoStudio ซึ่งได้รวบรวมและ
สรุปคุณสมบัติของวัสดุไว้ดังแสดงในตารางที่ 4 จาก สุทธิศักดิ์และ
คณะ (2563) 

ตารางท่ี 4 คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

วัสดุ 
sat 

(kN/m3) 
k 

 (cm/s) 
c  

(kPa) 

(°) 

แกนดิน
เหนียว 

19.40 1.11x10-5 25.88 14.38 

เปลือกเขื่อน 19.00 3.67x10-4 30.42 9.15 
ชั้นวัสดุกรอง 17.93 2.63x10-3 0 35.00 
ดินฐานราก 16.68 1x10-5 11.00 36.70 
ชั้นดินฐาน
รากโปร่งน้ำ 

22.00 1x10-4 0 30.00 

บริเวณลำน้ำเดิมมีมาตรวัดความดันน้ำ (Piezometer) ติดต้ัง
อยู่ภายในตัวเขื่อนที่หน้าตัด 3+650 และด้านท้ายมีบ่อวัดระดับน้ำ
ใต้ดิน (Observation Well, OW) หมายเลข OW4 แสดงระดับน้ำ
ใต้ดิน ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามระดับน้ำในอ่างฯในช่วงเวลาที่มีน้ำท่วม
ด้านท้ายเขื่อน และมาตรวดัความดันน้ำที่ติดต้ังไว้ภายในตัวเขื่อน ใน
บริเวณด้านท้ายน้ำมีระดับน้ำสูงขึ้นตามระดับน้ำในอ่างและระดับน้ำ
ท่วม โดยเฉพาะในปีพ.ศ. 2553  ที่ระดับน้ำในอ่างฯ ขึ้นสูงสุดที่ 
+44.24 ม.รทก. คือมาตรวัดความดันน้ำ P4, P5, P7 และ P8 ที่
ติดต้ังอยู่บริเวณใกล้ชั้นกรองน้ำ (Filter) ดังรูปที่ 6 แสดงค่าระดับน้ำ
ยกตัวสูงขึ้นผิดปกติ ที่อาจมีสาเหตุจากอิทธิพลของระดับน้ำท่วมสูง
ด้านท้ายเขื่อน 

รูปที่ 6 ตำแหน่งมาตรวัดความดันน้ำ (Piezometer) ของ 
P4, P5, P7 และ P8 

ผลการวิเคราะห์การไหลซึมของหน้าตัด 3+650 นั้น พบว่าค่า
ศักย์น้ำรวม (Piezometric Head) ที่ได้จากแบบจำลองมีค่าต่ำกว่า
ค่าจริงเพียงเล็กน้อย แต่ก็มีลักษณะรูปร่างคล้ายกับ P4, P5, P7 
และ P8 แต่เมื่อจำลองให้ระดับน้ำด้านท้ายไม่มีการเปลี่ยนแปลง
กลับพบว่าค่าศักย์น้ำรวมไม่มีการยกตัวขึ้น จึงสรุปได้ว่าตัวเขื่อนด้าน
ท้ายน้ำถูกรบกวนจากน้ำท่วม ดังรูปที่ 7 
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รูปที่ 7 กราฟแสดงศักย์น้ำจาก P4 และจากผลการวิเคราะห์

แบบจำลอง 

จากงานวิจัยของ Rao [5] พบว่าหลังจากการทดสอบแบบใน
สภาวะเปียกสลับแห้ง เมื่อผ่านไปจุดนึงแล้วค่ากำลังรับแรงเฉือนจะ
เริ่มคงที่ ดังแสดงในตารางที่ 2 และ 3 นั้น รอบที่ 1 เปรียบเทียบกับ
รอบที่มีค่าคงที่แล้ว ค่าความเชื่อมแน่นระหว่างเม็ดดิน (Cohesion) 
ค่าจะลดลงประมาณ 40-50 % ส่วนค่าค่ามุมเสียดทาน (Friction 
Angle) ของตัวอย่าง A3 ลดประมาณ 30% และตัวอย่าง A6 ค่า
แทบจะไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงได้วิเคราะห์แบบจำลองการไหลซึม
แบบ Transient โดยใช้ข้อมูลของระดับน้ำปี 2553 แล้วจึงนำไป
วิเคราะห์เสถียรภาพของลาดชันต่อ ซึ่งในกรณีที่ 1 คือใช้ค่า c’ และ 
’ จากตารางที่ 4 โดยกำหนดให้เป็น 100%, กรณีที่ 2 ใช้ค่า c’ ที่ 
50% และ ’ ที่ 100% และในกรณีที่ 3 ใช้ c’ ที่ 50% และ ’ ที่ 
30%ดังแสดงในตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 5 ค่ากำลังรับแรงเฉือนที่จะนำไปใช้ในแบบจำลอง 

กรณีที่ c’ (kN/m2) ’ () 
1 25.88 14.38 
2 12.94 14.38 
3 12.94 10.07 

 

 
รูปที่ 8 พ้ืนที่เปียกสลับแห้งของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 

ในการปรับค่ากำลังรับแรงเฉือนในแบบจำลองนั้น จะทำการ
ปรับค่าเฉพาะช่วงที่อยู่ในพื้นที่เปียกสลับแห้งในแกนเขื่อนที่ได้จาก
การวิเคราะห์การไหลซึม เนื่องจากแกนเข่ือนเป็นดินบวมตัว เมื่อโดน

น้ำจะทำให้ดินบวมตัวและเมื่อแห้งจะทำให้เกิดรอยแตกได้ ดังรูปที่ 
8 เมื่อนำมาช่วงพื้นที่นั้นมาปรับใส่แบบจำลองจะได้ดังรูปที่ 9 เพ่ือ
จะนำไปวิเคราะห์แบบจำลองต่อ 

รูปที่ 9 พ้ืนที่เปียกสลับแห้งที่ใช้ในแบบจำลอง 

เนื่องจากแบบจำลองการวิเคราะห์เสถียรภาพลาดชันเขื่อนนั้น
จะวิเคราะห์ร่วมกับการวิเคราะห์แบบจำลองการไหลซึมแบบ 
Transient เพื ่อให้เห็นถึงการขึ ้น-ลงของระดับน้ำในอ่างฯ ซึ ่งใน
บทความนี้จะแสดงผลการวิเคราะห์เสถียรภาพลาดชันเขื่อน ดังรูปที่ 
10 ถึง 12 จะเห็นได้ว่าในเมื่อระดับน้ำในอ่างฯ เท่ากัน กรณีที่ 3 มี
ค่าอัตราส่วนความปลอดภัยต่ำที่สุด ต่อมาในรูปที่ 13 ถึง 15 เมื่อนำ
ระดับน้ำในอ่างฯ มาแสดงเป็นกราฟร่วมกับค่าอัตราส่วนความ
ปลอดภัยจะเห็นว่าที ่ระดับน้ำเดียวกันจะมีค่าอัตราส่วนความ
ปลอดภัยที ่ต่างกัน ซึ ่งในกรณีที ่ระดับน้ำในอ่างฯ ลดลงจะมีค่า
อัตราส่วนความปลอดภัยต่ำกว่าในกรณีที่ระดับน้ำในอ่างฯ เพิ่มขึ้น 
ดังนั้นได้สรุปค่าอัตราส่วนความปลอดภัยของแต่ละกรณีไว้ในตาราง
ที่ 6 

 
รูปที่ 10 ค่าอัตราส่วนความปลอดภัยของลาดชันเขื ่อน ที่

ระดับน้ำ +34.49 ม.รทก. ของกรณีที่ 1 

 
รูปที่ 11 ค่าอัตราส่วนความปลอดภัยของลาดชันเขื ่อน ที่

ระดับน้ำ +34.49 ม.รทก. ของกรณีที่ 2 
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รูปที่ 12 ค่าอัตราส่วนความปลอดภัยของลาดชันเขื ่อน ที่

ระดับน้ำ +34.49 ม.รทก. ของกรณีที่ 3 

 
รูปที่ 13 กราฟแสดงค่าอัตราส่วนความปลอดภัยของลาดชัน

เขื่อนกับระดับน้ำในอ่างฯ ของกรณีที่ 1 

 
รูปที่ 14 กราฟแสดงค่าอัตราส่วนความปลอดภัยของลาดชัน

เขื่อนกับระดับน้ำในอ่างฯ ของกรณีที่ 2 

 
รูปที่ 15 กราฟแสดงค่าอัตราส่วนความปลอดภัยของลาดชัน

เขื่อนกับระดับน้ำในอ่างฯ ของกรณีที่ 3 

ตารางท่ี 6 ค่าอัตราส่วนความปลอดภัยของลาดชันเขื่อน ที่ระดับน้ำ
ต่างๆ 

วันที่ 
ระดับน้ำ  
(ม.รทก.) 

ค่าอัตราส่วนความปลอดภัย 
1 2 3 

1 ม.ค. 2553 +42 1.876 1.800 1.742 
21 ก.พ. 2553 +40 1.724 1.654 1.601 
2 เม.ย. 2553 +38 1.590 1.527 1.479 
2 พ.ค. 2553 +36 1.486 1.428 1.385 
31 ก.ค. 2553 +34.49 1.440 1.390 1.350 
14 ส.ค. 2553 +36 1.510 1.452 1.409 
22 ส.ค. 2553 +38 1.593 1.532 1.483 
9 ก.ย. 2553 +40 1.747 1.676 1.620 
27 ก.ย. 2553 +42 1.908 1.836 1.774 
21 ต.ค. 2553 +44.19 2.117 2.035 1.978 
24 ธ.ค. 2553 +42 1.899 1.826 1.767 

สำหรับผลการวิเคราะห์เสถียรภาพลาดชันเขื่อน ในกรณีที่ 1 ที่
ระดับน้ำต่ำสุด +34.49 ม.รทก. มีค่าอัตราส่วนความปลอดภัย
เท่ากับ 1.440 กรณีที่ 2 มีค่าอัตราส่วนความปลอดภัยเท่ากับ 1.390 
และกรณีที่ 3 มีค่าอัตราส่วนความปลอดภัยเท่ากับ 1.350  ซึ่งทั้ง 3 
กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ของค่าอัตราส่วนความปลอดภัยที่ยอมรับได้ คือ 
1.5 ดังตารางที่ 7  
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ตารางท่ี 7 เกณฑ์ค่าอัตราส่วนความปลอดภัยที่ยอมรับได้ ในสภาวะ
ปกติ 

ที่ กรณี 
ค่าอัตราส่วนความ

ปลอดภัยที่ยอมรับได้ 
1 หลังก่อสร้างแล้วเสร็จ 1.3 
2 ระดับน้ำสูงสุด 1.5 
3 ระดับน้ำปกติ 1.5 
4 ระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็ว 1.3 
5 ระดับน้ำปานกลาง 1.5 

ที่มา :  วรากร ไม้เรียง (2542) 

5. สรุป 

จากผลการวิเคราะห์เสถียรภาพลาดชันเขื่อนนั้น ในกรณีที่ 1 
คือใช้ค่า c’ เท่ากับ 25.88 kN/m2 และค่า ’ เท่ากับ 14.38  และ
กรณีที ่ 2 คือใช้ค่า c’ เท่ากับ 12.94 kN/m2 และค่า ’ เท่ากับ 
14.38  เมื ่อระดับน้ำในอ่างฯ ลดต่ำลงน้อยกว่า +38 ม.รทก.  
ค่าของอัตราส่วนความปลอดภัยต่ำกว่าเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ส่วนใน
กรณีที ่ 3 คือใช้ค่า c’ เท่ากับ 12.94 kN/m2 และค่า ’ เท่ากับ 
10.07  เมื่อระดับน้ำในอ่างฯ ลดต่ำลงน้อยกว่า +40 ม.รทก. ค่า
ของอัตราส่วนความปลอดภัยต่ำกว่าเกณฑ์ที่ยอมรับได้ อย่างไรก็ตาม
ยังต้องมีการพิจารณาอีกหลายประเด็น เช่น การเปล่ียนแปลงรูปร่าง
ของดินบวมตัวที่อยู่ในสภาวะเปียกสลับแห้ง 

6. กิตติกรรมประกาศ 

ผู้เขียนขอขอบคุณหน่วยวิจัยความปลอดภัยเขื่อน ศูนย์วิจัยและ
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บทคัดย่อ 

การออกแบบโครงสร้างสะพานภายใต้แรงแผ่นดินไหวด้วยระบบแยกฐาน (Isolated bridge system) สามารถช่วยลดผลกระทบที่เกิดจากแรง
กระทำได้เป็นอย่างดี แต่ในขณะเดียวกันกลับทำให้โครงสร้างสะพานส่วนบนเกิดการเคล่ือนตัวที่มากขึ้นเป็นผลให้เกิดการชนกันระหว่างชิ้นส่วน และ
เกิดการวิบัติจากระยะรองรับช่วงสะพานที่ไม่เพียงพอ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาผลตอบสนองของชิ้นส่วนโครงสร้างสะพานที่ถูกออกแบบ
ด้วยระบบดังกล่าว โดยมีการปรับปรุงโครงสร้างสะพานด้วยการติดตั้งเหล็กเดือยเป็นอุปกรณ์ยึดรั้งเพื่อป้องกันการชนกันของชิ้นส่วนโครงสร้าง
สะพานส่วนบน ซึ่งจะทำการวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธีการไฟไนต์อิลิเมนต์ โดยใช้โปรแกรม SAP2000 การศึกษาเลือกพิจารณาสะพานตัวอย่างจาก
แบบมาตรฐานโครงสร้างสะพานของกรมทางหลวง ซึ่งเป็นสะพานแบบคานคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ มีความยาวช่วงเสา 20 เมตร ทั้งหมด 5 ช่วง  
มีการติดตั้งแผ่นยางรองคานสะพาน (Elastomeric bearing) เป็นอุปกรณ์แยกฐาน และสมมติว่าเป็นสะพานที่ตั ้งอยู ่ในจังหวัดเชียงใหม่ของ 
ประเทศไทย นอกจากนี้จะทำการคัดเลือกคลื่นแผ่นดินไหวจากฐานข้อมูลของศูนย์วิจัยด้านแผ่นดินไหวแห่งแปซิฟิก โดยชุดคลื่นแผ่นดินไหวจะมี
ขนาด 5.7 ถึง 6.5 และมีระยะทางจากแหล่งกำเนิดถึงสถานีตรวจวัดไม่เกิน 30 กิโลเมตร หลังจากทำการสร้างแบบจำลองโครงสร้างสะพานจะทำ
การวิเคราะห์โครงสร้างเชิงพลศาสตร์ ด้วยวิธีการวิเคราะห์การตอบสนองไม่เชิงเส้นแบบประวัติเวลาเพ่ือเปรียบเทียบผลการตอบสนองของโครงสร้าง
ระหว่างโครงสร้างสะพานเดิม กับโครงสร้างสะพานที่ถูกปรับปรุง จากผลการวิเคราะห์พบว่าเหล็กเดือยช่วยให้ระยะการเคลื่อนตัวและแรงกระแทก
ระหว่างชิ้นส่วนของโครงสร้างสะพานส่วนบนมีค่าน้อยลง แต่ในทางกลับกันผลตอบสนองและแรงปฏิกิริยาบริเวณฐานเสาตอม่อมีค่าสูงมากขึ้น  
คำสำคัญ: ระบบสะพานแบบแยกฐาน, ผลกระทบจากการชนกันของชิ้นส่วนโครงสร้าง, แผ่นยางรองคานสะพาน, เหล็กเดือย, การวิเคราะห์การ
ตอบสนองของโครงสร้างไม่เชิงเส้นแบบประวัติเวลา 

 

Abstract 

Isolated bridge systems under earthquake excitation can minimize certain effects, but the superstructure induces greater 
displacement, posing the risk of pounding effect and failure in an unseating situation. This research aimed to learn about the 
seismic behavior of bridge elements designed using the isolated bridge system under earthquake excitation and improved the 
bridge by adding dowel bars as restrainers to prevent the pounding effect. The structural responses were obtained using the 
finite element analysis method, which used the SAP2000 software. The study considered bridge examples from the standard 
bridge plan from the Department of Highway (DOH). The bridge was a prestressed concrete I-girder bridge with a span length 
of 20 m for 5 spans and installed Elastomeric bearings as isolating devices. The bridge was assumed to establish in Chiang-Mai 
(Thailand). The earthquake waves were selected from the database of the Pacific Earthquake Engineering Research Center 
(PEER). The ground motion sets had a magnitude of 5.7 to 6.5, and the distance from the source to the measuring station was 
less than 30 kilometers. After the bridge structure model was constructed, the structural analysis was performed by a dynamic 
method with Nonlinear response time history analysis (NLRHA). This analytical method was set up to compare the response 
between the original structure and the retrofitted structure with restrainer by using dowel bars. The results show that the 
dowel bars can reduce the superstructure displacement and pounding force, but the piers have the increase in the reaction. 
Keywords: Isolated bridge system, Pounding effect,  Elastomeric bearing, Dowel bar, Nonlinear response time history analysis 
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1. บทนำ 

เหตุการณ์แผ่นดินไหวในอดีตที่รุนแรง เช่น แผ่นดินไหว San 
Fernando (1971), Northridge (1994) ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
แผ่นดินไหว Kobe (1995) ในญี่ปุ่น และแผ่นดินไหว Chi-Chi ใน
สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้สร้างความเสียหายต่อโครงสร้างสะพาน 
ส่งผลให้เกิดการวิบัติของชิ้นส่วนต่าง ๆ ภายในโครงสร้างจนไปถึง
การว ิบ ัต ิของโครงสร้างสะพานทั ้งหมด [1] จากการทบทวน
วรรณกรรมพบว่าในอดีตมีงานวิจัยจำนวนมากถูกคิดค้นและพัฒนา
เพื่อนำเสนอวิธีการต่าง ๆ ในการบรรเทาผลกระทบจากแผ่นดินไหว 
เช ่น งานว ิจ ัยของ Li and Conte [2]; Priestley at el. [3] ได้
นำเสนอผลการตอบสนองของโครงสร้างสะพานที่ถูกออกแบบด้วย
ระบบแยกฐาน  ( Isolated bridge system) โดยทำการต ิด ต้ั ง
อุปกรณ์แยกฐาน (Isolator) ซึ่งผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าระบบดังกลา่ว
ทำให้ค่าคาบการสั่นธรรมชาติมีค่าเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ค่าความเร่ง
ตอบสนองจากแรงแผ่นดินไหวลดลง ผลดังกล่าวสามารถช่วยลดผล
การตอบสนองอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากแรงแผ่นดินไหว ณ บริเวณเสา
ตอม่อของโครงสร้างสะพานส่วนล่างได้เป็นอย่างดี เช่น ค่าแรงเฉือน
และค่าโมเมนต์ดัดที่ฐานของเสาตอม่อ ซึ่งจะทำให้การวิบัติของ
โครงสร้างสะพานส่วนล่างเป็นไปได้ยากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันการ
ติดตั้งอุปกรณ์ Isolator กลับส่งผลกระทบทำให้โครงสร้างสะพาน
ส่วนบนมีระยะการเคลื่อนตัวมากขึ้น ทำให้เกิดการกระแทกระหว่าง
ช ิ ้นส ่วนของโครงสร ้างสะพานส ่วนบน โดย Jankowski and 
Mahmoud [4] ได้นำเสนอผลการวิเคราะห์โครงสร้างสะพานที่ได้
พิจารณาถึงผลกระทบจากการกระแทก ซึ ่งจะพบว่าผลของการ
กระแทกจะทำให้ค ่า Relative displacement ของโครงสร ้าง
สะพานส่วนบนเพิ่มสูงขึ้น และการเคลื่อนที่ของโครงสร้างส่วนบน
อาจทำให้ชิ้นส่วนโครงสร้าง เช่น คานสะพาน, พ้ืนสะพาน เคล่ือนตัว
ออกจากจุดรองรับซึ่งจะทำให้โครงสร้างดังกล่าวพังถลายลงมา [3] 

การเคลื่อนตัวของโครงสร้างสะพานส่วนบนนำมาซึ่งการวิบัติ
จากระยะรองรับช่วงสะพานที่ไม่เพียงพอ การวิบัติดังกล่าวทำให้มี
งานวิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น เช่น งานวิจัย
ของ  Abdel Raheem [5] ; Liu and Gao [6] ได ้ทำการศ ึกษา
สะพานที่ถูกติดตั้งอุปกรณ์ยึดรั้งเพิ่มเติมเพื่อลดระยะการเคลื่อนตัว
ของโครงสร้างสะพานส่วนบน โดย 

Liu และ Gao [6] ได้นำแท่งเหล็กมาใช้เป็นอุปกรณ์ยึดร้ัง
ระหว่างคานสะพานและเสาตอม่อ ซึ่งวัสดุประเภทเหล็กมีความ
เหนียวสามารถช่วยต้านทานไม่ให้คานสะพานเกิดการเคลื่อนตัวที่
มากเกินไปและพฤติกรรมแบบไม่เชิงเส้นของแท่งเหล็กยังสามารถ
ช่วยสลายพลังงานที่เกิดจากแรงแผ่นดินไหวได้อีกด้วย 

ปัญหาการวิบัติจากระยะรองรับช่วงสะพานท่ีไม่เพียงพอ ซึ่งเป็น
ผลจากการตอบสนองของโครงสร้างสะพานท่ีถูกออกแบบด้วยระบบ
แยกฐาน เป็นส่วนสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างสะพาน 

และเป็นที่มาในการศึกษาวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยจึงได้นำแนวคิดการเสริม
เหล็กเส้นรับแรงเฉือนหรือเหล็กเดือย มาใช้ติดตั้งเป็นอุปกรณ์ยึดร้ัง 
โดยจะเลือกใช้เหล็กข้ออ้อย ขนาด 25 มิลลิเมตร ติดตั้งควบคู่ไปกับ
อุปกรณ์แยกฐาน ซึ่งเป็นแผ่นรองคานสะพานประเภท Elastomeric 
bearing เพื ่อช่วยลดผลการตอบสนองจากแรงแผ่นดินไหว และ
ป้องกันการเกิดการวิบัติแบบ Unseating เนื่องจากเหล็กเดือยเป็น
ชิ ้นส่วนในงานก่อสร้างที ่ใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย 
พฤติกรรมของเหล็กเดือยมีลักษณะคล้ายคลึงกับแท่งเหล็กที่เคยถูก
นำมาใช้เป็นอุปกรณ์ Restrainer โดยการติดตั้งเหล็กเดือยจะติดต้ัง
ในลักษณะคล้ายคลึงกับการติดตั้งแท่งเหล็กจากงานวิจัยของ Liu 
and Gao [6] ซึ ่งถูกติดตั ้งบนโครงสร้างสะพานยึดระหว่างคาน
สะพานและเสาตอม่อ ลักษณะการติดตั้งอุปกรณ์ยึดรั้งร่วมกับแผ่น
ยางรองคานสะพานจะมีลักษณะดังรูปที่ 1.1  

 
รูปที่ 1.1  แบบจำลองแสดงการติดต้ังอุปกรณ์ยึดร้ัง 

(Restrainer) โดยใช้เหล็กเดือย 

2. การจำลองโครงสร้างสะพาน 

การจำลองโครงสร้างสะพานจะเลือกใช้การจำลองด้วยวิธีการ 
ไฟไนต์อิลิเมนต์ ซึ่งจะจำลองเป็นโครงสร้างสามมิติผ่านโปรแกรม 
SAP2000 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1. โครงสร้างสะพานทีใ่ช้ในการศึกษา 

โครงสร้างสะพานที่เลือกศึกษาเป็นโครงสร้างสะพานแบบคาน
คอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ เลือกใช้แบบมาตรฐานโครงสร้างสะพาน
ของกรมทางหลวง (2558) ลักษณะของโครงสร้างสะพานโดยรวม 
จะมีความยาวช่วงเสา 20 เมตร กว้าง 8 เมตร มีช่วงสะพานทั้งหมด 
5 ช่วง โครงสร้างสะพานดังกล่าวจะไม่มีการวางตัวแบบเฉียง โดย 
Skew angle จะมีค่าเท่ากับ 0 องศา ชิ้นส่วนของโครงสร้างย่อย ๆ 
จะประกอบไปด้วย โครงสร้างสะพานส่วนบน ได้แก่ คานสะพาน, 
พื้นสะพาน โครงสร้างสะพานส่วนล่าง ได้แก่ คานรัดเสาตอม่อ และ
เสาตอม่อ สูง 10 เมตร สำหรับส่วนเชื ่อมต่อระหว่างโครงสร้าง
ส่วนบนและส่วนล่าง จะมีแผ่นรองคานสะพาน โดยได้เลือกใช้เป็น 
Elastomeric bearing สำหรับส่วนปลายทั้งสองฝั่งของโครงสร้าง
สะพานจะมีตอม่อริม ซึ่งเป็นโครงสร้างตอม่อริมแบบ Seat-type 
abutment โดยรายละเอียดของโครงสร้างจะแสดงให้เห็นดังรูปที่ 
2.1 
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2.2. การสร้างแบบจำลองโครงสร้างสะพานส่วนบนและล่าง 

โครงสร้างสะพานส่วนบน จะประกอบไปด้วยแผ่นพื้นสะพาน 
และคานรองรับแผ่นพื้น ซึ่งจะพิจารณาน้ำหนักแผ่นพื้นผ่านแรง
กระทำแบบสม่ำเสมอกระทำต่อคานด้านล่าง โดยคานดังกล่าวจะ
เล ือกใช ้เป ็นอิล ิเมนต์ประเภท Linear-elastic beam-column 
สำหรับคานรัดเสาตอม่อ จะถูกพิจารณาให้เป็นชิ้นส่วนที่มีพฤติกรรม
แบบเชิงเส้น โดยเลือกใช้อิลิเมนต์เช่นเดียวกับคานรองรับแผ่นพ้ืน 
สำหรับการจำลองเสาตอม่อจะเลือกใช้ Fiber element โดยใน
บริเวณจุดหมุนพลาสติกจะพิจารณาเป็นพฤติกรรมแบบไม่เชิงเส้น 
ในขณะที่บริเวณทั่วไปของเสาตอม่อนอกเหนือจุดหมุนพลาสติก จะ
ถูกจำลองด้วย Elastic frame element สำหรับระยะของจุดหมุน
พลาสติก จะอ้างอิงสูตรการคำนวนจากมาตรฐาน Caltrans (2013) 
[7] ดังสมการที่ (1) 

𝐿  0.08𝐿 0.022𝑓 𝑑  , 𝐿 0.044𝑓 𝑑     (1) 

เมื่อ Lp คือระยะจุดหมุนพลาสติก, fye คือ กำลังจุดครากของเหล็ก
เสริมที่คาดหวัง และ dbl คือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเสริม
ตามยาว 

สำหรับการจำลองโครงสร้างสะพานส่วนล่างได้มีการสอบเทียบ
แบบจำลองเพื่อเช็คความถูกต้องและความเหมาะสมในการใช้งาน
แบบจำลองส่วนของโครงสร้างดังกล่าวโดยทำการจำลองและ
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SAP2000 โดยทำการเปรียบเทียบผลการ
ตอบสนองของโครงข้อแข็งกับผลการทดสอบภายใต้แรงกระทำ
แบบวัฏจักรจากงานวิจัยของ Anil and Altin [8] จากการสอบ
เทียบพบว่าผลการตอบสนองของโครงข้อแข็งมีลักษณะใกล้เคียงกับ
ผลการทดสอบ แสดงให้เห็นดังรูปที่ 2.2 ผลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึง
ข ้อจำกัดในการวิเคราะห์แบบไม่เช ิงเส้นของแบบจำลอง เมื่อ
พิจารณาจากกราฟฮีสเทอรีซีสจะพบว่าการสลายพลังงานที่เกดิขึ้นมี
ค่ามากกว่าความเป็นจริง  

 
 

 

 
รูปที่ 2.2  ผลการตอบสนองของโครงข้อแข็งภายใต้แรงกระทำ

แบบวัฏจักร [8, 9] 

2.1. การสร้างแบบจำลองรอยต่อระหว่างชิ้นส่วน 

งานวิจัยนี้เลือกจำลองรอยต่อระหว่างชิ้นส่วน (Gap element) 
ด้วย แบบจำลอง Linear spring ดังร ูปท ี ่ 2.3 a.) แบบจำลอง
ดังกล่าวจะเกิดแรงกระทำเมื่ออิลิเมนต์หดตัวเกินกว่าระยะช่องวา่งที่
กำหนด (d0) โดยแรงกระทำนี้เปรียบเสมือนแรงกระแทกระหว่าง
ชิ้นส่วนของโครงสร้างซึ่งจะมีความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับระยะการ
เคล่ือนตัวของอิลิเมนต์ ดังสมการท่ี (2) 

𝑓  𝑘 𝑑 𝑑  𝑖𝑓 𝑑 𝑑 0
0            𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒

            (2) 

𝑘 𝑛                                                        (3) 

เมื่อ d คือ การเคลื่อนตัวของอิลิเมนต์, d0 คือ ระยะช่องว่าง, E, A, 
L คือ ค่าคุณสมบัติของวัสดุและหน้าตัดของชิ้นส่วนที่อยู ่บริเวณ
รอยต ่อช ่องว ่าง และ n ค ือ ค ่าอ ัตราส ่วนของสต ิฟเนสของ  
Gap element [10] 
     สำหรับค่าสติฟเนสของ Gap element จะพิจารณาจากผลของ
แรงตามแนวแกนซึ่งจะสอดคล้องไปกับค่าสติฟเนสตามแนวแกน 
(Axial stiffness) ของช ิ ้นส ่วนโครงสร ้างท ี ่อย ู ่บร ิ เวณรอยต่อ 
ดังสมการที ่ (3) โดยค่าอัตราส่วน n Huo and Zhang [11] ได้
แนะนำให้ใช้ค่า n เท่ากับ 16 และ 10 สำหรับช่วงรอยต่อระหว่าง
ชิ้นส่วนคานสะพาน และรอยต่อระหว่างคานสะพานกับตอม่อริม
ประเภท Seating ตามลำดับ 

 
รูปที่ 2.1 โครงสร้างสะพานท่ีใช้ในการศึกษา 
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2.2. การสร้างแบบจำลองแผ่นรองคานสะพาน 

การจำลองแผ่นรองคานสะพาน จะเลือกพิจารณาในช่วงที่ 
แผ่นรองมีพฤติกรรมแบบยืดหยุ่น (Elastic) โดยจะเลือกใช้แผ่นยาง
ที่มีค่า ค่าโมดูลัสของแรงเฉือน เท่ากับ 0.64 MPa โดยจะพิจารณา
คุณสมบัติที่สำคัญได้แก่ค่าสติฟเนสในแนวดิ่ง (Kv) และแนวราบ (Kh) 
ซึ่งคำนวณได้จากสมการที่ (4) และ (5) ตามลำดับ [12] 

𝐾                                     (4) 

𝐾                                      (5) 

เมื่อ Ec คือ ค่าโมดูลัสจากผลของแรงอัด, A คือ พื้นที่หน้าตัดของ
แผ่นรอง, tr คือ ความหนาของแผ่นยางทั้งหมดที่อยู่ในแผ่นรอง และ 
G คือ ค่าโมดูลัสความเฉือนของแผ่นยาง 

2.3. การสร้างแบบจำลองของเหล็กเดือย 

การจำลองเหล็กเดือยจะพิจารณาพฤติกรรมแบบไม่เชิงเส้น โดย
กำหนดให้ใช้แบบจำลองพฤติกรรมฮีสเทอรีซีสแบบ Kinematic 
แบบจำลองประเภทน้ีเหมาะกับวัสดุที่มีความเหนียวและคำนึงถึง
การสลายพลังงานจากการครากของชิ้นส่วน [10] ความสัมพันธ์
ระหว่างแรงกระทำกับการเคลื่อนตัวในแนวราบที่นำไปใช้ในการ
จำลอง จะเลือกใช้กราฟแสดงความสัมพันธ์แบบ Bilinear ของเหล็ก
ข ้ออ ้อยขนาด 25 mm ซึ ่งอ ้างอ ิงมาจากผลการทดสอบการ
ตอบสนองของเหล็กที ่ติดตั ้งระหว่างชิ ้นส่วนจำลองคานกับเสา 

โดยมีแผ่นยางรองรับภายใต้แรงกระทำแบบวัฏจักรดังรูปที่ 2.4 [13] 
นอกจากนี ้ยังทำการสอบเทียบแบบจำลองซึ ่งจะตรวจสอบ

พฤติกรรมของแบบจำลองเหล็กเดือย โดยพบว่าความสัมพันธ์
ระหว่างแรงกระทำกับการเคลื่อนตัวในแนวราบมีลักษณะใกล้เคียง
กับผลการทดสอบที่นำมาอ้างอิงโดยพิจารณาได้จากกราฟเส้นสีดำ
ในรูปที ่ 2.4 และกราฟดังกล่าวแสดงให้เห ็นว ่าเหล็กเด ือยมี
ความสามารถในการเสียรูปร่างแบบพลาสติกซึ ่งเป็นผลให้คาน
ด้านบนสามารถท่ีจะขยับเคล่ือนตัวได้  

 
รูปที่ 2.4  พฤติกรรมฮีสเทอรีซีสของเหล็กเดือยจากการทดสอบ

แบบวัฏจักร [13] 

 
 
 

 
รูปที่ 2.2 แบบจำลองโครงสร้างสะพาน 

 
รูปที่ 2.3 ประวัติเวลาความเร่งของพ้ืนดิน สำหรับใช้ในการวิเคราะห์แผ่นดินไหวในจังหวัดเชียงใหม่ 
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2.4. การสร้างแบบจำลองของตอม่อริม 

การจำลองตอม่อริมจะเลือกแบบจำลองประเภท Simplified 
abutment โดยจะมีส่วนประกอบดังรูปที่ 2.6 แบบจำลองดังกล่าว
จะมีการกำหนดการตอบสนองแบบไม่เชิงเส้นใน 2 ทิศทาง คือ 
แนวยาว  และแนวขวาง  สำหร ับแนวด ิ ่ งจะพ ิจารณาเฉพาะ 
ค่าสติฟเนส (Kv) ของแผ่นรองคานสะพาน โดยในแนวยาวและแนว
ขวางจะมีการจำลองพฤติกรรมของดินถมที่กระทำต่อตอม่อริม ซึ่ง
พฤต ิกรรมด ั งกล ่ าวจะอ ้ า งอ ิ งการคำนวณจากมาตรฐาน  
Caltrans (2013) [7] ดังสมการที่ (6) และ (7) นอกจากนี้ผลการ
ตอบสนองในแนวยาวจะพิจารณาถึงผลของช่องว่าง และจะไม่ได้
คำนึงถึงผลของการต้านทานแรงเฉือนของแผ่นรองคานสะพาน 

𝐾 𝐾 𝑊
.

                    (6) 

𝑃 𝐴 239
.

                    (7) 

เมื ่อ Ki คือ ค่าสติฟเนสเริ ่มต้น โดยกำหนดให้มีค่าเท่ากับ 28.7 
kN/mm/1m, W คือ ความกว้างของกำแพงกันดิน, h คือ ความสูง
ของกำแพงกันดิน, Ae คือ พ้ืนที่ประสิทธิผลของกำแพงกันดิน 

 
รูปที่ 2.6 แบบจำลองตอม่อริมแบบ Simplified abutment [14] 

3. คลื่นแผน่ดินไหวที่เลือกใช้ในการศึกษา 

ประวัติเวลาความเร่งของพื้นดินจะถูกนำไปปรับแก้ก่อนใช้ใน
การวิเคราะห์ เพื่อให้สอดคล้องกับการสั่นไหวของพื้นดินที่เกิดขึ้นใน
ตำแหน่งที่ตั้งของโครงสร้าง โดยจะทำการแปลงคลื่นแผ่นดินไหวให้
เป็นกราฟผลการตอบสนองเชิงสเปกตรัมและนำไปเทียบเคียงหรือ
จับคู่ (Match) กับสเปกตรัมความเส่ียงสม่ำเสมอ (Uniform hazard 
spectrum, UHS) สำหรับสเปกตรัมความเสี ่ยงสม่ำเสมอ เป็น
สเปกตรัมที่ได้มาจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวในเชิง
ความน่าจะเป็นตามมาตรฐาน ASCE 7-10 เมื่อพิจารณาจากรูปที่ 
3.1 จะพบว่าค่าสเปกตรัมของประวัติเวลาที่ถูกปรับแก้ (Matching 
spectrum) มีค่าใกล้เคียงกับสเปกตรัมเป้าหมาย สำหรับงานวิจัย
ฉบับนี้จะเลือกพิจารณาคลื่นแผ่นดินไหวเพียง 4 คู่ โดยจะถูกแทน
ชื่อเรียกด้วย GM1, GM2, GM3 และ GM4 ตามลำดับ โดยกราฟ
แสดงประวัติเวลาความเร่งของพื้นดิน ทั้ง 4 คลื่น สามารถพิจารณา
ได้จากรูปที่ 2.4 [15] 

รูปที่ 3.1  การเปรียบเทียบ สเปกตรัมปรับแก้ กับ สเปกตรัม
เป้าหมาย [15] 

4. วิธีการวิเคราะห์การตอบสนองของโครงสร้างสะพาน 

หลักจากดำเนินการสร้างแบบจำลองโครงสร้างสะพานใน
โปรแกรม SAP2000 เรียบร้อยแล้ว จะทำการวิเคราะห์โครงสร้าง 
โดยพิจารณาวิธีการวิเคราะห์เชิงพลศาสตร์ 2 วิธีการ ดังนี้ 

4.1. การวิเคราะห์การตอบสนองของโครงสร้างแบบโหมด 
(MODAL ANALYSIS) 

การวิเคราะห์การตอบสนองของโครงสร้างแบบโหมด สามารถ
แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะเชิงพลวัตรของโครงสร้างสะพาน เช่น  
ค่าคาบการสั่นธรรมชาติ และรูปร่างการสั่นไหวในแต่ละโหมด โดย
รูปร่างการสั่นไหวของโครงสร้างสะพานที่นำมาพิจารณาในงานวิจัย
นี้ จะเลือกพิจารณารูปร่างการสั่นไหวของโครงสร้างในทิศทางตาม
แนวยาว (Longitudinal translation) เป็นหลัก 

สำหรับการวิเคราะห์แบบโหมดจะเลือกใช้ระเบียบวิธีคำนวณ
เชิงตัวเลข (Numerical method) ด้วยวิธีการของ Rayleigh–Ritz 
หรือ Ritz Vector เพื่อลดทรัพยากรและระยะเวลาในการคำนวณ 
ซึ ่งการคำนวณด้วยวิธีการดังกล่าวมีผลลัพธ์ไม่แตกต่างจากการ
ค ำน วณด ้ ว ย  Eigen Vector [10] และจะพ ิ จ า รณา  Mode 
participation ratio ในแต่ละทิศทางการสั่นมีค่า 90% ผลลัพธ์ที่ได้
จากการวิเคราะห์แบบโหมดโดยเฉพาะค่าคาบการสั่นธรรมชาติ จะ
เป็นค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์การตอบสนองของโครงสร้าง
แบบประวัติเวลา 

4.2. การวิเคราะห์การตอบสนองของโครงสร้างแบบประวัติ
เวลา (RESPONSE HISTORY ANALYSIS) 

สำหรับการวิเคราะห์แบบประวัติเวลาจะพิจารณาเป็นวิธีการ
วิเคราะห์แบบไม่เชิงเส้น โดยได้เลือกใช้วิธีการคำนวณสำหรับ RHA 
ด้วยว ิธ ีการ Direct integration และพิจารณาค่าพาราม ิเตอร์
สำหรับใช้ในแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการ Newmark 
constant acceleration ถ้าการคำนวณเกิดปัญหาการลู ่เข้าของ
คำตอบ (Convergence problem) ให้เลือกใช้ค่าพารามิเตอร์ของ 
Hilber-Hughes-Taylor (HHT) แทน [14] สำหรับค่าความหน่วง
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ของโครงสร้างจะเลือกพิจารณาที่ค่าความหน่วง 5% และพิจารณา
เลือกค่าความหน่วงแบบ Rayleigh damping มาใช้ในการคำนวน
เพ่ือลดทอนทรัพยากรในการคำนวนให้เหมาะสม [10] 

5. ผลการวิเคราะห์การตอบสนองของโครงสร้างสะพาน 

ผลการวิเคราะห์การตอบสนองของโครงสร้างแบบโหมดพบว่า 
โครงสร้างสะพานก่อนการติดตั ้งเหล็กเดือยจะมีค่าคาบการส่ัน
ธรรมชาติในทิศทางตามแนวยาว 1.0140 วินาที และทิศทางตาม
แนวขวาง 0.6096 วินาที หลังทำการติดตั้งเหล็กเดือยจะมีค่าคาบ
การสั่นในทิศทางตามแนวยาวและแนวขวาง 0.8734 และ 0.4607 
วินาที โดยจะสังเกตเห็นว่าค่าคาบการสั่นหลังการติดตั้งเหล็กเดือยมี
ค่าลดน้อยลง เป็นผลมาจากค่าสติฟเนสของทั้งโครงสร้างมีค่าเพ่ิม
สูงขึ้น สำหรับผลการวิเคราะห์การตอบสนองของโครงสร้างแบบ
ประวัติเวลาจะพิจารณาผลการตอบสนองในทิศทางตามแนวยาว
เป็นหลัก ซึ ่งพบว่าหลังทำการติดตั ้งเหล็กเด ือยทำให้ผลการ
ตอบสนองของโครงสร้างสะพานมีการเปลี่ยนแปลง นอกจากการ
ปรับลดของค่าคาบการสั่นธรรมชาติแล้ว ยังมีผลอื่น ๆ เกิดขึ้น โดย
ตัวอย่างผลการตอบสนองจะมาจากคล่ืนแผ่นดินไหว GM2 ที่กระทำ
ต่อโครงสร้างสะพานในทิศทางตามแนวยาว  

เมื่อพิจารณาผลการตอบสนองของโครงสร้างสะพานในทิศทาง
ตามยาวจะพบว่า การเคล่ือนตัวของโครงสร้างสะพานส่วนบน
บริเวณช่วงกลางหรือช่วงที่ 3 ของสะพาน จะมีค่าการเคลื่อนตัว
สูงสุดทั ้งก่อนและหลังทำการติดตั ้งเหล็กเดือยอยู ่ที่ 64.00 และ 
55.68 มิลลิเมตร ตามลำดับ โดยมีการปรับลดลง 12.99% สำหรับ
ค่าการเคลื่อนตัวดังกล่าวในแต่ละช่วงเวลา สามารถพิจารณาได้จาก
รูปที่ 5.5 a.) และเมื่อพิจารณาคลื่นแผ่นดินไหวทั้ง 4 คลื่น จะพบ
แนวโน้มการลดลงทั้งหมด ดังรูปที่ 5.5 d.)  

การเคลื่อนตัวของโครงสร้างสะพานส่วนบนเป็นผลทำให้เกิด
การชนกันระหว่างชิ้นส่วนของโครงสร้าง โดยการชนกันดังกล่าวทำ
ให้เกิดแรงกระแทก เมื ่อทำการติดตั ้งเหล็กเดือยจะช่วยลดแรง
กระแทกที่เกิดขึ้นหรืออาจจะช่วยให้ไม่เกิดการชนกัน โดยพิจารณา
แรงกระแทกทั้งก่อนและหลังการติดตั้งเหล็กเดือยได้จากตารางที่ 
5.1 สำหรับตัวอย่างการเกิดแรงกระแทกในแต่ละช่วงเวลาสามารถ
พิจารณาได้จากรูปที่ 5.1  และเมื่อพิจารณาคลื่นแผ่นดินไหวทั้ง 4 
คล่ืน ดังรูปที่ 5.2 จะแสดงให้เห็นถึงการลดลงของแรงกระแทกสูงสุด
ที่พิจารณาทั้งโครงสร้างหลังการติดต้ังเหล็กเดือย 

 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 5.1 แรงกระแทกระหว่างชิ้นส่วนโครงสร้างทั้งก่อนและหลัง
การติดต้ังเหล็กเดือย (GM2), kN 

ตำแหน่ง ก่อนการติดตั้ง หลังการติดตั้ง 
ตอม่อตับริม (ฝ่ังซ้าย) 1,072.93 1,115.14 
ตอม่อ #1 1,510.72 128.04 
ตอม่อ #2 1,980.45 0.00 
ตอม่อ #3 0.00 0.00 
ตอม่อ #4 10,827.37 0.00 
ตอม่อตับริม (ฝ่ังขวา) 1,155.91 841.56 

ถึงแม้หลังการติดตั้งเหล็กเดือยจะช่วยลดระยะการเคลื่อนตัว
ของโครงสร้างส่วนบน แต่ผลการตอบสนองที่เกิดขึ้นบริเวณด้านล่าง
ของเสาตอม่อกลับมีค่าสูงมากขึ้น โดยสามารถพิจารณาได้จากกราฟ
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนต์และมุมความโค้งของจุดหมุน
พลาสติกบริเวณด้านล่างเสาตอม่อหมายเลข 1 มีผลตอบสนองท่ี
สูงขึ้น ดังรูปที่ 5.5 c.)  

นอกจากนี้ยังมีผลทำให้แรงปฏิกิริยา (Reaction) บริเวณฐาน
ของเสาตอม่อมีค่าสูงมากขึ้นอีกด้วย ซึ่งเสาตอม่อหมายเลข 1 มีแรง
ปฏิกิริยาสูงสุดทั้งก่อนและหลังติดตั้งเหล็กเดือย คือ 300.55 และ 
558.91 kN ตามลำดับ โดยมีค่าสูงขึ ้นทั ้งสิ ้น 19.42% โดยแรง
ปฏิกิริยาในแต่ละช่วงเวลา สามารถพิจารณาได้จากรูปที่ 5.5 b.) 
และเมื่อพิจารณาคลื่นแผ่นดินไหวทั้ง 4 คลื่น จะพบแนวโน้มการ
เพิ่มขึ้นของแรงปฏิกิริยาทุกคลื่นแผ่นดินไหว สำหรับทิศทางตาม 
แนวยาว ดังรูปที่ 5.5 e.) 

 
รูปที่ 5.1 การเกิดแรงกระแทกในแต่ละช่วงเวลา บริเวณตอม่อริม 

 
รูปที่ 5.2  การเปรียบเทียบแรงกระแทกสูงสุดหลังจากติดตั้งเหล็ก

เดือย โดยพิจารณาทุกคล่ืนแผ่นดินไหว 
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a.) การเปรียบเทียบค่าการเคล่ือนตัวชองโครงสร้างสะพานส่วนบนบริเวณช่วงที่ 3 ของสะพาน หลังติดต้ังเหล็กเดือย 

 
b.) การเปรียบเทียบค่าแรงปฏิกิริยา (Reaction) บริเวณฐานรากของเสาตอม่อ #1 หลังติดต้ังเหล็กเดือย 

 
c.) การเปรียบเทียบผลการตอบสนองของจุดหมุนพลาสติก (Plastic hinge) บริเวณเสาตอม่อ #1 หลังติดต้ังเหล็กเดือย 

 
d.) เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของการเคล่ือนตัวของโครงสร้างสะพานส่วนบนที่ลดลง หลังการติดต้ังเหล็กเดือย 

 
e.) เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของแรงปฏิกิริยา หลังการติดต้ังเหล็กเดือย 
รูปที่ 5.5 ผลการตอบสนองของโครงสร้างสะพานในทิศทางตามแนวยาว 



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

INF-11-8 

6. สรุปผล 

งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาผลตอบสนองของชิ้นส่วนโครงสร้าง
สะพานที ่ถ ูกออกแบบด้วยระบบแยกฐานภายใต ้แรงกระทำ
แผ่นดินไหว โดยโครงสร้างสะพานส่วนบนอาจเกิดการเคลื่อนตัวที่
มากจนเกินไปเป็นผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะทำให้ชิ้นส่วนโครงสร้าง
เคล่ือนตัวกระทบกัน ในงานวิจัยนี้จึงเลือกปรับปรุงโครงสร้างสะพาน
โดยติดตั้งเหล็กเดือย ขนาด 25 mm เป็นอุปกรณ์ยึดรั้งควบคู่ไปกับ
แผ่นยางรองคานสะพาน โดยมีการสร้างแบบจำลองไฟไนต์อิลิเมนต์
และทำการวิเคราะห์โครงสร้างเชิงพลศาสตร์ ด้วยวิธีการวิเคราะห์
การตอบสนองไม่เชิงเส้นแบบประวัติเวลาด้วยโปรแกรมวิเคราะห์
โครงสร้าง SAP2000  

ผลการศึกษาพบว่าการติดตั ้งเหล็กเด ือยสามารถช่วยลด
ผลกระทบจากโครงสร้างสะพานที่ถูกออกแบบด้วยระบบแยกฐาน 
โดยเหล็กเดือยช่วยให้การเคลื่อนตัวของโครงสร้างสะพานส่วนบนมี
ค่าลดน้อยลง เป็นผลทำให้แรงกระแทกระหว่างชิ้นส่วนโครงสร้างมี
ค่าน้อยลงตามไปด้วย แต่ในทางกลับกันผลการตอบสนองที่เกิดขึ้น
บริเวณด้านล่างของเสาตอม่อกลับมีค่าสูงมากขึ้นจึงมีผลทำให้แรง
ปฏ ิก ิร ิยา (Reaction) บร ิ เวณฐานของเสาตอม ่อ ม ีค ่าส ูงขึ้น
เช่นเดียวกัน ดังนั้นการปรับปรุงสะพานควรมีการตรวจสอบผลการ
ตอบสนองของเสาตอม่อและฐานรากควบคู่ไปด้วย เพ่ือไม่ให้เกิดการ
วิบัติบริเวณน้ันแทน 

อย่างไรก็ตามผลการศึกษานี้ไม่ได้ครอบคลุมไปถึงการพิจารณา
ตำแหน่งและรูปแบบการติดตั้งเหล็กเดือยแบบอื่น ๆ และเพื่อให้
ได้ผลการศึกษาที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ควรมีการทำการทดสอบเพื่อนำผล
การวิเคราะห์มาเทียบเคียงเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 

7. กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
จาก บัณฑิตว ิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เพ่ือเฉลิมฉลองวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๗๒ พรรษา  

8. การอ้างอิง 

[1] Avşar, Ö. (2009). Fragility Based Seismic Vulnerability 
Assessment of Ordinary Highway Bridges in Turkey. 
Ph.D. Dissertation of Middle East Technical University. 

[2] Li Y. and J. Conte (2016). Effects of seismic isolation 
on the seismic response of a California high-speed 
rail prototype bridge with soil-structure and track-
structure interactions: Effects of Seismic Isolation on 
a High-speed Rail Prototype Bridge. Earthquake 
Engineering & Structural Dynamics, 45. 

[3] Priestley, M.N., F. Seible, and G.M. Calvi (1996). 
Seismic design and retrofit of bridges. John Wiley & 
Sons. 

[4] Jankowski, R. and S. Mahmoud (2015). Earthquake-
induced structural pounding. Springer. 

[5] Abdel Raheem, S. (2010). Pounding mitigation and 
unseating prevention at expansion joints of isolated 
multi-span bridges. Engineering Structures. 

[6] Liu, C. and R. Gao (2018). Design method for steel 
restrainer bars on railway bridges subjected to 
spatially varying earthquakes. Engineering Structures. 

[7] C.D.o.T. (2013). Caltrans Seismic Design Criteria 
Version 1.7. Sacramento, California. 

[8] Anil, Ö. and S. Altin. (2007). An experimental study 
on reinforced concrete partially infilled frames. 
Engineering Structures. 29(3): p. 449-460. 

[9] Foytong, P. (2012). Fragility Curves of Reinforces-
Concrete Building Under Tsunami Loadings. Ph.D. 
Dissertation of Chulalongkorn University, Thailand. 

[10] Computers Structures Inc. (2017). CSI Analysis 
Reference Manual for SAP2000, ETABS, SAFE and CSI 
Bridge. Berkeley. 

[11] Huo, Y. and J. Zhang (2013). Effects of Pounding and 
Skewness on Seismic Responses of Typical Multispan 
Highway Bridges Using the Fragility Function Method. 
Journal of Bridge Engineering. 18: p. 499-515. 

[12] Kelly, J.M. and D. Konstantinidis (2011). Mechanics of 
rubber bearings for seismic and vibration isolation. 
John Wiley & Sons. 

[13] Psycharis, I.N. and H.P. Mouzakis (2012). Shear 
resistance of pinned connections of precast 
members to monotonic and cyclic loading. 
Engineering Structures. 41: p. 413-427. 

[14] Aviram, A., K.R. Mackie, and B. Stojadinović (2008). 
Guidelines for Nonlinear Analysis of Bridge 
Structures in California, in Technical Report 2008/03, 
PEER Center: Berkeley. 

[15] Khy, K. (2018). Improved Response Spectrum Analysis 
Procedure for Design of Reinforced Concrete Tall 
Buildings. Ph.D. Dissertation of Chulalongkorn 
University, Thailand. 

 



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 

INF-12-1 

กรณีศึกษาปรับปรุงโครงสร้างทางรถไฟส่วนล่างด้วยวัสดุเสริมกำลังทางปฐพี 
CASE STUDY OF RAILWAY SUBSTRUCTURE IMPROVEMENT BY GEO-REINFORCEMENT MATERIALS 

ชื่อผู้แต่ง ธวัช จ้ิวบุญช1ู, พิษณุ พลกายนุวัตร2*, 
1 วิศวกรงานวิเคราะห์เทคนิคทางถาวร, ฝ่ายการช่างโยธา, การรถไฟแห่งประเทศไทย, จังหวัดกรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย 

2 วิศวกรกำกับการกองวิเคราะห์วิจัย, ฝ่ายการช่างโยธา, การรถไฟแห่งประเทศไทย, จังหวัดกรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย 
*Corresponding author address: phitsanu.research@gmail.com 

บทคัดย่อ 

โครงสร้างทางรถไฟแบบหินโรยทางเป็นโครงสร้างที่ประกอบไปด้วยกัน 2 ส่วนคือโครงสร้างส่วนบน (Superstructure) และโครงสร้างส่วนล่าง 
(Substructure) ซึ่งความสมบูรณ์ของโครงสร้างจาก 2 ส่วนดังกล่าวส่งผลถึงความปลอดภัยในการสัญจรและความสะดวกสบายของผู้โดยสาร ที่ผ่าน
มาการซ่อมบำรุงรักษาทางรถไฟมีข้อจำกัดหลายประการอันเนื่องมาจากระยะเวลาในการซ่อมบำรุงที่มีจำกัด ทำให้รูปแบบการซ่อมบำรุงทางรถไฟ
นั้นมุ่งเน้นการเปล่ียนชิ้นส่วนหรือวัสดุของโครงสร้างทางส่วนบน อันได้แก่ ราง เคร่ืองยึดเหนี่ยวราง หรือหมอนรองราง เพ่ือให้ลดเวลาการซ่อมบำรุง
ทางรถไฟ โดยมิได้ทำการพิจารณาในส่วนของชั้นหินโรยทางอันเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างส่วนล่าง ซึ่งเป็นวัสดุที่สำคัญต่อการรับน้ำหนักของ
ทางรถไฟหรืออาจจะเป็นสาเหตุโดยตรงที่ทำให้โครงสร้างทางรถไฟเกิดการชำรุดและเสียหาย ในปัจจุบันการเสื่อมสภาพของชั้นหินโรยทางนั้นส่งผล
ถึงความเสียหายหลายรูปแบบเช่น การเกิดโคลนทะลักในทาง การสูญเสียทางเรขาคณิต เป็นต้น สาเหตุมาจากจากการปนเปื้อนของมวลละเอียดใน
ชั้นหินโรยทาง การแตกปนของหิน รวมไปถึงสภาพโครงสร้างที่ไม่สามารถระบายน้ำออกจากทางได้ กองวิเคราะห์วิจัยและกองบำรุงทางเขตทุ่งสง 
ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงได้ทำการศึกษาทางรถไฟในเส้นทางสายใต้ตอนกลางระหว่างจังหวัดชุมพรถึงนครศรีธรรมราช โดยมี
ระยะทางประมาณ 557 กิโลเมตร พบทางที่มีค่าดัชนีความคลาดเคลื่อนของสภาพทางระหว่าง 20-40% อันเป็นเกณฑ์ที่จะต้องปรับปรุงประมาณ 
25 กิโลเมตร หากพิจารณาวิธีการซ่อมบำรุงทางในรูปแบบทั่วไปของฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย จะทำการแก้ไขโดยทำการระบาย
น้ำออก และเติมหินและอัดหินโรยทางเพ่ือบรรเทาความเสียหายในจุดดังกล่าวเป็นการชั่วคราว ดังนั้นการใช้งานวัสดุเสริมกำลังจึงเป็นอีกวิธีการหนึ่ง
ที่ถูกนำมาใช้เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว บทความนี้จึงนำเสนอวิธีการปรับปรุงโครงสร้างทางรถไฟส่วนล่างด้วยตาข่ายเสริมแรงและวัสดุ
สังเคราะห์เพื่อปรับปรุงกำลังของชั้นหินโรยทางอีกทั้งช่วยในการแยกชั้นระหว่างหินโรยทางและดินคันทาง รวมไปถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการระบาย
น้ำในกับทางรถไฟ ซึ่งสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของทางรถไฟให้สามารถรับน้ำหนักได้ดีขึ้น  
คำสำคัญ: ทางรถไฟ, โคลนทะลัก, หินโรยทาง, ตาข่ายเสริมแรง, วัสดุสังเคราะห์ 

Abstract 

The railway ballasted track structure is consisting of two parts: superstructure and substructure. The completeness of two 
parts affects to traffic safety and riding comfort of the passengers. Previously, the track maintenance has limit due to the 
limited period for maintenance. Thus, the maintenance planning is focused on the replacement of superstructure materials, 
such as rails, fasteners, and sleepers without taking into account the ballast layer which is a significant material for supporting 
the loads. The deterioration of ballast layer has resulted into vary damages such as the mud pumping. due to the 
contamination of the fine particle in ballast layer and ballast crushing including the performance of drainage. From this study 
of the railway in the southern-central line from Chumphon to Nakhon Si Thammarat, which has a distance of approximately 
557 kilometers, found that track quality index (TQI) has range into 20-40% in 25 kilometers which has to be improved. In the 
general practice of Civil Engineering Department State Railway of Thailand have been making drainage path of water form 
sleeper and fill more ballast for temporarily maintenance. Therefore, the use of reinforcing materials is one of the methods 
used to solve this problem. This paper presents a method for improving the substructure with geotextile and geogrid materials 
to improve the performance and sperate of ballast and subgrade soil. 
Keywords: Railway Substructure, Mud Pumping, Ballast, Geogrid, Geotextile 
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1. บทนำ 

การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
ระบบขนส่งทางรางท่ีใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีโครงข่ายทางรถไฟ
ที่เปิดใช้งานเป็นระยะทางรวมประมาณ 4,500 กิโลเมตร โดยใช้
โครงสร้างทางรถไฟชนิดใช้หินโรยทาง (Railway ballasted track) 
ประกอบไปด้วยทางเด ี ่ยว (Single track) และทางคู ่ (Double 
track) โดยที ่ทางคู ่นั ้นเป็นโครงสร้างที ่ได้ร ับการออกแบบและ
ก่อสร้างใหม่ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งทางเด่ียวที่ใช้งานใน
ปัจจุบันมีอายุการใช้งานมาอย่างยาวนานจึงมีประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยลดลง จากข้อกำหนดของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
การปรับปรุงทางรถไฟจึงมีความสำคัญสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้กับทางรถไฟท่ีใช้ในการสัญจรและรองรับน้ำหนักผ่านทางท่ีสูงขึ้น  

จากการสำรวจสภาพทางรถไฟแบบทางเด่ียวทั่วประเทศมีความ
สมบูรณ์ในการใช้งานเพียง 50-90% [1] ซึ่งไม่สามารถรองรับการใช้
งานที่ความเร็วสูงสุดที่ 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ [2] ดังนั้นการ
รถไฟแห่งประเทศไทยจึงมีความต้องการที่จะปรับบำรุงทางรถไฟให้
มีความสมบูรณ์เทียบเคียงกับทางคู่และทางสายใหม่ที่กำลังมีการ
ก่อสร้าง เพ่ือให้มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกัน สามารถรองรับความเร็ว
สูงสุดตามข้อกำหนดที่ได้กำหนดไว้ 

ปัญหาของสภาพทางรถไฟทางเดี ่ยวในปัจจุบันโดยทั่วไปคือ
ป ัญหาของสภาพของ โครงสร ้ า งพ ื ้ นทาง  (Roadbed track 
structures) ที่เป็นโครงสร้างเก่าและไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลโดยตรง
ต่อเสถียรภาพของทาง เนื่องจากข้อจำกัดของการเปิดใช้งานทาง
รถไฟอยู่ตลอดเวลาทำให้การซ่อมบำรุงนั้นไม่สามารถทำได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นกับทางรถไฟในส่วนของพ้ืน
ทางเช่น โคลนทะลักในทางรถไฟ (Mud pumping) หินจม (Ballast 
pocket) และหินฟอกขาวหรือหินสกปรก (Ballast fouling) ดังนั้น
จึงจำเป็นต้องมีแนวทางการซ่อมบำรุงทางรถไฟที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับเงื่อนไขการทำงานเพื่อให้กระทบต่อการเดินรถน้อย
ที่สุด  

บทความฉบับนี้นำเสนอกรณีศึกษาการปรับปรุงโครงสร้างทาง
รถไฟส่วนล่างด้วยวัสดุสังเคราะห์และตาข่ายเสริมแรงเพื่อปรับปรุง
กำลังของชั้นหินโรยทางรวมทั้งการแยกชั้นระหว่างหินโรยทางและ
ดินคันทางและเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในกับทางรถไฟ 
อันเป็นอีกวิธีหนึ่งที่นิยมใช้ในต่างประเทศสำหรับการปรับปรุงพ้ืน
ทางให้มีเสถียรภาพเพียงพอต่อการใช้งานต่อไปในอนาคต 

2. โครงสร้างทางรถไฟแบบทางเด่ียว 

ทางรถไฟทางเดี ่ยวของการรถไฟแห่งประเทศไทยปัจจุบัน 
ก่อสร้างจากแบบมาตรฐานทางรถไฟ พ.ศ. 2525 ดังแสดงในรูปที่ 1 
อันประกอบไปด้วย 

1) โครงสร้างส่วนบน (Superstructure) หรือแผงราง (Track 

panel) ได้แก่ ราง เครื่องยึดเหนี่ยว เครื่องประกอบราง หมอนรอง
ราง เป็นต้น   

2) โครงสร้างส่วนล่าง (Substructure) ได้แก่ ชั้นหินโรยทาง 
(Ballast layer) ชั้นรองพ้ืนทาง (Subgrade layer) 

ดังนั้นหินโรยทางเป็นวัสดุมวลหยาบท่ีมีบทบาทสำคัญในการ
รักษามิติของทาง กระจายน้ำหนักจากรางรถไฟสู่ชั ้นดินคันทาง
ด้านล่างและระบายแรงดันน้ำส่วนเกินในคันทางรถไฟ สำหรับชั้น
รองพื้นทางนั้นทำหน้าที่เป็นฐานรากให้กับโครงสร้างส่วนบน และ
เป็นชั้นทางที่สำคัญส่งผลประสิทธิภาพการใช้งานและวิธีการซ่อม
บำรุงทางรถไฟ [3] 

 

รูปที่ 1 ลักษณะโครงสร้างทางรถไฟ 

3. รูปแบบความเสียหายโครงสร้างส่วนลา่งของทางรถไฟ  

ความเส ียหายของทางรถไฟแบบหินโรยทางมักเก ิดจาก
โครงสร้างส่วนล่างซึ่งมีความซับซ้อนในการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและ
ที ่มาของปัญหาอันเนื ่องมาจากโครงสร้างดังกล่าวมีคุณสมบัติที่
แตกต่างกันหลายส่วน โดยทั่วไปความเสียหายเกิดจากแรงกระทำ
แบบพลวัต (Dynamics) จากรอบน้ำหนักผ่านทาง (Cyclic rail 
loadings) ส่งผลให้เกิดความเสียหายโดยตรงกับชั้นหินโรยทาง [4] 
ซึ ่งเป็นโครงสร้างที ่สำคัญในการรักษาเสถียรภาพของทางรถไฟ 
ดังนั้นความเสียหายที่มักจะพบนั้นมักจะมีสาเหตุจากความเสื ่อม
โทรมของโครงสร้างดังกล่าวซึ่งสามารถสรุปได้หลัก ๆ ดังนี้ 

3.1. ดินโคลนทะลักในคนัทาง (MUD PUMPING) 

ลักษณะของโคลนทะลักนั้นสาเหตุเกิดจากน้ำในชั้นทางผสมกับ
ดินทำให้เกิดการดันตัวขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของแรงดัน (Pore 
pressure) จากน้ำหนักกดทับภายนอก สำหรับโครงสร้างทางรถไฟ
แบบหินโรยทาง ปัญหาดังกล่าวมักเกิดขึ้นจากน้ำในชั้นรองพื้นทาง
ผสมกับดินส่วนละเอียด ทำให้เกิดแรงดันน้ำภายในชั้นรองพื้นทาง 
ซึ่งจะพยายามปรับสู่สมดุลโดยแทรกผ่านขึ้นสู่ชั้นหินโรยทาง จาก
การปรับสมดุลของแรงดันดังกล่าวทำให้พัดพาดินในชั้นรองพื้นทาง
ขึ้นสู่ชั ้นหินโรยทาง ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวนี้ส่งผลทำให้เกิดความ
เสียหายให้กับชั้นหินโรยทาง (Ballast degradation) [5-7] ดังแสดง
ในรูปที่ 2 
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รูปที่ 2 ตัวอย่างลักษณะโคลนทะลัก (กม.748/6-12 สายใต้) 

3.2. หินโรยทางสกปรก (BALLAST FOULING) 

หินโรยทางสกปรกคือการที่หินโรยทางถูกปนเปื้อนด้วยส่วน
ละเอียดดังรูปที่ 3 ส่งผลทำให้การขัดกันของเหลี่ยมมุมของหินและ
แรงเสียดทานที่ผิวมีค่าลดลง ทำให้สเถียรภาพของทางลดลงตามไป
ด้วย การปนเปื้อนในชั้นหินโรงทางน้ันมีปัจจัยหลักจาก 3 สาเหตุคือ 

1) การเสื่อมสภาพของหินโรยทางจากน้ำหนักผ่านทาง ทำให้
หินแตก  

2) การปนเปื้อนจากโคลนท่ีทะลักขึ้นมาจากคันทาง 
3) ส่ิงสกปรกอ่ืน ๆ จากภายนอก  

ดังนั้นการปนเปื้อนที่เกิดขึ ้นจะเคลือบติดกับหินโรยทางเป็น
โคลนแห้งจนกลายเป็นหินฟอกขาว ด้วยเหตุนี้ค่าของมุมเสียดทาน
ของหิน (Frictional angle) นั้นจะลดต่ำลงตามไปด้วย ทำให้เกิด
ทรุดตัวที ่ไม่เท่ากัน (Differential settlement) [4] จนเกิดความ
คาดเคล่ือนทางเรขาคณิตของทาง ซึ่งในบางคร้ังอาจจะมีค่าที่มากจน
เกินพิกัดใช้งานหรือค่าที่ยอมรับได้ ส่งผลทำให้ซ่อมบำรุงได้ยาก
ตามมา 

 
รูปที่ 3 ตัวอย่างลักษณะของหินสกปรก (กม.748/6-12 สายใต้) 

โดยตำแหน่งของการเสียหายของคันทางแสดงดังรูปที่ 4 ซึ่ง
สาเหตุความเสียหายของคันทางอันเนื ่องมาจากชั ้นรองพื ้นทาง
สามารถสรุปได้ดังนี้ [8] 

1) การอุดตันของมวลละเอียดที่เกิดขึ้นทำให้ความสามารถในการ
ระบายน้ำในช้ันหินโรยทางและชั้นรองพ้ืนทางลดง  

2) การเกิดหลุมโคลนในโครงสร้างชั้นรองพ้ืนทางเน่ืองจากแรงดัน
น้ำสาเหตุจากระบบระบายน้ำที ่ไม่มีประสิทธิภาพ หรือขาดการ
บำรุงรักษาระบบระบายน้ำส่งผลให้โครงสร้างชั ้นรองพื ้นทางมี
สภาวะใกล้เคียงค่าพิกัดเหลว (Liquid limit) ทำให้สูญเสียกำลังการ
รับน้ำหนัก 

3) การเคลื ่อนตัวของหินโรยทางทำให้เกิดการสูญเสียความ
ยืดหยุ่นและแรงดันด้านข้าง (Confinement) ของคันทาง เนื่องจาก
ความเสียหายและการเคล่ือนตัวของหินโรยทาง 

4) รูปแบบการบำรุงทางด้วยการอัดหิน (Tamping) ทำให้ความ
ทนทานและการแตกหักของหินเพิ่มมากขึ้น ทำให้ชั้นหินโรยทางเกิด
ความเสียหาย  

 

รูปที่ 4 ตำแหน่งความเสียหายของคันทาง 

ดังนั้น จากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างชั้นทาง เพื่อให้
เกิดความปลอดภัยของขบวนรถ ทำความเร็วได้และเกิดความ
สะดวกสบายของผู้โดยสาร (Passenger comfort) จึงจำเป็นต้องมี
แนวทางการบำรุงทางที่เหมาะสมสอดคล้องกับการสัญจรของทาง
รถไฟ 

4. การตรวจสอบความเสียหายของทางรถไฟ 

 การตรวจสอบความเสียหายของทางรถไฟอันเนื่องมาจากการ
เส่ือมสภาพของหินโรยทางสามารถตรวจสอบจากดัชนีต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

4.1. ค่าดัชนีสภาพทาง (TRACK QUALITY INDEX, TQI) 

ค่าดัชนีสภาพทางเป็นค่าดัชนีที่การรถไฟแห่งประเทศไทยใช้ใน
การควบคุมสภาพทาง สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ กรณี
ที ่ไม่มีน้ำหนักกดทับ (Static values) และกรณีมีน้ำหนักกดทับ 
(Dynamic values) ซึ่งค่าดัชนีดังกล่าวนี้นั้นเกิดจากการคำนวณของ
ค่าทางสถิติโดยอาศัยค่าความคาดเคลื่อนต่าง ๆ ของทาง (คคค.) 
เมื ่อเทียบกับระยะมาตรฐานของทาง อันประกอบไปด้วย ระดับ
ตามยาว (Profile, x) ระดับตามขวาง (Cross level, h) แนวราง 
(Alignment, y) และทวิสท์ (Twist, k) โดยทำการตรวจวัดจากรถ
ตรวจสภาพทาง (Track inspection car, TIC) โดยบันทึกค่าทุก ๆ 
10 เมตรตามแนวยาวของทางรถไฟ โดยพิกัดค่าความคาดเคลื่อนที่
ยอมให้ในแต่ละองค์ประกอบสามารถสรุปไว้ในตารางท่ี 1  
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ตารางท่ี 1 พิกัดค่าความคลาดเคลื่อนของทางเมื่อมีน้ำหนักกดทาง 
(Tolerances for Track Irregularity) [9] 

รายการ 
หลังซ่อม 
Static 

(Dynamic) 

ใช้งาน 
Static 

(Dynamic) 

ฉุกเฉิน 
Static 

(Dynamic) 

ขนาดทาง (a) +7, -2 
(+3, -3) 

+10, -3 
(+6, -4) 

+12, -4 
(+9, -5) 

ระดับตามขวาง 
(h) 

±6 
(±4) 

±12 
(±9) 

±16 
(±12) 

แนวราง (y) ±8 
(±4) 

±14 
(±7) 

±18 
(±10) 

ระดับตามยาว (x) ±8 
(±5) 

±14 
(±10) 

±18 
(±16) 

ทวิสท์ (k) ±7 
(±5) 

±15 
(±10) 

±20 
(±15) 

*ค่าพิกัดต่าง ๆ มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร  
จากค่าความคาดเคลื ่อนดังกล่าวข้างต้นค่าที ่ได้จะมีค่าเป็น

จำนวนมากหากเทียบกับการตรวจวัดทุก ๆ 1 กิโลเมตรแล้วนั้นจึงมี
ความจำเป็นที่จะต้องนำมาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อให้ได้ตัวแทนหรือ
ดัชนีชี ้วัดต่อ 1 กิโลเมตร ดังนั ้นในลักษณะดังกล่าวค่าของ TQI 
สามารถเรียกได้ว ่าเป็นดัชนีความไม่สม่ำเสมอของทาง (Track 
irregularity index, P) ซึ่ง TQI หรือ P จะเป็นผลรวมของค่าความ
คาดเคล่ือนต่าง ๆ โดยท่ีจะมีพิกัดความคาดเคล่ือนในประเภทต่าง ๆ  
(ตารางที่ 1) นำมาระบุในรูปแบบเส้นโค้งการกระจายตัวแบบปกติ 
(Normal distribution curve) และเมื่อนำค่า TQI หรือ P ของแต่
ละองค์ประกอบมาพิจารณาร่วมกันสามารถพิจารณาได้ตามสมการ
ที่ (1) โดยจะนำมาประเมินสภาพของทางเพ่ือทำการพิจารณาในการ
วางแผนซ่อมบำรุงดังแสดงในตารางท่ี 2  

 
TQI 𝟏

𝟓
𝑻𝑸𝑰𝒙  𝑻𝑸𝑰𝒌  𝑻𝑸𝑰𝒉  𝟐𝑻𝑸𝑰𝒚              

(1)                           

ตารางท่ี 2 ประเภทของสภาพทางจากการตรวจวัด TQI [9] 
ค่าระดับ TQI (%) สภาพทาง 

0-10 ดีมาก 
11-20 ดี 
21-30 พอใช้ 
31-40 ต้องปรับปรุง 

มากกว่า 40 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 

4.2. ค่าดัชนหีินสกปรก (FOULING INDEX, FI) 

ค่าดัชนีหินสกปรกนั้นเป็นค่าที่ใช้ในการพิจารณาความสกปรก
ของหินโรยทางที่ถูกปนเปื้อนด้วยส่วนละเอียดต่าง ๆ เพื ่อนำไป
กำหนดกิจกรรมการบำรุงรักษาทางรถไฟ โดยพิจารณาจากการ
ปนเปื้อนของส่วนละเอียดลอดผ่านตะแกรงเบอร์ 4 และ ตะแกรง

เบอร์ 200 [3] ดังแสดงในสมการที่ (2) และตารางที่ 3  

                         𝐹𝐼 𝑃 𝑃          (2) 

โดยท่ี  P4 คือร้อยละผ่านตะแกรงเบอร์ 4 (4.75 มม.) 
 P200 คือร้อยละผ่านตะแกรงเบอร์ 200 (0.075 มม.) 

ตารางท่ี 3 การจำแนกความสกปรกของหินด้วยค่าดัชนีหินสกปรก 

Fouling Index (FI) ระดับ 
<1 สะอาด (Clean) 

1 - < 10 ค่อนข้างสะอาด (Moderately clean) 
10 - < 20 ค่อนข้างสกปรก (Moderately fouled) 
20 – < 40 สกปรก (Fouled) 

> 40 สกปรกมาก (Highly fouled) 

5. วัสดุตาข่ายเสริมกำลังดินและหนิโรยทาง 

การปรับปรุงคุณภาพทางรถไฟ โดยทั่วไปสามารถกระทำได้
หลักๆ 3 วิธี [10] คือ การเปลี ่ยนวัสดุคันทางใหม่ การปรับปรุง
ค ุณสมบัติของดินคันทาง และการใช ้ว ัสด ุเสร ิมแรงหรือวัสดุ
สังเคราะห์ โดยมีจุดประสงค์ในการปรับปรุงคุณภาพคันทางแบ่งได้
เป็นกลุ่มใหญ่ คือ 

1) เพ่ือการแบ่งแยกช้ัน 
2) เพ่ือการเสริมกำลัง 
3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถในการกรองและระบาย

น้ำ 
4) เพ่ือป้องกันน้ำและความชื้นในโครงสร้าง 
เนื่องด้วยปัญหาของการซ่อมบำรุงทางที่มีความจำเป็นที่จะต้อง

ให้มีรถสัญจรตามที่กล่าวถึงข้างต้น การเลือกใช้ตาข่ายเสริมกำลังดิน
และการใช้วัสดุสังเคราะห์ (Geocomposite) ดังแสดงในรูปที่ 5 อัน
ประกับไปด้วยตาข่ายเสริมกำลังดินและหินโรยทาง (Geogrid) และ 
แผ่นใยสังเคราะห์ (Geosynthetics) 

     

 

รูปที่ 5 ตัวอย่าง Geocomposite (geogrid and geosynthetics) [11] 

5.1. ตาข่ายเสริมกำลังดนิและหินโรยทาง (GEOGRID) 

การใช้ตาข่ายเสริมกำลัง (Geogrid) จะช่วยกระจายแรงออกสู่
คันทางในบริเวณที่กว้างขึ้น ลดแรงที่กระทำต่อดินคันทาง เพิ่มแรง
แบกทานในช ั ้นด ิน  ลดการทร ุดต ัวในทางรถไฟและลดการ
เสื ่อมสภาพของหินโรยทาง (Ballast degradation) ซึ่งจะช่วยให้
เก ิดการขบก ันจากเหล ี ่ ยมและม ุมของห ินโรยทาง  (Grain 
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interlocking) ทำให้เกิดแรงต้านที่สูงขึ้นอีกทั้งป้องกันการเคลื่อนตัว
ทางด้านข้างอีกด้วย โดยจะวางตาข่ายเสริมแรงระหว่างชั้นพื้นทาง 
(Sub-ballast) และชั ้นหินโรยทาง (Ballast) เพื ่อช่วยรับแรงดึง
เนื่องจากแรงกระทำซ้ำ ๆ ของขบวนรถไฟ 

ตาข่ายเสริมกำลังดินและหินโรยทางแต่ละชนิดมีข้อได้เปรียบ
และข้อจำกัดแตกต่างกัน โดยการใช้งานจะต้องเลือกใช้วัสดุที ่รับ
กำลังสูงและมีการยืดตัวของวัสดุไม่มาก โดยทั่วไปมักจะกำหนดให้
พิจารณากำลังรับแรงดึงที ่การยืดตัวที่ 2% เป็นค่าที ่ใช้ในการ
วิเคราะห์ออกแบบและกำหนดใช้งาน เนื่องจากหากใช้งานวัสดุที่มี
กำลังได้ตามการวิเคราะห์แต่มีการยืดตัวสูงจะทำให้ชั้นหินโรยทาง
เสียรูปมากกว่าปกติ ดังนั้นหากตาข่ายเสริมกำลังดินและหินโรยทาง
แต่ละชนิดมีกำลังผ่านเกณฑ์การวิเคราะห์ที่การยืดตัวตามที่กำหนดก็
สามารถนำมาใช้งานได้ ตารางท่ี 4 และ 5 แสดงถึงข้อกำหนดที่ใช้ใน
งานปรับปรุงทางของการรถไฟแห่งประเทศไทย [15] 

ตารางท่ี 4 ข้อกำหนดตาข่ายเสริมกำลังดินและหินโรยทาง [15] 

รายการ เกณฑ์กำหนด 
ชนิด Biaxial หรือ Triangular 

Radial secant stiffness  
at 2% strain ≥ 400 kN/m 

Radial secant stiffness  
at 0.5% strain ≥ 540 kN/m 

Junction efficiency 

≥ 90% ของ Radial 
Secant stiffness ที่น้อย
ที่สุดระหว่าง 2% และ 

0.5% 
Carbon black ≥ 2% 

 ตารางท่ี 5 ข้อกำหนดแผ่นใยสังเคราะห์ [15] 

รายการ เกณฑ์กำหนด 
ชนิด Woven 

แรงกดทะลุ ≥ 6 kN 
ความต้านทางแรงดึงสูงสุด ≥ 60 kN/m 
อัตราการซึมผ่านของน้ำ ≥ 1500 l/m2/min 

ลักษณะการทำงานของตาข่ายเสริมกำลังดินและหินโรยทางจะ
ทำการยึดมวลของหินโรยทางให้มีแรงยึดเหนี่ยวที่เพิ่มขึ้นดังแสดงใน
รูปที่ 6 เมื่อมีน้ำหนักกระทำด้านบนจากน้ำหนักสัญจร โครงสร้าง
ทางจะรับน้ำหนักและถ่ายแรงลงสู่ชั้นดินด้านล่าง ซึ่งจะเกิดการเสีย
รูปทั้งในแนวทางด้านข้างและในแนวดิ่ง วัสดุตาข่ายเสริมกำลังดินจะ
ช่วยเสริมแรงทางด้านข้างหรืออีกนัยหนึ่งคือเพิ่มแรงทางด้านข้างใน
ทิศทางตรงข้ามจากน้ำหนักกระทำในแนวนอนเพื่อต้านทานแรง
กระทำและลดการเคลื่อนตัวในแนวนอน ดังนั้นเมื่อวัสดุพื้นทางมี
การเสียรูปน้อยลงจึงทำให้โครงสร้างส่วนบนเสียรูปน้อยลงไปด้วย 
ทั้งในช่วงระหว่างการใช้งานและในช่วงระยะยาว  

5.2 แผ่นใยสังเคราะห์ (GEOSYNTHETICS) 

แผ่นใยสังเคราะห์มีความสามารถในการซึมผ่านของน้ำได้ดี ทำ
หน้าที่กรองและแยกชั้นดิน ช่วยการระบายน้ำและการป้องกันการ
ชะของหน้าดิน โดยทั่วไปผลิตจากพอลิเมอร์ 100% เช่น พอลิโพรพิ
ลีน (Polypropylene) พอลิเอทิลีน (Polyethylene) พอลิเอสเตอร์ 
(Polyester) เป็นต้น โดยท่ัวไปแผ่นใยสังเคราะห์ มี 2 รูปแบบ ได้แก่ 
Woven, Non-Woven ดังรูปที่ 7 

 
รูปที่ 6 พฤติกรรมของตาข่ายเสริมกำลังดินและหินโรยทาง [16] 

 

รูปที่ 7 แผ่นใยสังเคราะห์ชนิด Non-Woven และชนิด Woven [17] 

6. ขั้นตอนการปรับปรุงโครงสร้างทางรถไฟด้วยวัสดุเสริมกำลัง 

6.1. สถานที่ในการก่อสร้าง  

การปรับปรุงทางรถไฟด้วยวัสดุเสริมกำลังนั ้น ทำการติดต้ัง
ในทางรถไฟสายใต ้ระหว ่าง กม . 713+000 ถ ึง กม .750+690 
ระหว่างสถานีกระเบียด ถึงสถานีชุมทางทุ่งสง เป็นระยะทางรวม 
7.63 กิโลเมตร ดังแสดงในรูปที่ 8  

6.2 สภาพชั้นพ้ืนทางที่ทำการก่อสร้าง  

เพื่อทำการวิเคราะห์ที่มาของปัญหาโคลนทะลักในทางรถไฟที่
เกิดขึ้นจึงมีการสำรวจจุดที่มีความเสียหายสูงสุดและมีประวัติการ
ซ่อมบำรุงเนื ่องจากปัญหาโคลนทะลักอยู่บ่อยครั้งทั ้งหมด 3 จุด 
พบว่าลักษณะของหินนั้นมีความสกปรกมาก (Highly fouled) และ
ชั้นดินคันทางมีลักษณะเป็นดินเหนียวปนทรายที่มีกำลังต่ำ (CBR 
น้อยกว่า 5%) จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำการเสริมกำลังให้กับ
โครงสร้างทางโดยสรุปดังตารางที่ 6  
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รูปที่ 8 สถานที่ในการก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างทางรถไฟ 

 

ตารางท่ี 6 ค่าคุณสมบัติของโครงสร้างส่วนล่างก่อนการปรับปรุง 

กิโลเมตรที่ 716 748 750 

Latitude 8.471623 8.230324 8.217892 

Longitude 99.490398 99.630506 99.641232 

ชั้นหินโรยทาง 
FI (%) 57.74 59.32 43.91 

ชั้นรองพ้ืนทาง 
LL (%) 61.27 60.36 68.47 
PI (%) 35.78 33.42 38.31 

Pass#4 (%) 96.80 83.91 96.80 
Pass#40 (%) 43.13 47.77 48.13 
Pass#200 (%) 41.41 45.90 43.29 

𝛾d,  max (kN/m3) 17.32 16.48 17.72 
OMC (%) 20.25 17.78 18.77 
CBR (%) 2.41 4.82 4.11 

 
6.3   ขั้นตอนการปรับปรุงพ้ืนทาง 
สำหรับการปรับปรุงพื้นทางรถไฟเพื่อติดตั้งวัสดุเสริมกำลังนั้นมี

ความจำเป็นที่จะต้องรื้อย้ายวัสดุในชั้นหินโรยทางโดยใช้เครื่องจักร
Ballast blaster undercutter (รูปที่ 9) โดยกำหนดความหนาใน
การร้ือหินที่ 30 ซม.จากใต้ท้องหมอนรองราง เพ่ือประหยัดเวลาและ
เพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นการนำหินโรยทางที่
มีความสกปรกออกจากทางหลังจากนั้นทำการติดตั้งวัสดุเสริมกำลัง
พร้อมทั้งทำการเปล่ียนหินโรยทางใหม่ (รูปที่ 10 และ 11)   

7. การประเมินผลการติดตั้งหลังการปรับปรุงทางรถไฟ 

ภายหลังจากดำเนินการปรับปรุงโคงสร้างทางรถไฟส่วนล่างด้วย
ว ัสด ุ เสร ิมกำล ังทางปฐพ ี  (Geocomposite) เพ ื ่อตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของการรับน้ำหนักของโครงสร้างทางที ่ได้รับการ
ปรับปรุง โดยการตรวจสอบค่าความเคลื่อนของทางเพื่อตรวจสอบ
องค์ประกอบต่าง ๆ ของทางด้วยเครื ่องวัดสอบสภาพทางแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Track geometry measurement) เพ่ือประเมินค่า
องค์ประกอบทางเรขาคณิตดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ 13 และค่า TQI 

ที่ได้รับการปรับปรุงแล้วโดยมีค่าลดลง 9-12% ดังแสดงในตารางท่ี 
7  
 

 
รูปที่ 9 การปาดหินด้วย Ballast blaster undercutter 

 
รูปที่ 10 การติดต้ังแผ่นใยสังเคราะห์ตาข่ายเสริมกำลังดินและหินโรยทาง 

 
รูปที่ 11 การลงหินโรยทางและการอัดหินใหม่ 
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รูปที่ 12 ตรวจสอบมิติทางเรขาคณิตด้วยเคร่ืองวัดสอบสภาพทาง 

 
รูปที่ 13 กราฟค่าความคลาดเคล่ือนของขนาดทาง 

ตารางท่ี 7 ผลการวัดค่าความคลาดเคล่ือนของทาง 

กิโลเมตรที่ TQIก่อนแก้ไข TQIหลังแก้ไข 
716 
 748 

19 
27 

9 
12 

750 19 11 

8. สรุป 

เนื่องจากการปรับปรุงโครงสร้างทางรถไฟส่วนล่างของการรถไฟ
แห่งประเทศไทยนั้นในปัจจุบันมีข้อจำกัดในลักษณะของเวลาการ
ทำงานอันเนื่องมาจากทางรถไฟส่วนมากเป็นโครงสร้างทางเดี่ยวซึ่ง
ไม่สามารถทำการซ่อมบำรุงโครงสร้างทางรถไฟส่วนล่างได้อย่าง
เต็มที่ โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะทำการปรับปรุงโครงสร้าง
ทางดังกล่าวอย่างเต็มรูปแบบล่าสุดจากโครงการปรับปรุงทางรถไฟ
ระยะ  5 และ  6 (Track rehabilitaion phase 5 and 6) เม ื ่ อปี  
2554-2557 ซึ่งเป็นการปรับปรุงโครงสร้างทางใหม่โดยการรื้อย้าย
วัสดุออกทั ้งโครงสร้าง แต่เนื ่องจากข้อจำกัดของการสัญจรวิธี
ปรับปรุงทางด้วยวัสดุเสริมกำลังนั้นจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่นำเข้ามา

ใช้เพื่อที ่จะลดปัญหาการปิดทางซึ่งจะส่งผลกระทบถึงประชาชน
โดยทั่วไป นอกเหนือจากในกรณีศึกษาในบทความฉบับนี้แล้ว การ
รถไฟแห่งประเทศไทยได้ทำการปรับปรุงโครงสร้างทางรถไฟ
ส่วนล่างด้วยวิธีใช้วัสดุเสริมกำลังในสายตะวันออกช่วงของจังหวัด
ฉะเชิงเทราและช่วงของทางรถไฟสายเหนือบางส่วน ตั้งแต่ปี 2562 
โดยในปัจจุบันฝ่ายช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทยทำการ
ติดตามผลและติดตามสภาพทางออกเป็นระยะ ๆ  ให้มีความมั่นคง
ปลอดภัยและเพียงพอต่อการเดินรถ 

8. ข้อเสนอแนะ 

เพื่อการบำรุงรักษาทางรถไฟมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การใช้
งานวัสดุสังเคราะห์จึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งในการปรับปรุงโครงสร้าง
ทางรถไฟที่ได้ผลในระยะสั้นอย่างเห็นได้ชัด โดยการปรับปรุงวิธี
ดังกล่าวมีความจำเป็นที่จะต้องติดตามผลในระยะยาวควบคู่กันไป
เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพในระยะยาว อีกทั้งมีความจำเป็นที่
จะต้องทำการเจาะสำรวจชั้นดินเดิมเพื่อประเมินสภาพของฐานราก
ของทางสามารถรับน้ำหนักของรถที่เพิ่มขึ้นได้หรือไม่ เพื่อให้การ
ออกแบบแก้สามารถแก้ไขในระยะยาวได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

9. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณอย่างสูงนายชัยรัช ดวนสูง วิศวกรกำกับการกอง
บำรุงทางเขตทุ่งสง ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย 
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การสร้างแบบจำลองเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพในการผลิต : กรณีศึกษางานผลิตสะพานรูปกล่องตัวกลาง 
SIMULATION FOR INCREASE PRODUCTIVITY IN PRODUCTION:  

CASE STUDY OF THE PRODUCTION OF INTERMEDIATE SEGMENT 

สุรพันธ์ สันติยานนท1์, ชิษณุ อัมพรายน์2,* คมวุธ วิศวไพศาล3 และ ธงชัย วิชิตนพวรรณ4 
1,2,3,4 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและการพัฒนาเมือง, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, จังหวัดกรุงเทพฯ, ประเทศไทย 

*Corresponding author address: chisanu.am@spu.ac.th 

บทคัดย่อ 

 โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – นครราชสีมา ช่วง กม. 65+300.000 ถึง กม. 70+085.000 รวมระยะทาง 
4.785 กิโลเมตร ใช้รูปแบบสะพานแบบกล่องสำเร็จรูป รวมท้ังส้ิน 622 ชิ้น สะพานรูปกล่องตัวกลางเป็นประเภทที่มีจำนวนชิ้นมากที่สุดเท่ากับ 382 
ชิ้น มีขั้นตอนการผลิตจำแนกได้ 9 กิจกรรมย่อย ผลการสำรวจพบว่าระยะเวลาในการผลิตในสภาพปัจจุบันคือ 786 วัน มีค่าผลิตภาพเท่ากับ 0.49 
ชิ้นต่อวัน โดยกิจกรรมย่อยที่ 9 คือ การเทคอนกรีต เป็นขั้นตอนที่ความล่าช้ามากที่สุด การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายหลักเพ่ือหาวิธีเพ่ิมค่าผลิตภาพของการ
ผลิตสะพานรูปกล่องตัวกลางในกิจกรรมย่อยที่ 9 การเทคอนกรีต ด้วยการจำลองสถานการณ์จากโปรแกรม EZStrobe เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่าง
จำนวนรถขนส่งคอนกรีต ระยะเวลาในการผลิต และ ค่าใช้จ่ายในการผลิต ผลการจำลองสถานการณ์พบว่าเมื่อใช้รถขนส่งคอนกรีตต้ังแต่ 2 คัน ถึง 4 
คัน จะมีค่าผลิตภาพเพ่ิมขึ้นเป็น 0.61 0.67 และ 0.69 ชิ้นต่อวัน ตามลำดับ และสามารถลดระยะเวลาผลิตลงได้ 164 216 และ 232 วัน ตามลำดับ  
คำสำคัญ: รูปแบบสะพานแบบกล่องสำเร็จรูป, สะพานรูปกล่องตัวกลาง, ค่าผลิตภาพ, ระยะเวลาในการผลิต, ค่าใช้จ่ายในการผลิต 

Abstract 

 The construction of motorway project between Bang Pa-in to Nakhon Ratchasima, the range of km 65+300.000 to km 
70+085.000, a total distance of 4.785 kilometers using 622 segments of precast segmental box girder. The intermediate 
segment was the type with the largest number of 382 segments. There were 9 sub-activities in order to produce the 
intermediate segment. On-site data collection show that the current production time is 786 days with a productivity rate of 
0.49 segment per day. The 9th sub-activity, pouring concrete, is the most delayed step.  The purpose of this research was to 
determine how to increase the productivity of the intermediate segment production in the 9th sub-activity, pouring concrete. 
Using simulation from EZStrobe program to find the correlation between the number of concrete trucks. production time and 
production cost. The simulation results showed that from 2 to 4 concrete trucks, the productivity rate increased to 0.61, 0.67 
and 0.69 segment per day, respectively. And can reduce the production time by 164 216 and 232 days, respectively.   
Keywords: Segmental box bridge, Intermediate segment, Productivity, Production time, Production cost 

 
1. บทนำ 

รูปแบบการก่อสร้างสะพานได้มีการพัฒนาจากรูปแบบสะพาน
แบบคานและพ้ืนคาน (Beam and slab bridges) มาเป็น รูปแบบ
สะพานแบบกล่องสำเร็จรูป (Precast segmental box girder, 
Segment) มากขึ้น การก่อสร้างสะพาน โครงการก่อสร้างทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – นครราชสีมา ระยะทาง 4.785 
กิโลเมตร ต้องใช้ Segment จำนวนมาก ถ้ามีความล่าช้าเกิดขึ้นใน
ขั้นตอนการผลิตจะส่งผลต่อระยะเวลาในสายงานวิกฤตทันที เช่น 
งานติดตั้งสะพานซึ่งต้องใช้ชิ้นส่วน Segment ตลอดจนงานอื่นๆ 
ดังนั้นการลดเวลาในการผลิต Segment จึงมีความสำคัญเป็นอย่าง
มาก โดยการบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตที่ดี เช่น การจัดสรร
แรงงาน เครื่องมือ และเครื่องจักร รวมถึงการบริหารระยะเวลาใน
การดำเนินงานที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ก็จะสามารถเพ่ิม

ความสามารถในการผลิต [1] ตลอดจนสามารถเร่งรัดระยะเวลาการ
ดำเนินงานในภาพรวมของโครงการได้ หรือสามารถนำทรัพยากรท่ี
ใช้ในการผลิตในส่วนนี้ ไปจัดสรรใช้งานในส่วนอื่นได้อย่างเป็นระบบ 
ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีค่าผลิตภาพในงานก่อสร้างที่เป็น
มาตรฐาน ในการวิเคราะห์ผลิตภาพจะใช้อ้างอิงค่าผลิตภาพจาก
ต่างประเทศ [2] ดังนั้นในงานวิจัยนี้การวิเคราะห์ค่าผลิตภาพการ
ผลิตจะเริ่มต้นด้วยการกำหนดวงรอบเวลา (Cycle time) ที่ใช้ในแต่
ละกิจกรรมการทำงาน เพื ่อหาค่าวงรอบเวลาเฉลี ่ยของแต่ละ
กิจกรรมย่อยโดยไม่ได้คำนึงการกระจายตัวทางสถิติของค่าเวลานั้น 
เพ่ือนำไปวิเคราะห์เป็นค่าผลิตภาพ [3] 

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - 
สระบุรี – นครราชสีมา ช่วง กม. 65+300.000 ถึง กม. 70+085.000 
ระยะเวลาดำเนินการตามแผนงานระหว่าง 16 มีนาคม 2560-4 
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เมษายน 2563 รวมเวลาตามสัญญา กรมทางหลวงเป็นหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบโครงการ ต้องใช้ Segment ทั้งหมดจำนวน 622 ชิ้น 
จำแนกเป็น Diaphragm (DP) Segment จำนวน 96 ชิ้น Deviator 
(D1) Segment จำนวน 48 ชิ้น Deviator (D2) Segment จำนวน 
96 ชิ้น และ Intermediate Segment จำนวน 382 ชิ้น มีการต้ัง
ค่าปรับเนื่องจากงานล่าช้าวันละ 3,301,934.00 บาท การวิจัยนี้มี
จุดมุ ่งหมายหลักเพื่อเสนอแนะกระบวนการผลิตสะพานรูปแบบ
กล่องตัวกลาง (Intermediate Segment) ที่มีจำนวนชิ้นที่มากที่สุด 
จำนวน  382 ช ิ ้น  ด ้วยการใช ้ โปรแกรม  EZStrobe มาสร ้าง
แบบจำลองเลียนแบบการผลิต ที่ประกอบด้วยปัจจัย 3 ด้าน คือ 
ปัจจัยด้านทรัพยากรการผลิต ปัจจัยด้านระยะเวลาการผลิต และ 
ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายในการผลิต โดยจะวิเคราะห์จะหารูปแบบของ
กระบวนการผลิตที่ดีที่สุดด้วยการปรับเปลี่ยนปัจจัยด้านทรัพยากร
การผลิตร่วมกับปัจจัยด้านระยะเวลาการผลิตเพื่อให้ได้ปัจจัยด้าน
ค่าใช้จ่ายในการผลิตที่เหมาะสมที ่สุด ผลการเสนอแนะจะเป็น
เครื่องมือประกอบการตัดสินใจสำหรับปรับปรุงกระบวนการผลิต
สะพานร ูปแบบกล ่องต ัวกลาง  (Intermediate Segment) ใน
โครงการก่อสร้างในอนาคตได้อย่างเหมาะสมต่อไป 

2. วิธีการดำเนินงาน 

วิธ ีการดำเนินงานประกอบด้วย การเก็บข้อมูล การสร้าง
แบบจำลองและเลียนแบบกระบวนการผลิต และ การวิเคราะห์
ปัญหาและการกำหนดแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต 
ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

2.1. การเก็บข้อมูล 

 การเก็บขอ้มูลในการวิจัยได้จำแนกกิจกรรมของการผลิตสะพาน
รูปแบบกล่องตัวกลาง (Intermediate segment) ไว้ 9 กิจกรรม
ย่อยดังแสดงในตารางที่ 1 และกำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของ
กิจกรรมย่อยดังแสดงในรูปที่ 1 การเก็บข้อมูล ประกอบด้วย การจับ
เวลาของกิจกรรมก่อสร้าง และ การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูล ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

2.1.1. การจับเวลาของกิจกรรมก่อสร้าง 

การจับเวลาของกิจกรรมก่อสร้างสำหรับการวิจัยนี ้ใช้ว ิธี 
การศึกษาเวลาแบบต่อเนื ่อง โดยทำการบันทึกเวลาขณะที ่ทำ
กิจกรรมย่อยทั้ง 9 ลำดับ จากน้ันนำไปสรุปเป็นระยะเวลาของแต่ละ
กิจกรรมย่อยเพื่อสร้างเป็นวงรอบเวลาในการผลิต ซึ่งในการงานวจัิย
ได้รวบรวมข้อมูลวงรอบเวลาสำหรับการผลิตสะพานรูปแบบกล่อง
ตัวกลาง (Intermediate segment) ได้ทั้งหมด 36 คร้ัง 

ตารางท่ี 1 แสดงการแยกกิจกรรมย่อยการผลิต Segment 

ลำดับ 
กิจกรรมย่อย 

ช่ือ รายละเอียด 
1 ดึงลวดอัดแรงข้ันแรก 

25% 
เมื่อคอนกรีตรับกำลังได้ตามข้อกำหนด 
ทีมงานชุดดึงลวดจะทำการดึงลวดใน
แนวขวาง  Transverse Tendon 
ทั้งหมด 5 หัว หัวละ 4 เส้น 

2 ถอดแบบ Wing Form, 
Core Form 

ทีมงานประจำใน Mold ทำการถอดแบบ
ปลายปีก (Side Form) ออกก่อน ตาม
ด้วยแบบปีก (Wing Form) และแบบ
ด้านใน (Core Form) ตามลำดับ 

3 ถอยตัว MATCH CAST 
ยกออก 

ทำการแยก Segment ตัวเก่าและตัว
ใหม่ และเคลือ่นยา้ย Segment ตัวเก่า
ออกเก็บเข้า Stock 

4 ถอยตัว Wet Cast มา
เป็น Match Cast 

ทำการเลื่อน Segment ตัวใหม่จาก 
Mold มาในตำแหน่ง Match Cast 
Segment  

5 Survey Set Match 
Cast 

ทำการปรับพิกัด Survey ของตัว Match 
Cast Segment จากค่าที่ได้คำนวณไว ้

6 เข้าแบบ Wing Form, 
ขัดแบบทาน้ำมัน 

ทมีงานประจำ Mold ทำการปรับ Mold 
ให้เข้าตำแหน่ง ยกเว้น Core Form ที่
ต้องรอลงเหล็กก่อน 

7 ลงเหล็ก/จัดเหล็ก เครนยกเหล็กจากรถบรรทุก มาวางลงใน 
Mold ทำการเลื่อน Core Form ให้เข้า
ตำแหน่ง จากนั้นทำการจัด Rebar ให้
เข้าตำแหน่ง 

8 ติดต้ังลวด TENDON 
จัดตำแหน่ง 

ทีมงานจัดลวด Profile ตามตำแหน่ง 

9 เทคอนกรีต ทีมงานเตรยีมเครือ่งมอื และประจำ
ตำแหน่งเทคอนกรีต โดยใช้คอนกรีต 30 
คิว 

2.1.2. การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล สำหรับการผลิตการ
ผลิตสะพานรูปกล่องตัวกลาง ค่าเวลาที่มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ
นั ้นต้องเก็บข้อมูลให้มีจำนวนมากพอ โดยตั ้งสมมุติฐานให้การ
กระจายตัวของความถี่ของข้อมูลเวลาเข้าใกล้ลักษณะการกระจาย
ตัวแบบปกติ (Normal distribution) และสามารถแสดงให้เห็น
ระดับความเชื ่อมั ่น 95.5% และขอบเขตความคลาดเคลื่อนของ
ข้อมูลที่ ±5% สำหรับจำนวนตัวอย่างตามระดับความเชื่อมั่น และ
ขอบเขตความคลาดเคลื่อนที่ต้องการสามารถคำนวณได้จากสมการ
ที่ (1) ซึ่งข้อมูลวงรอบเวลาสำหรับการผลิตสะพานรูปแบบกล่อง
ตัวกลาง (Intermediate segment) ได้ทั ้งหมด 36 ครั ้ง พบว่ามี
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลเพียงพอ 
 

                     𝒏
k
s

n' ∑ xi
2- ∑ xi

2

∑ xi

𝟐

                 (1) 

 
 โดยท่ี n = จำนวนคร้ังที่ต้องจับเวลา 
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   n= จำนวนคร้ังในการจับเวลาตัวอย่าง 
   k = ตัวประกอบของระดับความเชื ่อมั่น (k= 2 ที่ระดับ
ความเช่ือมั่น 95.5%) 
  s = ความคลาดเคล่ือน (limit of error) 

 
รูปที่ 1 กำหนดจุดเร่ิมต้นและจุดส้ินสุดของกิจกรรมย่อย 

จากการเก็บข้อมูลหน้างานเริ่มตั้งแต่กิจกรรมดึงลวดจนสิ้นสุดการเท
คอนกรีตได้ผลรวมของเวลาเฉลี่ย เท่ากับ 54,077 นาทีและรวมของ
เวลาเฉลี่ยยกกำลังสองเท่ากับ 82,970,929 นาที2 ได้จำนวนข้อมูลที่
ต้องทำการเก็บทั้งหมดเท่ากับ 34.27 ข้อมูล ดังนั้นการเก็บข้อมูล
จำนวน 36 ครั ้งจึงมีความน่าเชื ่อถือของข้อมูลเพียงพอต่อการ
นำไปใช้ในการวิเคราะห์ การกระจายตัวทางสถิติต่อไป 

2.2. การสร้างแบบจำลองและเลียนแบบกระบวนการผลิต  

 การสร้างแบบจําลองและเลียนแบบกระบวนการผลิตในการ
ว ิจ ัยน ี ้จะใช ้โปรแกรม EZStrobe ที่สามารถเร ียกใช ้งานผ่าน
โปรแกรม Visio ซึ ่งเป็น Template ที ่สามารถนําไอคอนแต่ละ
รูปแบบมาเชื่อมต่อกันให้เป็นแผนผังแสดงกระบวนการผลิตอย่าง
เป็นระบบ ดังแสดงในตารางท่ี 2 จากนั้นให้นำข้อมูลวงรอบเวลา
สำหรับการผลิตสะพานรูปแบบกล่องตัวกลาง (Intermediate 
segment) ที ่ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยจำนวน 9 ลำดับ โดย
โปรแกรมจะทำการสุ่มเวลาในแต่ละกิจกรรมย่อยตามท่ีได้กำหนดไว้
จากการแจกแจงข้อมูล 

ตารางท่ี 2 ส่วนประกอบในการสร้างแบบจำลอง EZStrobe [4] 

รูปแบบ หน้าที่ 

 

Queue เป็นที่อยู่ของทรัพยากร 
(Resources) จนกว่าจะมีการใช้ 
Queue สามารถตามกิจกรรมอื่นๆ 
ได้ ยกเว้นตาม Queue เอง และ
จะต้องนำหน้า Conditional 
Activity (Combi) เท่าน้ัน 

 

Conditional Activity (Combi) 
เป็นกิจกรรมที่มีเง่ือนไข จะเริ่มได้
เมื่อมทีรพัยากร Queue ครบถ้วน
ตามที่ต้องการ 

 

Bound Activity (Normal) เป็น
กิจกรรมปกติ จะเริ่มเมือ่งานที่
นำหน้ามาแล้วเสร็จสิ้น 

 

A Fork เป็นค่าทางสถิติเพื่อกำหนด
ทางเลอืกที่จะดำเนินการ 
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รูปแบบ หน้าที่ 

 

Draw Link เช่ือมต่อระหว่าง 
Queue กับ Conditional Activity 
Draw Link 

 

Branch Link ใช้เช่ือมต่อกับ Fork 
ไม่สามารถเช่ือมต่อกับ 
Conditional Activity ได้ 

 การหารูปแบบการกระจายตัวของข้อมูลเวลาในแต่ละกิจกรรม
ใช้ Tools Input Analyzer ในโปรแกรม Arena ทดสอบด้วยวิธีไคส
แควร์ (Chi Square Test) เนื่องจากข้อมูลน้อยกว่า 50 ข้อมูล จาก
การตั้งสมมติฐานที่ว่า H0: ข้อมูลมีการแจกแจงตามแบบที่ต้องการ
ทดสอบ และ H1: ข้อมูลไม่มีการแจกแจงตามแบบที่ต้องการทดสอบ 
โดยถ้าค่า P–Value ที่ได้จากการทดสอบมากกว่าค่าระดับนัยสำคัญ 
(α) จะยอมรับสมมติฐานหลัก H0 จากการได้รูปแบบการกระจายตัว
ทางสถิติของค่าเวลาของแต่ละกิจกรรมย่อย สามารถสรุปได้ดัง
ตารางท่ี 3 

 ตัวอย่างการแจกแจงข้อมูลในกิจกรรมดึงลวด Transverse 
25% เมื ่อวิเคราะห์ข้อมูลหาการกระจายตัวจะได้การกระจายตัว
แบบ Beta Distribution ซึ่งมีรูปแบบการกระจายตัว 20.5 + 58 * 
BETA(0.861, 0.992) ค่า P-Value = 0.363 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 
แสดงว่า ค่า P-value ตกอยู่ในพื้นที่ยอมรับที่ 0.95 ดังนั้น ยอมรับ
ข้อมูลมีการแจกแจงตามแบบท่ีทดสอบ  

 การสร้างแบบจําลองและเลียนแบบกระบวนการผลิตสะพาน
รูปแบบกล่องตัวกลาง (Intermediate Segment) สามารถนำมา
เขียนแผนผังการผลิตโดยโปรแกรม EZStrobe ได้ดังรูปที่ 2 จาก
ทดสอบความแตกต่างทางสถิติของค่าวงรอบเวลาในการผลิตสะพาน
รูปแบบกล่องตัวกลาง (Intermediate Segment) ระหว่างข้อมูล
จากการเก็บข้อมูลหน้างานจำนวน 11 ครั ้ง กับ ข้อมูลจากการ
เลียนแบบด้วยโปรแกรม EZStrobe 11 คร้ัง ด้วยวิธี Independent 
sample T Test ความเชื ่อมั ่นที่ 0.95 และระดับนัยสำคัญ 0.05
พบว่า F-test ได้ค่า Sig. 0.848 ซึ ่งมากกว่า 0.05 แสดงว่าความ
แปรปรวนของข้อมูล 2 กลุ่มเท่ากัน และผล T-test โดยดูผลคะแนน
ส่วนของ Equal variances assumed และ ค่า t 0.120 และ ค่า 
Sig. 0.906 ซึ่งมีมากกว่า 0.05 แสดงว่าค่าเฉลี่ยของทั้ง 2 กลุ่มนี้ไม่
แตกต่างกัน ดังนั ้นแบบจำลองที่สร้างขึ ้นสามารถนำไปใช้ในการ
จำลองสถานการณ์ได้ 

 

 

 

 

ตารางท่ี 3 การแจกแจงข้อมูลทางสถิติของกิจกรรมย่อยในการผลิต 
Intermediate Segment 

กิจกรรม รูปแบบการแจกแจง P-Value 
1. ดึงลวด 
Transvers 25% 

20.5 + 58 * BETA 
(0.861, 0.992) 

0.363 

2. ถอดแบบ Wing 
Form, Core 
Form 

106 + 56 * BETA(0.804, 
0.938) 

0.556 

3. ถอยตัว 
MATCH CAST 
ยกออก 

17.5 + 41 * BETA 
(0.802, 0.804) 

0.0826 

4. ถอยตัว Wet 
Cast มาเป็น 
Match Cast 

38 + 189 * BETA (0.54, 
0.649) 

0.234 

5. Survey Set 
Match Cast 

20.5 + ERLA (9.28, 2) 0.382 

6. เข้าแบบ Wing 
Form, ขัดแบบทา
น้ำมัน 

NORM (119, 44) 0.139 

รอคอยจากปัจจัย
ภายนอก 

17 + 160 * BETA 
(0.707, 1.15) 

0.0897 

7. ลงเหล็ก/จัด
เหล็ก 

UNIF (153, 446) > 0.75 

8. ติดต้ังลวด 
TENDON จัด
ตำแหน่ง 

121 + 246 * 
BETA (0.908, 
1.17) 

0.204 

รอคอยจากปัจจัย
ภายนอก 

TRIA (45, 150, 
585) 

0.175 

9. เทคอนกรีต 115 + 66 * BETA 
(0.621, 0.797) 

0.678 
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รูปที่ 2 ผังการจำลองและทำเลียนแบบการผลิต Intermediate 
Segment 

2.3. การวิเคราะห์ปัญหาและการกำหนดแนวทางเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการผลิต 

ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการผลิตจากหน้างาน พบว่า 
กิจกรรมย่อยลำดับที่ 9 การเทคอนกรีตจะมีความล่าช้ามากที ่สุด 
โดยเมื่อคนงานทำงานผูกเหล็ก (กิจกรรย่อยลำดับที่ 7) เสร็จ และ
ติดตั้งลวด Tendon (กิจกรรมย่อยในลำดับที่ 8) เรียบร้อยพร้อม
ผ่านการตรวจสอบว่ามีความพร้อมสำหรับการเทคอนกรีตแล้ว แต่ใน
หน้างานจริงก็ยังไม่สามารถเทคอนกรีตได้ในทันที เช่น บางคร้ังมีการ
ตรวจสอบความพร้อมในการเทคอนกรีตเสร็จเวลา 10:00 น. แต่ได้
เทคอนกรีตในเวลา 15:00 น. ซึ่งเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นเป็น
ประจำ ซึ ่งปัญหาหลักคือทางโรงงานผลิตคอนกรีตมีการจัดส่ง
คอนกรีตไปยังหน้างานหลายกิจกรรม เช่น การเทคอนกรีตพื้นทาง 
งานเทคอนกรีตโครงสร้างสะพาน เป็นต้น ดังนั้นทางโรงงานผลิต
คอนกรีตจึงไม่ได้ผลิตคอนกรีตให้ในทันทีแต่ได้จัดสรรเวลาในการ
ขนส่งคอนกรีตไปเป็นช่วงเวลาบ่ายร่วมกับกิจกรรมอื ่น ทำให้
กระบวนการผลิตสะพานรูปแบบกล่องตัวกลาง กิจกรรมย่อยลำดับที่ 
9 การเทคอนกรีตจึงมีความล่าช้ามากที่สุด 

จากผลการวิเคราะห์ผู้วิจัยจึงได้เสนอการแก้ปัญหาความล่าช้า

ในกิจกรรมย่อยที่ 9 คือ กิจกรรมเทคอนกรีตเพียงกิจกรรมเดียว
เท่านั ้น ได้ทำการแบ่งเป็นกิจกรรมย่อยที่ 9 ออกเป็นออกเป็น 7 
ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) โหลดคอนกรีต  2) รถขนส่งคอนกรีตถึง
หน้างาน 3) ทดสอบสลัมป์ 4) ถอยเข้าพื ้นที ่เทคอนกรีต 5) เท
คอนกรีต 6) คนงานทำงาน และ 7) รถออกจากหน้างานถึง
โรงงานผลิตคอนกรีต โดยมีแผนผังการทำงานของกิจกรรมย่อยที่ 9 
การเทคอนกรีตแสดงดังรูปที ่ 3 โดยกำหนดให้ จำนวนรถขนส่ง
คอนกรีต เป็นตัวแปรของปัจจัยด้านทรัพยากรการผลิต ระยะเวลา
ในการผล ิตสะพานร ูปแบบกล ่ องต ั วกลาง  (Intermediate 
segment) จำนวน 382 ชิ้น เป็นตัวแปรของปัจจัยระยะเวลาการ
ผลิต และ ค่าแรงคนงานและค่าเช่ารถขนส่งคอนกรีต เป็นตัวแปร
ของปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายในการผลิต เมื่อกำหนดตัวแปรแล้ว ผู้วิจัยจึง
สามารถสร้างแบบจำลองและเลียนแบบกระบวนผลิตเพื่อเสนอแนะ
วิธีการเพ่ิมผลิตภาพของกระบวนการผลิตได้ 

 
รูปที่ 3 แสดงแผนผังการจำลองและทำเลียนแบบกิจกรรมเท
คอนกรีต 

วิธ ีการเพิ ่มผลิตภาพของกระบวนการผลิตด้วยการสร้าง
แบบจำลองและเลียนแบบกระบวนผลิต มี 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย 
ขั้นตอนที่1 การหาความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนรถขนส่งคอนกรีตกับ
ระยะเวลารอคอย ข ั ้นตอนท่ี2 การหาความสัมพันธ ์ระหว ่าง
ระยะเวลาการผลิตกับจำนวนชิ้นส่วนสะพานรูปแบบกล่องตัวกลาง 
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ขั้นตอนท่ี3 การหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าแรงคนงานกับจำนวน
ชิ้นส่วนสะพานรูปแบบกล่องตัวกลาง และขั้นตอนท่ี4 การคัดเลือก
วิธีการเพ่ิมผลิตภาพของกระบวนการผลิตที่เหมาะสม 

3. ผลการศึกษา 

3.1. การหาความสัมพันธ์ระหวา่งจำนวนรถขนส่ง
คอนกรีตกับระยะเวลารอคอย 

ผู้วิจัยเสนอให้เช่ารถขนส่งคอนกรีตเพิ่มเติมจากที่มีให้บริการที่
หน้างานปัจจุบ ันเพื ่อการผลิตสะพานรูปแบบกล่องต ัวกลาง
โดยเฉพาะ จากนั ้นทำการสร้างแบบจำลองสถานการณ์การเท
คอนกรีตเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลารอคอยกับจำนวน
รถขนส่งคอนกรีต โดยเริ ่มต้นกำหนดจำนวนรถขนส่งคอนกรีตที่
จำนวน 1 คัน แล้วทำการเลียนแบบกิจกรรมเทคอนกรีตของสะพาน
รูปแบบกล่องตัวกลาง (Intermediate segment) จำนวน 40 ชิ้น 
จากนั้นจะทำการเพิ่มจำนวนรถขนส่งคอนกรีตทีละ 1 คันต่อเนื่อง
จนถึง 10 คัน จากการจำลองข้อมูลด้วยโปรแกรม EZStrobe โดย
การกำหนดรถขนส่งคอนกรีต 1 ถึง 10 คัน ได้ความสัมพันธ์ระหวา่ง
ระยะเวลารอคอยกับจำนวนรถขนส่งคอนกรีต ดังแสดในรูปที่ 4 
 

 

รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนรถขนส่งคอนกรีตกับเวลารอ
คอย 

ความสัมพันธ์จากรูปที่ 4 พบว่า เมื่อมีรถขนส่งคอนกรีต 1 คัน 
เวลาคนงานรอคอยจะเท่ากับ 51.852 นาที เวลารถขนส่งคอนกรีต 
รอคอยเทคอนกรีตเท่ากับ 0.000 นาที และเวลารถขนส่งคอนกรีต
รอคอยในการโหลดคอนกรีตเท่ากับ 0.000 นาที เมื่อเพิ่มรถขนส่ง
คอนกรีต 2 คัน เวลารอคอยของคนงานจะลดลงตามลำดับ และ
เวลารอคอยในการเทคอนกรีตก็จะเพิ ่มขึ ้น เวลาในการโหลด
คอนกรีตยังคงไม่มีการรอคอยมากนัก และการเพ่ิมรถขนส่งคอนกรีต
มากกว่า 4 คนั ทำให้เวลาในการเทคอนกรีตลดลงน้อยมาก 

3.2. การหาความสัมพันธ์ระหวา่งระยะเวลาการผลิตกับ
จำนวนช้ินส่วนสะพานรูปแบบกล่องตัวกลาง      

การหาความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการผลิตกับจำนวน
ชิ้นส่วนสะพานรูปแบบกล่องตัวกลาง จะเปรียบเทียบระยะเวลาตาม
จำนวนรถขนส่งคอนกรีตจาก 1 คันถึง 4 คัน และ ระยะเวลาตาม
สภาพปัจจุบัน ดังแสดงในรูปที่ 5 พบว่า เวลาในการผลิตกรณีใช้รถ
ขนส่งคอนกรีต 1 คันจะมากกว่าระยะเวลาตามสภาพปัจจุบัน (ก่อน
ปรับปรุง) เล็กน้อย แต่เมื่อเพิ่มจำนวนรถขนส่งคอนกรีตเป็น 2 ถึง 4 
คันพบว่าเวลาในการผลิตจะลดลงตามลำดับ และสามารถสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการผลิตกับจำนวนชิ้นส่วนสะพาน
รูปแบบกล่องตัวกลาง ที่ปรับเปลี่ยนตามจำนวนรถขนส่งคอนกรีต 
ได้ดังสมการที่ 2 ถึงสมการท่ี 6 

 
รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการผลิตกับจำนวนชิ้นส่วน
สะพานรูปแบบกล่องตัวกลาง 

ก่อนปรับปรุง           𝑦 20.538𝑥 12.401               (2) 
เช่ารถ 1 คัน            𝑦 20.876𝑥 15.564        (3) 
เช่ารถ 2 คัน            𝑦 16.295𝑥 6.692        (4) 
เช่ารถ 3 คัน              𝑦 14.899𝑥 1.302         (5) 
เช่ารถ 4 คัน           𝑦 14.527𝑥 10.045        (6) 
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โดยท่ี  𝑦 คือ เวลาในการผลิต (ชั่วโมง) 
        𝑥 คือ จำนวน Intermediate Segment (ชิ้น) 

3.3 การหาความสัมพันธ์ระหวา่งค่าแรงคนงานกับจำนวน
ชิ้นส่วนสะพานรูปแบบกล่องตัวกลาง   

การหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าแรงคนงานกับจำนวนชิ้นส่วน
สะพานรูปแบบกล่องตัวกลาง จะกำหนดจำนวนคนงาน 7 คน 
ค่าแรงคนละ 35 บาทต่อชั่วโมง จำนวนช่ัวโมงการทำงาน 10 ชั่วโมง 
ค่าเช่ารถขนส่งคอนกรีต 30,000.00 บาทต่อคันต่อเดือน เมื ่อนำ
ค่าแรงคนงานก่อนปรับปรุงมาเปรียบเทียบค่าแรงคนงานหลัง
ปรับปรุงโดยการปรับเปลี่ยนจำนวนรถขนส่งคอนกรีตจาก 1 คันถึง 
4 คน พบว่า ค่าแรงคนงานในการผลิตเมื่อใช้รถขนส่งคอนกรีต 1 คัน
จะเพ่ิมขึ้นมากกว่าก่อนปรับปรุงเล็กน้อย แต่เมื่อเพ่ิมจำนวนรถขนส่ง
คอนกรีตเป็น 2 คัน ถึง 4 คัน ค่าแรงคนงานจะลดลงตามลำดับดัง
แสดงในรูปที่ 6 และสามารถสร้างความความสัมพันธ์ระหว่างค่าแรง
คนงานกับจำนวนชิ้นส่วนสะพานรูปแบบกล่องตัวกลาง ได้ดังสมการ
ที่ 7 ถึง 11 

 
รูปที ่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าแรงคนงานกับจำนวนชิ ้นส่วน
สะพานรูปแบบกล่องตัวกลาง 

ก่อนปรับปรุง           𝑦 5031.9𝑥 2950                  (7) 
เช่ารถ 1 คัน            𝑦 5114.7𝑥 3811.9        (8) 
เช่ารถ 2 คัน            𝑦 3992.3𝑥 1639.2        (9) 

เช่ารถ 3 คัน              𝑦 3656.6𝑥 612.1      (10) 
เช่ารถ 4 คัน           𝑦 3544.9𝑥 673.75            (11) 

โดยท่ี 𝒚 คือ ค่าแรงคนงานในการผลิต (บาท) 

 𝒙 คือ จำนวน Intermediate Segment (ชิ้น) 

3.4 การคัดเลอืกวิธีการเพ่ิมผลิตภาพของกระบวนการผลิต
ที่เหมาะสม   

 การคัดเลือกวิธ ีการเพิ ่มผลิตภาพของกระบวนการผลิตจะ
พิจารณาจาก จำนวนรถขนส่งคอนกรีต ระยะเวลาในการผลิต
สะพานรูปแบบกล่องตัวกลาง (Intermediate segment) จำนวน 
382 ชิ้น และ ค่าแรงคนงานและค่าเช่ารถขนส่งคอนกรีต พบว่า ใน
สภาพหน้างาน (ก่อนมีการปรับปรุง) ใช้ระยะเวลาในการผลิต 786 
วัน ค่าแรงคนงาน 1,925,135.80 บาท (ไม่มีค่าเช่ารถขนส่งคอนกรีต 
เน ื ่องจากใช ้รถที ่ทางโครงการเตร ียมไว ้) กรณีปร ับปร ุงโดย
ปรับเปลี่ยนจำนวนรถขนส่งคอนกรีตจากจำนวน 1 คันถึง 4 คัน 
พบว่า เมื่อเช่ารถขนส่งคอนกรีต 1 คัน เวลาในการผลิตไม่ลดลง มี
ค่าใช้จ่ายในการเช่ารถขนส่งคอนกรีตรวมกับค่าแรงคนงานจำนวน 
2,168,567.45 บาท เมื่อเช่ารถขนส่งคอนกรีต 2 คัน ระยะเวลาใน
การผลิตลดลง 164 วัน มีค่าใช้จ่าย 2,317,630.00 บาท เมื่อเช่ารถ
ขนส่งคอนกรีต 3 คัน ระยะเวลาในการผลิตลดลง 216 วัน ค่าใช้จ่าย
เพิ่มขึ้นเป็น 2,669,245.20 บาท เมื่อเช่ารถขนส่งคอนกรีต 4 คัน 
ระยะเวลาผล ิตเวลาลดลง 232 ว ัน  ค ่าใช ้จ ่ายเพ ิ ่มข ึ ้นเป็น 
3,233,874.45 บาท โดยจุดสมดุลระหว่างระยะเวลาการผลิตกับ
ค่าใช้จ่ายในการผลิตจะอยู่ที่การใช้รถขนส่งคอนกรีตจำนวน 2 คัน 
ดังแสดงในรูปที่ 6 

 
รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนรถขนส่งคอนกรีตกับค่าใช้จ่าย
และจำนวนวันในการทำงาน 

 การตั้งค่าปรับของโครงการเนื่องจากงานล่าช้ามีมูลค่าวันละ 
3,301,934.00 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับการเช่ารถขนส่งคอนกรีต
เพิ่มเป็น 4 คัน (เพิ ่มจำนวนมากที่สุด) จะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มจาก 
1,925,135.80 บาท เป ็น 3,233,874.45 บาท แต่สามารถลด

จํานวนรถคอนกรีต 
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ระยะเวลาการผลิตได้ 232 วัน ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการเช่ารถ
ขนส่งคอนกรีตถือว่ามีความคุ้มค่าถ้าสามารถลดค่าปรับในภาพรวม
ของโครงการได้แม้เพียง 1 วัน เช่ารถขนส่งคอนกรีตเพิ่ม  4 คันเสีย
ค่าใช้จ่ายเพิ่มจากสภาพหน้างานปัจจุบัน 1,308,738.65 บาท ซึ่ง
น้อยกว่าค่าปรับของโครงการที่ 1 วันอยู่ 1,993,195.35 บาท ผล
การวิเคราะห์ค่าผลิตภาพแสดงดังตารางท่ี 4 พบว่า ค่าผลิตภาพของ
การผลิตในสภาพปัจจุบันมีค่า 0.49 ชิ ้นต่อวัน เมื ่อใช้รถขนส่ง
คอนกรีตตั้งแต่ 2-4 คัน ค่าผลิตภาพจะเพิ่มขึ้นเป็น 0.61, 0.67 และ 
0.69 ชิ้นต่อวัน ตามลำดับ ซึ่งเป็นวิธีเพิ่มค่าผลิตภาพของการผลติได้ 
โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากสภาพปัจจุบันน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบ
กับมูลค่าปรับต่อ 1 วันของโครงการ แต่การใช้รถขนส่งคอนกรีต
เพียง 1 คันจะทำให้ค่าผลิตภาพในการผลิตน้อยกว่าสภาพปัจจุบัน
เล็กน้อยที่ 0.48 ชิ้นต่อวัน ดังนั้นในโครงการต้องจัดเตรียมรถขนส่ง
คอนกรีตอย่างน้อย 2 คันขึ้นไป 

ตารางท่ี 4 ค่าผลิตภาพในการผลิตชิ้นส่วน 

จำนวนรถขนส่งคอนกรีต 
(คัน) 

ระยะเวลาผลิต 
(วัน) 

ค่าผลิตภาพ 
(ชิ้นต่อวัน) 

สภาพปัจจุบัน 786 0.49 
1 799 0.48 
2 622 0.61 
3 570 0.67 
4 554 0.69 

4. สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์รูปแบบการผลิตสะพานรูปแบบกล่องตัวกลาง
จำนวน 382 ชิ้น พบว่า 

1. การเลือกใช้รถขนส่งคอนกรีตตั้งแต่ 2-4 คัน จะทำให้ค่าผลิต
ภาพในการผลิตดีกว่าการผลิตในสภาพปัจจุบัน ซึ ่งสามารถลด
ระยะเวลาในการผลิตได้จำนวน 164 วัน 216 วัน และ 232 วัน 
ตามลำดับ 

2. การใช้รถขนส่งจำนวน 4 คันเสียค่าใช้จ่าย 3,233,874.45 
บาท ซึ่งเป็นการจ่ายเพิ่มจากสภาพหน้างานปัจจุบัน 1,308,738.65 
บาทเท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบกับค่าปรับของโครงการกรณีล่าช้า 1 มี
มูลค่า 3,301,934.00 บาทต่อวัน พบว่าค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการ
เพิ่มรถขนส่งคอนกรีตมีความคุ้มค่าอย่างมากเมื่อเปรียบเที่ยบกับ
ค่าปรับเกิดขึ้น 

3. ไม่ควรใช้จำนวนรถขนส่งคอนกรีตเพียง 1 คัน เนื่องจากจะมี
ค่าผลิตภาพน้อยกว่าการผลิตในสภาพปัจจุบัน ถึงแม้ค่าใช้จ่ายจะ
น้อยกว่าก็ตาม  

ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต ที ่ประกอบด้วยคนและ
เครื ่องจักร การเก็บข้อมูลวงรอบเวลาเฉลี ่ย จะช่วยให้ทีมงาน

ก่อสร้างสามารถประเมินผลิตภาพและนำไปใช้ในในการปรับปรุง
การผลิตได้ เมื ่อนำมาข้อมูลวงรอบเวลาในการผลิตมาใช้ร่วมกับ
โปรแกรมท่ีสามารถเลียนแบบกระบวนการต่างในการผลิตได้ จะช่วย
ให้ผู้บริหารโครงการ มีเครื่องมือที่ใช้ช่วยในการตัดสินใจปรับปรุง
กระบวนการผลิตได้อย่างเหมาะสม  

5. กิตติกรรมประกาศ 

ผู ้ว ิจัยขอขอบคุณ กรมทางหลวง ที ่ให้การสนับสนุนข้อมูล 
ประกอบการทำวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่
ให้การสนับสนุนการทำวิจัยของคณะเป็นอย่างดี และ ศ. Julio C. 
Martinez และคณะ ที่จัดทำโปรแกรม EZStrobe และแจกจ่ายให้
นำไปใช้ได้ในทุกจุดประสงค์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
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การศึกษาถนนทดลองแอสฟัลต์คอนกรีตผสมขยะพลาสติก  
A STUDY OF THE IMPACT OF RECYCLING PLASTIC WASTE FOR USE IN ASPHALT CONCRETE PAVEMENT 
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1,2,3,4 สำนักวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา, กรมทางหลวงชนบท 
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บทคัดย่อ 

บทความน้ีนำเสนอการศึกษาการนำขยะพลาสติกที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้มาทำถนนและศึกษาผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น กรมทางหลวงชนบท
ได้ทดลองนำขยะพลาสติกมาเป็นส่วนผสมของผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ซึ่งได้ผลที่ดีในห้องปฏิบัติการจึงขยายผลการศึกษาลงสู่ถนนที่มีปริมาณ
การจราจร น้ำหนักบรรทุกและสภาพแวดล้อมจริง เพ่ือศึกษาถึงกระบวนการก่อสร้าง ข้อจำกัดปัญหาอุปสรรคต่างๆและคุณสมบัติทางวิศวกรรมเพ่ือ
ปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป โดยการศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรม เช่น ค่าการแอ่นตัว (Deflection) ความเค้น (Stress) ความเครียด (Strain) ที่
เกิดขึ้นจริงของถนน โดยมีตัวแปรจริงตามธรรมชาติ ทำให้จำเป็นต้องใช้วิธีการออกแบบความหนาโครงสร้างชั้นทางโดยวิธีเชิงวิเคราะห์ (Analytical 
Method) ซึ่งสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ตัวแปรในการออกแบบจากห้องปฏิบัติการ เช่น คุณสมบัติของวัสดุ เกณฑ์ความเสียหายของ
วัสดุ ผลการออกแบบโครงสร้างชั้นทางของแปลงทดลองมีชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 เมตร พื้นทางแบบใช้วัสดุเดิมปรับปรุงคุณภาพ
ความหนา 0.20 เมตร ได้ทำการก่อสร้างแปลงทดลองสมรรถนะผิวทางที่ถนนสาย สบ.1002 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บ้านสองคอน อำเภอเฉลิม
พระเกียรติ, แก่งคอย จังหวัดสระบุรี ช่วงกิโลเมตรท่ี 9+175 - 9+855 ปัจจุบันสำนักวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา กรมทางหลวงชนบทได้ใช้เป็นแปลง
ทดลองเพ่ือติดตาม พฤติกรรมและสมรรถนะทางวิศวกรรมต่อไป 
คำสำคัญ: การออกแบบโครงสร้างชั้นทางเชิงวิเคราะห์, แอสฟัลต์คอนกรีตผสมขยะพลาสติก, โมดูลัสการคืนตัว, ค่าการตอบสนองของโครงสร้างชั้น 

Abstract 

The paper presents a study of the impact of recycling plastic waste for use in asphalt concrete pavement. The Department 
of Rural Road has experimented with research to test the properties of recycling plastic waste for use in asphalt concrete 
pavement. In the laboratory, the results are good, so there is a motivation to move a laboratory section to the site section, 
thus expanding the study's results into traffic volume, vehicle loads, and environment in reality to study the construction 
process, limitations, obstacles, and engineering properties. For engineering properties, we study the pavement response actions 
such as deflection, stress and strain which have environmental variables, So we have to design the pavement thickness by 
Analytical Method. In this study, we created a Mathematical Model by using various variables of materials and criteria of 
previous material damage in the laboratory. The pavement structure in the experiment field with an asphalt concrete layer 
thickness of 0.05 m. and a pavement base using the origin materials thickness of 0.20 m. was completed on the road in 
January 2020. Nowadays, the Bureau of Testing Research and Development Department uses experiment field to monitor 
behavior and engineering performance. 
Keywords: Analytical method, recycle plastic waste asphalt concrete, resilient modulus, Pavement response 

 
1. บทนำ 

ในยุควิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ส่งผลให้พฤติกรรมการสั่ง
อาหารออนไลน์มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื ่อง ก่อให้เกิดขยะ
พลาสติกเพิ่มมากขึ้นถึง 6,300 ตันต่อวัน [1] จากปัญหาข้างต้นทำ
ให้หลายหน่วยงานต่างให้ความสำคัญ ด้วยการรณรงค์ลดการใช้
ถุงพลาสติกหรือปลุกกระแสรักษ์โลก แต่ก็ยังมีขยะพลาสติกจำนวน
มากที่ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลหรือนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ 

สำหรับขยะพลาสติกที ่นำมาใช ้งานสำหรับการออกแบบ
ส่วนผสมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต คือขยะพลาสติกประเภทถุงบรรจุ

ภัณฑ์ ที่มีความเหนียวและยืดหยุ่นได้ดี ชนิด LDPE (Low Density 
Polyethylene) เป็นสารโพลีเอทีลีนที่มีความหนาแน่นต่ำ การนำ
ขยะพลาสติกไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการสร้างถนนแอสฟัลต์
คอนกรีต จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจในการนำขยะพลาสติก
มาใช้งานที่เป็นประโยชน์ ดังนั้นสำนักวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา กรม
ทางหลวงชนบทได้ทำการศึกษาพัฒนาการนำขยะพลาสติกชนิด 
LDPE มาเป็นส่วนผสมของแอสฟัลต์คอนกรีต  โดยผ่านกระบวนการ
ทำความสะอาด และย่อยจนได้ขนาดคละ 2-3 เซนติเมตร จากน้ันจึง
นำมาออกแบบอัตราส่วนผสม และทดสอบคุณสมบัติต่างๆ ทาง
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วิศวกรรมของผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตผสมขยะพลาสติกใน
ห้องปฏิบัติการ ผลการทดลองเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด โดย
พบว่าคุณสมบัติทางวิศวกรรมของแอสฟัลต์คอนกรีตผสมขยะ
พลาสติก ให้คุณสมบัติเทียบเท่าแอสฟัลต์คอนกรีตทั่วไป 

จากผลการศึกษาดังกล่าวทำให้กรมทางหลวงชนบทสนใจที่จะ
ศึกษาและพัฒนาการนำขยะพลาสติกมาเป็นส่วนผสมของแอสฟัลต์
คอนกร ีตในแปลงทดลองโดยทำการออกแบบความหนาช้ัน
โครงสร้างทางด้วยวิธีเชิงวิเคราะห์ (Analytical Method) เนื่องจาก
การออกแบบด้วยว ิธ ีการน้ีสามารถคำนวณหาพฤติกรรมการ
ตอบสนองของโครงสร้างชั ้นทางโดยคำนึงถึงค่าพฤติกรรมการ
ตอบสนอง (Pavement Responses) เช่น ค่าความเครียด (Strain) 
ค ่ าความเค ้น  (Stress) หร ือค ่ าการแอ ่นต ั วของ โครงส ร้าง 
(Deflection) ที ่เกิดขึ ้นเนื ่องจากน้ำหนักบรรทุกมากระทำ [2] 
รวมถึงยังสามารถควบคุมค่าการตอบสนองให้สอดคล้องกับการ
ทดสอบในห้องปฏิบัติการ และสามารถติดตามประเมินผลในสนาม
ต่อไปได้ ส่งผลให้สามารถวางแผนงานเพ่ือคาดการณ์การปรับปรุงผิว
ทางสําหรับการยืดอายุการใช้งาน และเพิ่มประสิทธิภาพด้านความ
แข็งแรง รวมถึงความปลอดภัยของผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต 

2. เครื่องมือทดสอบและแปลงทดสอบ 

2.1. เครื่องมือทดสอบเพ่ือประเมินผลในหอ้งปฏิบัติการ 

2.1.1. การทดสอบแรงดึงทางอ้อม (INDIRECT TENSILE 

TESTS) 

การทดสอบแรงดึงอ้อมเป็นการทดสอบเพ่ือหาค่าความต้านทาน
การดึงอ้อมของหน่วยแรงกระทำ ณ ความเครียดคงที่จนกระท่ัง
ตัวอย่างแอสฟัลต์คอนกรีตเกิดความเสียหาย ตามมาตรฐาน ASTM 
D6931-17 โดยการทดสอบจะนำตัวอย ่างไปทำการว ัดขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางและความสูงจำนวน 4 ค่า จากนั้นนำไปบรรจุไว้ใน
ห้องควบคุมอุณหภูมิที่ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 4 
ชั่วโมง ก่อนจะนำตัวอย่างไปติดตั้งลงบนชุดเครื่องมือทดสอบแรงดึง
ทางอ ้อม ในการทดสอบจะให ้แรงกระทำด ้วยอ ัตราเร ็ว 50 
มิลลิเมตร/นาที จนกระทั่งตัวอย่างพังทลาย บันทึกค่าน้ำหนักสูงสุด 
พร้อมคำนวณค่าความต้านทานการดึงอ้อม [3] 

 

รูปที่ 1 การทดสอบแรงดึงทางอ้อม 

2.1.2. การทดสอบโมด ูล ั สการค ืนต ั ว  ( RESILIENT 

MODULUS TESTS) 

การทดสอบโมดูลัสการคืนตัวเป็นการทดสอบเพื่อหาค่าโมดูลัส
การคืนตัวของแอสฟัลต์คอนกรีตจากแรงที่กระทำซ้ำ ตามมาตรฐาน 
ASTM D7369-11 โดยการทดสอบจะนำตัวอย่างไปทำการวัดขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางและความสูงจำนวน 4 ค่า จากนั้นนำไปบรรจุไว้ใน
ห้องควบคุมอุณหภูมิที่ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 4 
ชั่วโมง ก่อนจะนำตัวอย่างไปติดตั้งลงบนชุดเครื่องมือทดสอบโมดลัูส
การคืนตัว ซึ่งการทดสอบจะให้แรงกระทำซ้ำๆ ในลักษณะรูปแบบ
การให้แรงแบบ Haversine หรือลักษณะของความเค้น จำนวน 105 
ครั้ง โดย 5 ครั้งสุดท้ายจะทำการบันทึกค่าแรงกระทำซ้ำต่อตัวอยา่ง
และค่าการเสียรูปแนวนอนที่คืนสภาพ พร้อมคำนวณค่าโมดูลัสการ
คืนตัวในสภาวะยืดหยุ่น [4] 

 

รูปที่ 2 การทดสอบโมดูลัสการคืนตัว 

2.1.3. การทดสอบความต้านทานการเกิดร่องล้อ 

(WHEEL TRACKING TESTS) 

การทดสอบความต้านทานการเกิดร่องล้อเป็นการทดสอบเพ่ือ
หาความต้านทานการเกิดร่องล้อของตัวอย่างแอสฟัลต์คอนกรีต ตาม
มาตรฐาน EN 12697-22:2003 โดยการทดสอบจะนำตัวอย่างที่ทำ
การบดอัดด้วยเคร่ือง Roller compactor ตามคุณสมบัติที่ออกแบบ
ไว้ จากนั้นนำตัวอย่างที่ได้ไปทำการวัดขนาดและชั่งน้ำหนัก เมื่อได้
ขนาดตามที่กำหนดแล้วนำไปบรรจุลงแบบทดสอบความต้านทาน
การเกิดร่องล้อพร้อมบรรจุลงเครื ่องทดสอบ เปิดอ่างควบคุม
อุณหภูมิที่ 60 องศาเซลเซียส ซึ่งการทดสอบจะให้แรงกระทำขนาด 
700 N ผ่านล้อยางมาตรฐานว่ิงลงบนตัวอย่างแอสฟัลต์คอนกรีตด้วย
ความเร็ว 26 รอบต่อนาที ในการทดสอบจะทำการบันทึก จำนวน
รอบ (Number of passes), ความลึกของร่องล้อ (Rut depth, 
mm.) และอุณหภูมิในการทดสอบ (Temperature, ºC) [5] 
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รูปที่ 3 การทดสอบความต้านทานการเกิดร่องล้อ 

2.2. เครื่องมือทดสอบเพ่ือประเมินสมรรถนะของผิวทาง
แอสฟัลต์คอนกรีตผสมขยะพลาสติกในแปลงทดลอง 

2.2.1. เคร ื ่ อ งม ื อทดสอบความแข ็ งแรงของ ช้ัน
โครงสร้างถนน (FALLING WEIGHT DEFLECTMETER) 

Falling Weight Deflectmeter (FWD) เป็นเครื่องมือสำหรับ
ตรวจสอบความแข็งแรงของชั้นโครงสร้างถนน โดยวิธีการทดสอบ 
คือทำการยกก้อนน้ำหนักไปยังระดับความสูงที่ต้องการ และปล่อย
ให้ตกลงอย่างอิสระลงสู่แผ่นรับแรงกระแทก (Plate) โดยทั่วไปแรง
ตกกระแทกจะมีค่าเท่ากับ 50 kN จะเกิดแรงดันบนผิวทางเท่ากับ 
700 kPa การวัดค่าแรงตกกระแทกสามารถวัดได้จากเซลล์วัดแรง 
(Load Cell) สำหรับค่าการแอ่นตัวที่เกิดจากแรงตกกระแทกจะได้
จากการวัดสัญญาณคลื่นของเซนเซอร์วัดความเร็ว (Geophone) ที่
ระยะต่างๆ โดยวิธีการทดสอบอ้างอิงตามมาตรฐาน ASTM D4694  
[6]  

 

รูปที่ 4 เคร่ืองทดสอบ Falling Weight Deflectometer 

2.2.2. เคร่ืองมือทดสอบค่าความต้านทานการล่ืนไถล 

BRITISH PENDULUM TESTER (BPT) 

เครื ่องมือทดสอบหาค่าความต้านทานการลื ่นไถล British 
Pendulum Tester (BPT) มาตรฐานการทดสอบ ASTM E-303 
เป็นเครื่องมือทดสอบที่ใช้หลักการวัดค่าความต้านทานการลื่นไถล
ด้วยการเหวี ่ยงค้อนปลายติดแท่นยาง สัมผัสกับพื ้นผิวทดสอบ 
สามารถใช้งานได้ทั้งในห้องปฏิบัติการและบนผิวทาง โดยผลการ
ทดสอบแสดงเป็นค่า SRV (Skid Resistance Value) [7] 

 

รูปที่ 5 เคร่ืองทดสอบค่าความต้านทานการล่ืนไถลBritish 
Pendulum Tester 

2.2.3. เครื ่องมือทดสอบค่าความเสียดทาน  AIRPORT 

SURFACE FRICTION TESTER (ASFT T-10) 

เครื ่องมือทดสอบ  Airport Surface Friction Tester (ASFT 
T-10) เป็นเครื่องมือทดสอบประเภท Fixed-Slip ที่ถูกออกแบบให้
ติดตั้งบนรถพ่วงลาก โดยใช้หลักการวัดความเสียดทานระหว่างล้อ
ยางกับผิวทาง เมื่อทำการล็อคการหมุนของล้อยางทดสอบให้อยู่ที่ 
13 % ของความเร็วรถลาก โปรแกรมจะทำการประมวลผลค่าความ
เสียดทาน (Friction) โดยผลการทดสอบแสดงเป็นค่าความเสียด
ทาน μ (Coefficient of friction) [8] 

 
รูปที่ 6 เคร่ืองทดสอบค่าความเสียดทาน Airport Surface 

Friction Tester 

2.2.4. เคร่ืองมือทดสอบค่าดัชนีความขรุขระสากล 

(INTERNATIONAL ROUGHNESS INDEX, IRI) 

เครื ่องมือทดสอบค่าดัชนีความขรุขระสากล (International 
Roughness Index, IRI) คือ ค่าดัชนีที่ใช้ประเมินความขรุขระของ
ผิวทาง บ่งบอกถึงสภาพการให้บริการของผิวทางโดยรวม ได้จากผล
การวัดค่าระดับของผิวทางตามทิศทางการวิ่ง นำค่าผลรวมที่ได้มา
หารด ้วยระยะทางตามแนวราบมาคำนวณตามสมการทาง
คณิตศาสตร์ [9] 
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รูปที่ 7 เคร่ืองมือทดสอบค่าดัชนีความขรุขระสากล
International Roughness Index 

2.3. แปลงทดสอบ 

แปลงทดลองตั ้งอยู ่บนถนนสาย สบ.1002 แยกทางหลวง
หมายเลข 1 – บ้านสองคอน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, แก่งคอย 
จังหวัดสระบุรี ในช่วงกิโลเมตรที่  9+175 – 9+855 (รวมระยะทาง 
680 เมตร) เป็นถนน 2 ช่องจราจร ตัดผ่านเขตชุมชน สถานศึกษา 
แหล่งท่องเท่ียว โรงโม่หินและโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ทำให้มี
ปริมาณจราจรมากถึง 2,716 คันต่อวัน และมีอัตราส่วนปริมาณ
รถบรรทุกมากถึงร้อยละ 40 ซึ่งเป็นปริมาณที่มากเพียงพอที่จะทำ
การทดลองคุณสมบัติทางวิศวกรรมภายใต้สิ ่งแวดล้อม ปริมาณ
จราจร และน้ำหนักบรรทุกจริง และ โดยแปลงทดลองช่วงดังกล่าวมี
ลักษณะถนนค่อนข้างเป็นทางตรง และมีความเสียหายเดิมอยู่แล้ว
หลายจุด ผู้วิจัยจึงเลือกถนนสายดังกล่าวเป็นถนนทดลองผิวทาง
แอสฟัลต์ผสมขยะพลาสติก 

 
รูปที่ 8 ถนนสาย สบ.1002 ก่อนการก่อสร้างถนนทดลอง 

3. การออกแบบโครงสร้างชั้นทาง 

การออกแบบโครงสร้างชั้นทางถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ด้วยวิธี
เชิงวิเคราะห์ (Analytical Method) เป็นวิธีการวิเคราะห์พฤติกรรม
โครงสร้างชั ้นทางขณะรับน้ำหนักบรรทุก ด้วยแบบจำลองทาง
คณ ิ ตศาสตร ์ ต ามทฤษฎ ี อ ี ล าสต ิ ก  ( Elastic Theory) ซึ่ ง มี
องค์ประกอบที ่สำคัญในการวิเคราะห์ประกอบไปด้วย น้ำหนัก
บรรทุกและปริมาณจราจร (Load and Traffic) สภาพแวดล้อม 
(Environment) เกณฑ์กำหนดความเสียหาย (Failure Criteria) 
และคุณสมบัติอีลาสติกของวัสดุ (Modulus of Material) ที่ใช้ใน
การก่อสร้าง  

3.1. น้ำหนักบรรทุกและปริมาณจราจร  

(LOAD AND TRAFFIC) 

ในการออกแบบความหนาของโครงสร้างชั ้นทาง จำเป็นต้อง
ทราบปริมาณจราจรและอายุการออกแบบใช้งาน (Design Period) 
ก่อน โดยนำข้อมูลจราจรที่แบ่งตามประเภทยานพาหนะ มาแปลง
เป ็นจำนวนเพลามาตรฐาน  (Equivalent Single Axle Load, 
ESAL) ซึ่งน้ำหนักเพลามาตรฐานสำหรับออกแบบ (Standard Axle) 

เท่ากับ 10 ตัน ชนิดเพลาเดี่ยวล้อคู่ (Single Axle, Dual Wheels) 
[10] 

จากข้อมูลการสำรวจปริมาณจราจรสายทาง สบ.1002 มี
ค ่าเฉล ี ่ยปร ิมาณจราจรรายว ัน  (Average daily traffic, ADT) 
ประมาณ 2,716 คัน/วัน โดยเมื่อนำข้อมูลปริมาณจราจรมาแบ่งเป็น
เปอร์เซ็นต์ของรถบรรทุกหนัก (%T) เท่ากับ 0.40 ซึ่งการวิเคราะห์
เปอร์เซ็นต์รถบรรทุกในช่องทางจราจรที่ออกแบบ (Design Lane, 
DL) ในช่วงปีแรกจะกำหนดสัดส่วนปริมาณการว่ิงบนช่องจราจรมีค่า
แนะนำเท่ากับ 0.50 จากนั้นนำเปอร์เซ็นต์ของรถบรรทุกหนักมาหา
ค่า Truck Factor (TF) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 3.77 นอกจากนี้ปัจจัยการ
เพิ ่มขึ ้น (Growth Factor, GF) ของปริมาณรถที ่เพิ ่มขึ ้นมีความ
จำเป็นในการคำนวณปริมาณจราจร โดยกำหนดอัตราการเติบโตที่ 
4% และอายุในการออกแบบท่ี 7 ปีมีค่า GF เท่ากับ 7.90 แล้วนำไป
คำนวณหาจำนวนน้ำหนักเพลามาตรฐาน (ESAL Design = ADT * 
%T * DL * TF * GF * 365) โดยโครงสร ้างทางตลอดช่วงเวลา
ออกแบบจะได้ค่าออกมาเท่ากับ 6,050,000 ESAL 

3.2. คุณลักษณะของวัสดุ  

(MATERIAL CHARACTERISTIC) 

3.2.1. ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต 

ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเป็นวัสดุแบบกึ ่งยืดหยุ ่น (Visco-
elastic Material) มีคุณสมบัติด้านความแข็งแรงและการเสียรูปที่
เปลี ่ยนแปลงตามระยะเวลา อุณหภูมิ สถานะความเค้น (Stress 
State) และอัตราการเกิดความเครียด (Strain Rate) โดยคุณสมบัติ
ของวัสดุสามารถทดสอบได้ตามมาตรฐาน ASTM D7369-11 โดย
ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการได้ดังแสดงในตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบค่าโมดูลัสการคืนตัวของผิวทางแอสฟัลต์
คอนกรีตในแต่ละชนิด 

ชนิดของผิวทาง 
โมดูลัสการ
คืนตัว, Mr 

(MPa) 

แอสฟัลต์คอนกรีต (AC)  3,013 

แอสฟัลต์คอนกรีตผสมขยะพลาสติกที่แทนที่
แอสฟัลต์ซีเมนต์ด้วยขยะพลาสติกร้อยละ 8 

(AC-8%PL) 
4,698 

แอสฟัลต์คอนกรีตผสมขยะพลาสติกที่แทนที่
แอสฟัลต์ซีเมนต์ด้วยขยะพลาสติกร้อยละ 10 

(AC-10%PL) 
5,462 

3.2.2. วัสดุพ้ืนฐาน 
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วัสดุพื้นทางเป็นวัสดุไม่มีแรงยึดเหนี่ยว (Unbound Material) 
โดยท่ัวไปนิยมใช้หินคลุกในการก่อสร้าง ซึ่งปัจจุบันได้มีการศึกษานำ
วัสดุชั้นพื้นทางเดิมมาหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่เป็นวัสดุชั้นพื้นทาง
เรียกว่า (Pavement In – Place Recycling) เป็นการปรับปรุงชั้น
ทางเดิมให้มีค ุณภาพที ่เพิ ่มสูงขึ ้น โดยได้ร ับการปรับปรุงด้วย
ปูนซีเมนต์ทำให้วัสดุชั้นพื้นทางเดิมกลายเป็นวัสดุที่มีแรงยึดเหนี่ยว 
(Bound Material) ที่มีพันธะเชื่อมประสาน (Cementation Bond) 
ช่วยให้วัสดุพื้นทางมีความสามารถในการรับแรงดึงและกำลังต้าน
แรงเฉือนได้สูงขึ้น มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น โดยคุณสมบัติของวัสดุ
สามารถทดสอบได้ตามมาตรฐาน AASHTO T294-94 [11] โดยผล
การทดสอบในห้องปฏิบัติการได้ดังแสดงในตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบค่าโมดูลัสการคืนตัวของพ้ืนทาง 

ชนิดของพ้ืนทาง 
โมดูลัสการ
คืนตัว, Mr 

(MPa) 
ชั้นพ้ืนทาง (Pavement In – Place Recycling) 6,173 

ชั้นพ้ืนทาง )หินคลุก(  400 
ชั้นรองพ้ืนทาง )ลูกรัง(  150 

3.2.3. วัสดุเม็ดละเอียด 

วัสดุเม็ดละเอียด หรือ ดินเดิม ดินถม ทรายถม เป็นวัสดุที่มีส่วน
ละเอียดมาก ความสามารถในการรับน้ำหนักได้น้อยที่สุด โดยทั่วไป
นิยมใช้สำหรับการปรับระดับหรือปรับปรุงคุณภาพชั้นดินเดิมก่อน
การก่อสร้าง ซึ่งค่าโมดูลัสการคืนตัวของวัสดุเม็ดละเอียดสามารถ
ทดสอบได้จากมาตรฐาน AASHTO T274 โดยผลการทดสอบใน
ห้องปฏิบัติการได้ดังแสดงในตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบค่าโมดูลัสการคืนตัวของวัสดุเม็ดละเอียด 

ชนิดของพ้ืนทาง 
โมดูลัสการ
คืนตัว, Mr 

(MPa) 
ชั้นดินเดิม CBR = 5% 49.3 

3.2.4. อัตราส่วนปัวซอง 

อัตราส่วนปัวซอง (Poisson’s Ratio, ν) เป็นอัตราส่วนของ
วัตถุที่เปลี่ยนแปลงขนาดเกิดความเครียดในแนวแรง (axial strain) 
ถ้าวัตถุยืดตัวออก พื้นที่หน้าตัด (cross-section area) ของวัตถุจะ
ลดลงเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่า ความเครียดในแนวขวาง (lateral 
strain) ซึ่งมีทิศทางตั้งฉากกับแรงที่มากระทำ ดังแสดงในสมการที่ 
(1) ทั้งนี้ทาง AUSTROADS (2004) ได้แนะนำค่าโมดูลัสการคืนตัว
และอัตราส่วนปัวซองของวัสดุงานทางดังแสดงในตารางท่ี 4  

 𝝂 = - 𝜺𝒍𝒂𝒕𝒆𝒓𝒂𝒍
𝜺𝒂𝒙𝒊𝒂𝒍

  )1(  

โดยท่ี 
𝜺𝒍𝒂𝒕𝒆𝒓𝒂𝒍 = การเคล่ือนตัวในแนวราบ 
𝜺𝒂𝒙𝒊𝒂𝒍    = การเคล่ือนตัวในแนวด่ิง 

ตารางท่ี 4 ค่าโมดูลัสการคืนตัวและอัตราส่วนปัวซองของวัสดุงาน
ทางท่ีแนะนำ [12] 

ชนิดของ
วัสดุ 

ค่าโมดูลัสการคืนตัว (MPa) อัตราส่วนปัวซอง 
ค่า

ต่ำสุด 
ค่า

ทั่วไป 
ค่า 

สูงสุด 
ค่า

ต่ำสุด 
ค่า 

สูงสุด 
แอสฟัลต์
คอนกรีต 

500 3500 14000 0.25 0.40 

ชนิดของ
วัสดุ 

ค่าโมดูลัสการคืนตัว (MPa) อัตราส่วนปัวซอง 
ค่า

ต่ำสุด 
ค่า

ทั่วไป 
ค่า 

สูงสุด 
ค่า

ต่ำสุด 
ค่า 

สูงสุด 
พ้ืนทาง
ปรับปรุง
ด้วย

ซีเมนต์ 

1400 5000 14000 0.15 0.25 

วัสดุเม็ด
หยาบ 

70 200 350 0.20 0.40 

วัสดุเม็ด
ละเอียด 

30 100 200 0.20 0.40 

ดินทั่วไป 20 50 170 0.30 0.45 
  

3.3. แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของโครงสร้างชั้นทาง 

การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์โครงสร้างชั้นทางของ
แปลงทดลองนี้ เพื่อวิเคราะห์หาค่าการตอบสนองของโครงสร้างชั้น
ทาง (Pavement Response) ต่อแรงหรือน้ำหนักบรรทุกที ่มา
กระทำ ผู้วิจัยได้กำหนดแนวทางในการสร้างแบบจำลองโดยการ
กำหนดชนิดของวัสดุและความหนาของแต่ละชั้นทาง คุณสมบัติทาง
วิศวกรรมที่ได้จากการทดลอบคุณสมบัติของวัสดุชั้นผิวทางและวัสดุ
พ้ืนทางในห้องปฏิบัติการ 

3.3.1. แบบจำลองทางคณิตศาสตร์โครงสร้างชั้นทาง
รูปแบบท่ี 1 

กำหนดรูปแบบของแบบจำลองให้มีชนิดและความหนาของ
วัสดุชั้นทางเหมือนกับรูปแบบโครงสร้างชั้นทางตามมาตรฐานของ
กรมทางหลวงชนบท โดยมีชั้นผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 
0.05 เมตร พื้นทางแบบหินคลุกหนา 0.20 เมตร ชั้นรองพื้นทาง
ลูกรัง 0.20 เมตร และชั้นคันทางที่สมมติให้มีความหนาแบบไม่มีที่
ส้ินสุด มนี้ำหนักจากรถบรรทุกลงเพลาเท่ากับ 10 ตัน 
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INF-14-6 

 
รูปที่ 9 แบบจำลองคณิตศาสตร์โครงสร้างชั้นทางรูปแบบท่ี 1 

3.3.2. แบบจำลองทางคณิตศาสตร์โครงสร้างชั้นทาง
รูปแบบท่ี 2 

กำหนดรูปแบบของแบบจำลองให้มีจำนวนชั้นทาง และชนิด
วัสดุเหมือนกับโครงสร้างชั้นทางรูปแบบท่ี 1 แต่เพิ่มความหนาของ
วัสดุชั้นพ้ืนทางขึ้น โดยมีชั้นผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.05 
เมตร พื้นทางแบบหินคลุกหนา 0.30 เมตร ชั้นรองพื้นทางลูกรัง 
0.20 เมตร และชั้นคันทางท่ีสมมุติให้มีความหนาแบบไม่มีที่ส้ินสุด มี
น้ำหนักจากรถบรรทุกลงเพลาเท่ากับ 10 ตัน 

 
รูปที่ 10 แบบจำลองคณิตศาสตร์โครงสร้างชั้นทางรูปแบบท่ี 2 

3.3.3. แบบจำลองทางคณิตศาสตร์โครงสร้างชั้นทาง
รูปแบบท่ี 3 

กำหนดรูปแบบของแบบจำลองให้มีจำนวนชั้นทาง และชนิด
วัสดุเหมือนกับโครงสร้างชั้นทางรูปแบบท่ี 1 แต่เพิ่มความหนาของ
วัสดุชั้นผิวทางขึ้น โดยมีชั้นผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.10 
เมตร พื้นทางแบบหินคลุกหนา 0.25 เมตร ชั้นรองพื้นทางลูกรัง 
0.25 เมตร และชั้นคันทางท่ีสมมุติให้มีความหนาแบบไม่มีที่ส้ินสุด มี
น้ำหนักจากรถบรรทุกลงเพลาเท่ากับ 10 ตัน 

 
รูปที่ 11 แบบจำลองคณิตศาสตร์โครงสร้างชั้นทางรูปแบบท่ี 3 

3.3.4. แบบจำลองทางคณิตศาสตร์โครงสร้างชั้นทาง
รูปแบบท่ี 4 

กำหนดรูปแบบของแบบจำลองให้มีชนิดและความหนาของ
วัสดุชั้นทางเหมือนกับ โครงสร้างชั้นทางท่ีใช้กันอยู่ทั่วไป โดยมีชั้นผิว

ทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.05 เมตร พื้นทางแบบหมุนเวียน
วัสดุในที่หนา 0.20 เมตร ชั้นรองพื้นทางลูกรัง 0.20 เมตร และช้ัน
คันทางที ่สมมุติให้มีความหนาแบบไม่มีที ่ส ิ ้นสุด มีน้ำหนักจาก
รถบรรทุกลงเพลาเท่ากับ 10 ตัน 

 
รูปที่ 12 แบบจำลองคณิตศาสตร์โครงสร้างชั้นทางรูปแบบท่ี 4 

 
จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์โครงสร้างชั ้นทางทั ้ง 4 

รูปแบบ สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ความเครียดในแต่ละชั้นทางได้
ดังแสดงในตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 5 ค่าที่ได้จากการวิเคราะห์ความเครียดในแต่ละชั้นทาง 

ลำดับ εt (μstrain) 
ใต้ผิวทาง 

εt (μstrain) 
ใต้ชั้น 

Recycling 

εc (μstrain) 
บนดินเดิม 

1 197.8 - 853.0 
2 188.4 - 580.9 
3 185.6 - 465.9 
4 71.1 115.40 340.8 

3.4. เกณฑ์กำหนดความเสียหาย (FAILURE CRITERIA) 

จากการวิเคราะห์หาค่าการตอบสนองของโครงสร้างชั้นทาง 
(Pavement Response) ต่อแรงหรือน้ำหนักบรรทุกที ่มากระทำ 
สามารถวิเคราะห์หาปริมาณจราจรที่รองรับได้ โดยเลือกใช้สมการ
ของ Shell [13] เป็นเกณฑ์กำหนดความเสียหาย (Failure Criteria) 
เนื่องจากเกณฑ์กำหนดความเสียหายของ Shell มีความใกล้เคียงกับ
การความเสียหายที่จะเกิดขึ ้นในประเทศไทยมากที ่สุด โดยแบ่ง
เกณฑ์กำหนดความเสียหายออกเป็น 2 เกณฑ์ คือ 1) ความเสียหาย
เนื่องจากความล้า (Fatigue Cracking) บริเวณใต้ผิวของชั้นผิวทาง
และ 2) ความเสียหายเนื่องจากร่องล้อ (Rutting) บริเวณชั้นดินเดิม 
จากเกณฑ์กำหนดความเสียหายสามารถนำมาหาปริมาณจราจรที่
รองรับ 

ตารางท่ี 6 ค่าความเครียดของโครงสร้างทางท้ัง 4 แบบท่ีได้จากการ
วิเคราะห์ 

แบบ 
ESAL 
ที่

(Fatigue Cracking) (Rutting) 
ผล Nf Nf Nf 
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ออกแบ
บ

(x106) 

ใต้ผิวทาง
(x106) 

ใต้ชั้น 
Recycling 

(x106) 

บนดินเดิม 

1 6.05 6.89 - 1.16 Fail 
2 6.05 8.79 - 5.39 Fail 
3 6.05 9.47 - 13.02 Pass 

4 6.05 
1149.4

6 
101.91 45.48 Pass 

จากผลการวิเคราะห์ค่าการตอบสนองและผลการเปรียบเทียบ
เกณฑ์การล้าของวัสดุชั้นทาง ผู้วิจัยได้เลือกแนวทางการออกแบบ
ตามแบบจำลองทางคณิตศาสตร ์ของโครงสร้างทางแบบท่ี 4 
เนื่องจากชั้นโครงสร้างดังกล่าวมีคุณสมบัติในการรับปริมาณจราจรท่ี
วิ่งผ่านได้ตามปีที่ออกแบบไว้ (7 ปี) รวมไปถึงโครงสร้างทางดังกลา่ว
มีงบประมาณในการก่อสร้างที่เหมาะสมไม่มากจนเกินไปเมื่อเทียบ
กับโครงสร้างทางแบบที่ 3 ซึ่งเป็นการก่อสร้างด้วยวัสดุใหม่ทั้งหมด
อีกทั ้งยังมีความหนาของชั ้นทางที ่มากส่งผลให้งบประมาณการ
ก่อสร้างมีงบประมาณที่เพิ่มมากขั้น แตกต่างจากโครงสร้างทางแบบ
ที่  4 ท ี ่นำว ัสด ุช ั ้นพ ื ้นทางเด ิมมาหม ุนเว ียนกล ับมาใช ้ใหม่  
(Pavement In – Place Recycling) เป็นการปรับปรุงชั้นทางเดิม
ให้มีคุณภาพที่เพิ่มสูงขึ้น ลดงบประมาณในการรื้อ ขนย้ายพื้นที่ใน
การจัดเก็บและลดการนำทรัพยากรใหม่นำมาใช้ ส่งผลทำให้ลด
มลภาวะของสิ่งแวดล้อมในการระเบิดหินเพื่อนำวัสดุมาใช้ในการ
ก่อสร้างเป็นต้น 

4. ก่อสร้าง 
ในกระบวนการก่อสร้างถนนทดลองแอสฟัลต์คอนกรีตผสมขยะ

พลาสติกมีขั้นตอนการก่อสร้างเช่นเดียวกับแอสฟัลต์คอนกรีตทั่วไป 
โดยแตกต่างกันตรงกระบวนการผสมเศษขยะพลาสติกลงในห้อง
ผสม (Pug mill) ผ่านการชั่งน้ำหนักด้วย Load cell เพื ่อควบคุม
ปริมาณขยะพลาสติกได้อย่างถูกต้องแม่นยำ มีขั้นตอนดังต่อไปน้ี 

 

รูปที่ 13 เศษขยะพลาสติกที่นำมาใช้ในการทดสอบ 

1) การเตรียมเศษขยะพลาสติกลงยุ้ง ในโรงงานผสมแอสฟัลต์
คอนกรีต จากนั้นชั่งน้ำหนักเศษขยะพลาสติกจากอัตราส่วนผสม
แอสฟัลต์คอนกรีตผสมขยะพลาสติกที ่ได้ทำการออกแบบ และ
ลำเลียงเศษขยะพลาสติกเข้าสู่ห้องผสม (Pug mill) เพื่อผสมเข้ากับ
หินร้อน 

 

รูปที่ 14 การเตรียมเศษขยะพลาสติกเพ่ือลำเลียงเข้าสู่ Pug mill 
2) ผสมเศษขยะพลาสติกร่วมกับวัสดุมวลรวม และแอสฟัลต์

ซีเมนต์ในห้องผสม ตามอัตราส่วนที่ได้ออกแบบ 

 

รูปที่ 15 ขั้นตอนการผสมวัสดุตามอัตราส่วนผสมท่ีออกแบบ 

 
3) นำวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตผสมขยะพลาสติกที่ได้จากห้อง

ผสม ใส่รถบรรทุกและควบคุมอุณหภูมิให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 
จากนั้นนำวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตผสมขยะพลาสติกปูผิวทางบน
แปลงทดสอบบนสายทาง 

 

รูปที่ 16 ขั้นตอนการปูผิวทางด้วยวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตผสมขยะ
พลาสติกบนสายทาง 

5. ติดตามประเมิณผลคุณสมบัติทางวิศวกรรม 

หลังจากปูผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตผสมขยะพลาสติก บนสาย
ทางแล้ว จากนั ้นทำการทดสอบสมรรถนะของผิวทางแอสฟัลต์
คอนกรีตผสมขยะพลาสติกภาคสนาม เพื่อประเมินประสิทธิภาพ
ของผิวทางเมื ่อเปิดใช้งาน โดยการทดสอบความแข็งแรงของช้ัน
โ ค ร ง ส ร ้ า ง ถ น น ด ้ ว ย เ ค ร ื ่ อ ง ม ื อ  FALLING WEIGHT 
DEFLECTOMETER, ทดสอบหาค่าความต้านทานการลื่นไถล (SKID 
RESISTANCE VALUE, SRV), ทดสอบหาค ่ า ค ว าม เ ส ี ย ดทาน 
(Friction) แ ล ะ ท ด ส อ บ ห า ค ่ า ด ั ช น ี ค ว า ม ข ร ุ ข ร ะ ส า ก ล 
(INTERNATIONAL ROUGHNESS INDEX, IRI) แสดงผลการทดสอบ
ดังนี้ 
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รูปที่ 17 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า BPN กับชนิดผิวทาง 

 

รูปที่ 18 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า Friction กับชนิดผิวทาง 

 
รูปที่ 19 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า Modulus กับชนิดผิวทาง 

 

รูปที่ 20 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า IRI กับชนิดผิวทาง 

จากร ูปท ี ่ 17 ถ ึง 20 แสดงผลการทดสอบคุณสมบัต ิทาง
วิศวกรรมในภาคสนาม พบว่าคุณสมบัติในการต้านทานความล่ืนไถล
และความเสียดทานใกล้เคียงกับแอสฟัลต์คอนกรีต ค่าความแข็งแรง
ของชั้นโครงสร้างชั้นทางของแอสฟัลต์คอนกรีตผสมขยะพลาสติก
ร้อยละ 8 มีค่าสูงกว่าแอสฟัลต์คอนกรีต ส่วนแอสฟัลต์คอนกรีตผสม
ขยะพลาสติกร้อยละ 10 มีค่าใกล้เคียงแอสฟัลต์คอนกรีต และค่า
ดัชนีความขรุขระสากลของแอสฟัลต์คอนกรีตผสมขยะพลาสติกมี

แนวโน้มสูงข ึ ้นตามปริมาณร้อยละที ่ผสม ทั ้งน ี ้อาจเก ิดจาก
กระบวนการก่อสร้าง เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นโค้งขึ้นและลง
เนิน โดยคุณสมบัติดังกล่าวยังมีระยะเวลาในการศึกษาที่ไม่มากพอ 
ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการติดตามและรวบรวมข้อมูล 

6. สรุปและการนำไปใช้ 

จากการทดสอบคุณสมบัติต่างๆ ทางวิศวกรรมของแอสฟัลต์
คอนกรีตผสมขยะพลาสติกในห้องปฏิบัติการ พบว่าการใช้ขยะ
พลาสติกผสมลงไปกับมวลรวมเพื่อลดปริมาณแอสฟัลต์ซีเมนต์ลงใน
ปริมาณไม่เกินร้อยละ 10 ยังคงคุณสมบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์
กำหนดในมาตรฐานได้ และค่าสมรรถนะของผิวทางยังมีแนวโน้มที่ดี
ขึ้น โดยมีกำลังรับแรงดึงทางอ้อมที่เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 15–50 
โมดูลัสคืนตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 55–80 และค่าการต้านทาน
ร่องล้อเพิ ่มขึ ้นประมาณร้อยละ 4–7 ตามปริมาณการผสมขยะ
พลาสติกที่เพ่ิมขึ้น 

จากการใช้ขยะพลาสติกผสมลงไปกับมวลรวมเพื่อลดปริมาณ
แอสฟัลต์ซีเมนต์ลงในปริมาณร้อยละ 10 สามารถลดปริมาณการใช้
แอสฟัลต์ซีเมนต์ลงและยังช่วยในการกำจัดขยะที ่ไม่สามารถนำ
กลับมารีไซเคิลได้ 

ดังนั้นในการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตภาคสนาม ชนิด
ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตผสมขยะพลาสติก มีค ุณสมบัติทาง
วิศวกรรมเทียบเท่ากับผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตโดยท่ัวไป  
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สมรรถนะด้านโครงสร้างของทางว่ิงยกระดับในเส้นทางรถไฟความเร็วสูง ไทย-จนี 
STRUCTURAL PERFORMANCE OF TYPICAL VIADUCT FOR THAI-CHINA HIGHSPEED RAILWAY 

ศรัณย์ เรืองศรี1*, นคร วงศ์สว่างทรัพย2์, วัฒนา มณีโชติ3 และ ทศพล ปิ่นแก้ว4 
1,4 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, คณะวิศวกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร 

2,3 ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง, การรถไฟแห่งประเทศไทย 
*Corresponding author address: sarun.ruangsee@gmail.com 

บทคัดย่อ 

ปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ริเริ ่มโครงการรถไฟความเร็วสูงสายแรกขึ ้น โดยในช่วงแรกเป็นงานออกแบบก่อสร้างเส้นทาง
กรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา ซึ่งจำเป็นต้องทำการทดสอบโครงสร้างจริงในภาคสนามของทางว่ิงยกระดับที่ใช้ในโครงการ เพ่ือยืนยันถึงสมรรถนะ
ของโครงสร้างที่ถูกออกแบบ การทดสอบจะพิจารณาทางวิ่งยกระดับช่วงเดี่ยวซึ่งมีช่วงพาดยาว 32.60 เมตรทั้งเชิงสถิตและเชิงพลวัต เพราะเป็น
รูปแบบช่วงพาดที่ใช้มากที่สุดในโครงการ (Typical span) โดยยึดตามเกณฑ์การทดสอบของประเทศจีน (TB 2092-2003) บทความนี้จะศึกษา
พฤติกรรมการรับแรงของโครงสร้างทางวิ่งยกระดับจากผลการทดสอบโครงสร้างจริง แล้วนำผลการทดสอบมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์สมรรถนะท่ี
กำหนดตามมาตรฐานของจีน (TB 10621-2014) ซึ่งจะคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้งาน ความสะดวกสบายในการใช้บริการ และความคงทนของ
โครงสร้าง โดยการทดสอบเชิงสถิตจะให้แรงกระทำที่ระดับ 1.0, 1.2, 1.6 และ 2.0 ของน้ำหนักบรรทุกออกแบบ ซึ่งคิดเป็นแรงกระทำที่ต้องให้กับ
สะพานทดสอบสูงถึง 700, 1000, 1500 และ 2000 ตันตามลำดับ ในระหว่างการให้แรงกระทำจะตรวจสอบค่าการแอ่นตัว ค่าความเอียง และค่า
ความเค้นของโครงสร้างในตำแหน่งวิกฤติต่างๆ ส่วนการทดสอบเชิงพลวัตจะให้แรงกระแทกบริเวณก่ึงกลางช่วงด้วยถุงทรายหนัก 1 ตัน แล้วตรวจวัด
ผลตอบสนองค่าความเร่งที่ตำแหน่ง L/3, L/2 และ 2L/3 เพื่อหาค่าความถี่ธรรมชาติของโครงสร้าง ท้ายที่สุดผลการทดสอบทั้งหมดจะถูกนำมา
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามมาตรฐานของจีน ซึ่งจะทำให้สามารถสรุปถึงสมรรถนะด้านโครงสร้างของทางวิ่งยกระดับที่ทำการทดสอบได้อย่าง
น่าเชื่อถือต่อไป 
คำสำคัญ: รถไฟความเร็วสูง, โครงสร้างทางวิ่งยกระดับ, การทดสอบโครงสร้างจริง, สมรรถนะของโครงสร้าง 

Abstract 

Nowadays, the state railway of Thailand has initiated the first high-speed railway project. The first phase is a design and 
construction of a route from Bangkok-Nakhon Ratchasrima. A full-scaled test of one viaduct span is specified to evaluate its 
structural performance. Based on Chinese code TB 2092-2003, the static and dynamic load tests on a typical span of 32.60 m 
shall be conducted. In this paper, the viaduct behavior under both loading conditions shall be investigated and compared 
with the performance requirements on safety, serviceability and durability according to Chinese code TB 10621-2014. The 
static load test shall be conducted under load levels of 1.0, 1.2, 1.6 and 2.0 of design load which are equivalent to the applied 
loadings of 700, 1000 1500 and 2000 tons, respectively. During the test, the responses of the viaduct, including deflections, 
rotations and strains, shall be monitored. The dynamic load test shall be conducted by an impact of a 1-ton sandbag dropping 
at midspan. The acceleration responses of the viaduct at L/3, L/2 and 2L/3 shall be obtained and analyzed for its fundamental 
natural frequency. Finally, all obtained test results shall be compared with those from Chinese code and the structural 
performance of the test viaduct shall be realistically evaluated and reported.  
Keywords: High-speed railway, Full scaled load test, Viaduct testing, Structural performance    
 
1.  บทนำ 
     การรถไฟแห่งประเทศไทยริเริ ่มโครงการรถไฟความเร็วสูงขึ้น 
เพื ่อประโยชน์ในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและ
โดยสารของประเทศ โดยโครงการรถไฟความเร็วสูงนั ้นได้ถูก
ออกแบบให้สามารถทำความเร็วได้ 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อลด
ระยะเวลาในการเดินทางโดยรถไฟธรรมดาหรือรถยนต์ระหว่างเมอืง

ใหญ่ มีผลทำให้สามารถขยายการพัฒนาไปยังภูมิภาคและเชื่อมโยง
เศรษฐกิจระหว่างเมืองใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

โครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา 
เป็นโครงการก่อสร้างทางวิ่งรถไฟความเร็วสูงสายแรกของไทย ซึ่ง
โครงการเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและจีน ด้วยวงเงิน
ลงทุนประมาณ 1.79 แสนล้านบาท ในส่วนงานโยธาน้ันงานก่อสร้าง
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ทางว่ิงยกระดับ (Viaduct) ถือเป็นงานท่ีมีความสำคัญและมีมูลค่าสูง 
วิศวกรฝ่ายจีนซึ่งเป็นผู้ออกแบบงานโครงสร้าง จึงกำหนดให้ทำการ
ทดสอบสมรรถนะของโครงสร้างทางว่ิงยกระดับที่ได้ออกแบบไว้ก่อน
การก่อสร้างจริง เพื่อใช้ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง 
และเพื่อใช้ยืนยันผลการตอบสนองต่างๆ เทียบกับผลการตอบสนอง
จากการออกแบบของผู้ออกแบบ ที่สำคัญผลทดสอบทำให้สามารถ
มั ่นใจได้ว่าโครงสร้างทางวิ ่งยกระดับที่ก่อสร้างนั ้น จะมีความ
ปลอดภัยในการใช้งานได้ตามมาตรฐาน 

การทดสอบสมรรถนะโครงสร้างทางวิ่งของรถไฟในอดีตนั้น มัก
ทำการทดสอบภายใต้น้ำหนักบรรทุกไม่เกินน้ำหนักบรรทุกออกแบบ 
[2, 3, 4] เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการทดสอบ โดยควบคุมให้การ
ทดสอบเป็นแบบไม่ทำลาย (Non-destructive test) ทำให้สามารถ
ทำการทดสอบบนโครงสร้างจริงได้โดยตรงโดยไม่สร้างความเสียหาย
หรือกระทบต่อความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของโครงสร้าง 
โครงสร้างที่ผ่านการทดสอบจึงสามารถนำมาใช้งานต่อภายหลังได้
อย่างปลอดภัย  

สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงในความร่วมมือระหว่าง
รัฐบาลไทยและจีนนั้น ถือเป็นโครงการสาธารณะขนาดใหญ่และใช้
เงินลงทุนมาก ที่สำคัญคือเป็นโครงการแรกของประเทศ ทำให้
วิศวกรผู้ออกแบบกำหนดให้มีการทดสอบด้วยน้ำหนักบรรทุกที่สูง
กว่าระดับน้ำหนักบรรทุกออกแบบถึง 2 เท่าตัว เพื่อจะให้ทราบถึง
ค ุณภาพงานก่อสร ้างของไทยและพฤติกรรมการร ับแรงของ
โครงสร้างที่แท้จริงภายใต้น้ำหนักบรรทุกสูงดังกล่าว เนื ่องจาก
โครงการออกแบบก่อสร้างตามมาตรฐานของประเทศจีน การ
ทดสอบสมรรถนะครั้งนี้จึงใช้เกณฑ์การทดสอบและการประเมินผล
ทดสอบตามมาตรฐานของประเทศจีน TB 2092-2003 และ TB 
10621-2014 ตามลำดับ 
2.  ลักษณะทางกายภาพของทางว่ิงยกระดับ 
     โครงสร้างทางวิ ่งยกระดับ (Viaduct) ที่ถูกใช้ในการทดสอบ
สมรรถนะนั้นเป็นสะพานช่วงเดี่ยวมีความยาวทั้งหมด 32.6 เมตร
โดยศูนย์กลางฐานรองรับทั้งสองอยู่ห่างกัน 31.5 เมตร สะพานถูก
สร้างขึ ้นจากคานคอนกรีตรูปกล่องชนิดหล่อสำเร็จจากโรงงาน 
(Precast segmental box girder) จำนวน 13 กล่องวางเรียงต่อ
กันโดยใช้ลวดอัดแรงกำลังสูงอัดแรงแบบภายในคานตลอดความยาว
ช ่วงด ังแสดงในร ูปท ี ่ 1 โดยมีขนาดหน้าต ัดของ Segment ที่
ฐานรองรับและก่ึงกลางแสดงในรูปที่ 2 และมีภาพถ่ายของ Viaduct 
ที่ทำการทดสอบหลังการอัดแรงแสดงในรูปที่ 3 

 

 
รูปที่ 1 โครงสร้าง Viaduct ที่ทำการทดสอบมีความยาว 32.6 ม. 

 

 
(a) End-span segment 

 
(b) Mid-span segment 

รูปที่ 2 ขนาดหน้าตัดของ Box girder 
 

 
รูปที่ 3 โครงสร้าง Viaduct ที่ใช้ทดสอบ 

 
3.   วิธีการทดสอบสมรรถนะโครงสร้างและเกณฑ์การประเมิน 

การทดสอบสมรรถนะโครงสร้างทางวิ ่งยกระดับแบ่งเป็น 2 
ประเภทการทดสอบ ได้แก่ การทดสอบเชิงสถิต และการทดสอบเชิง
พลวัต 
3.1 การทดสอบเชิงสถิต 

การทดสอบเชิงสถิตแบ่งเป็นการทดสอบ Bending test และ
การทดสอบ Shear test 

3.1.1) Bending Test 
การทดสอบแบบ Bending test นั้น จะจำลองการให้โมเมนต์ 

ดัดแก่โครงสร้างทางวิ่งยกระดับโดยใช้ Loading frame จำนวน 5 
โครงยึดติดอยู่ด้านบนของโครงสร้างจากนั้นจึงใช้แม่แรงไฮดรอลิก (2 
Jack/frame รวมเป็น 10 Jack) ในการดึงน้ำหนักถ่วงคอนกรีต
บริเวณฐานด้านล่างเพื่อเพิ่มภาระแรงกระทำแก่โครงสร้างทางว่ิง
ยกระดับดังแสดงแบบจำลองไว้ในรูปที่ 4 โดยการทดสอบเชิงสถิต
นั้นแบ่งออกเป็น 3 ระดับการทดสอบย่อยเพื่อความปลอดภัย ได้แก่
การทดสอบโดยให้ภาระกระทำที่ 1.20, 1.60 และ 2.0 เท่าของค่า
ออกแบบ (Design load level) 
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(a) Load configuration for bending test 

 

 
(b) ภาพการวาง loading frame และแม่แรงไฮดรอลิก 

รูปที่ 4 การทดสอบ Bending test ของโครงสร้าง Viaduct  
 

ในการให้แรงกระทำจะคำนึงถ ึงน้ำหนักตัวโครงสร้างเอง 
น้ำหนักของ Loading frame และแม่แรงไฮดรอลิก แล้วทำการให้
แรงเพิ่มเพื่อชดเชยค่าน้ำหนักบรรทุก Superimposed dead load 
(SDL) ต่าง ซึ่งจากการคำนวณจะต้องให้แรงไฮดรอลิกประมาณ 30 
ตัน/Jack ร่วมกันกับน้ำหนักจาก loading frame คิดเป็นภาระแรง
ดัดกระทำเพ่ิมเติมรวม 24,200 kN-m เทียบเท่าน้ำหนักแผ่ของ SDL 
= 192 kN/m ซึ่งคิดเป็นโมเมนต์ดัดที่กึ ่งกลางช่วง 23,700 kN-m 
โดยจะเรียกสภาวะนี้ว่า Base level (Ka) 

สภาวะภายใต้น้ำหนักบรรทุกจร Static live load (Kb) ถูก
กำหนดขึ้นเพื่อใช้สำหรับพิจารณาว่าผลตอบสนองอันได้แก่ค่าการ
แอ่นตัวกึ่งกลางช่วง ค่ามุมหมุนที่ฐานรองรับ และค่าความเค้น นั้น
เกินกว่าที่มาตรฐานหรือไม่ โดยระดับ Static live load นี้ จะไม่
คำนึงถึงผลของแรงกระแทกหรือการส่ันไหวของ Viaduct จึงเสมือน
การวางน้ำหนักขบวนรถไฟที่จอดนิ่งไว้บนโครงสร้าง ซึ่งจากการ
คำนวณจะต้องให้แรงไฮดรอลิกประมาณ 700 ตัน (70 ตัน/Jack)  

สภาวะภายใต้น้ำหนักบรรทุกออกแบบ Design load (K=1.00) 
เป็นสภาวะการรับน้ำหนักบรรทุกเท่ากับค่าที่ใช้ออกแบบ ซึ่งได้รวม
ผลของแรงกระแทก (Impact factor) ไว้ด้วยอีประมาณร้อยละ 9.0 
สำหรับช่วงพาดที่ทำการทดสอบ ในสภาวะนี้จึงต้องให้แรงไฮดรอลิก 
750 ตัน (75 ตัน/Jack) 

สำหรับสภาวะภายใต้น้ำหนักบรรทุกมากกว่าน้ำหนักออกแบบท่ี 
1.20 เท่า (K=1.20) นั้น มีวัตถุประสงค์เพื ่อยืนยันว่าหน้าตัดที่
ก่อสร้างไม่เกิดร้อยร้าว อันจะทำให้ Viaduct มีความคงทนสามารถ
ใช้งานได้เกิน 100 ปีตามมาตรฐาน ซึ่งการทดสอบต้องให้แรงไฮดรอ
ลิกประมาณ 1,000 ตัน (100 ตัน/Jack) ตามขั้นตอนการให้แรง
กระทำดังรูปที่ 17 

ส่วนการทดสอบที่น้ำหนักบรรทุกมากกว่าน้ำหนักออกแบบท่ี 
1.60 และ 2.00 เท่า (K=1.20 และ 2.00) นั้น มีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อประเมินระดับน้ำหนักบรรทุกที่ทำให้หน้าตัดเกิดการแตกร้าว 
(Cracking resistance) และระดับน้ำหนักบรรทุกที่อาจทำให้เกิด
การวิบัติ (Load carrying capacity) ซึ่งการทดสอบต้องให้แรงไฮ
ดรอลิกประมาณ 1,550 ตัน (155 ตัน/Jack) และ 2,050 ตัน (205 
ตัน/Jack) ตามลำดับ  ตามขั้นตอนการให้แรงกระทำดังรูปที่ 18 
     3.1.2) Shear Test 

 
(a) Load configuration for shear test 

 

 
(b) ภาพการวาง loading frame และแม่แรงไฮดรอลิก 

รูปที่ 5 การทดสอบ Shear test ของโครงสร้าง Viaduct 
 
การทดสอบแรงเฉือนนั้น เป็นการทดสอบที่มีวัตถุประสงค์ใน

การจำลองค่าแรงเฉือนสูงสุดที่จะเกิดขึ้นในตัวโครงสร้างจากการใช้
งานจริงและระหว่างการก่อสร้าง ด้วยการใช้แม่แรงไฮดรอลิกในการ
สร้างภาระกระทำเสมือนแก่ตัวโครงสร้าง โดยการทดสอบแรงเฉือน
นั้นต้องย้ายตำแหน่ง loading frame และแม่แรงไฮดรอลิกไปยัง
ตำแหน่งที่ระบุไว้ในรูปที่ 5 โดยมีแม่แรงไฮดรอลิกจำนวน 6 Jack 
อยู่บริเวณก่ึงกลางช่วง และอีกจำนวน 4 Jack อยู่บริเวณฐานรองรับ
ด้านขวา ซึ่งการทดสอบแรงเฉือนนั้นจะให้แรงกระทำเพื่อสร้างแรง
ปฏิกิริยาที่ฐานรองรับด้านขวาประมาณ 900 ตัน ซึ่งถือเป็นค่าแรง
สูงสุดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง ตามขั้นตอนการให้แรง
กระทำดังรูปที่ 19 
3.2 การทดสอบเชิงพลวัต 

ข้อจำกัดของการออกแบบรถไฟความเร็วสูงอย่างหนึ่งที่สำคัญ
คือขีดจำกัดของความถี่ธรรมชาติ เนื่องจากความถี่ธรรมชาตินั้นเป็น
เสมือนดัชนีที่สะท้อนถึงแนวโน้มและโอกาสที่ขบวนรถไฟความเร็ว
สูงอาจเกิดการสั่นพ้องกับทางวิ่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดการสั่นของห้อง
โดยสารที่รุนแรงอันกระทบต่อความสะดวกสบายของผู้โดยสาร 

การทดสอบเชิงพลวัตนั ้น จะใช้การปล่อยถุงทรายน้ำหนัก
ประมาณ 1 ตันที ่ความสูง 1 เมตรเหนือผิวบนของ Viaduct ที่
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กึ ่งกลางช่วง ดังแสดงในรูปที ่ 6 เพื ่อกระตุ ้นให้เกิดการสั ่นของ
โครงสร้างพร้อมบันทึกค่าความเร่งที่เกิดขึ้น แล้วจึงทำการแปลง
สัญญาณค่าความเร่งที่บันทึกได้เป็นค่าความถี่ตามธรรมชาติ ซึ่งอาจ
หาได้ด้วยวิธีการแปลงสัญญาณฟูเรียร์ (Fourier transform) หรือ
หาจากค่าความถี่ของสัญญาณช่วงการสั่นอิสระ (Free vibration) 
อย่างไรก็ดีสภาพของ Viaduct ที่ทำการทดสอบยังขาดมวลของ 
SDL อีกจำนวนหนึ่ง จึงต้องทำการปรับแก้ค่าที่ได้เพื่อชดเชยมวลท่ี
ขาดหายไปด้วย 

 

 
รูปที่ 6 การทดสอบเชิงพลวัตด้วยการกระแทกด้วยถุงทราย 

 
3.3 เกณฑ์การประเมินโครงสร้างตามมาตรฐาน 
     3.2.1 เกณฑ์ค่าการแอ่นตัวของโครงสร้าง 

การแอ่นตัวสูงสุดของทางว่ิงยกระดับจะต้องไม่มากกว่า L/1400 
หรือ 22.5 มม. ภายใต้ Static live load ซึ่งการประเมินจะพิจารณา
จากค่าการแอ่นตัวที ่ เพ ิ ่มข ึ ้นหลังจาก Viaduct มีการแอ่นตัว
เนื่องจากผลของน้ำหนักบรรทุกในสภาวะ Base level (Ka)  
     3.2.2 เกณฑ์ค่ามุมหมุนของฐานรองรับ 

ค่ามุมหมุนของฐานรองรับทั้งสองด้านของสะพานนั้นจะต้องไม่
มากกว่า 0.002 เรเดียน ภายใต้ Static live load ซึ่งการประเมิน
พิจารณาจากค่ามุมหมุนของฐานรองรับที่เพิ่มขึ้นหลังจากสภาวะ 
Base level (Ka) 
     3.2.3 เกณฑ์ค่าความเค้นของโครงสร้าง 

เกณฑ์จำกัดค่าความเค้นใช้ตามระบุในตารางที่ 1 โดยคำนวณ
มาจากค่ากำลังของคอนกรีตออกแบบเกรด C50 ซึ่งมีค่า Modulus 
of Elasticity และ Compressive strength เท่ากับ 33,500 MPa 
และ 33.0 MPa ตามลำดับ 

ตารางท่ี 1 เกณฑ์จำกัดค่าความเค้น 

 
     3.2.4 เกณฑ์รอยร้าว 

การตรวจสอบรอยร้าวที่ผิวคอนกรีตของ Viaduct จะตรวจสอบ
ที่น้ำหนักบรรทุกระดับ 1.20 เท่าของน้ำหนักบรรทุกออกแบบ 
(K=1.20) โดยจะต้องค้างแรงกระทำไว้ 20 นาทีก่อนเข้าตรวจสอบ
โดยหากไม่พบรอยร้าวจึงถือว่าโครงสร้างนั้นผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
     3.2.5 เกณฑ์ด้านความถี่ของโครงสร้าง 

ผลการทดสอบเชิงพลศาสตร์จะทำให้ได้ค่าความถี่ตามธรรมชาติ
ของ Viaduct ที่แท้จริง ซึ่งการประเมินจะยึดตามข้อกำหนดโดย
มาตรฐาน TB 10621-2014 ที่กำหนดขีดจำกัดต่ำสุดของความถี่
ธรรมชาติเป็นฟังก์ชันของความยาวช่วงตามสมการที่ 1 เมื่อพิจารณา
ความยาวช่วง 31.5 เมตรจะได้ความถี่ขีดจำกัดที่ 3.059 Hz 
                           0.59223.58f L L             (1) 
 
4.   อุปกรณ์และการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ 
4.1 การทดสอบเชิงสถิต 

ผลตอบสนองของ Viaduct ระหว่างการทดสอบเชิงสถิตจะทำ
การตรวจวัดค่าและบันทึกด้วยอุปกรณ์ว ัดค่า Displacement 
sensor (DP), Inclinometer (IC) และ Strain gauge (SG) ดังแสดง
ในรูปที่ 7 ถึงรูปที่ 9 ตามลำดับ โดยการตรวจวัดค่าจะกระจายไปยัง
ตำแหน่งที่สำคัญหรือคาดว่าจะเป็นจุดวิกฤติของโครงสร้าง ดังแสดง
ในรูปที่ 10 ถึงรูปที่ 14 

 

 
รูปที่ 7 Displacement sensor (DTH-A-50, Kyowa) 

 

 
รูปที่ 8 Inclinometer (Level developments) 
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รูปที่ 9 Strain gauge (Kyowa) 

 
รูปที่ 10 การติดต้ังอุปกรณ์วัดค่าบริเวณฐานรองรับด้านซ้าย 

 
รูปที่ 11 การติดต้ังอุปกรณ์วัดค่าบริเวณ L/3 

 
รูปที่ 12 การติดต้ังอุปกรณ์วัดค่าบริเวณก่ึงกลางช่วง 

 

 
รูปที่ 13 การติดต้ังอุปกรณ์วัดค่าบริเวณ 2L/3 

 

 
รูปที่ 14 การติดต้ังอุปกรณ์วัดค่าบริเวณฐานรองรับด้านขวา 

 
4.2 การทดสอบเชิงพลวัต 

ผลตอบสนองของ Viaduct ระหว่างการทดสอบเชิงพลวัตจะทำ
การตรวจวัดค่าและบันทึก ด้วยอุปกรณ์ตรวจจับความเร่งชนิดความ
ไวสูง (AC-1) และชนิดทั่วไป (AC-2 ถึง AC-5) ดังแสดงไว้ในรูปที่ 15 
และรูปที่ 16 ตามลำดับ และตำแหน่งการติดตั้งตัวตรวจจับนั้นถูก

แสดงไว้ในรูปที่ 10 ถึงรูปที่ 14 ซึ่งอุปกรณ์ทั้งสองชนิดนั้นสามารถ
เก็บข้อมูลได้ที่ความเร็วมากกว่า 250 ข้อมูลต่อวินาทีเพื่อให้ข้อมูลที่
เก็บได้นั้นมีความน่าเชื่อถือเพียงพอต่อการแปลงผลและรายงานผล
การทดสอบ 

 
รูปที่ 15 อุปกรณ์ตรวจจับความเร่งความไวสูง (Kinemetrics) 

 

 
รูปที่ 16 อุปกรณ์ตรวจจับความเร่ง (Kyowa) 

 
5.   ผลการทดสอบสมรรถนะโครงสร้าง 
5.1 ผลการทดสอบเชิงสถิต 
        5.1.1 ผลการทดสอบแบบ 1.20 เท ่าของ Design load 
(K=1.20) 

   ผลการทดสอบพบว่า ค่าผลตอบสนองของ Viaduct ทั้งค่า
การแอ่นตัว ค่ามุมหมุนที่ฐานรองรับ และค่าความเค้นที่ตำแหน่ง
ต่างๆ กับแรงกระทำยังคงมีพฤติกรรมแบบเชิงเส้น (Linear elastic) 
โดยตลอดการทดสอบไม่พบรอยร้าวอันเนื่องมาจากแรงกระทำแต่
อย ่างใด ค ่าผลตอบสนองส ูงส ุดแสดงไว ้ ในตารางท ี ่ 2 และ
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกระทำและการแอ่นตัวของโครงสร้างที่ 
Mid-span แสดงในรูปที่ 20 
 

ตารางที่ 2 ค่าผลตอบสนองสูงสุดจากการทดสอบ K=1.20 

 
 

 
รูปที่ 20 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการแอ่นตัวที่ Mid-span 
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รูปที่ 17 ขั้นตอนการให้แรงกระทำ Viaduct ในการทดสอบแบบ 1.20 (K=1.20) เท่าของ Design load  

 
 

 
รูปที่ 18 ขั้นตอนการให้แรงกระทำ Viaduct ในการทดสอบแบบ 1.60 (K=1.60) และ 2.00 (K=2.00) เท่าของ Design load  

 
 

 
รูปที่ 19 ขั้นตอนการให้แรงกระทำ Viaduct ในการทดสอบแรงเฉือน 

 
5.1.2 ผลการทดสอบแบบ 1.60 (K=1.60) และ 2.00 (K=2.00) เท่า
ของ Design load 

  ผลการทดสอบพบว่า เมื่อเพิ่มการให้แรงเกิน K=1.40 จะเกิด
รอยร้าวขึ้นและการแอ่นตัวของโครงสร้างเริ่มไม่เป็นเส้นตรง ซึ่งผล
การตอบสนองสูงสุดแสดงในตารางท่ี 3 โดยภายหลังการเกิดรอยร้าว
พบว่าค่าความเค้นที่บันทึกได้เกิดการเปลี่ยนแปลง จึงไม่แสดงผลใน
ตาราง รูปที่ 21 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงกระทำและการ 
แอ่นตัวของโครงสร้างที ่ Midspan ซึ ่งพบว่าโครงสร้างเร ิ ่มมี
พฤติกรรมแบบไม่เชิงเส้น เมื่อให้แรงกระทำเกิน 125 ตัน/Jack  

     
     ผลการตรวจสอบร้อยร้าวในส่วน Bottom slab และ Web ของ
Box girder ใน 3 Segment ที่อยู่บริเวณกึ่งกลางช่วงของ Viaduct 
(Segment No. 6 ถึง 8) ที่ระดับการให้แรง 1.60 เท่าของ Design 
load (K=1.60) แสดงแนวของรอยแตกร้าวในรูปที่ 22 ซึ่งจะเห็นได้
ว่าโครงสร้างเกิดร้อยแตกร้าวกระจายไปในส่วนโครงสร้างแล้ว
จำนวนมาก โดยจากการตรวจสอบขนาดของรอยแล้วที่ระดับการให้
แรงดังกล่าว พบร้อยร้าวมีความกว้างสูงสุดเท่ากับ 0.138 มม. ที่ผิว 
Bottom slab ของ Mid-span segment (Segment ที่ 7) ดังแสดง
ในรูปที่ 23  
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ตารางที่ 3 ค่าการตอบสนองสูงสุดจาก Bending strength test 

 

 
รูปที่ 21 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการแอ่นตัวที่ Mid-span 

 
รูปที่ 22 แนวรอยร้าวที่ผิวคอนกรีต Bottom slab และ Web ของ 

Segment No. 6-8 

 
รูปที่ 23 ตัวอย่างภาพรอยร้าวที่ผิวคอนกรีต Bottom slab ของ 

Segment No. 7 (Mid-span) 
       5.1.3 การทดสอบแรงเฉือน (Shear test)  

  ผลการตรวจสอบการทดสอบแรงเฉือนนั้น ตลอดการทดสอบ
ทุกขั้นตอนการให้แรงกระทำไม่พบว่าเกิดรอยร้าวขึ้นบริเวณใกล้
ฐานรองรับของโครงสร้าง Viaduct แต่อย่างใด ทั้งนี้ค่าความเค้น
เฉือนสูงสุดที่ตรวจวัดได้มีค่า 1.72 MPa ที่ตำแหน่งแกนสะเทินห่าง
จากฐานรองรับในแนวราบประมาณ 1.70 เมตร 

5.2 ผลการทดสอบเชิงพลวัต 
ผลการทดสอบเชิงพลวัตด้วยการให้แรงกระแทกด้วยถุงทราย

บนโครงสร้าง Viaduct นั้น ทำให้สามารถบันทึกสัญญาณความเร่งที่ 
Mid-span ได้ดังตัวอย่างจากอุปกรณ์วัดความเร่ง AC-3 ในรูปที่ 24 
เมื่อนำสัญญาณความเร่งที่บันทึกได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์สัญญาณเพ่ือ
หาค่าความถี่ด้วยวิธีการแปลงฟูเรียร์ (Fourier transform) ดังแสดง
ตัวอย่างในรูปที่ 25 หรือหาจากค่าความถี่ของสัญญาณในช่วงการสั่น
อ ิสระ (Free vibration) พบว ่าความถ ี ่ธรรมชาต ิแนวด ิ ่ งของ 
Viaduct มีค ่าอยู ่ในช่วง 6.16-6.20 Hz ดังนั ้นจึงพิจารณาใช้
ค่าความถี่ 6.16 Hz ในการรายงานผลเพราะเป็นค่าต่ำสุด  

หลังจากนั้นจึงทำการปรับปรุงค่าความถี่ธรรมชาติโดยการเพ่ิม
น้ำหนักคงที่ส่วนเพิ่ม (Superimposed dead load) ให้ใกล้เคียง
กับสภาพความเป็นจริง ซึ่งผลการปรับปรุงค่าความถี่ธรรมชาติแสดง
ในตารางท่ี 4  

 
รูปที่ 24 สัญญาณความเร่งที่ Mid-span บันทึกจาก AC-3 

 
รูปที่ 25 การวิเคราะห์สัญญาณด้วยวิธีการแปลงฟูเรียร์ 

 
ตารางที่ 4 ผลการปรับปรุงค่าความถี่ธรรมชาติ 

 
 

6.   สรปุผลการประเมินโครงสร้าง 
6.1 การทดสอบเชิงสถิต 

จากผลการทดสอบโครงสร้าง Viaduct ภายใต้แรงกระทำเชิง
สถิตแบบ Bending test ที่ระดับการให้แรง 1.20, 1.60 และ 2.00 
เท่าของ Design load รวมถึงการทดสอบภายใต้แรงกระทำเชิงสถิต
แบบ Shear test ที ่ระดับการให้แรงเฉือนสูงสุดในการใช้งาน 
สามารถสรุปผลการทดสอบตามมาตรฐานของประเทศจีน ได้ดังนี้ 
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6.1.1 เกณฑ์การแอ่นตัวของโครงสร้าง 
 การทดสอบพบการแอ่นตัวของ Viaduct เนื ่องจากผลของ

น้ำหนักบรรทุกจร (Static train load) สูงสุดเท่ากับ 8.31 mm ซึ่ง
ไม่เกิน 22.5 mm จึงผ่านเกณฑ์มาตรฐานของประเทศจีน 
     6.1.2 เกณฑ์มุมหมุนที่ฐานรองรับ 

การทดสอบพบมุมหมุนที่ฐานรองรับของ Viaduct เนื่องจากผล
ของน้ำหนักบรรทุกจร (Static train load) สูงสุดเท่ากับ 0.00086 
rad ซึ่งไม่เกิน 0.00200 rad จึงผ่านเกณฑ์มาตรฐานของประเทศจีน 
     6.1.3 เกณฑ์ความเค้นในหน้าตัด 

การทดสอบพบความเค้นของหน้าตัดคอนกรีตของ Viaduct ใน
ตำแหน่งสำคัญต่างๆ ภายใต้แรงกระทำระดับ Static live load 
(Kb) มีค่าความเค้นดึง ค่าความเค้นอัด และค่าความเค้นเฉือนสูงสุด
(ประเมินรวมค่าความเค้นจากน้ำหนักคงที่และค่าความเค้นจากลวด
อัดแรงที่ประมาณจาก FEM model) เท่ากับ -5.96, -7.92 และ 
3.55 MPa ซึ่งไม่เกิน 3.10, -18.43 และ 5.70 MPa ตามลำดับ จึง
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของประเทศจีน 
     6.1.4 เกณฑ์การเกิดรอยร้าว 

การทดสอบ Bending test ที่ระดับแรงกระทำ 1.20 เท่าของ 
Design load ไม่พบรอยร้าวหรือพบรอยร้าวที่เปิดกว้างไม่เกิน 0.2 
mm จึงผ่านเกณฑ์มาตรฐานของประเทศจีน 

6.1.5 เกณฑ์การรับแรงเฉือน 
การทดสอบ Shear test ที่ระดับแรงกระทำเทียบเท่าแรงเฉือน

สูงสุดที่ใช้งาน ไม่พบรอยร้าวหรือพบรอยร้าวที่เปิดกว้างไม่เกิน 0.2 
mm ทั ้งค่าความเค้นเฉือนสูงสุดที ่แนวแกนสะเทินบริเวณใกล้
ฐานรองรับมีค ่า 1.72 MPa ไม่เก ิน 5.70 MPa จึงผ่านเกณฑ์
มาตรฐานของประเทศจีน 

6.1.6 การประเมินด้านอ่ืน 
การทดสอบพบว่าโครงสร้าง Viaduct ยังคงมีพฤติกรรมอยู่

ในช่วง Linear elastic ภายใต้น้ำหนักบรรทุกจรปกติ (K=1.00) จึง
มีสัดส่วนความปลอดภัยในการใช้งานสูงเพียงพอตามมาตรฐาน ผล
การทดสอบความสามารถต ้านทานการแตกร ้าว  (Cracking 
resistance) ซึ่งพบว่ามีค่าระดับการให้แรงกระทำที่สูงกว่า 1.40 
เท่าของ Design load บ่งชี้ถึงความทนทานของส่วนโครงสร้างที่จะ
ไม่เสื่อมสภาพหรือเกิดสนิมในเหล็กเสริมหรือลวดอัดแรงด้านในได้
โดยง่าย จึงคาดว่าจะมีอายุใช้งานยาวนานกว่าอายุใช้งานออกแบบท่ี 
100 ปี ทั้งการทดสอบที่เพิ่มระดับการให้แรงกระทำสูงถึง 2.00 เท่า
ของ Design load ก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าแม้โครงสร้างจะเกิด
รอยแตกร้าวจำนวนมาก และมีพฤติกรรมที่เลยช่วงเชิงเส้นไปแล้ว 
แต่โครงสร้างโดยรวมยังคงสามารถแบกทานน้ำหนักบรรทุกดังกล่าว
ไว้ได้อย่างมีเสถียรภาพ จึงสามารถสรุปได้ว่าโครงสร้าง Viaduct ที่
ทำการทดสอบมีสัดส่วนความปลอดภัยในการรับน้ำหนักบรรทุก
มากกว่า 2.0 เท่า 

 

6.2 การทดสอบเชิงพลวัต 
การทดสอบเชิงพลวัตด้วยการให้แรงกระแทกด้วยถุงทรายบน

โครงสร้าง Viaduct นั ้น ทำให้ทราบว่าโครงสร้าง Viaduct มี
คุณสมบัติความถี่ตามธรรมชาติในแนวดิ่งเท่ากับ 4.81 Hz ซึ่งเกิน
กว่าค่าขั้นต่ำที่ระบุไว้ที่ 3.059 Hz สำหรับความยาวช่วงพาดท่ีทำ
การทดสอบ จึงผ่านเกณฑ์มาตรฐานของประเทศจีน 

ผลการทดสอบทั้งหมดข้างต้นบ่งชี้ว่า Viaduct ที่ทำออกแบบ
ก ่ อ ส ร ้ า ง ม ี ค ุ ณภาพง านก ่ อ ส ร ้ า ง  ( Construction quality) 
ความสามารถในการใช้งาน (Serviceability) ความปลอดภัยในการ
ใช้งาน (Safety) และความคงทนต่อการใช้งาน (Durability) ที่
เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐานของประเทศจีน 

อย่างไรก็ตามเนื ่องจากโครงสร้างทางวิ ่งยกระดับนี ้มีม ูลค่า
ก่อสร้างที่สูง การออกแบบก่อสร้างในอนาคต อาจพิจารณาถึงความ
เป็นไปได้ในการปรับปรุงการออกแบบหน้าตัดให้ประหยัดยิ่งขึ้น แต่
ยังคงระดับความปลอดภัย ความสามารถในการใช้งาน และความ
คงทนที่ไม่ด้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อประโยชน์ในการลดต้นทุน
ค่าก่อสร้างและงบประมาณของประเทศต่อไป 
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บทคัดย่อ 

ในปัจจุบันการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based education) โดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเป็นการศึกษาที่ได้รับการยอมรับมากในหลักสูตร
ทั่วโลก และเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับการศึกษาดังกล่าวรูปแบบการจัดการเรียนรู้จึงต้องปรับเปลี่ยนตามไปด้วย วิธีที่เป็นที่ยอมรับทั่วไปคือ
ปรับเปล่ียนเป็นการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) เช่น การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน หรือ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น อย่างไรก็
ตามการประยุกต์ใช้การจัดการเรียนการแบบการสอนดังกล่าวในวิชาทางด้านวิศวกรรมยังมีจำนวนไม่มากนัก ดังนั้นบทความนี้จะเป็นการนำเสนอ
วิธีการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในรายวิชาทางสาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่จะช่วยพัฒนาทักษะทั่วไปและ
ทักษะเฉพาะทางของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการวัดประเมินผลเฉพาะทางของผู้เรียนที่ได้รับจากการทำแบบทดสอบหรือจากการสอบปาก
เปล่า การวัดประเมินผลด้านทักษะที่เกิดขึ้นของผู้เรียนโดยใช้การเก็บข้อมูลด้วยการสังเกต และประเมินผลตามกรอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี KMUTT QF (Qualification framework) โดยรูปแบบการประเมินแบบรูบริค (Rubric 
scale) และประเมินด้านทัศนคติของผู้เรียนต่อรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกด้วยการใช้แบบสอบถามหรือแบบสะท้อนกลับ ผลสรุปจากการศึกษาจะ
สามารถระบุผลกระทบต่อการจัดการเรียนรู้ต่อผู้เรียน และสามารถระบุผลลัพธ์ทางการศึกษาที่ได้จากการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ  
นำไปสู่การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อผู้เรียนในรายวิชาที่เก่ียวเน่ืองกับวิศวกรรมศาสตร์ได้  
คำสำคัญ: การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์, ทักษะทั่วไป, การเรียนรู้เชิงรุก, วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ, การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 

Abstract 

An Outcome-based education is a learning system that focuses on Student-centered model and it is a kind of world-wide 
acceptable educational system in 21st century. Active learning, an instructional approach that engages learners, is one of the 
solutions for the change of educational system. There are many techniques included in Active learning, for example Activity-
Based learning, Problem- Based learning, etc.  However, active learning has not been familiar much in teaching in Higher 
education especially in Engineering. Therefore, this paper will propose the active learning techniques, used in Water Resources 
Engineering courses at King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT), which can enhance the generic and specific 
skills of the learners effectively.  The Examination test or Oral presentation can be used to evaluate the specific skills.  The 
observation, followed by KMUTT Qualification framework using Rubric scale, can be used to evaluate the generic skills. 
Questionnaire or AAR Reflection can be also used to reflect the attitude of the learners. The results from this study can figure 
out the impact of the active learning and outcomes on the learners.  They can also be used to be the model to set up the 
learning system for learners in other classes. 
Keywords: Outcome-based education, Generic skills, Active learning, Water resources Engineering, Activity-Based learning 

 
1. บทนำ 

ในป ัจจ ุบ ันการศ ึกษาท ี ่ ม ุ ่ งผลล ัพธ์  (Outcome-based 
education) โดยให้ผู ้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-centered) 
เป็นการศึกษาที่ได้รับการยอมรับมากในหลักสูตรทั่วโลก และเพื่อให้
เกิดความสอดคล้องกับการศึกษาดังกล่าวรูปแบบการจัดการเรียนรู้
จึงต้องปรับเปลี่ยนตามไปด้วยจากการจัดการเรียนรู้ จากการให้

ผู้เรียนเป็นผู้รับเพียงฝ่ายเดียว (Passive learning) เป็นการเรียนรู้
เชิงรุก (Active learning) คือส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีส่วนร่วมในการ
เรียน มีการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนลง
มือปฏิบัติจนเกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้และ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน หรือสร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนา
ตนเองเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) ได้ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มีภารกิจสำคัญคือ
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การเป็นเลิศทางด้านการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียน มุ่งการพัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ 
(Outcome Based Education) ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
ตามคุณลักษณะที ่พ ึงประสงค ์ของ มจธ . คือ “เป ็นผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change Agent) มีค่านิยมที่ดี มี
ศักยภาพและความสามารถ” มีการพัฒนาการเรียนการสอนท่ี
ปรับเปลี่ยนแนวทาง รูปแบบการเรียนรู้ใหม่ๆ รวมทั้งวิธีการเรียน
การสอนต่างๆ ใหม่ ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ [1] และมีการจัดการ
เรียนรู ้ที ่มิได้มุ ่งเน้นเฉพาะความรู ้ทางด้านเนื ้อหา หรือ ความรู้
ทางด้านความจำ แต่ยังให้ความสำคัญกับทักษะทั่วไป (Generic 
skill) ของผู ้เรียนด้วย อาทิเช่น ทักษะในด้านการคิด (Thinking 
Skill) ทักษะทางด้านการเรียนรู้ (Learning Skill) ทักษะด้านการ
ส ื ่อสาร (Communication skill)  ท ักษะทางด ้านการจ ัดการ 
(Management Skill)  การทำงานเป ็นท ีม  (Teamwork) และ
โดยเฉพาะการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรีที ่รวมถึงคุณลักษณะบัณฑิตที ่พึงประสงค์ของ มจธ. 
(KMUTT Student QF) ซึ่งรวบรวมสมรรถนะย่อยทั้ง ความรู้ ทักษะ 
และเจตคติ ที่เสริมสร้างให้นักศึกษาเกิดคุณลักษณะตามที่ตั้งไว้ ดัง
แสดงในรูปที่ 1 ซึ่งหากจัดการเรียนการสอนแบบเดิม คือการเรียนรู้
โดยการฟังบรรยาย (Lecture-based) ผู้เรียนจะไม่สามารถพัฒนา
ทักษะดังกล่าวได้ตามที่คาดหวังไว้  ดังนั้นผู้สอนต้องปรับเปลี่ยน
วิธีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เกิดองค์ความรู้และเกิดการพัฒนา
ทักษะไปพร้อมๆกันโดยรูปแบบการประเมินแบบรูบริค ด้วยเหตุนี้จึง
มีความจำเป็นที่ผู้สอนก็ต้องเรยีนรู้ตลอดชีวิตและมีการพัฒนาทักษะ
ของตนอยู่เสมอ [2]  

 
รูปที่ 1 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มจธ. (KMUTT 

Student QF) [3] 

การเรียนรู้เชิงรุกมีความหมายและกระบวนการที่หลากหลายแต่
ความหมายหลักคือเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู ้ที่มีผู ้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง มีการลงมือกระทำผ่านกิจกรรมที่ได้รับคำแนะนำรวมถึง
ผ่านกระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้กระทำ [4] ซึ่งกระบวนการจะมี
อยู ่หลากหลายรูปแบบ อาทิ การเรียนรู ้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 
( Activity Based learning)  ก า ร เ ร ี ย น ร ู ้ เ ช ิ ง ป ร ะสบก า รณ์  
( Experiential learning)  การ เร ี ยนร ู ้ โ ดยใช ้ป ัญหา เป ็นฐาน 
(Problem Based learning) การเรียนรู ้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
(Project Based learning) การเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด 
(Thinking Based learning) และการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
(Flipped classroom) เป็นต้น อย่างไรก็ตามจะพบว่าการจัดการ
เรียนการสอนเชิงรุกในรายวิชาทางด้านวิศวกรรมยังมีไม่มากนัก แต่
มีความน่าสนใจเนื่องจากเป็นการศึกษาที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนารูปแบบ
การเรียนรู ้ของผู ้เรียนให้เหมาะสมกับยุคสมัย และสามารถระบุ
ผลกระทบต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน สามารถระบุผลลัพธ์ทาง
การศึกษาที่ได้จากการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ  จน
นำไปสู่การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อผู้เรียนในรายวิชาที่เก่ียวเน่ือง
กับวิศวกรรมในสาขาอื่น ๆ ได้ ดังนั้นการศึกษาเรื่องการส่งเสริม
ทักษะทั่วไปและทักษะเฉพาะทางสำหรับสาขาวิศวกรรมทรัพยากร
น้ำโดยใช้การเรียนการสอนเชิงรุกนี้ จึงจัดทำขึ้นเพ่ือ 

i) ศึกษารูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมและทัศนคติของผู้เรียนที่
มีต่อการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนจากการบรรยายไปเป็นการ
เรียนรู ้เชิงรุกผ่านการเรียนรู ้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity 
Based learning) และการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project 
Based learning) 

ii) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนและสัดส่วนการเรียนการสอน
แบบบรรยายร่วมกับการเรียนรู้เชิงรุก และ 

iii) ศึกษาผลกระทบของการปรับรูปแบบการเรียนการสอนต่อ
คะแนนการเรียนรู้ของผู้เรียนและการเก็บข้อมูลทั้งทักษะทั่วไปและ
ทักษะเฉพาะทางจากการเรียนรู้เชิงรุก 

2. ข้อมูลรายวิชาในสาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ มจธ. 

ในการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประกอบด้วยการศึกษา
โครงการปกติที่มีการเรียนรู้เป็นภาษาไทย และโครงการนานาชาติที่
มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ นอกจากวิธีและรูปแบบการ
สอนที่แตกต่างกันแล้ว แต่ละโครงการจะมีเป้าหมายคุณลักษณะ
บัณฑิตที่จบการศึกษาจากทั้งสองโครงการที่แตกต่างกันด้วย สำหรับ
การศึกษานี้ได้รับความร่วมมือจากหลักสูตรโครงการนานาชาติ ซึ่ง
เก็บข้อมูลจากนักศึกษาประมาณ 80 คนที ่ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชา CVE 385 อุทกวิทยา ซึ่งนับเป็นวิชาลำดับที่สองจากสี่วิชา
ในสาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ มจธ. โดยลำดับการเรียนการสอน
ของสาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ มจธ. ซึ่งมีการสอนในภาควิชา
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วิศวกรรมโยธา มจธ. ประกอบด้วย กลศาสตร์ของไหล อุทกวิทยา 
วิศวกรรมชลศาสตร์ และปฏิบัติการวิศวกรรมชลศาสตร์ โดย
การศึกษานี้ได้เลือกเอารายวิชาอุทกวิทยามาใช้เนื่องจากเป็นรายวิชา
ที่ผู้เรียนได้มีความรู้พื้นฐานในสาขามาบ้างแล้วจากวิชาก่อนหน้าคือ
กลศาสตร์ของไหล แต่ยังไม่เห็นภาพชัดเจนมากนักซึ่งจะทำให้ผู้เรียน
ได้มีความคิดสร้างสรรค์ในการเรียน ไม่ถูกตีกรอบทางความคิดมาก
เกินไป 

การเร ียนการสอนเป็นการเร ียนรู ้แบบ Outcome-based 
education คือ มีการกำหนด Course learning outcomes ไว้
ดังนี้ 

1 .  Students can be able to describe the hydrologic 
cycle and analyze scientific principles behind water 
resources. 

2. Students can be able to develop an understanding 
of critical hydrologic and management issues that are 
important for understanding water use. 

3. Students can be able to explain common methods 
and units used to describe water resources and water 
usage. 

4 .  Students can be able to improve basic scientific 
literacy through discussion, research, and analysis of 
topics that emphasize critical thinking and writing skills. 

โดยในข้อ 1-3 จะเป็นทักษะเฉพาะทางที่สามารถเก็บข้อมูลของ
ผู้เรียนได้จากการสังเกต การสอบ และการทำโครงงาน และในข้อ 4 
จะเป็นทักษะทั่วไปสามารถเก็บข้อมูลของผู้เรียนได้จากการสังเกต
ผ่านการทำโครงงานและการทำกิจกรรมในห้องเรียน ซึ่งการสังเกต
จะเป็นกระบวนการที่กระทำโดยผู้สอนร่วมกับนักวิจัยในห้องเรียน 
การวางแผนกิจกรรมรายสัปดาห์แสดงได้ดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 กิจกรรมรายสัปดาห์ 

Week Activities 
1 Intro + VDO 

Card + Gallery 
2 Lecture (Components and instruments) + 

Assig. 
Design, Search 

3 Presentation 
Group Work 

4 Game (water management) 
Present + Comment 

5 Lecture (Rainfall) + Assig. 
Search, Prepare  

6 Lecture (Hydrograph) + Assig. 
Presentation+ Reflection 

7  Summary + Interview 

Week Activities 
8 Class exam 
9 Class exam 
10 Lecture (Unit hydrograph) 

Brainstorming / Group discussion 
11 Lecture (Unit hydrograph) 

Brainstorming / Group discussion 
12 Field Work 

Brainstorming / Group discussion 
13 Lecture (Frequency analysis) + Assig. 

Concept map of frequency analysis 
14 Lecture on case study of water issues 

Brainstorming 
15 Summary + Interview about the social 

participation 

3. วิธีการศึกษาและเก็บข้อมูล 

การวางแผนกิจกรรมจะดำเนินการให้เหมาะสมกับจำนวน
ผู้เรียนและความรู้พื้นฐานในแต่ละสัปดาห์ กิจกรรมต่างๆ ดังแสดง
ในตารางท่ี 1 อธิบายได้ดังนี้ 

กิจกรรม Card + Gallery เป็นการแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อยเพ่ือ
ทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Hydrologic cycle โดยมีโปสเตอร์
ขนาดใหญ่ที่แสดงรูปของกระบวนการทางอุทกวิทยา แต่จะไม่มีคำ
บรรยาย และให้ผู ้เรียนได้เรียนรู ้และอภิปรายร่วมกัน ดังรูปที่ 2 
ประเมินผลโดยการตรวจสอบความถูกต้องแบบให้ผู้เรียนตรวจสอบ
กันเองและผู้สอนเป็นผู้ตรวจ 

 
รูปที่ 2 กิจกรรม Card + Gallery 

กิจกรรม Board game สำหรับการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ
โลก มีรูปภาพกิจกรรมดังรูปที่ 3 ประเมินผลโดยการให้นักศึกษา
สรุปทักษะต่างๆ ที่ได้ในห้องเรียนทันทีหลังจบกิจกรรม และให้
นักศึกษาส่งสรุปความรู้ที่ได้จากการเล่นเกม ดังรูปที่ 4 
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รูปที่ 3 กิจกรรม Board game 

 
รูปที่ 4 Reflection จาก กิจกรรม Board game 

สำหรับการใข้โครงงานเป็นฐาน จะมอบหมายกิจกรรมการ
เรียนรู้เรื่องการวัดข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาโดยใช้เครื่องมือประเภท
ต่างๆ โดยจะแบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มย่อย ให้แต่ละกลุ่มออกแบบ
เครื่องมือที่เหมาะสมและนำเสนอหน้าชั้นเรียน มีการใช้ Facebook 
group ในการติดตามกิจกรรมนอกห้องเรียน มีรูปภาพกิจกรรมดัง
รูปที่ 5 ประเมินผลโดยการให้ผู ้เรียนให้คะแนนกันเอง และให้
คะแนนโดยผู้สอน 

 

 
รูปที่ 5 กิจกรรมการใข้โครงงานเป็นฐานและการนำเสนอหน้า

ชั้นเรียน 

กิจกรรมอื ่นๆ ประกอบด้วยการจัดกิจกรรมตอบคำถามใน
ห้องเรียนผ่านแอพพลิเคชั ่น Kahoot / Quizshow ซึ ่งมีการต้ัง
คำถามได้หลากหลายรูปแบบ การใช้เกมออนไลน์ดังรูปที่ 6 ช่วย
สอนในเรื่อง Watershed management นอกจากนี้แล้วจะมีการ 
Brainstorming ในหลากหลายรูปแบบ ดังรูปที่ 7 เช่น World café 
Peer review Group discussion และรูปแบบอื่นๆ เพื่อไม่ให้เกิด
ความน่าเบื่อในรูปแบบที่ซ้ำ ๆ กันของกิจกรรม ทั้งนี้ผู ้เรียนจะมี
โอกาสในการนำเสนอความเห็นของตนและมีความสามารถในการ
ทำงานเป็นทีม 

 
รูปที่ 6 การใช้เทคนิค Gamification ผ่านเกมออนไลน์ 
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รูปที่ 7 การใช้เทคนิค Brainstorming 

4. ผลการศึกษาและเก็บข้อมูล 

หลังจากจัดการเรียนการสอนครึ่งแรกผ่านไปผู้สอนได้ให้ผู้เรียน
สะท้อนผลการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนเลือก 1 คำที่อธิบายความรู้สึก
ต่อข้อสอบ และ 1 คำที ่อธิบายความรู ้สึกต่อรูปแบบการเรียน
ตามลำดับ ผ่านทาง www.menti.com โดยสรุปได้ดังรูปที่ 8 

 
รูปที่ 8 (บน) ความรู ้สึกต่อข้อสอบและ (ล่าง) ความรู ้สึกต่อ

วิธีการสอนแบบ Active learning 

ผู้เรียนสามารถประเมินตนเองได้ว่าเมื่อเรียนครบตามเนื้อหาที่
กำหนดนั้นผู้เรียนได้พัฒนาทักษะเพิ่มเติมด้านใดบ้าง ซึ่งสามารถ
แสดงได้ดังรูปที่ 9 

 
รูปที่ 9 (บน) ทักษะเฉพาะทางและ (ล่าง) ทักษะทั่วไปที่ผู้เรียน

คิดว่าตนเองได้รับการพัฒนาจากการเรียน 

เมื่อได้สอบถามถึงทัศนคติที่ผู้เรียนมีต่อการเรียนการสอนแบบ
เชิงรุกพบว่า ผู ้เร ียนส่วนใหญ่พอใจกับการเรียนการสอนแบบ 
Active learning โดยมีสัดส่วนความพอใจอยู่ที่ประมาณ 80% ทั้ง
สองกลุ่ม ดังรูปที่ 10 
 

 
รูปที่ 10 ทัศนคติที่ผู้เรียนมีต่อการเรียนการสอนแบบเชิงรุก 
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เมื ่อสอบถามถึงอัตราส่วนการเรียนแบบ Active:Passive ที่
ผู้เรียนต้องการ พบว่ามีสัดส่วนสูงที่สุดอยู่ที่ประมาณ 50:50 ทั้งสอง
กลุ่มดังรูปที่ 11 แต่หากมีการวิเคราะห์โดยละเอียดจะพบว่า 

ในกลุ่มที่ 31 มีผู้เรียนจำนวน 50% ต้องการให้มีสัดส่วนของ
การเรียนการสอนแบบเชิงรุกมากกว่าแบบบรรยาย 

ในกลุ่มที่ 32 มีผู้เรียนจำนวน 23% ต้องการให้มีสัดส่วนของ
การเรียนการสอนแบบเชิงรุกมากกว่าแบบบรรยาย 

ในกลุ่มที่ 31 มีผู้เรียนจำนวน 25% ต้องการให้มีสัดส่วนของ
การเรียนการสอนแบบบรรยายมากกว่าแบบเชิงรุก 

ในกลุ่มที่ 32 มีผู้เรียนจำนวน 39% ต้องการให้มีสัดส่วนของ
การเรียนการสอนแบบบรรยายมากกว่าแบบเชิงรุก 

โดยสรุปพบว่าในกลุ่มที่ 31 มีผู้เรียนประมาณ 75% ที่มีความ
ต้องการการเรียนการสอนแบบเชิงรุกมากกว่าหรือเท่ากับแบบ
บรรยาย และในกลุ่มที่ 32 มีผู้เรียนประมาณ 61% ที่มีความต้องการ
การเรียนการสอนแบบเชิงรุกมากกว่าหรือเท่ากับแบบบรรยาย อาจ
กล่าวได้ว่าการเรียนการสอนแบบเชิงรุกสามารถตอบโจทย์การเรียน
การสอนในปัจจุบันได้มากขึ้น ไม่มีผู้เรียนคนใดที่ต้องการเรียนแบบ
บรรยายทั้งหมด อย่างไรก็ดีการหาสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประเด็น
ปัญหาที่ยังต้องมีการศึกษากันต่อไป 

 

 
รูปที่ 11 ความต้องการของผู้เรียนที่มีต่อสัดส่วนการเรียนการสอน

แบบเชิงรุก:การสอนแบบบรรยาย 

เมื่อมีการสอบถามถึงความรู้สึกต่อการเรียนการสอนแบบเชิงรุก
หลังจากจบคลาสเรียนแล้วพบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีต่อ
การเรียนการสอนในรูปแบบนี้ และมีตัวอย่างการตอบแบบสอบถาม
ดังตารางที่  2 

ตารางท่ี 2 Class reflection 

What is skill that you 
get from hydrology to 
apply in your routine? 

If you have to 
give the point 
(full 10 points) 

about 
teaching, how 
many point 

you will give ? 

 Why ? 

presentation skills, 
research skills, 

knowledge about 
hydrology 

9 

because lecturer 
really cares whether 
students understand 
the topic or not, put 
effort to teaching. 

Communication skill 7 

the tutorial class is 
motivating me to 

learn more. But for 
the lecture class the 
size of room is too 
large which make 

lecturer can’t control 
the room efficiently 

enough. 
Aside from the 

problem-solving and 
critical thinking skills, I 
think what I learned 

the most is the 
reflecting-on-learning 
skill. In this skill, I get 
to own the learning I 
purposely took in the 

first place and 
improve several 

approaches in similar 
future situations. Most 
importantly, this skill 

gives learning real 
meaning. 

10 

 I think lessons are 
explained in the 

simplest ways which 
results to clear 

understanding on our 
part as students. And 

that's the point of 
teaching, you have to 
make sure that what 
you teach should be 

imparted in every 
students clearly. And 
for me, the teaching 

is great. 

Group work and 
leader 

8 

because i can 
understand the topics 
by seen the example 

that teacher 
explained but i want 

more example. 
We live in the world 
in not at the old day, 
but the world that 
have the limited 
resources. Water 

management play 
important role in this 

9.5 

Ajarn Duangrudee 
give state of 

understanding to 
students and provide 

more activity to 
discuss how 

knowledge work in 
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What is skill that you 
get from hydrology to 
apply in your routine? 

If you have to 
give the point 
(full 10 points) 

about 
teaching, how 
many point 

you will give ? 

 Why ? 

section. We know 
how it's start and end, 

how to do with it, 
how to predict 

control it and utilize 
it. 

class. Hydrology 
project utilized brain 
storming and practice 
skill of group work, 

we can add more any 
possible idea into the 
blank that is the good 

part. 
Water management 
process that can be 
applied to develop 

many useful projects 
in Thailand. 

9 - 

To estimate the 
weather change 

9 
For the teacher who 
care student than 
another teacher 

About marine 
structure and 

construction that 
have fluid/water/pipe 

9 

 because teacher 
teach us with care 

and want us to 
clearly understand 

A lot of 
communication skill, 

thinking process, 
teamwork. 

10 

Due to the effort of 
the teacher including 

TA. Hope to be 
taught by them soon. 

เวลาฝนตกก็คิดว่าน้ำจะ
ท่วมตลอดเวลาคะ่อาจารย ์

9 
many activities to 

relax , teacher is very 
kind 

Listening, 
understanding, and 

presenting the 
knowledge to others 

9 

because there are 
two classes (teaching 
to give examples and 
tutorial to practice) to 

support students' 
understanding 

Know the concept of 
rain 

10 
 because you make 
the hard question to 

simple 
Idea,Analysis of flow 
and flow direction of 

water,water area, 
watershed 

8 - 

Skill to predict and 
prevent the flood 

that I can use in the 
future. 

10 - 

What is skill that you 
get from hydrology to 
apply in your routine? 

If you have to 
give the point 
(full 10 points) 

about 
teaching, how 
many point 

you will give ? 

 Why ? 

A lot of things can 
apply in my live. 
Example how to 
calculate rainfall, 

knowing that weather 
forecasts are not easy.  

10 

because I like when 
she teaches, She take 

care students, She 
remembered name 
all of students, She 

teaches easy to 
understand and not 

boring 

Speaking skill (present 
the works and 

develop English 
language) ,Team work 
skill and analyze skill 

(Tum luang) 

10 

because teacher 
teach very good and 
easy to understand 

some confuse 
questions or content 
we can ask and then 
we obtain the clear 
answers. She very 
cute and chic and 
friendly we can 

contract easily.( ติดต่อ
ได้อยา่งสะดวก) 

Learn new skills and 
develop ideas and 
know many things 
that never know 
about hydrology. 

9 

Because some 
content is too 

difficult to teach 
once, it will take time 

to learn more. 

จากผลการเก็บข้อมูลจะพบว่าทักษะทั่วไปและทักษะเฉพาะทาง
ที่ผู้เรียนรู้สึกว่าตนเองได้รับมีความหลากหลายมากกว่าที่ผู้สอนได้
ตั ้งใจไว้ ทั้งนี ้ผู ้สอนพบว่าทั ้งการเรียนรู ้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 
(Activity Based learning) และการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
(Project Based learning) จะช่วยพัฒนาทักษะได้ทั้งสองด้านแต่
จะต้องออกแบบกิจกรรมและการประเมินผลอย่างเหมาะสม  การ
วัดทักษาทั่วไปใช้การประเมินแบบรูบริคและแจ้งผลกลับให้ผู้เรียน
ทราบ นอกจากนี้ผู้เรียนมีความพึงพอใจและทัศนคติที่ดีในระดับสูง
ต่อการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนจากการบรรยายเพียงอย่าง
เดียวไปเป็นการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับการบรรยาย และทำให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้อย่างดีขึ้น สามารถทำคะแนนได้ดีขึ้นเนื่องจากมี
ความเข้าใจในเน้ือหาเป็นอย่างดี 

5. สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาเรื่องการส่งเสริมทักษะทั่วไปและทักษะเฉพาะ
ทางสำหรับสาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำโดยใช้การเรียนการสอนเชิง
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ร ุกผ ่านการเร ียนร ู ้ โดยใช ้ก ิจกรรมเป ็นฐาน (Activity Based 
learning) และการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based 
learning) พบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจและมีทัศนคติที่ดี
ต่อการเรียนการสอนเชิงรุก โดยจากการประเมินตนเองของผู้เรียน
พบว่าผู ้เรียนมีการพัฒนาทักษะทั ่วไปได้อย่างหลากหลายและ
มากกว่าที่ผู ้สอนตั้งใจ มีการเปิดกว้างทางความคิด และสามารถ
ได้รับการประเมินทักษะทั ่วไปแบบรูบริค ส่วนการพัฒนาทักษะ
เฉพาะทางเป็นไปอย่างเหมาะสม สามารถเรียนได้เข้าใจมากขึ้น 
ผู้สอนพบว่ามีคะแนนจากการสอบสูงขึ้นและผู้เรียนมีความสนใจใน
การค้นคว้าด้วยตนเองมากขึ้น มีการเก็บข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ได้
ตามท่ีต้องการ  

รูปแบบการเรียนรู้ที่ผู้เรียนส่วนใหญ่พึงพอใจคือมีสัดส่วนการ
เรียนการสอนแบบเชิงรุก:การบรรยาย ประมาณ 50:50 โดยสรุป
พบว่าในกลุ่มที่ 31 มีผู้เรียนประมาณ 75% ที่มีความต้องการการ
เรียนการสอนแบบเชิงรุกมากกว่าหรือเท่ากับแบบบรรยาย และใน
กลุ่มที่ 32 มีผู้เรียนประมาณ 61% ที่มีความต้องการการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุกมากกว่าหรือเท่ากับแบบบรรยาย และไม่พบว่ามี
ผู้เรียนต้องการให้ใช้การบรรยาย 100% สำหรับการเรียนการสอน
ในวิชานี้ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการรังวัดที่ดินด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ “RTK GNSS Network” ด้วยวิธี
ผสมผสาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชน จำนวน 13 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 7 ท่าน และนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จำนวน 30 คน การประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรม
ประยุกต์ใช้แบบจำลองซิป (CIPP Model) ของ แดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม  ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) ผลการประเมินสภาวะแวดล้อม พบว่า 
หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชน จำนวน 13 แห่ง ต้องการให้บุคลากรมีความรู้เก่ียวกับการรังวัดที่ดินด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ 
"RTK GNSS Network" คิดเป็นร้อยละ 100 และมีความคิดเห็นว่าหลักสูตรฝึกอบรมควรประกอบด้วย การฝึกอบรมแบบออนไลน์ จำนวน 2 หัวข้อ 
และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออฟไลน์ จำนวน 5 หัวข้อ  และนักศึกษาส่วนใหญ่มีความต้องการฝึกอบรมการรังวัดที่ดินด้วยระบบโครงข่าย
ดาวเทียมแบบจลน์ "RTK GNSS Network" 2) ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้น พบว่า ผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินหลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสมมาก
ที่สุด (X̅ = 4.60, S.D. = 0.30)  และความสอดคล้องในภาพรวมของหัวข้อเรื่องการฝึกอบรมกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม และวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรมกับแบบทดสอบมีความสอดคล้องกันมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1  3) ผลการประเมินกระบวนการ พบว่าผลสัมฤทธิ์ในการทำแบบฝึกหัด/
แบบทดสอบ (E1/E2) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 80.94/80.30 สูงกว่าเกณฑ์ ที่ต้ังไว้ 80/80 ผลการปฏิบัติงานมีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.89  สูงกว่าเกณฑ์
ที่ต้ังไว้ร้อยละ 75  4) ผลการประเมินผลผลิต พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรม ในระดับมาก (X̅ = 4.27, S.D. = 0.63) 
คำสำคัญ: การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม, การรังวัดที่ดิน, RTK GNSS Network, วิธีผสมผสาน 

Abstract 

The purpose of this research is to develop the training course for land surveying using a kinetic satellite network " RTK 
GNSS Network"  by the integrated methodology.  The sample groups in this study are 13 people being head of surveying 
department from public and private sectors, 7 experts in surveying field, and 30 students studying in Higher Vocational 
Certificate (Diploma)  1st Academic year 2020, Department of Construction, Lopburi Technical College.  According to the CIPP 
model analysis,  research results are:  1)  Context Evaluation:  All of the surveying department heads in agencies and private 
sectors need 100% of personnel to have knowledge about land surveying using the "RTK GNSS Network". The training course 
should include online training 2 topics and workshop offline training 5 topics. The majority of students requires that they want 
to be part in training for land surveying with a kinetic satellite network "RTK GNSS Network".  2) Input Evaluation: Experts assess 
that training course is in the most appropriate level with X̅ =  4. 60 and S. D.  0. 30.  The results between training topics and 
behavioral objectives, and the congruence results between behavioral objectives and test are 1.  3)  Process Evaluation: 
Achievement in doing exercise/test (E1/E2) is 80.94/80.30, higher than the targeted criteria 80/80, training practice scores on 
the average is 96. 89% ,  higher than the targeted criteria 75%  4)  Product Evaluation:  Students are satisfied with the training 
program with  X̅ =4.27 and S.D. = 0.63. 
Keywords: Training Course, Land Surveying, RTK GNSS Network, Integrated Methodology 
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1. บทนำ 

การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) อยู่ในห่วงเวลาของการ
ปฏิรูปประเทศเพื ่อแก้ปัญหาพื ้นฐานหลายด้านที ่ส ั ่งสมมานาน
ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว  ประเทศไทยต้อง
ปรับตัว โดยต้องเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรมให้เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ในทุกด้านเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  แต่
ประเทศไทยมีข้อจำกัดหลายด้าน อาทิ คุณภาพคนไทยยังต่ำ แรงงาน
ส่วนใหญ่มีปัญหาทั้งในเรื่ององค์ความรู้  ทักษะ และทัศนคติ  การ
พัฒนาประเทศไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืนในระยะยาวได้นั้น ต้องเร่งยกระดับทักษะฝีมือแรงงานกลุ่ม
ที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน  สำหรับประเทศไทยมีแผนแม่บทการ
พัฒนาระยะยาวเป็นกรอบแนวทางที่จะกำกับทิศทาง มีการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นแผนแม่บทที่กำหนดเป้าหมายอนาคตประเทศ
ในระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยมีหลักสำคัญข้อหนึ่ง คือ 
ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา[1]สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของการพัฒนาประเทศ  โดยกำหนดผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์ คือ การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา มีสมรรถนะ 
มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ รวมท้ัง
มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และ
การพัฒนาความเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภูมิภาค[2]การ
ขยายตัวและการเติบโตของชุมชน การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
อาทิ การก่อสร้างเส้นทางคมนาคม ตลอดจนการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ของประชาชนที่เพิ ่มมากขึ้น ทำให้หมุดหลักฐานแผนที่ถูกทำลาย
เคลื่อนย้าย หรือสูญหาย ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในการรังวัดที่ดิน 
ทำให้เกิดความไม่น่าเชื ่อถืออาจนำไปสู่การเป็นคดีขึ้นสู ่ศาล จาก
ข้อเท็จจริงข้างต้น ทำให้เห็นได้ว่างานรังวัดทำแผนที่ของประเทศไทย
จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีการรังว ัดด้วยดาวเทียมที ่สามารถ
แก้ปัญหาได้ และให้ค่าพิกัดที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ลดปัญหาการ
สูญเสียของหมุดหลักฐานที ่ร ังวัด ซึ ่งเทคโนโลยีระบบโครงข่าย
ดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) สามารถแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี[3] สถาบันการศึกษาของประเทศไทยพัฒนาไป
ตามเทคโนโลยี มุ่งสู่การศึกษาที่อาศัยเทคโนโลยีใหม่ๆ สาขาวิชาช่าง
ก่อสร้าง โยธา สำรวจ นั ้นนับว่ามีความเชื ่อมโยงเกี ่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีการรังวัดที ่ดินด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมโดยตรง  
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เป็นหน่วยงานหนึ่งที่
ทำหน้าท ี ่ผล ิตน ักเร ียนนักศ ึกษา เพ ื ่อให้ไปประกอบอาชีพใน
อุตสาหกรรมการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งในการปฏิบัติงาน 
ในฐานะเป็นนายช่างโยธา ผู ้ควบคุมงาน จำเป ็นต้องนำความรู้
ความสามารถเพื ่อแสดงออกและส่ือสารกับผู ้อ ื ่น นายช่างโยธา 

จําเป็นต้องมีความรู ้ความเข้าใจ ในเทคโนโลยีการสำรวจเพื ่อการ
ก่อสร้างที่ทันสมัย  ปัจจุบันบริษัทออกแบบและรับเหมาก่อสร้างใน
ประเทศไทยส่วนมากเริ ่มร ู ้จ ักและนำเทคโนโลยีการรังว ัดด้วย
โครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์เข้ามาใช้ แต่เนื ่องจากรายวิชางาน
สำรวจเพื ่อการก่อสร้าง คำอธิบายรายวิชา[4]ไม่ครอบคลุมการ
จัดการเรียนการสอนด้านการรังว ัดที ่ด ินด้วยระบบโครงข ่าย
ด า ว เท ี ยมและจากการส ั มภาษณ ์ ห ั วหน ้ าหน ่ ว ย ง าน ใน
ภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง จำนวน 13 แห่ง  เกี่ยวกับสภาพปัญหา
และความต้องการจำเป็นในการใช้ระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบ
จลน์ “RTK  GNSS  Network” ทำการรังวัดที่ดิน เพื่อนำข้อมูลมา
ใช ้ ในการพ ัฒนาหล ักส ูตรฝ ึกอบรม  สร ุปได ้ว ่ า  หน ่วยงาน
ภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง คิดว่าการรังวัดที่ดินด้วยระบบโครงข่าย
ดาวเทียมแบบจลน์ “RTK GNSS Network” มีประโยชน์ต่อสถาน
ประกอบการ,ต้องการบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถด้านการ
รังวัดที ่ดินด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์  “RTK GNSS 
Network” และต ้องการร ับผ ู ้ สำ เ ร ็ จการศ ึกษาท ี ่ ม ี ความ รู้
ความสามารถด้านการรังวัดที่ดินด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบ
จลน์ “RTK GNSS Network” เข้าทำงาน การฝึกอบรมเป็นวิธีการ
หนึ่งในการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ความชำนาญ ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติให้ผู้เข้ารับการอบรม  โดยใช้ระยะเวลาอันส้ัน
และเน้นเฉพาะเจาะจง[5]การฝึกอบรมด้านวิชาชีพจึงเป็นแนวทาง
การศึกษาที่เป็นประโยชน์ เพราะได้ฝึกอบรมตรงตามความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง  

จากผลการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น และประเด็นปัญหาที่กล่าวมา
ข้างต้น ทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการ
รังวัดที ่ดินด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ “RTK GNSS  
Network” ด้วยวิธีผสมผสาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้สมัยใหม่ (Modern 
Knowledge) และทักษะการรังวัดที่ดิน (Topo-graphical Survey 
Skill) ให้แก่นักศึกษาเพื่อให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานสูงขึ้น ตรง
ตามความต้องการของหน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชน ส่งผลดีต่อ
นักศึกษาและภาคอุตสาหกรรมที ่เกี ่ยวข้องกับระบบโครงข่าย
ดาวเทียมแบบจลน์ “RTK GNSS  Network” ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 1. เพื ่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการรังวัดที ่ดินด้วยระบบ
โครงข ่ายดาวเท ียมแบบจลน์ “RTK GNSS Network” ด้วยว ิธี
ผสมผสาน 
 2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมการรังวัดที่ดิน
ด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ “RTK GNSS Network” 
ด้วยวิธีผสมผสาน 
 3. เพื่อประเมินหลักสูตรฝึกอบรมการรังวัดที่ดินด้วยระบบ
โครงข ่ายดาวเท ียมแบบจลน์ “RTK GNSS Network” ด้วยว ิธี
ผสมผสาน 
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3. แนวคิด ทฤษฎ ี

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม[6]การฝึกอบรมแบบผสมผสาน 
[5] การประเมินผลการฝึกอบรม[7]แนวคิดและทฤษฎีการใช้ระบบ
โครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ “RTK GNSS Network”[3]นอกจากน้ี
ยังมีงานวิจัย[8]ได้ศึกษาเกี ่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
โปรแกรมระบบ BIM ด้วยวิธ ีผสมผสาน พบว่า นักศึกษาที ่เข้า
ฝึกอบรมโปรแกรมระบบ BIM มีค่าคะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบหลัง
การฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 86.43 ของผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 
30 คน  แสดงว่า หลักสูตรฝึกอบรมโปรแกรมระบบ BIM ด้วยวิธี
ผสมผสาน ด้านทฤษฎีเท่ากับ 90.16/86.43 สูงกว่าค่าที่ต้ังเป้าหมาย
ไว้ E1/E2 = 80/80  และจากการประเมินผลการปฏิบัติงานมี
คะแนนเฉลี ่ยร้อยละ 96.31 แสดงให้เห็นว่าหลักสูตรฝึกอบรม
โปรแกรมระบบ BIM ด้วยวิธีผสมผสาน มีประสิทธิภาพด้านปฏิบัติ
สูงกว่าค่าที่ต้ังไว้ร้อยละ 80 

4. วิธีดำเนนิการวิจัย 

4.1. ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการรังวัดที่ดินด้วยระบบโครงข่าย
ดาวเทียมแบบจลน์ “RTK GNSS Network” ด้วยวิธีผสมผสาน เป็น
การวิจัยและพัฒนา โดยมีขั้นตอนการวิจัยสรุปดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1  แสดงรูปแบบการฝึกอบรม 

4.2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  

4.2.1. ขั้นการหาความต้องการจำเป็น 

ผู้วิจัยเลือกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐบาล
และเอกชนของสายงานโยธาก่อสร้าง จำนวน 13 ท่าน และนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่าง
ก่อสร้าง  วิทยาลัยเทคนิคลพบุร ี จำนวน 90 คน โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์และแบบสอบถามเพื่อหาความต้องการจำเป็น และนำ
ข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือกำหนดวัตถุประสงค์การฝึกอบรม 

① ขั้นการออกแบบหลักสูตร    
ผู ้วิจัยเลือกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู ้เชี ่ยวชาญด้านหลักสูตร

ฝึกอบรมและด้านเทคโนโลยีดาวเทียมเพื่อประเมินคุณภาพหลักสตูร
ฝึกอบรม จำนวน 7 ท่าน และกลุ่มนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
ว ิชาช ีพช ั ้ นส ู ง  (ปวส . )  ช ั ้ นป ีที่  1 แผนกว ิชาช ่ างก ่อสร ้ าง 
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เลือกแบบเจาะจง จำนวน 20 คน (กลุ่ม
ทดลองใช้หลักสูตร)  ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือหาข้อบกพร่อง
อีกคร้ังก่อนนำหลักสูตรไปใช้จริง  

4.2.2. ขั้นการนำไปใช้ 
ผ ู ้ ว ิ จ ั ย เล ือกกล ุ ่ ม เป ้ าหมาย  ได ้แ ก่  น ักศ ึกษาในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง (ปวส.) ชั ้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่าง
ก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  เลือกแบบเจาะจง จำนวน 30 คน 
ใช้ในการฝึกอบรม เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร 

4.3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model ของแด
เนียล แอล สตัฟเฟิลบีม (Daninal L. Stufflebeam)  

 

รูปที่ 2  รูปแบบการประเมินของ DANIEL L. STUFFLEBEAM
รูปแบบ CIPP MODEL 

4.3.1. ขั้นการหาความต้องการจำเป็น ในการพัฒนา
หลักสูตรผู้วิจัยใช้การประเมินสภาวะแวดล้อม 

(CONTEXT EVALUATION : C) 

ใช้เครื่องมือ 2 ชุด ได้แก่ 1. แบบสัมภาษณ์สถานประกอบการ

C 
CONTEXT  

EVALUATION 

I 
INPUT 

EVALUATION 

P 
PROCESS 

EVALUATION 

P 
PRODUCT 

EVALUATION 

CIPP 
Model 

 การหาความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรม 
 การวิเคราะห์องค์กร 
 การวิเคราะห์ภารกิจ 
 การวิเคราะห์บุคคล 

 การกำหนดวัตถุประสงค์การฝึกอบรม 

 การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม 
 การวิเคราะห์งาน 
 การเขียนวัตถุประสงค์ 
 การสร้างใบเนื้อหา 
 การสร้างใบแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ 
 การสร้างใบลำดับข้ันการปฏิบัติงาน 
 การสร้างใบสั่งงาน 
 การสร้างใบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 การสร้างและออกแบบสื่อการเรียนการสอน 
 เทคนิควิธีการฝึกอบรม 
 วางแผนการสอน 

 การวางแผนและบริหารโครงการฝึกอบรม 
 การเขียนโครงการฝึกอบรม 
 การเลือกวิทยากร 
 การเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 การกำหนดสถานท่ีและสิ่งอำนวยความสะดวก 

 การดำเนนิการฝึกอบรม 

 การประเมินผลและการติดตามผลการฝึกอบรม 
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ของรัฐบาลและเอกชน และ 2. แบบสอบถามนักศึกษาเกี ่ยวกับ
ความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรม 

4.3.2. ขั ้นการออกแบบหลักสูตร เป็นการประเมิน
ปัจจัยเบื้องต้น (INPUT EVALUATION : I) 

1. ชุดฝึกอบรมนักศึกษา สร้างมาจากการรวมรวบข้อมูลและ
วิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการจำเป็น และสภาพปัญหาของ
การปฏิบัติงาน โดยการสัมภาษณ์สถานประกอบการ นักศึกษา 

2. แบบประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของหลักสูตรฝึกอบรม, 
ความสอดคล้องระหว่างหัวข ้อฝ ึกอบรมกับว ัตถ ุประสงค์เชิง
พฤติกรรม, ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมกับ
แบบทดสอบ โดยการสร้างข้อคำถามให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรฝึกอบรม 

3. แบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรม สร้างข้อ
คำถามให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเป็นแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า 5 ระดับ 

4.3.3. ข ั ้นนำหล ักส ูตรไปใช้  เป ็นการประเม ินผล
กระบวนการ (PROCESS EVALUATION : P) 

 

1. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ได้แก่ แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ 

2. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ได้แก่ ใบลำดับขั้นตอน ใบส่ังงานและใบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

3. แบบสอบถามประเมินความคิดเห็นของการจัดการฝึกอบรม 

4.3.4.  ขั้นการประเมินหลักสูตร เป็นการประเมินผล
ผลิต (PRODUCT EVALUATION: P) 

ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมการ
นำเอาความรู้และทักษะที่ได้รับจากหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้ 

4.4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

4.4.1. ขั้นการหาความต้องการจำเป็นการประเมิน
สภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C) 

ศึกษาข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นในการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมการรังวัดที่ดินด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบ
จลน์ “RTK GNSS Network” ด้วยวิธีผสมผสาน โดยการสัมภาษณ์
หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชน จำนวน 13 ท่าน และใช้
แบบสอบถามในการถามนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง  วิทยาลัยเทคนิค
ลพบุรี จำนวน 90 คน 

4.4.2. ขั้นการออกแบบหลักสูตร การประเมินปัจจัย
เบื้องต้น (Input Evaluation : I) 

จากการศึกษาหาความต้องการจำเป็น  การสัมภาษณ์หัวหน้า
หน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชนและใช้แบบสอบถามในการ
สอบถามนักศึกษา จะได้วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม และทำการ
วิเคราะห์หัวข้อเรื่อง นำมาสร้างชุดฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ได้แก่ 1.ชุดฝึกอบรมออนไลน์ จำนวน 2 หัวข้อ และ 2. ชุดฝึกอบรม
ออฟไลน์ จำนวน  5 หัวข้อ ซึ ่งประกอบด้วยวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม เนื้อหา วิธีการฝึกอบรม สื่อและการวัดและประเมินผล 
โดยนำชุดฝึกอบรมที่สร้างขึ้นส่งให้ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่าง ๆ 
จำนวน 7 ท่าน เพื่อทำการประเมินชุดฝึกอบรม และปรับปรุงแก้ไข
ตามคำแนะนำ  จากน ั ้นนำไปทดลองใช ้ก ับน ักศ ึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง (ปวส.) ชั ้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่าง
ก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เลือกแบบเจาะจง จำนวน 20 คน 
เพ่ือหาข้อบกพร่องของชุดฝึกอบรมก่อนนำไปใช้จริง 

4.4.3. ขั ้นการนำไปใช้ การประเมินผลกระบวนการ 

(Process Evaluation : P) 

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะ
ของผู ้เข้ารับการฝึกอบรม จากการนำชุดฝึกอบรมไปใช้จริงกับ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 แผนก
วิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เลือกแบบเจาะจง จำนวน 
30 คน โดยดำเนินการฝึกอบรมเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ฝึกอบรม
แบบออนไลน์ และส่วนที่ 2 ฝึกอบรมแบบออฟไลน์เป็นการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 

4.4.4. ขั้นการประเมินหลักสูตร การประเมินผลผลิต 

(Product Evaluation : P) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการโดยใช้แบบสอบถาม โดย
ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินความพึงพอใจของผู ้เข้ารับการ
ฝึกอบรม การนำเอาความรู้และทักษะไปใช้ประโยชน์ 

4.5. การวิเคราะห์ขอ้มูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทำการวิเคราะห์ข้อมูล 
ค่าคะแนนเฉลี่ย, ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC), ของแบบทดสอบ, ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม(E1/E2), 
ประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติการ 

5. ผลการวิจัย 

5.1.  ผลการประเมินความต้องการจำเป็นจากการ
ประเมินสภาวะแวดล้อม(Context Evaluation : C) 

การประเมินสภาวะแวดล้อมเพื่อหาความต้องการจำเป็นในการ
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พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการรังวัดที่ดินด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียม
แบบจลน์ “RTK GNSS Network” ด้วยวิธีผสมผสาน โดยการใช้
แบบสัมภาษณ์หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชนและ
แบบสอบถามนักศึกษา สรุปผลข้อมูลดังนี้ 

ตารางท่ี 1 ความต้องการของหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐบาลและ
เอกชนให้นักศึกษามีความรู้เก่ียวกับการรังวัดที่ดินด้วย
ระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจนล์  

รายการ 
ต้องการ ไม่ต้องการ 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1. คิดว่าการรังวัดที่ดินด้วยระบบ

โครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์มี
ประโยชน์ต่อหน่วยงาน 

13 100 - - 

2. ต้องการบุคลากรที่มีความรู้  
ความสามารถด้านการรังวัด
ที่ดินด้วยระบบโครงข่าย
ดาวเทียมแบบจลน์ 

13 100 - - 

3. ต้องการรับผู้สำเร็จการศึกษาที่
มีความรู้ความสามารด้านการ
รังวัดที่ดินด้วยระบบโครงข่าย
ดาวเทียมแบบจลน์ 

10 76.90 3 23.10 

จากตารางท่ี 1 พบว่า สถานประกอบการมีความคิดเห็นว่าการ
รังวัดที่ดินด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ มีประโยชน์ต่อ
หน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชน และต้องการบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถด้านการรังวัดที่ดินด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบ
จลน์ คิดเป็นร้อยละ 100 ต้องการรับผู้สำเร็จการศึกษาที่มีความรู้
ความสามารด้านการรังวัดที่ดินด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบ
จลน์ คิดเป็นร้อยละ 76.90 บางส่วนคิดเห็นว่าการรับบุคลากรเข้า
ทำงานไม่จำเป็นที่ต้องมีความรู้ความสามารด้านการรังวัดที่ดินด้วย
ระบบโครงข่ายดาวเทียม และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐบาล
และเอกชนต่อหลักสูตรฝึกอบรม  

ข้อที ่ ข้อเสนอแนะ 
1. หลักสูตรฝึกอบรมจะสามารถทำให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถทันต่อ

เทคโนโลยีงานสำรวจสมัยใหม่ สามารถนำความรู้มาพัฒนาบริษัทที่ทำงาน
ได ้

2. เป็นหลักสูตรที่ดีมากเพราะนักศึกษาจะได้เรียนรู้การใช้เคร่ืองมืองาน
สำรวจรังวัดด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียม มีประโยชน์อย่างย่ิงต่อตัว
นักศึกษาและหน่วยงานบริษัท 

3. ต้องการให้จัดฝึกอบรมความรู้ที่ทันสมัย ในรายวิชาอ่ืนเพ่ิมเติม โดยเฉพาะ
เร่ืองเกี่ยวกับเทคนิคการทำงาน 

 

ตารางท่ี 3 ความคิดเห็นนักศึกษาต่อการรังวัดที่ดินด้วยระบบ
โครงข่ายดาวเทียมแบบจนล์ต่อการประกอบอาชีพ 

รายการ 
มากถึงมากที่สุด 

น้อยที่สุดถึง 
ปานกลาง 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1. คิดว่าการรังวัดที่ดินด้วย 
   ระบบโครงข่ายดาวเทียม  
    แบบจลน์มีประโยชน์ใน 
    การประกอบอาชีพ 

61 67.80 29 32.20 

จากตารางที่ 3 พบว่า นักศึกษามีความเห็นว่าการรังวัดที่ดิน
ด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ มีประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 67.80  และมีประโยชน์ใน
การประกอบอาชีพน้อยที่สุดถึงปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 32.20  

ตารางท่ี 4 ความต้องการจำเป็นของนักศึกษาต่อการรังวัดที่ดินด้วย
ระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจนล์ 

รายการ 
ต้องการ ไม่ต้องการ 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1.  ต้องการมีความรู้   
    ความสามารถด้านการรังวัด     
    ที่ดินด้วยระบบโครงข่าย 
    ดาวเทียมแบบจลน์“RTK  
    GNSS Network”หรือไม่ 

89 98.90 1 1.10 

2.  ต้องการฝึกอบรมด้าน 
     การรังวัดที่ดินด้วยระบบ 
     โครงข่ายดาวเทียมแบบ 
     จลน์ “RTK  GNSS   
     Network”  หรือไม่ 

89 98.90 1 1.10 

จากตารางท่ี 4 พบว่า นักศึกษาต้องการมีความรู้  ความสามารถ
และต้องการเข้าฝึกอบรมด้านการรังวัดที่ดินด้วยระบบโครงข่าย
ดาวเทียมแบบจลน์ จำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.90 และมี
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังตารางที่ 5 

ตารางท่ี 5 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของนักศึกษาต่อหลักสูตรฝึกอบรม 

ข้อที ่ ข้อเสนอแนะ 
1. นักศึกษาต้องการให้จัดฝึกอบรมอย่างทั่วถึงทุกกลุ่มทุกระดับช้ัน  
2. นักศึกษาต้องการให้แผนกวิชาจัดหาเคร่ืองมืองานสำรวจด้วย

ระบบดาวเทยีมมาใช้สอนนักศึกษา 

5.2.  ผลจากการพัฒนาหลักสูตรประเมินปจัจัยนำเข้า 
(Input Evaluation : C)  

1) ผลการประเมินเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างหัวข้อ
เร่ืองการฝึกอบรมกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม และความเหมาะสม
ขององค์ประกอบต่าง ๆ ของเครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจัย โดยให้
ผู้เชี่ยวชาญทำการประเมิน สรุปผลข้อมูลดังนี้ 
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ตารางท่ี 6 ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างหัวข้อเร่ืองการฝึกอบรม
กับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

รายการ N IOC 
ผลการ
ประเมิน 

1) องค์ประกอบของระบบโครงข่ายการ
รังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ 

7 1 สอดคล้องสูง 

2) หลักการของระบบโครงข่ายการรังวัด
ด้วยดาวเทยีมแบบจลน์ 
3) เครือ่งมือการรังวัดทีดิ่นด้วยระบบ
โครงข่ายดาวเทยีมแบบจลน์ 
4) ต้ังค่าเครื่องควบคุมการรังวัดที่ดิน
ด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ 
5) เก็บข้อมูลรังวัดที่ดินด้วยระบบ
โครงข่ายดาวเทยีมแบบจลน์ 
6) นำเข้าข้อมูลรังวัดที่ดินด้วยระบบ
โครงข่ายดาวเทยีมแบบจลน์ 
7) การลงระวางดิจิทลั 

7 
 
7 
 
7 
 
7 
 
7 
 
7 

1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 

สอดคล้องสูง 
 

สอดคล้องสูง 
 

สอดคล้องสูง 
 

สอดคล้องสูง 
 

สอดคล้องสูง 
 

สอดคล้องสูง 
ระดับความสอดคล้องในภาพรวม  1 สอดคล้องสูง 

 

จากตารางท่ี 6 พบว่า ผลการประเมินความสอดคล้องหัวข้อ
เรื่องการฝึกอบรมกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ได้ผลของค่าดัชนี
ความสอดคล้องเท่ากับ 1 ในทุกหัวข้อเรื่อง แสดงว่าหัวข้อเรื่องการ
ฝึกอบรมกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม มีความสอดคล้องกันสูง 

ตารางท่ี 7 ผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรม 

รายการประเมิน X̅ S.D. 
ระดับ 

คุณภาพ 
1. สามารถนำไปใช้ปฏิบัติจริงได้ 5.00 0.00 มากที่สุด 
2. มีประโยชน์ต่อผู้เข้ารบัการฝึกอบรม 
3. หัวข้อเรื่องครอบคลมุหลักสูตร 
4. หัวข้อเรื่องเรียงลำดับเหมาะสม 
5. วัตถุประสงคค์รอบคลุมหัวข้อเรื่อง 
6. วัตถุประสงค์ชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย 
7. เน้ือหาครบถ้วนครอบคลุม 
8. เน้ือหาอ่านเข้าใจง่าย น่าสนใจ 
9. เน้ือหาเหมาะสมกับผู้เข้าฝึกอบรม 
10. สื่อการสอนครอบคลุมเน้ือหา 
11. สื่อที่ใช้มีความสวยงามน่าสนใจ 
12. แบบฝึกหัดตรงตามหัวข้อเรือ่ง 
13. คำถามชัดเจนเข้าใจง่าย 
14. แบบทดสอบครอบคลุมวัตถุประสงค ์
15. ระยะเวลาการฝึกอบรมเหมาะสม 

5.00 
4.43 
5.00 
5.00 
4.57 
4.71 
4.00 
4.14 
4.43 
4.43 
4.57 
4.14 
5.00 
4.57 

0.00 
0.53 
0.00 
0.00 
0.53 
0.49 
0.00 
0.38 
0.53 
0.53 
0.53 
0.38 
0.00 
0.53 

มากที่สุด 
มาก 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

มากที่สุด 
มาก 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

ระดับคุณภาพในภาพรวม 4.60 0.30 มากที่สุด 
จากตารางท่ี 7 พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสมโดย

เฉล่ียอยู่ในระดับมากที่สุด  (X̅ = 4.60, S.D. = 0.30)   
2) ผลคะแนนของนักศึกษาที่ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมการ

รังวัดที ่ดินด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ “RTK GNSS 
Network” ด้วยวิธีผสมผสาน จำนวน 20 คน แสดงดังตารางต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 8 การหาประสิทธ ิภาพของหลักสูตรในขั ้นทดลองใช้ 
(Tryout) หัวข้อออนไลน์ (On-line)  N = 20 

รายการ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
รวม ร้อยละ 

แบบฝึกหัด   (E1*20 คะแนน) 400 331 82.75 
แบบทดสอบ (E2*19 คะแนน) 380 310 81.58 
จากตารางที่ 8 พบว่า ผลคะแนนของนักศึกษากลุ่มทดลองมีค่า

คะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบฝึกหัด/แบบทดสอบ ออนไลน์ E1/E2 
คิดเป็นร้อยละ 82.75/81.58 สูงกว่าค่าที่ต้ังไว้ E1/E2 = 80/80 
ตารางท่ี 9 การหาประสิทธิภาพของหลักสูตรในขั ้นทดลองใช้ 

(Tryout) หัวข้อออฟไลน์ (Off-line)  N = 20 

รายการ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
รวม ร้อยละ 

แบบฝึกหัด   (E1*56 คะแนน) 1120 945 85.53 
แบบทดสอบ (E2*56 คะแนน) 1120 895 80.11 
จากตารางที่ 9 พบว่า ผลคะแนนของนักศึกษากลุ่มทดลองมีค่า

คะแนนเฉลี ่ยจากการทำแบบฝึกหัด/แบบทดสอบในห้องเรียน 
E1/E2 คิดเป็นร้อยละ 85.53/80.11 สูงกว่าค่าที ่ตั ้งไว้ E1/E2 = 
80/80 

5.3. ผลการประเมินการนำหลักสูตรไปใช้โดยใช้
กระบวนการ (Process Evaluation : P) 

ผลจากการนำหลักสูตรไปทดลองใช้จริงกับนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง (ปวส.) ชั ้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่าง
ก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เลือกแบบเจาะจง จำนวน 30 คน 
ได้ผลดังนี้ 

ตารางที่ 10 ผลคะแนนแบบฝึกหัดและแบบทดสอบออนไลน์ (On- 
line) ของนักศึกษาในการฝึกอบรม N = 30 

รายการ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
รวม ร้อยละ 

แบบฝึกหัด   (E1*20 คะแนน) 600 580 96.66 
แบบทดสอบ (E2*19 คะแนน) 570 465 81.61 
จากตารางท่ี 10 พบว่า นักศึกษาที ่ผ ่านการฝึกอบรมมีค่า

คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัดออนไลน์/แบบทดสอบออนไลน์ E1/E2 คิด
เป็นร้อยละ 96.66/ 81.61 สูงกว่าค่าที่ต้ังไว้ E1/E2 = 80/80 

ตารางที ่ 11 ผลคะแนนแบบฝึกหัดและแบบทดสอบออฟไลน์ 
(Off-line) ของนักศึกษาในการฝึกอบรม N = 30 

รายการ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
รวม ร้อยละ 

แบบฝึกหัด   (E1*56 คะแนน) 1680 1339 80.94 
แบบทดสอบ (E2*56 คะแนน) 1680 1324 80.30 
จากตารางที ่ 11 พบว่า นักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรม มีค่า

คะแนนเฉลี ่ยแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนในชั ้นเรียน(ออฟไลน์)/ค่า
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คะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบในชั้นเรียน(ออฟไลน์) E1/E2 คิดเป็นร้อย
ละ 80.94/ 80.30 สูงกว่าค่าที่ต้ังไว้ E1/E2 = 80/80 

ตารางท่ี 12 ผลคะแนนการหาค่าประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติของ 
นักศึกษาในการฝึกอบรม  N = 30 

รายการ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
รวม ร้อยละ 

การปฏิบัติ (30 คะแนน)  900 872 96.89 
จากตารางที ่ 12 พบว่า นักศึกษาที ่ผ ่านการฝึกอบรมมีค่า

คะแนนเฉลี่ยด้านทักษะจากการปฏิบัติตามใบงาน คิดเป็นร้อยละ 
96.89 สูงกว่าค่าที่ต้ังไว้ ร้อยละ 75 

5.4. ผลการประเมินความพึงพอใจโดยใช้การประเมินผล
ผลิต (Product Evaluation : P) 

การประเมินขั้นตอนสุดท้ายเพื่อตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้จากการ
ฝึกอบรมได้ผลดังนี้ 

ตารางที่ 13 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อหลักสูตรฝึกอบรม  

รายการประเมิน X̅ S.D. 
ระดับ 

คุณภาพ 
1. หัวข้อฝึกอบรมมีความน่าสนใจ 4.33 0.55 มาก 
2. เน้ือหาฝึกอบรมมีความเหมาะสม 
3. เน้ือหาตรงตามวัตถุประสงค ์
4. วิทยากรฝึกอบรมมคีวามเหมาะสม 
5. วิทยากรอธิบายเน้ือหาชัดเจน 
6. วิทยากรเปิดโอกาสให้ถามและตอบ 
7. เอกสารประกอบอ่านเข้าใจง่าย 
8. สื่อมคีวามเหมาะสมกับเน้ือหา 
9. สภาพของห้องฝึกอบรมเหมาะสม 
10. โสตทัศนูปกรณม์ีความครบถ้วน 
11. แบบฝึกหัดและใบงานเหมาะสม 
12. แบบทดสอบมีความเหมาะสม 
13. ระยะเวลาการฝึกอบรมเหมาะสม 
14. ได้รับความรู้หลังจากการฝึกอบรม 
15. นำความรูไ้ปประยกุต์ใช้เพิ่มเติมได้ 

4.27 
4.20 
4.27 
4.67 
4.60 
4.00 
4.00 
4.17 
4.27 
4.23 
4.27 
4.00 
4.23 
4.27 

0.58 
0.66 
0.69 
0.48 
0.62 
0.64 
0.00 
0.79 
0.58 
0.68 
0.64 
0.79 
0.63 
0.64 

มาก 
มาก 
มาก 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ความพึงพอใจในภาพรวม 4.27 0.63 มาก 
จากตารางท่ี 13  พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัด

ฝึกอบรมหลักสูตรการรังวัดที่ดินด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบ
จลน์ “RTK GNSS Network” ด้วยวิธีผสมผสาน ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (X̅ = 4.27, S.D. = 0.63)  

6. สรุปผลการวิจัย 

6.1. สรุปผลการหาความต้องการจำเป็นโดยการประเมิน
สภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C) 

ผลจากการหาความต้องการจำเป็นของหัวหน้าหน่วยงาน
ภาครัฐบาลและเอกชน จำนวน 13 ท่าน มีความคิดเห็นว่า การรังวัด

ท ี ่ ดินด ้วยระบบโครงข ่ ายดาวเท ียมแบบจลน ์  “RTK GNSS 
Network” มีประโยชน์ต่อหน่วยงานและบริษัท โดยต้องการให้
บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความสามารถด้านการรังวัดที่ดินด้วย
ระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ “RTK GNSS Network” คิดเป็น
ร้อยละ 100  และหัวหน้าหน่วยงานส่วนมากต้องการรับผู้สำเร็จ
การศึกษาที่มีความรู้ความสามารถด้านการรังวัดที่ดินด้วยระบบ
โครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ “RTK GNSS Network” เข้าทำงาน 
บางส่วนเห็นว่าการรับคนเข้าทำงานไม่จำเป็นที ่ต ้องมีความรู้
ความสามารถด้านการรังวัดที่ดินด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบ
จลน์ “RTK GNSS Network” เนื ่องจากการปฏิบัติงานของบาง
หน่วยงานยังคงต้องการผู้สำเร็จการศึกษาที่มีทักษะด้านอ่ืน เช่น ช่าง
เขียนแบบคอมพิวเตอร์ ช่างประมาณราคา เป็นต้น และจากการ
สอบถามนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 
1 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จำนวน 90  คน 
พบว่านักศึกษาโดยส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ในเร่ืองการรังวัดที่ดินด้วย
ระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ “RTK  GNSS Network” โดย
ส่วนมากเห็นว่าเนื้อหามีประโยชน์ในการประกอบอาชีพมากที่สุด 
และเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย แต่ในสถานศึกษาไม่มีการจัดการเรียน
การสอน เนื่องจากไม่มีเนื้อหาอยู่ในหลักสูตร และมีความต้องการ
เข้าฝึกอบรมด้านการรังวัดที่ดินด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบ
จลน์ “RTK GNSS Network” คิดเป็นร้อยละ 98.90  

6.2. สรุปผลการออกแบบหลักสูตรโดยการประเมินปัจจัย
นำเขา้ (Input Evaluation : C)   

การประเมินปัจจัยนำเข้า เป็นการตรวจสอบความเหมาะสมของ
หลักสูตร จากการหาความต้องการจำเป็นแล้วนำมาสังเคราะห์ได้
หลักสูตรฝึกอบรมแบบผสมผสาน ประกอบด้วย แบบออนไลน์ 2 
หัวข้อ และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ(ออฟไลน์) 5 หัวข้อ โดยให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรฝึกอบรมและด้านเทคโนโลยีการรังวัดด้วย
ระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ จำนวน 7 ท่าน ทำการประเมิน
หลักสูตรเพื่อพิจารณาหลักสูตรที่สร้างขึ้น พบว่า หัวข้อเรื่องการ
ฝึกอบรมกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม และวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรมกับแบบทดสอบมีความสอดคล้องในระดับมาก  และ
หลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสมโดยเฉล่ียอยู่ในระดับมากที่สุด 

6.3. สรุปผลการนำไปใช้โดยการประเมินกระบวนการ 
(Process Evaluation : P) 

จากการนำหลักสูตรที ่สร ้างขึ ้นและผ่านการประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญไปใช้จริงกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เลือก
แบบเจาะจง จำนวน 30 คน พบว่า นักศึกษาที่เข้าฝึกอบรมการ
รังวัดที ่ด ินด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์“RTK GNSS 
Network” ด้วยว ิธ ีผสมผสาน มีค ่าคะแนนเฉลี่ย แบบฝึกหัด/
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แบบทดสอบ (E1/E2)  ร้อยละ 80.94/80.30 สูงกว่าค่าประสิทธิภาพ 
โดยต้ังค่าเป้าหมายไว้ (E1/E2) = 80/80 และนักศึกษามีคะแนนจาก
ผลการปฏิบัติ เฉลี่ยร้อยละ 96.89 สูงกว่าค่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ ร้อย
ละ 75 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรู้สึกพึงพอใจต่อกระบวนการฝึกอบรม
มากและสามารถปฏิบัติตามคำสั่งผู้ให้การอบรมเป็นอย่างดีจึงเป็น
เหตุให้กระบวนการฝึกอบรมบรรลุเป้าหมายท่ีต้ังเอาไว้ 

6.4. สรุปผลการประเมินหลักสูตรโดยการประเมินผลผลิต 
(Product Evaluation : P) 

จากการใช้หลักสูตรฝึกอบรมการรังวัดที่ดินด้วยระบบโครงข่าย
ดาวเทียมแบบจลน์ “RTK GNSS Network” ด้วยวิธีผสมผสาน  
พบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก (X̅=4.60,S.D.= 
0.30) โดยด้านที่มีความเหมาะสมมากที่สุดคือวิทยากรอธิบายเน้ือหา
ชัดเจนตามลำดับขั้นตอน วิทยากรเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมสอบถาม
และตอบ (X̅=4.67, S.D.=0.48) และ (X̅= 4.60, S.D.=0.62)  
ตามลำดับ ส่วนในประเด็นอื ่น ๆ อยู ่ในระดับมากทุกรายการ 
เนื่องจากการที่วิทยากรอธิบายเนื้อหาชัดเจนตามลำดับขั้นตอนและ
เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและจัดกิจกรรมสร้างความคุ้นเคยที่จะช่วยให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมได้ทำความรู้จักกัน มีความเป็นกันเองซึ่งจะช่วยให้ ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมเริ่มที่จะเป็นตัวของตัวเองและกล้าแสดงออก
มากขึ้น 

7. ข้อเสนอแนะเพ่ือนำผลการวิจัยไปใช ้

1. สถานศึกษาสามารถนำหลักสูตรฝึกอบรมการรังวัดที่ดินด้วย
ระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ “RTK GNSS Network” ด้วยวิธี
ผสมผสาน ไปใช้ในด้านการสอนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะทางด้าน
การรังวัดที่ดินด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ “RTK GNSS 
Network” ให้กับนักศึกษาหรือบุคลากรในสถานศึกษา  

2. หน่วยงานภาครัฐบาลและสถานประกอบการภาคเอกชน
สามารถนำหลักสูตรฝึกอบรมการรังวัดที่ดินด้วยระบบโครงข่าย
ดาวเทียมแบบจลน์ “RTK GNSS Network” ด้วยวิธีผสมผสาน ไป
ประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดฝึกอบรม
เพื่อเพิ่มศักยภาพ ให้เจ้าหน้าที่ พนักงานที่ควรศึกษาการรังวัดที่ดิน
ด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ “RTK GNSS Network”  

8. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณ บริษัท ซีเอชซี นาฟเทค (ประเทศไทย) จํากัด 
ในการให้ความอนุเคราะห์เครื ่องมืออุปกรณ์พร้อมทีมวิทยากร
คุณภาพในคร้ังนี้ 
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ABSTRACT 

This paper aims to evaluate the performance of concrete using the reclaimed aggregate in fresh properties and 
compressive strength compared to normal concrete using natural aggregate.  Reclaimed aggregate was collected from the 
concrete waste obtained from ready mixed concrete at the construction site, Mahidol University, Kanchanaburi campus. The 
production process of the reclaimed aggregate was followed by two steps – crushing and screening process.  The concrete 
mixes were designed to have equivalent strengths of 40 MPa, 50 MPa, and 60 MPa grade using Portland cement only and 
Portland cement replaced with 10% silica fume. The natural aggregates were replaced with different percentages of reclaimed 
aggregate such as 0%, 25%, 50%, 75%, and 100%.  Wet aggregate pretreatment of reclaimed aggregate was initially conducted 
to minimize unstable slump property with respect to time.  The results were found that no significant difference in slump 
loss of concrete using reclaimed aggregate and natural aggregate was observed. Concrete mixes using different percentages 
of reclaimed aggregate could exhibit strength development similar to those corresponding mixes using natural aggregate.  No 
significant difference in the strength development of silica fume concrete mixes made with reclaimed aggregate and natural 
aggregate was also found. The results of this study will pave the way towards the better practice of using reclaimed aggregate 
in the concrete mix. 

Keywords: Reclaimed Aggregate, Natural Coarse Aggregat, Recycled Concrete Aggregate, High Strength Concrete, Compressive 
Strength. 
 
1 INTRODUCTION 

Due to the growing population and urbanization, the 
construction industry has dramatically developed. Many 
existing infrastructures are repaired or demolished due to 
their service life and poor workmanship. This process 
generates a massive amount of construction waste. For 
example, about 850 million tons of construction and 
demolition waste are generated in the E.U. per year, 
representing 31% of the total waste generation [1]. Among 
the waste materials, concrete waste was the majority and 
was disposed of in landfills, i.e., about 60% was the 
concrete waste, and the rest of 40% was other materials 
generated from a construction site [2]. 

Frequent use of natural resources in the construction 
work and concrete waste from the construction site 
causes a massive impact on the environment. Using the 
recycling of concrete waste in new concrete will reduce 

the environmental threat and offer more economic 
efficiency. Many authors studied and proposed reclaimed 
aggregate as the future construction aggregate, which 
could be used as an aggregate in standard grade concrete 
without any particular concern providing that the 
reclaimed aggregate has no significant contaminated 
particles.  

When reclaimed aggregates are used to produce fresh 
concrete, known as recycled aggregate concrete, the 
suitability of reclaimed aggregate is one of the most 
requirements for use in standard grade concrete. Thus it 
has applied for various applications, such as foundations, 
paving, reinforced and prestressed concrete, examined by 
previous researchers [3],[4]. Limbachiya et al. (2000) 
suggested that coarse recycled or reclaimed aggregate 
may be extended to high strength concrete, thus offering 
additional material value. 

Many previous researchers have studied aggregate 
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properties, including physical, chemical and mechanical 
properties of recycled or reclaimed aggregate, fresh 
properties, strength development, and durability 
properties of concrete containing recycled or reclaimed 
aggregate and compared to the conventional concrete. 
The workability was found to be in the decreasing order 
for reclaimed concrete. It may be due to the absorption 
of water by the reclaimed aggregate. Furthermore, the 
compressive strength of concrete in which the coarse 
aggregate is replaced with reclaimed aggregate decreases 
when the percentages of reclaimed aggregate increases 
[5]. The  replacement  of  50%  of  natural aggregate by 
reclaimed aggregate reduces  the  compressive  strength  
of  concrete  by  approximately  10% [6]. However, no 
decrease in strength reported for concrete containing up 
to 20% fine or 30% coarse recycled aggregate [3].However, 
very limited studies about the use of reclaimed aggregate 
in high strength concrete were reported; especially use of 
silica fume as a cement replacement in high strength 
concrete. 

Therefore, this paper was aimed at evaluating the 
fresh properties and strength development of high-
strength concrete mixes using reclaimed aggregate, 
compared to corresponding equivalent design strength of 
high-strength concrete mixes using natural aggregate. 

2 MATERIALS AND METHODS  

2.1 MATERIALS 

Portland Cement Type-1 conforming to ASTM C-150 
was used in this study to mix new concrete made with 
natural aggregate and reclaimed aggregate. The maximum 
nominal size of the natural coarse aggregates was 19.00 
mm. Local river sand was used as natural fine aggregate. 
The maximum nominal size of the natural sands was 4.75 
mm. The reclaimed aggregates were produced from 
ready-mix concrete delivered to the construction site, 
Mahidol University, Kanchanaburi Campus. Details of the 
production process for the reclaimed aggregate are 
mentioned in the following paragraph. 

When the concrete pouring completed, some 
concrete wastes were rejected from the construction site. 
The rejected concrete was collected and poured into the 

cylinder specimens. After that, these concrete specimens 
were demoulded in the following day and then moist 
cured for 56 days to fulfil hydration and then air-dried in 
the laboratory until the age of 120 days. These concrete 
samples were transferred to the crushing factory. A jaw 
crusher was used to break the concrete samples. After 
that, the concrete specimens were crushed into small 
pieces within the range of 4.75 mm – 19.00 mm size. A 
sieving machine was used to separate the fine and coarse 
aggregates for producing reclaimed aggregates. The 
gradation of natural and reclaimed aggregates are shown 
in Figure 1. Only the coarse reclaimed aggregate was used 
in the study. The physical properties of natural sand, 
natural and reclaimed aggregate are given in Table 1. 

The tap water was used in the processes of 
producing concrete and curing specimens. Silica fume was 
used for partial cement replacement. A high-range water-
reducing admixture type A & F confoming to ASTM C-494- 
was used to produce high strength concrete. The dosage 
of high-range water-reducing admixture used for 40 MPa, 
50 MPa and 60 MPa conecrete were 1.63 %, 1.94 % and 
2.18 % respectively. High-range water-reducing admixture 
was used for the silica fume concrete mixes to reduced 
the w/c ratio upto 20 % and can improve the workability 
of the concrete. 

2.2 PRODUCTION OF RECLAIMED AGGREGATE 

In order to minimize the problems due to unstable 
slump and loss of strength of concrete mixes using 
reclaimed aggregate, further processes have been 
conducted. Since high water absorption of reclaimed 
aggregate was found as given in Table 1, which affected 
to delay in water penetrating to aggregate particles during 
the concrete mixing, causing slump loss. Accordingly, this 
study was purposed to store reclaimed aggregates in a 
damped container for 24 hours prior to concrete mixing 
and placed in the controlled room condition to maintain 
the aggregate’s damped condition. The moisture content 
of reclaimed aggregate was conducted and used in the 
batch proportion. 

Many previous researchers have found a reduction in 
compressive strength with increasing reclaimed aggregate 
content. However, very limited research on high-strength 
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concrete using silica fume and reclaimed aggregate were 
found.  Accordingly, this study's assumption has been 
made to follow the same trends as the previous study. 
Therefore, binder content was linearly added to minimize 
loss of strength with increasing content of reclaimed 
aggregate.  These were to exhibit similar design strength 
of concrete made with reclaimed and natural aggregates 
as shown in Figures 2 and 3 respectively for concrete 
proportioned using Portland cement only and Portland 
cement replaced with 10% silica fume. 

The concrete mixes were designed following ACI 
211.4R - 93 standard. Natural aggregate was replaced with 
0%, 25%, 50%, 75%, and 100% reclaimed aggregate in the 
concrete mix. Details of concrete mixes are given in Table 
2. 

 
Figure 1 Gradation curve of natural and reclaimed 

aggregate. 

Table 1 Properties of natural aggregate, reclaimed 
aggregate and natural sand. 

Property 
Coarse aggregate 

Natural 
sand 

Natural 
aggregate 

Reclaimed 
aggregate 

Max. size of 
aggregate in (mm) 

 
19.00 

 
19.00 

 
4.75 

Fineness Modulus 
(F.M.) 

- - 2.89 

Material finer than 
75 μm (No.200) 
sieve in (%) 

 
0.33 

 
1.05 

 
1.64 

Clay lumps and 
friable particles in 
(%) 

 
0.25 

 
2.69 

 
0.37 

Specific gravity 2.67 2.32 2.51 
Water absorption 
in(%) 

0.59 4.01 1.19 

Property 
Coarse aggregate 

Natural 
sand 

Natural 
aggregate 

Reclaimed 
aggregate 

Organic impurities - - Plate 3 
Unit weight in 
(kg/m3) 

1577 1040 1655 

Voids in (%) 38 58 33 
Los Angeles 
abrasion value in 
(%) 

 
16.87 

 
35.16 

 
- 

For each concrete mix, six cylindrical samples 
were prepared for the compressive strength test at 7 days 
and 28 days. The concrete specimens were cured in the 
moist-curing room controlling the relative humidity 
beyond 95%. 

 
Figure 2 Binder content of silica fume concrete mixes 

made with reclaimed and natural aggregates. 

 
Figure 3 Binder content of Portland cement concrete 

mixes made with reclaimed and natural 
aggregates. 

2.3 TESTING METHODS 

The slump test was used to check the 
consistency of freshly mixed concrete. Adjustments have 
been made to use a high-range water-reducing admixture 
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to maintain the slump values for all the mixes to be within 
75-100 mm. In addition, the slump retention period for 
the 50 MPa concrete series was conducted at a 15-minute 
interval until a zero slump value was observed. The 
cylindrical specimens having 100-mm diameter and 200-
mm height were tested using ASTM C 39 to determine the 
compressive strength at 7 days and 28 days. The crack 
pattern also checked after testing the concrete specimens. 

3 RESULTS AND DISCUSSION 

3.1 SLUMP TEST 

The slump retention results of 50 MPa concrete mixes 
are shown in Figure 4. It was found that similar trends of 
slump loss were found for the silica fume concrete mixes 
made with reclaimed and natural aggregates. The slump 
retention time of silica fume concrete mixes with 
reclaimed and natural aggregate was longest than the 
portland cement concrete mixes with reclaimed and 
natural aggregate. The Trends of slump loss for Portland 
concrete mixes made with reclaimed and natural 
aggregates were higher than those silica fume concrete 
mixes. This may imply that storing reclaimed aggregate in 
the damped containers could minimize the slump loss 
characteristics of reclaimed aggregate. This is due to small 
pores of aggregate being saturated prior to mixing the 
concrete. 

 
Figure 4 Slump retention period of four mixes from 50 

MPa concrete. 

3.2 STRENGTH DEVELOPMENT OF RECLAIMED 
CONCRETE MIXES WITH SILICA FUME 

After adjusting binder content to obtain equivalent 
design strength for 40MPa, 50MPa, and 60 MPa mixes as 

mentioned in Figure 2, the 7-day and 28-day compressive 
strength results of 40MPa concrete mixes made with 
reclaimed and natural aggregates and using silica fume are 
shown in Figures 5 and 6 respectively. It was found that 
strength development results of 40 MPa concrete made 
with reclaimed aggregate were no significant difference 
when compared to corresponding mixes with natural 
aggregate. Similar results were observed for equivalent 
design strength of 50 MPa and 60MPa concrete mixes, as 
shown in Figure 7 and 8. The reclaimed aggregate concrete 
mix's targeted strength was achieved because of the 
replacement of binder content with 10 % silica fume and 
added high-range water-reducing admixture. Silica fume 
and high-range water-reducing admixture both together 
increase the bonding strength of concrete mixes with 
reclaimed aggregate.  The relationship between 28-day 
compressive strength and water-to binder ratio of 
reclaimed and natural aggregate concrete mixes with silica 
fume is shown in Figure 9.   

 
Figure 5 7-day compressive strength test results of 40 

MPa concrete using silica fume. 

 
Figure 6 28-day compressive strength test results of 40 

MPa concrete using silica fume. 
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Table 2 Summary of concrete mix. 

Concrete 
grade 
(MPa) 

Percentage 
of reclaimed 

aggregate 
(%) 

Cement 
(kg/m3) 

W/C 
ratio 

Water 
(kg/m3) 

Cement 
replacing 
with silica 

fume 
(kg/m3) 

Silica 
fume 

(10 % of 
cement) 
(kg/m3) 

High-range 
water-

reducing 
admixture 

(%) 

Fine 
aggreg-

ate 
(kg/m3) 

Natural 
Aggreg-

ate 
(kg/m3) 

Reclaimed 
aggregate 
(kg/m3) 

40 

0 394 0.45 177 - - - 716 1135 - 
0 394 0.45 177 354.6 39.4 1.63 716 1135 - 

25 399 0.44 177 359.1 39.9 1.63 780 851 187 

50 404 0.44 177 363.6 40.4 1.63 844 568 374 

75 409 0.43 177 368.1 40.9 1.63 909 284 561 

100 414 0.43 177 372.6 41.4 1.63 973 - 749 

100 414 0.43 177 - - - 973 - 749 

50 

0 442 0.40 177 - - - 677 1135 - 

0 442 0.40 177 397.8 44.2 1.94 677 1135 - 

25 447 0.40 177 402.3 44.7 1.94 741 851 187 

50 452 0.39 177 406.8 45.2 1.94 805 568 374 

75 457 0.39 177 411.3 45.7 1.94 870 284 561 

100 462 0.38 177 415.8 46.2 1.94 934 - 749 

100 462 0.38 177 - - - 934 - 749 

60 

0 532 0.33 177 - - - 606 1135 - 

0 532 0.33 177 478.8 53.2 2.18 606 1135 - 

25 537 0.33 177 483.3 53.7 2.18 670 851 187 

50 542 0.32 177 487.8 54.2 2.18 734 568 374 

75 547 0.32 177 492.3 54.7 2.18 799 284 561 

100 552 0.32 177 496.8 55.2 2.18 863 - 749 

100 552 0.32 177 - - - 863 - 749 

 

 
Figure 7 28-day compressive strength test results of 50 

MPa concrete using silica fume.  

 
Figure 8 28-day compressive strength test results of 60 

MPa concrete using silica fume. 
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Figure 9 28-day compressive strength vs w/b ratio of 40 

MPa, 50 MPa and 60 MPa concrete. 

3.3 STRENGTH DEVELOPMENT OF RECLAIMED 
CONCRETE MIXES WITHOUT SILICA FUME 

After adding cement content of reclaimed aggregate 
concrete mixes to achieve equivalent design strength with 
natural aggregate concrete mixes, the 7-day and 28-days 
compressive is shown in Figures 10 and 11, respectively. 

 
Figure 10  7-day compressive strength test results of 40 

MPa concrete without using silica fume. 

 
Figure 11 28-day compressive strength test results of 40 

MPa concrete without silica fume. 

 
Figure 12 28-day compressive strength test results of 50 

MPa concrete without using silica fume. 

It was also found that using the purposed cement 
content, as mentioned in Figure 3, reclaimed aggregate 
concrete could exhibit the 28-day compressive strength 
slightly lower than natural aggregate concrete.  Similar 
results were observed for equivalent design strength of 50 
MPa and 60 MPa concrete mixes, as shown in Figures 12 
and 13. The relationships between 28-days compressive 
strength and water-to binder ratio of reclaimed and 
natural aggregate concrete mixes without silica fume are 
shown in Figure 14. Therefore, it may imply that slightly 
extra cement content needed to be added in the mixes 
with reclaimed aggregate to achieve a similar compressive 
strength of concrete. 

 
Figure 13 28-day compressive strength test results of 60 

MPa concrete without using silica fume. 
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Figure 14 28-day compressive strength vs w/b ratio of 

concrete without using silica fume. 

Based on the results obtained, it is found that  
1) Workability of silica fume concrete mixes with 

reclaimed and natural aggregate longer than Portland 
cement concrete mixes.    

2) The compressive strength of 40 MPa, 50 MPa, and 60 
MPa concrete was considered equivalent compared 
with natural and reclaimed aggregate and natural 
aggregate replaced with different percentages of 
reclaimed aggregate.  

3) The compressive strength for concrete with different 
percentages of reclaimed aggregate was 
comparatively the same when 10% silica fume 
replaced Portland cement. 

4) Portland cement concrete mixes with reclaimed and 
natural aggregate achieve the targeted compressive 
strength because of the extra cement added to the 
concrete mix. 

4 CONCLUSIONS 

1) Slump loss problems of reclaimed aggregate 
concrete could be solved by storing reclaimed 
aggregate in the damped containers.    

2) Trends of slump loss for reclaimed aggregate 
concrete with and without silica fume were similar to 
those corresponding concrete mixes made with 
natural aggregate.  

3) By using 10% silica fume and high-range water-
reducing admixture in the concrete mixes with 
reclaimed aggregate, the targeted strength can be 

obtained, even in the concrete mixes of high strength 
concrete 50 MPa and 60 MPa. 

4) Without using silica fume, the compressive strength 
of concrete mixes with reclaimed aggregate and 
natural aggregate could be achieved by increasing 
the Portland cement content in the mix. 

5) All replacement levels of natural coarse aggregate 
with reclaimed coarse aggregate were found to 
exhibit the strength development of concrete similar 
to natural aggregate concrete providing that 
adjustment of binder content with silica fume to 
achieve equivalent design strength as purposed in 
the study had been made for reclaimed aggregate 
concrete.  
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ABSTRACT 

This research aims to evaluate Styrene-butadiene rubber (SBR) effect on the fresh property, compressive strength, and 
permeation of concrete. The mixes of SBR, added into the concrete by 5%, 10%, and 20% of cement weight, were compared 
to the mix of normal concrete with the same water-cement ratio. The comparison was done by comparing the properties of 
fresh concrete, and hardened concrete as the compressive strength, slump, water absorption, and the initial surface absorption 
test (ISAT) between SBR modified concrete and normal concrete. After checking the compressive strength of all samples, the 
results showed that the 7-day strength of SBR modified concrete showed an insignificant relationship with SBR. However, at 
28-days of compressive strength, the strengths of concrete with all percentages of SBR were higher than that of normal 
strength. The results from slump testing showed that adding SBR affected the increase of workability of concrete. In addition, 
the tightness of concrete by adding SBR was confirmed through the water absorption test and ISAT test, which results showed 
the lower water absorption with the higher amount of SBR in concrete. However, the addition of SBR also has the limitation 
according to the experimental results. The optimal amount of SBR is 10% recommended in this study. 
Keywords: SBR, Strength, Slump, Water Absorption 
 

1. INTRODUCTION 

Concrete has been used for more than 100 years 
because of its economy and availability [1], however, 
concrete becomes cracked easily because of its brittle 
behavior especially for the structural concrete located in 
coastal areas. Once it becomes cracked, the cracks would 
lead to many problems and reduce the service life of the 
concrete. Even though concrete has high compressive 
strength, it is quite weak in tension. Moreover, the pores 
inside the concrete matrix could lead to physical and 
chemical deterioration. On the contrary, polymers are 
weaker in compression but have higher tensile capacity. 
Other important properties are the good ability to adhere 
to other materials, and also have good resistance to 
physical and chemical attack. Thus, mixing these two 
materials could produce a compound that has great 
strength and durability [2]. 

Several types of polymer such as latex, redispersible 
polymer powder, water-soluble powder, and liquid resins 
can be used in concrete. After the polymer is added into 

concrete, the cement hydration and polymer phase 
formation proceed well to create a monolithic matrix 
phase with a network structure, in which the hydrated 
cement phase would be combined with the polymer 
phase. These two phases would be bound with aggregate 
to create polymer-modified concrete that has good 
flexibility and compressive strength [3]. 

Styrene-butadiene rubber (SBR) latex is one type of 
high polymer dispersion emulsion that is a white thick 
liquid and is widely used as an admixture [4]-[6]. SBR is 
composed of butadiene, styrene, water and it can be 
successfully bonded to many materials, and its water 
content is 52.7%. It is used to replace cement binders for 
improving the tensile, flexural, and compressive strength 
of concrete [4]. Moreover, SBR will form a latex film that 
improves the bond strength and mechanical properties of 
concrete and increases the concretes resistance to water 
permeability [3]. However, the effect resulted from adding 
SBR into fresh concrete on the most important property 
of concrete (compressive strength) which needs to be 
studied. Besides, water absorption is also an important 
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parameter as it is a resistance indicator against 
carbonation migration. Meanwhile, water absorption value 
indirectly provides information about the porosity of 
concrete [1]. Therefore, this research focuses on the effect 
of SBR on significant properties in concrete such as 
strength, slump, water absorption, and initial surface 
absorption.  

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1. MATERIALS 

The water used in the experiment was normal clean 
water which could be found from the water tap directly. 
The sand used in the experiment was river sand, its 
properties are shown in Table 1. The sand used in the 
experiment was kept in one barrel in order to keep its 
uniform properties. The stone used in the experiment was 
limestone which was kept in a covered barrel to keep its 
constant moisture, its properties are shown in Table 1. The 
SBR used in the experiment was sika latex®. The Portland 
cement type I was also used in the study. 

2.2. PROPERTIES OF COARSE AND FINE 
AGGREGATE 

The properties of sand and stone were measured, 
their results are given in Table 1. 

Table 1 Physical properties of sand and stone used in 
experiment. 

Items stone sand 
Water absorption(%) 1.06 0.92 
Specific gravity 2.67 -- 
Unit density (Kg/m³) 1576.6 1655.21 
modulus 2.89 2.36 

2.3. MIX PROPORTION 

There are four different mix proportions of concrete 
in this experiment as given in Table 2. Mix Ⅰ, Mix Ⅱ, Mix 
Ⅲ, and Mix Ⅳ contained 20%, 10%, 5%, and 0% of SBR 
by cement weight, respectively. The SBR solution contains 
SBR and 60% of water was added into the concrete mix 
during the mixing. Thus, these four mixes have the same 
water-cement ratio. The mix design was made according 
to the standard of ACI 211.1-91.  

Table 2 Four mix proportions of concrete.  

Items Stone 
(Kg) 

Sand 
(Kg) 

Water 
(Kg) 

Cement 
(Kg) 

SBR* 
solution 

(Kg) 
Mix Ⅰ 995 756 91 380 190 
Mix Ⅱ 995 756 148 380 95 
Mix Ⅲ 995 756 176.5 380 47.5 
Mix Ⅳ 995 756 205 380 0 

*Note: the percentage of water in SBR solution is 60%,  
2.4. PREPARATION OF CONCRETE SAMPLES AND 

TESTING PROCEDURE 

The fresh concrete was mixed by using a pan mixer. 
Firstly, cement, stone, and sand were added to the pan 
mixer and followed by some amount of water. Then, the 
rest of the water and SBR solution were added to the pan 
mixer, the concrete was mixed until obtaining the proper 
workability. Then, each mix was tested for slump testing. 
The vibrating machine was used during casting. 12 
concrete samples were casted in each mix, thus, 48 
concrete samples were casted in total. After demolding, 
all concrete samples were put in a curing chamber with 
30 ℃ temperature and 90% relative humidity. The 
compressive strength test at 7 days and 28 days was 
tested for all mixes according to ASTM C39. The water 
absorption of concrete was measured according to the 
standard of ASTM C642. Finally, the value of ISAT was 
measured following the standard of BS 1881 part 5. Each 
mix has 12 concrete samples which were used for 
compressive strength, water absorption and ISAT, 3 
samples for one kind of test. 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

3.1. SLUMP TESTING 

The values from the slump test were increased with 
the increase of the amount of SBR in concrete. The slump 
of the controlled mix (0% of SBR) was 86mm, but the 
values of the other modified concrete mixes which 
contain 5%, 10%, 20% of SBR were 93mm, 105mm, and 
137mm, respectively. These results are shown in Figure 1. 
The reason for the increase in slumps is that SBR has a 
plasticizing effect which improves the workability of 
concrete [1]. 
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Figure 1 The slump of concrete with different 

percentages of SBR. 

3.2. COMPRESSIVE STRENGTH 

The average compressive strength of concrete 
samples at 7 days and 28 days is shown in Figure 2. The 7 
days strength of concrete samples which contain 5%, 10%, 
and 20% SBR were 22.3 MPa, 21.9MPa, and 20.7MPa, 
respectively. For the control mix, the strength was 
20.8MPa. By comparing the SBR modified concrete and the 
normal concrete, the SBR could slightly improve the 
compressive strength of concrete. But it did not show a 
clear benefit when the percentage of SBR was 20%. The 
reason is shown from the results of previous studies that 
the effect of SBR addition on compressive strength is 
negative at an early age because the development of 
polymer structure and cement hydration is in process of 
formation [1]. For the 28-days strength of concrete, the 
results were increased with the higher amount of SBR. 31.9 
MPa, 33.2 MPa, and 33.5 MPa for the 5%, 10%, and 20% 
of SBR modified concrete. The strengths of all modified 
concretes were higher than that of the controlled group. 
The reason is that the formation of polymer film on the 
surface of concrete retains the internal pressure for 
continuing cement hydration [1]. In addition, the 
formation of polymer film combined with the concrete 
compounds will produce a tighter matrix. Even though the 
SBR could improve the compressive strength of concrete, 
the insignificant difference for compressive strength of 
concrete between the mix of 10% and 20% of SBR was 
observed. Thus, the optimal percentage of SBR in 
concrete is 10% because the strength of concrete did not 

increase significantly when the percentage of SBR was 20%. 

 
Figure 2 The strength of concrete with different 

percentages of SBR. 

3.3. WATER ABSORPTION TEST 

Figure 3 The water absorption of concrete with 
different percentages of SBR. 

The average water absorption rate of concrete is 
shown in Figure 3. The water absorption rate of control 
and modified concrete were 5.7%, 5.4%, 5.0%, and 4.4% 
for 0%, 5%, 10%, and 20% of SBR modified concrete, 
respectively. It indicated that the absorption of water 
could be decreased with the addition of SBR, which 
corresponded to the higher compressive strength at 28 
days in section 3.2. It could be mentioned that the more 
SBR contained in concrete; the lower the water absorption 
rate was observed. In addition, the decrease in water 
absorption of SBR-modified concrete could be caused by 
the formation of polymer film, which can prevent the 
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movement of water inside of concrete. The polymer film 
makes the concrete become water-tight [1].  

3.2 INITIAL SURFACE ABSORPTION TEST (ISAT) 

The average results of ISAT are shown in Figure 4. 
These results showed a decrease of ISAT with a higher 
amount of SBR. That is because the formation of polymer 
film prevents the water from getting into the concrete. 
Nevertheless, the initial surface absorption of concrete 
was increased again when the percentage of SBR was 20%, 
which might be affected by the time used in the 
experiment (1 hour) was shorter than that of the water 
absorption test (24 hours). However, according to the 
contradictory trend of the average ISAT in 10% and 20% 
of SBR, this could be implied that the optimal amount of 
SBR is 10%. 

 
Figure 4 The initial surface absorption of concrete with 

different percentages of SBR. 

4. CONCLUSIONS 

Based on the study, several conclusions could be 
summarized: 
1. The slumps of fresh concrete could be increased 

with the increase of SBR, the reason is that the SBR 
has a plasticizing effect which improves the 
workability of concrete.  

2. By comparing with normal concrete, the average 
compressive strength at 7-day of concrete showed 
an insignificant increase by adding SBR, because the 
formation of polymer film and hydration process was 
in process. In the case of 28-days of average 
compressive strength, the addition of SBR could 
improve the strength of concrete more than that of 

normal concrete, because the formation of polymer 
film affected the concrete matrix. But the strength 
results of 10% and 20% of SBR showed insignificantly 
different. Therefore, the optimal percentage of SBR 
in concrete is 10%, because the strength of concrete 
did not increase significantly when the percentage of 
SBR was 20%. 

3. The water absorption of concrete was decreased 
with the increase of SBR, the formation of polymer 
film prevented the movement of water inside of 
concrete. In addition, the concrete became water-
tight with the addition of SBR. 

4. The initial surface absorption of concrete was 
decreased with the increase of SBR excepting the 
percentage of SBR reached 20%. This showed that 
the concrete was becoming tight with the increasing  
amount of SBR in concrete. But the addition of SBR 
has the optimal value which is 10%.  
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