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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี!ศึกษาการลดความต้านทานไฟฟ้ าของฟิ ล์มพอลิไวนิลแอลกอฮอล์เมื•อผสมด้วยเถ้าไพโรไลซิสจากยางรถยนต์
ใช้แล้วเปรี ยบเทียบกับฟิ ล์มที•ผสมด้วยเขม่าดําชนิด N234 และ N330 ในปริ มาณต่างๆ ได้แก่ 5, 10, 15, 20 และ 25 เปอร์เซ็นต์
ของนํ!าหนักพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ ในการขึ!นรู ปฟิ ล์มใช้ความเข้มข้นของสารละลายพอลิ-ไวนิลแอลกอฮอล์เท่ากับ 10
เปอร์เซ็นต์น! าํ หนักต่อปริ มาตร ผลการวิจยั พบว่าความต้านทานไฟฟ้ าของฟิ ล์มที•เติมเถ้าไพโรไลซิ สมีค่าสู งที•สุด รองลงมา
คือ ฟิ ล์มที•เติมเขม่าดําชนิด N330 และ N234 ตามลําดับ และเมื•อนําฟิ ล์มไปดูดซึมไอระเหยเอทิลแอลกอฮอล์ที•ความเข้มข้น
0.686 mol/l ในอากาศ พบว่าความต้านทานของฟิ ล์มเพิ•มขึ!นเมื•อดูดซึ มไอระเหยมากขึ!น โดยความต้านทานของฟิ ล์มที•เติม
N234 เพิ•มขึ!นอย่างรวดเร็ วเมื•อเทียบกับฟิ ล์มที•เติม N330 และเถ้าไพโรไลซิ ส ความต้านทานของฟิ ล์มที•เติมเถ้าไพโรไลซิ
สนั!นมีแนวโน้มเพิ•มขึ!นช้ามากหรื อเกือบจะคงที•ระหว่างการดูดซึ มไอระเหยเอทิลแอลกอฮอล์ น่าจะเป็ นเพราะฟองอากาศ
ขนาดเล็กที•พบเป็ นจํานวนมากในฟิ ล์มที•เติมเถ้าไพโรไลซิส สําหรับการเติมสารตัวเติมทุกชนิดพบว่าเมื•อปริ มาณสารตัวเติม
มากขึ!นจะทําให้ความต้านทานของฟิ ล์มลดตํ•าลงโดยลดลงอย่างมากในช่วงการเติม 5-15 เปอร์เซ็นต์ เมื•อเติมเพิ•มมากกว่า
นั!นความต้านทานจะลดตํ•าลงไม่มาก
คําสําคัญ : พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ เถ้าไพโรไลซิ ส ค่าความต้านทานไฟฟ้ า การดูดซึ ม สารระเหย เขม่าดํา

Abstract
In this research, the electrical resistivity of poly(vinyl alcohol) films filled with pyrolytic tire char, carbon black
N234 and N330 were investigated. The filler loading was varied to be 5, 10, 15, 20 and 25% of poly(vinyl alcohol)
content. The solution of 10% w/v poly(vinyl alcohol) was used to cast films in this study. It was found that electrical
resistivity of a film filled with pyrolytic tire char was the highest followed by those filled with N330 and N234, respectively.
In a separate experiment, where ethyl alcohol in the air with a concentration of 0.686 mol/l was absorbed in a PVA/filler
composite film, the electrical resistivity increased when the absorption continued, the electrical resistivity of a film filled
with N234 increased more rapidly when compared with those of N330 and pyrolytic-char-filled films. The latter increased
very slowly or was almost constant possibly because there were a lot of small air bubbles throughout the film. For all of
the PVA/filler composite films, when the filler content increased, the electrical resistivity decreased. The decrease was
significant for filler content between 5 - 15%, beyond that the decrease was not much.
Keywords : Poly(vinyl alcohol): pyrolytic char: electrical resistivity: absorption, volatile matter, carbon black
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1. บทนํา
ผงเขม่าดําเป็ นสารตัวเติมในพอลิเมอร์ที!ถกู ใช้กนั อย่าง
แพร่ หลาย เนื!องจากมีคุณสมบัติที!ช่วยปรับปรุ งสมบัติเชิงกล
และสมบัติดา้ นการนําไฟฟ้ าของวัสดุ โดยเฉพาะอย่างยิง! ใน
ยางธรรมชาติที!ใช้ผงเขม่าดําเป็ นสารเสริ มแรงในการผลิต
ยางล้อรถยนต์ และเนื!องด้วยโครงสร้างกราไฟต์ (Graphitic
Characteristics) ที!พ"นื ผิวของอนุภาคเขม่าดําจึงทําให้ผงเขม่า
ดํามีสมบัติในการนําไฟฟ้ าได้ดี
มีงานวิจยั ที!ศึกษาสมบัติทางไฟฟ้ าของวัสดุที!เติมเขม่า
ดําเพื!อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ยกตัวอย่าง เช่น Job และ
คณะ [1] ศึกษาการนําไฟฟ้ าของวัสดุผสมของยางธรรมชาติ
และผงเขม่าดําสําหรับใช้เป็ นอุปกรณ์ตรวจวัดแรงกดทับ
และพบว่าปริ มาณของผงเขม่าดําที!ถูกผสมและขนาดของ
แรงกดทับมีผลต่อค่าการนําไฟฟ้ าของวัสดุ
นอกจากนี" Wang และคณะ [2] ได้ศึกษาสมบัติของ
ยางซิลิโคนที!ผสมผงเขม่าดํา โดยพบว่าอัตราการเปลี!ยนแปลง
ความต้านไฟฟ้ าสู งขึ"นเมื!อเพิ!มแรงกดทับลงบนวัสดุยางที!
ผสมผงเขม่าดําเช่นเดียวกัน นอกจากการศึกษาเพือ! ประยุกต์
ใช้งานเป็ นอุปกรณ์ตรวจวัดแรงกดทับแล้ว ยังมีงานวิจยั ที!
ศึกษาสมบัติการนําไฟฟ้ าของวัสดุเพือ! ประยุกต์ใช้เป็ นอุปกรณ์
สําหรับตรวจวัดไอระเหยของสารอินทรี ยอ์ ีกด้วย เช่น การ
ศึกษาความต้านทานไฟฟ้ าของพอลิบิวธิวเมทาคริ เลต (PBMA)
ที!ผสมผงเขม่าดํา โดยศึกษาในสภาวะที!ไอระเหยมีความเข้ม
ข้นตํ!า พบว่าเมื!อพอลิเมอร์ดูดซึ มไอระเหยจะเกิดการบวม
ตัวขึ"นส่ งผลให้อนุภาคเขม่าดํากระจายตัวแยกจากกัน ความ
ต้านทานไฟฟ้ าจึงเพิม! ขึ"น [3] ดังนั"นจึงเห็นว่าการเปลี!ยนแปลง
ตําแหน่งของอนุภาคเขม่าดํา หรื อการกระจายตัวของอนุภาค
ที!เปลี!ยนไปส่ งผลกระทบต่อค่าการนําไฟฟ้ าของโครงสร้าง
โดยรวม ไม่วา่ จะเกิดขึ"นจากการกดอัดให้อนุภาคอยูช่ ิดกัน
มากยิง! ขึ"นหรื อการบวมตัวของพอลิเมอร์ที!ทาํ ให้มนั กระจาย
ออกห่างจากกันมากยิง! ขึ"น หลักการดังกล่าวจึงสามารถนํา
มาประยุกต์ใช้กบั การผลิตเซนเซอร์ได้เป็ นอย่างดี
โดยทัว! ไปการนําไฟฟ้ าของเขม่าดํานั"นขึ"นอยูก่ บั พื"นที!
ผิวจําเพาะ ความบริ สุทธิ#ของเขม่าดํา และเคมีบนพื"นผิวของ
เขม่าดํา [4] นอกจากนี"ในกรณี ที!ผสมใน พอลิเมอร์ยงั ขึ"น
กับการกระจายตัวของอนุภาคอีกด้วย การเติมอนุภาคที!นาํ
ไฟฟ้ าได้ให้กระจายอยูใ่ นแมทริ กซ์ของพอลิเมอร์น" นั อาศัย
หลักการของ percolation ซึ!งกล่าวถึงการเชื!อมโยงของกลุ่ม
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อนุภาคทัว! ทั"งโครงสร้างของพอลิเมอร์ไม่วา่ จะเป็ นโครงสร้าง
ในสองมิติอย่างฟิ ล์มบาง หรื อโครงสร้างในสามมิติทว!ั ไป
การนําไฟฟ้ าของคอมพอสิ ตลักษณะนี"จะดีหรื อไม่ข" ึนอยูก่ บั
ความต่อเนื!องของการเชื!อมโยงดังกล่าว ซึ!งขึ"นอยูก่ บั ปริ มาณ
ของอนุภาคที!เติมลงไป การกระจายตัวของอนุภาค ขนาด
ของอนุภาค และค่าการนําไฟฟ้ าของอนุภาค [5] สําหรับ
การกระจายตัวของเขม่าดํานั"น หากทําให้ผวิ ของผงเขม่าดํา
มีหมู่ฟังก์ชนั –COO- ติดอยูจ่ ะช่วยให้อนุภาคกระจายตัวใน
สารแขวนลอยได้ดีข" ึน และสามารถคงสภาพการกระจายตัว
ได้นานขึ"น การปรับปรุ งการกระจายตัวของผงเขม่าดําด้วย
วิธีน" ี ส่ งผลให้มีปริ มาณอนุภาคเขม่าดําในเส้นใยนาโนของ
พอลิ ไวนิลแอลกอฮอล์ที!ผลิตด้วยการปั!นโดยใช้ไฟฟ้ าสถิต
มากขึ"นเพราะต้องเตรี ยมจากสารละลายของพอลิเมอร์ ที!มี
อนุภาคกระจายตัวอยูใ่ นนั"น จึงทําให้ความต้านทานไฟฟ้ า
ของเส้นใยนาโนลดลงโดยสัมพันธ์กบั ปริ มาณการเติมอนุภาค
ที! เ พิ! ม ขึ" น หากเติ ม ผงเขม่ า ดํา ที! ไ ม่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง การ
กระจายตัวของอนุภาคพบว่าค่าความต้านทานไฟฟ้ าโดย
รวมมีค่าลดลงแต่ไม่มีความสัมพันธ์กบั ปริ มาณการเติมผง
เขม่าดําที!มากขึ"นเนื!องในบางบริ เวณเกิดการรวมกลุ่มของ
อนุภาคที!ใหญ่ข" ึน และเมื!อนําแผ่นเส้นใยนาโนพอลิไวนิล
แอลกอฮอล์ไปดูดซึมไอระเหยของไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์
พบว่าค่าความต้านทานลดตํ!าลงอีกเพราะไอโซโพรพิล
แอลกอฮอล์นาํ ไฟฟ้ าได้ [6]
จากประโยชน์ของเขม่าดําดังกล่าว จึงเกิดแนวคิดที!
จะนําเถ้า (char) ที!ได้จากการไพโรไลซิ สยางล้อรถยนต์ซ! ึ ง
เป็ นผลพลอยได้ที!มีองค์ประกอบของเขม่าดําจํานวนมาก
นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์หลักซึ! งคือแก๊สและนํ"ามัน [7] จึง
น่าจะนําไปใช้ประโยชน์ได้ในลักษณะเดียวกันกับผงเขม่า
ดํา โดยในงานวิจยั นี"มุ่งเน้นไปที!การเพิม! สมบัติการนําไฟฟ้ า
ของพอลิเมอร์เพื!อนําไปใช้ประโยชน์ในการเป็ นส่ วนหนึ!ง
ของอุปกรณ์ตรวจวัดไอระเหยอินทรี ย ์ ในที!น" ีเลือกที!จะศึกษา
ระบบของพอลิไวนิ ลแอลกอฮอล์ที!เติมเถ้าไพโรไลซิ สดัง
กล่าวโดยเป็ นการใช้เถ้าตามที!ได้รับมา (as-received) มิได้
ผ่านกระบวนการปรับปรุ งสมบัติใดๆ ก่อนเติมลงในพอลิ
เมอร์ เปรี ยบเทียบกับการเติมเขม่าดําชนิด N234 และ N330
และยังพิจารณาการเปลี!ยนสมบัติการนําไฟฟ้ าเมื!อคอมพอ
สิ ตที!ได้ถูกนําไปสัมผัสกับไอระเหยของเอทิลแอลกอฮอล์
ซึ! งเป็ นสารมีข" วั เช่นเดียวกับพอลิไวนิลแอลกอฮอล์
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2. วิธีการวิจยั
2.1. สารเคมีทใี! ช้
สารเคมีที•ใช้งานวิจยั นี! ได้แก่ พอลิไวนิลแอลกอฮอล์
ชนิดละลายได้ในนํ!าเย็น (Polyvinyl Alcohol) (M.W. 72000)
จากบริ ษทั Merck, ผงเขม่า ดําชนิด N234 จากบริ ษทั Thai
Tokai Carbon Product ผงเขม่าดําชนิด N330 จากบริ ษทั
Thai Carbon Black, เอทิลแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 100%
โดยนํ!าหนัก เถ้าไพโรไลซิ สจากยางล้อ (90% โดยปริ มาตร
ของเถ้า มีขนาดอนุภาคทุติยภูมิเฉลี•ย 201.84±0.88 µm) และ
มีองค์ประกอบคร่ าวๆ ดังแสดงในตารางที• 1
2.2. การเตรียมแผ่ นฟิ ล์มพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ ทีเ! ติม
เขม่ าดําและเถ้ าไพโรไลซิส
เตรี ยมสารละลายพอลิไวนิลแอลกอฮอล์โดยละลาย
พอลิเมอร์ 5 กรัมในนํ!ากลัน• ปริ มาตร 50 มิลลิลิตร กวนเป็ น
เวลา 30 นาที เติมเขม่าดําหรื อเถ้าไพโรไลซิสลงในสารละลาย
พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ในปริ มาณ 5, 10, 15, 20 และ 25
เปอร์เซ็นต์ของนํ!าหนักพอลิไวนิลแอลกอฮอล์และกวนให้
เข้ากันโดยใช้เครื• องกวนสารละลายด้วยแท่งแม่เหล็กเป็ น
เวลา 10 นาที จากนั!นเทสารละลายที•ผสมสารตัวเติมทั!งสอง
ชนิ ดลงในจานแก้วที•มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 9
เซนติเมตร นําไปอบที•อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา
12 ชัว• โมง ลอกฟิ ล์มออกจากจาน
2.3. ศึกษาลักษณะการกระจายตัวของสารตัวเติมใน
ฟิ ล์ ม
ศึกษาลักษณะการกระจายตัวของสารตัวเติมในแผ่น
ฟิ ลม์ ที•ได้จากการเตรี ยมในแต่ละเงื•อนไข โดยใช้กล้องจุลทรรศน์
แบบดิจิตลั รุ่ น BW1008-500X ส่ องบนผิวของฟิ ล์มพอลิไว
นิลแอลกอฮอล์

ตารางที• 1 องค์ประกอบของเถ้าจากกระบวนการไพโรไลซิ
สยางใช้แล้วแบบไม่บดที•สภาวะควบคุมอุณหภูมิ
380-420 oC และความดัน 30-100 ปาสคาล ใน
Horizontal reactor ภายใต้บรรยากาศที•มีไนโตรเจน
องค์ประกอบ
เถ้า
สารระเหย
Fixed carbon
กํามะถัน

(%)
15.62
11.27
71.22
3.27

2.4. การวัดความต้ านทานไฟฟ้าของแผ่ นฟิ ล์ ม
ตรวจวัดความต้านทานไฟฟ้ าของแผ่นฟิ ล์มซึ•งมีขนาด
2 x 2 เซนติเมตรโดยใช้ดิจิตลั มัลติมิเตอร์ ผ่านวงจรอนุกรม
ดังรู ปที• 1
ในที•น! ี ความต้านทานไฟฟ้ าของฟิ ล์มคํานวณจาก
สมการที• 1 และค่าที•รายงานได้จากการวัดซํ!า 5 ครั!ง
Rrubber =

Vrubber
x Rknown
Vknown

(1)

เมื•อ Rrubber คือความต้านทานของฟิ ล์มยาง, Rknown คือ
ความต้านทานที•ทราบค่าซึ•งต่ออยูก่ บั ระบบ Vrubber คือความ
ต่างศักย์ที•ได้จากการวัดคร่ อมตัวต้านทานที•ทราบค่า และ
Vknown คือความต่างศักย์ที•ได้จากการวัดคร่ อมฟิ ล์มพอลิไว
นิลแอลกอฮอล์ ตามลําดับ
2.5. การวัดความต้ านทานไฟฟ้าของฟิ ล์ มเมือ! นําไป
ดูดซึมไอระเหยเอทิลแอลกอฮอล์
แผ่นฟิ ล์มจะถูกทดสอบในขณะดูดซึมไอระเหยของ
เอทิลแอลกอฮอล์ ที•ความเข้มข้น 0.686 mol/l โดยวัดความ
ต้านทานไฟฟ้ าด้วยดิจิตลั มัลติมิเตอร์ ทุกๆ 30 วินาที เป็ น
เวลา 5 นาที และค่าที•รายงานได้จากการวัดซํ!า 5 ครั!ง

3. ผลการวิจยั และอภิปราย

รู ปที• 1 วงจรอนุกรมเพื•อตรวจวัดค่าความต้านทาน
วิศวกรรมสารธรรมศาสตร์ ปี ที• 2 ฉบับที• 1 มกราคม-มิถุนายน 2557

3.1. ความต้านทานไฟฟ้ าของฟิ ล์มพอลิไวนิลแอลกอฮอล์
ค่าความต้านทานของฟิ ล์มพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ที•
มีสารตัวเติมเขม่าดําและเถ้าไพโรไลซิ ส โดยไม่มีการปรับ
สภาพผิวของสารตัวเติมแสดงในรู ปที• 1 เมื•อปริ มาณสารตัว
เติมเท่ากับ 20-25% ของนํ!าหนักพอลิเมอร์ ในงานวิจยั นี!ใช้
5

รู ปที• 1 ความต้านทานไฟฟ้ าของฟิ ลม์ พอลิไวนิลแอลกอฮอล์
ที•ผสมสารตัวเติม เขม่าดํา N234, N330 และเถ้า
ไพโรไลซิ สยางล้อ
ความเข้มข้นของสารละลายพอลิไวนิลแอลกอฮอล์เท่ากับ
10 %w/v
รู ปที• 1 แสดงความต้านทานไฟฟ้ าของฟิ ล์มซึ• งเฉลี•ย
แล้วโดยมีค่าเบี•ยงเบนจากค่าเฉลี•ย 0.5-2.2%, 0-3.9% และ
0-2.1% สําหรับฟิ ลม์ ที•เติม N234, N330 และเถ้าไพโรไลซิส
ตามลําดับ จากรู ปแสดงให้เห็นว่าความต้านทานไฟฟ้ าของ
ฟิ ล์มพอลิไวนิ ลแอลกอฮอล์ที•เติมสารตัวเติมทุกชนิ ดมี
พฤติกรรมในทํานองเดียวกัน กล่าวคือฟิ ล์มที•มีสารตัวเติม
มีความต้านทานไฟฟ้ าลดลงจากกรณี ที•ไม่มีสารตัวเติมและ
ความต้านทานไฟฟ้ ามีค่าลดลงตามปริ มาณสารตัวเติมที•เติม
อย่างไรก็ตามฟิ ล์มที•ผสมเถ้าไพโรไลซิสยางล้อให้ค่าความ
ต้านทานมีสูงที•สุด รองลงมาคือฟิ ล์มที•เติมเขม่าดําชนิด N330
และ N234 ตามลําดับ เห็นได้ชดั เจนว่าการนําไฟฟ้ าของเถ้า
ไพโรไลซิ สยางล้อนั•นด้อยกว่าผงเขม่าดําทั•งสองชนิดเป็ น
อย่างมาก เนื•องจากสาเหตุหลักสองประการนัน• คือ สิ• งปน
เปื• อนในเถ้า และลักษณะความเป็ นกราไฟต์ที•ผวิ ของอนุภาค
สําหรับสิ• งปนเปื• อนนั•นมีรายงานว่าเถ้าไพโรไลซิสยางล้อมี
ทั•งกํามะถันที•ใช้เป็ นสารทําให้ยางคงรู ปและเถ้าของสาร
อนินทรี ย ์ เช่น ซิ ลิกา ซึ• งก็เป็ นสารตัวเติมเสริ มแรงอีกชนิด
หนึ•งในยางล้อรถยนต์และสังกะสี ซ• ึงเป็ นสารกระตุน้ ตัวเร่ ง
ปฏิกิริยาทําให้ยางคงรู ปในยางอีกปริ มาณเล็กน้อย [7] สําหรับ
ลักษณะกราไฟต์ที•ผวิ ของเถ้าไพโรไลซิ สยางล้อนั•น พบว่า
มีความไม่สมบูรณ์เทียบเท่ากับลักษณะกราไฟต์ที•ผิวของ
เขม่าดํา [4] ผงเขม่าดําชนิด N234 มีขนาดอนุภาคปฐมภูมิ
เพียง 19 นาโนเมตรซึ• งเล็กกว่าผงเขม่าดําชนิด N330 ซึ• งมี
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ขนาดเท่ากับ 28 นาโนเมตร จึงทําให้มีพ•ืนที•ผิวที•แสดง
ลักษณะกราไฟต์มากกว่าเมื•อเปรี ยบเทียบที•ปริ มาณการเติม
ที•เท่ากัน
เป็ นที•น่าสังเกตว่าค่าความต้านทานของฟิ ล์มพอลิไว
นิลแอลกอฮอล์ที•ผสมสารตัวเติมเขม่าดํา N234 สูงกว่ากรณี
การเติมเขม่าดํา N330 ที• 20% และ 25% ซึ• งน่าจะเป็ นเพราะ
เมื•อเติมสารตัวเติมปริ มาณมากขึ•น ผงเขม่าดํา N234 ที•มีขนาด
เล็กกว่ามีโอกาสเกาะกลุ่มกันเองเกิดเป็ นอนุภาคทุติยภูมิที•
ใหญ่ข• ึนได้มากกว่า จึงทําให้การกระจายตัวของอนุภาคใน
พอลิเมอร์ไม่ดีเท่าที•ควรสอดคล้องกับค่า DBP Adsorption
ที•รายงานโดยบริ ษทั ผูผ้ ลิตสําหรับ N234 และ N330 ไว้
เท่ากับ 124 และ 100 cm3/100 g หากค่านี•มีค่าน้อยแสดงว่า
อนุภาคมีแนวโน้มเกาะกลุ่มกันน้อยกว่า ดังนั•นความต้านทาน
ไฟฟ้ าไฟฟ้ าของ N234 มีโอกาสสู งกว่ากรณี ของการเติม
เขม่าดํา N330 นอกจากนี•ในตารางที• 2 ยังแสดงให้เห็นว่า
ฟิ ลม์ ที•เติมเถ้าไพโรไลซิสมีขนาดฟองอากาศเล็กและมีจาํ นวน
มากกว่าฟิ ล์มที•เติมเขม่าดําทั•ง 2 เกรดซึ• งอาจส่ งผลต่อความ
ต้านทานไฟฟ้ าของฟิ ล์มด้วยเช่นกัน
ตารางที• 2 ลักษณะพื•นผิวของแผ่นฟิ ล์มที•ใส่ ตวั เติมเขม่าดํา
และเถ้าไพโรไลซิสถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์กาํ ลัง
ขยาย 300เท่า
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3.2. ความต้ านทานไฟฟ้าของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์
ทีผ• สมเขม่ าดําและทีผ• สมเถ้ าไพโรไลซิสเมือ• นําไปดูดซึมไอ
ระเหยเอทิลแอลกอฮอล์
เมื•อพิจารณารู ปที• 2(a) พบว่าค่าความต้านทานไฟฟ้ า
ของฟิ ล์มพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ที•เติมเขม่าดําชนิด N234 ใน
ปริ มาณ 5-10% ระหว่างดูดซึ มไอระเหยเอทิลแอลกอฮอล์
เพิม• ขึ!นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิง• เมื•อเติมปริ มาณ 10%
จะทําให้ค่าการต้านทานไฟฟ้ าเพิ•มขึ!นอย่างรวดเร็ วในช่วง
60 วินาทีแรก เนื•องจากเมื•อฟิ ล์มพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ดูด
ซึมไอระเหยของเอทิลแอลกอฮอล์ที•เป็ นสารมีข!วั เหมือนกัน
จะทําให้ยางเกิดการบวมตัว ส่ งผลให้เกิดระยะห่างระหว่าง
อนุภาคเขม่าดําที•อยูใ่ นฟิ ล์มมากขึ!น ในกรณี น! ีแผ่นฟิ ล์มก่อน
และหลังการดูดซับไอระเหยมีความหนาประมาณ 0.624

รู ปที• 2 ความต้านทานไฟฟ้ าของฟิ ล์มพอลิไวนิลแอลกอฮอล์
ที• ผสมเขม่าดํา N234 ระหว่างดูดซึ มไอระเหย
เอทิลแอลกอฮอล์เป็ นเวลา 5 นาที (a) เปรี ยบเทียบ
ครบทุกตัวอย่าง (b) ขยายสเกลสําหรับตัวอย่างที•มี
สารตัวเติมปริ มาณมาก
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และ 0.691 มิลลิเมตรตามลําดับ ค่าความต้านทานจึงเพิ•มขึ!น
ผลที•ได้สาํ หรับฟิ ล์มนี!แตกต่างจากการดูดซึมไอระเหย
ของเส้นใยนาโนพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ที•เติมเขม่าดํา กล่าว
คือเมื•อนําแผ่นเส้นใยนาโนพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ไปดูดซึม
ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ พบว่าค่าความต้านทานลดตํ•าลง
อย่างฉับพลันเมื•อเปรี ยบเทียบกับฟิ ล์มพอลิไวนิลแอลกอฮอล์
[6] แสดงให้เห็นถึงกลไกการนําไฟฟ้ าที•แตกต่างกันไปเมื•อ
พื!นผิวและโครงสร้างของวัสดุดูดซึ มไอระเหยแตกต่างกัน
ผูว้ จิ ยั ตั!งสมมติฐานว่าในกรณี ของเส้นใยนาโนนั!นเส้นทางการ
นําไฟฟ้ าจะส่ งผ่านเส้นใยขนาดเล็กมากซึ•งมีอนุภาคเขม่าดํา
เรี ยงต่อกันหนาแน่นตามแนวเส้นใย เมื•อเกิดการดูดซึ มไอ
ระเหยที•นาํ ไฟฟ้ าได้จึงทําให้ไอเหล่านั!นกระจายอยูใ่ นเนื!อ
พอลิเมอร์ได้ทว•ั ถึง ถึงแม้จะไปทําให้พอลิเมอร์บวมตัวและ
ระยะห่างระหว่างอนุภาคเขม่าดําเพิม• ขึ!น แต่โมเลกุลของไอ
ระเหยเองเป็ นตัวเชื•อมเส้นทางการนําไฟฟ้ า ในขณะที•ใน
โครงสร้างฟิ ล์มการกระจายตัวของอนุภาคจะไม่ดีเท่าเส้นใย
เพราะเป็ นการกระจายไปทัว• แบบสุ่ มไม่ได้เรี ยงไปตามแนว
เส้นใย เมื•อเกิดการดูดซึมไอระเหยซึ•งก็ตอ้ งค่อยๆ แพร่ เข้าไป
ในพอลิเมอร์กจ็ ะทําให้พอลิเมอร์ขยายตัวและดันให้อนุภาค
ออกห่างจากกัน โดยที•ปริ มาณของไอระเหยยังไม่มากพอที•
จะเชื•อมเส้นทางเดินของการนําไฟฟ้ า
และยังพบด้วยว่าค่าความต้านทานไฟฟ้ าของฟิ ล์มพอ
ลิไวนิ ลแอลกอฮอล์ที•เติมเขม่าดําชนิ ด N234 ในปริ มาณ
15-25% เพิม• ขึ!นอย่างช้าๆ เนื•องจากการเติมเขม่าดําในปริ มาณ
ที•มากขึ!นส่ งผลให้โครงสร้างของฟิ ล์มมีความแข็งแรงขึ!น
เมื•อนําไปดูดซึ มไอระเหยฟิ ล์มจึงขยายตัวได้ยากขึ!น ส่ งผล
ให้ค่าความต้านทานไฟฟ้ าเพิ•มขึ!นอย่างช้าๆ
สําหรับผลของ N330 แสดงในรู ปที• 3 พบว่าอัตราการ
เปลี•ยนแปลงความต้านทานไฟฟ้ าของฟิ ล์มพอลิไวนิ ล
แอลกอฮอล์ที•เติมเขม่าดําชนิด N330 ระหว่างดูดซึมไอระเหย
เอทิลแอลกอฮอล์เพิ•มขึ!นเมื•อปริ มาณเขม่าดําเพิ•มขึ!นจนถึง
ปริ มาณการเติมที• 15% จากนั!นอัตราการเปลี•ยนแปลงความ
ต้านทานไฟฟ้ าของฟิ ล์มพอลิไวนิ ลแอลกอฮอล์จะมีแนว
โน้มลดลง ผลการทดลองมีแนวโน้มเช่นเดียวกันกับกรณี
การเติมด้วยเขม่าดําชนิด N234 และเมื•อเปรี ยบเทียบผลการ
ดูดซึมไอระเหยเอทิลแอลกอฮอล์ของตัวอย่างที•เติมเขม่าดํา
N234 และ N330 ที•ปริ มาณการเติม 15% เท่ากันพบว่าอัตรา
การเปลี•ยนแปลงค่าความต้านทานไฟฟ้ าของเขม่าดํา N330
7

มีค่ามากกว่าการเติมเขม่าดํา N234 อาจเนื•องจากที•ปริ มาณ
การเติมสารตัวเติมเท่านี• เป็ นปริ มาณที•มีเขม่าดําอยู่ใน
โครงสร้างฟิ ล์มมากเพียงพอและไม่ทาํ ให้โครงสร้างแข็ง
เท่ากับการเติมเขม่าดํา N234 ฟิ ล์มพอลิไวนิลแอลกอฮอล์จึง
ขยายตัวได้มากกว่าซึ• งโดยทัว• ไปอนุภาคเขม่าดําขนาดเล็ก
จะช่วยเพิ•มความแข็งแรงให้กบั วัสดุคอมโพสิ ตได้มากกว่า
เขม่าดําที•มีอนุภาคขนาดใหญ่
รู ปที• 4 แสดงความต้านทานของฟิ ล์มพอลิไวนิ ล
แอลกอฮอล์ที•เติมเถ้าไพโรไลซิ ส ซึ• งมีค่าสู งมากเมื•อเทียบ
กับเขม่าดําทั•งสองเกรด และมีแนวโน้มเพิ•มขึ•นช้ามาก
เนื•องจากพบว่าฟิ ล์มพอลิไวนิลแอกอฮอล์ที•เติมเถ้าไพโรไล
ซิสมีฟองอากาศขนาดเล็กเป็ นจํานวนมาก ดังแสดงในตาราง
ที• 2 ทําให้เกิดระยะห่ างระหว่างอนุภาคของเถ้า ค่าความ
ต้านทานไฟฟ้ าจึงเกิดการเปลี•ยนแปลงไม่มากนักระหว่าง
ดูดซึ มไอระเหยเอทิลแอลกอฮอล์

4. สรุปผลการวิจยั
รู ปที• 3 ความต้านทานไฟฟ้ าของฟิ ล์มที•ผสมเขม่าดํา N330
ระหว่างดูดซึมไอระเหยเอทิลแอลกอฮอล์เป็ นเวลา
5 นาที (a) เปรี ยบเทียบครบทุกตัวอย่าง (b) ขยาย
สเกลสําหรับตัวอย่างที•มีสารตัวเติมปริ มาณมาก

รู ปที• 4 ความต้านทานไฟฟ้ าของฟิ ล์มที•ผสมเถ้าไพโรไลซิส
ระหว่างดูดซึมไอระเหยเอทิลแอลกอฮอล์เป็ นเวลา
5 นาที
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งานวิจยั นี• ศึกษาความต้านทานไฟฟ้ าของแผ่นฟิ ล์ม
พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ที•ผสมสารตัวเติม 3 ชนิด คือผงเขม่า
ดํา N234, N330 และเถ้าไพโรไลซิ สที•ได้จากยางล้อใช้แล้ว
และทดสอบการเปลี•ยนแปลงความต้านทานเมื•อนําฟิ ล์มไป
สัมผัสกับไอระเหยของเอทิลแอลกอฮอล์ จากการศึกษาพบ
ว่าความต้านทานไฟฟ้ าลดลงเมื•อเพิ•มปริ มาณสารตัวเติมทั•ง
สามชนิด ซึ• งสอดคล้องกับสมบัติการนําไฟฟ้ าของสารตัว
เติมทั•งสามชนิดที•มีองค์ประกอบของคาร์บอนและมีโครงสร้าง
บางส่ วนที•ผวิ อนุภาคคล้ายคลึงกับกราไฟต์ และพบว่าผง
เขม่าดําที•มีขนาดเล็กสามารถเพิ•มสมบัติการนําไฟฟ้ าได้ดี
กว่าขนาดใหญ่ และการเติมเถ้าไพโรไลซิ สทําได้ยากกว่า
การเติมผงเขม่าดําเพราะเกิดฟองอากาศได้ง่ายในพอลิเมอร์
จึงส่ งผลต่อการเปลี•ยนแปลงค่าความต้านไฟฟ้ าในที•สุด ดัง
นั•นหากจะนําเถ้าไพโรไลซิสไปผสมกับพอลิเมอร์ชนิดใดๆ
จึงควรศึกษาการปรับปรุ งผิวของอนุภาคก่อน น่าจะช่วยลด
การเกิดฟองอากาศ และทําให้เถ้ามีการกระจายตัวที•ดีในพอ
ลิเมอร์ ซึ• งน่าจะเป็ นหนทางในการเพิ•มสมบัติการนําไฟฟ้ า
ของเถ้าไพโรไลซิส อย่างไรก็ตามหากพิจารณาจากผลที•ได้
การนําเถ้าไพโรไลซิ สไปใช้เป็ นสารตัวเติมทั•งหมดอาจไม่
สามารถลดค่าการนําไฟฟ้ าได้มากเท่าที•ตอ้ งการ ดังนั•นจึง
อาจเน้นไปที•การใช้สารตัวเติมผสมระหว่างผงเขม่าดําและ
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เถ้าที•ได้จากการไพโรไลซิส จึงเป็ นการเพิม• การใช้ประโยชน์
จากเถ้าไพโรไลซิ สได้ ในขณะเดียวกันก็เป็ นการลดค่าใช้
จ่ายในเรื• องต้นทุนของเขม่าดํา

5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณบริ ษทั Thai Tokai Carbon Product และ
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N234 และ N330 ตามลําดับ และขอบคุณโครงการการจัดการ
พลังงานและสิ• งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะ
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บทคัดย่ อ
ในปัจจุบนั การลงทุนด้านอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีการแข่งขันกันอย่างต่อเนื!อง จึงต้องมีการปรับปรุ งกระบวนการ
ผลิตเพือ! เพิม! ประสิ ทธิภาพการผลิตในส่ วนของกระบวนการประกอบสวิทช์โอเวอร์ไดร์ให้สามารถดําเนินการผลิตสอดคล้อง
กับปริ มาณความต้องการซื"อของลูกค้า การปรับปรุ งได้นาํ หลักการศึกษาการเคลื!อนไหวและเวลา เทคนิค ECRS (การกําจัด
ขั"นตอนที!ไม่จาํ เป็ นออกไป การรวมขั"นตอนหลายส่ วนเข้าด้วยกัน การจัดขั"นตอนใหม่ และการปรับปรุ งขั"นตอนให้ง่ายขึ"น)
เพื!อปรับปรุ งขั"นตอนการประกอบสวิทช์ โดยเปลี!ยนอุปกรณ์การทํางานและลดขั"นตอนโดยปรับเปลี!ยนวิธีการทํางาน ผล
การปรับปรุ งสามารถลดเวลาประกอบจาก 50.49 วินาทีลดลงเหลือ 36.00 วินาที เวลาที!ลดลงคิดเป็ นร้อยละ 28.70
คําหลัก: การปรับปรุ ง, สวิทช์โอเวอร์ไดร์, ECRS, การศึกษาการเคลื!อนไหวและเวลา

Abstract
Nowadays, the investment for industry in Thailand and has been competing continuously. Over Drive’s Switch
assembly must be improved in order to achieve the higher production efficiency and to meet customer’s demand. The
improvement using principle of motion and time study and ECRS (Eliminate, Combine, Rearrange and Simplify) were
applied in the switch assembly process. The equipment were changed and operation work procedure were reduced for
improvement. The results show that that the assembly time can be reduced from 50.49 to 36.00 second or 28.70 percent
can be reduced.
Keywords: Improvement, Over Drive’s Switch, ECRS, Motion and Time Study
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1. บทนํา

จึงคํานวณเวลามาตรฐาน (Standard Time) [1, 2, 3, 4, 5]

ในปั จจุบนั การลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมจากต่าง
ประเทศในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงเนื• องจากปั ญหา
ทางด้านต้นทุนที•ใช้ในการผลิตที•เพิม• สูงขึ!นและยังต้องเผชิญ
กับปัญหาในเรื• องของค่าจ้างและค่าครองชีพที•สูงขึ!น ส่ งผล
ให้เป็ นการเพิม• ภาระต้นทุนที•ใช้ในการผลิต ดังนั!นเพือ• ความ
อยูร่ อดขององค์กรจึงต้องมีการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
อย่างต่อเนื•อง สถานประกอบการที•ใช้ในกรณี ศึกษา เป็ นโรง
งานผลิตสวิทช์โอเวอร์ ไดร์ สาํ หรับรถยนต์ ซึ• งปั จจุบนั ไม่
สามารถผลิตได้ทนั ตามความต้องการซื!อของลูกค้า จึงทําให้
ต้องมีการศึกษาการปรับปรุ งกระบวนการทํางานเพื•อให้
สามารถดําเนินการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ลูกค้า
งานวิจยั นี!มีวตั ถุประสงค์เพื•อศึกษากระบวนการผลิต
เพือ• เพิม• ประสิ ทธิภาพการผลิตในส่ วนของกระบวนการผลิต
สวิทช์โอเวอร์ ไดร์ โดยนําหลักการศึกษาการเคลื•อนไหว
และเวลา การจัดสมดุลการผลิตโดย ECRS มาประยุกต์ใช้
ปรับปรุ งวิธีการทํางาน

2.2 การวิเคราะห์ กระบวนการ (Process Analysis)
แผนภูมิกระบวนการผลิตโดยสังเขป และแผนภูมิการ
ไหลของกระบวนการผลิต เป็ นเทคนิ คที•นิยมนํามาใช้ใน
การวิเคราะห์กระบวนการ โดยมีสัญลักษณ์แทนประเภท
ของการทํางาน [1, 2, 3] ซึ• งสามารถดูความหมายของ
สัญลักษณ์ได้ในภาพที• 1 (ด้านบน)

2. ทฤษฎีทเี! กีย! วข้ อง
2.1 การศึกษางาน (Work Study)
2.1.1 การศึกษาวิธีการทํางาน (Method Study)
การศึกษาวิธีการทํางานเป็ นการบันทึก และวิเคราะห์
วิธีการทํางานที•เป็ นอยู่ หรื อเสนอใหม่อย่างมีระบบเป็ นเครื• อง
มือเพื•อพิจารณา และประยุกต์ให้ง่ายขึ!นรวมทั!งเป็ นวิธีการ
ที•มีประสิ ทธิภาพ ลดค่าใช้จ่าย โดยการศึกษาวิธีการจะช่วย
ปรับปรุ งกระบวนการ การวางผังโรงงาน ออกแบบโรงงาน
และอุปกรณ์ ช่วยลดความเมื•อยล้าของพนักงาน ยึดหลักการ
ยศาสตร์ (Ergonomic) และสิ• งแวดล้อมในการทํางาน [1, 2,
3, 4, 5, 6]
2.1.2 การวัดผลงาน (Work Measurement)
การวัดผลงาน คือ การหาเวลาที•เป็ นมาตรฐานใน
การทํางาน (Standard Time) โดยเทคนิคการวัดผลงานที•
นิยมใช้เนื•องจากความแม่นยําในการเก็บข้อมูลคือ การศึกษา
เวลาโดยตรง หมายถึง การจับเวลาขณะพนักงานปฏิบตั ิงาน
จากนั!นคํานวณเวลาทํางานปกติ (Normal Time) ประเมิน
อัตราการทํางาน (Rating) และคิดเวลาเผือ• (Allowance) แล้ว
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2.3 หลักเกณฑ์ ECRS
หลักการที•สามารถใช้ได้กบั การปรับปรุ งกระบวนการ
ทั!งหลาย ส่ วนใหญ่ใช้วิธี ECRS ซึ• งรายละเอียดประกอบ
ด้วย [2]
Eliminate – การกําจัดขั!นตอนที•ไม่จาํ เป็ นออกไป
Combine – การรวมขั!นตอนหลายส่ วนเข้าด้วยกัน
Rearrange – การจัดขั!นตอนใหม่
Simplify – การปรับปรุ งขั!นตอนให้ง่ายขึ!น

3. วิธีดาํ เนินงานวิจยั
3.1 สภาพของปัญหา
พนักงานทํางานประกอบสวิทช์โอเวอร์ไดร์ซ• ึงขั!นตอน
ต่างๆ แสดงในภาพที• 1 โดยใช้เวลาประกอบสวิทช์แต่ละ
ตัวที• 50.49 วินาที
3.2 การวิเคราะห์ สาเหตุปัญหาและการปรับปรุง
ภาพที• 1 แสดงการทํางานของมือขวาและมือซ้ายใน
การประกอบสวิทช์โอเวอร์ไดร์ การศึกษาสภาพปัจจุบนั ของ
กระบวนการผลิตสวิทช์โอเวอร์ไดร์ พบว่าพบว่ามือข้างขวา
มีข!นั ตอนการทํางาน 23 ขั!นตอนย่อย ซึ•งมากกว่ามือข้างซ้าย
ที•มีข! นั ตอนการทํางาน 20 ขั!นตอนย่อย ซึ• งเป็ นสาเหตุหนึ•ง
ที•ทาํ ให้เกิดการเมื•อยล้า [3]
ภาพที• 2 แสดงวิธีการทํางานในขั!นตอนการทาจารบีที•
เบส (Base) ซึ• งมีข! นั ตอน ดังนี! 1. ปาดจารบีลงบนแท่นวาง
จิ"ก 2.แต้มจารบีจากแท่นลงบนจิ"ก 3.ติดตั!งชิ!นงานเบสบน
จิ"ก 4.ทาจารบีบนชิ!นงานเบส จากการวิเคราะห์พบว่าการ
ปาดจารบีลงบนแท่นวางจิ"กสามารถทําได้ครั!งละหลายตัว
จากนั!นนํามาใช้แต้มลงบนจิ"กทีละตัว ซึ• งในขั!นตอนนี! ได้
ออกแบบอุปกรณ์ปาดจารบีลงบนแท่นได้ตามภาพที• 3 ซึ• ง
ปาด 1 ครั!งสามารถลงบนแท่นวางจิ"กได้ 20 ตัว
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ภาพที• 1 การทํางานของมือซ้ายและมือขวาของการประกอบสวิทช์โอเวอร์ไดร์
ภาพที• 4 แสดงจิ•กดูดฝุ่ นก่อนการปรับปรุ ง การเป่ าลม
และดูดฝุ่ นชิ•นส่ วนประกอบมีจาํ นวน 6 ชิ•นได้แก่ เบส (Base),
เคส (Case), สไลด์เดอร์ (Slider), แอ็คชัน• สปริ ง (Action
Spring), บรัช (Brush), รี เทิร์นสปริ ง (Return Spring) พนักงาน
ต้องหยิบชิ•นส่ วนทั•ง 6 ชิ•นไปใส่ ในจิ•กดูดฝุ่ นเพือ• รอประกอบ
12

สวิทช์หนึ•งตัว จากการวิเคราะห์พนักงานจะเสี ยเวลาในการ
เป่ าและดูดฝุ่ นทีละตัวจึงใช้หลักการรวมเข้าด้วยกัน (Combine) โดยออกแบบ อุปกรณ์ดงั ภาพที• 5 ซึ• งสามารถทําได้
ครั•งละ 20 ตัว โดยการเทชิ•นส่ วนที•ตอ้ งใช้ใส่ ในจิ•กดูดฝุ่ น
ทั•ง 3 ชิ•น ส่ วนอีก 2 ชิ•นไม่สามารถเทใส่ จ•ิกดูดฝุ่ นได้ทนั ที
Thammasat Engineering Journal, Vol. 2 No. 1, January-June 2014

1. ปาดจารบีลงบนแท่นวางจิ"ก

ภาพที• 3 อุปกรณ์ปาดจารบีลงบนแท่นหลังการปรับปรุ ง

2. แต้มจารบีจากแท่นลงบนจิ"ก

ภาพที• 4 จิ"กดูดฝุ่ นก่อนการปรับปรุ ง
3. ติดตั!งชิ!นงานเบสลงบนจิ"ก

4. ทาจารบีบนชิ!นงานเบส
ภาพที• 2 ขั! นตอนการทาจารบีที•ชิ!นงานเบส
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ภาพที• 5 จิ"กดูดฝุ่ นหลังการปรับปรุ ง
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ภาพที• 6 การทํางานของทั!งสองมือหลังการปรับปรุ ง
เพราะเป็ นการดูดฝุ่ นเฉพาะที• จึ งยังคงต้องมี การหยิบใส่
จิ• กดูดฝุ่ น
3.3 การออกแบบวิธีการทํางานใหม่
จากการได้ออกแบบอุปกรณ์ช่วยทํางานขึ!นใหม่จึงได้
มีการกําหนดมาตรฐานการทํางานใหม่ ซึ•งสามารถดูได้จาก
ภาพที• 6 ซึ• งสามารถลดขั!นตอนการทํางานทั!งสองมือเหลือ
15 ขั!นตอน และทั!งสองมือมีข! นั ตอนการทํางานที•เท่ากัน

4. ผลการดําเนินงานวิจยั
การศึกษาวิจยั ครั!งนี!ได้ใช้หลักการ ECRS ได้แก่
E (Eliminate) ได้แก่ กําจัดขั!นตอนที•ไม่จาํ เป็ นในส่ วน
ของการดูดฝุ่ นชิ!นส่ วนประกอบทั!ง 6 ชิ!นส่ วน และการรวม
ขั!นตอนการทาจารบีจาก 6 ขั!นตอนลดลงเหลือ 3 ขั!นตอน
14

C (Combine) ได้แก่ การออกแบบอุปกรณ์ช่วยประกอบ
รวมขั!นตอนการติดตั!งเบส (Base) ที•ส่วนบน (Upper) จิ•ก
และการดูดฝุ่ นเบส (Base) เข้าไว้ดว้ ยกัน
R (Rearrange) ได้แก่ ลดเวลาการประกอบสวิทช์โดย
ก่อนปรับปรุ งมี 21 ขั!นตอนย่อยหลังจากปรับปรุ งแล้วสามารถ
ลดขั!นตอนการทํางานเหลือ 15 ขั!นตอนย่อย
S (Simplify) คือ การปรับปรุ งขั!นตอนการทํางานทั!ง
สองมือให้สมดุลกัน ซึ•งสามารถลดเวลาประกอบจาก 50.49
วินาที ลดลงเหลือ 36 วินาที เวลาที•ลดลงคิดเป็ นร้อยละ 28.70
ภาพที• 7 แสดงสิ• งสู ญเปล่าเปรี ยบเทียบก่อนและหลัง
การปรับปรุ ง จะเห็นได้ชดั เจนว่าการเคลื•อนไหว 5 ขั!นตอน
สามารถลดลงเหลือเพียง 3 ขั!นตอน กระบวนการสามารถ
ถูกกําจัดไปทั!งสิ! น 3 กระบวนการ และสามารถลดวิธีการ
Thammasat Engineering Journal, Vol. 2 No. 1, January-June 2014

ภาพที• 7 สิ• งสู ญเปล่าเปรี ยบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุ ง
ลง 1 ขั! นตอน จากก่อนปรับปรุ งซึ• งมีท! งั หมด 21 ขั!นตอน
ย่อย เหลือหลังการปรับปรุ ง 15 ขั!นตอนย่อย และสามารถ
ลดเวลาประกอบจาก 50.49 วินาที เหลือ 36 วินาที

5. สรุปผลการวิจยั
งานวิจยั นี!ได้ใช้เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ คือ การ
ศึกษาการเคลื•อนไหวและเวลา และหลักการ ECRS ซึ• ง
สามารถลดขั!นตอนการทํางานจากการทํางานทั!งสองมือไม่
เท่ากัน โดยมือซ้ายมี 21 ขั!นตอนและมือขวามี 23 ขั!นตอน
เหลือทั!งสองมือที•มีข! นั ตอนเท่ากันคือ 15 ขั!นตอน และ
สามารถลดเวลาประกอบลงคิดเป็ นร้อยละ 28.70

6. เอกสารอ้ างอิง
[1] วันชัย ริ จิรวนิช, 2548. การศึกษาการทํางานหลักการ
และกรณี ศึกษา. โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กรุ งเทพมหานคร.
[2] วัชริ นทร์ สิ ทธิเจริ ญ, 2547. การศึกษางาน. สํานักพิมพ์
โอเดียนสโตร์, กรุ งเทพมหานคร.
วิศวกรรมสารธรรมศาสตร์ ปี ที• 2 ฉบับที• 1 มกราคม-มิถุนายน 2557

[3] กิตติ อินทรานนท์, 2548. การยศาสตร์, สํานักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุ งเทพมหานคร.
[4] ยุทธณรงค์ จงจันทร์ , ยอดนภา เกตุเมื อง และ นรา
บุ ริพนั ธ์. 2555. การจัดสมดุลสายการผลิตเพื•อลดสิ• ง
สู ญเปล่าในกระบวนการผลิตติดตั!งดั!มพ์. การประชุม
วิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ, เพชรบุรี,
ประเทศไทย, 17-19 ตุลาคม 2555, หน้า 281-288.
[5] วรรณภัสร์ พูลสุ วรรณ. การปรับปรุ งกระบวนการผลิต
โดยการลดสิ• งสูญเปล่า กรณี ศึกษา : การผลิตผลิตภัณฑ์
อลูมิเนียมสําหรับบ้าน. 2553. วิทยานิพนธ์วศิ วกรรมศาสตร์
มหาบัณฑิต, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์.
[6] นิสากร มรกตเขียว. การปรับปรุ งสายการผลิตแผงประตู
ภายในรถยนต์. 2553. วิทยานิ พนธ์วิศวกรรมศาสตร์
มหาบัณฑิต, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์.

15
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี!เป็ นการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาของระบบการป้ อนวัตถุดิบของโรงงานกรณี ศึกษาซึ"งเป็ นโรงงานผลิต
ฮาร์ดดิสก์ โดยใช้การจําลองสถานการณ์ดว้ ยคอมพิวเตอร์ ซึ"งมุ่งเน้นที"จะลดปริ มาณวัตถุดิบที"รอการผลิต เนื"องจากการป้ อน
วัตถุดิบปั จจุบนั ไม่สอดคล้องกับการผลิตจริ ง ส่ งผลให้มีปริ มาณวัตถุดิบรอหน้าสายการผลิตเป็ นปริ มาณมากและเกิดการ
กองสิ นค้า ในการศึกษานี!จะเน้นพิจารณาในส่ วนที"เป็ นพื!นที"หอ้ งสะอาด (Clean room) ด้วยผลิตภัณฑ์หลัก 2 ชนิด ซึ" งมี
จํานวนสายการผลิตทั!งหมดจํานวน 27 สายการผลิต การจําลองสถานการณ์ได้ถกู นํามาใช้ในการวิเคราะห์และเสนอแนวทาง
การปรับปรุ ง โดยการปรับปรุ งระบบการป้ อนได้นาํ หลักการของคัมบังมาออกแบบระบบการป้ อนใหม่ ซึ"งจากการปรับปรุ ง
พบว่าระบบการป้ อนใหม่สามารถลดปริ มาณวัสดุคงคลังสําหรับสายการผลิตชนิด A ได้ร้อยละ 63 และสายการผลิตชนิด
B ได้ร้อยละ 66 อีกทั!งยังสามารถเพิ"มอัตราการใช้ประโยชน์ของพนักงานได้เฉลี"ยร้อยละ 62.28 เมื"อนําไปใช้ในระบบจริ ง
พบว่าได้ผลใกล้เคียงกับที"ได้ทาํ การจําลองสถานการณ์
คําสําคัญ : คัมบัง ระบบการป้ อนวัตถุดิบ การจําลองสถานการณ์ดว้ ยคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

Abstract
This research is an analysis and solving of material feeding system problem of the case study factory, which is a
hard drive factory by using computer simulation. The purpose of the study is to reduce the quantity of raw materials,
waiting for processing. Currently, material feeding does not correspond to the actual production. So, large amount of
raw materials is waiting in front of the production lines. In this study, we focus on Clean room area, with two major
product types that have 27 production lines. Computer simulation is used to analyze and propose the improvement method.
Feeding system is improved by Kanban concept. The result of the new material feeding system has shown that the quantity
of materials in front of the production line of product type A can be reduced 63% and the production line of product type
B can be reduced 66%. Utilization of workers has also increased 62.28%. After implementation to the real production
lines we have found that the result is similar to the result from the simulation.
Keywords : Kanban, Material feeding system, Computer simulation, Electronics industry.
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1. บทนํา
อุตสาหกรรมการผลิตเครื• องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
เป็ นอุตสาหกรรมที•สาํ คัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยแต่ภายใต้สภาวะการแข่งขันที•เริ• มมีความรุ นแรง
มากขึ!นทั!งตลาดในประเทศและต่างประเทศ จากการเปิ ด
เสรี ทางการค้า การรวมกลุ่มจัดตั!งเขตการค้าเสรี ต่างๆ และ
การที•จีนเริ• มมีบทบาทมากขึ!นในตลาดโลก ส่ งผลให้ผผู ้ ลิต
ไทยจะต้องปรับตัว โดยจะต้องเพิม• ความสามารถ ประสิ ทธิภาพ
และยกระดับเทคโนโลยีเพื•อลดต้นทุนการผลิต บริ ษทั ผู ้
ผลิตจึงต่างมีนโยบายที•จะลดต้นทุนการผลิตลง มุ่งเน้นให้
เกิดประสิ ทธิภาพสูงสุ ด และต้องการใช้วตั ถุดิบในการผลิต
อย่างพอดี (Just in Time) เพือ• ลดความสูญเปล่าในกระบวนการ
ซึ•งการผลิตแบบพอเหมาะเป็ นสิ• งที•ผผู ้ ลิตต้องการให้เกิดขึ!น
ในระบบมากที•สุด เพื•อลดต้นทุนในการผลิต
สําหรับโรงงานกรณี ศึกษาซึ•งเป็ นโรงงานผลิตฮาร์ดดิสก์
ปัจจุบนั ประสบปัญหาในเรื• องของปริ มาณวัตถุดิบหน้าสาย
การผลิตที•มีปริ มาณมาก ซึ•งส่ งผลให้กระบวนติดขัดไม่ไหล
ลื•นเนื•องจากต้องเสี ยเวลาในการค้นหาวัตถุดิบหน้าสายการ
ผลิตที•จะต้องนําเข้าสู่กระบวนการ เกิดความเสี ยหายเนื•องจาก
การเข็นชนวัตถุดิบที•กองซึ•งมีมลู ค่าสูง มีการขนวัตถุดิบกลับ
เนื•องจากไม่มีที•วางวัตถุดิบ เส้นทางสัญจรภายในโรงงาน
ติดขัด ส่ งผลกระทบต่อการไหลโดยรวมของทั!งระบบและ
เกิดชิ!นงานรอที•ไม่ได้มีการเพิ•มมูลค่าเป็ นเวลานาน ทั!งนี!
เนื•องจากระบบการป้ อนวัตถุดิบเข้าสู่ กระบวนการผลิตใน
ปั จจุบนั ไม่สอดคล้องกับการผลิตจริ ง โดยมีการส่ งวัตถุดิบ
เข้าสู่กระบวนการผลิตด้วยเวลาคงที• แต่ในกระบวนการผลิต
จริ งมีความผันผวนเนื•องจากความไม่แน่นอนของระบบ จึง
ทําให้การใช้วตั ถุดิบไม่เป็ นไปตามอัตราที•คงที• ดังนั!นจึงเป็ น
ที•มาของการวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ปัญหา เพื•อลด
ปริ มาณวัตถุดิบหน้าสายการผลิต โดยทางโรงงานได้
กําหนดการแก้ปัญหางานกองให้เป็ นปั ญหาเร่ งด่วนในการ
ดําเนินการ เนื•องจากมีตอ้ งการลดความสู ญเสี ยที•เกิดขึ!นทั!ง
จากเวลาที•สูญเปล่า และจากวัตถุดิบนําเข้าที•เสี ยหาย
จากงานวิจยั ต่างๆ พบว่า ระบบคัมบัง (Kanban system)
ได้ถกู นํามาใช้ในการปรับปรุ งกระบวนการที•มีปริ มาณงาน
ระหว่างกระบวนการมาก โดยระบบคัมบังสามารถแก้ปัญหา
ปริ มาณงานระหว่างกระบวนการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
[1-5] นอกจากนี!ยงั ได้มีการนําไปประยุกต์ใช้กบั ระบบโซ่
วิศวกรรมสารธรรมศาสตร์ ปี ที• 2 ฉบับที• 1 มกราคม-มิถุนายน 2557

อุปทาน (Supply chain) และระบบความรู ้ (Knowledge) อีก
ด้วย [6-7] โดยระบบคัมบังมักจะใช้หลักการผลิตแบบดึง
[8-9] ระบบคัมบังสามารถนํามาประยุกต์ใช้กบั ระบบการ
ป้ อนวัตถุดิบได้เช่นกัน เพื•อให้ตอบโจทย์บริ ษทั ผูผ้ ลิต งาน
วิจยั นี! จึงได้ศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบคัมบัง เพื•อจัดการ
วัตถุดิบหน้าสายการผลิตให้อยูใ่ นระดับที•เหมาะสม
การประยุกต์ใช้หลักการควบคุมการผลิตแบบคัมบัง
ให้เข้ากับระบบการผลิตจริ งเป็ นเรื• องที•ค่อนข้างยุง่ ยากซับ
ซ้อน เนื•องจากเดิมโรงงาน ใช้ระบบการผลิตแบบผลัก ต้อง
เปลี•ยนแปลงมาเป็ นระบบการผลิตแบบดึงจะต้องมีการ
ปรับปรุ งในส่ วนต่างๆ มากมาย ส่ งผลให้เกิดการหยุดชะงัก
ในระบบการผลิต และเป็ นการเสี• ยงต่อการเกิดปัญหาในการ
ปรับปรุ งระบบ ดังนั!นเทคนิคการสร้างแบบจําลองสถานการณ์
ด้วยคอมพิวเตอร์ [10, 11] จึงได้ถกู นํามาใช้ เพือ• เป็ นแนวทาง
ในการสนับสนุ นการตัดสิ นใจของบริ ษทั ผูผ้ ลิตในการ
ปรับปรุ งระบบการผลิตตามแนวทางระบบการผลิตแบบดึง
การจําลองสถานการณ์ ถูกนําไปใช้ในการตรวจสอบ
ประสิ ทธิภาพของระบบก่อนและหลังการปรับปรุ งได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ [12,13] จากงานวิจยั ของ Siraprapha D. ใน
ปี 2010 และ R.D. Smet and L.Gelders ในปี 1998 [9, 14]
ได้เสนอการจําลองสถานการณ์ที•มีการประยุกต์ใช้กบั ระบบ
คัมบังในการควบคุมการผลิต เพื•อหาพารามิเตอร์ ที•เหมาะ
สมในการใช้งานกับระบบ เช่นกัน ดังนั!นในงานวิจยั นี!จะ
นําการจําลองสถานการณ์มาใช้ในการวิเคราะห์ระบบการ
ป้ อนวัตถุดิบและทดลองการประยุกต์ใช้ระบบคัมบังกับ
ระบบการป้ อนวัตถุดิบของโรงงานกรณี ศึกษา เพือ• หาขนาด
คัมบังที•เหมาะสม

2. ทฤษฏีทเี! กีย! วข้ อง
2.1 ระบบคัมบัง
ระบบคัมบัง (Kanban system) เป็ นตัวกําหนดปริ มาณ
การผลิต หรื อปริ มาณในการขนย้ายในทุกๆ กระบวนการ
ประโยชน์เบื!องต้นก็คือ การลดการผลิตมากเกินไป (Overproduction) และมุ่งหมายเพือ• ผลิตสิ• งที•สง•ั ในเวลาที•สง•ั และ
ตามจํานวนที•สง•ั เท่านั!น [15] เพื•อให้บรรลุวตั ถุประสงค์คือ
การลดต้นทุนพยายามที•จะให้ของดีมีท! งั หมดและเพื•อการ
รองรับการเปลี•ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว การควบคุมคุณภาพ
และการหาวิธีการที•ทาํ ให้คนทํางานเกิดประสิ ทธิภาพสูงสุ ด
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ขนาดของคัมบัง กําหนดได้จากปริ มาณของจุดสัง• ซื• อใหม่
(Reorder point) [16] ซึ• งสามารถคํานวณได้จากสมการ (1)
R = dL

(1)

เมื•อ R คือ จุดสัง• ซื•อใหม่
d คือ ค่าความต้องการวัตถุดิบเฉลี•ย
L คือ ช่วงเวลานํา
และจะต้องคํานวณหาสต๊อกปลอดภัย (Safety stock) ของ
วัตถุดิบที•ช• นั วางหน้าสายการผลิตซึ•งใช้อตั ราความต้องการ
สิ นค้าคงคลังที•แปรผันและรอบเวลาคงที•เป็ นสภาวะที•เผือ•
วัตถุดิบขาดมือ ซึ• งสามารถคํานวณได้จากสมการ (2)
SS = Z

Lδ d

(2)

SS คือ สต๊อกปลอดภัย
Z คือ ค่าระดับความเชื•อมัน• ว่าจะมีสินค้าเพียงพอ
ต่อความต้องการ
δd คือ ความเบี•ยงเบนมาตรฐานของอัตราความ
ต้องการสิ นค้า
L คือ ช่วงเวลานํา
2.2 การจําลองสถานการณ์
การจําลองสถานการณ์ (Simulation) เป็ นการรวบรวม
วิธีการต่างๆที•ใช้จาํ ลองสถานการณ์จริ งหรื อพฤติกรรมของ
ระบบต่างๆ มาไว้บนคอมพิวเตอร์ โดยการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ (Software) เข้ามาช่วย เพื•อที•จะศึกษาการไหล
ของกิจกรรมในรู ปแบบต่างๆ โดยมีการเก็บข้อมูล และ
ทําการวิเคราะห์หารู ปแบบที•ถกู ต้องจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพือ• ปรับปรุ งในอนาคต [17] เนื•องจากในการปฏิบตั ิงานจริ ง
ไม่สามารถที•จะทําการทดลองหรื อปรับเปลี•ยนกระบวนการ
ทํางานได้ ดังนั•นการจําลองสถานการณ์ (Simulation) จะ
ช่วยให้สามารถวิเคราะห์สภาพที•เป็ นอยูใ่ นปัจจุบนั ของระบบ
และช่วยหาแนวทางหรื อทางเลือก (Scenario) ที•เหมาะสม
ก่อนนําไปใช้กบั สถานการณ์หรื อการปฏิบตั ิงานจริ ง ซึ•งจะ
ช่วยให้ลดความเสี• ยงในการเกิดความผิดพลาด หรื อความ
ล้มเหลวได้ นอกจากนี•ยงั ช่วยให้ประหยัดทั•งค่าใช้จ่าย และ
เวลาได้อีกทางด้วย (18) ขั•นตอนในการดําเนินการคือ
1) ศึกษาปั ญหา
2) สร้างโมเดล
3) เก็บรวบรวมข้อมูล
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4) สร้างตัวแปร
5) พิสูจน์โมเดล
6) พิสูจน์ผลว่าสามารถใช้ได้หรื อไม่
7) ออกแบบการทดลอง
8) ทําการประมวลผล
9) วิเคราะห์ผล
10) แปลงและแสดงผลรายงาน
11) ดําเนินการปรับปรุ งระบบจริ ง

3. การวิเคราะห์ ระบบในปัจจุบัน
ในการดําเนิ นงานวิจยั เริ• มจากรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ปัญหากระบวนการป้ อนวัตถุดิบเข้าสายการผลิต
ผ่านการจําลองสถานการณ์ ที•พบปัญหาการกองวัตถุดิบหน้า
สายการผลิตเป็ นจํานวนมาก
3.1 ศึกษาข้ อมูลเบือ! งต้ นของระบบ
กระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ประกอบด้วย
1. รับวัตถุดิบ (Receiving Area)
2. จัดเตรี ยมวัตถุดิบ (Kitting Area)
3. สายการผลิต (Assembly Line)
4. เขียนสัญญาณ (Servo Seeder)
5. การทดสอบรอยรั•วของฮาร์ทดิสก์ไดร์ฟ (Auto Seal
& Leak Test)
การดําเนินการวิจยั นี•เน้นการศึกษากระบวนการป้ อน
วัตถุดิบ ครอบคลุมขั•นตอนการป้ อนวัตถุดิบจากส่ วนรับ
วัตถุดิบ (Kitting area) จนถึงกระบวนการผลิต (Assembly

รู ปที• 1 แผนผังแสดงกระบวนการกระจายวัตถุดิบเข้าสู่
กระบวนการผลิต
Thammasat Engineering Journal, Vol. 2 No. 1, January-June 2014

line) ซึ•งมีปัญหาการกองวัตถุดิบหน้าสายการผลิตเป็ นจํานวน
มาก โดยกระบวนการในการกระจายวัตถุดิบเข้าสู่สายการ
ผลิตแสดงดังรู ปที• 1
ผลิตภัณฑ์ที•พิจารณาในการผลิตมี 2 ประเภทคือ A
และ B การผลิตผลิตภัณฑ์ A จะต้องใช้ชิ!นส่ วนทั!งหมด 8
ประเภทคือ BVCM, MBA, Media, Disk Clamp, HSA,
TVCM, Top Cover, Ramp การผลิตผลิตภัณฑ์ B จะต้องใช้
ชิ!นส่ วนทั!งหมด 10 ประเภทคือ BVCM, MBA, Media, Disk

Clamp, HSA, TVCM, Top Cover, Ramp, Spacer, Anti Disk
โดยแต่ละประเภทในหนึ•งรอบการทํางานจะมีปริ มาณการ
ใช้ชิ!นส่ วนชนิดละ 1 ชิ!น ยกเว้นสายการผลิตชนิด B ที•จะ
ต้องใช้ Media 2 ชิ!น ชิ!นส่ วนอื•นๆ อย่างละ 1 ชิ!นจํานวนสาย
การผลิตทั!งหมดมีจาํ นวน 27 สายการผลิต
3.2 การวิเคราะห์ ปัญหาเบือ• งต้ น
โรงงานกรณี ศึกษาได้มีการวางวัตถุดิบบนชั!นหน้าสาย
การผลิตแต่ละสาย โดยมีพ!ืนที•และมาตรฐานในการวาง

ตารางที• 1 ปริ มาณวัตถุดิบแต่ละชนิดหน้าสายการผลิต A ณ เวลาใดๆ
ชนิดของ
วัตถุดิบ

ช่วงเวลา
7-8 am 8-9 am 9-10 am 10-11 am 11-12 pm 12-1 pm 1-2 pm 2-3 pm 3-4 pm 4-5 pm 5-6 pm 6-7 pm

BVCM
105
MBA
140
Media
105
Disk clamp 360
HSA
227
TVCM
300
Top Cover
96
Ramp
308
รวม
1641
ค่ามาตรฐาน 1400

119
132
112
308
287
248
44
282
1532
1400

182
152
105
282
243
222
87
264
1537
1400

145
121
121
264
243
204
89
318
1505
1400

190
140
116
318
261
258
91
337
1711
1400

167
117
118
337
217
277
73
308
1614
1400

134
104
110
324
239
264
60
282
1517
1400

198 156 109
104 119 125
109 107 114
309 339 345
261 267 231
249 279 285
76
84
81
264 318 337
1570 1669 1627
1400 1400 1400

178
108
115
328
245
268
94
277
1613
1400

192
140
105
360
233
300
96
264
1690
1400

รู ปที• 2 แบบจําลองสถานการณ์ของสายการผลิต
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วัตถุดิบที•ทางโรงงานกําหนดไว้ เพือ• ป้ องกันไม่ให้พนักงาน
วางวัตถุดิบในปริ มาณที•มากเกินกว่าที•ช• นั วางสามารถรองรับ
ได้ และเพียงพอต่อความต้องการในสายการผลิตโดยจะมี
การป้ อนวัตถุดิบมาเติมที•ช• นั วางด้วยเวลาที•คงที•ทุกๆ 20 นาที

ส่งผลให้เกิดปริ มาณวัตถุดิบคงเหลือหน้าสายการผลิตปริ มาณ
มากเกินความต้องการ ซึ• งในบางครั•งมีปริ มาณวัตถุดิบมาก
เกินกว่าพื•นที•ของชั•นวาง ดังตัวอย่างปริ มาณวัตถุดิบหน้า
สายการผลิตชนิ ด A แสดงไว้ในตารางที• 1 โดยวัตถุดิบ

ตารางที• 2 รายละเอียดของงานและข้อมูลเวลาการทํางาน
ลําดับ
งานที•
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
20

ชื•องาน
ยกวัตถุดิบใส่ รถเข็น
ยกวัตถุดิบใส่ ช• นั วางวัตถุดิบ
สายการผลิตชนิด A1
สายการผลิ ต ชนิ ด A2
สายการผลิตชนิด A3
สายการผลิ ตชนิ ด A4
สายการผลิ ต ชนิ ด A5
สายการผลิตชนิด A6
สายการผลิ ต ชนิ ด A7
สายการผลิตชนิด A8
สายการผลิตชนิด A9
สายการผลิตชนิด A10
สายการผลิตชนิด A11
สายการผลิตชนิด A12
สายการผลิ ตชนิ ด A13
สายการผลิตชนิด A14
สายการผลิตชนิด A15
สายการผลิตชนิด A16
สายการผลิตชนิด B1
สายการผลิตชนิด B2
สายการผลิตชนิด B3
สายการผลิตชนิด B4
สายการผลิตชนิด B5
สายการผลิตชนิด B6
สายการผลิตชนิด B7
สายการผลิ ต ชนิ ด B8
สายการผลิตชนิด B9
สายการผลิตชนิด B10
สายการผลิตชนิด B11

เวลาทํางาน ลักษณะการแจกแจง
เฉลี•ย (วินาที)
144.44
132.82
11.62
11.66
12.04
11.37
12.02
11.87
11.75
11.43
11.51
11.89
11.47
11.71
11.53
11.02
10.80
12.11
14.69
14.74
15.17
15.59
14.98
15.31
15.11
15.15
15.62
15.25
15.16

Power function
Triangular
Lognormal
LogLogistic
Weibull
LogLogistic
LogLogistic
Lognormal
LogLogistic
Pearson
Pearson
Pearson
Pearson
Pearson
LogLogistic
Weibull
Inverse Gavssion
Weibull
Weibull
Weibull
Power function
Pearson
Pearson
Weibull
Weibull
LogLogistic
Weibull
Weibull
Weibull

พารามิเตอร์
B(2.66, 1.,114, 116)
T(105, 107, 107)
10.+L(1.72, 1.55)
10.+1.47*(1./((1./U(0.5,0.5))-1.))**(1./3.54)
10.+W(2.35, 2.29)
9.+2.18*(1./((1./U(0.5,0.5))-1.))**(1./5.17)
10.+1.77*(1./((1./U(0.5,0.5))-1.))**(1./2.87)
10.+L(1.9, 1.29)
10.+1.56*(1./((1./U(0.5,0.5))-1.))**(1./3.38)
10.+P5(3.13, 3.12)
10.+P5(4.19, 4.91)
10.+P6(2.88, 3.99e+003, 2.62e+003)
9.+P5(6.35, 13.3)
10.+P5(2.82, 3.29)
10.+1.3*(1./((1./U(0.5,0.5))-1.))**(1./2.65)
9.+W(3.25, 2.25)
9.+IG(7.36, 1.8)
10.+W(2.45, 2.38)
12.+W(2.37, 3.04)
12.+W(3.28, 3.03)
B(2.05, 1.73, 13., 16.9)
13.+P6(6.94, 113, 43.3)
13.+P6(5.57, 26.5, 9.05)
12.+W(3.37, 3.68)
12.+W(3.37, 3.45)
12.+3.09*(1./((1./U(0.5,0.5))-1.))**(1./6.04)
13.+W(2., 2.96)
13.+W(2., 2.56)
12.+W(4.3, 3.43)
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ที•มากกว่ามาตรฐานจะต้องถูกขนกลับ

สายการผลิตชนิด B จะได้

3.3 การจําลองสถานการณ์ ของระบบในปั จจุบัน
การจําลองสถานการณ์ได้ถกู นํามาใช้ในการวิเคราะห์
ปริ มาณวัตถุดิบของกระบวนการผลิตปัจจุบนั และกระบวนการ
ผลิตหลังปรับปรุ ง โดยผังกระบวนการป้ อนวัตถุดิบจากแบบ
จําลองสถานการณ์แสดงได้ดงั รู ปที• 2 ในการจําลองสถานการณ์
ได้กาํ หนดให้พนักงานประเภทเดียวกันมีความสามารถเท่า
กัน ไม่เกิดของเสี ยในการผลิต และไม่เกิดปัญหาเครื• องจักร
ขัดข้องขึ!น
ข้อมูลที•นาํ มาใช้ได้มีการหาเวลามาตรฐานการทํางาน
วิเคราะห์ความเป็ นอิสระของข้อมูล (Test of independence)
จาก Scatter diagram และ Run test โดยดูจากการกระจาย
ตัวของข้อมูลว่ามีการกระจายตัวอย่างอิสระไม่มีทิศทางไป
ในทางใดทางหนึ•ง ทดสอบความเป็ นอันหนึ•งอันเดียวกัน
ของข้อมูล (Test of homogeneity) โดยดูจาก Histogram ของ
ข้อมูลว่าข้อมูลเป็ นกลุ่มเดียวกันหรื อไม่ ไม่แยกจากกัน และ
หาการกระจายที•เหมาะสมโดยวิเคราะห์ Goodness of fit
ด้วยวิธี Kolmogorov-Simonov [19] ได้ผลการวิเคราะห์การ
แจกแจงของข้อมูลดังแสดงในตารางที• 2
นอกจากนั!นยังได้ตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรม
โดยทดลองจําลองผลการผลิตที•จาํ นวนชัว• โมงที•แตกต่างกัน
และดูปริ มาณที•ได้จากแบบจําลองเปรี ยบเทียบกับการคํานวณ
ด้วยค่าเฉลี•ย พบว่ามีค่าความคลาดเคลื•อนไม่เกิน 0.5% ใน
ทั!ง 2 ผลิตภัณฑ์
จากค่าเบี•ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่าง (s) ของสายการ
ผลิต A ที• 3.03 และ ของสายการผลิต B ที• 2.38 สามารถ
คํานวณค่า Half-Width (hw) จากการกําหนดจํานวนรอบใน
การจําลองสถานการณ์ (n) 30 รอบได้ตามสมการต่อไปนี!
[19]
hw =

(t

( 29,1−α / 2 )

)s

(3)

hw =

(2.045)3.03

= 1.13

30
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= 0.88

30

และสามารถคํานวณหาจํานวนรอบในการจําลองสถานการณ์
ได้จากสู ตรต่อไปนี! [19]
 ( t( 29,1−α / 2 ) ) s 
n′ = 

hw



2

(4)

สายการผลิตชนิด A จะได้
 ( 2.045 ) 3.03 
 1.13  = 30
2

n′ =

สายการผลิตชนิด B จะได้
 ( 2.045 ) 2.36  = 30

0.98

2

n′ =

รอบสําหรับทั!งสายการผลิต A และ B แต่ในการทดลอง
จริ งใช้การจําลอง 30 รอบ
จํานวนการผลิตจริ งเฉลี•ยในเดือนมกราคม มีค่าเท่ากับ
3,929 ชิ!นต่อ 12 ชัว• โมง สําหรับสายการผลิตชนิด A และ
2,883 ชิ!นต่อ 12 ชัว• โมงสําหรับสายการผลิตชนิด B ค่าเฉลี•ย
จํานวนการผลิตจากการจําลองสถานการณ์ ( ) ของสาย
การผลิตชนิด A และ B มีค่า 3,939.5 และ 2,883.5 ตาม
ลําดับ เมื•อทดสอบสมมติฐานเกี•ยวกับค่าเฉลี•ยประชากรชุด
เดียวในกรณี ไม่ทราบค่าความแปรปรวน ด้วย t-test ได้คือ
สมมติฐานของสายการผลิตชนิด A
H0: µ0 = 3,929
H1: µ0 ≠ 3,929
สายการผลิตชนิด A;

n

เมื•อ t ((29,1-α/2)) = 2.045 ที•ระดับนัยสําคัญ α= 0.05 สายการ
ผลิตชนิด A จะได้

(2.045)2.36

hw =

t0 =

t0 =

y − µ0
s/

n

3, 939.5 − 3, 929

= 0.903

3.03 / 30
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ตารางที" 3 ปริ มาณงานค้างของแบบจําลองปั จจุบนั
แบบจําลอง

เปอร์เซ็นต์การใช้
ผลรวมของจํานวนวัตถุดิบระหว่างกระบวน
การกระจายวัตถุดิบสะสมเฉลี"ย(ชิ!นต่อ 12 ชม.) ประโยชน์ของพนักงานเฉลี"ย
สายการผลิตชนิด A สายการผลิตชนิด B

ปั จจุบนั

2,115

4,255

การผลิตจริ ง แสดงว่าสามารถใช้ผลของการจําลองสถานการณ์
แทนผลของสายการผลิตจริ งได้
เมื"อทําการจําลองระบบได้ผลของอัตราอรรถประโยชน์
ของการใช้พนักงานเฉลี"ยมีค่าเป็ นร้อยละ 47.70 ซึ" งอยูใ่ น
ระดับตํ"า และมีปริ มาณงานกองหน้าสายการผลิตอยูม่ าก
แสดงในตารางที" 3 อีกทั!งยังมีการขนชิ!นงานกลับไปคลัง
สิ นค้าเฉลี"ยต่อวันต่อสายการผลิตคิดเป็ น 34% และ 51%
ของมาตรฐานชั!นวางชิ!นงานสําหรับสายการผลิต A และ B
ตามลําดับ

สมมติฐาน ของสายการผลิตชนิด B
H0: µ0 =2,883
H1: µ0 ≠ 2,883
สายการผลิตชนิด B;
t0 =

2, 883.5 − 2, 883

47.70%

= 1.16

2.36 / 30

จาก –tcri t< t0 < tcrit
หรื อ -2.045 < 0.903 < 2.045 สําหรับสายการผลิต A
หรื อ -2.045 < 1.16 < 2.045 สําหรับสายการผลิต B
ดังนั! นจึงไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลักที"ระดับนัย
สําคัญที" α = 0.05 หรื ออาจกล่าวได้วา่ ค่าเฉลี"ยของจํานวน
ชิ!นงานที"ผลิตได้ในหนึ"งวันจากแบบจําลองสถานการณ์น! นั
ไม่แตกต่างกับค่าเฉลี"ยของจํานวนที"ผลิตได้ในหนึ"งวันของ

4. การประยุกต์ ใช้ ระบบคัมบังเพือ• แก้ ปัญหา
จากการจําลองสถานการณ์สายการผลิตโดยใช้หลัก
การของคัมบังเพื"อกําหนดปริ มาณวัตถุดิบที"จะขนไปป้ อน
หน้ากระบวนการผลิต คํานวณจากจุดสัง" ซื!อใหม่ (Reorder

ตารางที" 4 ช่วงเวลานําและขนาดถาดบรรจุวตั ถุดิบแต่ละชนิด
ขนาดคัมบัง
ชนิดวัตถุดิบ

BVCM
MBA
Media
Anti Disk
Disk Clamp
Spacer
HSA
TVCM
Top Cover
Ramp
22

สายการผลิตชนิด A
ช่วงเวลานํา ขนาดถาดบรรจุ
(ชม.)
วัตถุดิบ
0.198
0.198
0.198
0.198
0.198
0.198
0.198
0.198
0.198
0.198

15
10
25
18
8
15
12
168

สายการผลิตชนิด B
ช่วงเวลานํา ขนาดถาดบรรจุ
(ชม.)
วัตถุดิบ
0.266
0.266
0.266
0.266
0.266
0.266
0.266
0.266
0.266
0.266

15
10
25
24
18
28
8
15
12
168
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ตารางที• 5 ขนาดคัมบังที•ใช้

point) รวมถึงการสต๊อกปลอดภัยเพือ• ป้ องกันวัตถุดิบขาดมือ
ดังสมการ (1)-(2) หลังจากนั!นพิจารณาขนาดของถาดบรรจุ
เพื•อกําหนดขนาดคัมบังที•ตอ้ งใช้
ค่าอัตราความต้องการวัตถุดิบเฉลี•ยของชิ!นส่ วนแต่ละ
รายการของสายการผลิต A คือ 327 ชิ!นต่อชัว• โมง โดยมีค่า
เบี•ยงเบนของอัตราความต้องการวัตถุดิบ 13.327 ชิ!น ส่ วน
ค่าอัตราความต้องการวัตถุดิบเฉลี•ยของชิ!นส่วนแต่ละรายการ
ของสายการผลิต B คือ 240 ชิ!นต่อชัว• โมง โดยมีค่าเบี•ยงเบน
ของอัตราความต้องการวัตถุดิบ 12.57 ชิ!น ยกเว้น Media มี
ค่าอัตราความต้องการวัตถุดิบเฉลี•ยของชิ!นส่วนแต่ละรายการ
ของสายการผลิต B คือ 480 ชิ!นต่อชัว• โมง โดยมีค่าเบี•ยงเบน
ของอัตราความต้องการวัตถุดิบ 12.57 ชิ!น ช่วงเวลานําของ
วัตถุดิบและขนาดของถาดบรรจุชิ!นส่ วนแต่ละชนิดแสดง
ได้ดงั ตารางที• 4 หลังจากนั!นพิจารณาขนาดของคัมบังหรื อ
จุดสัง• ซื! อใหม่เพิ•มด้วย สต๊อกปลอดภัยและพิจารณาขนาด
ภาชนะบรรจุ สําหรับวัตถุดิบแต่ละชนิ ดคํานวณได้ค่าดัง
ตารางที• 5 โดยมีตวั อย่างการคํานวณขนาดคัมบังของ BVCM
ดังต่อไปนี!
ชั!นวางหน้าสายการผลิตสุ ดท้ายแบบชนิด A มีการใช้
เวลาจากการยกวัตถุดิบใส่ รถเข็น เดินจากห้องเก็บวัตถุดิบ
มายังชั!นวางหน้าสายการผลิต และยกวัตถุดิบใส่ ช! นั วาง
วัตถุดิบหน้าสายการผลิต รวมเป็ นเวลา 0.198 ชัว• โมง

ขนาดคัมบัง
สายการผลิตชนิด A สายการผลิตชนิด B

ชนิดวัตถุดิบ
BVCM
MBA
Media
Anti Disk
Disk Clamp
Spacer
HSA
TVCM
Top Cover
Ramp

75
80
75
90
80
75
84
168

75
80
150
96
90
84
80
75
84
168

R= d xL
R = 327 x 0.198
R = 64.74 ~ 65 ชิ!น
ระดับการให้บริ การประมาณร้อยละ 95
SS = Z

Lδ d

SS = 1.645 x 0.4449 x 12.513

ตารางที• 6 ปริ มาณงานค้างของแบบจําลองระบบคัมบัง
แบบจําลอง

จํานวนวัตถุดิบสะสมเฉลี•ย
(ชิ!นต่อ 12 ชม.)
สายการผลิตชนิด A สายการผลิตชนิด B

ระบบคัมบัง

792

1,466

เปอร์เซ็นต์การใช้
ประโยชน์ของพนักงานเฉลี•ย
77.41%

ตารางที• 7 ผลการเปรี ยบเทียบแบบจําลอง
แบบจําลอง

จํานวนวัตถุดิบสะสมเฉลี•ย
(ชิ!นต่อ 12 ชม.)
สายการผลิตชนิด A สายการผลิตชนิด B

เปอร์เซ็นต์การใช้
ประโยชน์ของพนักงานเฉลี•ย

ปั จจุบนั
ระบบคัมบัง

2,115
792

4,255
1,466

47.70%
77.41%

เปอร์เซ็นต์การปรับปรุ ง

63%

66%

62.28%
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SS = 9.16 ~ 10 ชิ•น
ดังนั•น จุดสัง• ซื• อใหม่รวมถึงการสต๊อกปลอดภัยของ
วัตถุดิบแต่ละชนิดของสายการผลิตชนิด A เท่ากับ 75 ชิ•น
เมื•อจําลองสถานการณ์ของระบบการป้ อนแบบคัมบัง
นี•จะทําให้ได้ปริ มาณวัตถุดิบหน้าสายการผลิตที•มีปริ มาณ
ลดลง และมีอรรถประโยชน์ของพนักงานที•เพิม• ขึ•นเป็ นร้อย
ละ 77.41 แสดงได้ดงั ตารางที• 6 จากการประยุกต์ใช้ระบบ
คัมบังมาควบคุมการป้ อนวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตพบ
ว่า สามารถลดปริ มาณวัตถุดิบกองหน้าสายการผลิต A และ
B ได้ 63% และ 66% ตามลําดับ โดยไม่ทาํ ให้กระบวนการ
หยุดชะงัก และทําให้เปอร์เซ็นต์การใช้ประโยชน์ของพนักงาน
เพิ•มขึ•น 62.88% อีกด้วย ดังแสดงในตารางที• 7
เมื•อนําขนาดคัมบังที•ได้จากการคํานวณและประมวล
ผลด้วยการจําลองสถานการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการผลิตจริ ง
โดยเมื•อเริ• มผลิตก็จะมีการขนย้ายวัตถุดิบเข้าสายการผลิต
ทันทีและมีการขนอย่างต่อเนื•อง ด้วยปริ มาณเท่ากับขนาด
คัมบังที•ได้จากการคํานวณในตารางที• 5 ซึ• งพบว่าปริ มาณ
วัตถุดิบหน้าสายการผลิต A และ B มีค่าใกล้เคียงกับการ
จําลองสถานการณ์ดงั แสดงในตารางที• 6 โดยมีความแตก
ต่างระหว่างระบบจริ งและจากการจําลองเฉลี•ย ไม่เกิน 5%
ของทั•งสองสายการผลิตและไม่เกิดปั ญหาการขาดแคลน
วัตถุดิบขึ•น

5. สรุป
งานวิจยั นี• ได้นาํ หลักการของระบบการควบคุมแบบ
คัมบังมาประยุกต์ใช้กบั การกระจายวัตถุดิบเข้าสายการผลิต
ฮาร์ทดิสก์ โดยใช้การจําลองสถานการณ์เข้ามาช่วยในการ
วิเคราะห์และแสดงผล ปั ญหาของการกระจายวัตถุดิบใน
ปั จจุบนั พบว่าเกิดการกองวัตถุดิบหน้าสายการผลิตต่างๆ
ในปริ มาณมาก เนื•องจากการป้ อนวัตถุดิบเข้าสายการผลิต
ในปัจจุบนั ไม่สอดคล้องกับการผลิต หลักการของคัมบังจึง
ได้ถกู นํามาประยุกต์ใช้และพบว่าสามารถลดปริ มาณวัตถุดิบ
ที•กองหน้าสายการผลิตแบบ A ได้ร้อยละ 63 และสายการ
ผลิตแบบ B ได้ร้อยละ 66 ทั•งยังสามารถเพิ•มอัตราการใช้
ประโยชน์ของพนักงานเฉลี•ยร้อยละ 62.28 จากการปรับปรุ ง
ทั•งหมดจะเห็นได้วา่ การจัดอัตราการป้ อนวัตถุดิบที•เหมาะ
สมสามารถช่วยลดปริ มาณวัตถุดิบที•เกินความต้องการและ
24

เพิ•มอรรถประโยชน์ของพนักงานได้ ซึ• งจะทําให้เกิดการ
ควบคุมวัตถุดิบที•มีประสิ ทธิภาพ และเมื•อนําไปประยุกต์ใช้
จริ งพบว่าได้ผลใกล้เคียงกับผลที•ได้จากการจําลองระบบคัม
บังด้วยคอมพิวเตอร์และไม่เกิดปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ
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บทคัดย่ อ
บทความนี"นาํ เสนอเสถียรภาพแบบไม่ระบายนํ"าของกําแพงยืน# กันนํ"าในดินเหนียว วิธีไฟไนต์อิลิเมนต์แบบระนาบ
ความเครี ยด 2 มิติถกู นํามาใช้วเิ คราะห์เสถียรภาพของปัญหานี" กําแพงยืน# มีระยะฝังในดิน, L, ต้านแรงดันด้านข้างจากความ
สู งของระดับนํ"า, H สําหรับการวิเคราะห์ไฟไนต์อิลิเมนต์ ดินเหนียวถูกจําลองเป็ นอิลิเมนต์แบบของแข็งที#มีคุณสมบัติของ
วัสดุแบบมอร์-คูลอมบ์ในสภาพไม่ระบายนํ"า กําแพงถูกจําลองเป็ นอิลิเมนต์แบบแผ่นที#มีคุณสมบัติของวัสดุแบบอิลาสติก
ชิ"นส่ วนเชื#อมต่อระหว่างดินและโครงสร้างถูกใช้ตลอดความลึกระหว่างผิวสัมผัสของดินเหนียวและกําแพง โดยกําหนด
ให้เป็ นผิวสัมผัสแบบหยาบและไม่เกิดแรงดึง การวิบตั ิของกําแพงกันนํ"าถูกจําลองในการวิเคราะห์ไฟไนอิลิเมนต์ดว้ ยวิธี
ลดทอนกําลัง ผลที#ได้นาํ เสนอในรู ปของตัวเลขเสถียรภาพ, FSγwH/(su0+ρH) ซึ#งเป็ นฟังก์ชนั# ของอัตราส่ วนระยะฝังกําแพง,
L/H โดย γw = หน่วยนํ"าหนักของนํ"า, su0 = กําลังรับแรงเฉื อนแบบไม่ระบายนํ"าของดินเหนียวที#ผวิ ดิน, ρ = อัตราการเพิ#ม
ขึ"นแบบเชิงเส้นของกําลังรับแรงเฉื อนของดินเหนียว นอกเหนือจากนั"น กราฟออกแบบยังรวมถึงแรงเฉื อนมากสุ ดและ
โมเมนต์มากสุ ดในกําแพง ท้ายที#สุด สมการผลเฉลยของตัวเลขเสถียรภาพ แรงเฉื อนมากสุ ด และโมเมนต์มากสุ ดถูกนํา
เสนอในบทความนี"
คําสําคัญ : ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข ระนาบความเครี ยด ไฟไนต์อิลิเมนต์ กําแพงกันนํ"า

Abstract
This paper presents undrained stability of cantilever flood walls in cohesive soils. The two dimensional plane strain
finite element is employed to determine stability of this problem. The cantilever wall with the length, L, resists the lateral load loading of water with the height, H. For finite element analyses, the clay is modelled as solid element with the
Mohr-Coulomb material in an undrained condition. The wall is modelled as plate element with elastic material. Soilstructure interface are used around the embedded wall with the conditions of fully rough surface and no tension. The
failure of the flood wall is simulated in finite element analyses by means of the strength reduction method. The results
of analyses are presented in terms of stability number, FSγwH/(su0+ρH)) as a function of embedment ratio, L/H, where
γw = unit weight of water, su0 = mobilized undrained shear strength of the clay at the surface, ρ = rate of linear increase
in undrained shear strength. In addition, design charts include maximum shear force and maximum bending moment in
the wall. Finally, the expressions of stability number, maximum shear force and maximum bending moment are also
proposed in the paper.
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1. บทนํา
กําแพงยืน• มีการนํามาใช้เป็ นกําแพงกันนํ!าทัว• ไปในทาง
ปฏิบตั ิ เช่น ในรัฐนิวออร์ลีนส์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา ใน
อดีตที•ผา่ นมารัฐนิวออร์ลีนส์ ได้เกิดภัยพิบตั ิพายุเฮอร์ริเคน
แคทรี นา ซึ• งถือได้วา่ เป็ นภัยพิบตั ิที•สร้างความเสี ยหายเป็ น
วงกว้างมากที•สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริ กา [6] ,
[7] สาเหตุหนึ•งมาจากการพังทลายของกําแพงกันนํ!า ทําให้
พื!นที•ต่างๆ กว่า 80% ของนิวออร์ลีนส์ ซึ• งอยูต่ •าํ กว่าระดับ
นํ!าทะเลจมอยูใ่ ต้น! าํ โดยบางแห่งมีระดับนํ!าสูงถึง 7 เมตร ใน
ประเทศไทย กําแพงยืน• กันนํ!าได้มีการนําไปใช้มากขึ!นหลัง
จากเกิดมหาอุทกภัยในปี พ.ศ. 2554 เพื•อป้ องกันโครงการ
หมู่บา้ นจัดสรรหรื อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆเป็ น
จํานวนมาก โดยการปรับปรุ งรั!วของโครงการเหล่านี!ให้มี
ความสู งมากขึ!นเป็ นกําแพงยืน• กันนํ!าเพื•อป้ องกันปั ญหานํ!า
ท่วมที•อาจเกิดขึ!นในอนาคต เนื•องจากภัยพิบตั ิในลักษณะ
ดังกล่าวข้างต้น การออกแบบกําแพงกันนํ!าที•มีความแข็งแรง
เพียงพอจึงเป็ นสิ• งสําคัญต่อการป้ องกันภัยพิบตั ิเหล่านี! โดย
การวิเคราะห์และออกแบบกําแพงกันนํ!าจําเป็ นต้องทราบ
แฟกเตอร์ความปลอดภัย (FS) ระยะฝังของกําแพง (L) รวม
ไปถึงแรงเฉือนมากสุ ด (Vmax) และโมเมนต์มากสุ ด (Mmax)
ที•เกิดขึ!นในกําแพง
1.1 งานวิจัยที• เกี•ยวข้ อง
Bea (2008) [1] ได้ศึกษาเกี•ยวกับเสถียรภาพของกําแพง
กั!นนํ!าในรัฐนิ วออร์ ลีนส์ดว้ ยไฟไนต์อิลิเมนต์ เพื•อหาค่า
แฟกเตอร์ความปลอดภัย (Factor of Safety) ที•คลื•นพายุหมุน
ที•กระทํากับกําแพงในระดับความสู งคลื•นต่างๆ แต่ยงั ไม่มี
การศึกษาผลเฉลยทัว• ไปในรู ปของตัวแปรไร้มิติ
ต่อมา Yuan and Whittle (2014) [2] ก็ได้ศึกษาเกี•ยว
กับเสถียรภาพของกําแพงกั!นนํ!าในรัฐนิ วออร์ ลีนส์ไว้เช่น
กัน โดยผลเฉลยมีลกั ษณะคล้ายกับงานวิจยั ของ Bea (2008)
[1] แตกต่างกันตรงที• Yuan and Whittle (2014) [2] ใช้วธิ ี
ไฟไนต์อิลิเมนต์ของการวิเคราะห์ลิมิต (Finite Element
Limit Analysis) ด้วยการวิเคราะห์ขอบบน (Upper Bound)
และขอบล่าง (Lower Bound) การวิเคราะห์หาค่าแฟกเตอร์
ความปลอดภัย (FS) ยังแบ่งเป็ นสองแบบจําลองคือ แบบ
จําลองแบบที•มีช! นั ดินอ่อน และแบบจําลองที•ไม่มีช! นั ดิน
อ่อน อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการศึกษาผลเฉลยทัว• ไปในรู ป
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ของตัวแปรไร้มิติเช่นกัน
Ukritchon (1998) [3] ได้ใช้วิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ของ
การวิเคราะห์ลิมิต (Finite Element Limit Analysis) ในการ
หาแรงวิบตั ิของกําแพงรับแรงด้านข้างในดินเหนียว (Laterally loaded wall) ด้วยวิธีขอบบน (Upper Bound) และขอบ
ล่าง (Lower Bound) แต่ผลเฉลยไม่สามารถประยุกต์ใช้กบั
กําแพงกันนํ!าได้เพราะไม่ได้คิดผลของหน่ วยแรงกดทับ
(Surcharge) จากความดันนํ!า
ดังนั!น ผลเฉลยของกําแพงกันนํ!าบางส่ วนที•มีอยูเ่ ป็ น
เพียงกรณี ศึกษาเท่านั!น เช่น กรณี ศึกษาในรัฐนิวออร์ลีนส์
ไม่มีผลเฉลยหรื อตารางสําหรับการออกแบบของกําแพงกัน
นํ!าที•อยูใ่ นรู ปตัวแปรไร้มิติ ผลเฉลยเสถียรภาพของกําแพง
ยืน• ที•มีอยูเ่ ป็ นกรณี ของกําแพงกันดินตามหนังสื อวิศวกรรม
ฐานรากทัว• ไป เช่น Bowles (2001) [4] ไม่ใช่ผลเฉลยกําแพง
ยืน• กันนํ!า การสร้างผลเฉลยจะทําให้การออกแบบรวดเร็ ว
และปลอดภัยยิง• ขึ!น
1.2 วัตถุประสงค์
เพื•อหาผลเฉลยและสร้างตารางสําหรับการออกแบบ
ของกําแพงกันนํ!าในตัวแปรไร้มิติรวมไปถึงการหาสมการ
ผลเฉลยของกําแพงกันนํ!าซึ• งจะทําให้การออกแบบรวดเร็ ว
และสะดวกขึ!น

2. วิธีการวิเคราะห์
งานวิจยั นี! ใช้โปรแกรม Finite Element Plaxis 2D
(Brinkgreve et al., 2002 [5]) ด้วยวิธีลดทอนกําลัง (Strength
reduction method) กําลังรับแรงเฉื อนเต็มแบบไม่ระบายนํ!า
(su) ถูกลดทอนค่าไปเรื• อยๆด้วยค่าแฟกเตอร์ความปลอดภัย
(FS) ดังสมการที• (1) ระบบเกิดการวิบตั ิและเข้าสู่สภาพวิบตั ิ
(Limit state) ก็ต่อเมื•อแฟตเตอร์ความปลอดภัย (FS) ลู่เข้าสู่
ค่าคงที•
•
(1)
•! =
"#

โดย su = กําลังรับแรงเฉื อนเต็มแบบไม่ระบายนํ!า
(Full undrained shear strength)
FS = แฟกเตอร์ความปลอดภัย (Factor of safety)
Sum = กําลังรับแรงเฉื อนลดทอนแบบไม่ระบายนํ!า
(Reduced undrained shear strength)
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รู ปที! 2 แบบจําลองกําแพงกันนํ"าด้วยโปรแกรม Plaxis
รู ปที! 1 ปั ญหากําแพงยืน! กันนํ"า
2.1 แบบจําลองของดินเหนียว
การวิเคราะห์ไฟไนต์อิลิเมนต์จาํ ลองให้ดินเหนียวเป็ น
อิลิเมนต์แบบของแข็งที!เป็ นการวิบตั ิแบบมอร์-คูลอมบ์ กําลัง
รับแรงเฉื อนแบบไม่ระบายนํ"าที!ผวิ ดิน (su0) อัตราส่ วนของ
ปั วซอง (ν) = 0.495 อัตราส่ วนโมดูลสั ของยังต่อกําลังรับ
แรงเฉื อนของดินเหนียว (E/su0) = 500 มุมเสี ยดทานภายใน
(φ) = 0 มุมขยายตัวเชิงปริ มาตร (ψ) = 0 นอกเหนือจากนี"
การวิเคราะห์ยงั ศึกษาถึงอัตราการเพิ!มขึ"นแบบเชิงเส้นของ
กําลังรับแรงเฉื อนของดินเหนียว (ρ) ดังแสดงในรู ปที! 1
2.2 แบบจําลองของกําแพง
กําแพงจําลองเป็ นวัสดุแบบแผ่น (Plate element) มีค่า
อัตราส่ วนของปั วซอง (ν) = 0.21โมดูลสั ของยัง (E) =
2.545x107 kPa ความลึกของกําแพงที!ฝังในดิน (L) และความ
สู งของระดับนํ"า (H) ดังแสดงในรู ปที! 1
2.3 ชิ น! ส่ วนเชื" อมต่ อระหว่ างกําแพงและดินเหนียว
ชิ"นส่วนเชื!อมต่อระหว่างดินและโครงสร้างถูกใช้ตลอด
ความลึกระหว่างผิวสัมผัสของดินเหนียวและกําแพง กําหนด
ให้เป็ นผิวสัมผัสแบบหยาบ(Rough) นัน! คือ Ci = Csoil, φi =
φsoil, ψi = ψsoil และเป็ นการเชื!อมต่อแบบไม่เกิดแรงดึง (No
tension)
2.4 เงื"อนไขการเคลื"อนตัวและหน่ วยแรงที" ขอบเขต
ขอบล่างของแบบจําลองไม่มีการเคลื!อนที!ท" งั แนวราบ
และแนวดิ!ง ขอบซ้ายและขอบขวาไม่สามารถเคลื!อนที!ได้
ในแนวราบ ขอบบนด้านซ้ายมีหน่วยแรงกดทับ (Surcharge,
γwH) จากความดันนํ"า ขอบบนด้านขวาเป็ นแบบพื"นผิวอิสระ
(Free surface) สําหรับส่ วนที!ยนื! ของกําแพงมีความดันรู ป
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รู ปที! 3 ตัวอย่างโครงข่ายไฟไนต์อิลิเมนต์
สามเหลี!ยมจากความดันนํ"ากระทํา โดยรายละเอียดทั"งหมด
แสดงในรู ปที! 2
2.5 โครงข่ ายไฟไนต์ อิลิเมนต์
แบบจําลองเป็ นแบบระนาบความเครี ยด (Plane strain)
ชิ"นส่ วนดินเป็ นชิ"นส่ วนรู ปสามเหลี!ยมแบบมี 15 จุดต่อ
(Node) และความเค้นภายในชิ"นส่ วน 12 จุด (Stress points)
การแบ่งโครงข่ายออกเป็ นชิ"นส่ วนย่อยใช้แบบละเอียดสูงสุ ด
(Very fine) ดังที!แสดงในรู ปที! 3
2.6 พารามิเตอร์ ที"ศึกษา
พารามิเตอร์ป้อนเข้า (Input normalized parameters)
ของการวิเคราะห์ไฟไนต์อิลิเมนต์มีดงั นี"
1. อัตราส่ วนระยะฝังกําแพง (L/H) = 0.8 – 2.5
2. อัตราส่ วนหน่วยนํ"าหนักของดินที!สภาวะอิ!มตัว(γs/
γw) = 1.4 – 1.8
3. อัตราส่ วนแรงเฉื อนเพิ!มตามความลึกต่อแรงเฉื อน
ที!ผวิ ดิน (ρH/su0) = 0 – 1
4. ส่ วนกลับของอัตราส่ วนแรงเฉื อนเพิม! ตามความลึก
ต่อแรงเฉื อนที!ผวิ ดิน (su0/ρH) = 0 – 1
ผลเฉลยที!ได้จากวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์มี 3 พจน์ คือ
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1. แฟกเตอร์ความปลอดภัย (FS)
2. แรงเฉื อนมากสุ ด (Vmax)
3. โมเมนต์มากสุ ด (Mmax)
ผลเฉลยแบบตัวแปรไร้มิติของเสถียรภาพกําแพงกัน
นํ! าคือ
1. ตัวเลขเสถียรภาพ (Stability Number), FSγw/(su0+ρH)
2. อัตราส่ วนแรงเฉื อนมากสุ ด (Ratio of maximum
shear force), FSVmax/(su0+ρH)H
3. อัตราส่ วนโมเมนต์มากสุ ด (Ratio of maximum
bending moment), FSMmax/(su0+ρH)H2

3. ผลการวิเคราะห์
รู ปที• 4 แสดงตัวอย่างการวิเคราะห์ค่าแฟกเตอร์ความ
ปลอดภัย โดยวิธีลดทอนกําลัง ระบบเกิดการวิบตั ิและเข้าสู่
สภาพวิบตั ิ (Limit state) ก็ต่อเมื•อ FS ลู่เข้าสู่ ค่าคงที• ใน
ตัวอย่างนี! ค่า FS เริ• มจาก 1 และเพิ•มขึ!นเรื• อยๆจนลู่เข้าสู่
2.677 ซึ• งเป็ นคําตอบของปั ญหา
การตรวจสอบตัวแปรไร้มิติพบว่าเมื•อปั ญหากําแพง
ยืน• กันนํ!าพจน์ L/H และ ρH/su0 มีตวั แปรไร้มิติของผลเฉลย
จะมีค่าคงที•เช่นกัน ดังที•แสดงในรู ปที• 5
2.5
2

จากรู ปที• 5 สามารถสรุ ปได้วา่ ผลตัวแปรไร้มิติเป็ น
ฟังก์ชนั ของค่าป้ อนเข้าแบบตัวแปรไร้มิติ คือ
1. FSγw/(su0+ρH) = f(L/H , ρH/su0)
2. FSVmax/(su0+ρH)H = f(L/H , ρH/su0)
3. FSMmax/(su0+ρH)H2 = f(L/H , ρH/su0)
อนึ•งจากผลการวิเคราะห์หาผลเฉลยของกําแพงกันนํ!า
ด้วยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์พบว่าตัวแปร γs/γwในช่วง 1.4 - 1.8
ไม่มีผลต่อเสถียรภาพของกําแพง ดังนั!นตัวแปรที•มีผลต่อ
กําแพงจึงเหลือเพียงแค่ L/H และ ρH/su0 เท่านั!น
รู ปที• 6 - 8 แสดงตัวอย่างการวิบตั ิ (Failure mechanism)
ของกําแพงกันนํ!าจากวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ ผลการวิบตั ิประกอบ
ด้วย Deformed mesh, Total increment vector และ Incremental shear strain contour เปรี ยบเทียบระหว่าง 3 กรณี คือ
ρH/su0 = 0, 1, โดยทั!ง 3 กรณี เป็ นกําแพงกันนํ!าที•มี L/H
= 1.5 จากรู ปพบว่าลักษณะการวิบตั ิของทั!ง 3 กรณี มีลกั ษณะ
คล้ายกัน กําแพงยืน• ถูกผลักให้หมุนเอียงไปด้านที•ไม่มีน! าํ
และมีจุดหมุนใกล้กบั ปลายของกําแพง ขนาดของบริ เวณ
วิบตั ิของดินแนวราบทั!ง 2 ด้านมีความกว้างประมาณ 1 เท่า
ของระยะฝังของกําแพง อย่างไรก็ตาม ขอบเขตการวิบตั ิแนว
ดิ•งจะลึกลงไปเพียงปลายของกําแพงเท่านั!น
รู ปที• 9 แสดงผลตัวอย่างไดอะแกรมแรงเฉื อนและ
โมเมนต์ที•เกิดขึ!นตลอดความสูงและระยะฝังของกําแพง จาก

FS

FS = 2.677
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รู ปที• 6 Deformed mesh
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รู ปที• 4 ตัวอย่างการวิเคราะห์หาค่า FS
รู ปที• 7 Total increment vector

รู ปที• 5 การตรวจสอบตัวแปรไร้มิติ
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รู ปที• 8 Incremental shear strain contour
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รู ปที• 9 ตัวอย่างไดอะแกรมแรงเฉื อนและโมเมนต์
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รู ปที• 10 ผลเฉลยตัวเลขเสถียรภาพที• ρH/su0 = 0 - 1
3.5

การวิเคราะห์พบว่าทุกกรณี มีไดอะแกรมแรงเฉื อนและ
โมเมนต์ที•คล้ายกัน กล่าวคือ แรงเฉื อนมากที•สุดอาจเกิดขึ•น
บริ เวณผิวดินหรื อใกล้กบั ปลายกําแพง โมเมนต์มากที•สุด
เกิดขึ•นที•ตาํ แหน่งแรงเฉือนเป็ นศูนย์ซ• ึงอยูใ่ ต้ผวิ ดินเป็ นระยะ
ค่าหนึ•ง
รู ปที• 10 – 11 แสดงความสัมพันธ์ของตัวเลขเสถียรภาพ
ของกําแพงกันนํ•าในดินเหนียว, FSγw/(su0+ρH) และอัตราส่วน
ระยะฝั•งกําแพงต่อความสู ง L/H โดยกราฟแต่ละเส้นในรู ป
ที• 10 แสดงการเพิ•มขึ•นของ ρH/su0 ตั•งแต่ 0 - 1 ส่ วนในรู ป
ที• 11 กราฟแต่ละเส้นแสดงการเพิ•มขึ•นของ su0/ρH ตั•งแต่ 0
–1
รู ปที• 10 – 11 สามารถใช้ในการออกแบบหาความลึก
ของกําแพงที•ฝังในดิน L เพื•อให้มีค่าความปลอดภัย FS ตาม
ที•ตอ้ งการ หรื อสามารถใช้ตรวจสอบย้อนกลับเพื•อหาค่า
ความปลอดภัยจากกําแพงที•สร้างไว้แล้วได้เช่นกัน
รู ปที• 12 - 13 แสดงความสัมพันธ์ของอัตราส่ วนแรง
เฉื อนสูงสุ ด FSVmax/(su0+ρH)H ที•เกิดขึ•นในกําแพงเปรี ยบ
เทียบกับอัตราส่ วนการฝังของกําแพงต่อความสู ง L/H ใน
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รู ปที• 11 ผลเฉลยตัวเลขเสถียรภาพที• su0/ρH = 0 - 1
3.5

0.8

1

1.2

1.4

1.6

L/H

1.8

2

2.2

2.4

รู ปที• 13 ผลเฉลยแรงเฉื อนสู งสุ ดที• su0/ρH = 0 - 1
2.5

2
1.5

ρH/su0

1

0
0.4
0.8

0.5

0.2
0.6
1

0
0.8

1

1.2

1.4

1.6

L/H

1.8

2

2.2

FSMmax/(su0+ρH)H2

FSVmax/(su0+ρH)H

3
2.5
2

1.5

1

ρH/su0
0
0.4
0.8

0.5

2.4

รู ปที• 12 ผลเฉลยแรงเฉื อนสู งสุ ดที• ρH/su0 = 0 - 1

0.2
0.6
1

0
0.8

1

1.2

1.4

1.6

L/H

1.8

2

2.2

2.4

รู ปที• 14 ผลเฉลยโมเมนต์สูงสุ ดที• ρH/su0 = 0 - 1
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3

FSMmax/(su0+ρH)H2

2.5
2
1.5

su0/ρH

1

0
0.4
0.8

0.5

0.2
0.6
1

0
0.8

1

1.2

1.4

1.6

L/H

1.8

2

2.2

2.4

รู ปที• 15 ผลเฉลยโมเมนต์สูงสุ ดที• su0/ρH = 0 – 1
ทํานองเดียวกัน รู ปที• 14 - 15 แสดงความสัมพันธ์ของ
อัตราส่วนโมเมนต์สูงสุด FSMmax/(su0+ρH)H2 และอัตราส่วน
การฝังของกําแพงต่อความสู ง L/H โดยกราฟแต่ละเส้นใน
รู ปที• 12 และ 14 แสดงการเพิ•มขึ!นของ ρH/su0 ตั!งแต่ 0 - 1
ส่ วนในรู ปที• 13 และ 15 กราฟแต่ละเส้นจะแสดงการเพิ•ม
ขึ!น su0/ρH ตั!งแต่ 0 - 1
จากรู ปที• 12 - 15 สามารถใช้หาแรงเฉื อนสู งสุ ดและ
โมเมนต์สูงสุ ดที•เกิดขึ!นกําแพง เพือ• ตรวจสอบหรื อออกแบบ
ความหนาของกําแพง รวมไปถึงจํานวนเหล็กเสริ มที•จาํ เป็ น
ต้องใส่ ในกําแพงเพื•อให้เพียงพอต่อแรงดันจากนํ!าที•กระทํา
กับกําแพง
อนึ•ง พจน์ ρH/su0 หรื อ su0/ρH ครอบคลุมทุกๆค่าของ
อัตราการเพิ•มเป็ นเส้นตรงของกําลังรับแรงเฉื อนแบบไม่
ระบายนํ!าในทุกๆกรณี ρH/su0 มี ค่าตั!งแต่ 0 - หรื อ
su0/ρH มีค่าตั!งแต่ - 0 เช่นเดียวกัน กรณี ที• ρ = 0 หมาย
ถึงกําลังรับแรงเฉื อนมีค่าคงที•ตลอดความลึก หรื อ ρH/su0
= 0 และในทางตรงกันข้าม su0 = 0 หมายถึง กรณี ที•กาํ ลังรับ
แรงเฉื อนบนผิวดินมีค่าเป็ นศูนย์ซ• ึงเป็ นกรณี ของดินเหนียว
บริ เวณชายฝั•งและกําลังรับแรงเฉื อนเพิ•มขึ!นจากศูนย์เป็ น
เส้นตรงกับความลึก อย่างไรก็ตาม พจน์ su0 และ ρ มีค่าเป็ น
ศูนย์พร้อมกันไม่ได้เพราะหมายถึงดินไม่มีกาํ ลังเลย ซึ•งทําให้
กําแพงกันนํ!าไม่มีเสถียรภาพไม่วา่ จะฝังด้วยระยะฝังใดก็ตาม
จากรู ปที• 10 – 15 จะเห็นได้วา่ ผลเฉลยในรู ปตารางการ
ออกแบบมีจาํ นวนมากและการประยุกต์ใช้งานอาจมีการ
ประมาณภายในช่วง (Interpolation) หรื อ การประมาณนอก
ช่วง (Extrapolation) จากตารางการออกแบบ ทําให้เสี ยเวลา
จากการประมาณและเกิดความผิดพลาด ไม่สะดวก และยุง่
ยาก ดังนั!น เพือ• ที•จะแก้ปัญหาจากความยุง่ ยากในการประมาณ
วิศวกรรมสารธรรมศาสตร์ ปี ที• 2 ฉบับที• 1 มกราคม-มิถุนายน 2557

ค่าจากตาราง การใช้ผลเฉลยในรู ปของสมการจะทําให้การ
วิเคราะห์ปัญหาสะดวกรวดเร็ วขึ!น ซึ• งเป็ นฟั งก์ชนั ของ 2
ตัวแปร คือ y = f(x1 , x2) คุณสมบัติของสมการผลเฉลยควร
มีดงั นี!
1. ต้องใช้เพียง 1 สมการเท่านั!นต่อผลเฉลย 1 พจน์
2. ต้องสามารถคํานวณได้ในทุกค่าของ x1 และ x2 เช่น
x2 = หรื อ x2 = 0
3. ต้องมีความแม่นยํามากและสอดคล้องเป็ นอย่างดี
กับผลเฉลยของวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์
4. สมการผลเฉลยของตัวเลขเสถียรภาพ แรงเฉื อน
สู งสุ ด และโมเมนต์สูงสุ ดของกําแพงกันนํ!า
ตัวแปรผลจากการวิเคราะห์ y มี 3 กรณี คือ
1. ตัวเลขเสถียรภาพ
$% &
)
+ )&

• = !"(

'0

2. แรงเฉื อนสู งสุ ด
•, = !"(

-./1
)
( '0 + )&)&

3. โมเมนต์สูงสุ ด
•. = !"(

(

2./1
)
2
'0 + )&)&

รู ปแบบของสมการคณิตศาสตร์ที•นาํ เสนอและสอดคล้อง
กับผลเฉลยของวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์มีดงั นี!
•=

โดย

46 11 12 2 + 43 12 2 + 45 11 12 + 42 12 + 44 11 + 41
411 11 12 2 + 48 12 2 + 410 11 12 + 47 12 + 49 11 + 1

(2)

>
= อัตราส่ วนระยะฝังกําแพงต่อความสู ง
&
)&
12 =
= อัตราส่ วนแรงเฉื อนเพิ•มตามความลึกต่อแรงเฉื อนที• ผวิ ดิ น
11 =

'0

41 − 411 = สัมประสิ ทธิ" ค่าคงที• (@AB C/BC

อนึ•ง สัมประสิ ทธิ"ค่าคงที• A1 - A11 ของแต่ละกรณี y
คือ ys, yv และ ym มีค่าแตกต่างกัน
สมการที• (2) ใช้ในการวิเคราะห์หาค่าแฟกเตอร์ความ
ปลอดภัย (FS) ของกําแพงที•สร้างไว้แล้ว โดยตัวแปรที•ตอ้ ง
รู ้ก่อนล่วงหน้าคือระยะฝังของกําแพง L และความสู งของ
ระดับนํ!า H
จากสมการที• (2) อัตราส่ วนระยะฝัง x1 ของกําแพง
สามารถหาได้ดงั นี!
11 = −

48 •12 2 + 47 •12 − 43 12 2 − 42 12 + • − 41
411 •12 2 + 410 •12 − 46 12 2 + 49 • − 45 12 − 44

(3)
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กรณี พิเศษ เมื•อตัวแปร x2 = ρH/su0 มีค่าเท่ากับ
หรื อ su0 มีค่าเท่ากับ 0 สมการที• (2) และ (3) สามารถหาค่า
ได้โดยใช้ลิมิตของฟังก์ชนั ของสมการ (2) และ (3) ดังนี!

2 →∞

1

+ $3
1 + $8

(4)

($3 − $8 #)
=
$11 # − $6

(5)

2 →∞

lim

$6
$11

1

lim # =

การหาค่าคงที• A1 - A11 ทั!งสามกรณี น! ี ผูเ้ ขียนใช้วิธี
Nonlinear Least Square Method เพื•อหาค่าที•ดีที•สุด จาก
สมการที• (6) ดังนี!
*

2

&'*','-.(.//0/ ) = &'*','-.(4(#' − 7' )2 )

(6)

'=1

โดย

#' = ผลเฉลยจากวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์
7' = ผลเฉลยจากสมการ

จํานวนข้อมูล * = 88
การตรวจสอบความแม่นยําของสมการผลเฉลยที•เสนอ
ใช้ Coefficient of Determination (R-squared), R2 จากสมการ
ที• (7)
92 =

โดย

1 − ::/.;
::<0<

(7)

*

::/.; = 4(#' − 7' )2
'=1
*

ตารางที• 1 ค่าคงที• A1 – A11 ของตัวแปร y ทั!ง 3 กรณี
y

?:@A B
;C0 + EB

?:F,G
(;C0 + EB)B

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
R2

-4.43601
-0.08319
-2.41807
10.48999
11.32770
5.09115
7.10042
4.55423
2.13275
0.87047
-0.32035
99.96%

0.09720
12.03216
-5.12803
1.97690
3.94243
11.96792
18.56341
10.14280
0.74145
-4.01657
-1.65045
99.84%

?:&,G
(;C0 + EB)B2

-0.19051
-0.19844
-1.24192
0.67674
1.80050
1.83292
5.07991
3.41832
0.01238
-1.14523
-0.86117
99.96%

สมการผลเฉลยมีความแม่นยําสู งมาก
รู ปที• 16 – 18 แสดงการเปรี ยบเทียบผลเฉลยจากสมการ
และผลเฉลยจากการวิเคราะห์ไฟไนต์อิลิเมนต์ของแต่ละ
กรณี ทั!งกรณี ตวั เลขเสถียรภาพ แรงเฉือนสูงสุ ด และโมเมนต์
สู งสุ ด จากรู ปทั!งสามนั!นจะเห็นได้วา่ สมการผลเฉลยและ
ข้อมูลของวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ พล็อตอยูบ่ นเส้น 45 องศา

::<0< = 4(#' − #>)2
'=1

ดังนั!น ค่า R2 เป็ นค่าที•แสดงถึงสัดส่ วนหรื อร้อยละ
ระหว่างผลเฉลยที•ได้จากสมการผลเฉลยและผลที•ได้จากที•
ได้จากวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์วา่ มีความสัมพันธ์กนั มากเท่าไหร่
โดยที• R2 มีค่าอยูร่ ะหว่าง 0 % - 100 % ถ้าสมการและข้อมูล
มีความสัมพันธ์อย่างดี ค่า R2 มีค่าใกล้เคียง 100 % หรื อกล่าว
ได้วา่ ยิง• ค่า R2 มีค่ามากใกล้ 100% สมการผลเฉลยก็มีความ
แม่นยําสู งมาก
ตารางที• 1 แสดงค่าคงที• A1 - A11 จากวิธี Nonlinear
least square ซึ• งขึ!นอยูก่ บั ตัวแปร y โดย Column แรกเป็ น
กรณี ของตัวเลขเสถียรภาพ Column ที•สองเป็ นกรณี ของแรง
เฉื อนสูงสุ ด และ Column ที•สามเป็ นกรณี ของโมเมนต์สูงสุ ด
อนึ•งค่า R2 ของทั!ง 3 กรณี มีค่าประมาณ 99% ซึ• งแสดงว่า
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รู ปที• 16 การเปรี ยบเทียบตัวแปร y ของตัวเลขเสถียรภาพ
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รู ปที• 17 การเปรี ยบเทียบตัวแปร y ของแรงเฉื อนสู งสุ ด

รู ปที• 18 การเปรี ยบเทียบตัวแปร y ของโมเมนต์สูงสุ ด
เกือบทุกข้อมูล ซึ•งหมายถึงเงื•อนไขของสมการและข้อมูลมี
ความสอดคล้องกันเป็ นอย่างดี หรื ออาจดูได้จากค่า R2 =
99% ใกล้เคียงกับ 100% ซึ• งเป็ นกรณี สอดคล้องสมบูรณ์

5. การประยุกต์ ใช้ งานสมการผลเฉลย
ตัวอย่ าง 1 กําหนดให้ γw = 10 kN/m3, H = 2.5 m,
L = 5 m, su0 = 15 kPa และ ρ = 0 kPa/m จงคํานวณหา FS,
Vmax และ Mmax
Step 1 หา FS โดยคํานวณหาตัวแปรไร้มิติได้ค่าต่างๆ
ดังนี!
วิศวกรรมสารธรรมศาสตร์ ปี ที• 2 ฉบับที• 1 มกราคม-มิถุนายน 2557

- x1 = L/H = 2
- x2 = ρH/su0 = 0
- หา ys = FSγw/(su0+ρH)
แทนค่าตัวแปร x1, x2 และค่าคงที• A1 – A11 ของ Column
1 ของตารางที• 1 ลงในสมการที• (2) ได้ผลคือ ys = 3.142
ดังนั!น FS = ys(su0+ρH) /γw = 1.89
Step 2 คํานวณหา Vmax และ Mmax โดยมีตวั แปรไร้มิติ
ต่างๆดังนี!
- yv = FSVmax/(su0+ρH)H
- ym = FSMmax/(su0+ρH)H2
แทนค่า FS, x1, x2 และค่าคงที• A1 – A11 ของ Column
2 และ 3 ของตารางที• 1 ลงในสมการที• (2) ผลที•ได้คือ yv =
1.632 และ ym = 1.135
ดังนั!น Vmax = yv (su0+ρH)H/FS = 32.46 kN/m
และ Mmax = ym (su0+ρH)H2/FS = 56.44 kNm/m
ตัวอย่ าง 2 กําหนดให้ γw = 10 kN/m3, H = 2.5 m,
su0 = 20 kPa, ρ = 2 kPa/m และ FS = 2 จงคํานวณหา L,
Vmax และ Mmax
Step 1 หา FS โดยคํานวณหาค่าตัวแปรไร้มิติได้ค่า
ต่างๆ ดังนี!
- x2 = ρH/su0 = 0.25
- ys = FSγw/(su0+ρH) = 2
- หา x1 = L/H
แทนค่า x2, y2 และค่าคงที• A1 – A11 ของ Column ที• 1
ลงในสมการที• (3) ได้ผลคือ x1 = 1.195
ดังนั!น L = x1H = 2.987 m เลือกใช้ L = 3 m และค่า
x1 = L/H = 3/2.5 = 1.2
Step 2 เมื•อทราบ x1 ก็สามารถคํานวณหา Vmax และ
Mmax ได้ โดยมีตวั แปรไร้มิติต่างๆดังนี!
- yv = FSVmax/(su0+ρH)H
- ym = FSMmax/(su0+ρH)H2
แทนค่า FS, x1, x2 และค่าคงที• A1 – A11 ของ Column
2 และ 3 ของตารางที• 1 ลงในสมการที• (2) ผลที•ได้คือ yv =
1.236 และ ym = 0.557
ดังนั!น Vmax = yv (su0+ρH)H/FS = 38.64 kN/m
และ Mmax = ym (su0+ρH)H2/FS = 43.52 kNm/m
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ตัวอย่ าง 3 กําหนดให้ γw = 10 kN/m3, H = 2 m, L =
5 m, su0 = 0 kPa และ ρ = 5 kPa/m จงคํานวณหา FS, Vmax
และ Mmax
Step 1 หา FS โดยคํานวณหาค่าตัวแปรไร้มิติได้ค่า
ต่างๆดังนี!
- x1 = L/H = 2.5
- x2 = ρH/su0 =
- หา ys = FSγw/(su0+ρH)
เนื"องจาก x2 = สมการที"ใช้ในการคํานวณหา ys จึง
เป็ นสมการที" (4)
แทนค่าตัวแปร x1, x2 และค่าคงที" A3, A6, A8 และ A11
ใน Column ที" 1 ของตารางที" 1 ลงในสมการที" (4) ได้ผลคือ
ys = 2.747
ดังนั!น FS = ys (su0+ρH) /γw = 1.37
Step 2 คํานวณหา Vmax และ Mmax
แทนค่า FS, x1, x2 และค่าคงที" A3, A6, A8 และ A11 ของ
Column 2 และ 3 ของตารางที" 1 ลงในสมการที" (4) ผลที"ได้
คือ yv = 4.121 และ ym = 2.640
ดังนั!น Vmax = yv (su0+ρH)H/FS = 60.00 kN/m
และ Mmax = ym (su0+ρH)H2/FS = 76.88 kNm/m

6. สรุป
งานวิจยั นี!เสนอเสถียรภาพแบบไม่ระบายนํ!าของกําแพง
กันนํ!าในดินเหนียวบนระนาบความเครี ยด 2 มิติดว้ ยวิธีไฟ
ไนต์อิลิเมนต์ จากผลศึกษาผลเฉลยเสถียรภาพของกําแพง
กันนํ!าขึ!นอยูก่ บั ตัวแปรไร้มิติต่อไปนี!
1. x1 = L/H = อัตราส่ วนระยะฝังกําแพงต่อความสู ง
2. x2 = ρL/su0 = อัตราส่ วนแรงเฉื อนเพิ"มตามความลึก
ต่อแรงเฉื อนที"ผวิ ดิน
ผลเฉลยเสถียรภาพของกําแพงกันนํ!าถูกนําเสนอใน
รู ปของตัวแปรไร้มิติต่อไปนี!
1. เสถียรภาพเชิงตัวเลข, FSγw/(su0+ρH)
2. แรงเฉื อนสู งสุ ด, FSVmax/(su0+ρH)H
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3. โมเมนต์สูงสุ ด, FSMmax/(su0+ρH)H2
Design Charts นําเสนอผลเฉลยที"ได้จากข้อมูลของ วิธี
ไฟไนต์อิลิเมนต์ในรู ปของตัวแปรไร้มิติของทุกกรณี นอก
เหนือจากนี! สมการผลเฉลยของ FSγw/(su0+ρH), FSVmax/
(su0+ρH)H และ FSMmax/(su0+ρH)H2 สอดคล้องเป็ นอย่าง
ดีกบั ข้อมูลผลเฉลยของวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ทุกกรณี โดย R2
= 99% การประยุกต์ใช้งานสมการผลเฉลยจากตัวอย่างที"
นําเสนอแสดงให้เห็นว่าสมการผลเฉลยทําให้การวิเคราะห์
และออกแบบกําแพงกันนํ!าได้อย่างแม่นยํา รวดเร็ วในทุก
กรณี และลดความผิดพลาดในการประมาณจากผลเฉลยของ
ตารางสําหรับการออกแบบ
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Abstract
Multiple-effect evaporators and crystallizers in the sugar industry operate under vacuum, which may be generated
by using direct-contact condensers. The condenser uses cooling water to condense the vapor from the evaporator or the
crystallizer, whereas a vacuum pump removes both uncondensed vapor and incondensable gases from the condenser,
which results in sub-atmospheric pressure in the system. Factors influencing the amount of vacuum that can be achieved
include the flow rate of cooling water, the water temperature, and the flow rate of mixture removed by the vacuum pump.
There has been limited analytical study of the system of evaporator and condenser. Therefore, the understanding of the
influences of these factors is mostly qualitative. This paper aims at quantifying factors influencing the performance of
the system of evaporator and condenser using the assumption that system is at thermodynamic equilibrium. Results from
this study should enable the control of vacuum in the system to be more efficient.
Keywords : vacuum, condenser, thermodynamics

1. Introduction
Many industrial processes require evaporation of
water at sub-atmospheric pressures. An example is the
evaporation process in the production of raw sugar in a
crystallizer and the last effect of a multiple-effect evaporator.
Benefits of evaporation under vacuum condition are twofold.
First, it allows the input steam to be used as a heating
medium many times before it becomes condensate. As a
result, the amount of removed water exceeds the amount
of input steam. In other words, the steam economy will be
greater than unity. Second, evaporation at a low pressure
occurs at also a low temperature, which is beneficial to the
quality of produced raw sugar.
Because the pressure of saturated vapor is a function
of temperature, the reduction of pressure can be achieved
by decreasing the vapor temperature. With sufficient
temperature reduction and the corresponding pressure
reduction, a vacuum will be created. The equipment used
for this task is a condenser. The type of condenser normally
used in sugar factories is the direct-contact condenser,
which has advantages of cheap construction and the ability
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to achieve a close approach of temperature. The directcontact condenser operates by mixing vapor with cooling
water from either spray ponds or cooling towers.
Normally, not all of the vapor is condensed by cooling
water. The remaining vapor must be removed by a vacuum
pump. In addition to removing uncondensed vapor, the
vacuum pump also removes incondensable gases. Sources
of incondensable gases are dissolved gases in cooling water,
air leaking into the crystallizer or the evaporator, and gases
dissolved or entrained in the juice or syrup. Unless removed,
the accumulation these gases will keep on rising, interfering
with the condensation process and raising condenser
pressure.
Three important factors that affect the vacuum condition
in the condenser are the cooling water temperature, the
cooling water flow rate, and the volumetric flow rate of
the vapor and gases removed by the vacuum pump. Since
the first one is uncontrollable, the control of a vacuum in
the condenser requires the control of the last two factors.
It is a common practice to vary the cooling water flow rate
in response to changing cooling water temperature. It is
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Figure 1: Inputs and outputs of direct-contact condenser
well known qualitatively that, with a fixed vacuum, required
cooling water flow increases with cooling water temperature.
The objective of this paper is to derive quantitative
relationships between condenser pressure and the three
factors that affect the pressure based on the analysis of the
steady-state operation of direct-contact condenser.

2. Description of the System
Figure 1 illustrates the operation of the direct-contact
condenser. Vapor from the evaporator and cooling water
enter the condenser, whereas tailpipe water and the mixture
of vapor and incondensable gases leave the condenser. The
type of condenser shown in Fig. 1 is the counter-flow type
because vapor flows upward, and cooling water flows
downward. An alternative condenser type is the parallelflow type, in which both vapor and cooling water flow
downward. Condenser is designed so that all vapor is
condensed with the minimum use of cooling water. Therefore,
cooling water enters in forms of jets, sprays, or water curtain
to promote mixing with vapor. Furthermore, trays or
perforated plates are installed inside the condenser to
increase the mixing time.

a simple model that can be used to study the performance
of condenser under various conditions. The analysis in this
paper is based on his work, but certain modifications are
made in the proposed model of condenser. The following
assumptions are made in the development of the model.
• The condenser is at thermodynamic equilibrium
with the evaporator and the vacuum pump.
• Pressure drop across the condenser is negligible,
since, according to Hugot [2], it is about 0.4 kPa.
• Vapor and air behave like ideal gases with constant
specific heat capacities.
• All cooling water is mixed with vapor; no cooling
water bypasses the mixing process.
• Mixing between cooling water and vapor is
homogeneous. The mixture is saturated liquid water.
• There is no droplet carry-over in the mixture of
vapor and incondensable gases at the exit of condenser.
• Thermodynamic properties of incondensable gases
and air are identical.
The schematic representation of the operation of
condenser is shown in Fig. 2. The vapor flow rate into the
condenser (mv) is the sum of vapor mixed with cooling
water (mv1) and unmixed vapor (mv2). The latter is determined
from mass balance at the exit from the condenser to the
vacuum pump.

3. Analysis of the System
There has been limited publication related to the
system of condenser and vacuum pump. Love [1] presents
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Figure 2: Mass flows in direct-contact condenser
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mv2 = me – rmv – ymc
(1)
where r is the ratio of mass of incondensable gases
to vapor mass, and y is the fraction of incondensable gases
dissolved in cooling water. The thermodynamic equilibrium
between the condenser and the vacuum pump implies that
pe =

p
1 + ( M w M a )( rmv + ymc ) mv 2

(2)

The molecular weights of water and air are, respectively, Mw = 18.00 and Ma = 28.97.
Since the vapor at the exit of the condenser is saturated,
the temperature of the mixture of vapor and incondensable
gases leaving the condenser (Te) can be determined from
the corresponding pressure (pe).
Te = −227.03 +

3816.44
18.3036 − ln ( 7.5 pe )

(3)

The energy balance equation is used to find mv1.

(4)
where cpw is the specific heat capacity of water (4.18
kJ/kg.K) and cpa is the specific heat capacity of air (1.00
kJ/kg.K). Specific heat of evaporation (hvl) and enthalpy
of saturated steam (hv) are given by Rein [3].
hvl(T) = 2492.9 – 2.0523T – 3.0752 x 10-3 T2 (5)
hv(T) = 2502.04 + 1.8125T + 2.585 x 10-4 T2 –
9.8 x 10-6 T3
(6)
The thermodynamic equilibrium at the inlet to the
condenser requires that the total pressure of the mixture is
equal to the condenser pressure (p). Therefore, the vapor
pressure (pv) may be expressed as.
pv =

p
1+ r (Mw Ma )

(7)
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The corresponding vapor temperature (Tv) can be
determined from pv using Eq. (3) because the vapor is
assumed to be saturated. Since mv = mv1 + mv2, Eqs. (1)
and (4) may be combined into
{(1+r)hvl(Tv) + r[hv(Te)–hv(Tv) – cpa(Te–Tv)]}mv =
[hvl(Tv)+hv(Te)–hv(Tv)]me + {ycpa(Te–Tc) +
(1–y)cpw(Tv–Tc) – y[hvl(Tv) + hv(Te)– hv(Tv)]}mc (8)
where mc and Tc are the mass flow rate and the temperature
of the cooling water, respectively.
The above analysis is based on the assumption that
mc is not too large because Eq. (1) indicates that mv2 may
be negative. In reality, there must be a minimum amount
vapor (mv2,min) left at the exit of the condenser because the
mixture exchanges heat with the cooling water, and the
temperature of the mixture leaving the condenser cannot
be lower than the cooling water temperature [4]. It occurs
when mc is larger than the critical value (mc,crit). Under this
situation, the amount of cooling water involved in the
mixing process is mc,crit, and the remaining cooling water
bypasses the mixing process. The expression for mv2,min is
as follows.
M
mv2,min = 




 ( rm
−1 

Ma

w

p pc

v

+ ymc , crit )

(9)

where pc is the vapor pressure corresponding to Tc.
pc =

1





exp 18.3036 −

7.5



( 227.03 + T ) 
3816.44

(10)

c

Equations (1) and (9) can now be solved for mv2,min and
mc,crit in terms of mv and me.
mv2,min = 

M w pc

M ( p − p )+ M
a

mc,crit =



y (M

c

1

w

pc


m


me
w

Ma )

(p

(11)

e

p c − 1) + 1

− rmv


 (12)


Substituting mv2,min and mc,crit from Eqs. (11) and (12), and
Te = Tc yields
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(13)
Assume that mv and pv are fixed. Equation (8) provides
a relationship among mc, Tc and me when mc < mc,crit,
whereas Eq. (13) provides a relationship between Tc and
me when mc > mc,crit. It should be noted that both equations
are nonlinear. Solutions must, therefore, be obtained by
iteration.

will, therefore, be effective only when the flow rate is less
than the critical value. An attempt to control condenser
when mc exceeds mc,crit will result in a phenomenon known
as “frozen condenser” as reported by Love [1].
In order to decrease condenser pressure after mc reaches
the critical value, me must be increased. It can be seen from
Fig. 4 that p decreases as me increases. However, the effect
of me on p is not noticeable before mc reaches the critical
value.
When the amount of cooling water supplied to the
condenser is always greater than the critical value, the

4. Results and Discussion
Values of y = 3.5 x10-5 and r = 0.003 provided by
Love [1] are used in the simulation of the operation of
direct-contact condenser according to the model described
in the previous section. Figure 3 shows the result of
simulation when mv = 5 kg/s and Tc = 35 oC. It can be seen
that p and Te decrease monotonically with mc until Te
reaches 35 oC. After that, p and Te remain constant because
mc reaches the critical value. A control system that uses
the cooling water flow rate to control condenser pressure

Figure 4: Effect of the mass flow rate exiting the condenser
(me) on the variation of condenser pressure (p)
with the mass flow rate cooling water (mc)

Figure 3: Variations of the condenser pressure (p) and the
temperature of mixture leaving the condenser
(Te) with the mass flow rate cooling water (mc)

Figure 5: Variations of critical cooling water flow rate
(mc,crit) and the corresponding condenser pressure
(p) with the mass flow rate exiting the condenser
(me)
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amount of cooling water involved in the mixing process
with vapor is mc,crit. The rest of cooling water becomes
tailpipe water. When this occurs, only the increase of me
can decrease p, as shown in Fig. 5. Also shown is the
increase in mc,crit as me increases.

until the temperature is equal to the cooling water temperature.
After that, the water flow rate exceeds the critical value,
and condenser pressure is longer affected by the water flow
rate. In order to decrease condenser pressure when water
flow rate is larger than the critical value, the vacuum pump
must remove more saturated gases.

5. Conclusions
The understanding of the operation of direct-contact
condensers has been mostly qualitative. The present study
attempts to provide quantitative explanation of how condenser
pressure are affected by factors such as cooling water flow
rate, water temperature, and the flow rate of saturated gases
removed by vacuum pump. The condenser is assumed to
be at thermodynamic equilibrium, which means that gases
at the inlet and outlet of the condenser are saturated with
water vapor. Numerical results show that increasing water
flow rate reduces condenser pressure and increases the
temperature of saturated gases removed by vacuum pump
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Abstract
Heartbleed is a major security flaw affecting many computer systems. It is easy to mount and leaves few traces. It
allows an attacker to extract a portion of the memory contents of the targeted computer, which could be either a server
or a client. Cryptography offers many tools that could have been used to mitigate the negative repercussions of this
breach. Unfortunately, evidence suggests that not many of these tools were used by servers at the time of the announcement
of Heartbleed. This paper describes what these tools are and how they could have helped. The goal is to raise awareness
so that users and system administrators alike can understand the benefits that existing, well-known cryptographic tools
have to offer to cope with practical attacks.
Keywords: public key cryptography, forward security, password-based cryptography.

1. Introduction
Heartbleed is a major security flaw affecting many
computer systems. Its existence was announced in April
2014. Since then, it has ignited much interest among diverse
groups of people, from server administrators, cryptographers,
and programmers to common users and policy makers.
Heartbleed is easy to mount and leaves few traces.
It allows an attacker to extract a portion of the memory
contents of the targeted computer, which could be either
a server or a client. The memory contents vulnerable to
exposure could include many things such as the long-lived
secret key of the server, the usernames and passwords of
the users, and other information that may be contained in
the payload being exchanged during the session.
The repercussions from the exposure of sensitive
information are often costly to address. It would have been
better if more had been done to limit the scope of damage
in the event that secrets are exposed.
Cryptography offers many tools that could have been
used to mitigate the negative repercussions of this breach.
Unfortunately, evidence suggests that not many of these
tools were used by servers at the time of the announcement
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of the attack. This paper describes what these tools are and
how they could have helped improve the situation. The
goal is to raise awareness so that users and system
administrators alike can see and understand the benefits
that existing, wellknown cryptographic tools have to offer
to cope with practical attacks.

2. Background
Heartbleed exploits a flaw in OpenSSL, an implementation
of the SSL/TLS protocol. In this section, we first discuss
in general terms the need for and the basic ideas behind
the SSL/TLS protocol.
2.1 Public key cryptography and the secure channel
Consider a typical interaction between a client and
a server. The client is often a web browser operated by
a user who would like to access resources on the server.
The server ensures that an incoming request for resources
indeed comes from a legitimate user by asking the user
to type in his or her username and the corresponding
password, which have presumably been registered with
the server prior to the current communication session. Once
the server verifies that the username and password are
Thammasat Engineering Journal, Vol. 2 No. 1, January-June 2014

correct, it allows the client to access the resources the user
is authorized for.
We should note that even though this method is neither
the only nor the best way to authenticate communicating
parties and to protect the ensuing exchanges of information
between them, it is by far the most popular and will be the
focus of this paper.
THE KEY-THEN-DATA-EXCHANGE APPROACH. Since
the username-password pair that a user sends to a server
is the information advantage that distinguishes a legitimate
user from someone without authorization for the requested
resources, it should not be sent over the public network in
the clear, lest it be easily captured by packet sniffers. A
secure channel for transmission is needed. For the purposes
of this paper, we can conceptually regard a secure channel
as a pipe between two parties in which data being exchanged
through the pipe are encrypted and authenticated. (It has
long been accepted that “encryption without integrity
checking is all but useless” [6].)
Given that symmetric-key cryptosystems are much
more efficient than public-key ones, the bulk of the data
exchange is almost always implemented with symmetrickey cryptographic primitives. However, requiring that
every pair of client and server on the Internet possesses
a shared secret key (a bitstring known only to the two of
them and none others) before they can securely communicate
is clearly impractical.
In practice, public-key cryptography is used to address
this problem. A party holds a pair of public and secret keys
which are generated in such a way that
– if the public key is used to encrypt a message to
obtain a ciphertext, the secret key can be used to
decrypt the ciphertext, and
– if the secret key is used to sign a message, the
public key can be used to verify the signature.
There can be many other properties depending on the
cryptosystems in question, but these two are the most wellknown. For the purpose of building a secure channel between
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two parties, public-key cryptography is used to obtain a
shared secret key between the parties, a process known
as key exchange (KE). Bootstrapping from the public-secret
key pairs of the participants, a key exchange protocol allows
the two parties to arrive at a shared secret known only to
them even if an adversary may, at the very least, observe
the entire sequence of exchanges during the protocol’s
execution.
Currently, the most common kind of key exchange
used in practice authenticates only one of the participants,
namely the server. Specifically, after completing the key
exchange protocol with a server, the client can be somewhat
confident that the server is who it claims to be while the
server has no idea who the client is. In most cases, the
identity of the client is ascertained after the key exchange
protocol completes via the submission of an appropriate
username- password pair during the data exchange.
The level of confidence that the client can have about
the identity of the server after the completion of the key
exchange protocol depends on the quality of the certificate
that the server uses. Essentially, a certificate is a bundle
of data about its owner. Its main role is to bind the owner’s
public key and its name together. Other relevant information
is included, for example, the expiration date of the certificate
and the issuer’s name. The binding is implemented via
digital signatures. Specifically, the authenticity of a certificate
is asserted by its issuer by having the latter sign it. A client
who is in possession of a server’s certificate can check
whether the certificate is trustworthy by verifying the
accompanying digital signature under the public key of
the issuer, thus creating a chain of trust: the client who
starts out trusting the authenticity of the issuer’s public key
can now trust the authenticity of the server’s public key.
Therefore, the certificate of an entity is only as
trustworthy as the certificate of its issuer. Two important
consequences of this trust dependency are the following.
– Once the secret key corresponding to the public
key contained in the certificate of the issuer is
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exposed, none of the certificates signed by the
issuer after the exposure can be trusted.
– Care must be taken when a self-signed certificate
is used. A self-signed certificate is one for which
the issuer and the certificate owner are the same
entity. Hence, in effect, a self-signed certificate
that asserts that a particular public key pk truly
belongs to an entity A says that we should believe
that A owns pk simply because A says so. Clearly,
asking for an entity to vouch for its own trusthworthiness is in general not a good idea.
We remark that scenarios in which self-signed
certificates are useful exist. (For example, an
administrator in an enterprise network can manually
install the self-signed certificate of a server in the
enterprise on the employees’ computers so as to
allow client programs to be able to verify the
authenticity of the certificate.) Nonetheless, in
general, self- signed certificates should be employed
carefully and minimally or be avoided altogether.
We emphasize that trusting that a public key belongs
to an entity simply means that we believe that the owner
of the public key knows the secret key corresponding to
the public key. In a system in which a break-in has not
occurred, this means that the only entity that knows the
secret key should be the owner of the matching public
key. In contrast, in the event of a breach, the assertion that
the public key truly belongs to its owner becomes beside
the point because an adversary may now also have the
secret key. The information advantage that previously had
distinguished the legitimate owner of the public key from
the adversary has vanished.
PROTECTING WEB COMMUNICATION VIA SSL/TLS.

The Transport Layer Security (TLS) protocol is the successor
of the Secure Socket Layer (SSL) protocol. Most web
servers that support secure communication (that is, in simple
terms, ones that allow clients to connect to them with the
prefix https://...) support both protocols. We do not distinguish
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between the two in our discussion in this paper and simply
refer to the SSL and the TLS protocols collectively as SSL/
TLS.
Consider the interaction between a client and a server
using the key-then-data-exchange approach discussed
above. When the interaction is performed via the SSL/TLS
protocol, the key exchange part corresponds to the handshake
protocol while the data exchange part corresponds to the
record protocol. As in any real implementation of a
cryptographic protocol, there are many tasks to be performed
other than the main ones that the protocol is designed to
accomplish. For example, in this case, the main tasks are
key exchange and data exchange, but SSL/TLS must also
allow the participants to negotiate which cryptographic
algorithms and protocols (and which of the available
versions) they would like to use for the key negotiation
(e.g. Diffie-Hellman, Elliptic Curve Diffie-Hellman, etc.)
and data exchange (AES CBC, AES GCM, etc.).

3. The Heartbleed Attack
There are many implementations of SSL/TLS. One
of the most popular implementation is the open source
library called OpenSSL [22]. The Heartbleed breach is
due to a bug, which we will refer to simply as the Heartbleed
bug, in widely-adopted versions (namely, versions 1.0.1
through 1.0.2beta) of this library [23].
THE CAUSE. The Heartbleed bug was borne out of the
need to prevent the connection between a client and a server
from getting prematurely torn down during a session.
Although SSL/TLS operates over the Transmission Control
Protocol (TCP), which is connection-oriented, and thus
needs not be concerned with this problem, the Datagram
Transport Layer Security (DTLS) protocol, whose goal
is to achieve similar security guarantees as SSL/TLS over
datagram protocols, does. In response to this need, the
Heartbeat Extension was proposed in RFC 6520 as a
protocol for keeping connections alive for both DTLS and
TLS [18]. As it happened, in an attempt to check for the
Thammasat Engineering Journal, Vol. 2 No. 1, January-June 2014

“heartbeats” of the participants during the session so as
to keep the current connection alive, an OpenSSL developer
inadvertently introduced the Heartbleed bug [17].
THE HEARTBLEED BUG. Suppose a client sends a
server a Heartbeat Request and expects a Heartbeat Response
to be returned. RFC 6520 describes what must happen.

In a normal situation, the client would send the server
a payload (e.g. a string “hello”) and the corresponding size
(e.g. 5 bytes). (A fixed-size, random padding is also sent,
but this padding is inconsequential with respect to the
Heartbleed bug.) In an attack, however, the adversary sends
a Heart-beatRequest that contains a small payload along
with a purported size that is larger than the actual size of
the payload. This attack works because the code that deals
with the HeartbeatRequest simply trusts that the purported
size is correct and du- tifully copies and returns the data
in its memory, starting at the pointer to the received payload,
for the amount specified by the purported size which can
be as large as 64K bytes [18]. Thus, when an attacker sends
a small payload and a large purported size, it gets back
not only the payload it has sent but also the data that reside
in the server’s memory immediately after the payload ends,
for the number of bytes specified by the size parameter.
It is the extraneous data returned here that is the crux of
the vulnerability. For example, it has been demonstrated
that the targeted server’s long-term secret key can be
obtained through this attack [21].
Not surprisingly, attacks exploiting the Heartbleed
bug are effective against both servers and clients. Some
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have termed a Heartbleed attack against clients Reverse
Heartbleed [2]. In particular, an attacker can set up a
malicious server and trick a user to establish an SSL/TLS
connection to it. Once the connection is established, the
server can send a malicious Heartbeat-Request to the client
and extract a portion of the client’s memory contents. In
effect, this variation of the Heartbleed attack adds power
to garden-variety phishing scams.
Although Reverse Heartbleed is a simple variation
of Heartbleed, its attack surface is much larger than that
of Heartbleed for many reasons. First, clients can run on
many platforms, ranging from home computers and mobile
devices to embedded systems. This means that patching
clients is much more challenging compared to patching
servers. Second, client systems are often less well-maintained,
and maintenance is often done by end users. This means
that vulnerabilities may be undetected or neglected for
years. Considering the prevalent use of computing devices
in this day and age, Reverse Heartbleed may end up doing
more damage over a longer period of time than Heartbleed
itself.

4. Repercussions of Heartbleed
Once an adversary is able to get a portion of the
memory contents of the target, the amount and the kind of
damage it can inflict can be large and varied. Mitigation
and prevention depend on what kind of information the
adversary has obtained from the memory.
A LONG-TERM SECRET KEY IS STOLEN FROM MEMORY.
One of the most feared situations is that adversary A has
obtained the server’s long-term secret key sks from the
server’s memory. Clearly, any server that has been afflicted
by the Heartbleed bug must, at the very least, change its
longterm secret key. In this section, we discuss additional
problems and approaches to mitigation that also need to
take place.
Breaking KE. The long-term secret key is used in
the key exchange protocol, in which the server’s identity
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is authenticated and a session key K is established. If A has
captured the protocol flows during the key exchange process,
then an adversary may be able to use sks to obtain K . Armed
with K , the adversary can decrypt any ciphertext that it
has captured in the past for this session. A cryptographic
tool that, if it had been used from the beginning, could have
prevented A from obtaining K is called a forward-secure
key exchange protocol. This type of protocol is described
in Section 5.1.
Forging certificates. Once armed with sks, the adversary
A can sign anything it would like to on behalf of the server.
Consequently, any signature purported to be that of the
server should no longer be trusted as having been generated
by the server. Unfortunately, this includes any certificate
that the server has already issued. Therefore, any certificate
in the chain downstream from that issued by the server
whose secret key has been compromised must be revoked,
an undesirable process that incurs a large overhead. A
cryptographic tool that could have eliminated the need for
certificate revocation is a forward-secure signature scheme.
This type of scheme is described in Section 5.2.
Forging signatures on documents. The authenticity
of documents that the server has signed so far using the
compromised sks can no longer be trusted. As with certificates,
a tool to address this problem is a forward-secure signature
scheme.
We should note that although the problems mentioned
throughout this section focus on what happens to servers,
many are also applicable to clients. It bears repeating that
even users that do not run servers may be affected by the
Heartbleed bug. Through a Reverse Heartbleed attack, a
user who has been tricked into making a SSL/TLS connection
to a malicious server mounting the attack could end up
with his or her long-term secret key stolen. Any application
that uses this compromised secret key would be affected.
For example, if the secret key is also used for signing digital
documents, all previously generated signatures would no
longer be trustworthy. Forward- secure signatures can help
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address this particular problem.
CREDENTIALS ARE STOLEN FROM MEMORY.
If an adversary can obtain certain credentials directly from
memory, the damage depends on how the credentials are
to be used. We discuss the two most common types of
credentials here.
Username and password. Although this information
allows the adversary to log in as a legitimate user to the
targeted services, in practice the damage resulting from
the exposure of a user’s password is often not limited to
only the services currently under attack. The reason is that
many users reuse their passwords for many different
services, consequently rendering those services vulnerable
also. A cryptographic tool that could have helped prevent
this is password-based authenticated key exchange described
in Section 5.4.
Credit card number and other info. If an adversary
can get all of the information necessary to charge a credit
card in an online transaction (in general, this includes
the credit card number, the last three digits of the sequence
of numbers on the back of the card, and the expiration
date), then it can charge any purchases to the card at will,
until the card is cancelled. A cryptographic tool that could
have helped prevent this is limited-use credit card numbers.
Such numbers are described in Section 5.5.
A PSEUDORANDOM NUMBER GENERATOR
SEED IS STOLEN FROM MEMORY. Most programs
that implement secure functionality need to use randomness.
One of the most common ways to programmatically generate
randomness is to use a pseudorandom bit generator (PRG).
This primitive requires that a seed, a short sequence of
random bits, is given as an input so that a longer sequence
of pseudorandom bits can be deterministically computed
and output. If the output is computed deterministically
without using any secrets (such as hidden state or a secret
key), then anyone in possession of the right seed can easily
compute the output.
If the stolen seed had been used to generate a session
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key, then the adversary can use the seed to compute the
session key then decrypt any ciphertext it has collected for
this session. A cryptographic tool that could have addressed
this is a forward- secure pseudorandom bit generator. Such
generators are described in Section 5.3.
A SESSION TICKET IS STOLEN FROM MEMORY.
A session ticket key is used to protect a session ticket
containing state information about the current connection
so that the server can resume a SSL/TLS session without
performing the full handshake, thus reducing the server
load. If a session ticket key is stolen, then an adversary can
(1) decrypt previously-issued session tickets and (2) generate
new session tickets. For the first threat, since session tickets
contain state information about a session, the potential
damage depends on what the server decides to include in
a ticket. The second threat, however, is unlikely to be
much of an issue since session ticket keys are often freshly
generated at server reboots.
Clearly, there are other types of information that, once
stolen from memory, can cause damage to the victim. We
only consider the ones mentioned above since they have
the most damaging repercussions.
A CAVEAT. Although there are many types of
sensitive data that, once stolen, can lead to extensive
damage as discussed above, we emphasize here that, in
general, it is not a simple matter for an attacker to successfully
pick and choose the type of data to steal at will. In fact,
when the Heart- bleed bug was first discovered, the initial
impression among security experts was that a server’s
long-term secret key could not be stolen through Heartbleed,
although, as it happened, this impression was quickly
proven to be false [20]. Given the level of sophistication
required of an adversary to ensure that the desired data
end up residing in the appropriate region of the memory
in order to mount the attack, it would be arguably much
simpler and more fruitful for an attacker to instead resort
to social engineering attacks such as phishing.
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5. Prevention through Cryptography
In this section, we discuss what could have been: what
kinds of damage could be mitigated if certain types of
cryptosystems had been deployed. Although it is no secret
that these cryptosystems exist and that they could help
tremendously in the event of secret exposure such as the
Heartbleed attack, the fact, unfortunately, is that most
systems do not deploy these cryptosystems.
Also, as seen in the previous section, many of the
cryptographic tools we mention are forward-secure primitives. In terms of exposure-resilient cryptographic tools,
we limit the scope of this paper to these primitives for
brevity and simplicity. However, we point out here that
forward security is not the only technique that can deal
with exposure of secrets. Other tools include key-insulated
cryptosystems [14], intrusion-resilient cryptosystems,
threshold cryptosystems [11, 12], and proactive cryptosystems
[15]. The first two groups require an additional computational
device to achieve some weaker forms of security before
and after the secret exposure, rather than only before the
exposure as is the case with forward security. The last two
groups require that multiple (usually more than two) parties
work closely together when carrying out a task. These
tools are also valid alternatives for dealing with Heartbleed. They are, however, likely to be more complicated
to set up in practice compared to forward-secure cryptosystems
since they require additional coordination between a server
and a helper device or between multiple servers.
5.1 Forward-secure key exchange
The helpful guanrantee with forward-secure key
exchange is that an adversary who obtains the server’s
long-term secret key at time t still would not know any
session key that was generated before time t.
The most popular KE protocol for SSL/TLS among
server system administrators is the RSA-based KE protocol.
In this protocol, the client chooses a value for the session
key K, encrypts K with the server’s public key pk, then
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sends the result to the server. Upon receiving this result,
the server decrypts it using the long-term secret key sk to
obtain K. Consequently, RSA-based KE protocol does not
offer forward security: if the long-term secret key sk becomes
exposed at some point, an adversary who has captured the
data exchanged between the client and the server in the
past can use sk to decrypt the appropriate segment of the
protocol flows to obtain K and can in turn use K to decrypt
the data encrypted with K.
In contrast, the KE protocol implemented for OpenSSL
that is forward secure is the Diffie-Hellman Ephemeral
(DHE) protocol [13]. Unfortunately, this protocol is not
popular among system administrators. The most commonly
cited reason is the claim that it is too computationally
intensive. DHE is based on the basic Diffie-Hellman key
exchange protocol shown in Fig. 1. The session key obtained
at the end of the protocol is K.
The basic protocol shown in Fig. 1 does not keep
adversary A from pretending to be the client or the server.
For example, A can pretend to be a server “S” by simply
engaging in the protocol exchanges with the client using
“S” as its name. Digital signatures is used to address this
problem: the server signs its protocol flow using its longterm secret key; the client then verifies, using the server’s
public key, that the protocol flow it receives has indeed
been generated by the server.

Fig. 1. The basic Diffie-Hellman key exchange. The cyclic
group G generated by g is of order m. We make
G, g, and m public. The notation s S means
the value assigned to s is chosen uniform randomly
from the set S. An arrow denotes an assignment.
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5.2 Forward-secure digital signatures
As previously discussed, when a long-term secret key
sk is exposed, the authenticity of all signatures purportedly
generated using sk can no longer be trusted. This includes
all certificates signed by the owner of sk. They must now
be revoked. This problem can be addressed via forwardsecure digital signatures.
In a forward-secure digital signature scheme [3],
time is divided into periods, e.g. months, days, or weeks.
The forward security guarantee is that, despite a long- term
secret key exposure at time period t, signatures generated
before t can still be trusted while those generated during
and after t cannot be. The crux lies in the deterministic key
update algorithm. Suppose that initially the server’s secret
and public keys are sk and pk, respectively. At each time
period, sk gets updated while pk remains fixed. Since pk
is unchanged, anyone can verify signatures using the single
value of pk regardless of which time period the signature
was generated. The secret key update algorithm is designed
to be easily computed going forward (e.g. from time period
t to t + 1) but difficult to go backward (e.g. from t + 1 to
t). Consequently, if adversary A obtains skt, it can generate
signatures on behalf of the server for time periods after t
but not before (assuming that the secret keys for the time
periods before t have been properly erased). Thus, certificates
that have been issued (i.e. signed) before t remain trustworthy,
and revocation can be avoided.
5.3 Forward-secure pseudorandom bit generator
Originally proposed by Bellare and Yee [5], a forwardsecure pseudorandom bit generator (FS PRG) takes a state
and returns the next state and the output. The way it is used
is the following. The initial state is taken to be the original
random seed. When a pseudorandom bits is needed, one
invokes the PRG to update the seed and to obtain the
pseudorandom bits to be used. The security guarantee is
that, if adversary A obtains the current state s, it still would
not be able to distinguish pseudorandom bitstrings that
Thammasat Engineering Journal, Vol. 2 No. 1, January-June 2014

have been output prior to the exposure of the seed from
outputs of a random function. This implies that, at the very
least, A must not be able to obtain the states in the time
periods prior to the exposure.
In a Heartbleed attack, if an adversary A obtains the
current seed that is used by other cryptographic algorithms,
for example to generate the session key, it can of course
compromise the security of the current session. But if an
FS PRG is used, A would not be able to derive the session
keys for time periods prior to the break-in, thus leaving the
security of these sessions intact.
5.4 Password-Based Authenticated Key Exchange
As discussed, since most clients do not have certificates,
the most common authentication mechanism often involves
the user sending his or her username and password to the
server via SSL/TLS. In a Heartbleed attack, if adversary
A obtains the username and password of a user from the
server’s memory, the user has no recourse other than to
change the password.
If a password-based authenticated key exchange
(PAKE) protocol is used, the user would not need to send
the username and password over to the server and yet be
able to establish a secret session key. In a PAKE protocol,
the server and the user initially share a secret password
pw, perhaps through a registration protocol or through
out-of-band communication. Then, after the protocol
completes, the user and the server end up with a secret
session key. Many PAKE protocols have been proposed
over the years. See for example [1, 4, 7–10].
5.5 Limited-use credit card numbers
A credit card number is a valuable piece of information.
One can make purchases by giving a store a credit card
number along with other accompanying information such
as the appropriate expiration date and a “card security code”
or a “card verification code,” a 3-digit code found on the
actual credit card itself. In an online purchase, all these
pieces of information are sent to the server of the merchant.
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If the server is under a Heartbleed attack at the time the
transaction occurs, an adversary can obtain this information
from the server’s memory.
Efforts have been made to limit the damage caused
by credit card number exposure by limiting how long or
how often a single credit card number can be used. These
credit card numbers are sometimes called disposable credit
cards. There are many approaches to implement this concept
[16, 19, 24]. We discuss one simple example here. Rubin
and Wright [16] propose that a user and his or her card
issuer share a secret key K and use it to authenticate and
encrypt the credit card number along with the rest of the
authorizing information and restrictions regarding the
current purchase. The resulting ciphertext C can be used
in place of the credit card number during purchases.
We emphasize that in this case the information needs
to be both authenticated and encrypted. Secrecy is necessary
because the card number and other information must be
kept secret. Authenticity is necessary because C is used
as a token, and a token that can be minted by anyone,
including in particular an adversary, is not very useful.
Furthermore, a scheme such as this needs a way to
prevent a replay attack in which an adversary can simply
capture the token C and simply reuse it to make other
purchases. Including timestamps and other purchase-related
information into the payload to be authenticated and
encrypted can address this problem. Rubin and Wright
further discuss this issue in [16].
We note here that, just like any other technical solution
to real-world problems, there are usability issues associated
with disposable credit cards. Consequently, more than a
decade after their conception, they are still not prevalent.

6. Conclusion
Over the years, secret exposures have become frequent
to a point where we should consider them to be common
occurrences rather than rare events. Mechanisms that can
mitigate secret exposures are of more importance now than
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ever. Cryptographers must forge ahead and come up with
practical and efficient methods to deal with secret leakage.
Practitioners must consider proposals that may at first
glance seem esoteric and give security the high priority it
deserves.
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บทคัดย่ อ
ขยะเป็ นปั ญหาสําคัญในทุกท้องถิ!น ที!ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ทุกคนอย่างหลีกเลี!ยงไม่ได้ โดยทัว! ไปสังคมเมืองและ
สังคมบริ โภคนิยม จะมีการทิ"งขยะมากกว่าสังคมชนบทหรื อสังคมที!มีการพึ!งพาตนเองสูง บทความวิชาการนี"นาํ เสนอปัญหา
และรู ปแบบการจัดการขยะของเทศบาลนครภูเก็ต ซึ!งเป็ นเมืองท่องเที!ยวที!ได้รับการยอมรับว่ามีการจัดการขยะดีที!สุดแห่ง
หนึ!งในประเทศไทย และสามารถใช้เป็ นต้นแบบให้กบั จังหวัดอื!นได้ หลังจากที!ภเู ก็ตประสบปัญหาขยะล้นเมืองนั"น แนวทาง
การแก้ปัญหาที!เทศบาลนครภูเก็ตใช้คือ การกําจัดขยะแบบผสมผสาน ซึ! งประกอบด้วย 4 ขั"นตอน ได้แก่ การลดปริ มาณที!
แหล่งกําเนิด (source reduction) การนํากลับมาใช้ใหม่ (recycling) การแปลงรู ปของเสี ย (waste transformation) และการ
ฝังกลบ (land filling) ในด้านการแปลงรู ปของเสี ยด้วยการเผานั"น จังหวัดภูเก็ตถือเป็ นแห่งแรกในประเทศไทยที!ใช้วธิ ีการ
ร่ วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private Partnership, PPP) โดยกระทําในลักษณะให้เอกชนลงทุนก่อสร้าง
และบริ หาร (Build-Own-Operate-Transfer, BOOT) โครงการนี"ให้สิทธิภาคเอกชนในการบริ หารจัดการโรงเตาเผาขยะ
เป็ นเวลา 14 ปี 7 เดือน วงเงินลงทุนรวมไม่เกิน 1000 ล้านบาท เอกชนจะมีรายได้จากค่ากําจัดขยะและการจําหน่ายไฟฟ้ า
ให้กบั การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค โดยใช้ความร้อนที!ได้จากการเผาขยะไปผลิตกระแสไฟฟ้ าพลังงานทดแทน โครงการใน
ลักษณะนี"เป็ นการเพิม! บทบาทให้หน่วยงานเอกชนเข้ามามีส่วนร่ วมกับรัฐบาล ช่วยเพิม! ประสิ ทธิภาพการทํางาน และลดข้อ
จํากัดด้านงบประมาณการลงทุน ภายใต้เงื!อนไขการกํากับดูแลที!เหมาะสม
คําสําคัญ : การจัดการขยะแบบผสมผสาน เทศบาลนครภูเก็ต การร่ วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

Abstract
Waste is an important problem in all local areas affecting everyone. In general, urban society and consumerism
society tend to generate greater amount of waste than self-reliant rural society. This article presents waste problems and
waste management of Phuket municipal authority which is recognized as one of the best waste management authority
in Thailand. The case study can be used as an example for other provinces. After Phuket faced the problem of excessive
wastes, the municipal authority employed an integrated waste management system consisting of 4 steps: source reduction, recycling, waste transformation, and land filling. In terms of waste transformation by combustion, Phuket is regarded as the first province in Thailand which employs a public private partnership (PPP) scheme. It uses the BuildOwn-Operate-Transfer (BOOT) system which gives a private company the right to manage the incineration plant for 14
years and 7 months within a budget not exceeding 1000 million baht. The company will earn its income through waste
treatment fee and selling electricity to the Provincial Electricity Authority. The heat generated from incineration is used
to generate electricity. This type of scheme gives chance to private sector to participate in a government project. It should
help to enhance project efficiency and overcome the problem of government budget limitation.
Keywords: Integrated solid waste management, Phuket Municipal Authority, Public Private Partnership (PPP)
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2546 – 2555 จังหวัดภูเก็ตประสบปัญหาขยะล้นเมือง ปริ มาณ
ขยะมูลฝอยที•ตอ้ งกําจัดมีมากกว่าขีดความสามารถในการ
รองรับของระบบกําจัดขยะ นอกจากนั!นทางจังหวัดยังขาด
การการสนับสนุนอย่างพอเพียงจากรัฐบาลในการปรับปรุ ง
ประสิ ทธิ ภาพของระบบกําจัดขยะ ปั ญหาดังกล่าวเข้าขั!น
วิกฤติจนเกิดเหตุการณ์ที•น! าํ ชะขยะจากบ่อฝังกลบไหลลงสู่
ทะเล สร้างความเสี ยหายต่อชุมชนใกล้เคียง ทําให้ปลาใน
กระชังที•ชาวบ้านเลี!ยงไว้ตายจนหมด และส่ งผลกระทบต่อ
สิ• งแวดล้อม
ตารางที• 1 แสดงอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี•ยใน
จังหวัดภูเก็ต ในปี พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2556 จากตารางดัง
กล่าวจะเห็นว่าปริ มาณขยะมูลฝอยเพิ•มสู งขึ!นทุกปี โดยใน
ปี 2556 มีมากถึง 661ตัน/วัน และเมื•อพิจารณาอัตราการเกิด
ขยะต่อหัวพบว่าอัตราการเกิดขยะมูลฝอยก็สูงขึ!นโดยลําดับ
เช่นเดียวกัน โดยในปี 2556 อัตราการเกิดมูลฝอยเฉลี•ยต่อ
คนต่อวันมีค่า 1.79 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน อัตรานี!สูงกว่าค่า
เฉลี•ยของประเทศไทย คือ 1.03 กก./คน/วัน และสู งกว่าค่า

เฉลี•ยอัตราการทิ!งขยะของชาวญี•ปุ่น (1 กก./คน/วัน) แต่ต•าํ
กว่าสังคมอเมริ กนั ซึ• งทิ!งขยะโดยเฉลี•ยวันละ 2 กก/คน (คม
ชัดลึก 2557) เนื•องจากสังคมอเมริ กาเป็ นสังคมบริ โภคนิยม
และมีพฤติกรรมการใช้จ่ายฟุ่ มเฟื อย ทั!งนี!กล่าวได้วา่ ปริ มาณ
การทิ!งขยะมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริ โภคของ
มนุษย์
รู ปที• 1 แสดงแนวโน้มของอัตราการเพิ•มของขยะใน
จังหวัดภูเก็ต ซึ• งรวบรวมโดยศูนย์กาํ จัดขยะมูลฝอยจังหวัด
ภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต จากภาพด้านบนจะเห็นว่าทาง
เทศบาลได้แยกองค์ประกอบของขยะชุมชนออกเป็ น 4 ส่ วน
ตามสภาพการณ์จดั การขยะของเทศบาลที•เกิดขึ!นจริ ง ได้แก่
ขยะย่อยได้ ขยะขายได้ ขยะอันตราย และขยะทัว• ไป จาก
การเก็บข้อมูลเฉลี•ยในช่วงปี พ.ศ. 2549-2556 พบว่าขยะ
ย่อยได้ (หมายถึงขยะอินทรี ยท์ ี•สามารถย่อยสลายได้) มี
สัดส่ วนมากที•สุดคือ 65 % ส่ วนขยะขายได้ หมายถึง ขยะ
ที•มูลค่าในด้านการรี ไซเคิล เช่น กระป๋ อง กระดาษ ขวด
พลาสติก เป็ นต้น ขยะประเภทนี!มีสดั ส่ วนรองลงมา คือ 21%
ในทางปฎิบตั ิจริ งขยะประเภทนี!มกั ถูกเก็บไปขายโดยซาเล้ง
หรื อผูค้ า้ ขยะรายย่อย จึงไม่เกิดภาระแก่เทศบาลในการคัด
แยก ส่ วนขยะอันตรายมีอยูป่ ระมาณ 0.02 % เป็ นขยะที•ก่อ
ให้เกิดมลพิษต่อสิ• งแวดล้อม เช่น แบตเตอรี ขยะประเภทนี!
จําเป็ นต้องได้รับการกําจัดอย่างถูกวิธีเพือ• ไม่ให้เกิดอันตราย

ตารางที• 1 อัตราการเกิดมูลฝอยเฉลี•ยของจังหวัดภูเก็ต
ปี พ.ศ.
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556

ปริ มาณมูลฝอยทั!งหมด
จํานวนประชากร
(ตัน/วัน)
ตามทะเบียนราษฎร์ (คน)
429
300,737
513
315,498
530
327,006
520
335,913
526
345,067
549
353,847
603
358,819
661
369,522

เฉลี•ย

อัตราการเกิดมูลฝอย
(กก./คน/วัน)
1.43
1.63
1.62
1.55
1.52
1.55
1.68
1.79
1.60

ที•มา ข้อมูลจํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
วิศวกรรมสารธรรมศาสตร์ ปี ที• 2 ฉบับที• 1 มกราคม-มิถุนายน 2557
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รู ปที• 1 การคาดการณ์ปริ มาณขยะมูลฝอย จังหวัดภูเก็ต ระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2570
(ที•มา สมใจ สุ วรรณศุภพนา และคณะ, 2557, น 34)
ต่อสิ• งแวดล้อม
จากรู ปจะเห็นว่าการเกิดขึ•นของขยะมูลฝอยมีปริ มาณ
สู งขึ•นทุกปี และมีแนวโน้มที•จะเข้าสู่ วิกฤติในอนาคตอัน
ใกล้ ในปี พ.ศ. 2557 มีการคาดการณ์ไว้ที• 694 ตันต่อวัน
เมื•อพิจารณาอัตราการเพิม• ของขยะในเกาะภูเก็ตในรอบ 9 ปี
ที•ผา่ นมา อัตราการเกิดขยะมูลฝอยโดยเฉลี•ยมีค่าสู งถึงร้อย
ละ 7.3 ต่อปี อัตราดังกล่าวถือว่าสู งมากเมื•อพิจารณาจาก
จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ เนื•องจากผูก้ ่อให้เกิด
ขยะประกอบด้วยประชากรหลายส่ วน ได้แก่ประชากรตาม
ทะเบียนราษฎร์ ประชากรแฝงและนักท่องเที•ยว และเป็ นการ
ยากที•จะประเมินประชากรแฝงและนักท่องเที•ยวได้อย่าง
แม่นยํา
จากปั ญหาขยะล้นเมืองดังกล่าว ก่อให้เกิดความร่ วม
มือระหว่างเทศบาลนครภูเก็ตกับองค์กรปกครองส่ วนท้อง
ถิ•นอื•นๆในจังหวัด โดยมีการจัดตั•งคณะกรรมการบริ หาร
จัดการขยะมูลฝอย และกําหนดรู ปแบบการจัดการขยะแบบ
ผสมผสานที•มีท• งั การลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะ
ณ แหล่งกําเนิด ในการจัดการขยะนั•นทุกองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ•นจะต้องร่ วมรับผิดชอบค่ากําจัดขยะ ส่ งเสริ มการ
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ลด คัดแยก และนําขยะกลับมาใช้ประโยชน์ โดยอาศัยการ
มีส่วนร่ วมของเครื อข่ายภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม
นอกจากนี•ยงั มีการศึกษาเทคโนโลยีที•เหมาะสมในการกําจัด
และเพิ•มมูลค่าของขยะโดยมีการเก็บคืนพลังงานและการ
แปรรู ปเพื•อนํากลับมาใช้ใหม่

3. รู ปแบบการจัดการขยะแบบผสมผสาน
องค์การพิทกั ษ์ส•ิ งแวดล้อมแห่ งสหรัฐอเมริ กา (U.S.
Environmental Protection Agency; U.S. EPA) ได้นาํ เสนอ
วิธีการจัดการของเสี ยแบบผสมผสาน (Integrated Solid
Waste Management; ISWM) โดยประกอบด้วย 4 ขั•นตอน
เรี ยงลําดับความสําคัญจากมากไปน้อยดังนี• การลดปริ มาณ
ที•แหล่งกําเนิด (source reduction) การนํากลับมาใช้ใหม่
(recycling) การเผาของเสี ย (waste combustion) และการฝัง
กลบ (land filling) อย่างไรก็ตามเพือ• ให้ครอบคลุมการจัดการ
มูลฝอยได้มากขึ•น Tchonanoglous (1993) ได้ใช้คาํ ว่า การ
แปลงรู ปของเสี ย (waste transformation) แทนคําว่า การเผา
ของเสี ย (waste combustion) เนื•องจากคําว่าการเผาให้ความ
หมายที•แคบกว่า
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สําหรับเทศบาลนครภูเก็ตนั!น รู ปแบบการจัดการขยะแบบ
ผสมผสาน เริ• มจากการรณรงค์ให้ชุมชนและผูป้ ระกอบการ
ลดปริ มาณขยะที•แหล่งกําเนิด ผ่านทางเครื อข่ายมูลนิธิเพื•อ
สิ• งแวดล้อมเมืองภูเก็ต เครื อข่ายนี! ทาํ หน้าที•รณรงค์สร้าง
จิตสํานึกในการลด คัดแยก และนําขยะกลับมาใช้ประโยชน์
มีการรวบรวมปราชญ์ทอ้ งถิ•น ภูมิปัญญาชาวบ้าน สร้าง
บุคลากรและแหล่งเรี ยนรู ้สาํ หรับเป็ นต้นแบบให้กบั สถาน
ประกอบการต่างๆในการลดและคัดแยกขยะ นอกจากนี!
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ•น (อปท.) ทุกแห่งในจังหวัดยัง
ส่ ง เสริ ม ให้มี ก ารจัด ตั!ง เครื อ ข่ า ยอาสาสมัค รพิ ท กั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ• งแวดล้อมหมู่บา้ น (ทสม.) เพื•อ
เป็ นแกนนําในการให้ความรู ้ความเข้าใจกับประชาชน นอก
เหนือจากนี!อปท.ยังมีนโยบายจัดตั!งศูนย์คดั แยกขยะชุมชน
มีการจัดรถเก็บขนขยะแยกประเภท และกําหนดวันเวลาการ
จัดเก็บขยะที•ชดั เจน รวมทั!งส่ งเสริ มการนําขยะมาทํานํ!าหมัก
และปุ๋ ยชีวภาพ มาตรการคัดแยกขยะเปี ยกออกจากขยะ
แห้งตั!งแต่ตน้ ทางเป็ นเรื• องสําคัญมาก เพราะขยะส่ วนใหญ่
ที•เข้ามาในระบบเป็ นขยะอินทรี ยม์ ากถึง 60 % รองลงมา
เป็ นขยะพลาสติก หากมีการคัดแยกขยะเปี ยกออกตั!งแต่
ต้นทางจะช่วยเพิ•มประสิ ทธิภาพของเตาเผา ช่วยลดปั ญหา
การเกิดไดออกซิ นเนื•องจากการเผาไหม้ไม่ได้อุณหภูมิสูง
เพียงพอ นอกจากนี!การคัดแยกตั!งแต่ตน้ ทางยังช่วยให้เกิด
การใช้ประโยชน์จากขยะอินทรี ยอ์ ีกด้วย อย่างไรก็ตามใน
ปั จจุบนั โรงคัดแยกขยะซึ• งดําเนิ นการโดยเอกชนได้หยุด
ดําเนินการเนื•องจากประสบภาวะขาดทุน
สําหรับขยะอันตราย (เช่น แบตเตอรี จากโทรศัพท์มือ
ถือ) ทางจังหวัดได้ส่งเสริ มในหลายรู ปแบบ เช่น มีโครงการ
ขยะอันตรายแลกยา ภายใต้ความร่ วมมือระหว่างเทศบาล
กับชมรมร้านขายยาจังหวัดภูเก็ต โครงการนี!เกิดขึ!นในเดือน
ตุลาคม ปี 2553 ผูบ้ ริ โภคสามารถนําขยะอันตรายไปแลกยา
สามัญประจําบ้านจากร้านขายยาที•เข้าร่ วมโครงการ 14 ร้าน
ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ขยะอันตรายที•ร้านยาได้รับมาจะ
ถูกรวบรวมเพื•อนําไปกําจัดอย่างถูกวิธีต่อไป (Phakakrong,
2011) มาตรการดังกล่าวช่วยสร้างจิตสํานึกและความตระหนัก
ต่อความสําคัญของการกําจัดขยะอันตรายอย่างถูกวิธี นอกจาก
นี!องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.) ได้ส่งเสริ มให้
มีธุรกิจรับซื!อขยะรี ไซเคิลที•คดั แยกจากบ้านเรื อน และมีการ
ดําเนินงานด้านการขนส่ งขยะอันตรายเพือ• นําไปกําจัดที•ศนู ย์
วิศวกรรมสารธรรมศาสตร์ ปี ที• 2 ฉบับที• 1 มกราคม-มิถุนายน 2557

กําจัดกากอุตสาหกรรมอีกด้วย
สําหรับเทคโนโลยีการกําจัดขยะที•ปลายทางนั!น หลัง
จากการคัดแยกขยะและนําขยะเปี ยกไปทําเป็ นปุ๋ ยหมักแล้ว
ขยะที•เหลือจะถูกนําไปเผาในเตาเผา เทศบาลนครภูเก็ตใช้
แบบผสมผสานระหว่างระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุ ขาภิบาล
และระบบเตาเผาขยะมูลฝอย ประวัติการก่อสร้างระบบเตา
เผาขยะ มีความน่าสนใจและสมควรเป็ นกรณี ศึกษา เริ• มตั!งแต่
ปี พ.ศ. 2535 กรมโยธาธิการได้สนับสนุนงบประมาณใน
การก่อสร้างระบบกําจัดขยะแบบฝังกลบ ระบบเตาเผาขยะ
และระบบบําบัดนํ!าเสี ย เมื•อโรงเผาขยะขนาด 250 ตันก่อสร้าง
เสร็ จในปี 2542 ได้มีการแต่งตั!งคณะกรรมการบริ หารจัดการ
โรงงานเตาเผามูลฝอยเพื•อจัดหางบประมาณให้เพียงพอใน
การบริ หารจัดการ นอกจากนี!ยงั มีการของบจากรัฐบาลโดย
ท้องถิ•นสมทบร้อยละ 30 เป็ นเวลา 2 ปี ในช่วงเวลานั!นปัญหา
เรื• องขยะได้ถกู นําเสนอขึ!นเป็ นวาระจังหวัด
ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2545-2550 ภูเก็ตกลายเป็ นเมืองท่อง
เที•ยวในระดับโลกและมีจาํ นวนนักท่องเที•ยวเพิ•มขึ!นอย่าง
ต่อเนื•อง ผลที•ตามมาคือทางจังหวัดประสบปั ญหาขยะล้น
เมืองเนื•องจากมีขยะมูลฝอยเข้าระบบสูงเกินขีดความสามารถ
ในการรองรับของเตาเผาขยะ เทศบาลจึงแก้ปัญหาด้วยการนํา
ขยะบางส่ วนไปยังบ่อฝังกลบที•ใช้งานมาตั!งแต่ปีพ.ศ. 2536
บ่อดังกล่าวถูกใช้งานจนเต็มพื!นที•แล้ว จึงไม่สามารถทําการ
ฝังกลบตามหลักสุ ขาภิบาลได้อีก เมื•อฝนตกหนักจึงทําให้
คันดินชํารุ ด และมีน! าํ ชะขยะไหลออกสู่ภายนอก วิกฤติการณ์
นี!ส่งผลให้ปลาที•ชาวบ้านเลี!ยงไว้ในกระชังรอบบริ เวณนั!น
ตายทั!งหมด และเทศบาลต้องชดใช้ค่าเสี ยหายที•เกิดขึ!น
ในปี พ.ศ. 2550 ทางจังหวัดได้รับงบประมาณจากรัฐบาลใน
การฟื! นฟูระบบฝังกลบในวงเงิน 52 ล้านบาท แต่กช็ ่วยแก้ไข
ปั ญหาได้เพียง 2 ปี เท่านั!น เทศบาลจึงมีความประสงค์ที•จะ
ก่อสร้างเตาเผาชุดที•สอง โดยของบอุดหนุนจากรัฐบาล แต่
ไม่ได้รับการสนับสนุน เทศบาลนครภูเก็ตจึงว่าจ้างให้ศนู ย์วจิ ยั
การเผากากของเสี ย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ทําการศึกษาความเหมาะสมของระบบการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน จนได้ขอ้ เสนอแนะว่าควรใช้
เทคโนโลยีการผลิตเชื!อเพลิงจากขยะมูลฝอย โดยให้เอกชน
ลงทุน เนื•องจากค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเตาเผาขยะมูลฝอย
มีมูลค่าสู งเกินกว่าที•เทศบาลจะจัดหางบประมาณมาลงทุน
ได้
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รู ปที• 2 ภาพรวมของการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดภูเก็ต
(ที•มา สมใจ สุ วรรณศุภพนา และคณะ, 2557, น 48)
ผลสรุ ปคือทางเทศบาลได้ดาํ เนินการตามข้อเสนอแนะ
ของที•ปรึ กษา และได้มอบให้บริ ษทั พีเจที เทคโนโลยี เป็ น
เอกชนที•ได้รับสัญญาลงทุนก่อสร้าง และบริ หารโรงเผาขยะ
มูลฝอย โดยเอกชนจะมีรายได้จากการนําพลังงานความร้อน
จากขยะมาเป็ นเชื•อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้ า โครงการนี• มี
กําหนดระยะเวลารับสัญญาลงทุนก่อสร้างและบริ หาร 14
ปี การจัดการในรู ปแบบดังกล่าวช่วยให้เทศบาลไม่ตอ้ งรับ
ภาระในการลงทุนและดําเนิ นงานซึ• งมีค่าใช้จ่ายสู งมาก
(เฉพาะมูลค่าก่อสร้างนั•นสู งถึง 940,600,000 บาท) ส่ วนผู ้
ลงทุนก็จะได้รับผลตอบแทนจากค่ากําจัดขยะ และค่าจําหน่าย
กระแสไฟฟ้ า โรงเผาขยะนี•ก่อสร้างแล้วเสร็ จเมื•อวันที• 20
มี.ค. 2555 โดยเป็ นเตาเผาขยะชุมชนขนาด 359 ตัน 2 ชุด
สามารถเผาขยะชุมชนได้ 700 ตันต่อวัน ผลิตไฟฟ้ าได้มากกว่า
10 เมกะวัตต์ ในปั จจุบนั ได้เดินระบบเต็มประสิ ทธิ ภาพ
เรี ยบร้อยแล้ว
รู ปที• 2 แสดงภาพรวมของการจัดการขยะมูลฝอยของ
จังหวัดภูเก็ตในปัจจุบนั เทศบาลนครภูเก็ตจัดตั•งศูนย์กาํ จัด
ขยะมูลฝอยโดยใช้ที•ดินป่ าชายเลนเสื• อมโทรม มีพ•นื ที•กาํ จัด
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มูลฝอยแบบฝังกลบ 120 ไร่ แบบเตาเผา 46 ไร่ พื•นที•บาํ บัด
นํ•าเสี ย 33 ไร่ และพื•นที•ฉนวน 76 ไร่ ในการกําจัดขยะมูลฝอย
ด้วยวิธีฝังกลบนั•นเทศบาลนครภูเก็ตดําเนินการด้วยตนเอง
ส่ วนโรงคัดแยกขยะมูลฝอย ขนาดพื•นที• 8 ไร่ น• นั บริ ษทั
กําจรก่อสร้างจํากัดได้รับสัมปทานในการลงทุนก่อสร้าง
การคัดแยกขยะรี ไซเคิล แต่ในปั จจุบนั หยุดดําเนิ นงาน
เนื•องจากประสบภาวะขาดทุน ในปัจจุบนั มีการคัดแยกขยะ
รี ไซเคิล โดยมีบุคคลเข้ามาคัดแยกขยะจํานวน 110 คน และ
มีการลงทะเบียนกับทางเทศบาลฯ ไว้ นอกจากนี•ยงั มีการนํา
ขยะเปี ยกไปผลิตนํ•าหมักชีวภาพ และนําไปใช้ในการล้าง
ตลาด และฉี ดบริ เวณสถานที•กาํ จัดขยะเพือ• ลดกลิ•นเหม็น ทั•ง
ยังมีการทําปุ๋ ยหมักจากขยะอินทรี ยอ์ ีกด้วย
สําหรับการกําจัดขยะด้วยเตาเผามีเอกชนเป็ นผูด้ าํ เนิน
การ ทั•งนี•ระบบเตาเผาขยะมูลฝอย มีจาํ นวน 2 ชุด ชุดที• 1
มีขนาด 250 ตันต่อวัน แต่ปิดดําเนินการแล้วเนื•องจากเสื• อม
สภาพ ส่ วนเตาเผาชุดที• 2 ซึ• งเอกชนเป็ นผูด้ าํ เนินการนั•นมี
ขนาด 359 ตันต่อวันต่อเตา และมีจาํ นวน 2 เตา
ทั•งนี•จงั หวัดภูเก็ตถือเป็ นจังหวัดแรกในประเทศไทยที•
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สร้างโรงเตาเผาขยะโดยให้เอกชนมาลงทุน 100 % โครงการ
นี! ให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริ หาร ( Build-Own-Operate-Transfer (BOOT) โดยให้สิทธิการบริ หารจัดการโรง
เตาเผาขยะเป็ นเวลา 14 ปี 7 เดือน (หลังจากนั!นแล้วแต่การ
ตกลงของทั!งสองฝ่ าย) วงเงินลงทุนรวมไม่เกิน 1000 ล้าน
บาท ทั!งนี!เทศบาลจะชําระค่ากําจัดขยะให้แก่บริ ษทั ในส่ วน
ที•เกินจาก 130 ตันเป็ นต้นไป ในอัตราตันละ 300 บาท เหตุผล
ที•โครงการดังกล่าวเกิดขึ!นได้จริ งเพราะมีผไู ้ ด้รับประโยชน์
ทุกฝ่ าย
เมื•อพิจารณาในมุมมองของเอกชน หากพิจารณาปริ มาณ
ขยะที•เข้ามาวันละ 700 ตัน ผลิตไฟฟ้ าได้ 10 เมกะวัตต์ บริ ษทั
สามารถทํารายได้ดงั นี!
รายได้จากการกําจัดขยะ (700 ตัน/ วัน) (365 วัน/ปี )
(300 บาท/ตัน) = 76,650,000 บาท/ปี
การผลิตกระแสไฟฟ้ าเพือ• จําหน่าย 10 MW (หรื อ10,000
kW) หากปั• นไฟ 24 ชัว• โมง/วัน จะได้ 240,000 kW-h/วัน
หรื อหน่วย/วัน ดังนั!นรายได้จากการจําหน่ายกระแสไฟฟ้ า
รวมกับอัตราส่ วนเพิม• ราคารับซื!อไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน
(adder) = 6.72 บาท/หน่วย x 240,000 หน่วย/วัน = 1,612,800
บาท/ วัน = 588,672,000 หรื อ589 ล้าน บาท/ปี
เมื•อพิจารณาแล้วในหนึ•งปี น่าจะมีรายได้จากการกําจัด
ขยะ ร่ วมกับการจําหน่ายกระแสไฟฟ้ า เท่ากับ 76,650,000
+ 588,672,000 = 665,322,000 หรื อประมาณ 665 ล้านบาท
ต่อปี ดังนั!นหากสามารถดําเนินการได้ตามนี!อาจคุม้ ทุนได้
ในระยะเวลาตํ•ากว่า 2 ปี จึงเป็ นทางเลือกที•น่าสนใจมาก
สําหรับภาคเอกชนที•ตอ้ งการลงทุน อย่างไรก็ตามผูป้ ระกอบ
การต้องคํานึงด้วยว่าการสนับสนุนราคารับซื!อไฟฟ้ า (adder
cost) มีระยะเวลาจํากัด และต้องมีค่าใช้จ่ายที•เกิดจากการ
ลงทุนบํารุ งรักษาเครื• องจักรอุปกรณ์ของโรงเตาเผาขยะด้วย
นอกจากนี!ในทางปฎิบตั ิองค์ประกอบของขยะมีขยะอินทรี ย ์
ที•มีความชื!นสู งอยูม่ าก ส่ งผลให้การผลิตกระแสไฟฟ้ าอาจ
ได้ไม่เต็มประสิ ทธิภาพเนื•องจากค่าความร้อนตํ•า
ประโยชน์ที•ได้รับจากแนวทางนี!คือ ทําให้เทศบาล
สามารถสร้างเตาเผาใหม่ได้โดยไม่มีปัญหาเรื• องการลงทุน
ความร้อนที•ได้จากการเผาขยะสามารถนําไปผลิตกระแส
ไฟฟ้ าพลังงานทดแทน เพือ• ใช้ในโรงงานและจําหน่ายให้การ
ไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
ได้อีกด้วย นอกจากนี! โรงเตาเผาขยะแห่ งใหม่ยงั ช่วยลด
วิศวกรรมสารธรรมศาสตร์ ปี ที• 2 ฉบับที• 1 มกราคม-มิถุนายน 2557

ปริ มาณขยะที•จะนําไปฝังกลบได้อย่างมาก โดยเมื•อพิจารณา
ช่วงเวลาก่อนหน้านี! เทศบาลประสบกับภาวะวิกฤตเนื•องจาก
ขยะที•เข้าระบบ มีปริ มาณสู งเกินกว่าที•เตาเดิมจะรองรับได้
ทําให้ตอ้ งนําไปฝังกลบและเกิดปั ญหาขยะล้นบ่อจนสร้าง
ความเสี ยหายต่อสิ• งแวดล้อม แต่เมื•อระบบโรงเตาเผาขยะที•
ดําเนินการโดยเอกชนสร้างแล้วเสร็ จในปี 2555 ก็สามารถ
รองรับปริ มาณขยะที•เข้ามาวันละ 603 ตันได้ ส่ วนในปี 2557
มีการคาดการณ์ปริ มาณขยะที• 694 ตัน/วัน ก็พบว่าโรงเตา
เผาขยะที•สร้างขึ!นใหม่ยงั สามารถรองรับได้แม้จะเกือบเต็ม
ขีดความสามารถ (ที•700 ตัน) ทั!งนี!เตาเผาเดิมซึ• งรองรับได้
250 ตัน/วันได้หยุดดําเนิ นการไปตั!งแต่ปี 2555 เนื• องจาก
เสื• อมสภาพ โดยทางเทศบาลมีแผนที•จะซ่อมแซมในช่วงปี
2557-2559 อย่างไรก็ตามสุ ดท้ายแล้วทางจังหวัดจําเป็ น
ต้องหามาตรการรองรับสําหรับอนาคตที•ปริ มาณขยะจะสูง
เกินกว่าขีดความสามารถของเตาเผาทั!งหมดรวมกัน

4. แนวทางการแก้ ปัญหาในอนาคต
จากข้อมูลล่าสุ ดในปี พ.ศ. 2556 จังหวัดภูเก็ตมีปริ มาณ
ขยะมูลฝอยเข้ามากําจัดที•ศนู ย์กาํ จัดขยะมากกว่า 650 ตันต่อ
วัน เมื•อพิจารณาอัตราการเพิ•มของขยะมูลฝอยที•สูงถึงร้อย
ละ 7.3 ต่อปี จะเห็นว่าจังหวัดจะประสบปัญหาขยะล้นเมือง
ในอีกไม่นาน ซึ• งหมายถึงระบบการกําจัดขยะที•มีอยูจ่ ะไม่
สามารถรองรับขยะจํานวนมากได้ ดังนั!นจึงจําเป็ นต้องมี
การเตรี ยมรับสถานการณ์ในอนาคต การแก้ปํญหาที•ปลาย
ทางโดยการลงทุนด้านเทคโนโลยีเป็ นเรื• องที•จาํ เป็ นต้องทํา
แต่การป้ องกันปั ญหาตั!งแต่ตน้ ทางก็เป็ นเรื• องสําคัญมาก
เพราะเป็ นการจัดการปัญหาที•สาเหตุ การแก้ปัญหาที•ตน้ ทาง
ทําได้โดยขอความร่ วมมือจากทุกภาคส่ วนในการลดการทิ!ง
ขยะ ทั!งนี! ฝ่ายที•เกี•ยวข้องคือภาครัฐ/องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ•น ภาคประชาชน และผูป้ ระกอบการ
ภาครัฐ/องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน!
ในเชิงนโยบายสาธารณะอาจกําหนดให้ภเู ก็ตเป็ นเมือง
ท่องเที•ยวเชิงยัง• ยืน ซึ• งสามารถใช้เป็ นจุดขายของเมืองได้
หากมีการดําเนินการอย่างจริ งจังและได้รับความร่ วมมือจาก
ทุกฝ่ าย ในที•น! ีหลักการผูก้ ่อมลพิษเป็ นผูจ้ ่าย (Polluter pays
principle) สามารถนํามาใช้ได้กบั ทุกภาคส่ วน เช่น ให้
เทศบาลคิดค่าธรรมเนียมการเก็บขยะตามจริ ง โดยอาจคิด
ตามนํ!าหนัก มาตรการนี!สามารถใช้ได้กบั ทั!งผูป้ ระกอบการ
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และชุมชน ซึ• งจะเป็ นการส่ งเสริ มให้ผกู ้ ่อมลพิษร่ วมรับผิด
ชอบโดยตรง อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั เทศบาลกําหนดค่า
ธรรมเนียมเก็บขยะเพียงเดือนละ 40 บาท ซึ•งเพียงพอแค่ค่า
ขนส่ งเท่านั•น ไม่ครอบคลุมค่ากําจัดขยะด้วย ดังนั•นจึง
เป็ นการผลักภาระให้กบั เทศบาลค่อนข้างมาก
สําหรับนโยบายมหภาค มาตรการด้านภาษีเป็ นแนวทาง
หนึ•งที•ช่วยให้จงั หวัดมีงบประมาณในการดําเนินการได้อย่าง
คล่องตัวมากขึ•น จังหวัดใดที•มีรายได้จากการท่องเที•ยวสู ง
จังหวัดนั•นควรได้รับการคืนภาษีจากภาครัฐเพื•อฟื• นฟูสิ•ง
แวดล้อม
ภาคประชาชน
เนื•องจากภูเก็ตเป็ นเมืองท่องเที•ยว ดังนั•นการกําหนด
นโยบายเชิ งบังคับจึงกระทําได้ยาก เพราะอาจส่ งผลต่อ
สถานการณ์ท่องเที•ยว ทั•งนี•จึงควรกําหนดเป็ นนโยบายเชิง
บวกหรื อนโยบายจูงใจ เช่น สนับสนุนให้นกั ท่องเที•ยวและ
ชาวภูเก็ตปรับเปลี•ยนพฤติกรรมการบริ โภคทุกรู ปแบบ โดย
นําหลักการ 3R มาใช้ (reduce, reuse, recycle) ลดการบริ โภค
สิ นค้าฟุ่ มเฟื อยลงเพื•อลดการสร้างขยะ (reduce) พยายามนํา
กลับไปใช้ใหม่ (reuse) และส่ งเสริ มให้มีการรี ไซเคิล (recycle) โดยปรับเปลี•ยนพฤติกรรมการทิ•ง ทําการแยกขยะ
เป็ นต้น ทั•งนี•การแก้ปัญหาจะเกิดความยัง• ยืนได้กต็ ่อเมื•อมี
การปลูกฝังทัศนคติดา้ นสิ• งแวดล้อมให้แก่ประชาชนในท้อง
ที•
ในประเด็นของการแยกขยะนั•น ในความเป็ นจริ งขยะ
มูลฝอยถูกคัดแยกมาตั•งแต่ตน้ ทางแล้ว โดยอาจกล่าวได้วา่
ขยะมีเจ้าของตั•งแต่พน้ จากมือผูท้ ิ•ง เริ• มตั•งแต่ซาเล้ง จนถึง
พนักงานเทศบาล จนกระทัง• สุ ดท้ายเหลือขยะที•ไม่ค่อยมี
มูลค่าเข้าสู่เตาเผา แม้จะมีการคัดแยกแล้วแต่ขยะเหล่านั•น
ก็ยงั เปี ยกชื•นอยูเ่ นื•องจากมีขยะอินทรี ยเ์ ป็ นจํานวนมากปะปน
กับขยะพลาสติกที•ไร้มูลค่า (เช่น ถุงพลาสติก) แม้จะตาก
ขยะไว้ในหลุมเป็ นเวลาห้าวันก่อนเข้าเตาเผาก็ไม่ส่งผลให้
ความชื• นลดลงมากนัก เมื• อนําขยะเข้าเตาเผาจึ งทําให้
ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของเตาลดลงส่ งผลกระทบต่อ
สิ• งแวดล้อม ดังนั•นหากสามารถแยกขยะเปี ยกออกได้ต• งั แต่
ต้นทางก็จะช่วยได้มาก
แนวทางหนึ•งที•ช่วยลดภาระของเทศบาลในการกําจัด
ขยะเปี ยก คือ อาจมีองค์กรกลาง(เช่น NGO องค์กรพิทกั ษ์
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สิ• งแวดล้อม) เป็ นตัวเชื•อมโยงในการรับขยะจากชุมชนมา
ทําเป็ นปุ๋ ยอินทรี ย ์ แล้วนําปุ๋ ยอินทรี ยไ์ ปขายให้กบั ภาคเกษตร
วิธีการดังกล่าวถือเป็ นแนวคิด “จากอู่สู่อ่”ู (cradle to cradle
approach) ซึ• งถือเป็ นการช่วยลดภาระทางสิ• งแวดล้อมได้
โดยตรง
ผู้ประกอบการ
ในส่ วนของภาคเอกชนนั•น หลักการ 3R ยังคงสามารถ
นํามาใช้ในการบริ หารจัดการขยะได้เป็ นอย่างดี ผูป้ ระกอบ
การควรนําหลักการของเสี ยเป็ นศูนย์ (zero waste)มาใช้เพือ•
ลดขยะตั•งแต่ตน้ ทาง มีการนําขยะเปี ยกไปทําเป็ นปุ๋ ย ทําการ
คัดแยกขยะเพื•อนําไปรี ไซเคิล เป็ นต้น

5. สรุป
บทความนี•กล่าวถึงกรณี ศึกษาของการบริ หารจัดการ
ขยะในเขตเทศบาลนครภูเก็ต จากกรณี ศึกษาจะเห็นว่า
จังหวัดเคยประสบปัญหาวิกฤตจนถึงขั•นที•มีการปนเปื• อนสู่
สิ• งแวดล้อม และทําให้ชาวบ้านเดือดร้อน เทศบาลต้องจ่าย
เงินชดเชยค่าเสี ยหายเป็ นจํานวนมาก แม้วา่ ต้นตอของปัญหา
ขยะจะเกิดจากชาวภูเก็ตและนักท่องเที•ยว แต่เมื•อเกิดปัญหา
ขึ•นผูท้ ี•มีหน้าที•รับผิดชอบคือเทศบาล ดังนั•นการมอบอํานาจ
ให้กบั องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ•นและการจัดสรรภาษีจึง
เป็ นเรื• องจําเป็ น
ในปัจจุบนั เทศบาลนครภูเก็ตเป็ นแกนนําในการจัดการ
ขยะร่ วมกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ•นอื•นๆ ในจังหวัด จน
ประสบความสําเร็ จในการแก้ปัญหามลพิษที•เกิดจากขยะ
มูลฝอยชุมชนได้เป็ นอย่างดีแม้จะไม่ได้รับความช่วยเหลือ
จากรัฐบาลเท่าที•ควร การแก้ปัญหาโดยให้เอกชนมาลงทุน
สร้างโรงไฟฟ้ าเตาเผาขยะ เป็ นแนวทางที•ช่วยให้เทศบาล
สามารถดําเนินการต่อไปได้ภายใต้งบประมาณจํากัด และ
ถือเป็ นต้นแบบแรกในประเทศไทยที•มีการดําเนินการจัดการ
ขยะในลักษณะนี•อีกด้วย
อย่างไรก็ตาม การขยายตัวของการท่องเที•ยวและการ
เพิ•มของจํานวนประชากร จะส่ งผลให้ปริ มาณขยะเพิ•มสู ง
ขึ•นอย่างรวดเร็ ว ทางเทศบาลจึงต้องมีการเตรี ยมการรองรับ
ในอนาคต การลงทุนสร้างเตาเผาขยะใหม่หรื อซ่อมแซม
เตาเมื•อเตาเดิมเสื• อมสภาพเป็ นสิ• งที•จาํ เป็ นต้องทํา อย่างไร
ก็ตามการจัดการขยะแบบยัง• ยืนจําเป็ นต้องอาศัยการมีส่วน
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ร่ วมจากทุกภาคส่ วนโดยมุ่งแก้ปัญหาที•ตน้ ทาง หากมีการ
ดําเนินการที•ดีกจ็ ะสามารถบรรลุเป้ าหมายที•ตอ้ งการได้

[2]

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ นายกเทศมนตรี ภูเก็ต นางสาวสมใจ
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1)

บทคัดย่ อ
ตัวอย่างการจัดพิมพ์เอกสารต้นฉบับสําหรับตีพิมพ์ในวิศวกรรมสารธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ควร
ปฏิบตั ิตามคําแนะนําอย่างเคร่ งครัด บทคัดย่อควรมีเพียงย่อหน้าเดียวที"อธิบายถึง วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา ผลการศึกษา
และสรุ ป ไม่ควรเกิน 300 คํา คําหลักที"เป็ นภาษาอังกฤษให้ตวั อักษรคําแรกเป็ นตัว พิมพ์ใหญ่ คําในลําดับถัดไปเป็ นตัวพิมพ์
เล็ก
คําสําคัญ : จํานวน 4 ถึง 6 คํา ภาษาไทยแต่ละคําเว้นวรรค 1 จุด ไม่ตอ้ งมีจุลภาค (,)

Abstract
This is an instruction for manuscript preparation a publication in Thammasat Engineering Journal. Please follow
this guideline strictly. The abstract should contain a single paragraph describing objectives, methodology and a summary
of important results and its length should not exceed 300 words.
Keywords : 4-6 keywords, separated by colons.
1. บทนํา
บทความนี!แสดงตัวอย่างแนวทางการเตรี ยมต้นฉบับ
เพื"อตีพิมพ์ในวิศวกรรมสารธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และโปรดปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่ งครัด
จัดพิมพ์ดว้ ยโปรแกรม Microsoft Word ความยาวของ
ต้นฉบับจะต้องไม่เกิน 10 หน้า มีจาํ นวนคําไม่เกิน 10,000
คํา
1.1. ขนาดกระดาษและระยะขอบ
ใช้กระดาษขนาด A4 ปรับเค้าโครงขนาดกระดาษ
ความกว้าง 7.5 นิ!ว ความสู ง 10.5 นิ!ว และรู ปแบบหน้าเป็ น
2 คอลัมน์ ระยะห่าง 0.19 นิ!ว กรอบของบทความกําหนด
ดังนี! ขอบด้านบน 0.88 นิ!ว ขอบด้านล่าง 0.75 นิ!ว ด้านซ้าย
1 นิ!วและด้านขวา 0.75 นิ!ว ให้เว้น 1 บรรทัดระหว่างหัวเรื" อง
ทุ ก ครั! ง ให้เ ป็ นไปตามรู ป แบบของวิ ศ วกรรมสาร

ธรรมศาสตร์
สามารถโหลดรู ปแบบได้ที" http://tej.engr.tu.ac.th
1.2. ชนิดตัวอักษร
ในบทความฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษจะต้อง
ใช้ตวั อักษร Angsana New ทั!งหมด ชื"อบทความใช้ตวั อักษร
ขนาด 16 จุด ตัวหนา ผูแ้ ต่งใช้ตวั อักษรธรรมดาขนาด 14
จุด สถาบันและข้อมูลติดต่อใช้ตวั ธรรมดาขนาด 12 จุด หัว
เรื" องและหัวเรื" องย่อยใช้อกั ษรธรรมดาขนาด 14 จุด การ
บรรยายและเนื!อหาใช้ตวั ธรรมดาขนาด 14 จุด คําในวงเล็บ
ที"เป็ นภาษาอังกฤษให้เป็ นตัวเล็กทั!งหมด
1.3 สําหรั บการลําดับหั วข้ อย่ อย
ให้ใช้ตวั อักษรขนาด 14 จุด ใช้ตวั เอียง ให้ชิดทางกรอบ
ซ้าย แต่ละหัวข้อย่อยจะเว้น 1 บรรทัด (ปรับให้บรรทัดมี
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ขนาดเท่ากับอักษรขนาด 8 จุด) ส่ วนหัวข้อย่อยให้เขียนตาม
ตัวอย่าง ดังรายการต่อไปนี•
1. รายการแรกในรายการนี•
2. รายการที•สอง
2.1. รายการย่อย
3. รายการสุ ดท้าย
1.4 โครงสร้ างบทความ
เนื• อเรื• องของบทความต้องประกอบด้วยหัวข้อตาม
ลําดับดังนี•
1. บทนํา
2. วิธีการการวิจยั
3. ผลการวิจยั และอภิปราย
4. สรุ ป
5. กิตติกรรมประกาศ
6. เอกสารอ้างอิง
2. ชื•อบทความ
ชื•อบทความให้เริ• มต้นบทความที•บรรทัดแรก โดยใช้
ตัวอักษรขนาด 16 จุด และเป็ นตัวหนา จัดชื•อบทความกลาง
กรอบ
3. ชื•อผู้แต่ งและสถานทีต• ดิ ต่ อ
ชื•อผูแ้ ต่งให้พิมพ์ใต้ชื•อบทความ จัดชื•อผูแ้ ต่งให้อยู่
กลาง ใช้ตวั อักษรธรรมดาขนาด 14 จุด ในกรณี มีผทู ้ าํ วิจยั
หลายท่านจากหน่วยงานต่างกันให้กาํ กับตัวยก 1), 2) ไว้
หลังชื•อ สําหรับ Corresponding ให้ใส่ เครื• องหมาย *กํากับ
ไว้ทา้ ยชื• อ สถานที•ติดต่อ ให้พิมพ์ที•อยูห่ น่ วยงาน รหัส
ไปรษณี ย ์ ประเทศ พิมพ์ใต้ชื•อผูแ้ ต่งใช้ตวั ธรรมดาขนาด 12
จุด จัดกลาง
4. บทคัดย่ อ
บทความภาษาไทยจะต้องมีบทคัดย่อภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ให้เว้น 1 บรรทัดจากสถานที•ติดต่อ พิมพ์
บทคัดย่อใต้หวั ข้อ “บทคัดย่อ/Abstract” เนื• อความของ
บทคัดย่อไม่ควรเกิน 15 บรรทัด หรื อ 300 คํา ส่ วนบทความ
ภาษาอังกฤษไม่ตอ้ งมีบทคัดย่อภาษาไทย
5. คําสํ าคัญ
บทความแต่ละเรื• องควรจะมีคาํ สําคัญ 4-6 คํา เพือ• ระบุ
หัวข้อสําคัญที•กล่าวถึงในบทความ ควรใส่ คาํ สําคัญต่อจาก

บทคัดย่อโดยไม่ตอ้ งเว้นบรรทัด
6. เนือ! ความ
เมื•อขึ•นย่อหน้าใหม่ ไม่ตอ้ งเว้นบรรทัดเมื•อจะเริ• มต้น
พิมพ์ยอ่ หน้าใหม่ ให้พมิ พ์บทความบนด้านเดียวของกระดาษ
A4
7. ผลการวิจยั
เสนอผลการวิจยั อย่างชัดเจน ตรงประเด็น ควรมี
รู ปภาพ หรื อตารางประกอบ ซึ•งเมื•อมีรูปหรื อตารางประกอบ
ต้องระบุเชื•อมโยงในเนื•อหาบทความ การอธิบายไม่ซ• าํ ซ้อน
กัน สําหรับการระบุหน่วยต่างๆ ใช้ภาษาไทยและใช้การ
อธิบายเปอร์เซ็นต์ดว้ ยคําว่า ร้อยละ ในกรณี ที•กาํ หนดหน่วย
เป็ นภาษาอังกฤษให้ระบุแบบเดียวกันทั•งหมด
7.1. การลําดับตัวเลข
การลําดับตัวเลขเพือ• อ้างถึง รู ปภาพ ตารางและสมการ
จะต้องเป็ นเลขอารบิค ทุกสมการจะต้องมีวงเล็บวางไว้ชิด
ขอบขวา ดังตัวอย่างต่อไปนี•
12

λg =

µ  2kT 



p m 

(1)

ตัวอักษรในสมการให้ใช้ Times new Roman ขนาด
10 ตัวสัญลักษณ์ให้ใช้ Symbol ขนาด 10 ใช้ MathType หรื อ
Equation Editor ในการเขียนสมการ
7.2. รู ปภาพและตาราง
รู ปภาพและตารางจะต้องมีความกว้างเพียงพอที•จะลง
ในหนึ• งคอลัมน์ได้ หรื อในกรณี จาํ เป็ น เพื•อการรักษาราย
ละเอียดในภาพอาจยอมให้กว้างเต็มหน้ากระดาษ ผูแ้ ต่งจะ
ต้องรับผิดชอบในการจัดภาพให้อยูใ่ นขนาดที•กาํ หนดนี• โดย
สามารถมองเห็นรายละเอียดและอ่านตัวหนังสื อในภาพได้
ชัดเจนโดยตัวอักษรที•ใช้อธิ บายรู ปจะต้องไม่ต•าํ กว่าขนาด
10 จุด รู ปภาพลายเส้นจะต้องใช้เส้นหมึกสี ดาํ วาดด้วย
โปรแกรมเช่น Visio, Adobe Illustrator, Macromedia Freehand หรื อโปรแกรมวาดรู ปอื•นๆ ส่ วนภาพถ่ายควรเป็ นภาพ
ที•มีความคมชัด
รู ปภาพควรมีรายละเอียดเท่าที•จาํ เป็ น รู ปภาพทุกรู ป
จะต้องมีหมายเลขและคําบรรยายภาพกํากับใต้ภาพ โดยให้
เรี ยงตามลําดับที•ปรากฏ จาก รู ปที• 1, รู ปที• 2 , ... พิมพ์หมายเลข
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และชื•อรู ปไว้ใต้รูปภาพ จะต้องกําหนดให้อยูต่ รงกลางเอกสาร
ให้เว้นช่องว่าง 1 บรรทัด หลังคําบรรยายรู ป รู ปภาพทุกรู ป
และตารางทุกตารางที•ปรากฏในบทความจะต้องมีการอ้างอิง
ในเนื•อหา
ในกรณี ที•เป็ นตารางจะต้องมีคาํ บรรยายกํากับตาราง
ไว้เหนือตารางโดยให้เรี ยงตามลําดับที•ปรากฏ จาก 1, 2, 3,...
ให้เว้นช่องว่าง 1 บรรทัดก่อนคําบรรยายตารางและหลัง
ตาราง ตามตัวอย่างตารางดังนี•
ตัวอย่างการเขียนตารางที• 1
ตารางที• 1
Redox moiety Diluent
R1

D1

R2

D2

Method

k0 (s-1)

ILIT
CV
ILIT

3.4 x 104
3.3 x 104
6.0 x 104

ตัวอย่างการเขียนตารางที• 2
ตารางที• 2
x

0.1
0.5

2ζ r ωr

ar / mr

2.7470e+01
3.5352e+01

2.7483e+01
3.5360e+01

การแสดงกราฟแท่ง ไม่ควรใช้กราฟ 3 มิติ
8. การอภิปรายผล
การอภิปรายผลวิจยั เพื•อให้ผอู ้ ่านมีความเห็นคล้อย
ตามเพือ• เปรี ยบเทียบกับผลการวิจยั ของผูอ้ ื•น เพือ• เสนอลู่ทาง
ที•จะใช้ประโยชน์ หาข้อยุติในการวิจยั บางอย่าง ฯลฯ ผลการ
วิจยั และการอภิปรายผลอาจนํามาเขียนไว้ในตอนเดียวกัน
9. สรุป
สรุ ปประเด็นและสาระสําคัญของงานวิจยั ไม่ควรมี
ความยาวมากเกินไป โดยบทความของท่านควรได้รับการ
ตรวจสอบจากผูร้ ่ วมเขียนทุกท่านก่อนทําการส่ งบทความ
10. กิตติกรรมประกาศ
การแสดงความขอบคุณผูใ้ ห้ทุนสนับสนุน ไม่ควรมี
ความยาวมากเกินไป

11. เอกสารอ้ างอิง
การเขียนเอกสารอ้างอิงใช้ระบบแวนคูเวอร์ (vancuvour
style) ในกรณี ที•เป็ นภาษาไทย ให้เขียนเป็ นภาษาอังกฤษด้วย
และต่อท้ายด้วย (In Thai) ส่ วนชื•อผูแ้ ต่งให้ใช้นามสกุลขึ•น
ก่อนแล้วตามด้วยอักษรย่อของชื•อนั•น
11.1 การอ้ างอิงในเนือ• หา
แบบการอ้างอิงเอกสารในเนื• อหาของบทความ ใช้
ระบบตัวเลข ให้เรี ยงลําดับเลขตามลําดับของเอกสารที•มีการ
อ้างถึงในเนื• อหาและหมายเลขที•อา้ งถึงในเนื• อเรื• องนั•นจะ
ต้องตรงกับหมายเลขที•มีการกํากับไว้ในส่ วนเอกสารอ้างอิง
ด้วย ให้ใช้ตวั เลขอารบิคในวงเล็บต่อท้ายข้อความที•นาํ มา
อ้างอิงในบทความ เช่น [1] หรื อ [2-4, 8, 10] หมายถึงอ้าง
ถึงลําดับผูแ้ ต่งที• 1 หรื อ ลําดับที• 2, 3, 4, 8, 10 โดยเรี ยงลําดับ
จากหมายเลข 1, 2, 3,... ไปจนถึงเลขที•สุดท้าย ตามการอ้างอิง
การเขียนเอกสารอ้างอิง
11.2 ตัวอย่ างการเขียนเอกสารอ้ างอิงท้ ายเรื! อง
เขียนอ้างอิงแบบแวนคูเวอร์ และใส่ อา้ งอิงในท้ายเรื• อง
เฉพาะที•มีปรากฏในเนื•อหาบทความหรื อบทความวิจยั เท่านั•น
1) การเขียนอ้างอิงจากหนังสื อ
[1] Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller
MA. Medical microbiology. 4th ed. St. Louis: Mosby;
2002.
2) การเขียนอ้างอิงจากวารสาร
[2] Bua-art S, Saksirirat W, Kanokmedhakul S, Hiransalee
A, Lekphrom R. Extraction of bioactive compounds
from luminescent mushroom (Neonothopanus nambi)
and its effect on root-knot nema-tode (Meloidogyne
incognita). KKU Res J. 2010;15(1): 726-37. (In Thai).
3) การเขียนอ้างอิงจากวิทยานิพนธ์
[3] Srisuk M. Cloning and characterization of gene insulin
[MSc thesis]. Khon Kaen: Khon Kaen University;
2002. (In Thai).
4) การเขียนอ้างอิงจากบทความจากการประชุมวิชาการ
[4] Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data
protection, privacy and security in medicalinformatics.
In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O,
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editors. MEDINFO 92. Proceedings of the 7th World
Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6-10;
Geneva, Switzerland. Amsterdam: North-Holland;
1992. p. 1561-5.
5) การเขียนอ้างอิงจากบทความจากสิ ทธิบตั ร
[5] Pagedas AC, inventor; Ancel Surgical R&D Inc.,
assignee. Flexible endoscopic grasping and cutting

device and positioning tool assembly. United States
patent US 20020103498. 2002 Aug 1.
6) บทความวารสารอิเล็กทรอนิกส์
[6] Morse SS. Factors in the emergence of infectious
diseases. Emerg Infect Dis [serial online] 1995 JanMar [cited 1996 Jun 5];1(1):[24 screens]. Available
from: URL: http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm.
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