ก

สารบัญ
หน้า
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ศึกษาประสิทธิภาพเชิงความร้อนและมลพิษของเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟ 2 จังหวะ
แบบฉีดตรงเมื่อใช้เอทานอลเป็นเชื้อเพลิง
ผู้วิจัย เชวงศักดิ์ แก้วเนตร
การศึกษาสมรรถนะของเตาแก๊สหุงต้มสาหรับเชื้อเพลิงผสม
ผู้วิจัย อธิวัฒน์ สารโพคา
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ผลกระทบของขนาดและตาแหน่งเชื่อมต่อของเครื่องกาเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตัวที่มีผลต่อระยะเวลา
คืนทุนเมื่อคานึงถึงค่าปรับตัวประกอบกาลังไฟฟ้า
ผู้วิจัย จักกาย ลวรัตนากร
การวิเคราะห์ปัญหาเสถียรภาพแรงดันไฟฟ้าด้วยวิธีเส้นทางการไหลวิกฤตของกาลังไฟฟ้า
ผู้วิจัย ณัฐพล ศิลปชัย
การออกแบบการทดลองและหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมเพื่อลดความคลาดเคลื่อนในระบบ
ระบุตาแหน่งภายในอาคาร
ผู้วิจัย ปานทิพย์ จันทร์สมุด
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
การประเมินความมั่นคงแข็งแรงของอาคารชุด ตึกแถวอนุรักษ์ไทย จากการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
ผู้วิจัย ยุพิน พรมหล่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ประสิทธิภาพการกาจัดเฮกซะวาเลนท์โครเมียมจากน้าเสียสังเคราะห์ร่วมกับสารอินทรีย์ธรรมชาติ
ด้วยเยื่อกรองนาโน
ผู้วิจัย จตุพล จัยสิน
การศึกษาการกาจัดขยะติดเชื้อด้วยเตาเผา : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองวารินชาราบ
ผู้วิจัย นิติพันธุ์ แสนสุข
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
การเลือกขนาดและตาแหน่งที่ตั้งเตาเผาและจัดเส้นทางยานพาหนะสาหรับการเก็บขยะติดเชื้อ
ของโรงพยาบาลชุมชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ผู้วิจัย กฤติกา โกพลรัตน์

1

3

5

7
9

11

13

15

17



ข

สารบัญ
หน้า
การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผู้ป่วย ด้วยการจาลองแบบปัญหา: กรณีศึกษา แผนกผู้ป่วยนอก
19
โรงพยาบาลวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้วิจัย เมธา ศรีละคร
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ออกแบบและพัฒนาหัวพ่นไฟแบบไอระเหยโดยใช้น้ามันเครื่องเหลือทิ้งเป็นเชื้อเพลิง
21
ผู้วิจัย ทวีศิลป์ เล็กประดิษฐ์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
วิธีการหาคาตอบสาหรับการแก้ปัญหาการเลือกสถานที่ตั้งและการจัดเส้นทางการขนส่งสาหรับ
23
โรงไฟฟ้าชีวมวล
ผู้วิจัย ชานาญ พูลสวัสดิ์
วิธีวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่างแบบปรับปรุงสาหรับแก้ปัญหาการวางแผนการปลูกพืชแบบหลายลาดับขั้น 27
ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
ผู้วิจัย ผจงจิต พิจิตบรรจง
การออกแบบและพัฒนาเครื่องหั่นทุเรียนทอดด้วยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพเทคนิค
29
เชิงประดิษฐ์คิดค้น หลักการยศาสตร์ และการออกแบบการทดลอง
ผู้วิจัย วัชนะชัย จูมผา
การสร้างนวัตกรรมการบริหารการผลิตและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมน้าดื่ม: กรณีศึกษา ธุรกิจน้าดื่มขนาด 31
กลางและขนาดย่อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้วิจัย ไวรุจน์ อิ่มโพ



1

บทคัดย่อ
เรื่อง

: ศึกษาประสิทธิภาพเชิงความร้อนและมลพิษของเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟ
2 จังหวะแบบฉีดตรงเมื่อใช้เอทานอลเป็นเชื้อเพลิง
ผู้วิจัย
: เชวงศักดิ์ แก้วเนตร
ชื่อปริญญา
: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา
: วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์
คาสาคัญ
: เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟ 2 จังหวะ, สมรรถนะของเครื่องยนต์, เครื่องยนต์
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เชื้อเพลิ งในไอดีที่ออกไปกับ ไอเสี ย เมื่อใช้แก๊ส โซลี น 95, E20 และ E85 เป็นเชื้อเพลิ งเปรียบเทียบกับ
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เป็นเชื้อเพลิง และเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟ 2 จังหวะแบบเดิมที่ใช้คาร์บูเรเตอร์ใช้แก๊สโซลีน 95
เป็นเชื้อเพลิง เปรียบเทียบระหว่างเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟ 2 จังหวะแบบฉีดตรง กับเครื่องยนต์
จุดระเบิดด้วยประกายไฟ 2 จังหวะแบบเดิมที่ใช้คาร์บูเรเตอร์ ผลการทดลองพบว่า อัตราการสิ้นเปลื อง
เชื้อเพลิงจาเพาะเบรกลดลงเฉลี่ ย 26.08%, 22.47% และ 4.05% ตามลาดับ ประสิทธิภาพเชิงความร้อน
ของเครื่องยนต์เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 18.49%, 23.32% และ 34.98% ตามลาดับ และมลพิษจากไอเสียพบว่า HC
ลดลงเฉลี่ย 65.47%, 64.11% และ 52.32% ตามลาดับ, CO ลดลงเฉลี่ย 79.03%, 75.22% และ 59.72%
ตามลาดับ และ CO2 ลดลงเฉลี่ย 72.13%, 69.55% และ 48.57% ตามลาดับ เนื่องจากเครื่องยนต์จุด
ระเบิดด้วยประกายไฟ 2 จังหวะแบบฉีดตรง จะฉีดเชื้อเพลิงเข้าไปในห้องเผาไหม้โดยตรงในขณะที่ลูกสูบ
กาลังเคลื่อนที่ขึ้นปิดช่องไอเสียทาให้ลดการสูญเสียเชื้อเพลิงในไอดีที่ออกไปกับไอเสียจึงทาให้สมรรถนะของ
เครื่องยนต์เพิ่มขึ้น และมลพิษจากไอเสียลดลง
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This paper aimed to develop a two- stroke direct injection spark ignition engine. The
fuel was directly injected into the combustion chamber while the piston was moving up
past the exhaust port to reduce fuel loss with exhaust gas. Gasoline 95, E20, and E85 were
used as fuel and compared with a two-stroke spark ignition carburetor engine using gasoline
95 as fuel. The testing conditions were 4500, 5000, and 5500 RPM engine speeds, with a
1. 0- 4. 0 kW load. The performances tested brake power, brake- specific fuel consumption,
and brake thermal efficiency. The exhaust emissions were HC, CO, and CO2.
The results showed that the optimum ignition timing of a two- stroke direct injection
engine at 4500, 5000, and 5500 RPM are 27, 29, and 31 degrees before top dead center
respectively. The two-stroke direct injection engine used gasoline 95, E20, and E85 as fuel,
while the two-stroke carburetor engine used gasoline 95 as fuel. The results were compared
between a two-stroke direct injection engine and a two-stroke carburetor engine. The study
found that brake- specific fuel consumption for Gasoline 95, E20, and E85 was 26. 08% ,
22.47%, and 4.05% lower, respectively. Brake thermal efficiency was 18.49%, 23.32%, and
34. 98% higher respectively. The HC emissions were 65. 47%, 64. 11%, and 52. 32% lower
respectively. The CO emissions were 79.03%, 75.22%, and 59.72% lower respectively. The
CO2 emissions were 72. 13% , 69. 55% , and 48. 57% lower respectively. In conclusion, the
two- stroke direct injection engine had a higher performance and lower emissions than the
two-stroke carburetor engine.
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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของความเข้มข้นแก๊สชีวภาพอัดถัง (CBG) และระยะ
ความสูงก้นหม้อต่อประสิทธิภาพเชิงความร้อน (th ) และการปลดปล่อยมลพิษของเตาแก๊สหุงต้มเชื้อเพลิง
ผสม LPG-CBG โดยค่าสัดส่วนโมลของแก๊สชีวภาพอัดถังในเชื้อเพลิงผสมถูกปรับจาก 0 ถึง 100% ซึ่งปรับ
เพิ่มขึ้นช่วงละ 20% ทดสอบที่ Firing rate (q) 5 ถึง 10 kW ภายใต้การปรับระยะความสูงก้นหม้อ (H)
ในช่ ว งจาก 2 cm ถึ ง 4 cm นอกจากนั้ น ยั ง ได้ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของขนาดคอคอดของท่ อ ผสม (Dt) ต่ อ
คุณลักษณะการเผาไหม้สาหรับเตาแก๊สหุงต้มเชื้อเพลิงผสมด้วย เพื่อแสดงประสิทธิภาพเชิงความร้อน และ
การปลดปล่อยมลพิษ (CO และ NOx) โดยทดสอบภายใต้การปรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางคอคอดของท่อ
ผสมจาก 17, 19, 21 และ 23 mm นอกจากนี้ได้ศึกษาผลกระทบของอัตราการเผาไหม้ต่อคุณลักษณะการ
เผาไหม้ ข องหั ว เผา ผลจากการศึ ก ษาพบว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพเชิ ง ความร้ อ นสู งสุ ด จะเกิ ด ขึ้ น ที่ 60%CBG
เนื่ องจากการเติม CBG เพิ่มขึ้น น าไปสู่ การเผาไหม้ที่ส มบูรณ์ ที่สั ดส่ ว น CBG สู งๆ เช่น 80%CBG และ
100%CBG เกิดสภาวะการเผาไหม้แบบส่วนผสมบางส่งผลให้เปลวไฟสั้น ดังนั้นประสิทธิภาพเชิงความร้อน
จะลดลงเนื่องจากการสูญเสียความร้อนที่เพิ่มขึ้น นอกจากนั้นยังพบว่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนสู งสุ ด
เท่ากับ 74.56% เกิดขึ้นที่ระยะความสูงก้นหม้อที่เหมาะสมคือ 3 เซนติเมตร และยังปลดปล่อย CO ต่ากว่า
ค่ามาตรฐานที่กาหนด (1,500 ppm ที่ 0% excess O2)
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This research is aimed to study the effect of compressed biomethane gas ( CBG)
concentration and heating height on the thermal efficiency ( th) and pollutants emission
of an LPG-CBG cooking burner. The mole fraction of CBG in the fuel mixture was varied from
0 to 100% , with a step increment of 20% CBG. The burner was tested at various heating
heights (H) ranging from 2 cm to 4 cm with a firing rate of q = 5 to 10 kW. In addition, the
effect of the throat diameter (Dt) of mixing tubes on combustion characteristics for a cooking
burner is also presented. The thermal efficiency and pollutant emissions (CO and NOx) are
also reported. The throat diameters (Dt) were varied—diameters of 17, 19, 21, and 23 mm
were used. In addition, the effects of the firing rate of burners on the combustion
characteristics were examined. It was found that the maximum thermal efficiency was
observed at 60% CBG due to the CBG addition, providing a complete combustion. Higher
CBG fractions, i.e. 80%CBG and 100%CBG, yielded shortened flame heights because of leanburn conditions. Thereby, the thermal efficiency decreased as a result of increased flame
radiative heat loss. Moreover, it was found that the maximum thermal efficiency ( th =
74.56%) was observed at an optimum heating height of 3 cm, which also emitted a lower
concentration of carbon monoxide ( CO) than the value specified by the considered
emissions standard (1,500 ppm at 0% excess O2).
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กระจายตัวที่มีผลต่อระยะเวลาคืนทุนของโครงการเมื่อคานึงถึงค่าปรับตัวประกอบกาลังไฟฟ้า พลังงาน
ไฟฟ้าสูญเสียของระบบ ค่าปรับปรับตัวประกอบกาลังไฟฟ้าเกิดจากการใช้พลังงานไฟฟ้ารีแอคตีฟมากกว่า
ร้อยละ 61.97 ของพลังงานไฟฟ้าจริง ศึกษาโดยใช้โปรแกรมจาลองคานวณการไหลของกาลังไฟฟ้า จาลอง
ในระบบทดสอบ 99 บัสของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค กาหนดให้มีเครื่องกาเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตัว 1 ตัว
จาลองการเชื่อมต่อ 4 ตาแหน่ง คือ บัสหมายเลข 10 หมายเลข 24 หมายเลข 38 และหมายเลข 86 ขนาด
4 ขนาด ได้แก่ 2 MW 4 MW 6 MW และ 8 MW เป็นกรณีศึกษา โดยกาหนดราคาต้นทุนของเครื่องกาเนิด
ไฟฟ้าแบบกระจายตัว ราคาขายไฟฟ้า ราคาเชื้อเพลิง และค่าปรับตัวประกอบกาลังไฟฟ้าที่เกิดขึ้น ผลการ
จาลองจะแสดงให้เห็นว่าขนาดกับตาแหน่งเชื่อมต่อมีผลต่อกาลังไฟฟ้ารีแอคตีฟที่เครื่องกาเนิดไฟฟ้าแบบ
กระจายตัวรับและกาลังไฟฟ้าสูญเสียของระบบ วิธีการเสนอสนับสนุนให้เกิดธรรมาภิบาลแก่ 3 หน่วยงาน
ได้แก่ นักวางแผนด้านพลังงาน ผู้ประกอบการของโครงการ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อการพัฒนา
ที่ยงั่ ยืน
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This thesis studied the impact of size and location of Distributed Generator (DG) to the
investment return rate with considering the power factor charge measure and energy loss
of a distribution system. The power charge occurred when the reactive power was
demanded and injecting active power to the grid was higher than 61.97 % of the active
power demand. The studied framework was simulated by a 99-bus distribution system of
PEA’s network. Four locations; bus No. 10 No. 24 No. 38 and No. 86 (four sizes of DG; 2 MW
4 MW 6 MW and 8MW) were case study. A power flow calculation (cost and penalty) was
adopted to verify the absorbed reactive power and the distribution loss. Contribution of
the present methodology provided a good governance for 3 entities; energy policy plan,
DG’s owner, and the distribution utility for sustainable development
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: การวิเคราะห์ปัญหาเสถียรภาพแรงดันไฟฟ้าด้วยวิธีเส้นทางการไหลวิกฤตของ
กาลังไฟฟ้า
ผู้วิจัย
: ณัฐพล ศิลปชัย
ชื่อปริญญา
: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา
: วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรคมสันติ์ ดาโรจน์.
คาสาคัญ
: เสถียรภาพแรงดันไฟฟ้า, การไหลของกาลังไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง, การวิเคราะห์เส้นทาง
การไหลวิกฤต, ระบบจาหน่าย
ความสามารถในการรับโหลดสูงสุดของระบบ เป็นดัชนีที่ใช้ประเมินสมรรถนะของระบบส่ งไฟฟ้า
สามารถใช้ในขั้นตอนการวางแผนระบบผลิตและส่งไฟฟ้าในทางทฤษฎีโหลดสูงสุดของระบบจะถูกจากัดด้วย
เสถียรภาพแรงดันไฟฟ้าเสมอ ในการคานวณต้องใช้การจาลองการเพิ่มขึ้นของเครื่องกาเนิดไฟฟ้าและโหลด
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้นานาเสนอผลการวิเคราะห์ปัญหาเสถียรภาพแรงดันไฟฟ้าของระบบไฟฟ้ากาลังโดย
เปรียบเทียบ 2 วิ ธีระหว่างวิธีการไหลของกาลังไฟฟ้าแบบต่อเนื่องซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมเนื่องจาก
สามารถคานวณจุดที่เกิดสภาวะแรงดันพังทลายได้ นอกจากนี้ยังสามารถเขียนกราฟการเพิ่มขึ้นของโหลด
กับแรงดันไฟฟ้าของโหลดบัสทาให้ทราบบัสที่อ่อนแอที่สุดในระบบ เทียบกับวิธีวิเคราะห์เส้นทางการไหล
วิกฤตของระบบไฟฟ้ากาลัง โดยผลที่ได้จากการเปรียบเทียบผลทั้งสองวิธีจะนาไปสู่ความเข้าใจต่อปัญหานี้
ในเชิงลึก โดยในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้นาเสนอการจาลองผลโดยใช้ระบบทดสอบ 5 บัส ระบบทดสอบ 9 บัส
และระบบทดสอบ 39 บัส ในการทดสอบ
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ANALYSIS OF VOLTAGE STABILITY USING CRITICAL POWER FLOW PATHS
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ASST. PROF. KOMSON DAROJ, Ph.D.
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Maximum load ability of a system was basically defined as the maximum of system
load that the system which could be controlled without stability load. This situation was
necessary for both planning and generating stages. In theory, the maximum loading of a
system was always limited by the voltage stability constraint. To obtain the maximum
loading point of a system, the scenario of increasing generations and loads were required
in association with efficient calculation approach. This thesis presented the analysis of the
voltage stability problem in a power system by comparing 2 methods; the Continuation
Power Flow (CPF) and the critical power flow path. The CPF was the most popular
methodology because of the tracing P-V curve capability. Thus, the voltage collapse point
and the weakest bus of a system could be obtained. The obtained result of comparison of
two methods could enhance understanding the voltage stability problem in transmission
system. This thesis presented simulations using 5-bus system, 9-bus test system and 39-bus
test system.
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: การออกแบบการทดลองและหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมเพื่อลดความคลาดเคลื่อน
ในระบบระบุตาแหน่งภายในอาคาร
ผู้วิจัย
: ปานทิพย์ จันทร์สมุด
ชื่อปริญญา
: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา
: วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.อธิพงศ์ สุริยา
คาสาคัญ
: การระบุตาแหน่งภายในอาคาร, อัลตร้าไวด์แบนด์, ทูเวย์เร้นจ์จิงแบบสมมาตร,
สามเหลี่ยมระยะ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้นาเสนอการออกแบบและสร้างระบบระบุตาแหน่งภายในอาคารด้วยเทคโนโลยีอัลต
ร้าไวด์แบนด์และทาการออกแบบการทดลองหาพารามิเตอร์ที่ เหมาะสมที่สุดเพื่อลดความคลาดเคลื่อนใน
ระบบ ระบบประกอบด้วยโมดูลอัลตร้าไวด์แบนด์จานวน 5 ตัว ได้แก่ ตัวส่งสัญญาณหรือแองเคอร์ จานวน
4 ตัว และตัวรับสัญญาณหรือแท็ก จานวน 1 ตัว คอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นทาหน้าที่เป็นตัว
ประมวลผล ระยะทางระหว่างตัวส่งสัญญาณและตัวรับสัญญาณคานวณโดยวิธีทูเวย์เร้นจ์จิงแบบสมมาตร
จากนั้นใช้วิธีสามเหลี่ยมระยะในการระบุตาแหน่ง ทาการทดลองโดยการเปลี่ยนพารามิเตอร์ที่คาดว่าจะมีผล
ต่อความคลาดเคลื่อนในการระบุตาแหน่ง ได้แก่ ความสูงของตัวส่งสัญญาณ ลักษณะการวางของตัวส่ง
สัญญาณ รูปแบบการวางของตัวส่ งสัญญาณและจานวนของตัวส่งสัญญาณ ผลการทดลองในพื้นที่ที่ไม่มีสิ่ง
กีดขวาง พบว่าความสูงของตัวส่งสัญญาณที่ระดับ 0.5 เมตร ลักษณะการวางของตัวส่งสัญญาณในแนวตั้ง
รูปแบบการวางของตัวส่งสัญญาณวางที่มุมและจานวนของตัวส่งสัญญาณ 4 ตัว ให้ค่าเฉลี่ยกาลังสองของ
ความคลาดเคลื่อนในการระบุตาแหน่งที่น้อยที่สุดคือ 0.10152 เมตร และยังพบว่าลักษณะการวางของตัวส่ง
สัญญาณมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการทดลองในพื้นที่ขนาดใหญ่ขึ้น ให้ค่าเฉลี่ยกาลังสองของ
ความคลาดเคลื่อนในการระบุตาแหน่งที่น้อยที่สุดคือ 0.12147 เมตร ผลการทดลองในสถานที่ใช้งานจริงที่มี
สิ่งกีดขวาง ให้ค่าเฉลี่ยกาลังสองของความคลาดเคลื่อนในการระบุตาแหน่งที่น้อยที่สุดคือ 0.16922 เมตร
ส่วนผลการทดลองโดยการตั้งค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดในการใช้งานจริงโดยผู้ใช้งานพกตัวรับสัญญาณ
ติดตัวไว้ พบว่าค่าเฉลี่ยกาลังสองของความคลาดเคลื่อนในการระบุตาแหน่งที่น้อยที่สุดคือ 0.18968 เมตร
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This thesis presented a design and implementation of an indoor positioning system by
using ultra wideband technology. In addition, a design of experiments was conducted to
find optimal parameters to improve localization errors in the system. The system consisted
of five ultra wide band modules; four transmitters (anchors) and one receiver (tag). The
computer and a developed program were used as a processing unit. The distances between
anchors and a tag were calculated by Symmetrical Double-Side Two Way Ranging (SDSTWR) and Trilateration was then used to find the location of a tag. The experiments were
conducted by changing the parameters expected to affect the localization errors. These
parameters included height, orientations, layouts, and numbers of anchors. The
experimental results in line-of-sight environment (free-space) showed that four anchors with
the height at 0.5 meters, square layout and vertical orientation, resulting in the least mean
square of localization error at 0.10152 meter. It was also found that the orientation of
anchors had a significant effect on the localization error of an alpha level at 0.05. Moreover,
the experimental results in a larger area and those in a real environment with obstacles
gave the least mean square of localization errors at 0.12147 and 0.16922 meters. Finally,
the experimental results with optimal parameters setting in real situation, that the tag was
attached to a user showed the least mean square of localization error at 0.18968 meters.



11

บทคัดย่อ
เรื่อง

: การประเมินความมั่นคงแข็งแรงของอาคารชุด ตึกแถวอนุรักษ์ไทย
จากการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
ผู้วิจัย
: ยุพิน พรมหล่อ
ชื่อปริญญา
: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา
: วิศวกรรมโยธา
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
คาสาคัญ
: การประเมินแผ่นดินไหวคอนกรีตเสริมเหล็ก, แผ่นดินไหว, ตึกแถวอนุรักษ์ไทย
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความมั่นคงแข็งแรงตามมาตรฐานการประเมิน และการเสริมความ
มั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารในเขตที่อาจได้รับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว (มยผ. 1303-57) ของ
อาคารชุดตึกแถวอนุรักษ์ไทยจากการจ าลองตัวอย่างอาคารในระบบสามมิติ กาหนดให้อาคารตั้งอยู่ใน
จังหวัดเชียงใหม่ ใช้การวิเคราะห์โครงสร้างวิธีสถิตไม่เชิงเส้น หรือวิธีแบบแรงกระทาด้านข้าง (Nonlinear
Pushover Analysis) และวิธีพลศาสตร์ไม่เชิงเส้น หรือวิธีประวัติเวลาแบบไม่เชิงเส้น (Nonlinear TimeHistory Analysis) โดยใช้คลื่นแผ่นดินไหว จานวน 9 คลื่น จากการศึกษา พบว่า การวิเคราะห์ ด้วยวิธีแบบ
แรงกระทาด้านข้างให้ผลสมรรถนะอาคารในระดับปลอดภัยต่อชีวิตในทิศทางตามขวางและระดับเข้าใช้
อาคารได้ทันทีในทิศทางตามยาวของอาคาร เมื่อพิจารณาความเสียหายระดับชั้น พบว่า อาคารในทิศทาง
ตามขวางมีค่าการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ระหว่างชั้นบริเวณชั้น 4 เกินเกณฑ์มาตรฐานฯ เบื้องต้นพบความเสียหาย
เกิ ด ขึ้ น ในเสาชั้ น 3 และชั้ น 2 และคานบางส่ ว นในชั้ น ลอยและชั้ น 2 กรณี ในทิ ศทางตามยาว พบว่ า
การเคลื่อนที่สัมพัทธ์ระหว่างชั้นเป็นไปตามเกณฑ์ฯ เบื้องต้นพบความเสียหายเกิดขึ้นในคานกระจายตามชั้น
ต่าง ๆ สาหรับ การวิเคราะห์ด้วยวิธีประวัติเวลาแบบไม่เชิงเส้น พบว่า ความเสียหายในโครงสร้างมีน้อยกว่า
การวิเคราะห์ด้วยวิธีแรก ซึ่งมีคลื่นแผ่นดินไหว 2 คลื่นที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง และให้ผลสมรรถนะ
อาคารในระดับเข้าใช้อาคารได้ทันที ความเสียหายพบมากในเสาบริเวณชั้น 3 และชั้น 2 ในคานบางส่วนของชั้น
ลอยและชั้น 2 มีค่าการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ระหว่างชั้นเป็นไปตามเกณฑ์ฯ จากผลการศึกษาข้างต้นสรุปว่า การ
ประเมิ น อาคารชุ ด ตึ ก แถวอนุ รั ก ษ์ ไ ทยด้ ว ยการวิเ คราะห์ ทั้ ง สองวิ ธีไ ด้ ผ ลลั พ ธ์ ที่ ส อดคล้ อ งกั น กล่ าวคือ
เกิดความเสียหายมากที่สุดบริเวณชั้น 3 แต่อาคารยังคงมีความปลอดภัยต่อชีวิต
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The objective of this research is to perform a seismic assessment of the Anulukthai
commercial building using the DPT Standard of the assessment and retrofit of building
structures in earthquake prone areas (DPT. 1303- 2014). The building structure which was
assumed to be located in Chiang Mai Province was simulated by a 3D model. The model
was analyzed by nonlinear pushover analysis and nonlinear time history analysis. The
nonlinear time history analysis was applied using nine earthquake ground motion records. The
results show that the nonlinear pushover analysis structure at performance level is at the life
safety level in the transverse direction and the immediate occupancy level in the longitudinal
direction. When considering the story damage, it was found the 4th floor of the transverse
direction inter story drift ratio is higher than the value allowed by the DPT 1303- 2014
because the columns at the 3rd floor along with the columns and some beams of the 2nd
floor and open floor have local member damages. In the longitudinal, it was found that the
inter story damage ratio complied with the standard criteria. For results from time history
analysis, the damage was less than that from the nonlinear pushover analysis. To illustrate,
there are only ground motion records that result in story damage in the 3rd and 2nd floor,
as well as some beam damage in the 2nd floor and open floor. The analysis shows that the
structure's performance level in the immediate occupancy level and inter story drift ratio is
in accordance with the standard criteria. Finally, the seismic assessment of the Anulukthai
commercial building by both methods meets the life safety level with most damage
occurring at the 3rd floor.
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ฟลักซ์
การค้นคว้าอิสระนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการกาจัดเฮกซะวาเลนท์โครเมียมจากน้า
เสียสังเคราะห์ร่วมกับสารอินทรีย์ธรรมชาติ โดยใช้ชุดทดลองแบบไหลตายตัวเยื่อกรองแบบนาโนภายใต้
สภาวะที่ควบคุม ปัจจัยที่แตกต่างได้แก่ ความเข้มข้นของเฮกซะวาเลนท์โครเมียมจากน้าเสียสังเคราะห์
ความเข้มข้นของสารอินทรีย์ธรรมชาติ ค่าพีเอชสารละลาย ความเร็วรอบการกวนผสม และความดันใน
ระบบ จากการศึกษาพบว่าการเพิ่ม ความเข้มข้นของเฮกซะวาเลนท์โครเมียมจากน้าเสียสังเคราะห์ เป็น
สาเหตุทาให้เกิดการอุดตันบนผิวของเยื่อกรองแบบนาโนมากขึ้น ส่งผลให้ค่าการลดลงของฟลักซ์เพิ่มขึ้น
และค่าการกาจัดโครเมียมลดลง สารเฮกซะวาเลนท์โครเมียมจากน้าเสียสังเคราะห์ที่มีสารอินทรีย์ธรรมชาติ
แสดงการลดลงของฟลักซ์สูงกว่าฟลักซ์สารละลายที่ไม่มีสารอินทรีย์ธรรมชาติ การเพิ่มพีเอชสารละลายจาก
3 ถึง 10 ส่งผลทาให้การลดลงของฟลักซ์และการกาจัดเฮกซะวาเลนท์โครเมียมสูงขึ้น การเพิ่มความเร็วรอบ
การกวนผสมจาก 0 ถึง 400 รอบต่อนาที ทาให้การลดลงของค่าฟลักซ์สารละลายลดลงเนื่องจากล ดการ
สะสมของอนุภาคบนผิวเยื่อกรองแบบนาโน การเพิ่มความดันในระบบส่งผลให้การกาจัดเฮกซะวาเลนท์
โครเมียมลดลง ประกอบกับความดันในระบบที่สูงขึ้นส่งผลให้เฮกซะวาเลนท์โครเมียมผ่านเยื่อกรองมากขึ้น
ความเข้นข้นของสารอินทรีย์ธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นทาให้ประสิทธิภาพการกาจัดเฮกซะวาเลนท์โครเมียมเพิ่มขึ้น
อาจเป็นผลเนื่องจากการรวมตัวระหว่างสารอินทรีย์ธรรมชาติกับเฮกซะวาเลนท์โครเมียมที่ถูกแยกจากผิว
ของเยื่อกรองแบบนาโน
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This independent study is to investigate several factors affecting the removal efficiency
of hexavalent chromium from synthetic wastewater and natural organic matter (NOM) by a
dead-end nanofiltration membrane under controlled conditions. Varying factors included
the concentrations of hexavalent chromium derived from synthetic wastewater, natural
organic matter (NOM) concentration, pH solution, mixed solution’s speed, and controlled
pressure. Experimental results found that increased concentrations of hexavalent chromium
from synthetic wastewater caused more fouling on the nanofiltration membrane surface,
thus enhancing flux decline and decreasing chromium rejection. Hexavalent chromiums
from synthetic wastewater containing NOM showed greater flux decline than those without
NOM. Increased pH solution from 3 to 10 resulted in greater flux decline and hexavalent
chromium removal. Increased mixed solution’s speeds from 0 to 400 rpm decreased flux
decline due to reduced solution accumulation on NF membrane surface. Increased
operating pressures caused a reduction in chromium rejection; this was attributed to a high
operating pressure allowing hexavalent chromium to pass through the membrane surface.
Increased NOM concentration resulted in increased hexavalent chromium rejection due to
the combination between NOM and hexavalent chromium separated from the NF
membrane surface.
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นิติพันธุ์ แสนสุข
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ขยะ, ขยะติดเชื้อ, การกาจัดขยะติดเชื้อ, เตาเผาขยะติดเชื้อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ ศึกษาปริมาณและอัตราการกาจัดขยะติดเชื้อ อัตราค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงานและบารุงรักษา อัตราการปลดปล่อยมลภาวะอากาศ และเพื่อเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการ
จัดการกาจัดขยะติดเชื้อของเทศบาลเมืองวารินชาราบ จากการรายงานข้อมูลและการทดลองการกาจัดขยะ
ติดเชื้อระยะที่ 1-3 ในปี 2555-2559 ผลการศึกษาพบว่า การกาจัดขยะติดเชื้อระยะที่ 3 มีความเหมาะสม
กับเทศบาลเมืองวารินชาราบมากที่สุด ทั้งด้านอัตราการกาจัดขยะติดเชื้อเฉลี่ยเท่ากับ 479.68 กิโลกรัมต่อ
ชั่วโมง ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณขยะติดเชื้อต่อวันที่ให้บริการ อีกทั้งค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและบารุงรัก ษา
เฉลี่ยเท่ากับ 0.81 บาทต่อกิโลกรัม ตลอดจนมลภาวะอากาศที่ปลดปล่อยมีค่าเฉลี่ยผ่านตามมาตรฐาน
อย่างไรก็ตามพบว่าความเข้มข้นของมลภาวะอากาศจะมีค่าสูงในช่วงต้นของการเผาขยะติดเชื้อในแต่ละรอบ
การป้อน แต่จะมีค่าลดลงและผ่านค่ามาตรฐานเมื่อเวลาในการเผาผ่านไปประมาณ 15 นาที ดังนั้นการลด
ความถี่ในการป้อน สามารถช่วยลดความเข้มข้นของมลภาวะอากาศที่เกิดขึ้นได้
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The main objectives of this research were to study the quantity and disposal rate of
infectious waste, rate of energy consumption and maintenance cost, and emission rate of
air pollution for the infectious waste incinerator of Warinchamrab municipality. Also, this
research aimed to propose appropriate guidelines for infectious waste management. A study
of the disposal of infectious waste during Phases I to III ( 2012 to 2016) found that disposal
in Phase III was the most appropriate for the municipality according to the disposal rate of
infectious waste and the rate of energy consumption and maintenance cost. The average
disposal rate was 479.68 kg per hour, and this covered the amount of infectious waste each
day of service. The average rate of energy consumption and maintenance cost was 0. 81
baht per kg. In addition, the average level of air pollution met the standard. However, it
was found that a high concentration of air pollution occurred at the beginning of infectious
waste incineration in each cycle of the feed. After 15 minutes of incineration time, this air
pollution concentration decreased and met the standard. Therefore, a decrease of the feed
frequency may yield a lower air pollution concentration.
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งานวิจัยนี้เป็นการเลือกขนาดและตาแหน่งที่ตั้งเตาเผาและจัดเส้นทางยานพาหนะสาหรับการเก็บขยะ
ติดเชื้อของโรงพยาบาลชุมชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจานวนทั้งหมด 109 แห่ง ประกอบไป
ด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น บึงกาฬ มหาสารคาม เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลาภู และอุดรธานี
โดยประยุ กต์ใช้วิธีการค้น หาคาตอบเฉพาะที่แบบวนรอบซ้า (Iterated Local Search: ILS) การแก้ไ ข
ปัญหาแบ่งออกเป็น 2 ระยะ โดยระยะแรกเป็นการแก้ปัญหาการเลือกขนาดและตาแหน่งที่ตั้งเตาเผาขยะ
และในระยะที่ 2 นาผลคาตอบที่ได้จากระยะแรกมาจัดเส้นทางยานพาหนะ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ต้นทุน
รวมมีค่าต่าที่สุด ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนการขนส่ง ค่าใช้จ่ายดาเนินการคงที่ และค่าใช้จ่ายผันแปรสาหรับ
การเผาขยะติดเชื้อ โดยเตาเผาที่พิจารณามีทั้งหมด 3 แบบ คือ เตาเผาที่มีอัตราการเผาสูงสุด 100, 300
และ 600 กิโลกรัมต่อชั่วโมง รถขนส่งมีความจุเท่ากับ 3,000 กิโลกรัม
คาตอบจากการประยุกต์ใช้วิธีการค้นหาคาตอบเฉพาะที่แบบวนรอบซ้า พบว่ามีการเลื อกตาแหน่งที่ตั้ง
ของเตาเผาขยะติดเชื้อทั้งหมด 2 ตาแหน่ง คือ โรงพยาบาลหนองหาน มีโรงพยาบาลที่ส่งขยะมากาจัด
70 แห่ ง ใช้ย านพาหนะ 13 คัน และโรงพยาบาลโกสุ ม พิสั ย มีโ รงพยาบาลที่ ส่ ง ขยะมาก าจั ด 39 แห่ ง
ใช้ย านพาหนะ 5 คัน ซึ่งทั้ง 2 แห่ งเลื อกเปิดเตาเผาที่มีอัตราการเผาสู งสุ ด 300 กิโ ลกรัมต่อชั่ว โมง มี
ค่าใช้จ่ายรวมเท่ากับ 478,042 บาทต่อเดือน
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This research was to select the size and the location of incinerators and construct
vehicle routes for infectious waste collection at 109 community hospitals in the upper part
of northeast Thailand consisting of Kalasin, Khon Kaen, Bueng Kan, Mahasarakham, Loei,
Sakon Nakhon, Nong Khai, Nong Bua Lam Phu and Udon Thani provinces. The Iterated
Local Search is applied to solve the problem.
The solution method is divided into 2 phases. The first phase is to solve for the size
and location selection of the incinerators. In the second phase, the solution obtained from
the first phase is used for constructing vehicle routes. The objective is to minimize the total
system costs that consist of the vehicle routing cost, the fixed operating cost and the
variable incinerating cost. There are 3 types of the incinerators with different maximum
burning capacity: 100, 300 and 600 kilograms per hour. The vehicle capacity is 3,000
kilograms. The result obtained from the proposed heuristic show that two locations are
selected. The first location is at Nong Han Hospital serving other 70 hospitals with 13
vehicles. The other one is at Kosum Phisai Hospital serving other 39 hospitals with 5 vehicles.
Both locations operate the incinerator with the maximum burning capacity of 300 kilograms
per hour. The total system cost is 478,042 Baht per month.



19

บทคัดย่อ
เรื่อง

: การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผู้ป่วย ด้วยการจาลองแบบปัญหา: กรณีศึกษา
แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้วิจัย
: สุเมธา ศรีละคร
ชื่อปริญญา
: วิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา
: วิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สินธุเชาวน์
คาสาคัญ
: ทฤษฎีแถวคอย, การจาลองสถานการณ์, แผนกผู้ป่วยนอก
งานวิ จั ย นี้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ท ฤษฎี แ ถวคอยและการจ าลองแบบปั ญ หาในการจ าลอง
สถานการณ์การเข้ารับบริการของผู้ป่วย ในแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการผู้ป่วย ด้วยการหาแนวทางในการลดเวลารอคอย
เฉลี่ ย ของผู้ ป่ ว ยที่ เข้ า มารั บ บริ ก าร ผู้ วิ จั ย ได้ ส ร้ า งแบบจาลองสถานการณ์ จริ ง ของระบบแถวคอยด้ว ย
โปรแกรม Arena หลังจากทดสอบความถูกต้องของแบบจาลองสถานการณ์แล้ว ผู้วิจัยได้จาลองระบบ
แถวคอยการให้บริการของแผนกผู้ป่วยนอก 5 สถานการณ์ที่ใช้นโยบายการให้บริการที่แตกต่างกัน จากผล
การทดลองพบว่านโยบายการให้บริการที่ดีที่สุด คือ การกาหนดให้เลื่อนเวลาการให้บริการของจุดให้บริการ
วัดสัญญาณชีพจร จุดให้บริการซักประวัติสาหรับผู้ป่วยทั่วไป และจุดให้บริการตรวจรักษา ห้องตรวจรักษา
หมายเลข 2, 3 และ 4 เร็ ว ขึ้ น 30 นาที ซึ่ ง จะสามารถลดเวลารอคอยเฉลี่ ย ของผู้ ป่ ว ยทั้ ง ระบบจาก
117.72 นาที เหลือ 96.26 นาที ลดลงได้ 21.48 นาที คิดเป็นร้อยละ 18.23 และสามารถลดค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจากระบบแถวคอยได้ 2,650 บาทต่อ5.5 ชั่วโมงที่ศึกษา
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This research involved the application of the queuing theory and simulation for
simulating the situation of patients receiving services in the out-patient department of
Warinchamrab Hospital, Ubon Ratchathani. The objective was to increase efficiency of
patient services by finding alternatives to reduce the average waiting time of patients who
came for service. The Arena program was used to construct a simulation model of the
queuing system. After verifying the simulation model, five situations with different policies
for servicing patients in the out-patient department were simulated. The simulation
experiments found that the best service policy was to allow the pulse measurement,
questioning patients, and diagnostic service stations number 2, 3 and 4 for general patients,
to start working 30 minutes earlier. The average waiting time of patients was reduced from
117.72 minutes to 96.26 minutes, decreasing wait time by 21.46 minutes or 18.23%.
Additionally, the cost of the queuing system was reduced by 2,650 Baht per every 5.5 hours
of study.
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ออกแบบและพัฒนาหัวพ่นไฟแบบไอระเหยโดยใช้น้ามันเครื่องเหลือทิ้งเป็นเชื้อเพลิง
ทวีศิลป์ เล็กประดิษฐ์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
วิศวกรรมเครื่องกล
ดรอภินันต์ นามเขต.
หัวพ่นไฟแบบไอระเหย, น้ามันเครื่องเหลือทิ้ง, ไอเสีย

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาหัวพ่นไฟแบบไอระเหยโดยใช้น้ามันเครื่อง เหลือทิ้ง
เป็ น เชื้ อ เพลิ ง ซึ่ ง น้ ามั น เครื่ อ งเหลื อ ทิ้ ง นี้ เ ป็ น ของเสี ย ที่ มี ป ริ ม าณเพิ่ ม สู ง ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งตามปริ ม าณ
เครื่องยนต์ที่เพิ่มขึ้น โดยน้ามันเครื่องเหลือทิ้งนี้มีค่าความร้อนที่ค่อนข้างสูงจึงน่าจะเป็นเชื้อเพลิงทดแทนที่
น่าสนใจตัวหนึ่งในการผลิตพลังงานความร้อน โดยในการทดสอบจะใช้หัวพ่นไฟแบบท่อกลมแนวตั้ง ที่มีการ
การแบ่งการจ่ายอากาศออกเป็น 5 ชั้น โดยแต่ในละชั้นสามารถควบคุมปริมาณการจ่ายอากาศได้ เพื่อ
ควบคุมให้เกิดการเผาไหม้เป็นชั้น โดยกระบวนการเริ่มจากเชื้อเพลิง จะถูกทาให้ร้อนจากโซนเผาไหม้ที่หนึ่ง
และจะระเหยกลายเป็นไอและเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์ หลังจากนั้นก็จะไหลเข้าสู่ส่วนเผาไหม้ครั้งที่สองเพื่อ
ทาให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ โดยการทดสอบ จะทาการเปรียบเทียบกันระหว่างการเผาไหม้น้ามันเครื่อง
เหลือทิ้งที่เผาไหม้แบบชั้นเดี่ยวและสองชั้น ในรูปของโครงสร้างอุณหภูมิ ตามแนวความยาวของหัวพ่นไฟ
อุณหภูมิใช้งาน ประสิทธิภาพของหัวพ่นไฟ และทาการวัดปริมาณไอเสีย ที่เกิดขึ้นที่ปล่องทางออก จากการ
ทดสอบพบว่า การจ่ายอากาศแบบชั้นเดียวที่ระยะ 10 เซนติเมตร จากระดับน้ามันเชื้อเพลิงที่อัตราการจ่าย
อากาศ 35 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (อัตราส่วนสมมูล 0.70) จะให้ประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูงที่สุดที่ 31%
ส่วนการจ่ายอากาศแบบสองชั้นเมื่อเพิ่มอัตราการจ่ายอากาศส่วนที่สองที่มากขึ้นจะทาให้ประสิทธิภาพเชิง
ความร้อนสูงมากขึ้นไปด้วย แต่แนวโน้ม CO ในไอเสียจะมีค่าลดลง และจะเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งเมื่อจ่ายอากาศ
ในปริมาณที่มากเกินไป โดยอัตราการจ่ายอากาศรวมที่เหมาะสมจะอยู่ที่ 25-35 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
ซึ่งการจ่ายอากาศในส่วนที่หนึ่งต้องไม่เกิน 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จึงจะทาให้ได้ค่า อัตราส่วนสมมูล
สาหรับการเผาไหม้ที่ 0.6 - 0.8 ซึ่งจะมีประสิทธิภาพเชิงความร้อน อยู่ที่ 21-63 %
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The aim of this research was to design and develop a vaporizing burner using waste
engine oil as fuel, a waste that was growing as a result of the increasing number of
automotive. Waste engine oil had relatively high calorific value and thus it may be used as
a renewable fuel for heat generation. Therefore, the present experimental study on waste
engine oil combustion in a vertical tube burner was conducted. The two-stage combustion
was divided by the air supply to the burner into two levels and the air flow rate of both
levels can be adjusted. The fuel in the first stage was heated and vaporized by the
incomplete combustion. The exhaust gases and residual fuel vapor from the first stage were
then flow to the second combustion stage and the complete combustion was achieved.
Lengthwise combustion temperatures of the burner in both of the single and the two-stage
combustion were measured and compared. Amount of exhaust gas at the exit of the burner
was also monitored. The results of the experiment suggested that the single air supply of a
distance at 10 cm from fuel level at air supply rate at 35 m3/hr (equivalent ratio 0.7) which
yielded the maximum thermal efficiency at 31%. Meanwhile, in the double air supply
system, when air supply rate was increased, the thermal efficiency was raised too. However,
the amount of CO in the exhaust tended to drop and would rise again at overrated air
supply. A recommended total air supply was 25 - 35 m3/ hr, and a primary air supply rate
in the first stage was not over 5 m3/ hr to yield a combustion at 0.6 - 0.8 with a thermal
efficiency at 21 - 63%.
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: การเลือกสถานที่ตั้งและการจัดเส้นทาง, การค้นหาแบบทาบู, โรงไฟฟ้าชีวมวล
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิธีการในการหาคาตอบสาหรับการแก้ปัญหาการเลือกสถานที่ตั้งและ การจัด
เส้นทางการขนส่งสาหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยมีวัตถุประสงค์ในการหาต้นทุนรวมต่าสุด รูปแบบการวิจัย
มุ่งเน้นในการหาคาตอบของปัญหาโดยกาหนดขอบเขตด้านพื้นที่เป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อใช้เก็บข้อมูลพื้นฐาน
ในการกาหนดวิธีการแก้ปัญหา และพิจารณาปัจจัยด้านต้นทุน 3 อย่างคือ 1) ต้นทุน ในการสร้างโรงไฟฟ้า
2) ต้นทุนในการติดตั้งสายส่งไฟฟ้าและ 3) ต้นทุนการขนส่งวัตถุดิบ
ในการหาคาตอบของปัญหาผู้วิจัยได้ทาการออกแบบและทดสอบอัลกอริทึมกับปัญหาจริงสามารถสรุป
วิ ธี ก ารหาค าตอบของปั ญ หาดั ง กล่ า วได้ จ านวน 5 วิ ธี ป ระกอบด้ ว ย 1) วิ ธี ก ารจั ด สรรงาน(Location
Assignment) 2) วิธีการจัดเส้นทางการขนส่ง (Vehicle Routing) 3) วิธีการจัดลาดับ การค้นหาคาตอบ
ข้ า งเคี ย ง (Sequence Ordered Neighborhood Methods) 4) วิ ธี ก ารสุ่ ม การค้ น หาค าตอบข้ า งเคี ย ง
(Random Selection Neighborhood Methods) และวิธีที่ 5 ผู้วิจัยได้ทาการพัฒนาวิธีการหาคาตอบของ
ปัญหาขึ้นมาใหม่ซึ่งในที่นี้เรียกว่าวิธี Partition Tabu MDVRP โดย ใช้การค้นหาแบบทาบู (Tabu Search)
ร่วมกับการสุ่มวิธีการหาคาตอบข้างเคียง (Neighborhood Search) และนาคาตอบที่ได้แบ่งเป็น 2 ชุดและ
สุ่มมา 1 ชุดเพื่อค้นหาในพื้นที่แคบลงซึ่งเป็นการค้นหาแบบเข้มข้นขึ้น และนาวิธีการดังกล่าวเขียนโปรแกรม
Visual Studio 15 จากนั้นนาวิธีที่พัฒนาขึ้นทดสอบกับปัญหาจริง ผลการทดสอบพบว่าคาตอบที่ได้ดีกว่า
ทั้ง 4 วิธีที่ผ่านมาและเมื่อวัดประสิทธิภาพของคาตอบด้วยโปรแกรม Lingo 13 กับปัญหาขนาดเล็ก ขนาด
กลาง ขนาดใหญ่ พบว่าคาตอบที่ได้มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ซึ่งถือว่าวิธีดังกล่าวมีประสิทธิภาพสามารถนาไปใช้ในการแก้ปัญหาจริงได้
ผลการหาคาตอบสาหรับการแก้ปัญหาการเลือกสถานที่ตั้งและการจัดเส้นทางการขนส่งสาหรับ
โรงไฟฟ้าชีวมวลของจังหวัดสงขลา พบว่า พื้นที่จังหวัดสงขลา เหมาะสมที่จะสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยใช้
วัตถุดิบจากไม้ยางพาราที่ขนาดกาลังการผลิต 9.5 เมกะวัตต์ จานวน 6 โรง โดยตาแหน่งที่เหมาะสมในการ
ตั้งโรงไฟฟ้าคือ ตาแหน่งที่ 2 (ตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง) ตาแหน่งที่ 27 (ตาบลสะเดา อาเภอ
สะเดา) ตาแหน่งที่ 32 (ตาบลท่าโพธิ์ อาเภอสะเดา) ตาแหน่งที่ 41 (ตาบลฉลุง อาเภอหาดใหญ่) ตาแหน่งที่
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69 (ตาบลนาทวี อาเภอนาทวี) และตาแหน่งที่ 85 (ตาบลเขาแดง อาเภอสะบ้าย้อย) โดยมีต้นทุนการขนส่ง
รวม 15,343.6 บาทต่อวัน และต้นทุนรวม 662,316.56 บาทต่อวัน
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This research will explore the methods of solving a location routing problem for
biomass power plants. The objective is to find the lowest cost solution. The research design
focuses on solving the problem by defining a clear target area to use as a basis for
determining the algorithm. There are three cost factors to consider: 1) the cost to setup the
power plant, 2) the cost of installing the transmission line, and 3) the cost of transporting
raw materials.
To solve the problem, the researcher has designed and tested the algorithm with the
real problem. There are five ways to solve the problem: 1) Location Assignment 2) Vehicle
Routing 3) Sequence Ordered Neighborhood Methods 4) Random Selection Neighborhood
Methods and 5) A modified Tabu search called Partition Tabu MDVRP in which two methods
of Tabu Search and the Neighborhood Search have been applied. The answers obtained
from the Partition Tabu MDVRP are divided into two sets and a random answer is searched
in the tightened area with a more concentrated search. This approach is also written in a
program of Visual Studio 15. The result of applying this method with a real problem
indicated that the answer was better than the previous four methods. After verifying the
efficiency of the answer with the Lingo program (Version 13) with small, medium and large
size problems, it was found that the answers were not significantly different. At the
significant level of 0.05, this method can be used effectively to solve the problem.
The result of solving the location routing problem for biomass power plants found that
six biomass power plants using 9.5 megawatts of rubber wood are suitable for Songkhla
province. The effective locations are location number 2 (Tung Lan Sub-district, Klong Hoi
Khong District), location number 27 (Sadao Sub-district, Sadao District), location number 32
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(Tha Pho Sub-district, Sadao District) location number 41 (Chalung Sub-district, Hat Yai
District), location number 69 (Nathawee Sub-district, Nathawee District), and location
number 85 (Khao Daeng Sub-district, Saba Yoi District). The total cost of transportation is
15,343.6 Baht per day, and the overall total cost is 662,316.56 Baht per day.
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: วิธีวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่าง ยางพาราและปาล์มน้ามัน ,การวางแผนการปลูกพืช ,
งานวิจัยนี้นาเสนอการแก้ปัญหาการวางแผนการปลูกพืช การหาทาเลที่ตั้งจุดรับซื้อและโรงงานแปรรูป
ยางพาราและปาล์ ม น้ ามั น ในพื้ น ที่ ภ าคใต้ ข องประเทศไทย ด้ ว ยวิ ธี วิ วั ฒ นาการโดยใช้ ผ ลต่ า งและวิ ธี
วิวัฒนาการโดยใช้ผลต่างแบบปรับปรุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้กาไรที่สูงที่สุด แบ่งวิธีการหาคาตอบ
ออกเป็น 4 วิธี คือ 1) วิธีวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่าง 2) วิธีวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่างร่วมกับการค้นหาเฉพาะที่
ซึ่งเพิ่มขั้นตอนการค้นหาเฉพาะที่เข้าไปหลังกระบวนคัดเลือกโดยใช้อัลกอลิทึมวิธีการเปลี่ยนตาแหน่งและ
วิธีการสลับตาแหน่ง 3) วิธีการเก็บค่าตัวเลขสุ่มที่ดีที่สุดของวิธีวิวัฒนาการโดยใช้ ผ ลต่าง เป็นการปรับปรุง
กระบวนการในขั้น ตอนการปรับ เปลี่ย นค่า และ 4) วิธีก ารเก็บ ค่า ตัว เลขสุ่ม ที่ดี ที่สุดของวิธีวิวัฒนาการ
โดยใช้ผลต่างร่วมกับการค้นหาเฉพาะที่ ซึ่งเป็นวิธีผสมระหว่างวิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 และจาแนกวิธีออกเป็น
8 วิธีที่แตกต่างกัน ผลการทดลองพบว่า ในกลุ่มปัญหาขนาดเล็ก ทุกวิธีการให้คาตอบที่ดีที่สุดไม่แตกต่าง
กัน แต่ใ นกลุ ่ม ปัญ หาขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และปัญ หาจริง ไม่ส ามารถหาค าตอบที่ ดี ที่ สุ ด ได้ เมื่ อ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการหาคาตอบจากทั้ง 8 วิธี พบว่าวิธีวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่างแบบปรับปรุง
ด้วยการเพิ่มการค้นหาเฉพาะที่โดยใช้อัลกอลิทึมวิธีการสลับ ตาแหน่งร่ว มกับ วิธีก ารเก็บ ค่า ตัว เลขสุ่ม ที่ดี
ที่สุด ให้ค่าคาตอบที่สูงที่สุดที่เวลาเท่ากัน โดยมีกาไรที่สูง ที่สุดเท่ากับ 13,823,443.2 บาทต่อวัน
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This research presented algorithms based on Differential Evolution and Improverd
Differential Evolution to solve multi- stage crop planning problems in the southern
region of Thailand in order to find the maximum profit. The algorithm sets were
comprised of four types: 1) Differential Evolution (DE), 2) Differential Evolution with local
search by adding the step of local search after the selection process which uses an insert
algorithm (DE-I and swap algorithms, 3) Random best of Differential Evolution by improved
methods from that which has been improved from the process of mutation ( DE- R) , 4)
Random best of Differential Evolution with local search is a mixture of type 2 and type 3
(DE-IR and DE-SR). Moreover, the Differential Evolution and Improverd Differential Evolution
are generated in eight different algorithms for solving this problem. The results showed that
in the small problem instances, all algorithms were not different as all of them can find 100%
optimal solution. In medium and large problem instances, DE-SR presented the best solutions
compared with the other proposed algorithms. The maximum profits of this research are
13,823,443.2 Baht per day.
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การทดลอง, ทุเรียนทอด
การวิจ ัย ครั ้ง นี ้มีว ัต ถุป ระสงค์ (1) เพื่อ ประยุก ต์เ ทคนิค การกระจายหน้า ที่เ ชิง คุณ ภาพ เทคนิค
เชิงประดิษฐ์คิดค้น การยศาสตร์ และ การออกแบบการทดลอง ไปใช้ในการออกแบบและพัฒนาเครื่องหั่น
ทุเรียนทอด และ (2) เพื่อสร้างและทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องหั่นทุเรียนที่สร้างขึ้น โดยมีกลุ่มตัวอย่าง
เป็นกลุ่มผู้ประกอบการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ทุเรียนทอดในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยอง จานวน
28 รายที่ได้รับรองมาตรฐานผลิตชุมชน ทุเรียนทอดกรอบ
งานวิจ ัย เริ ่ม จากการส ารวจความต้อ งการเกี ่ย วกับ เครื ่อ งหั ่น ทุเ รีย นของกลุ ่ม ผู ้ป ระกอบการ
หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ทุเรียนทอด แล้วกระจายความต้องการของลูกค้าเข้าสู่เฟสต่าง ๆ ของเทคนิคการ
กระจายหน้า ที่เ ชิง คุณ ภาพ ผลการจากการนาเทคนิค การกระจายหน้า ที่เ ชิง คุณ ภาพทั้ง 4 เฟส มา
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบและพัฒนาเครื่องหั่นทุเรียนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับกลุ่ม ผู้ประกอบการ
หนึ่ง ตาบลหนึ่ง ผลิตภัณ ฑ์ทุเ รีย นทอด นาหลัก การเชิง ประดิษฐ์คิดค้น มาช่ว ยลดความขัดแย้ง ระหว่าง
ข้อกาหนดทางเทคนิคในช่วงเฟสที่ 1 การวางแผนผลิตภัณฑ์ และ ข้อกาหนดของชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ในช่วง
เฟสที่ 2 การออกแบบผลิตภัณฑ์ และนาหลักการยศาสตร์ มาใช้ในการออกแบบเครื่องหั่นให้เหมาะสมกับ
การทางาน และการออกแบบการทดลอง แบบแฟกตอเรียล มาใช้ในการออกแบบทดลองเพื่อทดสอบ
หาระดับความเร็วรอบและขนาดความหนาบางในการหั่นที่เหมาะสมที่ทาให้มี ประสิทธิภาพสูงสุด ผลจาก
การศึกษาพบว่าที่ระดับความเร็วรอบ 240 รอบ/นาที และ ขนาดความหนาบางในการหั่น 2.5 มิลลิเมตร ให้
แผ่นทุเรียนเกรด A มากที่สุด โดยมีประสิทธิภาพในการหั่นร้อยละ 52.5 เมื่อเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพ
ในการทางานของเครื่องสไลด์ผักและผลไม้ ที่เกษตรกรใช้เป็นเครื่องหั่นทุเรียนพบว่าเครื่องหั่นทุเรียนที่สร้าง
ขึ้นมีประสิทธิภาพสูงขึ้นร้อยละ 30
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The purposes of this research were (1) to apply techniques of Quality Function
Deployment, Theory of Inventive Problem Solving and Ergonomics to aid design and improve
the durian cutting machine and (2) to create and test the efficiency of the durian cutting
machine according to the requirement of One Tambon One Product (OTOP) manufacturer
group. Sample group was 28 durian chip OTOP shops in Chanthaburi and Rayong provinces
who had certified the community production standard of the fried durian
The research began from surveying the requirements of fried durian OTOP manufacturer
involving the durian cutting machine and then distributing the Customer Requirements into
various QFD phases. Four phases QFD was applied in the design and development of the
durian cutting machine. Theory of Inventive Problem Solving was applied to reduce the
conflicts between Technical Requirement in Phase 1 of Product Planning and Part
Requirements in Phase 2 of Product Design. Ergonomics was applied in the design of durian
cutting machines in order to facilitate the operation. Design of Experiments in Factorial Design
was applied in the experiment design to determine the suitable level of the speed and the
slice thickness to attain the highest efficiency. The study result was found that the durian
slices of A grade was achieved when the durian cutting machine was set up at the speed of
240 rpm and the slice thickness of 2.5 mm with 52.5% durian cutting efficiency. When
compared to the fruit and vegetable slicing machine that the agriculturists adopted to
aid slicing the fried durians it was found that the efficiency of this durian cutting machine
constructed was 30% higher than the fruit and vegetable slicing machine.
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: การพัฒนารูปแบบ, ธุรกิจน้าดื่ม, นวัตกรรม, การบริหารการผลิตและดาเนินงาน
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างรูปแบบการบริห ารการผลิตของธุรกิจน้าดื่มและสร้างเครื่ อ งมื อ
อุปกรณ์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต เพื่อประเมินความเหมาะสมและประโยชน์ของรูปแบบการ
บริหารการผลิต รวมทั้งทดลองหาประสิทธิภาพและหาคุณภาพของเครื่องมืออุปกรณ์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิตของธุรกิจน้าดื่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิธีการดาเนินงานเริ่มจากการศึกษา
เอกสาร งานวิจัย ศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริหารงานและปฏิบัติงานของธุรกิจน้าดื่มวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่ อม กาหนดปั จ จั ย ของการบริห ารการผลิ ตและกาหนดปัจจัยความต้องการเครื่องมื อ
อุปกรณ์การผลิต ส่งแบบสอบถามให้กับสถานประกอบการจานวน 251 แห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จากนั้นสร้างรูปแบบการบริหารการผลิตและออกแบบเครื่องล้างถังน้าดื่ม ขนาด 20 ลิตรเป็นอุปกรณ์ช่วยใน
กระบวนการผลิต ทดลองการใช้งานเครื่องล้างถังน้าดื่มขนาด 20 ลิตร กับสถานประกอบการจานวน 5 แห่ง
และเสนอแนวทางการบริหารงานการผลิตตามรูปแบบที่สร้างขึ้น ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของเครื่อง
ล้างถังน้าดื่มขนาด 20 ลิตร มีประสิทธิภาพความสะอาดของถังน้าเฉลี่ย 94.44% ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ลดลงเฉลี่ย 2 ขั้นตอน จานวนพนักงานลดลงเฉลี่ย 2 คน ระยะทางในการเคลื่อนที่ของพนักงานลดลงเฉลี่ย
4.3 เมตร เวลาที่ใช้ในกระบวนการผลิตต่อถังลดลงเฉลี่ย 58 วินาที ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อคุณภาพ
ของเครื่องล้างถังน้าดื่มขนาด 20 ลิตร มีคะแนนค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.44 จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับ
เห็นด้วยมาก ผลการประเมินความเหมาะสมและประโยชน์ของรูปแบบการบริหารการผลิตและดาเนินงาน
จากผู้เชี่ยวชาญ 8 ท่าน ได้คะแนนความเหมาะสมมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับเห็น
ด้วยมาก และได้คะแนนมีประโยชน์ต่อการนาไปใช้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับเห็น
ด้วยมาก
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This research aimed to create a production management model for the drinking water
business, develop tools and equipment to increase the efficiency of the production process,
and assess the suitability and benefits of the production management model. The
developed tools and equipment were tested to identify their efficiency and quality to
optimize the production process of small and medium enterprises. The methodology
involved the study of related documents and research papers, and the current situation of
the management and operation of these enterprises. Factors of production management
and the demand factor of production equipment were determined. Questionnaires were
submitted to 251 enterprises established in the Northeastern region of Thailand. Then, a
production management model was created and a 20 liter water bottle washing machine
as a production aided equipment was designed. Experiments on the utilization of this
machine were conducted with five enterprises and production management guidelines
based on the model were proposed. Results found that the average efficiency of the 20
liter water bottle washing machine was 94.44%. The procedure was reduced by two steps,
the average number of employees was reduced by two persons, the distance was
decreased by an average of 4.3 meters, and the average processing time per tank was
reduced by 58 seconds. Experts’ opinions on the quality of the washing machine was scored
an average of 4.44 out of five, a very agreeable score. The results of the appropriateness
and usefulness of the production management and operation model from eight experts
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were scored at an average of 4.47 out of five, a very agreeable score. Finally, the average
score of the usefulness of application was 4.68 out of five, a very agreeable score.



