
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและความเหมาะสม 
ในการลดน า้หนักกากตะกอนน า้เสียโดยวธีิพัดลม 

พัดลมร้อน และหลังคาโปร่งแสง 
 
 
 
 
 
 

ธัญญารัตน์  พลพันธ์ 

 
 
 
 
 
 
 

วทิยานิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตร 

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม) 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

2556  





บทคัดย่อ 

 
ชื่อวทิยานิพนธ์ การศกึษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและความเหมาะสมในการลดน า้หน ก

กากตะกอนน า้เสยีโดยใช้วิธีพ ดลม พ ดลมร้อน และหล งคาโปร่งแสง 
ช่ือผู้เขียน  นางสาวธ ญญาร ตน์  พลพ นธ์ 
ชื่อปริญญา  วิทยาศาสตรมหาบ ณฑิต (การจ ดการส่ิงแวดล้อม) 
ปีการศึกษา  2556 
 

 
 การศึกษานี ้มีว  ตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบประสิทธิภาพการลดน า้หน ก

กากตะกอนน า้เสียโดยใช้วิธีพ ดลม พ ดลมร้อน และหล งคาโปร่งแสง 2) ศึกษาป จจ ยที่มีผลต่อ
การลดน า้หน กกากตะกอนน า้เสีย และ 3) ศึกษาวิธีท่ีเหมาะสมในการน าไปใช้ในการลดน า้หน ก
กากตะกอนน า้เสีย ของ บริษ ทโตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ าก ด สาขาโรงงานบ้านโพธ์ิ 
จ งหว ดฉะเชิงเทรา โดยการเก็บต วอย่างกากตะกอนน า้เสียจากลานตากกากตะกอนและน ามาท า
การทดลองท ง้สิน้ 8 งวด ในช่วงเวลา 3 เดือน ต ง้แต่เดือนมีนาคม- พฤษภาคม 2556 และน าผล
มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ T-test และ ANOVA ท่ีระด บน ยส าค ญทางสถิติ 0.05 จากการศึกษา
พบวา่ การใช้หล งคาโปร่งแสงใหมม่ีประสิทธิภาพในการลดน า้หน กกากตะกอนได้มากท่ีสดุ เฉลี่ย
ร้อยละ 57.20 มีประสิทธิภาพดีกว่าวิธีเดิม คือการตากโดยหล งคาโปร่งแสงเก่าเพียงอย่างเดียว
เฉลี่ยร้อยละ 15  รองลงมาเป็นการใช้พ ดลมธรรมดา  มีประสิทธิภาพในการลดน า้หน กกาก
ตะกอนน า้เสียเฉลี่ยร้อยละ 52.49 ประสิทธิภาพดีกว่าวิธีเดิมร้อยละ 10 โดยท่ีระด บความเร็วลม
ของพ ดลมไมม่ีผลตอ่ประสิทธิภาพการลดน า้หน กกากตะกอนอย่างมีน ยส าค ญทางสถิติ ท่ีระด บ 
0.05  และการใช้พ ดลมร้อนมีประสิทธิภาพในการลดน า้หน กกากตะกอนน า้เสียได้เฉลี่ยร้อยละ 
45.26 ประสิทธิภาพมากกว่าวิธีเดิมร้อยละ 3 ป จจ ยท่ีมีผลต่อการลดน า้หน กกากตะกอนน า้เสีย 
ได้แก่ ความชืน้ตะกอนก่อนตาก  ฤดกูาล และความชืน้ส มพ ทธ์อากาศซึ่งมีผลตอ่ประสิทธิภาพการ
ลดน า้หน กกากตะกอนน า้เสีย อย่างมีน ยส าค ญทางสถิต ท่ีระด บ 0.05 โดยพบว่าหากความชืน้
ตะกอนก่อนตากมีค่าสูง หรือช่วงท่ีมีฝนตก และมีความชืน้ส มพ ทธ์สงู ประสิทธิภาพในการลด
น า้หน กกากตะกอนจะลดลง และแนวทางในการน าไปพ ฒนาประสิทธิภาพการลดน า้หน กกาก
ตะกอนน า้เสียท าการประเมินความเหมาะสมและเป็นไปได้ พบวา่ วิธีพ ดลม มีความเหมาะสมและ



(4) 
 

เป็นไปได้สงูในการด าเนินการปร บปรุง  โดยมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ร้อยละ 84.98 ส่วน
หล งคาโปร่งแสง และพ ดลมร้อนมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ระด บปานกลาง โดยหล งคาโปร่ง
แสงมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ร้อยละ 63.32 และพ ดลมร้อนมีความเหมาะสมและเป็นไปได้
ร้อยละ 61.61 ตามล าด บ ท ง้นีก้ารน าแต่ละวิธีไปท าการปร บปรุงขึน้ก บล กษณะเฉพาะของพืน้ท่ี
น น้ๆ   
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 The objectives of this study were 1) to compare efficiency of weight 

reducing of wastewater sludge by fans, heat fan and translucent roof, 2) to study factors 
that affect weight reduction of wastewater sludge, and 3) to investigate feasible methods 
for improving weight reduction of wastewater sludge. In this study, wastewater sludge 
was sampled from sludge bed for eight lots in three months. Data was analyzed by 
using T-test and ANOVA at a significant level of 0.05.  The results showed that the new 
translucent roof gave the highest efficiency in weight reducing 55.41 percent that was 
higher than those of the former method – using an old translucent roof (To be used more 
than 5 years) for average 13 percent following by the use of fan that gave the efficiency 
in weight reducing of wastewater sludge 52.49 percent that was higher than the former 
method for 10 percent. In addition, it was found that different wind speeds did not give 
different weight reduction of the sludge at a significant level of 0.05. The last, the heat 
fan gave the efficiency of 45.26 percent that was higher than the former method of 3 
percent. Factors affecting weight reduction of the sludge involved moisture of 
wastewater sludge before drying, drying different seasons and humidity at a significant 
level of 0.05 so if there is a high moisture of the sludge and raining season the efficiency 
of the weight reduction of the sludge is decreased. The feasibility study found the fan 
method has the highest possibility to improve the weight reduction about 84.98 following 
by the translucent roof and heat fan about 63.32 and 61.66.  



กิตติกรรมประกาศ 
 

 ในการศกึษาวิจัยวิทยานิพนธ์ฉบับนี  ้ส าเร็จลลุ่วงได้เน่ืองจากการได้รับความอนุเคราะห์
จากบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาบ้านโพธ์ิ จังหวดัฉะเชิงเทรา ท่ีเอือ้เฟื้อ
สถานท่ีและสนบัสนนุการวิจยั ขอบขอบพระคณุผู้บริหารท่ีอนุญาตให้ท าการทดลองและเผยแพร่ 
ขอขอบพระคณุหน่วยงานยทีูลิตี ้ท่ีเอือ้เฟือ้สถานท่ีห้องปฏิบตัิการรวมถึงการใช้อปุกรณ์ต่างๆ และ
อ านวยความสะดวกในการเก็บตวัอย่าง ขอขอบคณุหน่วยงานความปลอดภยัและส่ิงแวดล้อม และ
หน่วยงานฝ่ายบริหารของโรงงาน  รวมถึงเพ่ือนร่วมงาน  ผู้ ใต้บังคบับัญชาท่ีให้ความร่วมมือและ
ช่วยเหลือในการท าการทดลองในเกือบทุกขัน้ตอนเป็นอย่างดี และขอขอบพระคณุผู้จัดการฝ่าย
วัตถุดิบเหล็กและรีไซเคิล บริษัทโตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จ ากัด ท่ีเข้าใจและสนับสนุนการ
ศกึษาวิจยัครัง้นีใ้ห้ส าเร็จลลุว่งไปด้วยดี   
 ผู้ วิจยัขอขอบพระคณุ คณาจารย์ทุกท่านท่ีได้ให้ความรู้และค าแนะน าในการเรียนมาตลอด
ระยะเลาท่ีท าการศกึษา  โดยเฉพาะอย่างย่ิง รศ. ดร.วิสาขา ภู่จินดา ซึ่งเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาหลกัใน
การท าวิทยานิพนธ์ในครัง้นี ้ได้ชีแ้นะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และให้ค าปรึกษาในทุกๆ ด้าน 
รวมถึงการติดตามผลการด าเนินงานวิจยัเป็นระยะๆ ท าให้การท าวิจยัครัง้นีด้ าเนินการได้อย่างรวดเร็ว 
อีกทัง้ต้องขอขอบพระคณุ รศ.ดร.จ าลอง โพธ์ิบุญ อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม ท่ีช่วยพิจารณาและแนะน า
เพ่ิมเติม ท าให้งานวิจยัครัง้นีม้ีความสมบรูณ์มากย่ิงขึน้ รวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าท่ี
ในคณะ คุณวนิดา พึ่งพินิจ ท่ีคอยอ านวยความสะดวก ประสานงาน และด าเนินการในส่วนท่ี
เก่ียวข้องกบัการเรียน รวมทัง้การวิจยัในครัง้นีม้าโดยตลอด ขอขอบพระคณุครอบครัว คณุพ่อ คณุแม ่
พ่ีสาว  น้องชาย  และพ่ีชายคนส าคัญ ท่ีคอยเป็นก าลังใจและอยู่เคียงข้างมาตลอดระยะเวลาท่ี
ท าการศกึษา  รวมถึงเพ่ือนทกุคนท่ีคอยสง่ก าลงัใจมาให้ และสดุท้ายขอขอบคณุ คณะพัฒนาสงัคม
และสิ่งแวดล้อม  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ท่ีคดัเลือกให้ข้าพเจ้าเข้ามาศึกษาและได้เรียนรู้
ทัง้วิชาการและการใช้ชีวิต  การได้มารู้จักกับเพ่ือน จส. 9 ทัง้ 60 คน ท่ีมีความรัก ความจริงใจต่อกัน 
และคอยช่วยเหลือและเป็นก าลงัใจให้กนัและกนัในทกุๆ ด้าน ทกุก าลงัใจและแรงสนบัสนนุท่ีกลา่วมา 
สง่ผลให้วิทยานิพนธ์ฉบบันีส้ าเร็จลลุว่งไปได้ด้วยดี ขอขอบพระคณุทกุท่าน 
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        กนัยายน 2556 
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บทน ำ 
 

1.1  ที่มำและควำมส ำคัญของกำรวิจยั  
 

การจัดการของเสียในโรงงานอตุสาหกรรมนัน้ ผู้ประกอบการแต่ละประเภทก่อให้เกิด
ของเสียแตล่ะชนิดแตกตา่งกนั ขึน้กบักระบวนการผลิตและวตัถุดิบท่ีน ามาใช้ วิธีการจัดการของเสีย
จึงแตกต่างกันไป และอาจขึน้อยู่กับนโยบายของบริษัท หากบริษัทใดท่ีให้ความส าคญักับเร่ือง
ของสิ่งแวดล้อมและต้นทุน จะมีการส่งเสริมการลดการเกิดของเสียที่แหล่งก าเนิดตัง้แต่ใน
กระบวนการผลิต รวมถึงการจัดการลดของเสียท่ีเกิดจากโรงงานก่อนส่งออกไปก าจัดหรือบ าบัด 
บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด สาขา บ้านโพธ์ิ จังหวดัฉะเชิงเทรา เป็นบริษัทผลิต
และประกอบรถยนต์ ได้ให้ความส าคญักบัเร่ืองของการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี บริษัทจึงมี
ระบบจดัการของเสียท่ีดีตัง้แตก่ระบวนการผลิตและการจดัการก่อนสง่ออกไปก าจดัหรือบ าบดั เช่น 
การเลือกใช้วัตถุดิบท่ีก่อให้เกิดของเสียน้อย การลดสารเคมีบางตัวในการบ าบัดน า้เสียเพ่ือลด
ปริมาณการเกิดกากตะกอน การใช้เคร่ืองบีบอดัตะกอนและน าไปตากต่อในอาคารหลงัคาโปร่งแสง
เพ่ือลดน า้หนัก การน าเศษอาหารไปหมกัท าก๊าซชีวภาพ เป็นต้น หนึ่งในการลดปริมาณของเสีย
ท่ีส าคญันัน่คือ การลดน า้หนกักากตะกอนน า้เสียจากระบบบ าบัดน า้เสียในโรงงานเน่ืองจากกาก
ตะกอนน า้เสีย ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนเฉลี่ยร้อยละ 55 จากของเสียทัง้หมดท่ีต้องส่งก าจัดหรือบ าบัด 
โดยใช้วิธีลดน า้หนกัตะกอนขัน้ต้นผา่นเคร่ืองบีบอดั และน ามาลดน า้หนกัตอ่โดยการใช้วิธีการตาก
ในห้องตากตะกอนโดยแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นวิธีหลกัท่ีส าคญัในการลดน า้หนักกากตะกอนน า้เสีย 
ห้องตากตะกอนดงักลา่วมีลกัษณะเป็นห้องปิดคล้ายกบัห้องอบหรือเตาอบหลงัคาโปร่งแสงท าให้
แสงสอ่งลงมาได้ โดยใช้หลกัการคล้ายกับวิธีการอบแห้งแบบพาสซีพ (Passive) เป็นการอบแห้ง
โดยตรง การอบแห้งด้วยวิธีนีอ้าศยัวตัถดุิบรับพลงังานแสงอาทิตย์โดยตรง วตัถุดิบท่ีอบแห้งมกัจะ
อยู่ในวสัดโุปร่งใส อากาศภายในเคร่ืองอบแห้งจะเคลื่อนตวัจากการขยายตวัเมื่อได้รับความร้อน
และจะพาความชืน้ออกจากวัตถุดิบและหมุนเวียนเพ่ือถ่ายเทความชืน้ภายในเคร่ืองอบแห้ง 
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เคร่ืองอบแห้งแบบนีอ้ณุหภมูิภายในคอ่นข้างสงูอาจสงูกวา่ 60 องศาเซลเซียส (ทนงศกัดิ์ วฒันา, 2555) 
การตากตะกอนน า้เสียของบริษัทฯ ท่ีใช้การตากแบบหลงัคาโปร่งแสงมีอณุหภมูิ 40-50 องศาเซลเซียส 
ใช้วิธีการเกลี่ยตากในลานตากขนาดความกว้าง 11 เมตร ความยาว 18 เมตร ตากท่ีความหนา
ไมเ่กิน 10 เซนติเมตร ใช้เวลาในการตาก 6-7 วนั โดยมีการกลบัตะกอนระหว่างวนัเป็นประจ าทุกวนั 
ซึ่งจากการเก็บข้อมลูผลการด าเนินการในปีพุทธศกัราช 2550 พบว่าการตากกากตะกอนน า้เสีย
โดยใช้แสงอาทิตย์สามารถลดน า้หนกักากตะกอนลงไปได้โดยเฉล่ียร้อยละ 38  

แตใ่นปี พ.ศ. 2555 บริษัทโตโยต้าฯ มีก าลงัการผลิตเพ่ิมขึน้จากปี 2554 ร้อยละ 60 ส่งผล
ให้ปริมาณของเสียตา่งๆ มีปริมาณเพ่ิมขึน้รวมถึงปริมาณกากตะกอนน า้เสียซึ่งคิดเป็นร้อยละ 55 
จากของเสียทัง้หมดท่ีต้องมีการสง่ไปบ าบดัหรือก าจดั ดงันัน้เมื่อมีปริมาณของเสียเพ่ิมมากขึน้ ท า
ให้การตากตะกอนมีวิธีและปัจจัยท่ีแตกต่างไปจากเดิม เช่น พืน้ท่ีท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดแต่ปริมาณของ
เสียท่ีเข้ามามากขึน้ท าให้ต้องตากกากตะกอนน า้เสียท่ีมีความหนามากขึน้กวา่เดิม 10-15 เซนติเมตร 
ซึ่งหากตากตะกอนท่ีความหนาปกติประมาณ 10 เซนติเมตร จะสามารถรองรับตะกอนน า้เสียได้สงูสดุ 
21,600 กิโลกรัมต่อครัง้ แต่หากตะกอนมีปริมาณมากขึน้ต้องที่ความหนา 20-25 เซนติเมตร 
สามารถรองรับตะกอนน า้เสียได้สงูสดุประมาณ 27,000 กิโลกรัมต่อครัง้ ซึ่งในปัจจุบันมีปริมาณ
ตะกอนน า้เสียเข้ามาตากครัง้ละ 25,000-29,000 กิโลกรัม และด้วยปริมาณท่ีมากขึน้ท าให้
ระยะเวลาในการตากลดลงเหลือเพียง 5 วนั เน่ืองจากจะต้องน าตะกอนรอบใหม่เข้าตากเร็วขึน้
เพ่ือให้ทนักบัปริมาณกากตะกอนท่ีเกิดขึน้ สง่ผลให้ประสิทธิภาพของการลดน า้หนกักากตะกอนน า้เสยี
ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 20-30 โดยน า้หนัก (บริษัทโตโยต้า มอเตอร์  (ประเทศไทย) จ ากัด 
สาขาบ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา, 2555) ซึ่งท าให้กิจกรรมการลดปริมาณของเสียไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย
และมีคา่ใช้จ่ายในการก าจดัเพ่ิมมากขึน้ 

จากการศกึษาวิธีการลดน า้หนักโดยการใช้แสงอาทิตย์ท่ีมีลกัษณะคล้ายคลึงกัน คือการ
ตากโดยใช้แสงอาทิตย์แบบหลงัคาโปร่งแสง ท าให้ทราบวา่ มีวิธีการลดน า้หนักหรือการท าให้แห้ง
ในกลุม่เกษตรกรรม เช่น การอบยางพาราแผ่น การอบกล้วยตาก ซึ่งมีการเพ่ิมประสิทธิภาพโดย
การใช้พดัลมช่วยในการระบายอากาศให้มากขึน้ และมีการเพ่ิมประสิทธิภาพการท าให้แห้งโดยใช้
พลงังานแสงอาทิตย์โดยตรงร่วมกบัพลงังานจากโซลาร์เซลล์ เป็นต้น ซึ่งในปัจจบุนัการตากตะกอน
น า้เสียของทางบริษัทยงัไมม่ีการน าระบบเพ่ิมประสิทธิภาพการตากตะกอนน า้เสียมาใช้ 

ดงันัน้ ผู้ท าว ิจ ัยจ ึงม ีความสนใจ ที ่จะศ ึกษาว ิธ ีการ ที ่เ หมาะสมที ่สามารถ เ พิ ่ม
ประสิทธิภาพการลดน า้หนักกากตะกอนน า้เสียให้มากขึน้ โดยการใช้เทคนิคและวิธีการต่างๆ 
ภายในขอบเขตเวลา และช่วงฤดกูาลท่ีจ ากดัและปัจจยัตา่งๆ เช่น อณุหภมูิ ความชืน้ เป็นต้น เพ่ือ



3 

  

หาทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสดุ และน าผลของการศึกษามาปรับปรุงใช้งานจริงในบริษัทหรือเป็น
แนวทางในการน าไปใช้ในวิธีการอบแห้งอ่ืนๆ ตอ่ไป 
 
1.2  ค ำถำมกำรวิจยั ( Research Questions) 
 
 1.2.1  วิธีการท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุในการลดน า้หนักกากตะกอนน า้
เสียคือวิธีอะไร 
 1.2.2  ปัจจัยด้านใดบ้างท่ีมีผลต่อการลดน า้หนักกากตะกอนน า้เสีย และมีผลมากน้อย
เพียงใด 
 1.2.3  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการลดน า้หนักกากตะกอนน า้เสียควรเป็น
อย่างไร 
 
1.3  วัตถุประสงค์ของกำรวิจยั ( Research Objectives ) 
 
 1.3.1  เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการลดน า้หนักกากตะกอนน า้เสียโดยใช้วิธีพัดลม 
พดัลมร้อน และหลงัคาโปร่งแสง 
 1.3.2  เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การลดน า้หนักกากตะกอนน า้เสีย และผลของปัจจัยนัน้ 
วา่มีผลมากน้อยเพียงใด 
 1.3.3  เพ่ือศึกษาวิธีที่ เหมาะสมในการน าไปใช้ลดน า้หนักกากตะกอนน า้เสียของ
บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั สาขาบ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา 
 
1.4  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 
 1.4.1  ได้ทราบถึงวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุในการลดน า้หนักกากตะกอนน า้เสีย
โดยวิธีพดัลม พดัลมร้อน และหลงัคาโปร่งแสง 
 1.4.2  ได้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลตอ่การลดน า้หนกักากตะกอนน า้เสีย  และปัจจยันัน้วา่มีผล
มากน้อยเพียงใด 
 1.4.3  ได้ทราบถึงแนวทางในการตดัสินใจน าแต่ละวิธีไปพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ
การลดน า้หนกักากตะกอนน า้เสีย 
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1.5  ขอบเขตรำยงำนกำรวิจัย 
 

 ขอบเขตด้านเนื้อหา : ศึกษาประสิทธิภาพด้วยการทดลองวิธีการต่างๆ จ านวน 3 วิธี ได้แก่  

1) การใช้พัดลมไฟฟ้าเป่าระบายอากาศ 

2) การใช้พัดลมร้อนไฟฟ้าให้ความร้อน 

3) การตากโดยใช้หลังคาโปร่งแสงใหม่ 

ขอบเขตด้านประชากร : กากตะกอนน ้าเสีย วิธีละ 3 ตัวอย่างในทุกสัปดาห์ โดยเก็บข้อมูล  

       ในช่วงเดือนท่ีแตกต่างกัน  ตั้งแต่เดือน มีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม   

       พุทธศักราช(พ.ศ.) 2556 

ขอบเขตด้านพื้นท่ี : กากตะกอนจากระบบบ าบัดน ้าเสีย บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด  

      สาขา บ้านโพธิ์ จังหวัด ฉะเชิงเทรา  

ขอบเขตด้านเวลา : ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555–พฤษภาคม พ.ศ. 2556   

 

1.6  นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 

กำกตะกอนน ้ำเสีย หมายถึง ตะกอนจากระบบบ าบัดน ้าเสียจากกระบวนการผลิตและ

ประกอบรถยนต์และจากการพ่นสีรถยนต์ 

กำรตำกด้วยแสงอำทิตย์ หมายถึง การตากด้วยแสงอาทิตย์โดยตรงไม่มีการแปลงเป็น

พลังงานในรูปแบบอ่ืน โดยผ่านหลังคาโปร่งแสงและใช้หลักการพาความร้อน 

ประสิทธิภำพกำรลดน ้ำหนักกำกตะกอนน ้ำเสีย หมายถึง ความสามารถในการลด

น ้าหนักกากตะกอนน ้าเสียแต่ละวิธีท่ีท าการศึกษาโดยเปรียบเทียบจากน ้าหนักท่ีลดลงไปได้เทียบ

ออกมาเป็นหน่วยร้อยละ 

วิธีกำรท่ีเหมำะสม หมายถึง ผลการประเมินวิธีท่ีท าการศึกษาว่ามีความเป็นไปได้ในการ

น าไปปรับปรุงการลดน ้าหนักมากน้อยเพียงใด โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละด้าน ได้แก่ 

ด้านเทคนิค ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านส่ิงแวดล้อม และสรุปคะแนนเป็นความเหมาะสมในการ

ตัดสินใจน าแต่ละวิธีไปปรับปรุงใช้จริง 

 



บทที่ 2 
 

แนวคดิ ทฤษฎีและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
 

 ในการศึกษาการพฒันาการลดน า้หนกัของตะกอนน า้เสียจากระบบบ าบดัน า้เสียของ
โรงงานผลิตและประกอบรถยนต์ทางผู้ วิจัยได้ท าการทบทวนวรรณกรรมรายละเอียดต่างๆ 
ดงัตอ่ไปนี ้

2.1  ข้อมลูเก่ียวกบัตะกอนน า้เสียของโรงงาน 
 2.1.1  ข้อมลูทัว่ไปของตะกอนน า้เสีย 
 2.1.2  การจดัการกากตะกอนน า้เสียในปัจจบุนั 
 2.2  เทคโนโลยีและเทคนิคในการลดน า้หนกัตะกอนน า้เสีย 
 2.2.1  เทคนิคการลดน า้หนกัตะกอนน า้เสียวิธีทัว่ไป 

2.2.2  หลกัการการท าให้แห้งด้วยพลงังานแสงอาทิตย์ 
 2.3  แนวทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการตดัสินเลือกโครงการท่ีมีประสิทธิภาพ  

2.3.1  เทคนิคการวิเคราะห์ระบบของโครงการโดยวิธี CIPP-I-Model  
2.3.2  เทคนิคประเมินความเหมาะสมและเป็นไปได้ (Feasibility Study) 

 2.4  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
2.1  ข้อมูลเก่ียวกับตะกอนน า้เสีย 
 

2.1.1  ข้อมูลท่ัวไปของตะกอนน า้เสีย  
การบ าบดัน า้เสียน า้เสียจากโรงงานสว่นใหญ่ท่ีมีระบบบ าบดัด้วยต้นเอง จะมีส่วนท่ีเป็นน า้

เสียที่บ าบดัแล้วมีคา่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนท่ีเหลือจากการ
บ าบดันอกจากน า้ท่ีได้คณุภาพ ยงัมีสว่นท่ีเกิดตะกอนซึง่เกิดจากการใช้สารเคมีในการบ าบดั ไปจบั
กับส่วนของน า้เองท่ีองค์ประกอบท่ีมีตะกอนอยู่แล้ว แล้วจับตัวเป็นตะกอนน า้เสีย น า้เสียของ
โรงงานเป็นน า้เสียจากกระบวนการผลิตและประกอบรถยนต์ ซึ่งมีการบ าบดัเองโดยใช้วิธีการ
บ าบดัแบบใช้ Activated Sludge และ Aeration tank โดยน า้เสียท่ีส่วนท่ีหนึ่ง จะเข้าสู่ระบบบ าบดั
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โดยใช้สารเคมีผ่านถังแบบ Sedimentation tank ซึ่งเป็นน า้เสียที่เกิดจากกระบวนพ่นสี
รถยนต์เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งใช้สารเคมีในการบ าบดัโดยท าให้ตกตะกอนและน าตะกอนไปผ่าน
เคร่ืองบีบอัด (filter press) เพ่ือน าน า้ออกจากตะกอน และมีการบ าบดัด้วยระบบชีวภาพโดยใช้
แบคทีเรีย ซึ่งเป็นการบ าบดัน า้เสียจากห้องน า้ภายในโรงงาน ซึ่งตะกอนท่ีได้จากระบบชีวภาพจะ
น าไปผ่านการบีบอดัโดยเคร่ืองรีดแบบสายพาน หรือเรียกว่า เบลท์เพรส (Belt press) หลงัจาก
ผ่านเคร่ืองรีดตะกอนจะถูกน าไปเก็บใน ถังเก็บตะกอน (Hopper) ซึ่งเก็บรวมทัง้ตะกอนแบบ
ชีวภาพและเคมี โดยปกตจิะท าการรีดตะกอนจากบอ่สปัดาห์ละ 1 ครัง้ และจะมีการน าตะกอนท่ีได้
จากถงัเก็บ (Hopper) ไปตากตอ่ท่ีลานตากตะกอนสปัดาห์ละ 1 ครัง้เชน่เดียวกนั  

ตะกอนน า้เสียท่ีได้จากระบบบ าบดัแบบเคมีและชีวภาพมีลกัษณะทางกายภาพ 
และเคมีมีลกัษณะดงันี ้

ตะกอนน า้เสีย : Waste water sludge 
ลกัษณะทัว่ไป : มีลกัษณะเหมือนเดนิเหนียว สีน า้ตาลเข้มออกแดง 
ความชืน้ : 50-60 % 
คา่ความร้อน : 0 กิโลแคลรอร่ีตอ่กิโลกรัม 
 

 
 

ภาพที่ 2.1  กากตะกอนน า้เสียจากระบบบ าบดัด้วยวิธีทางเคมี  
แหล่งที่มา: บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั สาขาบ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา, 2555.  
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จากผลการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการคุณสมบัติทางเคมีและสารโลหะหนัก มีรายละเอียด 

ดังตารางท่ี 2.1 

 

ตารางท่ี 2.1  ผลการทดสอบคุณสมบัติของกากตะกอนน ้าเสีย 

 

ค่าการตรวจวัด ผลตรวจวัด ค่ามาตรฐาน 

Chloride content (Cl- in %) 0.05 ≤ 6.0 

Sulphur content  (S- in %) 0.00 ≤ 15.0 

Nickel (Ni) in % wt 0.230 ≤ 10.0 

Zinc (Zn)  in % wt 2.800 ≤ 10.0 

Copper (Cu)  in % wt 0.0310 ≤ 4.0 

K2O in % wt 0.3200 - 

 

แหล่งท่ีมา: บริษัท เอส ซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส, 2550. 

 

2.1.2  การจัดการกากตะกอนน ้าเสียในปัจจุบัน  

ของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงานทั้งหมด มีการน าหลัก 3R มาใช้ในการ

จัดการได้แก่ การลดปริมาณของเสีย (Reduce) การใช้ซ ้า(Reuse) และ การน ากลับไปผ่าน

กระบวนการน าใช้ใหม่ (Recycle) ซึ่งของเสียสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ ของ

เสียอันตราย (Hazardous waste) และของเสียไม่อันตราย( Non-Hazardous waste) ตาม

นโยบาย Zero Landfill หรือ การน าไปฝังกลบเป็นศูนย์ ดังนั้นการจัดการของเสียของบริษัทจึงมีวิธี

ไปจัดการหลักๆ คือ น าไปก าจัดโดยวิธีเผา และการน าไปรีไซเคิล ซึ่งของเสียอันตรายส่วนใหญ่

น าไปก าจัดโดยวิธีเผาในเตาเผาปูนซีเมนต์(Cement Kiln) หรือเตาเผาของเสียอันตราย (Rotary Kiln) 

เช่น กากตะกอนน ้าเสีย กากตะกอนสี วัสดุปนเปื้อนท่ีเป็นผ้าหรือพลาสติก เคมีใช้แล้ว ขยะทั่วไป เป็นต้น 

และขยะบางส่วนสามารถน ากลับไปรีไซเคิลได้ เช่น น ้ามันใช้แล้ว ภาชนะบรรจุเคมี หลอดไฟใช้แล้ว 

แบตเตอร่ีเส่ือมสภาพ เป็นต้น  

ส่วนกากตะกอนน ้าเสียจากโรงงานจะน าไปก าจัดโดยการน าไปเผาเพ่ือเป็นวัตถุดิบ

ทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์ โดยทางบริษัทมีการลดปริมาณตะกอนในขั้นต้นโดยการผ่านเคร่ือง

บีบอัดตะกอน หลังจากนั้นจะมีการน าตะกอนมาลดน ้าหนักต่อโดยวิธีตากโดยใช้แสงอาทิตย์ ใน
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ห้องตากตะกอนซึ่งมีลกัษณะเป็นหลงัคาแบบโปร่งแสงให้แสงอาทิตย์ส่องลงมาได้ โดยมีลกัษณะ
ดงัภาพท่ี 2.2-2.3 

 

 
 
ภาพท่ี 2.2  ตวัอาคารส าหรับตากตะกอนน า้เสีย  
 

 
 

ภาพท่ี 2.3  บริเวณด้านในห้องตากตะกอนลกัษณะโปร่งแสง  
แหล่งที่มา: บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั  สาขาบ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา, 2555.  

 
ขนาดของลานตากตะกอน กว้าง 11 เมตร ยาว 18 เมตร และสงู 10 เมตร สามารถรองรับ

ตะกอนได้ 150 กิโลกรัมตอ่ 1 ตารางเมตร หรือความจสุงูสดุท่ีรองรับได้คือ 30 ตนัตอ่ครัง้  
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ปริมาณตะกอนท่ีเข้าตากในลานตากตะกอนมีปริมาณตั้งแต่ 15-30 ตัน โดยพบว่าปริมาณ

ตะกอนจะสัมพันธ์กับก าลังการผลิตรถยนต์  โดยพบว่า ในปี 2553 ปริมาณตะกอนเข้าตาก เฉล่ีย 

15 ตันต่อครั้ง ปี 2554 ปริมาณตะกอนเข้าตากเฉล่ีย 20 ตันต่อครั้ง และในปี 2555 มีปริมาณเพิ่ม

สูงขึ้น โดยมีปริมาณเข้าตากเฉล่ีย 25 ตันต่อครั้ง และมีความถ่ีในการน าเข้าตาก จาก 7-8 วันต่อ

ครั้ง เป็น 5-6 วันต่อครั้ง เน่ืองมาจากก าลังการผลิตท่ีเพิ่มขึ้น ดังแสดงในตารางท่ี 2.2 

 

ตารางท่ี 2.2  ปริมาณกากตะกอนน ้าเสีย และความถ่ีในการเข้าตาก 

 

ปี พุทธศักราช(พ.ศ.) ก าลังการผลิต
เฉล่ีย (คันต่อ

เดือน) 

ปริมาณตะกอน
เข้าเฉล่ีย (ตันต่อ

เดือน) 

จ านวนวันในการ
ตากต่อรอบ (วัน) 

ปี พ.ศ. 2553 9,838 46,700 7-14 วัน* 

ปี พ.ศ. 2554 10,733 55,647 6-7 วัน 

ปี พ.ศ. 2555 24,912 117,454 5 วัน 

 

แหล่งท่ีมา: บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาบ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา, 2555.  

หมายเหตุ: * เวลาในการตากขึ้นกับความถ่ีในการน าตะกอนเข้าตาก  

 

วิธีการตากตะกอนน ้าเสีย 

1) น าตะกอนท่ีรับจากถังเก็บตะกอน (Hopper) มาเทกองลงในลานตากตะกอน 

2) ท าการเกล่ียตะกอนในลานตากให้มีความหนาไม่เกิน 10 เซนติเมตร หาก

ปริมาณตะกอนมีมากให้ตากเกลี่ยได้เกิน 10 เซนติเมตรแต่ไม่ควรเกิน 

15 เซนติเมตร 

3) ท าการปิดประตูห้องเพ่ือให้ความร้อนในห้องอบให้ตะกอนแห้ง 

4) การกลับตะกอนท าเป็นประจ าทุกวัน วันละ 2 ครั้ง คือช่วงเช้าไม่เกิน 10.00 น. 

และช่วงบ่ายไม่เกิน 15.00 น. 

5) เม่ือตะกอนครบก าหนดรับรอบใหม่จะท าการรวบรวมตะกอนเก็บเพ่ือน าส่งไป

ก าจัดต่อไป 
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จากการเก็บข้อมลูในการลดน า้หนกักากตะกอนโดยใช้วิธีการตากโดยแสงอาทิตย์พบว่าสามารถ
ลดน า้หนกัตะกอนได้เฉล่ียร้อยละ 34-36 โดยน า้หนกั ซึ่งสามารถลดปริมาณการปล่อยมลพิษของเสียอนัตรายลงได้ 
รวมถึงชว่ยในการลดคา่ใช้จา่ยคา่ก าจดัของเสียลงได้เฉล่ียปีละ 590,665 บาท ดงัแสดงข้อมลูในตารางท่ี 2.3 

 
ตารางที่ 2.3  การลดน า้หนกัตะกอน ปี พ.ศ. 2552-2554 
  

ข้อมูล ค่าเฉล่ียปริมาณ
ตะกอนที่ลดน า้หนัก

ลงได้ 

การลดการปล่อย
มลพษิ (กิโลกรัม/
หน่วยการผลิต) 

ค่าใช้จ่ายที่ลดได้    
(บาท) 

ปี พ.ศ. 2552 ร้อยละ 36 2.18 390,628 
ปี พ.ศ. 2553 ร้อยละ 34 2.20 659,767 
ปี พ.ศ. 2554 ร้อยละ 34 1.80 721,599 
 
แหล่งที่มา: บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั  สาขาบ้านโพธ์ิ  ฉะเชิงเทรา, 2555.  

 
แตจ่ากข้อมลูในคร่ึงปีแรกของปี พ.ศ. 2555 พบว่าประสิทธิภาพของการลดน า้หนกักาก

ตะกอนน า้เสียลดลงจากร้อยละ 34-36 เหลือเพียงร้อยละ 25-32 ซึ่งท าให้มีคา่ใช้จ่ายในการบ าบดั
หรือก าจดัสงูขึน้ สง่ผลท าให้การเกิดของเสียตอ่หนึง่หนว่ยการผลิตเพิ่มสงูขึน้ ดงัแสดงในตารางท่ี 2.4  
 
ตารางท่ี 2.4  ข้อมลูปริมาณตะกอนน า้เสีย ตัง้แตเ่ดือนมกราคม-มิถนุายน 2555 
 

ข้อมูลรายเดอืนปี 2555 ค่าเฉลี่ยร้อยละของตะกอนที่ลด
น า้หนักลงได้ 

เทียบเป็นการเกิดของเสียส่ง
บ าบัด (กิโลกรัม/หน่วยการผลติ) 

มกราคม 31 4.34 

กมุภาพนัธ์ 28.5 6.22 

มีนาคม 33 5.58 

เมษายน 32 5.38 

พฤษภาคม 33 3.64 

มิถนุายน 30 3.63 

 
แหล่งที่มา: บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั สาขาบ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา, 2555. 
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2.2  เทคโนโลยีและเทคนิคในการลดน า้หนักกกากตะกอนน า้เสีย 
 

เทคโนโลยีในการลดปริมาณน า้หนักตะกอนน า้เสีย หมายถึง วิธีการหรือรูปแบบการ
จดัการตะกอนน า้เสียในรูปแบบของการใช้เคร่ืองมือ เทคโนโลยี  หรือการออกแบบต่างๆ ท่ีท าให้
ปริมาณหรือน า้หนกัลดลงหรือการท าให้อยู่ในรูปของแข็งท่ีมีน า้หนกัน้อยมากท่ีสุด เพ่ือสะดวกใน
การเคล่ือนย้ายและการจดัเก็บ โดยรูปแบบท่ีนิยมใช้มีดงันี ้
 

2.2.1  การบีบอัดด้วยความดันหรือเคร่ืองบีบอัด 
เคร่ืองบีบอดัตะกอนหรือ ฟิลเตอร์เพรส (Filter Press) เป็นเคร่ืองจกัรท่ีใช้ส าหรับการรีด

เอาน า้ออก ส าหรับดดูตะกอนจากก้นบอ่ หรือตะกอนจากบอ่ตกตะกอน หรือตะกอนท่ีเกิดจากการ
บ าบดัน า้เสียทัง้หมด ซึง่สว่นใหญ่อยูใ่นลกัษณะกึ่งแข็งกึ่งเหลวคล้ายตะกอนโคลน การน าไปก าจดั
หรือบ าบดัหากมีปริมาณไมม่ากนกัจะน าไปก าจดัโดยการดดูตะกอนเหลวออกไปก าจดัโดยตรง แต่
ในบางแห่งท่ีมีปริมาณตะกอนมากจะน ามาผ่านกระบวนการลดปริมาตรก่อนน าไปบ าบดัหรือ
ก าจดั ทัง้นีเ้พ่ือลดคา่ใช้จ่ายในการก าจดัหรือบ าบดั และเป็นการลดพืน้ท่ีการจดัเก็บของเสีย วิธีท่ี
นิยมในการลดปริมาตรวิธีหนึ่งนั่นคือ การน าเคร่ืองจักรมาช่วยในการน าน า้ออกจากส่วนของ
ตะกอนโดยผา่นเคร่ืองบีบอดั (Filter press) (สถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย, 2555) 

ระบบนีจ้ะต้องใช้เคร่ืองมือในการรีดเอาน า้ออก  เคร่ืองรีดจะประกอบด้วยแผ่นเหล็ก
หลายๆ แผ่นประกบกนัอยู่บนโครง โดยมีผ้ากรองหนาแทรกอยู่ระหว่างแผ่นเหล็ก ตวัแผ่นเหล็กจะ
เจาะรูขนาดเล็กเป็นจ านวนมากเพ่ือให้น า้ไหลออก กากตะกอนท่ีจะป้อนเข้าเคร่ืองรีดจะต้องผสม
สารเคมีบางชนิด เช่น สารส้ม ปนูขาว เกลือเหล็ก และโพลิเมอร์ เป็นต้น ในอตัราส่วนท่ีพอเหมาะ 
โดยมีคา่พีเอชไม่เกิน 10 แล้วสบูเข้าเคร่ืองรีดตรงกลางโครงแผ่นเหล็กจนเต็ม แผ่นเหล็กจะถูก
แรงดนัอดัเข้าหากนัด้วยระบบไฮโดรลิก รีดน า้ให้ผา่นผ้ากรองและรูเล็กๆ ท่ีเจาะเอาไว้ ส่วนเนือ้กาก
ตะกอนจะติดอยู่ภายใน เม่ืออดุตนัแรงดนัจะสงูขึน้จนถึงจดุที่ตะกอนแห้งเคร่ืองจึงหยดุท างาน
และคลายแผ่นเหล็กออก กวาดเอากากตะกอนท่ีติดอยู่ออกมา แล้วจึงล้างผ้ากรองบรรจผุ้ากรอง
กลบัเข้าไปใหมเ่พ่ือท าการกรองครัง้ตอ่ไป 
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ภาพท่ี 2.4  ลกัษณะเคร่ืองบีดอดั filter press  
แหล่งที่มา: บริษัทพลาตนิัม่ เคมีคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั, 2555. 

 
การท างานจะท าเป็นช่วงๆ ในแตล่ะช่วงจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชัว่โมง ตะกอนท่ีกวาด

ออกมาจะมีของแข็งประมาณร้อยละ 30-35 ตะกอนท่ีแห้งขนย้ายได้สะดวก หรือจะน าไปตากหรือ
อบแห้งหรือบางประเภทท่ีไม่มีความเป็นอนัตรายสามารถน าไปเก็บไว้บ ารุงต้นไม้ต่อไป การรีดน า้
ออกดด้วยวิธีนีจ้ะมีคา่ใช้จ่ายคอ่นข้างสงู เน่ืองจากมีราคาเคร่ืองจกัรสงู และการใช้เคร่ืองมือและผู้
ควบคมุท่ีมีความรู้ และยงัต้องใช้สารเคมีร่วมในการรีดตะกอนอีกด้วย อย่างไรก็ตามวิธีนีก็้ยงัเป็นท่ี
นิยม เพราะใช้พืน้ท่ีน้อย และมีประสิทธิภาพดี การลดปริมาณน า้สงู น า้ท่ีรีดออกมาสะอาดพอท่ีจะ
น าไปรดต้นไม้ได้ โดยผา่นกระบวนการอีกเพียงเล็กน้อย  

 
2.2.2  การรีดตะกอนด้วยสายพาน (Belt Filter Press) 
ระบบนีจ้ะใช้เคร่ืองรีดด้วยสายพาน เคร่ืองรีดจะประกอบด้วยลูกกลิง้เป็นจ านวนมากกับ

สายพานกรองสองชุดกากตะกอนท่ีผสมกับสารเคมีแล้วจะถูกระบายลงบนสายพานกรอง  น า้
บางส่วนจะไหลลงผ่านผ้ากรองโดยแรงโน้มถ่วง เม่ือสายพานเคล่ือนผ่านลกูกลิง้ ลกูกลิง้จะรีดเอา
น า้ออก ส่วนเนือ้ตะกอนจะติดอยู่ท่ีสายพานกรอง แล้วจะถกูมีดปาดให้หลดุออกมา สายพานกรอง
จะถกูท าความสะอาด โดยการฉีดน า้ย้อนกลบั และสายพานจะหมนุกลบัไปรับกากตะกอนใหม่ ท า
อย่างนีเ้ร่ือยไปจนหมดกากตะกอนท่ีเตรียมไว้ กากตะกอนท่ีถูกมีดปาดลงมาจะมีของแข็งสูง
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ประมาณร้อยละ 20-35 แห้งมากพอท่ีจะท าการขนย้ายไปได้ง่าย วิธีนีส้ะดวกกว่าวิธีรีดด้วยความ
ดนั จงึเป็นท่ีนิยมกนัมากกวา่ 

 

 
 
ภาพท่ี 2.5  เคร่ืองรีดแบบสายพาน (Belt filter press) 
แหล่งที่มา: พลาตนิัม่ เคมีคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั, 2555. 
 

2.2.3  การตากตะกอนลานฐานทราย (Sand Drying Bed) 
การน ากากตะกอนมาตากแดดบนฐานทราย เป็นการลดปริมาณน า้ท่ีมีอยู่ในกากตะกอน

ด้วยวิธีง่ายๆ โดยอาศยัแดด ลม และการซึมผ่านวสัดกุรองทรายท่ีเตรียมไว้ เป็นการลดน า้ท่ีดีวิธี
หนึ่ง กากตะกอนจะถกูสบูมาตากบนฐานทรายท่ีเตรียมไว้ ให้มีความหนาประมาณ 10-20 เซนติเมตร 
น า้จะซึมผ่านชัน้ทรายซึ่งหนาประมาณ 10-25 เซนติเมตรลงมายงัชัน้กรวดท่ีหนาประมาณ 20-45 
เซนติเมตร และผ่านเข้ามายงัท่อระบายน า้ ส่วนหนึ่งจะระเหยไปด้วยลมและความร้อน ก าหนดให้
ตะกอนตากแห้งให้วันเดียวหรือมากกว่า ตะกอนที่ตากแห้งแล้วจะมีของแข็งมากกว่า  30% 
สามารถตกัใส่รถขนย้ายได้ง่าย การตากตะกอนบนฐานทรายนีจ้ะมีปัญหาในฤดฝูน จึงอาจต้องมี
หลงัคากัน้แบบเล่ือนได้ กากตะกอนจะแห้งช้าลงจึงควรลดความหนาให้น้อยลง วิธีนีจ้ะใช้พืน้ท่ีมาก 
แตไ่ม่ต้องใช้เคร่ืองจกัร ดแูลควบคมุง่าย วิธีนีมี้ราคาถกูหากท่ีดินบริเวณนัน้มีราคาไม่สงูหรือมีพืน้ท่ี
มากเพียงพอ 
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ภาพท่ี 2.6  ลานตากตะกอนฐานทราย  
แหล่งที่มา: สถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย, 2555. 
 

ข้อดีของการรีดเอาน า้ออก 
1) การรีดเอาน า้ออกเป็นการลดปริมาตรของกากตะกอน และเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของของแข็ง 

ท า ให้กากตะกอนแห้ง ขนถ่ายได้สะดวก 
2) สามารน ากากตะกอนไปอบแห้ง ท าปุ๋ ย หรือน าไปถมดนิ หรือเผาได้ง่ายขึน้ 
3) การรีดเอาน า้ออกท าให้แบคทีเรียตายหรือไมท่ างาน มีกลิ่นน้อยลง 

 
ตารางที่ 2.5  เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการลดกากตะกอนน า้เสียด้วยวิธีตา่งๆ 
  

รายละเอียด Sand Drying Bed Filter Press Belt Filter Press 

ลกัษณะตะกอน ความชืน้ปานกลาง ความชืน้ต า่ ความชืน้ต า่ 
การควบคมุระบบ ง่าย ปานกลาง ปานกลาง 
พืน้ท่ีที่ใช้ สงู ต ่า ต ่า 
ความสามารถในการแยกตะกอนจากน า้ ต ่า ปานกลาง สงู 
การใช้งาน ไมต่อ่เนื่อง ไมต่อ่เนื่อง แบบตอ่เนื่อง 
คา่ใช้จา่ย ต ่า ปานกลาง ปานกลาง 
 

แหล่งที่มา: สถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย, 2555. 
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2.2.4  เทคนิคในการท าให้แห้งโดยใช้พลังงานแสงอาทติย์ 
พลงังานแสงอาทิตย์เป็นพลงังานท่ีได้จากความร้อนจากการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ท่ีส่อง

มายงัโลก เป็นพลงังานท่ีใช้แล้วไมมี่วนัหมดไป หรือเป็นพลงังานหมนุเวียนใช้ได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็น
พลงังานสะอาด ปราศจากมลพิษ น ามาใช้ในหลายรูปแบบ เชน่ การน ามาใช้ตากวสัดตุา่งๆ ให้แห้ง  
การใช้อุปกรณ์รวมแสงในการผลิตความร้อน และการใช้เทคโนโลยีในการน ามาผลิตเป็น
กระแสไฟฟ้าจากเซลล์พลงังานแสงอาทิตย์( Solar cell) ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีได้รับความสนใจอย่าง
มากทัว่โลก 

เทคโนโลยีพลงังานแสงอาทิตย์อาจจ าแนกออกเป็น 2 รูปแบบ โดยค านึงถึงประโยชน์ท่ีจะ
ได้รับ รูปแบบท่ี 1 เทคโนโลยีพลงังานแสงอาทิตย์เพ่ือการผลิตไฟฟ้า และรูปแบบท่ี 2 เทคโนโลยี
พลงังานแสงอาทิตย์เพ่ือผลิตความร้อน  

รูปแบบที่ 1 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการผลิตไฟฟ้า เทคโนโลยีพลงังาน
แสงอาทิตย์เพ่ือการผลิตไฟฟ้า แบง่ออกเป็น 3 แบบ คือ  

ก. เซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ (PV Stand-alone system) เป็นระบบผลิต
ไฟฟ้าท่ี ได้รับการออกแบบส าหรับใช้งานในพืน้ท่ีชนบทท่ีไม่มีระบบสายส่งไฟฟ้า  อปุกรณ์ระบบท่ี
ส าคญั ประกอบด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ อุปกรณ์ควบคมุการประจุแบตเตอร่ี แบตเตอร่ี และ
อปุกรณ์เปล่ียนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลบัแบบอิสระ  

 

 
 
ภาพท่ี 2.7  ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ  
แหล่งที่มา: กระทรวงพลงังาน, 2554. 
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ข. เซลล์แสงอาทิตย์แบบต่อกับระบบจ าหน่าย (PV Grid connected 
system) เป็นระบบผลิตไฟฟ้าท่ีถูกออกแบบส าหรับผลิตไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์เปล่ียนระบบไฟฟ้า
กระแสตรงเป็นไฟฟ้า กระแสสลบัเข้าสู่ระบบสายส่งไฟฟ้าโดยตรง ใช้ผลิตไฟฟ้าในเขตเมือง  หรือ
พืน้ท่ีท่ีมีระบบจ าหน่ายไฟฟ้าเข้าถึง อุปกรณ์ระบบท่ีส าคญัประกอบด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
อปุกรณ์เปล่ียนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลบัชนิดตอ่กบัระบบจ าหนา่ย ไฟฟ้า  

 

 
 
ภาพท่ี 2.8  ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบตอ่กบัระบบจ าหนา่ย  
แหล่งที่มา: กระทรวงพลงังาน, 2554. 
 

ค. เซลล์แสงอาทิตย์แบบผสมผสาน (PV Hybrid system) เป็นระบบผลิต
ไฟฟ้าท่ี ถกูออกแบบส าหรับท างานร่วมกบัอปุกรณ์ผลิตไฟฟ้าอ่ืนๆ เช่น  ระบบเซลล์แสงอาทิตย์กบั
พลงังานลม และเคร่ืองยนต์ดีเซล ระบบเซลล์แสงอาทิตย์กบัพลงังานลม และไฟฟ้าพลงัน า้ เป็นต้น 
โดยรูปแบบระบบจะขึน้อยู่กบัการออกแบบตามวตัถปุระสงค์โครงการเป็นกรณีเฉพาะ  หรือความ
เหมาะสมของแตล่ะพืน้ท่ี 
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ภาพท่ี 2.9  ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบผสมผสาน 
แหล่งที่มา: กระทรวงพลงังาน, 2554. 
  

รูปแบบท่ี 2 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อน ปัจจบุนัมีการ
ยอมรับใช้งาน 2 ลกัษณะ คือเทคโนโลยีอบแห้งด้วยพลงังานแสงอาทิตย์ และเทคโนโลยีการผลิต
น า้ร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีความอุดม
สมบูรณ์ การน าเทคโนโลยีการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จึงเป็นท่ีนิยมอย่างมาก ท าให้
ประหยดัค่าใช้จ่ายและได้ผลผลิตท่ีมีคณุภาพดีขึน้กว่าเดิม และด้วยประเทศไทยอยู่ใกล้เส้นศนูย์
สูตร จึงมีศกัยภาพของพลังงานแสงอาทิตย์มากคือ มีความเข้มแสงสูง โดยเฉล่ียทัง้ปีอยู่ท่ี 18.2 
MJ/m2-day และมีความเข้มสงูสดุในชว่งเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมอยู่เฉล่ียท่ี 20-24 MJ/m2-day 
(กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน, 2554) 

กระบวนการในการอบแห้งหรือตากแห้งเป็นการระเหยน า้ท่ีอยู่ในผลิตภัณฑ์ออกไปให้
เหลือปริมาณท่ีเหมาะสมซึ่งผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดจะมีค่าความชืน้สุดท้ายไม่เท่ากัน โดยอาศัย
พลงังานความร้อนเพ่ือท าให้น า้ระเหย หรืออาจกล่าวได้ว่า พลงังานจากดวงอาทิตย์มีความร้อนอยู่
ในแสงอาทิตย์ โดยปกติแสงอาทิตย์ท่ีตกกระทบบนพืน้โลกจะประกอบด้วยรังสีตา่ง ๆ 3 ช่วง คือ 
อลัตราไวโอเลต (UV) เป็นชว่งรังสีท่ีฆา่เชือ้โรคบางชนิดได้ ท าให้เกิดโรคมะเร็งได้ และจะท าให้สีซีด
จาง อตัราไวโอเลตมีประมาณ 3% ของแสงแดด  

ช่วงท่ีสอง คือ แสงสว่าง ท าให้เราสามารถมองเห็นสิ่งต่าง  ๆ ได้ และช่วงสุดท้าย คือ 
อินฟราเรด (Infrared) เป็นช่วงท่ีมีความส าคญัตอ่การอบแห้งหรือตากแห้ง เพราะช่วงนีจ้ะท าให้
เกิดความร้อนขึน้ ซึ่งมีปริมาณมากถึง 53% ของแสงแดด พลงังานท่ีปลดปล่อยจากดวงอาทิตย์
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และเคล่ือนท่ีมายงับรรยากาศนอกโลกอนัท่ีจริงมีปริมาณสงูมากแตจ่ะถกูบรรยากาศเหนือพืน้โลก
ดดูซบับางสว่นและเหลือ ประมาณ 800-1000 วตัต์ตอ่ตารางเมตร 

การอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทติย์ (Solar Drying)  
การอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เป็นการอบแห้งโดยใช้ความร้อนจากพลังงาน

แสงอาทิตย์เพ่ือระเหยน า้ออกจากวสัดหุรือผลผลิตซึ่งจะอาศยัการพาความร้อน โดยทัว่ไปอาศยั
การพาความร้อน 2 แบบ คือการพาความร้อนตามธรรมชาติ(Natural convection drying) และ
แบบการพาความร้อนแบบบงัคบัอากาศ (Forced convection drying) (กรมพฒันาพลงังาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน, 2547) การอบแห้งด้วยพลงังานแสงอาทิตย์ได้มีการพฒันาและมี
หลากหลายรูปแบบ ซึง่สามารถแยกออกเป็นประเภทใหญ่ได้ 3 ประเภทดงันี ้

1)  การอบแห้งแบบ Passive หรือการอบแห้งโดยใช้ธรรมชาติเพียงอย่างเดียว ไม่
อาศยัระบบอ่ืนมาช่วย เช่นการขบัเคล่ือนอากาศด้วยพดัลม จะอาศยัการเคล่ือนท่ีของอากาศแบบ
ธรรมชาต ิซึง่สามารถแบง่แยกยอ่ยออกเป็น 4 ประเภทดงันี ้

(1)  การอบแห้งแบบธรรมชาติ  เป็นแบบท่ีนิยมใช้กันในระดบัครัวเรือน
มาช้านาน ซึ่งเป็นวิธีท่ีง่าย ไม่ต้องใช้เคร่ืองมืออะไร อาศยัวัตถุดิบรับแสงอาทิตย์โดยตรง  และ
อากาศร้อนจะเคล่ือนท่ีพาความชืน้ออกจากวตัถุดิบโดยวิธีธรรมชาติเช่นการตากกลางแจ้ง หรือ
การตากผลผลิตหรือวสัดท่ีุมีปริมาณไมม่ากนกั มีประสิทธิภาพต ่า ใช้เวลาในการตากแห้งนาน และ
มกัพบสิ่งปนเปือ้นมาก ทัง้ฝุ่ นละออง แมลง โดยทัว่ไปวสัดท่ีุน ามาท าก็ท าเองได้ง่ายๆ เช่นตากพืน้
ปนู หรือตะแกรงหรือไม้กระดาน ดงัแสดงในภาพท่ี 2.10 
 

 
 
ภาพท่ี 2.10  การอบแห้งวิธีธรรมชาต ิ 
แหล่งที่มา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน, 2547. 
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(2)  การอบแห้งท่ีรับแสงอาทิตย์โดยตรง (Direct type) การอบแห้งแบบ
นีใ้ห้วตัถุดิบรับพลงังานจากแสงอาทิตย์โดยตรง วตัถุดิบหรือสิ่งท่ีน ามาอบแห้งจะอยู่ในวสัดโุปร่ง
แสง อากาศภายในเคร่ืองอบแห้งจะเคล่ือนตวัจากการขยายตวัเม่ือได้รับความร้อนและจะ  พา
ความชืน้ออกจากวตัถดุิบและหมุนเวียนเพ่ือถ่ายเทความชืน้ภายในเคร่ืองอบ แห้ง เคร่ืองอบแห้ง
แบบนีอ้ณุหภูมิภายในคอ่นข้างสงูอาจสงูกว่า 60๐C ท าให้เวลาในการอบแห้งจะสัน้ลง วตัถดุิบท่ี
อบแห้งสะอาดไมมี่สิ่งบนเปือ้นจากมลภาวะภายนอก รวมถึงแมลงวนัและแมลงพาหะตา่งๆ เคร่ือง
อบแห้งแบบรับแสงโดยตรงมีหลายรูปแบบด้วยกนั เช่น แบบตู้อบแห้ง แบบอโุมงค์หลงัคา หรือเป็น
หลงัทรงจัว่ ดงัภาพท่ี 2.11 

 

 
 
ภาพท่ี 2.11  เคร่ืองอบแห้งแบบตู้กระจก  
แหล่งที่มา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน, 2547. 
 

(3)  แบบใช้แผงรับพลงังานแสงอาทิตย์ (Indirect Type) โดยใช้แผงรับ
แสงอาทิตย์ (Solar Collector) ภายในจะมีวสัดดุดูกลืนแสงพลงังานจากแสงอาทิตย์ไว้แล้วถ่ายเท
ความร้อนไปยงัอากาศรอบๆ จนท าให้อากาศร้อนขึน้และเคล่ือนท่ีไปยงัห้องอบแห้ง ผนงัห้องมกัจะ
หุ้มฉนวนกันความร้อนเอาไว้เพ่ือป้องกันการสูญเสียความร้อนออกสภูายนอก ในห้องอบแห้งอาจ
ท าให้มีหลายชัน้ให้สามารถอบผลิตภณัฑ์ตา่งๆ ได้มากขึน้ ดงัแสดงในภาพท่ี 2.12 
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ภาพท่ี 2.12  ลกัษณะของเคร่ืองอบแห้งแบบใช้แผงรับพลงังานแสงอาทิตย์  
แหล่งที่มา: ทนงศกัดิ ์วฒันา, 2554. 

 
(4)  เคร่ืองอบแห้งแบบผสม (Mix Mode type) เคร่ืองอบแห้งแบบนีจ้ะมี

ลกัษณะคล้ายกบัแบบใช้แผงรับความร้อนจากดวงอาทิตย์ ตา่งกนัตรงห้องอบแห้งจะท าด้วยวสัดุ
โปร่งใสด้วยเพ่ือให้ห้องอบแห้งสามารถรับ พลงังานจากดวงอาทิตย์ด้วย หรืออาจกล่าวได้ว่า
เคร่ืองอบแห้งแบบนีรั้บพลงังานจากดวงอาทิตย์สองแหล่งคือ จากแผงรับแสงและจากห้องอบแห้ง 
ดงัแสดงในภาพท่ี 2.13 

 

 
 
ภาพท่ี 2.13  ลกัษณะของเคร่ืองอบแห้งแบบใช้แผงรับพลงังานแสงอาทิตย์แบบผสม 
แหล่งที่มา: ทนงศกัดิ ์วฒันา, 2554. 
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2)  การอบแห้งแบบ Active เป็นการอบแห้งพลงังานสงอาทิตย์ท่ีมีการน าเคร่ือง
พาอากาศให้มีการเคล่ือนท่ีในทิศทางท่ีต้องการ  ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการเพิ่มการลดความชืน้ออกให้มาก
ขึน้ เช่นการติดตัง้พดัลมดดูอากาศ โดยรูปแบบของเคร่ืองอบแห้งแบบนีจ้ะมีลกัษณะคล้ายแบบ 
Passive เพียงแตเ่ป็นการเพิ่มอากาศเข้าไปในการชว่ยระบายความชืน้  ดงัแสดงในภาพท่ี 2.14 

 

 
 

ภาพท่ี 2.14  ลกัษณะของเคร่ืองอบแห้งแบบ Active 
แหล่งที่มา: ทนงศกัดิ ์วฒันา, 2554. 
 

3)  เคร่ืองอบแห้งแบบ Hybrid เป็นเคร่ืองอบแห้งท่ีอาศยัพลงังานความร้อนจาก
ดวงอาทิตย์ร่วมกบัแหลง่ความร้อนอ่ืนในกรณีท่ีแสงอาทิตย์ไม่สม ่าเสมอ หรือในบางฤดท่ีูมีปริมาณ
แสงแดดน้อย เพ่ือให้กระบวนการอบแห้งเป็นไปอย่างต่อเน่ือง หรือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการ
อบแห้งให้สงูขึน้ หรือลดระยะเวลาในการอบแห้งลง พลงังานความร้อนท่ีมกัใช้ร่วมกบัแสงอาทิตย์ 
คือ พลงังานไฟฟ้า พลงังานเหลือทิง้จากแหล่งอ่ืน พลงังานความร้อนจากชีวมวล หรือแม้แต่แก๊ส
ชีวภาพ แล้วแตก่ารประยกุต์ใช้งาน ดงัแสดงในภาพท่ี 2.15 



22 

 

 
 
ภาพท่ี 2.15  ลกัษณะของเคร่ืองอบแห้งแบบใช้ลมร้อนเป่า 
แหล่งที่มา: ทนงศกัดิ ์วฒันา, 2554. 
 
2.3  แนวทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินเลือกโครงการที่มีประสิทธิภาพ 

 
โครงการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  โดยการน าทรัพยากรท่ีมีอยู่

อยา่งจ ากดัมาใช้อยา่งคุ้มคา่และมีประสิทธิภาพสงูสดุ  เพ่ือตอบสนองความต้องการของมนุษย์ทัง้
ในยุคปัจจุบันและในอนาคต  กระบวนการในการจัดการสิ่งแวดล้อมนัน้เร่ิมมาจาก 1) การ
ตรวจสอบและระบุปัญหาท่ีมีอยู่  แล้วน าปัญหาดังกล่าวมาออกเป็น 2)นโยบายทางด้าน
สิ่งแวดล้อม  จากนัน้จะท าการ 3) ก าหนดแผนงานและโครงการ เม่ือโครงการวางแผนเสร็จแล้วจึง 
4) น าโครงการหรือแผนงานนัน้ไปปฏิบตัิ  และสุดท้ายท าการติดตามประเมินผลของโครงการว่า
เป็นไปตามท่ีได้วางแผนไว้หรือไม่ 

โครงการสิ่งแวดล้อม (Environmental Project) โครงการด้านสิ่งแวดล้อมมีลกัษณะ
เช่นเดียวกับโครงการทั่วไป แต่มีลกัษณะเฉพาะคือเป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์ส าคญัในด้าน
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ การอนรัุกษ์หรือฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม  การลดหรือก าจดั
มลพิษ ซึ่งโครงการสิ่งแวดล้อมสามารถแยกได้เป็น 4 ประเภท ตามประเภทของแผนงานด้าน
สิ่งแวดล้อม ซึง่ส านกังานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมได้ระบไุว้ดงัตอ่ไปนี ้

1)  โครงการสร้างจิตส านกึและความตระหนกั 
2)  โครงการเฝ้าระวงัและป้องกนั 
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3)  โครงการบ าบดัและฟืน้ฟ ู
4)  โครงการศกึษาวิจยัเชิงปฏิบตัิ 

การบริหารโครงการ (Project Management) 
คือ กระบวนการวางแผน การปฏิบตัิ และควบคมุตรวจสอบกิจกรรมตา่งๆของโครงการให้

บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ  การบริหารโครงการสิ่งแวดล้อม  มี
กระบวนการเช่นเดียวกับการบริหารโครงการทั่วไป  แต่มีวัตถุประสงค์ท่ีเฉพาะเจาะจงด้าน
สิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือควบคุมป้องกันมลพิษ อนุรักษ์ทรัพยากร หรือท าให้
สภาพแวดล้อมดีขึน้ และในการบริหารโครงการทุกขัน้ตอนจะมีการค านึงถึงประโยชน์หรือ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรม ปัจจยัน าเข้า และผลผลิตของโครงการด้วยการบริหารโครงการ
สิ่งแวดล้อมมีลกัษณะเป็นวงจร ประกอบด้วย 6 ขัน้ตอน คือ 

1)  การก าหนดหรือระบโุครงการ 
2)  การเตรียมหรือเขียนโครงการ 
3)  การประเมินความเหมาะสมหรือการวิเคราะห์โครงการ 
4)  การตดัสินใจโครงการ 
5)  การน าโครงการไปปฏิบตัิ 
6)  การตดิตามและประเมินผลโครงการ 
 

 
 
ภาพท่ี 2.16  วงจรการบริหารโครงการ 
แหล่งที่มา: จ าลอง  โพธ์ิบญุ, 2554. 
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ในการจัดท าโครงการใดโครงการหนึ่งนั้น ขั้นตอนท่ีมีความส าคัญขั้นตอนหนึ่งนั้นคือ การ

ประเมินโครงการและตัดสินใจ เป็นกระบวนการท่ีท าอย่างเป็นระบบระเบียบเพ่ือพิจารณาถึง

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ความเป็นไปได้ และผลกระทบของโครงการว่ามีผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดล้อมและสังคมอย่างไร ก่อนการตัดสินใจด าเนินโครงการ 

เทคนิคในการวิเคราะห์ประเมินโครงการ 

เทคนิคการวิเคราะห์ประเมินโครงการนั้นมีหลายวิธี เช่น  การวิเคราะห์ปัจจัยของโครงการ 

ได้แก่ปัจจัยภายนอกและภายใน การวิเคราะห์ระบบของโครงการโดยวิธี CIPP-I-Model ซึ่ง

ประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลักๆ ได้แก่ Input Process Output Context และ Impact การ

ประเมินความเหมาะสมและเป็นไปได้ (Feasibility Study) ซึ่งจะประกอบไปด้วย การประเมิน

ทางด้านวิศวกรรม ดานสังคม ด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน ด้านกฎหมาย ด้านส่ิงแวดล้อม และด้าน

บริหารจัดการ  

โดยทั่วไปโครงการเทคนิคท่ีนิยมมาใช้ในการวิเคราะห์ตัดสินใจโครงการ มีดังนี้ 

 

2.3.1  เทคนิคการวิเคราะห์ระบบของโครงการโดยวิธี CIPP-I-Model  

Stufflebeam et al.(1971) ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการประเมิน เรียกว่า CIPP 

Model เป็นการประเมินท่ีเป็นกระบวนการต่อเน่ือง เพ่ือหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 

วัตถุประสงค์การประเมิน คือ การใช้สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ ค าว่า CIPP เป็นค าย่อมาจากค า

ว่า Context Input Process และ Product Stufflebeam ได้ให้ความหมายว่า การประเมินเป็น

กระบวนการของการบรรยาย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือน าข้อมูลไปใช้

ประโยชน์ในการตัดสินใจ เลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม ซึ่งการประเมินเพ่ือให้ได้สารสนเทศท่ีส าคัญ 

มุ่งประเมิน 4 ด้าน คือ การประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) การประเมินปัจจัย

น าเข้า (Input Evaluation) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation)  การประเมินผลผลิต 

(Product Evaluation)  

เน่ืองจากโครงการคือระบบอย่างหนึ่ง ดังนั้น จึงสามารถประยุกต์แนวทางการวิเคราะห์

ระบบมาใช้ในการวิเคราะห์โครงการได้ โดยการวิเคราะห์โครงการจะพิจารณาใน 3 ส่วน ดังนี้ 

1. องค์ประกอบของระบบ คือ ปัจจัยน าเข้า (Input ) กระบวนการ (Process) และ

ผลผลิต (Product) 

2. ส่ิงแวดล้อมของระบบ (Context)  

3. ผลกระทบจากระบบ (Impact) 
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ซึ่งรูปแบบการประเมินดังกล่าว เรียกว่า CIPP-I Model  

 

 
 

ภาพท่ี 2.17  CIPP-I Model   

แหล่งท่ีมา: จ าลอง โพธิ์บุญ, 2554: 93. 

 

การประเมินองค์ประกอบของระบบ ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า (Input ) กระบวนการ 

(Process) และผลผลิต (Product) มีแนวทางดังนี้ 

- การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input ) เป็นการพิจารณาว่าทรัพยากรต่างๆท่ีน ามาใช้

ส าหรับโครงการ ได้แก่ งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ สถานท่ี วัตถุดิบ ฯลฯ มีความเหมาะสม

และเพียงพอในการด าเนินกิจกรรมต่างๆของโครงการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้มาก

น้อยเพียงใด โดยพิจารณาทางด้านปริมาณและคุณภาพของทรัพยากรทั้งหลายเหล่านั้น  

- การประเมินกระบวนการ (Process)  เป็นการประเมินว่ากิจกรรม ขั้นตอนการ

ด าเนินงาน กฎระเบียบ เทคนิควิธีการ ตลอดจนระบบการบริหารจัดการท่ีน าเสนอไว้ในโครงการมี

ความเหมาะสมหรือไม่  และจะเกิดผลผลิตได้ตามท่ีคาดหวังไว้หรือไม่ เพียงใด 
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- การประเมินผลผลิต (Product) เป็นการพิจารณาว่า วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากโครงการตามท่ีโครงการก าหนดไว้นั้น มีความชัดเจนสมเหตุสมผลเพียงใด   

ส่วนการประเมินท่ีอยู่ภายนอกระบบ ได้แก่ 

- การประเมินปัจจัยภายนอก (Context) ท่ีมีผลต่อความส าเร็จของโครงการ มี

ปัจจัยท่ีส าคัญท่ีต้องพิจารณา ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และปัจจัยอ่ืนๆ โดยประเมินว่า

ปัจจัยเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อระดับความส าเร็จของโครงการมากน้อยเพียงใด เช่น การพิจารณา

ว่าภาวะเศรษฐกิจจะส่งผลต่อการด าเนินโครงการมากน้อยเพียงใด การด าเนินโครงการสอดคล้อง

กับค่านิยมของสังคมหรือไม่ ขัดแย้งกับนโยบายของรัฐบาล องค์กร หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

หรือไม่ เพียงใด เป็นต้น 

- การประเมินผลกระทบ (Impacts) เป็นการประเมินว่าการด าเนินโครงการจะ

ส่งผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มท่ีได้รับผลกระทบจากการด าเนินโครงการโดยตรง) กลุ่มท่ี

ไม่ใช่เป้าหมาย(กลุ่มท่ีได้รับผลกระทบจากการด าเนินโครงการทางอ้อม) ชุมชน ระบบเศรษฐกิจ 

สังคม และส่ิงแวดล้อม อย่างไร โดยพิจารณาผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ เพ่ือให้ความ

ชัดเจนว่ากลุ่มไหนจะได้รับประโยชน์หรือกลุ่มไหนจะเสียประโยชน์ในด้านใด การประเมินผล

กระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นนี้ยังช่วยให้สามารถหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงโครงการ เพ่ือให้เกิดการ

ยอมรับของแต่ละกลุ่มได้ ซึ่งส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการเป็นอย่างมาก 

 

2.3.2  เทคนิคประเมินความเหมาะสมและเป็นไปได้ (Feasibility Study) 

โดยทั่วไปจะท าการประเมิน 6 ด้านด้วยกันประกอบด้วย 

2.3.2.1  การประเมินด้านวิศวกรรมหรือด้านเทคนิค ถือว่ามีความส าคัญมากต้อง

ใช้ผู้เช่ียวชาญเฉพาะ โดยเฉพาะโครงการใหญ่ๆ ท่ีมีการก่อสร้างส่ิงใหม่ๆ ขึ้นมา โดยจะต้องท าการ

พิจารณา สภาพพื้นท่ีก่อสร้าง ขนาดของโครงการ องค์ประกอบ การออกแบบ เคร่ืองมือและ

เทคโนโลยี แล้วน าไปเปรียบเทียบกับทางเลือกอ่ืนว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ โดยจะเทียบกับค่า

มาตรฐานเป็นหลัก เช่น จะต้องห่างจากชุมชนอย่างน้อย 1 กิโลเมตร ต้องตั้งห่างจากแหล่งน ้า

ธรรมชาติเท่าไหร่ ความสามมารถในการรองรับปริมาณขยะ เป็นต้น 

2.3.2.2  การประเมินด้านเศรษฐศาสตร์ เป็นการพิจารณาถึงผลตอบแทนต่อ

ระบบเศรษฐกิจเพ่ือประกอบการพิจารณาตัดสินใจใช้ทรัพยากรหรือการลงทุนให้ผลตอบแทนต่อ

ส่วนรวมมากท่ีสุด ซึ่งการวิเคราะห์โครงการของเอกชน เป็นการวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ทางด้าน

การเงินของโครงการท่ีมีผลโดยตรงต่อผู้เป็นเจ้าของโครงการ มุ้งเน้นท่ีผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการ
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ลงทุนหรือผลก าไรท่ีเป็นตัวเงินจากการด าเนินการ ผลการวิเคราะห์จะออกมาในรูปแบบของ
ผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้สูงหรือต ่ากว่าค่าใช้จ่ายท่ีต้องเสียไป การวิ เคราะห์ทางด้าน
เศรษฐศาสตร์จึงมีส่วนช่วยอย่างส าคญัต่อการตดัสินใจในการท่ีรับหรือปฏิเสธโครงการ ซึ่งการ
ประเมินสามารถท าได้ 2 ลักษณะคือ 1) ไม่น าเวลาเข้ามาเก่ียวข้อง และ 2) น าเวลาเข้ามา
เก่ียวข้อง ดงัตอ่ไปนี ้

1)  ไมน่ าเวลาเข้ามาเก่ียวข้อง (Without time adjustment) 
(1)  การตรวจสอบอย่างง่าย( Ranking by inspection) เป็นการ

วิเคราะห์ต้นทุนของโครงการเปรียบเทียบกับผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับ หากโครงวการนัน้ให้
ผลตอบแทนมากกวา่ต้นทนุของโครงการก็ตดัสินใจเลือกโครงการนัน้ 

(2)  ระยะคืนทนุ (Payback period) คือ ระยะเวลาท่ีผลตอบแทน
สทุธิเทา่กบัต้นทนุของโครงการ โดยน าคา่การลงุทนุเทียบกบัผลตอบแทนสทุธิเฉล่ียตอ่ปี 

=                     คา่การลงทนุ 
                ผลตอบแทนสทุธิเฉล่ียตอ่ปี 
หากระยะเวลาการคืนทุนสัน้ไม่เกิน 3 ปี ถึง 5 ปี ก็จะท าให้

โครงการนัน้ถกูตดัสินใจโครงการได้อยา่งรวดเร็ว 
(3)   อัตราผลตอบแทนต่อการลงทุน  เ ป็นการพิจารณาถึ ง

ผลตอบแทนสทุธิเฉล่ียตอ่ปีเทียบเทา่กบัคา่การลงทนุครัง้แรกของโครงการ โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ
ตอ่ปี  

=    ผลตอบแทนสทุธิเฉล่ียตอ่ปี  x100  
                คา่การลงทนุ 

2)  น าเวลาเข้ามาเก่ียวข้อง (With time adjustment) 
การน าเร่ืองของเวลามาเก่ียวข้อง เน่ืองมาจากโครงการมีระยะเวลาใน

การด าเนินการหลายปี ในการพิจารณาเลือกโครงการจึงจ าเป็นต้องน าหลกัการเร่ืองของมลูค่าเงิน
ในอนาคตมาพิจารณา เน่ืองจากเม่ือเวลาเปล่ียนไป เงินลงทุนโครงการ จะต้องมีภาระดอกเบีย้
เกิดขึน้ หรืออตัราเงินเฟ้อท่ีเปล่ียนแปลงไป  

มลูคา่ของเงินในอนาคต 
ถ้าเราฝากเงินจ านวน P บาทไว้กบัธนาคารและได้ดอกเบีย้ i% ตอ่ปี 
ปีท่ี 1  มลูคา่เงินทัง้หมด = P+ iP   =  P(1+i) 
ปีท่ี 2  มลูคา่เงินทัง้หมด = P+ iP   =  P(1+i) = P(1+i) (1+i )  = P (1+ i )2 
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ปีท่ี n  มูลค่าเงินทั้งหมด = P (1+i )n 

ดังนั้นถ้าให้ S คือจ านวนเงินต้น   P พร้อมดอกเบี้ย  i%  ในปีท่ี n  การค านวณหามูลค่าเงินได้ดังนี้ 

 

     S  =  P (1+i )n  

       

การวิเคราะห์ผลประโยชน์เทียบต้นทุน (Benefit/Cost Analysis : BCA) 

    เป็นการวิเคราะห์โครงการเดียวหรือหลายโครงการ โดยการพิจารณา

ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการลงทุน ซึ่งจะเป็นการศึกษาตลอดอายุของโครงการ จึงจ าเป็นต้อง

ทราบอายุของโครงการท่ีจะศึกษา  

   วิธีการท าการประเมิน BCA 

1) ระบุ จ าแนกผลตอบแทนทางตรง  แล้วตีค่าออกมาเป็นตัวเงิน 

2) ระบุ จ าแนกต้นทุนทางตรงแล้วตีออกมาเป็นตัวเงิน 

3) ระบุ จ าแนก ผลตอบแทนทางอ้อม แล้วตีเป็นค่าเงินออกมา 

4) ระบุ จ าแนกต้นทุนทางอ้อม แล้วตีเป็นค่าเงินออกมา 

5) เปล่ียนมูลค่าผลตอบแทนและต้นทุนทั้งหมดให้เป็นมูลค่าในปัจจุบัน 

แล้วน าต้นทุนและผลตอบแทนแต่ละด้านรวมกัน 

6) เปรียบเทียบโดยใช้ 

      - Net Present Value (NPV) คือ ผลตอบแทนสุทธิ หรือ มูลค่า

ปัจจุบันสุทธิ 

= ผลตอบแทนรวม (Benefit) – ต้นทุนรวม (Costs) 

=   Bt-Ct 

        (1+i )n 

Bt = Benefits  in year t (ผลตอบแทนปีท่ี 0-n ) 

Ct = Costs in year t (ต้นทุนรวมปีท่ี 0-n ) 

t   =  ปีท่ี 0 ไปจนถึงปีท่ี n 

i  =  อัตราส่วนลด หรืออัตราดอกเบี้ย 

    โดยพิจารณาผลจากค่าท่ีได้ คือ ถ้า 

    NPV <  0  ไม่ควรท า 

    NPV = 0  ต้องพิจารณาปัจจัยอ่ืนๆ ประกอบด้วย 
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    NPV > 0  ควรท า 
- Benefit / Cost Ratio (B/C Ratio) หรืออตัราผลตอบแทนเทียบ
กบัต้นทนุ  B 
โดยการพิจารณาค่า B/C Ratio นัน้ ใช้ในการตดัสินใจจากค่า
ดงันี ้
B/C ratio      < 1   ไมค่วรลงทนุ 
B/C ratio      > 1   ควรลงทนุ 
B/C ratio      = 1   ต้องพิจารณาปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบด้วย 
- Internal Rate of Return (IRR) อตัราผลตอบแทนของ
โครงการ คือ  อตัราเฉล่ียของ Net benefit (%) ตอ่ปี โดยเทา่กบั 

 = discount rate(r ) ท่ีท าให้ NPV = 0 หรือ  Bt  -  Ct  = 0 
          (1+r )t 

การค านวณหาคา่ IRR คือการหาคา่ discount rate ท่ีท าให้คา่ NPV เป็น
ศนูย์ ถ้าคา่ของ IRR มีคา่มากกกว่า หรือเท่ากบั คา่ของทนุ Discount rate (i) ผู้ลงทนุสามารถใช้
เป็นจดุตดัสินใจ ถือวา่โครงการนัน้นา่ลงทนุได้ 

2.3.2.3  การประเมินด้านสงัคม ซึ่งจะเป็นการพิจารณาดวู่าโครงการก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนอย่างไร หลักท่ีน ามาใช้พิจารณา เช่น พิจารณาความ
หลากหลายของสาธารณชน ความเป็นธรรมต่อผู้ ได้รับผลกระทบ พิจารณาประเด็นท่ีเก่ียวข้อง
จริงๆ ระบวุิธีการศกึษาและสมมตุฐิานท่ีใช้ เป็นต้น ตวัแปรท่ีน ามาใช้ได้แก่ 1) ลกัษณะประชากร 2)
โครงสร้างชมุชน 3) กลุ่มการเมืองและสงัคม 4) ปัจจยัส่วนบคุคลและครอบครัว และ 5) ทรัพยากร
ชมุชน 

2.3.2.4  การประเมินด้านกฎหมาย พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ทางกฎหมาย โดยท าการรวบรวมกฎหมายหรือข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องท่ีมีผลต่อตวัโครงการ ศึกษา
สาระของกฎหมายว่าเก่ียวข้องกับกิจกรรมใดบ้าง แล้วท าการวิวเคราะห์ว่ามีความสอดคล้องตาม
กฎหมายหรือไม่ หรือขัดแย้งกับข้อกฎหมายอย่างไร หากพบว่ามีความขัดแย้งให้ท าการแก้ไข
ปรับปรุงทนัที 

2.3.2.5  การประเมินทางด้านการบริหารจดัการ เป็นการพิจารณาภาพรวมของ
โครงการ โดยพิจารณาโครงการว่ามีการบริหารจดัการท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาก
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หรือไม ่ซึง่โครงการจะส าเร็จหรือไมน่ัน้ขึน้อยูก่บัการบริหารจดัการรวมถึงผู้ ท่ีเป็นผู้จดัการโครงการท่ี
มีประสิทธิภาพด้วย 

2.3.2.6  การประเมินทางด้านสิ่งแวดล้อม  เป็นการประเมินผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม (Environment Impact Assessment :EIA) ส าหรับโครงการใหญ่หรือโครงการท่ีเข้า
ขา่ยจะต้องมีการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม และการประเมินผลกระทบเบือ้งต้น (IEE) 

 
2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การใช้พลงังานแสงอาทิตย์เป็นประโยชน์ในทางการเกษตรเพ่ือการอบแห้งหรือลดน า้หนกั

ของวัสดุต่างๆ นัน้ ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงมาตลอด โดยมีงานวิจัยท่ีท าการศึกษายู่หลาย
งานวิจยั พอสรุปได้ดงันี ้

Wibulswas et al., 1980 อ้างถึงใน  กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน
ร่วมกับมหาวิทยาลยัศิลปากร(2547: 16) ได้ใช้เคร่ืองอบแห้งแบบพาความร้อนตามธรรมชาต ิ
(Natural convection drying) ซึ่งประกอบไปด้วยแผงรับรังสีดวงอาทิตย์ขนาด 1.92 ตารางเมตร 
และภายในตู้อบมีชัน้วางผลิตภณัฑ์ 5 ชัน้ จากกการทดสอบพบว่ามีอตัราการแห้ง ประมาณ 5 kg/m2-
day ซึง่เหมาะส าหรับใช้ในครัวเรือน ลกัษณะของเคร่ืองอบแห้ง แสดงไว้ดงัภาพท่ี 2. 18 

 

 
 

ภาพท่ี 2.18  เคร่ืองอบแห้งแบบพาความร้อนตามธรรมชาต ิ 
แหล่งที่มา: Wibulswas et al, 1997.อ้างถึงใน กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน  
ร่วมกบัมหาวิทยาลยัศลิปากร(2547: 16) 
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Wibulswas et al (1977) อ้างถึงใน  กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน ร่วมกับ
มหาวิทยาลยัศลิปากร(2547: 16)ได้พฒันาเคร่ืองอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์แบบตู้อบ โดยมีพืน้ท่ี
รับแสง 0.23 ตารางเมตร ปิดด้วยกระจกใส ท ามมุเอียง 18 องศากับแนวระดบั เจาะช่องระบาย
อากาศเล็กๆ รอบตู้  จากการทดลองน าผ้าชุบน า้มาอบ พบว่ามีอัตราการแห้งประมาณ 4.2 
kg/m2-day ลกัษณะของเคร่ืองอบแห้งแสดงไว้ดงัภาพท่ี 2.19 

 
ภาพท่ี 2.19  เคร่ืองอบแห้งแบบตู้อบ 
แหล่งที่มา: Wibulswas and Thaina, 1977.อ้างถึงใน กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์
พลงังานร่วมกบัมหาวิทยาลยัศลิปากร(2547: 16) 
 

Boon-Long et al (1984) อ้างถึงใน กระทรวงพลงังาน, กรมพฒันาพลงังานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน (2547: 16) ได้ท าการดดัแปลงโรงบ่มยาสูบเพ่ือใช้บ่มใบยาสูบด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์  มีขนาด 3.6 x 3.6 x 4.8 ลูกบาศก์เมตร ใช้แผงรับรังสีขนาด 38.5 ตารางเมตร
และมีระบบพลังงานเสริมโดยใช้ก๊าซหุ้ งต้มเป็นเชือ้เพลิงและยังมีถังเก็บความร้อนขนาด  6 
ลกูบาศก์เมตร ภายในบรรจุก้อนหินเล็กๆ อากาศร้อนจากแผงรับแสงจะถกูดดูเข้าไปในโรงอบด้วย
เคร่ืองเป่าอากาศ 2 ตวั ซึง่ขบัเคล่ือนด้วยมอเตอร์ขนาด 1.50 กิโลวตัต์ และ 0.76 กิโลวตัต์ จากการ
ทดสอบพบว่าต้องใช้พลงังานความร้อนโดยเฉลี่ยจากแหล่งพลงังานเสริม 28.9 MJ ตอ่กิโลกรัม
ของยาสูบแห้ง ซึง่สามารถประหยดัพลงังานเชือ้เพลิงได้ 16% ดงัแสดงในภาพท่ี 2.20 
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ภาพท่ี 2.20  โรงบม่ใบยาสบูใช้พลงังานแสงอาทิตย์เป็นพลงังานเสริม  
แหล่งที่มา: Boon-Long et al., 1984 อ้างถึงใน กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน 
ร่วมกบัมหาวิทยาลยัศลิปากร(2547: 17) 
 

Thongprasert et al. (1985) อ้างถึงใน กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน 
ร่วมกับมหาวิทยาลยัศิลปากร(2547: 17) ได้พฒันาเคร่ืองอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์แบบพา
ความร้อน โดยการบงัคบัอากาศหรือเรียกว่า Fore convection drying ซึ่งประกอบด้วยแผงรับรังสี
ของดวงอาทิตย์ขนาด 3.74 x 4.48 เมตร มีพดัลมดดูอากาศร้อนผ่านชัน้ของข้าวเข้าไปในยุ้งข้าว 
ท าให้ข้าวแห้งเร็วขึน้ ลกัษณะของยุ้งข้าวแสงอาทิตย์ดงัแสดงในภาพท่ี 2.21 

 

 
 

ภาพท่ี 2.21  เคร่ืองอบแห้งแบบพาความร้อนโดยการบงัคบัอากาศ  
แหล่งที่มา: Thongprasert et al., 1985.อ้างถึงใน กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์

พลงังานร่วมกบัมหาวิทยาลยัศลิปากร(2547: 17) 



33 

 

 
ซึง่การการทดลองน าข้าวจ านวน 1 ตนั ไปอบในยุ้งดงักล่าวพบว่า สามารถลดความชืน้ลง

จาก 17-21 % (wb) ให้ลดลงเหลือ 14% (wb) จะใช้เวลาในการอบ 1-4 วนั ตอ่การอบ 1 รอบ ซึ่ง
จากการประเมินความคุ้มคา่ทางด้านเศรษฐกิจหรือตอ่การลงทนุ พบวา่มีความคุ้มคา่ตอ่การลงทนุ 

ณฐัวฒุิ ดษุฏี (2534) ได้พฒันาเคร่ืองอบแห้งผลไม้ โดยใช้พลงังานจากแสงอาทิตย์เป็น
พลงังานเสริม ซึ่งประกอบด้วย แผงรับรังสีดวงอาทิตย์ขนาด 2.5 ตารางเมตร ห้องอบมีขนาด 
0.6 x 1.0x 1.0 ลกูบาศก์เมตร ลวดต้านทานความร้อน ขนาด 830 วตัต์ จ านวน 3 ตวั เคร่ืองเป่า
อากาศขบัเคล่ือนด้วยมอเตอร์ขนาด 0.76 กิโลวตัต์ และระบบไหลเวียนของอากาศท่ีน าอากาศร้อน
กลบัมาใช้ใหม่ จากการทดสอบอบกล้วย พบว่า สามารถประหยดัพลงังานจากไฟฟ้าได้ถึง 33% 
โดยมีความคุ้มทนุอยูท่ี่ 4.8 ปี ซึง่เคร่ืองอบแห้งดงักลา่วมีระบบคอ่นข้างเล็ก และใช้เงินลงทนุสงูเม่ือ
เทียบกบัผลท่ีได้ ซึง่เคร่ืองอบดงักลา่วมีลกัษณะดงัภาพท่ี 2.22 

 

 
 
ภาพท่ี 2.22  เคร่ืองอบแห้งผลไม้โดยใช้พลงังานแสงอาทิตย์เสริม  
แหล่งที่มา: ณฐัวฒุิ ดษุฏี, 2534. 
 

Jinjai and Hirunlabh (1993) ได้ดดัแปลงเคร่ืองอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์แบบอโุมงค์
ลมให้มีโครงสร้างดงัภาพ 2.23 ผลจากทดสอบสมรรถนะ พบว่ามีสมรรถนะดีโดยสามารถอบ
กล้วย 50 กิโลกรัม ให้แห้งได้ภายใน 2-3 วนั และท าให้ได้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพดี สะอาด โดยมี
จดุคุ้มทนุอยูท่ี่ 1-3 ปี 
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ภาพท่ี 2.23  เคร่ืองอบแห้งแบบอโุมงค์ลม   
แหล่งที่มา: Jinjai และ Hirunlabh, 1993. 

 
Esper, A (1994) ได้ศกึษาการใช้แผงโซลาร์เซลล์เป็นตวัขบัเคล่ือนพดัลมควบคูอ่ตัราการ

ไหลของอากาศภายในเคร่ืองอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลม (ภาพท่ี 2.24) โดยได้
ท าการศึกษาหาสภาวะท่ีเหมาะสมส าหรับระบบดงักล่าวจากค่าพลังงานท่ีได้ของทัง้แผงโซลาร์
เซลล์และพัดลม จากการศึกษาท าให้ทราบขนาดก าลังไฟฟ้าท่ีเหมาะสมในการท างาน ซึ่งท าให้
สามารถเลือกขนาดแผงโซลาร์เซลล์ให้เหมาะกบัการใช้งานได้ 

 

 
 

ภาพท่ี 2.24  แผงโซลาร์เซลล์และพดัลมท่ีตดิตัง้เข้ากบัเคร่ืองอบแห้งแบบอโุมงค์ลม  
แหล่งท่ีมา: Esper, 1994. 
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เน่ืองจากเคร่ืองอบแห้งแบบอุโมงค์ลมท่ี Esper ได้คิดและปรับปรุง ยังมีปัญหาในการ
น ามาใช้ในประเทศไทยเน่ืองจากมีฤดฝูนท่ียาวนาน 6 เดือน และมีราคาคอ่นข้างแพง Jinjai et al. 
(1998) จึงได้ปรับปรุงเคร่ืองอบแห้งดงักล่าวอีกครัง้หนึ่งโดยใช้แผ่นฉนวนด้านหลงัท าด้วยใยแก้ว
ปิดด้วยแผน่สงักะสี ซึง่มีราคาถกูกวา่แผน่โฟมโพรียรีูเทน นอกจากนีย้งัได้ติดตัง้เคร่ืองให้ความร้อน
ด้วยแก๊สท่ีบริเวณรอยต่อระหว่างส่วนแผ่นรับรังสีและส่วนอบแห้ง และยังได้เปล่ียนจากการใช้
พลาสติกแบบมีโพรงอากาศ (Bubble foil) ท่ีใช้คลุมด้านบนให้เป็นพลาสติกใสคงทนต่อรังสี
อลัตราไวโอเลต โดยมีลกัษณะดงัภาพท่ี 2.25 

 

 
 
ภาพท่ี 2.25  เคร่ืองอบแห้งแบบอโุมงค์ท่ีพฒันาขึน้  
แหล่งท่ีมา: Jinjai et al., 1998. 
 

และได้น าไปใช้ในหลายพืน้ท่ี  เชน่ กลุ่มบ้านอ าเภอกงไกรราศ จงัหวดัสโุขทยั กลุ่มแม่บ้าน
อ าเภอแจ้ห่ม จงัหวดัล าปาง และโครงการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
จงัหวดัสกลนคร 

ตอ่มากรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน กระทรวงพลงังานได้ศกึษาทดลอง
และพฒันาเคร่ืองอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์ขึน้ 3 แบบ คือแบบอโุมงค์ลม แบบเรือนกระจก และ
แบบใช้อากาศร้อนจากหลังคา ได้ทดลองกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น เคร่ืองเทศ ผลไม้ 
สมุนไพรต่างๆ พบว่าประสิทธิภาพของการอบแห้งของแต่ละแบบแตกต่างกันไป โดยระบบแบบ
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อโุมงค์ลมได้พฒันาด้านบนให้เป็นกระจก สามารถรับแสงได้ดี ไม่สญูเสียความร้อนได้ง่าย มีพดัลม
ชว่ยในการระบายอากาศผา่นทางอโุมงค์ลม ดงัแสดงในภาพท่ี 2.26 และ 2.27 

 

 
 
ภาพท่ี 2.26  โครงสร้างเคร่ืองอบแห้งระบบอโุมงค์ลม  
แหล่งท่ีมา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน, 2547. 
 

 
 
ภาพท่ี 2.27  เคร่ืองอบแห้งแบบอโุมงค์ลมของกระทรวงพลงังาน 
แหล่งท่ีมา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน, 2547. 
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โดยท าให้อาหารท่ีอบไม่มีปัญหาเร่ืองฝุ่ นและสิ่งรบกวน ส่วนระบบแบบเรือนกระจกได้
ออกแบบตวัเรือนรูปพาราโบลา ซึ่งปูพืน้ด้วยคอนกรีตและและท าหลังคาหุ้มทัง้หมดโดยแผ่น โพ
ลีคาร์บอเนต และมีรูระบายอากาศข้าง ดงัภาพท่ี 2.28 โดยพบว่าช่วยอบแห้งได้เร็วขึน้ และวตัถดุิบ
ไม่เสียหายจากฝนหรือ แมลง สตัว์รบกวนต่างๆ ซึ่งเหมาะในการน าไปใช้อบแห้งเคร่ืองเทศต่างๆ 
เชน่พริก โดยมีความคุ้มคา่ในการลงทนุอยูท่ี่ 1 ปี 8 เดือน (กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์
พลงังาน, 2547) ลกัษณะของเรือนกระจกแสดงในภาพท่ี 2.28 

 

 
 
ภาพท่ี 2.28  แบบเรือนกระจกในการอบแห้ง  
แหล่งท่ีมา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน, 2547. 
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ภาพท่ี 2.29  ตวัอาคารเรือนกระจกท่ีใช้ในการอบแห้ง  
แหล่งท่ีมา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน, 2547. 
 

และแบบสุดท้ายเป็นการอบแห้งแบบใช้อากาศร้อนจากแผงรับรังสีดวงอาทิตย์ท่ีเป็น
หลังคาโรงเรือน โดยมีท่ออากาศเข้าท่ีรับพลงังานจากแผงรับรังสีดวงอาทิตย์ เป่าเข้ามาภายใน
โรงเรือน ดงัแสดงในภาพท่ี 2.30 

 

 
 
ภาพที่ 2.30  แบบใช้อากาศร้อนจากแผงรับรังสีดวงอาทิตย์เป็นหลงัคาโรงเรือน 
แหล่งท่ีมา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน, 2547. 



39 

 

โดยแผงรับดวงอาทิตย์ผลิตจากแผน่สงักะสีท่ีถกูทาสีด า และน าไปปพืูน้เป็นฐาน และบุ
ด้านบนด้วยแผน่โพลีคาร์บอเนต และน าไปวางไว้ในต าแหนง่ท่ีเหมาะสม ดงัแสดงในภาพท่ี 2.31 

 

 
 
ภาพท่ี 2.31  แบบโครงสร้างหลงัคารับแสงอาทิตย์ 
แหล่งท่ีมา : กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน, 2547. 

 
จากนัน้จะน าเคร่ืองตู้อบแห้งไปวางในโรงเรือน และน าวตัถุดิบไปเข้าตู้อบ โดยใช้พลงังาน

จากหลงัคาท่ีรับความร้อนจากดวงอาทิตย์เป่าผ่านท่อลงมา ดงัแสดงใน ภาพท่ี 2.32 ซึ่งจากการ
ทดลองพบวา่มีประสิทธิภาพการอบได้คอ่นข้างดี และพบวา่ความชืน้สมัพทัธ์จากท่อจะมีคา่ต ่ากว่า
อากาศข้างนอกมากและเม่ือไหลผ่านผลิตภัณฑ์จะมีคา่เพิ่มมากขึน้ เน่ืองจากได้รับความชืน้จาก
ผลิตภณัฑ์ การอบด้วยวิธีนีจ้ะช่วยเพิ่มอุณหภูมิและท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีสีสดกว่าตากแห้งทัว่ไป 
โดยการลดน า้หนกัจะลดลงในชว่งแรกน้อยและลดลงมากใน 2-3 วนั จึงเหมาะแก่การน าไปพฒันา
ในการอบแห้งผลิตภณัฑ์ตา่งๆ ตอ่ไป 
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ภาพท่ี 2.32  เคร่ืองอบแห้งท่ีอยูภ่ายในอาคารมีทอ่สง่ลมมาจากหลงัคา  
แหล่งท่ีมา : กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน, 2547. 
 

ทนงศกัดิ์ ลาโพธ์ิ และคณะ (2554) ได้พฒันาและปรับปรุงเคร่ืองอบแห้งยางแผ่นผึ่งแห้ง
ด้วยลมร้อนและเคร่ืองอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์ ส าหรับอบยางแผ่นผึ่งแห้ง เพ่ือให้ได้เคร่ืองอบ
แห้งท่ีมีประสิทธิภาพในการใช้งาน ได้ท าการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเคร่ืองอบแห้งยางแผ่นผึ่งแห้ง
ด้วยลมร้อนและเคร่ืองอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์ โดยการทดลองอบแห้งยางแผ่นจ านวน 20 แผ่น
ตอ่งวดการทดลอง ความชืน้เร่ิมต้น 15-20% มาตรฐานแห้ง ความชืน้สดุท้าย 1.5% มาตรฐานแห้ง 
อณุหภมูิในชว่ง 45-55 องศาเซลเซียส มีความเร็วลม 0.7 เมตร/วินาที จากผลการทดลองพบว่าการ
ทอลองอบแห้งด้วยลมร้อนจะอบแห้งได้เร็วกว่าการอบแห้งด้วยเคร่ืองอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์
และการการอบแห้งด้วยวิธีอบแห้งตามธรรมชาติ โดยมีอตัราการอบแห้งสงูกว่าประมาณ 25-35% 
คา่ความสิน้เปลืองพลงังานจ าเพาะในการอบแห้งด้วยลมร้อนเพิ่มขึน้เม่ืออุณหภูมิอบแห้งเพิ่มขึน้ 
ซึง่เหมาะเป็นแนวทางในการอบแห้งยางแผ่นส าหรับเกษตรกรชาวสวนยางท่ีควรเลือกกระบวนการ
ผลิตยางแผ่นคณุภาพดี ควรเตรียมยางแผ่นที่มีความหนาไม่เกิน 4 มิลลิเมตร และในการ
อบแห้งยางแผ่นโดยการใช้ลมร้อนในการอบแห้งไม่ควรใช้อณุหภูมิอบแห้งเกิน 50 องศาเซลเซียส 
ลกัษณะเคร่ืองอบแห้งยางแผ่นแบบผึ่งแห้งด้วยลมร้อน และแบบผึ่งแห้งด้วยพลงังานแสงอาทิตย์ 
ดงัแสดงในภาพท่ี 2.34 และ 2.35 
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ภาพท่ี 2.33  เคร่ืองอบแห้งยางแผน่ผึง่แห้ง ด้วยลมร้อน 
แหล่งท่ีมา: ทนงศกัดิ ์ลาโพธ์ิ และคณะ, 2554. 
 

 
ภาพท่ี 2.34  เคร่ืองอบแห้งยางแผน่ผึง่แห้งพลงังานแสงอาทิตย์ 
แหล่งท่ีมา: ทนงศกัดิ ์ลาโพธ์ิและคณะ, 2554. 

 
จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด ท าให้ผู้ วิจยัได้ทราบถึงแนวทางในการท า

วิจยัท่ีชดัเจนมากย่ิงขึน้ โดยจะน าผลงานวิจยัท่ีมีลกัษณะสอดคล้องใกล้เคียงกบัวิธีการเดิมท่ีท าอยู ่
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รวมถึงจะน าข้อมูลต่างๆไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยท่ีท าการศึกษา ได้แก่ ตัวแปรท่ีจะใช้ในการ
ทดลองเช่น การน าพัดลมมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้ลมร้อนหรือพัดลมร้อนเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท าให้แห้งของตวัอย่างท่ีจะท าการศึกษาให้เพิ่มมากขึน้ รวมถึงการตดัสินใจใน
การเลือกวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสดุหากจะน าไปใช้จริงในโรงงาน ซึ่งจะน าเสนอผ่านผลงานวิจยัในล าดบั
ตอ่ไป 



บทที่ 3 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 

 วิธีการศึกษาวิจัย ผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาวิธีและเทคนิคในการท าให้แห้ง หรือการลด
น า้หนักของวัสดุจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และพิจารณาแนวทางท่ีเหมาะสมส าหรับน ามาใช้
ก าหนดวิธีการศกึษาเพ่ือพฒันาประสิทธิภาพการลดน า้หนักตะกอนน า้เสีย 3 วิธี ได้แก่ 1) การใช้
พัดลมเป่าช่วยในการระบายความชืน้ 2) การใช้พัดลมร้อนท าให้แห้ง 3) การทดลองในหลงัคา
โปร่งแสงใหม ่โดยใช้ตวัอย่างในการศกึษาครัง้นีจ้ากตะกอนน า้เสียจากระบบบ าบัดแบบเคมีและ
แบบชีวภาพท่ีผา่นเคร่ืองบีบอดัตะกอน โดยเคร่ืองรีดความดนัสงูและเคร่ืองรีดแบบสายพานของ
บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด สาขาโรงงานบ้านโพธ์ิ ซึ่งในบทนีน้ าเสนอวิธีการวิจัย
ประกอบด้วย การเก็บและรวบรวมข้อมลู เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู การสร้างเคร่ืองมือใน
การท าวิจยั การวิเคราะห์ข้อมลู และสถิติท่ีใช้ในการวิจยั ซึ่งด าเนินการวิจยัตามขัน้ตอนตอ่ไป 
 
3.1  ขัน้ตอนการศึกษา 

 
การศกึษาวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงทดลอง โดยเป็นการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์ เพ่ือการ

พัฒนาประสิทธิภาพการลดน า้หนักกากตะกอนน า้เสียท่ีตากด้วยแสงอาทิตย์  โดยเทคนิควิธีท่ี
เหมาะสมของบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาโรงงานบ้านโพธ์ิ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  

ผู้ วิจัยได้สร้างแบบจ าลองต่างๆ เพ่ือใช้ในการทดลอง โดยท าการทดลองในพืน้ท่ีตาก
ตะกอนเดิมซึ่งมีอยู่แล้ว โดยน ามาเป็นชุดทดลองส าหรับศึกษาวิจัย ในการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการลดน า้หนกัตะกอนน า้เสีย โดยมีรายละเอียดขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้ 
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3.1.1  สร้างกระบะตากตะกอนทดลอง  
โดยใช้แผ่นไม้ท าเป็นกระบะ ขนาดกว้าง 60เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร มีขอบ

กัน้สงูจากฐาน 15 เซนติเมตร โดยแบ่งเป็น 3 ช่องเท่าๆ กนัเพ่ือเป็นหน่วยการทดลองใน 1 กระบะ 
เปิดด้านหน้าโล่งให้น าตะกอนเข้าวางได้สะดวก มีฐานสงูจากพืน้ถึงฐานวางกากตะกอนน า้เสีย 
10 เซนติเมตร ดงัแสดงในภาพท่ี 3.1 โดยมีทัง้หมด 8 กระบะต่อการทดลอง 1 ชุด ได้แก่ ชุดการ
ทดลองโดยใช้พดัลม 3 ระดบัใช้ทดลอง 3 กระบะ (กระบะละ3 ซ า้ )รวม 9 ตวัอย่าง ชุดการทดลอง
พัดลมร้อน 3 ระยะเวลาใช้ทดลอง 3 กระบะ (กระบะละ3 ซ า้) รวมเป็น 9 ตวัอย่าง ชุดการ
ทดลองหลงัคาโปร่งแสงแบบเดียว จ านวน 1 กระบะ 3 ตวัอย่าง( 3 ซ า้) และชุดควบคมุ 1 กระบะ 
3 ตวัอย่าง(3 ซ า้) รวม 24 ตวัอย่างต่อ การทดลอง 1 งวด ซึ่งจะทดลองไปพร้อมๆ กันในแต่ละ
เทคนิค โดยการควบคุมปัจจัยเร่ืองค่าความชืน้ของกากตะกอนก่อนตากให้เท่ากันทุกชุดการ
ทดลอง และท าการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพ่ือหาค่าความชืน้ของตะกอนตามมาตรฐาน 
ASTM 2216-98(มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. คณะวิศวกรรมศาสตร์, 2555) 
 

 
 
ภาพท่ี 3.1  กระบะท่ีใช้ส าหรับท าการทดลอง 
 
 3.1.2  การเกบ็ตัวอย่างกากตะกอนมาทดลอง  
 ใช้การเก็บจากตะกอนท่ีน ามาจากถงัเก็บกากตะกอนน า้เสีย (Hopper) ท่ีผา่นเคร่ืองบีบอดั
มาแล้วและน ามาตากในลานตาก โดยเลือกเก็บตะกอนจาก 3 จุด มาผสมรวมกันส าหรับใช้เป็น
ตวัอย่างในการทดลอง และหาคา่ความชืน้ของตะกอนน า้เสียก่อนการทดลองทกุครัง้ ดงัภาพท่ี 3.2 
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ภาพท่ี 3.2  จดุเกบ็ตวัอย่างจากกองกากตะกอนน า้เสียท่ีน ามาใช้ในการทดลอง 
 
 3.1.3  การเลือกวธีิการทดลอง 
 จากการศกึษางานวิจยัต่างๆ พบว่ามีการน าพัดลมโดยใช้พลงังานแสงอาทิตย์มาช่วยใน
การขบัเคลื่อนพดัลม ควบคูก่บัอตัราการไหลของอากาศภายในเคร่ืองอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์ 
ท าให้การอบแห้งมีประสิทธิภาพท่ีดีขึน้ (Esper A, 1994) จึงเป็นเทคนิคการทดลองท่ี 1 ในการน า
พัดลมเข้ามาช่วยในการระบายอากาศและความชืน้ ส่วนอีกเทคนิคมาจากการศึกษางานวิจัย
หลายๆ งาน พบว่ามีการน าลมร้อนมาช่วยในการอบแห้งท าให้ประสิทธิภาพการอบแห้งดีขึน้ จึง
ประยกุต์มาท าเป็นเทคนิคท่ี 2 การใช้พดัลมร้อนพดัให้ความร้อนช่วยให้แห้งได้ดีขึน้ ซึ่งจากงานวิจยั
ของกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุักษ์พลงังาน พบวา่การเป่าด้วยลมร้อนผ่านท่อ ซึ่งได้จาก
พลังงานแสงอาทิตย์ท่ีติดตัง้บริเวณหลังคา ท าให้การอบแห้งมีประสิทธิภาพดีขึน้และใช้เวลา
น้อยลง ส่วนเทคนิคท่ี 3 มาจากตัวอาคารอบแห้งแบบหลังคาโปร่งแสงในเดิมเร่ิมเสื่อมสภาพ
เน่ืองจากใช้งานมานานกวา่ 6 ปี มีอณุหภมูิภายในห้องจากปี 2551 ท่ีเฉลี่ย 40-50๐C ลดลงเหลือ
เฉล่ียไมเ่กิน 40๐C โดยท าแบบจ าลองคล้ายตวัอาคารโปร่งแสงท่ีใช้อยู่เป็นห้องสี่เหลี่ยมมีหลงัคา
แบบโปร่งแสงและผนงัด้านข้างปิดทึบ จึงสนใจศกึษาเพ่ิมเติมโดยการใช้เทคนิคท่ี 3 ใช้หลงัคาโปร่ง
แสงแบบใหม ่โดยท าแบบจ าลองคล้ายตวัอาคารโปร่งแสงท่ีใช้อยู่ในปัจจบุนั 
 ดังนัน้เทคนิคท่ีน ามาใช้ 3 เทคนิคได้แก่ 1) การใช้พัดลมเป่าช่วยระบายอากาศและ
ความชืน้ 2) ใช้ลมร้อนเป่าเพ่ือช่วยในการท าให้แห้ง และ 3) การใช้หลงัคาโปร่งแสงเพ่ือเพ่ิม
อณุหภมูิในห้องตากตะกอน และชดุควบคมุ โดยแตล่ะแบบมีรูปแบบการทดลองดงันี ้
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  1)  การใช้พัดลมเป่าช่วยระบายความชืน้ออกจากตะกอน  จะน าพัดลมมาเป่า
โดยตรงกบักระบะทดลอง โดยแยกปัจจยัการทดลองตามความแรงของลมท่ีแตกตา่งกันตามระดบั
ของพดัลม  เพ่ือศกึษาถึงระดบัความเร็วท่ีเหมาะสมในการท าให้การอบแห้งมีประสิทธิภาพดีท่ีสดุ 
โดยแบ่งตามระดบัความเร็วของพดัลมท่ีมี คือ พดัลมระดบัท่ี 1 ท่ีความเร็วลม 2.5 m/s  ระดบัท่ี 2 
ท่ีความเร็วลม 4.6 m/s และระดบัท่ี 3 ท่ีความเร็วลม 5.4 m/s (ท าการวดัก่อนการทดลองเพียงครัง้
เดียว) โดยวางพัดลมห่างจากกระบะทดลอง ระยะ 1 เมตร เพ่ือให้ระดบัของพัดลมพัดตรงกับ
ตะกอนพอดีกนั และแตล่ะกระบะวางห่างกันประมาณ 2 เมตร ให้พ้นจากระยะรัศมีการส่ายของ
พดัลมอีกระดบั โดยเปิดสา่ยเป็นเวลานาน 8 ชม.ตอ่วนัคือ  8.00 -16.00 น. และใช้เวลาตาก 5 วนั  
จึงเก็บตะกอนและบนัทึกข้อมลูเพ่ือน าไปวิเคราะห์ผลตา่งๆ ดงัแสดงในภาคผนวก ง 
  2)  การใช้พดัลมร้อน โดยการน าพัดลมร้อนมาพัดท่ีตะกอนโดยตรง โดยก าหนด
ระยะเวลาท่ีตะกอนได้รับความร้อนแตกตา่งกนั 3 รูปแบบ เพ่ือศกึษาระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการ
ให้ความร้อนกบัตะกอนเพ่ือประหยัดพลงังาน คือ ให้พัดลมร้อนนานทุก 20 นาที รวมทัง้วนัได้รับ
ความร้อน 5 ชั่วโมง พัดลมร้อนนานทุก 40 นาที รวมได้รับความร้อนทัง้วนั 6 ชั่วโมง และพัดลม
ร้อนนานทกุ 60 นาที รวมได้รับความร้อนทัง้วนัรวม 7 ชัว่โมง โดยน าพัดลมร้อนวางใกล้กับกระบะ
ประมาณ 15-20 เซนติเมตร เน่ืองจากพัดลมมีขนาดเล็กโดยก าหนดให้พัดลมร้อนพัดตกไปท่ี
ตะกอนพอดี  และแตล่ะระยะเวลาการให้ความร้อนวางห่างกนัประมาณ 1 เมตร หรือไมใ่ห้รัศมีการ
สา่ยของพดัลมไปกระทบกบัพดัลมร้อนอีกระยะเวลา โดยแตล่ะระยะเวลาการให้ความร้อนของพัด
ลมร้อนเมื่อครบตามก าหนดจะท าการพกัระยะการให้ความร้อน 10-15 นาที เช่น การให้ความร้อน
ทุก 20 นาที เมื่อครบ 20 นาที จะท าการปิดเคร่ือง 15 นาที และให้ความร้อนต่ออีก 20 นาทีไป
เร่ือยๆ ทัง้นีเ้พ่ือพกัการท างานของพดัลมท่ีมีความร้อนสงู โดยการให้ความร้อนแก่ตะกอนและพัก
เคร่ืองตามระยะเวลาให้ความร้อนตา่งๆ ไปตัง้แตเ่วลา 8.00 -16.00 น. และตากเป็นเวลา 5 วนั ดงั
แสดงในภาคผนวก ง  
  3)  การใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์ผ่านหลงัคาโปร่งแสงใหม่ ใช้ทดสอบการ
ท างานของหลงัคาโปร่งแสงใหมแ่ทนหลงัคาแบบเดิมท่ีเร่ิมเสื่อมสภาพ  ซึ่งจากเดิมท่ีมีอณุหภมูิใน
ห้องตากตะกอนเฉล่ีย 40-50 องศาเซลเซียส ปัจจบุนัอณุหภมูิในห้องตากลดลงเหลือเพียงเฉลี่ยไม่
เกิน 40 องศาเซลเซียส แสงแดดจากปี 2551 มีคา่ความสวา่ง 6,530 ลกัซ์ ปัจจบุนัความสวา่งเหลือ
เพียง 3,912 ลกัซ์ โดยสร้างชุดทดลองจ าลองคล้ายตวัอาคารมีลกัษณะเป็นห้องสี่เหลี่ยมผืนผ้า
กว้าง 2 เมตร สงู 90 เซนติเมตร ปิดทึบด้านข้างและมีหลงัคาเป็นแบบโปร่งแสง จากการวดัค่าความ
สวา่งมีคา่ 5,932 ลกัซ์ อณุหภมูิภายในห้องเฉลี่ย 45-55 องศาเซลเซียส ใกล้เคียงกับห้องตะกอน
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เดิมท่ีมีอณุหภมูิเฉล่ีย 45 องศาเซลเซียส โดยน าตะกอนเข้าตาก 1 ชดุการทดลอง โดยชุดทดลองนี ้
วางนอกห้องตากตะกอนเดิม โดยวางในพืน้ท่ีใกล้เคียงกัน เพ่ือให้ห้องตากตะกอนได้รับ
สภาพแวดล้อมเร่ืองแสงและความชืน้ท่ีใกล้เคียงกัน และตากเป็นเวลา 5 วนั ลกัษณะชุดทดลอง
หลงัคาโปร่งแสงจ าลอง แสดงในภาคผนวก ง 
  4)  ชุดควบคมุ เป็นการท าการทดลองโดยน าตะกอนมาตากในกระบะแบบ
เดียวกนั 3 ตวัอย่าง โดยวางในพืน้ท่ีเดียวกับวิธีพัดลมและพัดลมร้อน คือวางในห้องตากตะกอน
เดิม โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมประสิทธิภาพใดๆ ใช้เวลาตาก 5 วัน และท าการวัด
ประสิทธิภาพ เช่นเดียวกบัวิธีอ่ืนๆ ดงัแสดงในภาคผนวก ง 
 ซึ่งในการทดลองชุดเดียวกัน มีตัวแปรควบคมุคือความชืน้ของกากตะกอนน า้
เสียก่อนการทดลองท่ีเท่ากนั โดยวิธีพดัลม พดัลมร้อนและชดุควบคมุ จะท าการทดลองในห้องตาก
ตะกอนเดิมในปัจจบุนั สว่นหลงัคาโปร่งแสงใหมจ่ะท าการทดลองแยกออกมาจากห้องตะกอนเดิม 
โดยห้องจ าลองหลงัคาโปร่งแสงใหม่จะวางในพืน้ท่ีใกล้ๆ กับห้องตากตะกอนเดิม ห่างประมาณ 10 
เมตร ซึ่งการทดลองทัง้หมดจะมีตวัแปรควบคุมคือความชืน้ตะกอนก่อนการทดลองต้องเท่ากัน 
และท าการบนัทึกคา่พารามิเตอร์ตา่งๆ ทัง้ก่อนการทดลอง ระหวา่งการทดลองและหลงัการทดลอง 
เช่น ความชืน้ของตะกอนก่อนและหลงัการทดลอง ความชืน้สมัพัทธ์อากาศ น า้หนักตะกอน 
อณุหภมูิอากาศ อณุหภมูิในห้องตากตะกอน น า้หนักตะกอนก่อนและหลงัการทดลอง อณุหภมูิ
ของตะกอน และท าการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเ พ่ือหาค่าความชืน้ของตะกอน โดย
พารามิเตอร์ตา่งๆ ท่ีท าการบนัทึกสรุปได้ดงัตารางท่ี 3.1 
 
ตารางท่ี 3.1  พารามิเตอร์ท่ีวดัในการทดลองแตล่ะครัง้ 
 

พารามิเตอร์การวัด 
ก่อนการทดลอง ระหว่างการทดลอง หลังการทดลอง 

- น า้หนกัตะกอน (กิโลกรัม) - อณุหภูมิอากาศ (๐C) - น า้หนกัตะกอน (กิโลกรัม) 
- ความชืน้ตะกอน (ร้อยละ) - อณุหภูมิในห้องตาก (๐C) - ความชืน้ตะกอน (ร้อยละ) 
 - อณุหภูมิตะกอน (๐C)  
 - ความชืน้สมัพทัธ์อากาศ  
 - สภาพอากาศ (สงัเกต)*  

 
หมายเหตุ: สภาพอากาศท าการสงัเกตวา่มีแดดจ้า หรือมีฝนตก  
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โดยสภาพอากาศแบ่งตามฤดูท่ีท าการทดลอง โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ย

ปริมาณฝนในช่วงท่ีมีการทดลอง ซึ่งแบ่งเป็น 2 แบบ คือ ช่วงท่ีไม่มีฝน (ปริมาณฝน 0-0.99 
มิลลิเมตร) และช่วงท่ีมีฝน (ปริมาณฝนมากกว่า 0.99 มิลลิเมตร) ส่วนความชืน้สมัพัทธ์อากาศ
พิจารณาจากคา่เฉล่ียร้อยละความชืน้สมัพัทธ์อากาศในช่วงท่ีมีการทดลอง คือ ความชืน้สมัพัทธ์
อากาศต ่า คือ ร้อยละ 60-70 ความชืน้สมัพัทธ์อากาศปานกลาง คือ ร้อยละ 71-80 และความชืน้
สมัพทัธ์อากาศสงู คือ มากกวา่ร้อยละ 80 (ฐานข้อมลูอากาศกรมอตุนิุยมวิทยา, 2556) 
 
3.2  การศึกษาประสิทธิภาพการลดน า้หนักกากตะกอน 

 
การศึกษาเก่ียวกับประสิทธิภาพของการลดน า้หนักตะกอนน า้เสียแต่ละวิธี ท าการวัด

ปริมาณของตะกอนก่อนท าการทดลองและหลงัจากการทดลอง เพ่ือวดัประสิทธิภาพของการลด
น า้หนักแต่ละวิธี โดยใช้ตะกอนน า้เสียท่ีออกจากระบบบ าบัดในทุกสัปดาห์ ผู้ วิจัยใช้วิธีการ
ค านวณหาประสิทธิภาพ ดงันี ้
 
ประสิทธิภาพ (ร้อยละ) =       น า้หนกัตะกอนก่อนตาก -น า้หนกัตะกอนหลงัตาก  

                      น า้หนกัตะกอนก่อนตาก  
                
 ส าหรับตวัอย่างตะกอนน า้เสียใช้ตะกอนท่ีเกิดขึน้จริงในแตล่ะสปัดาห์ โดยใช้ตะกอนตากใน
กระบะทดลองเตม็พืน้ท่ีกระบะ ท่ีความหนา 15 เซนติเมตร ดงัแสดงในภาพท่ี 3.3 
 โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพแบบ T-test และ  
ANOVA ท่ีระดบัความน่าเช่ือถือ 95 % หรือคา่ความเคลื่อน 0.05 
 

X 100 
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ภาพท่ี 3.3  ตะกอนท่ีท าการทดลองในกระบะ 

 

3.3  กรอบแนวคิดการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์ 
 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องสามารถก าหนดรายละเอียดของกรอบ

แนวคิดการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์ได้ดังนี้ 

ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 

ตัวแปรอิสระ : ระดับความเร็วลมของพัดลมระบายความชื้น (วัดตามค่าของระดับแรงลม

จริงของพัดลมท่ีใช้ท าการทดลอง) ระยะเวลาในการให้ความชื้นแก่ตะกอนของพัดลมร้อน 

และ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการทดลอง 

- ระดับ 1 ความเร็วลม 2.5 m/s 

- ระดับ 2 ความเร้วมลม 4.6 m/s 

- ระดับ 3 ความเร็วลม 5.4 m/s 

:  เวลาท่ีได้รับความร้อนจากพัดลมร้อน 

- ระยะเวลาให้ความร้อนตะกอนทุก 20 นาที ทั้งวันนานรวม 5 ชั่วโมง 

- ระยะเวลาให้ความร้อนตะกอนทุก 40 นาที ทั้งวันนานรวม 6 ชั่วโมง 

- ระยะเวลาให้ความร้อนตะกอนทุก 60 นาที ทั้งวันนานรวม 7 ชั่วโมง 

ปัจจัยต่างๆ จากการทดลอง พิจารณา ความชื้นตะกอนก่อนการทดลอง  ช่วงทดลองท่ีมี

ฝนแลไม่มีฝน และความชื้นสัมพัทธ์อากาศ 
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ตวัแปรตาม คือประสิทธิภาพของการลดน า้หนกักากตะกอนน า้เสยี โดยใช้การวดัปริมาณ
น า้หนกัของตะกอนท่ีลดลงได้ เทียบกบัประสิทธิภาพวิธีในปัจจบุนั 

ตวัแปรควบคมุ คือ ความชืน้ของตะกอนก่อนการทดลอง  ระยะห่างของพดัลมและพดัลม
ร้อน จดุวางหลงัคาโปร่งแสงจ าลอง โดยมีกรอบแนวคิดการวิจยัดงัภาพท่ี 3.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3.4  กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
3.4  สมมตฐิาน   

 
3.4.1  พดัลมระบายความชืน้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการลดน า้หนกักากตะกอนน า้เสียได้ 
3.4.2  พดัลมร้อนสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการลดน า้หนกักากตะกอนน า้เสียได้ 
3.4.3  ความร้อนจากหลงัคาโปร่งแสงสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการลดน า้หนกักาก
ตะกอนน า้เสียได้ 
3.4.4  ความชืน้ตะกอนก่อนการทดลอง ฤดกูาลและความชืน้สมัพทัธ์มีผลตอ่การลด
น า้หนกักากตะกอนน า้เสีย 

ตัวแปรตาม 

ประสิทธิภาพในการลดน ้าหนกั

กากตะกอนน ้าเสีย 

ตัวแปรอิสระ 

1.  ระดบัความเร็วลมของพดัลม  
    - ระดบัความเร็วลม 2.5 m/s 
    - ระดบัความเร็วลม 4.6 m/s 
    - ระดบัความเร็วลม 5.4 m/s 
2.  ระยะเวลาการใหค้วามร้อนตะกอนจากพดัลมร้อน 
    - ระยะเวลาใหค้วามร้อนตะกอน 20 นาที  
    - ระยะเวลาใหค้วามร้อนตะกอน 40 นาที  
    - ระยะเวลาใหค้วามร้อนตะกอน 60 นาที  
3. หลงัคาโปร่งแสง ระดบัแสงแดดที่รับโดยตรง 
4. ปัจจยัจากการทดลอง 
    - ความช้ืนของตะกอนก่อนการทดลอง 
    - ช่วงทดลองที่มีฝนและไม่มีฝน 
    - ความช้ืนสัมพทัธ์อากาศ 
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3.4.5  การใช้ลมร้อนเป่าสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการลดน า้หนกัตะกอนน า้เสียได้ดท่ีีสดุ 
 
3.5  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 

การเลือกตวัอย่างใช้ตวัอย่างจริงท่ีมีการเกิดขึน้ และมีการก าจัดออกมาจากระบบบ าบัด
น า้เสียเป็นประจ าทุกสัปดาห์ ของบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาบ้านโพธ์ิ 
จังหวดัฉะเชิงเทรา โดยเลือกมาท าแบบทดลองทัง้ 3 ชุดพร้อมกัน ชุดทดลองละ 3 ซ า้ ในฤดูท่ี
ตา่งกนั โดยใน 1 ครัง้การทดลอง จะมีแบบทดลองโดยใช้พดัลมระบายความชืน้ 3 ระดบั 3 ซ า้ รวม 
9 ตวัอย่าง แบบทดลองพัดลมร้อน 3 เวลา 3 ซ า้ 9 ตวัอย่าง แบบทดลองหลงัคาโปร่งแสง 3 
ตวัอย่าง และแบบทดลองควบคมุ 3 ตวัอย่าง รวมทัง้หมด 24 ตวัอย่างต่อหนึ่งครัง้ โดยมีแผนการ
ทดลองดงัตารางท่ี 3.2 
 
ตารางท่ี 3.2  แผนการทดลอง 
 
การ
ทดลอง 

เดือนมีนาคม 56 เดือนเมษายน 56 เดือนพฤษภาคม 56 
สป.1 สป.2 สป.3 สป.4 สป.1 สป.2 สป.3 สป.4 สป.5 สป.1 สป.2 สป.3 สป.4 

ครัง้ที่ 1              
ครัง้ที่ 2              
ครัง้ที่ 3              
ครัง้ที่ 4              
ครัง้ที่ 5              
ครัง้ที่ 6              
ครัง้ที่ 7              
ครัง้ที่ 8              

 
 
 
 
 

พดัลม 1 

W1S1 

W1S2 

W1S3 

พดัลม 2 

W2S4 

W2S5 

W2S6 

พดัลม 3 

W3S7 

W3S8 

W3S9 
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หมายเหต ุ: W1  = พดัลมธรรมดา ระดบั 1   Sn = ตวัอย่างท่ี n 

     W2  = พดัลมธรรมดา ระดบั 2    
     W3  = พดัลมธรรมดา ระดบั 3    
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ: H1 = พดัลมร้อนทกุ 20 นาที     Sn = ตวัอย่างท่ี n  
     H2 = พดัลมร้อนทกุ 40 นาที 
     H3 = พดัลมร้อนทกุ 60 นาที 

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ: SL  = หลงัคาโปร่งแสง     C = ชดุควบคมุ      Sn = ตวัอย่างท่ี n 
 
เมื่อได้ผลการทดลอง ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบความความแตกต่างของผลการลด

น า้หนกัตะกอนน า้เสีย และประสิทธิภาพและความคุ้มคา่ตอ่การลงทนุแตล่ะวิธีตอ่ไป 
 
 
 
 

พดัลมร้อน 1 

H1S10 

H1S11 

H1S12 

H2S13 

H2S14 

H2S15 

H3S16 

H3S17 

H3S18 

พดัลมร้อน 2 พดัลมร้อน 3 

หลงัคาโปร่งแสง 

SL-S19 

SL-S20 

SL-S21 

CS22 

CS23 

CS24 

ชุดควบคุม 
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3.6  เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

การทดสอบประสิทธิภาพของการลดน า้หนกักากตะกอนแตล่ะวิธีต้องมีการเกบ็ข้อมลู
ตา่งๆ ดงันี ้

 
3.6.1  การเก็บข้อมูลท่ัวไปของพืน้ท่ีตากตะกอนน า้เสีย  
การเก็บข้อมลูทั่วไปของพืน้ท่ีกากตะกอน ได้แก่ อุณหภูมิ ความชืน้สัมพัทธ์ โดยการใช้

เคร่ืองมือวดัอณุหภมูิและใช้การทดลองหาความชืน้ของตะกอนในห้องปฏิบตัิการ 
 
3.6.2  การเก็บข้อมูลเฉพาะของแต่ละตัวแปร  
การเก็บข้อมลูเฉพาะของแต่ละตวัแปร ได้แก่ น า้หนัก ความชืน้ก่อนและหลงัการทดลอง 

ความเร็วลม ระดบัลมร้อน ระดบัความร้อนและอณุหภมูิ เป็นต้น และเคร่ืองมือท่ีใช้ได้แก่ เคร่ืองมือ
วดัความเร็วลม (Hot Wire Anemometer) ใช้วดัระดบัความเร็วลมของพัดลมธรรมดาทัง้ 3 ระดบั 
โดยวดัครัง้แรกเพียงครัง้เดียว เคร่ืองวดัอณุหภมูิและความชืน้ (Thermo hygrometer) ใช้วดัในห้อง
ตากกากตะกอนน า้เสีย และวดัด้านนอกห้องบริเวณท่ีทดลองหลงัคาโปร่งแสงใหม่ ในทุกวนัของ
การทดลอง ซึ่งเป็นระบบบนัทึกอตัโนมตัิเก็บข้อมลูเป็นคา่เฉล่ียของวนันัน้ๆ ตัง้แตเ่วลา 08.00-16.00 
น. และน าคา่บนัทึกลงในแบบบนัทึกข้อมลูการทดลองเพ่ือน ามาใช้ในการวิเคราะห์ตอ่ไป 

 
3.7  วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพการลดน า้หนกัตะกอนทัง้ 3 ชดุ
การทดลอง โดยใช้สถิติ T-test และ ANOVA ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ด้วยโปรแกรมสถิติ
ส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences ) for Windows 
 เมื่อได้ผลการทดลองแล้วน าวิธีตา่งๆ ศึกษาค านวณถึงความคุ้มค่าในการลงทุน โดยการ
ประเมินความเหมาะสมและเป็นไปได้ของโครงการ เ พ่ือเป็นแนวทางในการเ ลือกวิธีท่ีมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมมากท่ีสุด ทัง้นีอ้้างอิงตามลกัษณะเฉพาะและความจ าเป็นของทาง
บริษัทเพ่ือใช้ในการตดัสินใจน าไปใช้จริงตอ่ไป  
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3.8  วิธีการประเมินความเหมาะสมและเป็นไปได้ของโครงการ 
 
 วิธีการประเมินความเหมาะสมและเป็นไปได้ของแตล่ะโครงการได้น าวิธีการประเมินความ
เหมาะสมและเป็นไปได้ของโครงการโดยทั่วไปคือ ประเมินด้านเทคนิคและวิศวกรรม ด้าน
เศรษฐศาสตร์ และด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนและค่าน า้หนักในแต่ละด้าน แล้ว
น ามารวมคะแนน แบ่งเป็นช่วงคะแนนความเหมาะสมและเป็นไปได้ของโครงการ โดยมีกรอบการ
ประเมินความเหมาะสมและเป็นไปได้ ดงัภาพท่ี 3.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3.4  กรอบการพิจารณาตดัสินใจเลือกโครงการ 
 

โดยการพิจารณาการให้คะแนนในแต่ละด้าน พิจารณาตามปัจจัยส าคญั และการให้ค่า
คะแนนแบ่งเป็นระดบัคะแนน และค่าน า้หนักในแต่ละด้าน โดยค่าน า้หนักในด้านเทคนิคและ
วิศวกรรมให้ ค่าน า้หนัก 30 คะแนน ด้านเศรษฐศาสตร์ให้ค่าน า้หนัก 40 คะแนน และด้าน
สิ่งแวดล้อมให้คา่น า้หนกั 30 คะแนน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดงัแสดงในตารางท่ี 3.3-3.5 
 
 
 

ระดบัคะแนนความเหมาะสมและเป็นไปได้

ของโครงการ 

การตัดสนิใจเลอืกท าโครงการ 

1. ด้านเทคนิคและวิศวกรรม 

 -ความยากง่ายในการติดตัง้ 

- ระยะเวลาในการติดตัง้ 

- อายกุารใช้งาน 

- ความปลอดภัยในการใช้งาน 

2.ด้านเศรษฐศาสตร์ 

- ระยะคืนทนุ 

3.ด้านสิ่งแวดล้อม 

 - การลดปริมาณของเสีย 

 - การสง่ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 
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ตารางท่ี 3.3  เกณฑ์การประเมินด้านเทคนิคและวิศวกรรม  
 
ด้านเทคนิค
และวศิวกรรม 

ประเด็น
พจิารณา 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

การให้คะแนน 

 
 
 
คา่ถ่วง
น า้หนกั 30 
คะแนน 

1) ความยากง่าย
ในการติดตัง้ 

 -1) การเก่ียวข้อง
กบัโครงสร้าง
อาคาร   
 
 
 
2) วิธีการ
ด าเนินการ   
 
 
 
 
 
3) ผลกระทบกบั
งานที่ด าเนินการ
อยู่   
 
 
 
 

 - การปรับเปลีย่นโครงสร้าง
ทัง้หมดหรือเกือบทัง้หมด 
- การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เพียงบางส่วนเพียงเล็กน้อย 
- การไม่ปรับเปลีย่น
โครงสร้างใดๆ 
- การด าเนินการโดย
บคุคลภายนอกทัง้หมด  
- การด าเนินการบคุคล
ภายในและ บคุคลภายนอก
บางสว่น 
- การด าเนินการโดยบคุคล
ภายในทัง้หมด 
- กระทบกบังานโดยตรง
ทัง้หมด ต้องหยุดการ
ด าเนินการชัว่คราว   
-  กระทบกบังานเพียง
บางสว่น ด าเนินการได้
ติดขดัเล็กน้อย  
-  ไม่กระทบกบังานที่
ด าเนินการอยู่  

  1 คะแนน 
 
  2 คะแนน 
 
  3 คะแนน 
 
  1 คะแนน 
 
  2 คะแนน 
 
  
 3 คะแนน 
 
  1 คะแนน 
 
 
  2 คะแนน 
 
  
 3 คะแนน 
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ตารางท่ี 3.3  เกณฑ์การประเมินด้านเทคนิคและวิศวกรรม (ตอ่) 
 
ด้านเทคนิคและ
วิศวกรรม 

ประเด็นพิจารณา เกณฑ์การ
ประเมิน 

การให้คะแนน 

ค่าถ่วงน า้หนกั  
30 คะแนน 

1) ความยากง่าย
ในการติดตัง้ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
2) ระยะเวลาใน
การติดตัง้ 
 
 
3) ความปลอดภัย
เมื่อมีการใช้งาน 
 
 
 
 
 
4) อายกุารใช้งาน 
 

ผลรวมคะแนน 
ความยากง่าย * 
 
 
 
 
 
พิจารณา
ระยะเวลาในการ
ติดตัง้แต่ละวิธี 
 
พิจารณาจากผล
การประเมินความ
เสีย่งเร่ืองอคัคีภัย
ตามรูปแบบของ
บริษัท 
 
 
พิจารณาอายุการ
ใช้งานของ
อปุกรณ์ที่ท าการ
ติดตัง้ 

- ยากในการติดตัง้ 
(ได้คะแนน 3-5 คะแนน ) 
- ค่อนข้างยาก  
(ได้คะแนน 5-7 คะแนน) 
 - ติดตัง้ได้ง่าย  
(ได้คะแนน 7-9 คะแนน) 
 
ใช้เวลา > 2 สปัดาห์ 
ใช้เวลา > 1-2 สปัดาห์  

ใช้เวลา 1 สปัดาห์ 
 
- ระดับความเสี่ยงสูง  Aa 
Ba,Ca  
- ระดบัความเสี่ยงปานกลาง 
Ab, Bb, Cb, Db  
- ระดบัความเสีย่งน้อย Ac, 
Bc, Cc, Dc 
 
อายกุารใช้งานตัง้แต่ 0-3 ปี   
อายกุารใช้งานตัง้แต่ 3-5 ปี  
อายกุารใช้งานมากกว่า 5  ปี 

1 คะแนน 
 
2 คะแนน 
 
3 คะแนน 
 
 
  1 คะแนน 
  2 คะแนน 
  3 คะแนน 
 
  1 คะแนน 
 
  2 คะแนน 
 
 3 คะแนน 
 
 
  1 คะแนน 
  2 คะแนน 
  3 คะแนน 
 

 
หมายเหตุ * เน่ืองจากความยากง่ายในการติดตัง้ประกอบไปด้วย 3 ตวัชีว้ดั จึงใช้คะแนนรวม 
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ตารางท่ี 3.4  เกณฑ์การประเมินด้านเศรษฐศาสตร์ 
 
ด้าน
เศรษฐศาสตร์ 

ประเด็นพิจารณา เกณฑ์การ
ประเมิน 

การให้คะแนน 

 
 
 
 
ค่าถ่วงน า้หนกั 40 
คะแนน 

1) ระยะคืนทนุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิจารณา
ระยะเวลาในการ
คืนทนุของ
โครงการ โดย
พิจารณา 
- ต้นทนุในการ
ลงทนุโครงการ  
- ค่าใช้จ่าย
ระหว่างด าเนิน
โครงการ ได้แก่ 
ค่าไฟและค่า
บ ารุงรักษา 
- ประโยชน์ที่ได้
คือจ านวนเงินที่
ลดค่าใช้จ่ายใน
การเสยีค่าก าจัด 
พิจารณาต้นทนุที่
ลงทนุเทียบกบัค่า
ด าเนินการ 

คืนทนุมากกว่า 2 ปี* 
คืนทนุมากกว่า  1-2  ปี 
คืนทนุน้อยกว่า  1  ปี 
 

  1 คะแนน 
  2 คะแนน 
  3 คะแนน 
 

 
หมายเหตุ * โครงการท่ีดีของบริษัท ควรมีระยะคืนทนุน้อยกวา่ 2 ปี 
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ตารางท่ี 3.5  เกณฑ์การประเมินด้านสิ่งแวดล้อม 
 
ด้านสิ่งแวดล้อม ประเด็นพิจารณา เกณฑ์การ

ประเมิน 
การให้คะแนน 

 
 
 
 
ค่าถ่วงน า้หนกั 30 
คะแนน 

1) การลดปริมาณ
ของเสยี 
 
 
 
 
 
 
2) การส่งผล
กระทบต่อ
สิง่แวดล้อม 
 
 
 

พิจารณาปริมาณ
ของเสยีที่สามารถ
ลดลงได้  เป็นการ
ท าให้บรรลุ
เป้าหมายของการ
ลดของเสยีใน
บริษัท 
 
พิจารณาจากผล
การประเมินผล
กระทบ
สิง่แวดล้อม 
(Aspect) ของ
บริษัทตาม
มาตรฐาน  ISO 
14001 

- ลดของ เ สียลงไ ด้  0.01-
0.30  kg/unit 
- ลดของเสียลงได้ 031-0.60  
kg/unit 
- ลดของเสียลงได้มากกว่า
หรือเท่ากบั 0.61 kg/unit  
 
 
ไม่มีผลกระทบต่อชุมชนหรือ
กระทบน้อย (ระดับนัยส าคัญ 
3)  
มีผลกระทบเล็กน้อย (ระดับ
นยัส าคญั 2) 
มีผลกระทบมาก (ระดับ
นยัส าคญั 1) 

  1 คะแนน 
 
  2 คะแนน 
 
  3 คะแนน 
 
 
 
  1 คะแนน 
 
 
 2 คะแนน 
  
 3 คะแนน 
 

 
 หลงัจากท าการประเมินความเหมาะสมและเป็นไปได้ในแตล่ะด้านแล้วจะน าคา่คะแนนมา
รวมกันและแบ่งเป็นช่วงคะแนนความเหมาะสมและเป็นไปได้  ของโครงการนัน้ๆ เพ่ือน ามา
พิจารณาโครงการและตดัสินใจด าเนินโครงการ ดงัตารางท่ี 3.6 
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ตารางท่ี 3.6  สรุปช่วงคะแนนเกณฑ์การตดัสินใจเลือกด าเนินโครงการ 
 
ค่าช่วงคะแนน เกณฑ์การตัดสินใจ 

คะแนน 33- 46.4 มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ต ่ามาก 

มากกวา่ 46.4 – 59.8 มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ต ่า 

มากกวา่ 59.8 – 73.2 มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ปานกลาง 

มากกวา่ 73.2 – 86.6 มีความเหมาะสมและเป็นไปได้สงู 

มากกวา่ 86.6 - 100 มีความเหมาะสมและเป็นไปได้สงูมาก 

 



 

บทที่ 4 
 

ผลการทดลอง 
 

จากการทดลองการศกึษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและความเหมาะสมในการลดน า้หนัก
กากตะกอนน า้เสียโดยใช้วิธีพัดลม พัดลมร้อน และหลังคาโปร่งแสง  ตัง้แต่เดือนมีนาคม- 
พฤษภาคม 2556 จ านวนทัง้สิน้ 8 งวดการทดลอง แบ่งตามชดุการทดลองในแตล่ะงวด คือ 1) การ
ใช้พดัลมเป่าตะกอนน า้เสียเพ่ือระบายความชืน้ 2) การใช้พดัลมร้อน เพ่ิมอณุหภมูิและลดความชืน้
ของตะกอน 3) การใช้หลงัคาโปร่งแสงใหม ่รวมถึงชดุควบคมุกบัการทดลองในรูปแบบและวิธีการ
เดิมคือตากในหลงัคาโปร่งแสงเดิม ซึ่งมีตวัอย่างการทดลองแตล่ะรอบ 24 ตวัอย่าง รวม 8 งวดการ
ทดลอง รวมทัง้สิน้ 192 ตวัอย่าง โดยผลของการทดลองแบ่งออกเป็น ดงันี ้
 
4.1  ผลการทดลอง 
 
 4.1.1  ผลการทดลองแบ่งตามงวด 

ผลของการทดลองจากชดุการทดลองทัง้หมด 8 งวด ซึ่งแต่ละงวดแบ่งเป็น 3 วิธี ได้แก่ 1) 
พดัลมธรรมดา แยก 3 ระดบัความเร็วลมคือ 2.5 m/s 4.6 m/s และ 5.4 m/s  2) พัดลมร้อน แยก 3 
ระยะเวลาให้ความร้อน ทกุ 20 นาที 40 นาที และ 60 นาที และ 3) หลงัคาโปร่งแสง 1 ชุด รวมชุด
ควบคมุ อีกละ 1 ชดุ รวมเป็น 8 แบบในการทดลอง 1 งวด จากผลการทดลอง สามารถแสดงผล
ประสิทธิภาพในการลดน า้หนกัตะกอนน า้เสียเฉล่ียเทียบกบัความชืน้ตะกอนเฉล่ียหลงัการทดลอง
แตล่ะงวดการทดลอง  

4.1.1.1  ผลการทดลองงวดท่ี 1 วนัท่ี 20 มีนาคม 2556 
  จากการทดลองในงวดวนัท่ี 20 มีนาคม 2556 จนถึงวนัท่ี 25 มีนาคม 2556 พบวา่ 
ตะกอนก่อนการทดลองมีความชืน้เฉลี่ยร้อยละ 253.15 โดยน า้หนักแห้ง ระหว่างท าการทดลอง
อณุหภมูิอากาศภายในและภายนอกห้องคอ่นข้างสงู มีแดดจ้า มีฝนตก 1 วนัเพียงเล็กน้อย โดยมี
อณุหภมูิสงูสดุเฉล่ียภายนอกห้อง 36.0 องศาเซลเซียส และภายในห้องตากตะกอนอณุหภมูิสงูสดุ
เฉล่ีย 38.5 ๐C รายละเอียดดงัภาคผนวก ก 
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การตากตะกอนโดยใช้พัดลมเป่าท่ีระดบั 1 ความเร็วลม 2.5 m/s ประสิทธิภาพ
การลดน า้หนกัตะกอนได้ร้อยละ 65.78 สว่นท่ีพดัลมระดบั 2 ความเร็วลม 4.6 m/s การลดน า้หนัก
ตะกอนได้ เฉลี่ยร้อยละ 55.17 และพัดลมท่ีระดบั 3 ท่ีความเร็ว 5.4 m/s ลดน า้หนักตะกอนได้
ร้อยละ 53.57 โดยน า้หนัก การใช้ความเร็วลมท่ีระดบั 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการตากได้มากท่ีสดุ 
เน่ืองจากพดัลมระดบั 1 ในการทดลองครัง้แรกมีการติดขดับ่อยครัง้ หัวส่ายท างานได้ไม่ดี จึงเกิด
การเป่าน่ิงหลายครัง้ จึงสามารถเป่าแห้งได้ดีกว่าพัดลมระดบั 2 และ 3 ซึ่งได้ท าการปรับปรุงหัว
สา่ยใหมใ่ห้ท างานได้ตามปกติในการทดลองชดุตอ่ๆ ไป 
  การตากโดยใช้พัดลมร้อนโดยการให้ความร้อนระดับเดียวกัน  ท่ีระยะเวลาท่ี
แตกตา่งกนั คือทุก 20 นาที ทุก 40 นาที และ 60 นาที เพ่ือหาเวลาท่ีเหมาะสมในการเปิดพัดลม
ร้อน โดยผลของการทดลองโดยใช้พดัลมร้อนพบวา่ การให้ความร้อนทกุ 20 นาที ประสิทธิภาพการ
ลดน า้หนักได้ร้อยละ 50.95 ส่วนการให้ความร้อนทุก 40 นาที ประสิทธิภาพการลดน า้หนักได้
ร้อยละ 39.63 และการให้ความร้อนทกุ 60 นาที ประสิทธิภาพการลดน า้หนกัได้ร้อยละ 39.48 โดย
น า้หนัก โดยการให้ความร้อนท่ีเวลา 20 นาที มีประสิทธิภาพการลดน า้หนักได้มากท่ีสุด 
เน่ืองมาจากต าแหน่งการวางกระบะทดลองของความร้อนท่ี 20 นาที ใกล้กบับริเวณท่ีพดัลมระบาย
ความร้อนพัดมาถึงเล็กน้อย ท าให้สามารถลดน า้หนักตะกอนได้มากกว่าท่ีระดับความร้อนอ่ืนๆ 
โดยในการทดลองครัง้ตอ่ไปได้ท าการเปลี่ยนจดุวางให้แยกกนัชดัเจนย่ิงขึน้ 
  สว่นการใช้หลงัคาโปร่งแสงแบบใหม ่ พบวา่ตะกอนหลงัตากมีความชืน้ลดลง
เหลือร้อยละ 11.32 ประสิทธิภาพการลดน า้หนกัได้ร้อยละ 66.51 สว่นชดุควบคมุพบวา่ตะกอน
หลงัตากมีความชืน้ร้อยละ 76.94  และมีประสิทธิภาพในการลดน า้หนกัตะกอนได้ร้อยละ 37.59 
  จากผลการทดลองงวดท่ี 1 จะพบวา่การตากตะกอนโดยใช้หลงัคาโปร่งแสงมี
ประสิทธิภาพการลดน า้หนกัตะกอนได้มากท่ีสดุท่ีร้อยละ 66.51 รองลงมาเป็นการใช้พดัลมธรรมดา
ระบายความชืน้ลดได้เฉล่ียร้อยละ 58.17 การใช้พดัลมร้อนเฉล่ียร้อยละ 43.35 และล าดบัสดุท้าย
การตากแบบวิธีเดิม (ชดุควบคมุ) เฉล่ียร้อยละ 37.59 ซึ่งสามารถแสดงผลเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการลดน า้หนกัแตล่ะชดุการทดลองได้ดงัภาพท่ี 4.1 
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ภาพท่ี 4.1  ร้อยละการลดน า้หนกักากตะกอนน า้เสียของแตล่ะวิธี ประจ าวนัท่ี 20-25 มีนาคม 2556 
 

4.1.1.2  ผลการทดลองงวดท่ี 2 วนัท่ี 27 มีนาคม 2556- 31 มีนาคม 2556 
  จากกการทดลองในงวดวนัท่ี 27 มีนาคม 2556 จนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 
พบวา่ ระหวา่งท าการทดลองอณุหภมูิภายในและภายนอกห้องคอ่นข้างสงู มีแดดจ้า ไมม่ีฝน โดยมี
อณุหภมูิสงูสดุเฉล่ีย 37.3๐C และอณุหภมูิภายในห้องตากตะกอนสงูสดุเฉล่ีย 39.5๐C รายละเอียด
ดงัภาคผนวก ก 

การตากตะกอนโดยใช้พัดลมเป่าท่ีระดบั 1 ความเร็วลม 2.5 m/s ประสิทธิภาพ
การลดน า้หนกัตะกอนได้ร้อยละ 55.41 ส่วนท่ีพัดลมระดบั 2 ความเร็วลม 4.6 m/s ประสิทธิภาพ
การลดน า้หนักตะกอนได้ เฉลี่ยร้อยละ 59.17 และพัดลมท่ีระดับ 3 ท่ีความเร็ว 5.4 m/s 
ประสิทธิภาพลดน า้หนักตะกอนได้ร้อยละ 60.56 โดยน า้หนัก การใช้ความเร็วลมท่ีระดบั 3 เพ่ิม
ประสิทธิภาพการตากได้มากท่ีสดุ  
  การตากโดยใช้พัดลมร้อนโดยการให้ความร้อนระดับเดียวกัน ท่ีระยะเวลาท่ี
แตกตา่งกนั คือทุก 20 นาที ทุก 40 นาที และ 60 นาที เพ่ือหาเวลาท่ีเหมาะสมในการเปิดพัดลม
ร้อน โดยผลของการทดลองโดยใช้พดัลมร้อนพบวา่ การให้ความร้อนทกุ 20 นาที ประสิทธิภาพการ
ลดน า้หนักได้ร้อยละ 58.90 ส่วนการให้ความร้อนทุก 40 นาที ประสิทธิภาพการลดน า้หนักได้
ร้อยละ 58.93 และการให้ความร้อนทกุ 60 นาที ประสิทธิภาพการลดน า้หนกัได้ร้อยละ 54.10 โดย
น า้หนกั โดยการให้ความร้อนท่ีเวลาท่ีเวลา 20 และ 40 นาที มีประสิทธิภาพการลดน า้หนกัได้ดีกวา่
การใช้พดัลมร้อนนานท่ี 40 นาที  
  สว่นการใช้หลงัคาโปร่งแสงแบบใหม่ พบว่าตะกอนประสิทธิภาพการลดน า้หนัก
ได้ร้อยละ 68.48 สว่นชดุควบคมุพบวา่ มีประสิทธิภาพในการลดน า้หนกัตะกอนได้ร้อยละ 46.93 
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  จากผลการทดลองงวดท่ี 2 จะพบวา่การตากตะกอนโดยใช้หลงัคาโปร่งแสงมี
ประสิทธิภาพการลดน า้หนกัตะกอนได้มากท่ีสดุท่ีร้อยละ 68.48 รองลงมาเป็นการใช้พดัลม
ธรรมดาระบายความชืน้ลดได้เฉลี่ยร้อยละ 58.38 และการใช้พดัลมร้อนเฉลี่ยร้อยละ 57.31 และล าดบั
สดุท้ายการตากแบบวิธีเดิม (ชดุควบคมุ) ร้อยละ 46.93 ซึ่งสามารถแสดงผลเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
การลดน า้หนกัแตล่ะชดุการทดลองได้ดงัภาพท่ี 4.2 
 

 
 

ภาพท่ี 4.2  ร้อยละการลดน า้หนกักากตะกอนน า้เสียของแตล่ะวิธี ประจ าวนัท่ี 27-31 มีนาคม 2556 
 

4.1.1.3  ผลการทดลองงวดท่ี 3 วนัท่ี 1- 5 เมษายน 2556 
  จากกการทดลองในงวดวนัท่ี 1 เมษายน ถึงวนัท่ี 5 เมษายน 2556 โดยตะกอน
ก่อนการทดลองมีความชืน้สงู ลกัษณะคล้ายโคลนเหลว โดยมีความชืน้สงูถึงร้อยละ 893.51 โดย
น า้หนกัแห้ง ระหวา่งท าการทดลองอณุหภมูิภายในและภายนอกห้องคอ่นข้างสงู มีแดดจ้า ไม่มีฝน 
โดยมีอณุหภมูิเฉล่ีย 37.6๐C และอณุหภมูิภายในห้องตาก 39.5 ๐C รายละเอียดดงัภาคผนวก ก 

การตากตะกอนโดยใช้พัดลมเป่าท่ีระดบั 1 ความเร็วลม 2.5 m/s ประสิทธิภาพ
การลดน า้หนักตะกอนท่ีร้อยละ 28.59 ส่วนท่ีพัดลมระดบั 2 ความเร็วลม 4.6 m/s ประสิทธิภาพ
การลดน า้หนักตะกอนได้ ร้อยละ 28.70 และพัดลมท่ีระดบั 3 ท่ีความเร็ว 5.4 m/s ประสิทธิภาพ
การลดน า้หนักได้ร้อยละ 29.29 การใช้ความเร็วลมท่ีระดบั 3 มีประสิทธิภาพการลดปริมาณ
ตะกอนดีกวา่พดัลมท่ีระดบั 1 และ 2 
  การตากโดยใช้พัดลมร้อนโดยการให้ความร้อนระดับเดียวกัน ท่ีระยะเวลาท่ี
แตกตา่งกนั คือทกุ 20 นาที ทกุ 40 นาที และ 60 นาที  ผลของการทดลองโดยใช้พัดลมร้อนพบว่า 
การให้ความร้อนทกุ 20 นาที ประสิทธิภาพการลดน า้หนักได้ร้อยละ 20.92 ส่วนการให้ความร้อน
ทุก 40 นาที ประสิทธิภาพการลดน า้หนักได้ร้อยละ 22.25 และการให้ความร้อนทุก 60 นาที 
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ประสิทธิภาพการลดน า้หนกัได้ร้อยละ 27.19  การให้ความร้อนท่ีเวลา 60 นาที มีประสิทธิภาพการ
ลดน า้หนกัตะกอนน า้เสียได้ดีกวา่ท่ีเวลา 20 นาทีและ 40 นาที  
  สว่นการใช้หลงัคาโปร่งแสงแบบใหม่ พบว่ามีประสิทธิภาพการลดน า้หนักได้
ร้อยละ 37.48 สว่นชดุควบคมุพบวา่มีประสิทธิภาพในการลดน า้หนกัตะกอนได้ร้อยละ 23.46  
  จากผลการทดลองงวดท่ี 3 จะพบว่าการตากด้วยวิธีหลังคาโปร่งแสงมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสดุเฉลี่ยร้อยละ 37.48 รองลงมาเป็นพัดลมระบายความชืน้ธรรมดาเฉลี่ย
ร้อยละ 28.86 และพัดลมร้อนเฉลี่ยร้อยละ  23.45 ตามล าดับ และเน่ืองจากตะกอนงวดนีม้ี
ความชืน้สงู ท าให้การลดน า้หนักตะกอนได้เฉลี่ยน้อยกว่าชุดทดลองท่ีผ่านมาค่อนข้างมาก ซึ่ง
สามารถแสดงผลเปรียบเทียบประสิทธิภาพการลดน า้หนกัแตล่ะชดุการทดลองได้ดงัภาพท่ี 4.3 
 

 
 

ภาพท่ี 4.3  ร้อยละการลดน า้หนกักากตะกอนน า้เสียของแตล่ะวิธี ประจ าวนัท่ี 1-5 เมษายน 2556 
 

4.1.1.4  ผลการทดลองงวดท่ี 4 วนัท่ี 6-10  เมษายน 2556 
  จากกการทดลองในงวดวนัท่ี 1 เมษายน ถึงวนัท่ี 5 เมษายน 2556 โดยตะกอน
ก่อนการทดลองมีความชืน้ร้อยละ 262.05 โดยน า้หนกัแห้ง ระหวา่งท าการทดลองอณุหภมูิภายใน
และภายนอกห้องคอ่นข้างสงู มีแดดจ้า ไมม่ีฝน โดยมีอณุหภมูิสงูสดุเฉลี่ย 37.02๐C และอณุหภมูิ
ภายในห้องตาก 39.0 ๐C รายละเอียดดงัภาคผนวก ก 

การตากตะกอนโดยใช้พดัลมเป่าท่ีระดบั 1 ความเร็วลม 2.5 m/s มีประสิทธิภาพ
การลดน า้หนกัตะกอนท่ีร้อยละ 60.58 สว่นท่ีพดัลมระดบั 2 ความเร็วลม 4.6 m/s มีประสิทธิภาพ
การลดน า้หนกัตะกอนได้ ร้อยละ 65.92 และพดัลมท่ีระดบั 3 ท่ีความเร็ว 5.4 m/s มีประสิทธิภาพ
การลดน า้หนกัได้ร้อยละ 65.66 โดยการใช้ความเร็วลมท่ีระดบั 3 มีประสิทธิภาพการลดปริมาณ
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ตะกอนดีกวา่พดัลมท่ีระดบั 1 และ 2 ซึ่งมีคา่เฉลี่ยของการลดน า้หนักตะกอนน า้เสียโดยใช้พัดลม
ทัง้ 3 ระดบั ได้ร้อยละ 64.05 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.4 
  การตากโดยใช้พัดลมร้อนโดยการให้ความร้อนระดับเดียวกัน ท่ีระยะเวลาท่ี
แตกตา่งกนั คือทกุ 20 นาที ทกุ 40 นาที และ 60 นาที ผลของการทดลองโดยใช้พัดลมร้อนพบว่า 
การให้ความร้อนทกุ 20 นาที มีประสิทธิภาพการลดน า้หนกัได้ร้อยละ 59.14 สว่นการให้ความร้อน
ทุก 40 นาที มีประสิทธิภาพการลดน า้หนักได้ร้อยละ 58.90 และการให้ความร้อนทุก 60 นาที มี
ประสิทธิภาพการลดน า้หนกัได้ร้อยละ 57.09 โดยมีค่าเฉลี่ยการลดน า้หนักของการใช้พัดลมร้อน 
เฉล่ียร้อยละ 58.37 สว่นการใช้หลงัคาโปร่งแสงแบบใหม่ พบว่ามีประสิทธิภาพการลดน า้หนักได้
ร้อยละ 67.20 และชดุควบคมุพบวา่มีประสิทธิภาพในการลดน า้หนกัตะกอนได้ร้อยละ 59.98 
  จากผลการทดลองงวดท่ี 4 พบว่าการตากด้วยหลงัคาโปร่งแสงมีประสิทธิภาพ
มากท่ีสดุเฉล่ียร้อยละ 67.20 รองลงมาเป็นการใช้พัดลมธรรมดาเฉลี่ยร้อยละ 64.05 และพัดลม
ร้อนเฉล่ียร้อยละ 58.37 ตามล าดบั ซึ่งสามารถแสดงผลเปรียบเทียบประสิทธิภาพการลดน า้หนัก
แตล่ะแบบการทดลองได้ดงัภาพท่ี 4.4 
 

 
 

ภาพท่ี 4.4  ร้อยละการลดน า้หนกักากตะกอนน า้เสียของแตล่ะวิธี ประจ าวนัท่ี 6-10 เมษายน 2556 
 

4.1.1.5  ผลการทดลองงวดท่ี 5 วนัท่ี 19-23 เมษายน 2556 
  จากกการทดลองในงวดวนัท่ี 19 เมษายน ถึงวนัท่ี 23 เมษายน 2556 โดยตะกอน
ก่อนการทดลองมีความชืน้ร้อยละ 213.62 โดยน า้หนกัแห้ง ระหวา่งท าการทดลองอณุหภมูิภายใน
และภายนอกห้องคอ่นข้างสงู แตน้่อยกวา่ช่วงเดือนมีนาคมและต้นเดือนเมษายนท่ีผ่านมา และมี
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ฝนตกเล็กน้อยในช่วง 2 วันสุดท้ายของการทดลอง โดยมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 35.5 ๐C และ
อณุหภมูิภายในห้องตาก 37.5 ๐C ดงัแสดงในภาคผนวก ก 

การตากตะกอนโดยใช้พัดลมเป่าท่ีระดบั 1 ความเร็วลม 2.5 m/s ประสิทธิภาพ
การลดน า้หนกัตะกอนได้ร้อยละ 50.99 สว่นท่ีพดัลมระดบั 2 ความเร็วลม 4.6 m/s มีประสิทธิภาพ
การลดน า้หนกัตะกอนได้ ร้อยละ 53.32 และพดัลมท่ีระดบั 3 ท่ีความเร็ว 5.4 m/s มีประสิทธิภาพ
การลดน า้หนักได้ร้อยละ  54.02 ซึ่งการใช้ความเร็วลมท่ีระดบั 3 มีประสิทธิภาพการลดปริมาณ
ตะกอนดีกวา่พดัลมท่ีระดบั 1 และ 2  เพียงเลก็น้อยซึ่งมีคา่เฉล่ียของการลดน า้หนักตะกอนน า้เสีย
โดยใช้พดัลมทัง้ 3 ระดบั ได้ร้อยละ 52.78 ดงัแสดงในภาคผนวก ก 
  การตากโดยใช้พดัลมร้อน ท่ีระยะเวลาได้รับความร้อนท่ีแตกต่างกัน คือทุก 20 นาที 
ทกุ 40 นาที และ 60 นาที ผลของการทดลองโดยใช้พดัลมร้อนพบว่า การให้ความร้อนทุก 20 นาที มี
ประสิทธิภาพการลดน า้หนกัได้ร้อยละ 42.53 สว่นการให้ความร้อนทกุ 40 นาที มีประสิทธิภาพการ
ลดน า้หนักได้ร้อยละ 39.07 และการให้ความร้อนทุก 60 นาที มีประสิทธิภาพการลดน า้หนักได้
ร้อยละ 41.16 โดยมีคา่เฉล่ียการลดน า้หนกัของการใช้พดัลมร้อน เฉลี่ยร้อยละ 40.92 ดงัแสดงใน
ภาคผนวก ก 
  สว่นการใช้หลงัคาโปร่งแสงแบบใหม่ พบว่ามีประสิทธิภาพการลดน า้หนักได้
ร้อยละ 48.15 และชดุควบคมุพบวา่ตะกอนหลงัตากมีความชืน้ร้อยละ 114.35 และมีประสิทธิภาพ
ในการลดน า้หนกัตะกอนได้ร้อยละ 40.75 
  จากผลการทดลองงวดท่ี 4 พบว่าการตากด้วยการใช้พัดลมธรรมดาระบาย
ความชืน้  มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุเฉล่ียร้อยละ 52.78 รองลงมาเป็นการใช้หลงัคาโปร่งแสง เฉลี่ย
ร้อยละ 48.15 และพัดลมร้อนเฉลี่ยร้อยละ 40.92 ตามล าดบั โดยจะพบว่าการตากด้วยหลงัคา
โปร่งแสง ซึ่งวางด้านนอกมีฝนตกเลก็น้อย และขณะฝนตกมีน า้สามารถซึมผา่นได้เล็กน้อย จึงได้มี
การปรับปรุงหลงัคาใหม ่ให้ฝนซึมผา่นได้น้อยท่ีสดุ ซึ่งสามารถแสดงผลเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
การลดน า้หนกัแตล่ะแบบการทดลองได้ดงัภาพท่ี 4.5 
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ภาพท่ี 4.5  ร้อยละการลดน า้หนกักากตะกอนน า้เสียของแตล่ะวิธี ประจ าวนัท่ี 19-23 เมษายน 2556 
 

4.1.1.6  ผลการทดลองงวดท่ี 6 วนัท่ี 24-29 เมษายน 2556 
  จากกการทดลองในงวดวนัท่ี 24 เมษายน ถึงวนัท่ี 29 เมษายน 2556 โดยตะกอน
ก่อนการทดลองมีความชืน้ร้อยละ 144.17 โดยน า้หนกัแห้ง ระหวา่งท าการทดลองอณุหภมูิภายใน
และภายนอกห้องคอ่นข้างสงู แตน้่อยกวา่ช่วงเดือนมีนาคมและต้นเดือนเมษายนท่ีผ่านมา และมี
ฝนตกในช่วง 2 วนัแรกของการทดลอง  โดยมีอณุหภมูิสงูสดุเฉลี่ย 35.0 ๐C และอณุหภมูิภายใน
ห้องตาก 37.0 ๐C ดงัแสดงในภาคผนวก ก  

การตากตะกอนโดยใช้พดัลมเป่าท่ีระดบั 1 ความเร็วลม 2.5 m/s มีประสิทธิภาพ
การลดน า้หนกัตะกอนท่ีร้อยละ 67.49 สว่นท่ีพดัลมระดบั 2 ความเร็วลม 4.6 m/s มีประสิทธิภาพ
การลดน า้หนกัตะกอนได้ ร้อยละ 67.59 และพดัลมท่ีระดบั 3 ท่ีความเร็ว 5.4 m/s มีประสิทธิภาพ
การลดน า้หนกัได้ร้อยละ  67.68 โดยการใช้ความเร็วลมท่ีระดบั 3 มีประสิทธิภาพการลดน า้หนัก
ตะกอนใกล้เคียงกนั โดยมีคา่เฉล่ียทัง้ 3 ระดบั ร้อยละ 67.59  
  การตากโดยใช้พัดลมร้อนโดยการให้ความร้อนระดับเดียวกัน ท่ีระยะเวลาท่ี
แตกตา่งกนั คือทกุ 20 นาที ทกุ 40 นาที และ 60 นาที ผลของการทดลองโดยใช้พัดลมร้อนพบว่า 
การให้ความร้อนทกุ 20 นาที มีประสิทธิภาพการลดน า้หนกัได้ร้อยละ 65.43 สว่นการให้ความร้อน
ทกุ 40 นาที มีประสิทธิภาพการลดน า้หนักได้ร้อยละ 60.68 และการให้ความร้อนทุก 60 นาที มี
ประสิทธิภาพการลดน า้หนกัได้ร้อยละ  62.64 ในการทดลองงวดนี ้พบว่า การให้ความร้อนท่ีเวลา 
60 นาที ประสิทธิภาพการลดน า้หนักตะกอนน า้เสียได้ดีกว่าท่ี 20 นาที และ 60 นาที และมี
คา่เฉล่ียของวิธีการใช้พดัลมร้อนทัง้ 3 ระดบั ร้อยละ 62.89 ดงัแสดงในภาคผนวก ก 
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  ส่วนการใช้หลงัคาโปร่งแสงแบบใหม่ พบว่า มีประสิทธิภาพการลดน า้หนักได้
ร้อยละ 66.34 สว่นชดุควบคมุพบวา่มีประสิทธิภาพในการลดน า้หนกัตะกอนได้ร้อยละ 59.95 
  จากผลการทดลองงวดท่ี 6 พบว่าการตากด้วยการใช้พัดลมธรรมดาระบาย
ความชืน้ มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุเฉล่ียร้อยละ 67.59 รองลงมาเป็นการใช้หลงัคาโปร่งแสง เฉลี่ย
ร้อยละ 66.34 และพัดลมร้อนเฉลี่ยร้อยละ 62.89 ตามล าดับ  จากการทดลองงวดท่ี 6 พบว่า 
ตะกอนก่อนการทดลองมีความชืน้น้อย ท าให้การทดลองตากวิธีตา่งๆ ลดน า้หนกัได้มาก ความชืน้
ระเหยไปอย่างรวดเร็ว ถึงแม้จะมีฝนตกก็ตาม ซึ่งสามารถแสดงผลเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ
ลดน า้หนกัแตล่ะแบบการทดลองได้ดงัภาพท่ี 4.6 

 

 

 
ภาพท่ี 4.6  ร้อยละการลดน า้หนกักากตะกอนน า้เสียของแตล่ะวิธี ประจ าวนัท่ี 24-29 เมษายน 2556 
 

4.1.1.7  ผลการทดลองงวดท่ี 7 วนัท่ี 30 เมษายน-4 พฤษภาคม 2556 
  จากกการทดลองในงวดวนัท่ี 30เมษายน ถึงวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2556 โดยตะกอน
ก่อนการทดลองมีความชืน้ร้อยละ 182.7 โดยน า้หนักแห้ง ระหว่างท าการทดลองอณุหภมูิภายใน
และภายนอกห้องค่อนข้างสงู และมีฝนตกเล็กน้อย ในวนัสดุท้ายของการทดลอง โดยมีอณุหภมูิ
สงูสดุเฉลี่ย 36.9 ๐C และอณุหภมูิภายในห้องตาก 39.05 ๐C หลงัจากท าการตากตะกอน 5 วนั 
พบวา่ 

การตากตะกอนโดยใช้พัดลมเป่าท่ีระดบั 1  ความเร็วลม 2.5 m/s ประสิทธิภาพ
การลดน า้หนกัตะกอนท่ีร้อยละ 50.20   สว่นท่ีพดัลมระดบั  2 ความเร็วลม 4.6 m/s ประสิทธิภาพ
การลดน า้หนกัตะกอนได้ ร้อยละ 50.91 และพดัลมท่ีระดบั 3 ท่ีความเร็ว 5.4 m/s มีประสิทธิภาพ
การลดน า้หนกัได้ร้อยละ 53.42 โดยการทดลองงวดนี ้การใช้ความเร็วลมท่ีระดบั 3 มีประสิทธิภาพ
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การลดปริมาณตะกอนได้ดีกวา่พดัลมระดบั 1 และ 2 และมีคา่เฉล่ียทัง้ 3 ระดบั ร้อยละ 51.51 ดงั
แสดงในภาคผนวก ก 
  การตากโดยใช้พดัลมร้อนโดยการให้ความร้อนระดบัเดียวกนั พบวา่ การให้ความ
ร้อนทกุ 20 นาที มีประสิทธิภาพการลดน า้หนกัได้ร้อยละ 41.17 ส่วนการให้ความร้อนทุก 40 นาที 
มีประสิทธิภาพการลดน า้หนกัได้ร้อยละ 40.81 และการให้ความร้อนทุก 60 นาที มีประสิทธิภาพ
การลดน า้หนักได้ร้อยละ 44.62 ในการทดลองงวดนี ้พบว่า การให้ความร้อนท่ีเวลา 60 นาที 
ประสิทธิภาพการลดน า้หนักตะกอนน า้เสียได้ดีกว่าท่ี 20 นาที และ 40 นาที และมีค่าเฉลี่ยของ
วิธีการใช้พดัลมร้อนทัง้ 3 ระดบั ร้อยละ 42.20 ดงัแสดงในภาคผนวก ก 
  ส่วนการใช้หลงัคาโปร่งแสงแบบใหม่ พบว่าประสิทธิภาพการลดน า้หนักได้
ร้อยละ 47.74 และชดุควบคมุ มีประสิทธิภาพในการลดน า้หนกัตะกอนได้ร้อยละ 39.76 
  จากผลการทดลองงวดท่ี 7 พบว่าการตากด้วยการใช้พัดลมธรรมดาระบาย
ความชืน้ มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุเฉล่ียร้อยละ 51.51 รองลงมาเป็นการใช้หลงัคาโปร่งแสง เฉลี่ย
ร้อยละ 47.74  และพัดลมร้อนเฉลี่ยร้อยละ 42.20 ตามล าดบั ซึ่งสามารถแสดงผลเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการลดน า้หนกัแตล่ะแบบการทดลองได้ดงัภาพท่ี 4.7 
 

 
 

ภาพท่ี 4.7  ร้อยละการลดน า้หนักกากตะกอนน า้เสียของแต่ละวิธี ประจ าวันท่ี 30 เมษายน 
ถึง 5 พฤษภาคม 2556 

 
  4.1.1.8  ผลการทดลองงวดท่ี 8 วนัท่ี 6-10 พฤษภาคม 2556 
  จากกการทดลองในงวดวนัท่ี 6 พฤษภาคม ถึงวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2556 โดย
ตะกอนก่อนการทดลองมีความชืน้ร้อยละ 165.2 โดยน า้หนักแห้ง ระหว่างท าการทดลองอณุหภมูิ
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ภายในและภายนอกห้องค่อนข้างสูง และมีฝนตกมากในวันแรกของการทดลอง โดยมีอณุหภูมิ
สงูสดุเฉลี่ย 35.8 ๐C และอณุหภูมิภายในห้องตาก 37.7 ๐C หลงัจากท าการตากตะกอน 5 วัน 
พบวา่ 

การตากตะกอนโดยใช้พดัลมเป่าท่ีระดบั 1 ความเร็วลม 2.5 m/s มีประสิทธิภาพ
การลดน า้หนกัตะกอนท่ีร้อยละ 37.64 สว่นท่ีพดัลมระดบั 2 ความเร็วลม 4.6 m/s มีประสิทธิภาพ
การลดน า้หนกัตะกอนได้ ร้อยละ 38.73 และพดัลมท่ีระดบั 3 ท่ีความเร็ว 5.4 m/s มีประสิทธิภาพ
การลดน า้หนกัได้ร้อยละ 39.31 การใช้ความเร็วลมทัง้ 3  ระดบัมีประสิทธิภาพไม่แตกต่างกันมาก
นกั แตร่ะดบั 3 ดีกวา่พดัลมระดบั 1 และ 2 โดยมีค่าเฉลี่ยการลดน า้หนักลงได้ของ 3 ระดบั เฉลี่ย
ร้อยละ 38.56 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.8 
  การตากโดยใช้พัดลมร้อนโดยการให้ความร้อนระดับเดียวกัน ท่ีระยะเวลาท่ี
แตกตา่งกนั ทกุ 20 นาที 40 นาที และ 60 นาที ผลของการทดลองโดยใช้พัดลมร้อนพบว่า การให้
ความร้อนทกุ 20 นาที มีประสิทธิภาพการลดน า้หนกัได้ร้อยละ 30.27 สว่นการให้ความร้อนทุก 40 
นาที มีประสิทธิภาพการลดน า้หนักได้ร้อยละ 35.14 และการให้ความร้อนทุก 60 นาที มี
ประสิทธิภาพการลดน า้หนกัได้ร้อยละ 35.32 ในการทดลองงวดนี ้พบว่า การให้ความร้อนท่ีเวลา 
60 นาที ประสิทธิภาพการลดน า้หนกัตะกอนน า้เสียได้ดีเท่าๆกับ 40 นาที แต่ดีกว่ากว่าท่ี 20 นาที 
และมีคา่เฉล่ียของวิธีการใช้พดัลมร้อนทัง้ 3 ระดบั ร้อยละ 33.58 ดงัแสดงในภาคผนวก ก 
  ส่วนการใช้หลงัคาโปร่งแสงแบบใหม่ พบว่ามีประสิทธิภาพการลดน า้หนักได้
ร้อยละ 41.38 สว่นชดุควบคมุพบวา่มีประสิทธิภาพในการลดน า้หนกัตะกอนได้ร้อยละ 29.35 
  จากผลการทดลองงวดท่ี 8 พบว่าการตากด้วยการใช้หลังคาโปร่งแสงมี
ประสิทธิภาพการลดน า้หนักตะกอนได้ดีท่ีสดุ เฉลี่ยร้อยละ 41.38 รองลงมาเป็นการใช้พัดลม
ธรรมดาระบายอากาศ เฉลี่ยร้อยละ 38.56 และพัดลมร้อนเฉลี่ยร้อยละ 33.58 ตามล าดับ ซึ่ง
สามารถแสดงผลเปรียบเทียบประสิทธิภาพการลดน า้หนกัแตล่ะแบบการทดลองได้ดงัภาพท่ี 4.8 
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ภาพท่ี 4.8  ร้อยละการลดน า้หนกักากตะกอนน า้เสียของแตล่ะวิธี ประจ าวนัท่ี 6-10 พฤษภาคม 2556 

 
 4.1.2  ผลการทดลองวธีิพัดลมธรรมดา 

จากการทดลองใช้พดัลมธรรมดาในการเป่าพาความชืน้ตะกอนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการลด
น า้หนกักากตะกอนน า้เสีย  โดยใช้ระดบัความเร็วลมเป็นตวัแปรในการศึกษา แบ่งความแตกต่าง 3 
ระดบันั่นคือ พัดลมระดับ 1 ความเร็วลม 2.5 m/s  ระดบั 2 ความเร็วลม 4.6 m/s และระดบั 3 
ความเร็วลม 5.4 m/s  ซึ่งผลการทดลองเฉล่ียทัง้ 8 ครัง้พบว่า พัดลมระดบั 1 มีประสิทธิภาพเฉลี่ย
ร้อยละ 52.1 พัดลมระดบั 2 มีประสิทธิภาพเฉล่ียร้อยละ 52.4 และพัดลมระดบั 3 มีประสิทธิภาพ
เฉลี่ยร้อยละ 52.9 ซึ่งหากเปรียบเทียบประสิทธิภาพของพดัลมธรรมดาในแต่ละชุดการทดลอง พบว่า
ไมม่ีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิต ท่ีระดบั 0.05 ดงัแสดงได้ในภาพท่ี 4.9 
 

 

 
ภาพท่ี 4.9  ร้อยละการลดน า้หนกักากตะกอนน า้เสียโดยการใช้พัดลมระบายพาความชืน้ท่ีระดบั

ความเร็วของพดัลมท่ีแตกตา่งกนัของการทดลอง 8 ครัง้ 
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 4.1.3  ผลการทดลองวธีิพัดลมร้อน 
 จากการทดลองวิธีพดัลมร้อนโดยใช้ระยะเวลาให้ความร้อนแก่กากตะกอนเป็นตวัแปรต้น 
เพ่ือทดสอบระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการให้ความร้อน แยกเป็น 3 ระยะเวลาคือ ทุก 20 นาที  ทุก 
40 นาที และทุก 60 นาที จากการทดลองทัง้ 8 งวดการทดลอง พบว่าประสิทธิภาพของการลด
น า้หนกัในแตล่ะครัง้การทดลอง มีประสิทธิภาพเฉลี่ยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ท่ี
ระดบั 0.05 ดงัแสดงได้ดงัภาพท่ี 4.10  
 

 

 
ภาพท่ี 4.10  ร้อยละการลดน า้หนกักากตะกอนน า้เสียโดยการใช้พดัลมร้อน ท่ีระยะเวลาในการให้

ความร้อนท่ีแตกตา่งกนัของการทดลองทัง้ 8 ครัง้ 
 
 4.1.4  ผลการทดลองหลังคาโปร่งแสง 

วิธีใช้หลงัคาโปร่งแสงท าแบบทดลองโดยใช้หลงัคาโปร่งแสงใหม่  เพ่ือเพ่ิมการส่องแสง
และเพ่ิมอณุหภมูิในการตากตะกอนน า้เสีย เน่ืองจากหลงัคาโปร่งแสงเดิมซึ่งใช้งานมานาน 6 ปี เร่ิม
เสื่อมสภาพท าให้อณุหภมูิในห้องตากลดลงจากเฉล่ีย 45-50 องศาเซลเซียส ลดลงเหลือเพียงเฉล่ีย 
38-40 องศาเซลเซียส จากผลการทดลองโดยหลงัคาโปร่งแสงใหม ่พบวา่ประสิทธิภาพของการตาก
ด้วยหลังคาโปร่งแสงมีประสิทธิภาพการลดน า้หนักกากตะกอนได้เฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 50 และ
มากกวา่วิธีหลงัคาโปร่งแสงเดิม แตท่ัง้นีข้ึน้กบัความชืน้ก่อนการทดลองหากตะกอนความชืน้สงูจะ
ท าให้ประสิทธิภาพลดลง ดงัแสดงในภาพท่ี 4.11 
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ภาพท่ี 4.11  ร้อยละการลดน ้าหนักกากตะกอนน ้าเสียโดยการใช้หลังคาโปร่งแสงเทียบกับความชื้น

ตะกอนก่อนการทดลอง 

 

 4.1.5  ผลการทดลองภาพรวม 

4.1.5.1  เปรียบเทียบผลประสิทธิภาพการลดน ้าหนักกากตะกอนแต่ละวิธี 

จากสมมติฐานประสิทธิภาพในการลดน ้าหนักกากตะกอนน ้าเสียของทั้ง 3 วิธีมี

ความแตกต่างกัน และวิธีใดมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด จากผลการทดลองของทั้ง 3 วิธี ได้แก่ 1)วิธี

พัดลมธรรมดา 2)วิธีพัดลมร้อน  และ 3)วิธีหลังคาโปร่งแสงใหม่  โดยน าค่าเฉล่ียของแต่ละวิธีทั้ง 8 

ครั้ง มาเปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช้สถิติ ANOVA พบว่า ทั้ง 3 วิธี โดยวิธีพัดลมร้อนมี

ประสิทธิภาพแตกต่างจากวิธีพัดลมและวิธีหลังคาโปร่งแสง ส่วนวิธีหลังคาโปร่งแสงไม่แตกต่าง

จากวิธีพัดลม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 โดยพบว่าการใช้หลังคาโปร่งแสงมี

ประสิทธิภาพมากท่ีสุดโดยลดได้เฉล่ียร้อยละ 55.41 รองลงมาเป็นการใช้พัดลมธรรมดา ลดได้

เฉล่ียร้อยละ 52.49 และสุดท้ายพัดลมร้อนลดได้เฉล่ียร้อยละ 45.26 ดังแสดงในภาพท่ี 4.13 

ค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพของแต่ละวิธีในการทดลอง 8  คร้ัง
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ภาพท่ี 4.12  ค่าเฉล่ียประสิทธิภาพในการลดน ้าหนักกากตะกอนน ้าเสียทั้ง 8 ครั้ง 
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  โดยพบวา่วิธีหลงัคาโปร่งแสงมีประสิทธิภาพดีกวา่วิธีเดิม 13 % วิธีพดัลมธรรมดา 
มีประสิทธิภาพดีกวา่วิธีเดิม 10% และวิธีพดัลมร้อนดีกวา่วิธีเดิม 3% ดงัแสดงในตารางท่ี 4.1 
 
ตารางท่ี 4.1  สรุปประสิทธิภาพในการลดน า้หนกักากตะกอนน า้เสียท่ีเพ่ิมขึน้จากวิธีเดิม 
 
วิธีทดลอง ค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพการลด

น า้หนัก 
ค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพท่ีเพิ่มขึน้

จากวิธีเดิม* 
1. การใช้พดัลมธรรมดา 52.49 10% 
2. การใช้พดัลมร้อน 45.26 3% 
3. การใช้หลงัคาโปร่งแสง 55.41 13% 

 
หมายเหตุ * คา่เฉล่ียประสิทธิภาพวิธีหลงัคาโปร่งแสงแบบเดิมคือ ร้อยละ 42.22 

 
4.1.5.2  ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การลดน า้หนกักากตะกอนน า้เสีย 
จากการทดลองได้สมมตุฐานปัจจัยท่ีมีผลต่อการลดน า้หนักกากตะกอนน า้เสีย

ได้แก่  1)ความชืน้ตะกอนก่อนการทดลอง 2)ช่วงมีฝนและไมม่ีฝน และ 3) ความชืน้สมัพทัธ์อากาศ 
จากการพิจารณาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การลดน า้หนกักากตะกอนน า้เสียโดยการทดสอบสมมติฐานโดย
เปรียบเทียบความแตกตา่งคา่เฉล่ียโดยใช้สถิติ T-test และ ANOVA ท่ีระดบัความน่าเช่ือถือ 95% 
(0.05) พบว่า ความชืน้ตะกอนก่อนการทดลอง ฤดูกาลและความชืน้สัมพัทธ์อากาศมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการลดน า้หนักกากตะกอนน า้เสีย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดบัท่ี 0.05 ดัง
แสดงผลในตารางท่ี 4.2 

 
ตารางท่ี 4.2  ผลทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพการลดน า้หนกักากตะกอนน า้เสีย 
 

No. สมมติฐานปัจจยัที่ มีผลต่อการลดน า้หนัก วิธีทดสอบ ผลค่า Sig. สรุป 
1 ความชืน้ของตะกอนก่อนการทดลอง ที่แตกต่างกนั 

ท าให้ประสทิธิภาพในการลดน า้หนกัแตกต่างกนั 
ANOVA 0.000 แตกต่างกนั 

2 ช่วงที่มีฝนและไม่มีฝนตก มีประสทิธิภาพในการลด
น า้หนกัแตกต่างกนั 

T-test 0.039 แตกต่างกนั 

3 ความชืน้สมัพทัธ์ที่แตกต่างกนั ท าให้ประสทิธิภาพ
ในการลดน า้หนกัแตกต่างกนั 

ANOVA 0.000 แตกต่างกนั 
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จากผลการทดสอบความแตกต่างประสิทธิภาพการลดน ้าหนักกากตะกอนในช่วง

ท่ีมีฝนและไม่มีฝนตก พบว่าประสิทธิภาพการลดน ้าหนักกากตะกอนน ้าเสียแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังแสดงในภาพท่ี 4.14  

เปรียบเทียบประสิทธิภาพการลดน ้าหนักกากตะกอนน ้าเสียระหว่างช่วงที่มีฝนและไม่มีฝนตก

0.96
0.00 0.00 0.00

0.58

3.32 3.78

9.48

0

10

20

30

40

50

60

70

80

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8

ประสิทธิภาพ(ร้อยละ)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

ปริมาณฝน(มิลลิเมตร)

พัดลม พัดลมร้อน หลังคาโปร่งแสง ชุดควบคุม ปริมาณฝน

 

 
 

ภาพท่ี 4.13  เปรียบเทียบประสิทธิภาพการลดน ้าหนักในช่วงมีฝนตกและไม่มีฝนตก 

 

จากกราฟจะพบว่าช่วงทีมีฝนตกมากในช่วงงวดท่ี 6, 7 และ 8 ซึ่งเร่ิมเข้าสู่ฤดูฝน

พบว่าประสิทธิภาพของการลดน ้าหนักกากตะกอนลดลง  ถึงแม้จะมีความชื้นต ่าไม่สูงมากนักก็

ตาม

เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดน ้าหนักตะกอนน ้าเสียแต่ละคร้ังกับความช้ืนตะกอนก่อนทดลอง
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ภาพท่ี 4.14  เปรียบเทียบประสิทธิภาพในแต่ละครั้งเปรียบเทียบกับความชื้นตะกอนก่อนการ

ทดลอง 
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   จากกราฟ 4.15 จะพบว่าความชื้นก่อนการตากตะกอนย่ิงมีค่ามาก ประสิทธิภาพ

ในการตากจะน้อยลง 

และความชื้นสัมพัทธ์อากาศ มีผลต่อประสิทธิภาพการลดน ้าหนักกากตะกอน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 เน่ืองจากความชื้นสัมพัทธ์อากาศจะแปรผันกับฤดูกาล

และสภาพอากาศ ถึงแม้ช่วงท่ีมีการทดลองความชื้นสัมพัทธ์ไม่แตกต่างกันมากนักก็ตาม เน่ืองจาก

เป็นช่วงเร่ิมเข้าสู่ฤดูฝน แต่พบว่าความชื้นสัมพัทธ์ท่ีมีค่ามาก จะลดน ้าหนักตะกอนได้น้อยกว่าช่วง

ท่ีมีความชื้นสัมพัทธ์อากาศต ่า  ทั้งนี้ขึ้นกับความชื้นของตะกอนก่อนการทดลองและช่วงท่ีมีฝนและ

ไม่มีฝนประกอบกันท่ีได้กล่าวมาข้างต้น ความชื้นสัมพัทธ์อากาศกับประสิทธิภาพการลดน ้าหนัก

กากตะกอนนี้เสีย ดังแสดงในภาพท่ี 4.16   

 
 

 

 

ภาพท่ี 4.15  เปรียบเทียบประสิทธิภาพในแต่ละครั้งเปรียบเทียบกับความชื้นสัมพัทธ์อากาศ 

 

4.2  การประเมินความเหมาะสมและเป็นไปได้ของแต่ละวิธี 
 

จากผลการทดลองท าให้ทราบว่า วิธีท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดคือ การใช้หลังคาโปร่งแสง

มีประสิทธิภาพลดน ้าหนักได้เฉล่ียร้อยละ 55.41 มากกว่าวิธีเดิมคือการตากด้วยหลังคาโปร่งแสง

เดิม 13% รองลงมาเป็นการใช้พัดลมธรรมดา ลดน ้าหนักได้เฉล่ียร้อยละ 52.49 มากกว่าวิธีเดิม 

10% และสุดท้ายพัดลมร้อนลดได้เฉล่ียร้อยละ 45.26 มากกว่าวิธีเดิม 3% ซึ่งจากข้อมูลข้างต้น 

อาจไม่เพียงพอส าหรับการตัดสินใจในการเลือกวิธีท่ีเหมาะสมในการน าไปปรับปรุง จึงต้อง

พิจารณาด้านอ่ืนๆ ประกอบด้วย โดยทั่วไปการพิจารณาความเหมาะสมและเป็นไปได้ของโครงการ

ใดนั้นประกอบด้วยการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 3 ด้าน คือ 1) ด้านเทคนิค

เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดน ้าหนักตะกอนน ้าเสียแต่ละคร้ังกับความช้ืนสัมพัทธ์อากาศ
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วิศวกรรม/กายภาพ 2) ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน และ 3) ด้านสิ่งแวดล้อม (จ าลอง โพธ์ิบุญ, 
2554) ซึ่งทางผู้ วิจัยได้น าผลศึกษาทัง้ 3 วิธี มาท าการประเมินทัง้ 3 ด้าน โดยพิจารณาตาม
หลกัเกณฑ์ตา่งๆ ดงันี ้
 
 4.2.1  การประเมินด้านเทคนิค/ วศิวกรรม   
 ท าการประเมินความเหมาะสมของด้านเทคนิคและวิศวกรรม  ซึ่งจะช่วยน ามาพิจารณา
ร่วมกบัด้านอ่ืนๆ ผู้ วิจยัได้ท าการประเมินโดยปัจจยัตา่งๆ ได้แก่ 

4.2.1.1  ความยากง่ายในการติดตัง้ การประเมินความยากง่ายในการติดตัง้  ในครัง้
นีจ้ะท าการพิจารณาโดยค านึงถึงปัจจยัท่ีเก่ียวข้องหลกัๆ มาพิจารณา ได้แก่   

           1)  การเก่ียวข้องกับโครงสร้างอาคาร ซึ่งพิจารณาว่าวิธีการปรับปรุงนัน้ 
เข้าไปเก่ียวข้องกบัตวัโครงสร้างของอาคารหรือไม ่ซึ่งหากเก่ียวข้องกับโครงสร้างมากเท่าใด  ก็จะ
ท าให้การด าเนินการนัน้ยุ่งยากมากย่ิงขึน้ โดยให้เกณฑ์คะแนนดงันี ้

การปรับเปลี่ยนโครงสร้างทัง้หมดหรือเกือบทัง้หมด = 1 คะแนน 
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเพียงบางสว่นเพียงเลก็น้อย = 2 คะแนน 
การไมป่รับเปลี่ยนโครงสร้างใดๆ = 3 คะแนน 

         2)  วิธีการด าเนินการ ซึ่ งพิจารณาว่าวิธีการปรับปรุงนัน้ สามารถ
ด าเนินการได้เองโดยเจ้าหน้าท่ีภายในบริษัท หรือให้บุคคลภายนอกเข้ามาด าเนินการ ซึ่งหากคน
ภายในด าเนินการเองได้ก็จะท าให้รวดเร็ว ขัน้ตอนการด าเนินการไมยุ่่งยาก 

การด าเนินการโดยบคุคลภายนอกทัง้หมด = 1 คะแนน 
การด าเนินการบคุคลภายในและ บคุคลภายนอกบางสว่น = 2 คะแนน 
การด าเนินการโดยบคุคลภายในทัง้หมด = 3 คะแนน 

 3)  ผลกระทบกบังานท่ีด าเนินการอยู่  ซึ่งพิจารณาว่าวิธีการปรับปรุงนัน้ 
ระหวา่งด าเนินการติดตัง้หรือปรับปรุง มีผลกระทบกบังานท่ีด าเนินการอยู่มากน้อยเพียงใด หากไป
เก่ียวข้องกบังานท่ีด าเนินการอยู่ ก็จะท าให้การด าเนินการปรับปรุงมีความยุ่งยากมากย่ิงขึน้ โดยให้
เกณฑ์คะแนนดงันี ้

กระทบกบังานโดยตรงทัง้หมด ต้องหยดุการด าเนินการชัว่คราว  = 1 คะแนน 
กระทบกบังานเพียงบางสว่น ด าเนินการได้ติดขดัเลก็น้อย = 2 คะแนน 
ไมก่ระทบกบังานท่ีด าเนินการอยู่ = 3 คะแนน 
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ซึ่งเม่ือน าทั้ง 3 ปัจจัยมาพิจารณาและให้คะแนน จึงสามารถแบ่งความ

ยากง่ายในการติดตั้ง ตามระดับคะแนน ดังนี้ คือ 

1-3  คะแนน  มีความยากในการติดตั้ง  = ระดับคะแนนความยากง่าย 1 คะแนน 

4-6  คะแนน   ค่อนข้างยากในการติดตั้ง = ระดับคะแนนความยากง่าย 2 คะแนน 

7-9  คะแนน  ติดตั้งได้ง่าย เป็นระดับคะแนนความยากง่าย 3 คะแนน 

จุดท่ีท าการปรับปรุง ดังแสดงในภาพท่ี 4.17  
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ภาพท่ี 4.16  Layout จุดปรับปรุงการเพ่ิมประสิทธิภาพการตากตะกอนน ้าเสีย 

 

  รูปแบบท่ี 1  การติดตั้งพัดลมธรรมดา 

   การติดตั้งพัดลมธรรมดา จะท าการติดตั้งเป็นแบบเคล่ือนท่ีได้  โดยติดตั้งบริเวณ

ด้านหน้าทางเข้า ระยะห่างจากจุดเดินสายไฟ 70 เมตร ความสูงในการติดตั้ง ไม่เกิน 1.5 เมตร โดย

ฝ่ายซ่อมบ ารุงของโรงงาน  ติดตั้งระบบตัดไฟอัตโนมัติหากความร้อนสูง จากการประเมินของ

เจ้าหน้าท่ีซ่อมบ ารุงและฝ่ายอาคารสามารถด าเนินการได้ไม่มีขั้นตอนยุ่งยาก  

ลานตากตะกอน

พัดลมธรรมดา

พัดลมดูดอากาศ

พัดลมธรรมดา

พัดลมดูดอากาศ

ห้องตากตะกอนน ้าเสีย

 

 
 

ภาพท่ี 4.17  ภาพจุดติดตั้งพัดลมธรรมดา และการท างานมุมด้านหน้า และด้านข้าง 
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  รูปแบบท่ี 2  การติดตัง้พัดลมร้อน 
การติดตัง้พัดลมร้อน ท าการติดตัง้แบบเดียวกันกับพัดลมธรรมดา เปลี่ยนเพียง

ประเภทของพดัลม จะท าการติดตัง้เป็นแบบเคลื่อนท่ีได้ โดยติดตัง้บริเวณด้านหน้าทางเข้า ระยะห่าง
จากจุดเดินสายไฟ 70 เมตร ความสงูในการติดตัง้ ไม่เกิน 1.5 เมตร โดยฝ่ายซ่อมบ ารุงของโรงงาน 
ติดตัง้ระบบตดัไฟอตัโนมตัิหากความร้อนสงู จากการประเมินของเจ้าหน้าท่ีซ่อมบ ารุงและฝ่ายอาคาร
สามารถด าเนินการได้ไมม่ีขัน้ตอนยุ่งยาก  

 

ลานตากตะกอน

พดัลมร้อน

พดัลมดูดอากาศ

พดัลมร้อน

พดัลมดูดอากาศ

ห้องตากตะกอนน ้าเ สีย

 
 
ภาพท่ี 4.18  ภาพจดุติดตัง้พดัลมร้อน และการท างานมมุด้านหน้า และด้านข้าง 
 
  รูปแบบท่ี 3 การติดตัง้หลังคาโปร่งแสง 
  การติดตัง้หลงัคาโปร่งแสงใหม ่  ซึ่งต้องติดตัง้ทัง้ตวัอาคารซึ่งมีพืน้ท่ีบริเวณลานตาก
ตะกอนน า้เสียโดยประมาณ 400 ตารางเมตร  มีความสงูจากพืน้ 12 เมตร การติดตัง้จะต้องท าการ
ติดตัง้ในช่วงท่ีมีวนัหยดุยาวเน่ืองจากอาคารมีการใช้งานตลอดเวลา  และใช้เวลาค่อนข้างนานในการ
ด าเนินการ ซึ่งจะสง่ผลกระทบกบัการตากตะกอน และจัดเก็บตะกอนน า้เสียท่ีด าเนินการอยู่ได้ และ
ต้องด าเนินการโดยบคุคลภายนอกหรือจ้างบริษัทรับเหมา ท าให้ขัน้ตอนในการติดตัง้มีความยุ่งยาก
มากกวา่ การติดตัง้พดัลมธรรมดาและพดัลมร้อน 
 

ลานตากตะกอน

พดัลมดูดอากาศ

หลงัคาโปร่งแสงใหม่
พดัลมดูดอากาศ

ห้องตากตะกอนน ้าเ สีย

หลงัคาโปร่งแสงใหม่

 
 
ภาพท่ี 4.19  จดุติดตัง้หลงัคาโปร่งแสงและการท างานมมุด้านหน้า และด้านข้าง 



80 

เมื่อพิจารณาปัจจยัตา่งๆ ของทัง้ 3 วิธีสามารถสรุปความยากง่ายในการติดตัง้ได้
ดงัตารางท่ี 4.3 

 
ตารางท่ี 4.3  สรุปความยากง่ายในการติดตัง้ของทัง้ 3 วิธีตามปัจจยัตา่งๆ 
 

ความยากง่ายในการติดตัง้ วิธีปรับปรุง 

การติดตัง้พัดลม ติดตัง้พัดลมร้อน หลังคาโปร่งแสง 
1)การเก่ียวข้องโครงสร้าง 3 3 1 

2)วิธีด าเนินการ 3 3 1 

3)ผลกระทบกบังาน 2 2 1 

รวมคะแนน 8 8 3 

สรุป ติดตัง้ง่าย =1 ติดตัง้ง่าย = 1 ติดตัง้ยาก =3 

 
4.2.1.2  ระยะเวลาในการติดตัง้ พิจารณาระยะเวลาในการติดตัง้จนแล้วเสร็จ  โดย

ค านึงถึงผลกระทบจากระยะเวลาในการติดตัง้ หากนานจะส่งผลต่อการใช้พืน้ท่ีมากน้อยเพียงใด 
เน่ืองจากพืน้ท่ีท่ีต้องท าการปรับปรุง ไมม่ีพืน้ท่ีส ารองในการตากกากตะกอน จึงต้องด าเนินการให้
แล้วเสร็จโดยระยะเวลารวดเร็ว ท าให้การใช้พืน้ท่ีได้ไมม่ีปัญหา หรือติดตัง้เร็วท าให้สามารถใช้งาน
ได้ทนัทีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการให้คะแนนท าการประเมินตามระยะเวลาท่ีลานตากตะกอน
สามารถรองรับตะกอนได้นานมากท่ีสดุเป็นเกณฑ์คือไมค่วรเกิน 2 สปัดาห์ ซึ่งเกณฑ์การให้คะแนน
แบ่งได้ดงันี ้

ใช้เวลาในการติดตัง้มากกวา่ 2 สปัดาห์ = 1 คะแนน 
ใช้เวลาในการติดตัง้ตัง้แต ่ 1-2 สปัดาห์ =2 คะแนน 
ใช้เวลาในการติดตัง้น้อยกวา่ 1 สปัดาห์ = 3 คะแนน 

ซึ่งการติดตัง้วิธีพัดลมและพัดลมร้อน จะไม่ไปเก่ียวกับกระบวนการตากท าให้
สามารถด าเนินการได้เลย แต่ต้องใช้เวลาในการเดินระบบไฟ ซึ่งหน่วยงานซ่อมบ ารุงคาดการณ์
การติดตัง้ระบบไฟแล้วเสร็จไมเ่กิน 2 สปัดาห์ ซึ่งวิธีพดัลมและพดัลมร้อน สามารถติดตัง้ได้ทนัที 

สว่นการติดตัง้หลงัคาโปร่งแสงจะเก่ียวข้องกบักระบวนตากตะกอน เน่ืองจากต้องใช้
พืน้ท่ีในลานตาก ส าหรับการติดตัง้เคร่ืองมือ และต้องท าการติดตัง้แผ่นหลงัคา ซึ่งการด าเนินการ
จากผู้รับเหมาคาดการณ์วา่จะใช้เวลามากวา่ 2 สปัดาห์ หรือประมาณ 1 เดือน ท าให้ระหว่างท่ีท า
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การปรับปรุงไมส่ามารถน าตะกอนเข้าตากได้ ต้องส่งไปก าจัดโดยตรง  ซึ่งท าให้น า้หนักมากและ
เสียคา่ก าจดัของเสียเพ่ิมสงูขึน้ ดงันัน้สามารถสรุปเกณฑ์การให้คะแนนเร่ืองระยะเวลาในการตดิตัง้
ได้ดงัตารางท่ี 4.4 

 
ตารางท่ี 4.4  สรุปคะแนนประเมินระยะเวลาในการติดตัง้ ของทัง้ 3 วิธี 
 
ระยะเวลาในการติดตัง้ วิธีปรับปรุง 

การติดตัง้พัดลม ติดตัง้พัดลมร้อน หลังคาโปร่งแสง 
ใช้เวลา <  1 สปัดาห์     

ใช้เวลา  1-2 สปัดาห์    

ใช้เวลา > 2 สปัดาห์    

สรุปคะแนน 2 2 1 

 
4.2.1.3  ความปลอดภยัเมื่อมีการใช้งาน เน่ืองจากทางบริษัทให้ความส าคญัเร่ือง

ความปลอดภยัและการก่อให้เกิดเพลิงไหม้ ดงันัน้การติดตัง้อปุกรณ์ควรพิจารณาเก่ียวกับอปุกรณ์
ท่ีติดตัง้ มีความเสี่ยงในการท าให้เกิดเพลิงไหม้ต่อพืน้ท่ีหรือผู้ ใช้งานใช้แล้วมีความเสี่ยงจะเกิด
อนัตรายมากน้อยเพียงใด ซึ่งพิจารณาโดยการประเมินความเสี่ยงเร่ืองท าให้เกิดเพลิงไหม้ตาม
วิธีการของบริษัทฯ(ดงัเอกสารแนบ ข ) ซึ่งให้คะแนนระดบัความเสี่ยงไว้ 3 ระดบัคือ 

ระดบัความเสี่ยงสงู Aa Ba,Ca = 1 คะแนน 
ระดบัความเสี่ยงปานกลาง Ab, Bb, Cb, Db = 2 คะแนน 
ระดบัความเสี่ยงน้อย Ac, Bc, Cc, Dc = 3 คะแนน 

จากการประเมินเร่ืองของพัดลมและพัดลมร้อนถือเป็นแหล่งความร้อนท่ีสามารถ
สะสมท าให้เกิดเป็นเพลิงไหม้ได้ โดยจดุวางพดัลมกบักากตะกอนน า้เสียท่ีถือเป็นของแข็งไม่ติดไฟ 
วางห่างน้อยกว่าระยะ 1 เมตร ซึ่งท าให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ได้สงู จึงเป็นสรุปเป็นระดับ Ba (ตาม
ภาคผนวก ข) 

สว่นการใช้หลงัคาโปร่งแสง  เมื่อติดตัง้ไปแล้วไม่มีปัญหาเร่ืองของเป็นแหล่งความ
ร้อนท าให้เกิดเป็นเพลิงไหม้ได้ จึงสรุปความเสี่ยงระดบั Bc (ดงัภาคผนวก ข) ดงันัน้สรุปคะแนนหัว
ข้อความปลอดภยัเมื่อมีการใช้งาน ได้ตารางท่ี 4.5 
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ตารางท่ี 4.5  สรุปคะแนนประเมินความปลอดภยัในการใช้งาน ของทัง้ 3 วิธี 
 
ความปลอดภัยเม่ือใช้งาน วิธีปรับปรุง 

การติดตัง้พัดลม ติดตัง้พัดลมร้อน หลังคาโปร่งแสง 
ระดบัความเสีย่งน้อย    

ระดบัความเสีย่งปานกลาง    

ระดบัความเสีย่งสงู    

สรุปคะแนน 1 1 3 

 
4.2.1.4  อายุการใช้งาน เน่ืองจากอุปกรณ์ต่างๆ มีอายุการใช้งาน  โดยน ามา

พิจารณาว่าหากมีการลงทุนไปแล้วต้องมีการติดตัง้ใหม่ ต้องมีการลงทุนซือ้ใหม่หรือบ ารุงรักษา
มากน้อยเพียงใด  ซึ่งอายุการใช้งานแต่ละชนิดต่างกัน โดยก าหนดอายุการใช้งานสูงสดุท่ี 5 ปี 
เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็นดงันี ้

อายกุารใช้งานตัง้แต ่0-3 ปี  = 1 คะแนน 
อายกุารใช้งานตัง้แต ่3-5 ปี = 2 คะแนน 
อายกุารใช้งานมากกวา่ 5 ปีขึน้ไป = 3 คะแนน 

ซึ่งพดัลมธรรมดาและพดัลมร้อนจะมีอายกุารใช้งานมากกว่า 5 ปี แต่เน่ืองจากการ
ใช้งานในห้องท่ีมีอณุหภมูิสงู 40-50 องศาเซลเซียสจะท าให้อายกุารใช้งานต ่าลงเหลือเพียง 3- 5 ปี
เท่านัน้  ส่วนหลงัคาโปร่งแสงจากท่ีท าการติดตัง้พบว่าอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี เมื่อปีท่ี 6 
ประสิทธิภาพจะต ่าลง จึงถือวา่อายกุารใช้งานของหลงัคาโปร่งแสงมีอายกุารใช้งาน 5 ปี ดงันัน้สรุป
คะแนนอายกุารใช้งานของแตล่ะวิธีได้ดงัตารางท่ี 4.6 
 
ตารางท่ี 4.6  สรุปคะแนนประเมินอายใุนการใช้งาน ของทัง้ 3 วิธี 
 

อายุการใช้งาน วิธีปรับปรุง 

การตดิตัง้พัดลม ตดิตัง้พัดลมร้อน หลังคาโปร่งแสง 

อายุการใช้งาน >  5 ปี      

อายุการใช้งาน > 3- 5  ปี      

อายุการใช้งานตัง้แต่ 0-3 ปี      

สรุปคะแนน 2 2 2 
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 4.2.2  การประเมินด้านเศรษฐศาสตร์   
 ผู้ วิจัยท าการศึกษาโดยไม่น าเวลาเข้ามาเก่ียวข้อง ซึ่ง พิจารณาจาก ระยะคืนทุน โดย
ตรวจสอบจากระยะคืนทนุ (Payback period) คือ ระยะเวลาท่ีผลตอบแทนสทุธิเท่ากับต้นทุนของ
โครงการ ทัง้ 3 วิธีน าไปค านวณหาระยะคืนทนุ 

ระยะคืนทุน ตรวจสอบจากระยะคืนทุน (Payback period) คือ ระยะเวลาท่ีผลตอบแทนสทุธิ
เท่ากบัต้นทนุของโครงการ ทัง้ 3 วิธี จากประสิทธิภาพในการลดน า้หนักกากตะกอนน า้เสีย สามารถ
สรุปประสิทธิภาพท่ีเพ่ิมขึน้ของแตล่ะวิธี และการค านวณคา่ใช้จ่ายท่ีประหยดัได้ ดงัตารางท่ี 4.7 
 
ตารางท่ี 4.7  เปรียบเทียบประสิทธิภาพการลดน า้หนกัเทียบกบัการลดคา่ใช้จ่ายและการผลิตรถยนต์ 
 

ประสิทธิภาพ ปริมาณตะกอน ลดน า้หนักลงได้ ลดค่าใช้จ่าย ลดน า้หนักของเสีย

ที่เพิ่มขึน้( %) (กโิลกรัม/เดือน) (กโิลกรัม/เดือน) บาท/เดือน (kg/unit)

1. พดัลมธรรมดา 10 150,000                    15,000               42,000             0.68                            

2. พดัลมร้อน 3 150,000                    4,557                  12,759             0.21                            

3. หลงัคาโปร่งแสง 13 150,000                    22,500               63,000             1.02                            

วิธีเพิ่มประสิทธิภาพ

 
 
หมายเหตุ * Unit = จ านวนการผลิตรถเฉล่ีย 22,000 คนั, คา่ก าจดักิโลกรัมละ 2.8 บาท 

           ปริมาณตะกอนเปียกเป็นคา่เฉล่ียตัง้แตม่กราคม-มิถนุายน 2556 
 
การติดตัง้พดัลมธรรมดาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในเบือ้งต้นการติดตัง้พัดลมระบายอากาศจะท าการติดตัง้พัดลมทัง้สิน้ 4 ตัว 

สามารถเคลื่อนย้ายได้  ใช้ระบบไฟฟ้าในการให้พลงังาน ราคาติดตัง้พัดลม 4 ตวั ตวัละ 6,250 บาท 
เป็นเงิน 25,000 บาท และติดตัง้ระบบไฟฟ้าอีกประมาณ 50,000 บาท รวมเป็นค่าลงทุนทัง้สิน้ 
75,000 บาท โดยมีคา่ใช้จ่ายเป็นคา่ไฟฟ้าและคา่บ ารุงรักษา โดยค่าไฟค านวณจากก าลงัไฟฟ้า มี
ขนาดวตัต์ท่ี 400 วตัต์ เปิดเวลา 8 ชั่วโมงต่อวนั จ านวน 24 วนัต่อเดือน น ามาคิดเป็นค่าไฟจาก
สตูรค านวณดงันี ้
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คา่ไฟฟ้า (บาทตอ่เดือน) ค านวณจากสตูร 

1,000

  คา่ความต้องการไฟฟ้า(วัตต์) x จ านวนอปุกรณ์ x จ านวนวันทีใ่ช้งานตอ่เดือน x จ านวนชัว่โมงทีใ่ช้งานตอ่วัน x คา่ไฟฟ้ากลางของบริษัท

 

                
    = 1,001.47 บาทตอ่เดือน หรือ 12,017.64 บาทตอ่ปี 

  และค่าบ ารุงรักษาตัง้งบประมาณไว้ปีละ 10,000 บาทและ
เพ่ิมขึน้ทุกปีปีละ 5,000 บาท และในปีท่ี 4 และ 5 มีการเปลี่ยนอปุกรณ์พัดลมใหม่ท่ีอาจช ารุด
ทัง้หมด 4 ตวั โดยสรุปคา่ด าเนินการ ดงัตารางท่ี 4.8 และผลตอบแทนคิดจากคา่ก าจดัท่ีสามารถลด
ได้ โดยสรุประยะคืนทนุ ได้ดงัตารางท่ี 4.9 
 
ตารางท่ี 4.8  สรุปคา่ใช้จ่ายคา่ด าเนินการในแตล่ะปีของพดัลมธรรมดา 
 

ปีที่ ค่าไฟฟ้า ค่าบ ารุงรักษา รวมค่าด าเนินการ 
0   -  -     -    
1 12,018  10,000 22,018 
2 12,018  15,000 27,018 
3 12,018  20,000 32,018 
4 12,018  0* 12,018 
5 12,018  10,000 22,018 

 
หมายเหตุ : ปีท่ี 4 เปลี่ยนอปุกรณ์ใหม ่
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ตารางท่ี 4.9  ผลตอบแทนสทุธิของโครงการติดตัง้พดัลมระบายความชืน้เพ่ิมประสิทธิภาพได้ 10 % (หน่วย : บาท) 
 

ปี ค่าลงทุน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ผลตอบแทน ผลตอบแทนสุทธิ 
0 75,000 - - - 
1   22,018 517,412 495,394 
2   27,018 588,000 560,982 
3   32,018 588,000 555,982 
4  75,000 12,018 588,000 500,982 
5   22,018 588,000 565,982 

รวม 150,000 115,088 2,869,412 2,679,324 

 
หมายเหตุ * ปีแรกก าลงัการผลิตเฉลี่ย 22,000 คนั/เดือน ปีท่ี 2 เป็นต้นไปคิดเฉลี่ยท่ี 25,000 คนั/เดือน 

    ผลตอบแทนสทุธิเฉล่ีย  =  2,679,324    =  535,864.8บาท/ปี 
             5 
   ระยะคืนทนุ   =  75,000  = 0.14 ปี หรือ 1.68  เดือน 
       535,864.8 

 
การติดตัง้พดัลมร้อนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การติดตัง้พัดลมร้อนเพ่ือระบายอากาศจะท าการติดตัง้พัดลมร้อนทัง้สิน้ 4 ตัว 

สามารถเคลื่อนย้ายได้ ใช้ระบบไฟฟ้าในการให้พลงังาน ราคาติดตัง้พัดลม 4 ตวั ตวัละ 15,000 บาท 
รวมเป็น 60,000 บาท และ ติดตัง้ระบบไฟอีกประมาณ 50,000 บาท รวมเป็นค่าลงทุนทัง้สิน้ 
110,000 บาท โดยมีคา่ใช้จ่ายเป็นคา่ไฟและคา่บ ารุงรักษา ผลตอบแทนคิดจากคา่ก าจดัท่ีสามารถ
ลดได้   

 
 คา่ไฟค านวณจากพดัลมร้อนก าลงัไฟฟ้า 1,500 วตัต์ เปิดเวลา 7 ชม.ตอ่วนั

(คา่เฉล่ียรวมเปิดและปิด) ใช้สตูรดงันี ้

 1,000

  คา่ความต้องการไฟฟ้า(วัตต์) x จ านวนอปุกรณ์ x จ านวนวันทีใ่ช้งานตอ่เดือน x จ านวนชัว่โมงทีใ่ช้งานตอ่วัน x คา่ไฟฟ้ากลางของบริษัท

 

        
     = 3,756 บาท/เดือน หรือ 45,066 บาท/ปี 
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และคา่บ ารุงรักษาตัง้งบประมาณไว้ปีละ 10,000 บาทและเพ่ิมขึน้ทกุปีปีละ 5,000 บาท และในปีท่ี 
4 และ 5 มีการเปลี่ยนอปุกรณ์พดัลมร้อนใหมท่ี่อาจช ารุดทัง้หมด 4 ตวั โดยโดยสรุปค่าด าเนินการ
ดงัตารางท่ี 4.10 และสรุปผลตอบแทนสทุธิของโครงการได้ดงัตารางท่ี 4.11 
 
ตารางท่ี 4.10  สรุปคา่ใช้จ่ายคา่ด าเนินการในแตล่ะปีของวิธีพดัลมร้อน 

 
ปีที่ ค่าไฟฟ้า ค่าบ ารุงรักษา รวมค่าด าเนินการ 
0 - - - 

1 45,066 10,000 55,066 

2 45,066 15,000 60,066 

3 45,066 20,000 65,066 

4 45,066 0* 45,066 

5 45,066 10,000 55,066 

 
หมายเหตุ : ปีท่ี 4 เปลี่ยนอปุกรณ์ใหม ่
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ตารางท่ี 4.11  ผลตอบแทนสทุธิของโครงการติดตัง้พัดลมร้อนเพ่ิมอณุหภมูิระบายความชืน้เพ่ิม
ประสิทธิภาพ ได้ 3 % (หน่วย : บาท) 

 
ปี ค่าลงทุน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ผลตอบแทน ผลตอบแทนสุทธิ 
0 110,000 - - - 
1   45,066 151,200 106,134 
2   55,066 151,200 96,134 
3   60,066 151,200 91,134 
4  110,000 45,066 151,200 -3,866 
5   55,066 151,200 96,134 
รวม 220,000 260,330 756,000 385,670 

 

หมายเหตุ * ปีแรกก าลงัการผลิตเฉลี่ย 22,000 คนั/เดือน ปีท่ี 2 เป็นต้นไปคิดเฉลี่ยท่ี 25,000 คนั/เดือน 
     ผลตอบแทนสทุธิเฉล่ีย  =  385,670    =  77,134 บาท/ปี 
             5 
     ระยะคืนทนุ   =  110,000  = 1.43 ปี  
         77,134 

 
 
การติดตัง้หลังคาโปร่งแสงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การด าเนินการติดตัง้หลงัคาโปร่งแสง  จะต้องท าการเปลี่ยนหลังคาบริเวณลาน

ตากตะกอนทัง้หมดเนือ้ท่ี 400 ตารางเมตร ซึ่งเป็นการเปลี่ยนใหม่ทัง้หมด ค่าลงทุน ประกอบด้วย 
คา่แรง คา่ติดตัง้ และคา่วสัดเุป็นคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 2,400,000 บาท ซึ่งด าเนินการแล้วสามารถใช้
งานได้นาน 5 ปี หลงัคาจึงเร่ิมเสื่อมสภาพลง ดงันัน้สามารถสรุประยะคืนทนุได้ดงัตารางท่ี 4.12 
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ตารางท่ี 4.12  ผลตอบแทนสทุธิของโครงการติดตัง้หลงัคาโปร่งแสงใหม่ เพ่ิมประสิทธิภาพได้ 13 % 
(หน่วย :บาท) 

 
ปี ค่าลงทนุ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ผลตอบแทน ผลตอบแทนสทุธิ 
0 2,400,000 - - - 
1   0 657,888 657,888 
2   0 747,600 747,600 
3   0 747,600 747,600 
4   0 747,600 747,600 
5   0 747,600 747,600 
รวม 2,400,000 0 3,648,288 3,648,288 

 

หมายเหตุ * ปีแรกก าลงัการผลิตเฉลี่ย 22,000 คนั/เดือน ปีท่ี 2 เป็นต้นไปคิดเฉลี่ยท่ี 25,000 คนั/เดือน 
  
   ผลตอบแทนสทุธิเฉล่ีย   =  3,648,288    =  729,657.6 บาท/ปี 
             5 
   ระยะคืนทนุ   =  2,400,000  = 3.29 ปี  
        729,657.6 

  
 4.2.3  การประเมินด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ วิจยัได้ท าการประเมินความเหมาะสมด้าน
สิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงการด าเนินกิจกรรมลดของเสียของบริษัทซึ่งจะช่วยลดการเกิดของเสียสู่
สิง่แวดล้อม และการด าเนินการแล้วส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมระดบัใดบ้าง ซึ่งพิจารณาจาก
ประเดน็ ดงันี ้
   4.2.3.1  การลดปริมาณหรือน า้หนกัของเสียก่อนสง่ก าจัด ซึ่งการลดของ
เสียก่อนสง่ออกไปก าจดั เป็นกิจกรรมท่ีทางบริษัทด าเนินการอยู่แล้ว โดยจะพิจารณาจากปริมาณ
ของเสียท่ีลดได้เป็นกิโลกรัมเทียบกับยอดการผลิตรถ 1 คนั คิดเฉพาะ ณ ปีท่ีท าการศึกษา 2556 
ซึ่งจะแบ่งคะแนนตามระดบัของปริมาณท่ีลดลงได้ โดยแบ่งช่วงคะแนนตามสงูสดุและต ่าสดุ  
 ลดของเสียลงได้ 0.01-0.30  kg/unit  =  1 คะแนน 
 ลดของเสียลงได้ 031-0.60  kg/unit   =  2 คะแนน 

 ลดของเสียลงได้มากกวา่หรือเท่ากบั 0.61 kg/unit  =  3 คะแนน 
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ตารางท่ี 4.13  คะแนนจากการลดปริมาณของเสียของแตล่ะวิธี 
 

วธีิเพิ่มประสิทธิภาพ 
ประสิทธิภาพ ลดน า้หนักของเสีย ระดับคะแนน 
ท่ีเพิ่มขึน้( %) (kg/unit)  

1. พดัลมธรรมดา 10 0.68 3 
2. พดัลมร้อน 3 0.21 1 
3. หลงัคาโปร่งแสง 13 1.02 3 

 
  4.2.3.2  การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม พิจารณาจากการติดตัง้แล้วเสร็จ
แล้ว เมื่อมีการใช้งาน เกิดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมในโรงงานหรือต่อชุมชนมากน้อยเพียงใด โดย
ใช้หลกัเกณฑ์การพิจารณาตามหลกัการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามระบบมาตรฐาน ISO 
140001 (Aspect)  (ดงัภาคผนวก ข) ซึ่งผลการประเมินคะแนนของทัง้ 3 วิธี  แสดงในตารางท่ี 
4.14 
 
ตารางท่ี 4.14  ผลการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม  
 

การประเมิน
สิ่งแวดล้อม 

พัดลมธรรมดา พัดลมร้อน หลังคาโปร่งแสง 

ผลการประเมิน ผลกระทบปานกลาง ผลกระทบปานกลาง ผลกระทบน้อย 

ระดบัคะแนน  2 2 3 

 
เมื่อน าทัง้ 3 ด้านมาพิจารณาร่วมกันเพ่ือหาวิธีท่ีเหมาะสมหรือเป็นไปได้ของการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการตากตะกอนน า้เสีย สามารถสรุปได้ดงัตารางท่ี 4.15 
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ตารางท่ี 4.15  ผลการประเมิน 3 ด้านของแตล่ะวิธี 
 

ประเด็น ตัวชีว้ัด เกณฑ์การตัดสิน 

คะแนน 
พั ด ล ม
ธรรมดา 

พั ด ล ม
ร้อน 

หลั ง ค า
โ ป ร่ ง
แสง 

1. ด้านเทคนิค/
วิศวกรรม 
(ค่าน า้หนัก 30 
คะแนน) 

ความยากง่ายใน
การติดตัง้ 

ติดตัง้ง่าย = 3  
ติดตัง้ได้ยากเลก็น้อย =2  
ติดตัง้ยาก =1  

3 3 1 

ระยะเวลาในการ
ติดตัง้ 

ใช้เวลาไม่เกิน 1 สปัดาห์ =3 
ใช้เวลามากว่า 1-2 สปัดาห์ =2 
ใช้เวลามากกว่า 2 สปัดาห์ =1 

2 2 1 

ความปลอดภัย
เมื่อใช้งาน 
 

ระดบัความเสีย่งต ่า = 3 
ระดบัความเสีย่ง = 2 
ระดบัความเสีย่งสงู =1 

1 1 3 

อายกุารใช้งาน อายกุารใช้งานมากกว่า 5 ปี =3 
อายกุารใช้งาน > 3-5 ปี =2 
อายกุารใช้งาน 1-3  ปี = 1 

2 2 3 

คะแนนที่ได้ (เต็ม 30 คะแนน) 19.99 19.99 19.99 

      
2. ด้าน
เศรษฐศาสตร์
(ค่าน า้หนกั 40 
คะแนน) 

ระยะคืนทนุ ระยะคืนทนุตัง้แต่ < 1 ปี    = 3 
ระยะคืนทนุ > 1-3 ปี        =  2 
ระยะคืนทนุ > 3  ปี          = 1 

3 2 1 

คะแนนที่ได้ (เต็ม 40 คะแนน) 40 26.67 13.33 

      
3. ด้าน
สิง่แวดล้อม 
(ค่าน า้หนัก 30 
คะแนน) 

- การลดของเสีย
ออกไปก าจดั 

ลดของเสยี >0.60   kg/unit = 3 
ลดของเสยี 0.31-0.60 kg/unit =2 
ลดของเสยี 0.1-0.3  kg/unit = 1  

3 1 3 

- ผลกระทบด้าน
สิง่แวดล้อม 

ไม่มีผลกระทบต่อชมุชน= 3  
มีผลกระทบเลก็น้อย =2  
มีผลกระทบมาก  = 1 

2 2 3 

คะแนนที่ได้ (เต็ม 30 คะแนน) 24.99 15 30 

รวมคะแนนร้อยละ 84.98 % 61.66 % 63.32% 
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ในการพิจารณาเลือกโครงการ มีเกณฑ์การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของโครงการ ได้แบ่งช่วงคะแนนความเหมาะสมและเป็นไปได้  ดงัแสดงในตารางท่ี 4.16 
 
ตารางท่ี 4.16  ตารางสรุปช่วงคะแนนเกณฑ์การตดัสินใจเลือกด าเนินโครงการ 
 

ค่าช่วงคะแนน เกณฑ์การตัดสินใจ 

คะแนน 33- 46.4 มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ต ่ามาก 

มากกวา่ 46.4 – 59.8 มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ต ่า 

มากกวา่ 59.8 – 73.2 มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ปานกลาง 

มากกวา่ 73.2 – 86.6 มีความเหมาะสมและเป็นไปได้สงู 

มากกวา่ 86.6 - 100 มีความเหมาะสมและเป็นไปได้สงูมาก 

  
ดงันัน้หากพิจารณาจากคะแนนของแตล่ะวิธีสามารถสรุปความเหมาะสมและเป็นไปได้ใน

การด าเนินการโครงการคือ วิธีพัดลมธรรมดามีความเหมาะสมและเป็นไปได้สูงในน าไปใช้
ด าเนินการ มีคะแนนร้อยละ 84.98 ส่วนวิธีพัดลมร้อนและหลงัคาโปร่งแสงมีความเหมาะสมและ
เป็นไปได้ระดบัปานกลางหากจะด าเนินโครงการ โดยวิธีวิธีหลงัคาโปร่งแสงมีคะแนน ร้อยละ 
63.32 และสดุท้ายวิธีพดัลมร้อน ร้อยละ 61.66  
 



บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษาการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและความเหมาะสมในการลดน า้หนัก
กากตะกอนน า้เสียโดยใช้วิธีพัดลม พัดลมร้อน และหลังคาโปร่งแสง จากผลการศึกษาการลด
น า้หนกักากตะกอนน า้เสียเพ่ือน ามาเปรียบเทียบในแตล่ะวิธี และผลของปัจจยัตา่งๆ ท่ีมีตอ่การลด
น า้หนกักากตะกอนน า้เสีย รวมถึงการประเมินความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการน าแต่ละวิธีไป
ปรับใช้ ซึ่งผู้ ท าการศึกษาวิจัยจะสรุปอภิปรายผลการทดลองท่ีได้ รวมถึงข้อเสนอแนะจาก
การศกึษา ได้ดงันี ้
 
5.1  สรุปและอภปิรายผล 
 

จากศกึษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและความเหมาะสมในการลดน า้หนกักากตะกอนน า้เสยี
โดยใช้วิธีพัดลม พัดลมร้อน และหลงัคาโปร่งแสง ของบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
สาขาบ้านโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา จากผลการศึกษาพบว่า การใช้หลังคาโปร่งแสงใหม่มี
ประสิทธิภาพในการลดน า้หนกักากตะกอนได้มากท่ีสดุ เน่ืองมาจากหลงัคาโปร่งแสงใหม่สามารถ
ให้แสงสอ่งลงมาได้มากขึน้ ซึ่งจากเดิมท่ีมีอณุหภมูิในห้องตากตะกอนเฉลี่ย 40-50 องศาเซลเซียส (๐C) 
ปัจจบุนัอณุหภมูิในห้องตากลดลงเหลือเพียงเฉล่ียไม่เกิน 40๐C จากแสงแดดปี 2551 มีความสว่าง 
6,530 ลกัซ์ ปัจจบุนัความสวา่งเหลือเพียง 3,912 ลกัซ์ โดยหลงัคาโปร่งแสงทดลองมีคา่ความสว่าง
มีค่า 5,932 ลกัซ์ อณุหภมูิภายในห้องเฉลี่ย 45-55 ๐C ใกล้เคียงกับห้องตะกอนเดิมท่ีมีอณุหภมูิ
เฉล่ีย 45๐C ซึ่งห้องตากตะกอนจะท าหน้าท่ีคล้ายเรือนกระจก หลงัคาเป็นพลาสติกโปร่งแสงยอม
ให้แสงอาทิตย์ผ่านลงมาและวัสดุท่ีตากดูดกลืนแสงเอาไว้และคายความร้อน และแผ่รังสี
อินฟราเรดออกมา แตไ่มส่ามารถผา่นหลงัคาพลาสติกท่ีเสมือนเรือนกระจกออกไปได้ ความร้อนจึง
สะสมอยู่ภายใน ท าให้ตะกอนแห้งได้มากขึน้ (กรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน, 2547) 
โดยมีประสิทธิภาพการลดน า้หนักกากตะกอนน า้เสียเฉลี่ยร้อยละ 55.41 มีประสิทธิภาพดีกว่า
วิธีเดิมคือการใช้หลงัคาโปร่งแสงเดิม มีค่าความสว่างเฉลี่ย 3,912 ลกัซ์ ซึ่งใช้มานาน 6 ปี 
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เฉลี ่ยร้อยละ 13 (ค่าเฉลี่ยช ุดควบคมุร้อยละ 42.2) สอดคล้องกับงานวิจ ัยของ กรมพัฒนา
พลงังานทดแทนและอนรุักษ์พลงังาน (2547) ท่ีใช้หลงัคาเรือนกระจกโปร่งแสงในการตากให้แห้งมี
ประสิทธิภาพดีขึน้ แตพ่บวา่ในช่วงท่ีมีฝนตกประสิทธิภาพของหลงัคาโปร่งแสงจะลดลง ส่วนการ
ใช้พดัลมธรรมดามีประสิทธิภาพรองลงมาจากหลงัคาโปร่งแสงมีประสิทธิภาพลดน า้หนักได้เฉลี่ย
ร้อยละ 52.49 ประสิทธิภาพดีกวา่วิธีเดิมร้อยละ 10 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐวฒุิ ดษุฏี (2534) 
ท่ีมีการใช้เคร่ืองเป่าอากาศอบกล้วย ซึ่งสามารถท าให้กล้วยแห้งได้ดี โดยจากการทดลองครัง้นี ้
ระดับความเร็วลมของพัดลมไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการลดน า้หนักกากตะกอนน า้เสีย 
เน่ืองมาจากระดับความเร็วลมท่ีใช้ไม่แตกต่างกันมากนัก ท าให้ประสิทธิภาพการลดน า้หนัก
ตะกอนไมแ่ตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 และการท างานของพัดลมเป็นการ
ช่วยถ่ายเทความชืน้ออกจากวัสดุได้สะดวกดีกว่าสภาพท่ีอยู่น่ิงๆ ซึ่งช่วยถ่ายเทได้ลักษณะ
เหมือนกนัทัง้ 3 ระดบัความเร็วลม หากจะเลือกใช้ความเร็วลมพดัลม สามารถเลือกได้ทกุความเร็วลม 
หรือโดยทั่วไปจากการวัดความเร็วลมของพัดลมอุตสาหกรรมในโรงงานมีความเร็วลมเฉลี่ย
มากกว่า 4 m/s ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้จริงได้เลยในโรงงานอตุสาหกรรมหรือในครัวเรือน
ทัว่ไป โดยไมต้่องปรับระดบัความเร็วของพดัลม เพียงแตห่ากพืน้ท่ีในการตากเพ่ือลดน า้หนกัมีมาก
ให้ใช้การเปิดพดัลมแบบสา่ย และสดุท้ายการใช้พัดลมร้อนมีประสิทธิภาพในการลดน า้หนักกาก
ตะกอนน า้เสียได้เฉลี่ยร้อยละ 45.26 ประสิทธิภาพมากกว่าวิธีเดิมร้อยละ 3 โดยพบว่า
ประสิทธิภาพการลดน า้หนกัของวิธีพดัลมร้อนโดยเฉล่ียไมเ่ป็นไปตามท่ีตัง้ค าถามการวิจยัเอาไว้ว่า
จะมีประสิทธิภาพดีกวา่พดัลมธรรมดา ซึ่งจากงานวิจยัของเถลิงชาติ นิลเชือ้วงศ์ และคณะ (2555) 
และของกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุักษ์พลงังาน (2547) พบวา่ลมร้อนสามารถท าให้วสัดุ
ท่ีตากแห้งได้ดีกวา่ ทัง้นีเ้น่ืองจากพดัลมร้อนท่ีน ามาท าการทดลองเป็นพัดลมร้อนเพ่ิมอณุหภมูิ ซึ่ง
ไมม่ีลมร้อนออกมา จึงเป็นเพียงการช่วยเพ่ิมอณุหภมูิของตะกอนได้เพียงเล็กน้อย ไม่มีลมช่วยพา
ความชืน้ออกไป และลกัษณะของอาคารแบบหลงัคาโปร่งแสงเดิมมีคณุสมบัติท าให้อณุหภมูิของ
ตะกอนเพ่ิมสงูขึน้อยู่แล้ว จึงท าให้ผลประสิทธิภาพการลดน า้หนกัโดยใช้พดัลมร้อนไมแ่ตกตา่งจาก
วิธีเดิมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 และพบวา่ระยะเวลาในการให้ความร้อนไม่มีผลใน
การลดน า้หนกักากตะกอนน า้เสีย เน่ืองจาก ระยะเวลาท่ีก าหนดมีช่วงเวลาห่างกันเพียงเล็กน้อย 
คือทกุระยะ 20 นาที ซึ่งท าให้ให้การลดน า้หนกัของทัง้ 3 ระยะเวลา คือ 20 นาที 40 นาที และ 60 

นาทีไมแ่ตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 

ส่วนปัจจัยท่ีมีผลต่อการลดน า้หนักกากตะกอนน า้เสีย ได้แก่  ความชืน้ตะกอนก่อนตาก 
ฤดกูาล และความชืน้สมัพทัธ์อากาศ พบวา่ หากความชืน้ตะกอนก่อนตากสงูประสิทธิภาพในการ
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ลดน า้หนกักากตะกอนจะลดลง เน่ืองจากการตากท่ีมีความชืน้สงู กากตะกอนจะมีลกัษณะเป็นเนือ้
โคลนท าให้ไลค่วามชืน้ออกได้น้อยกวา่เพราะตะกอนมีลกัษณะเป็นเนือ้เดียวกัน ไม่พรุนให้อากาศ
แทรกเข้าไปได้ง่ายเท่ากบัตะกอนท่ีมีความชืน้น้อยซึ่งลกัษณะตะกอนจะร่วนเหมอืนดนิ มชีอ่งวา่งให้
อากาศแทรกผ่านได้ และในช่วงฤดูฝนหรือช่วงที่มีฝนตกประสิทธิภาพการลดน า้หนักกาก
ตะกอนจะลดลงแม้มีความชืน้ของตะกอนก่อนตากจะน้อยกว่าช่วงที่ไม่มีฝนตก เน่ืองจาก
ตะกอนได้รับแสงแดดน้อยกวา่ช่วงท่ีไมม่ีฝนตกนัน้เอง  

และความชืน้สมัพทัธ์มีผลในการลดน า้หนกัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 โดย
ความชืน้สมัพัทธ์อากาศสมัพันธ์กับฤดกูาลและสภาพอากาศ แม้ว่าช่วงท่ีมีการทดลองความชืน้
สมัพทัธ์อากาศโดยเฉล่ียมีคา่ไมส่งูเพราะเป็นช่วงท่ีฝนตกยังไม่ชุก จากผลข้างต้นสามารถสรุปผล
การทดลองได้ดงัตารางท่ี 5.1 
 
ตารางท่ี 5.1  สรุปผลการพฒันาประสิทธิภาพของกากตะกอนน า้เสีย 

 
วิธีเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิภาพ
เ ที ย บ กั บ วิ ธี
หลั งคา โป ร่ ง
แสงเดิม 

ระดับ
ความเร็ว
ลม 

ระย ะ เ วล า
ใ น ก า ร ใ ห้
ความร้อน 

ส ภ า พ
อากาศ(มี
ฝน/ไม่ฝน) 

ความชืน้
ต ะ ก อ น
ก่อนตาก 

ความชืน้
สั ม พัท ธ์
อากาศ 

พดัลมธรรมดา เพิ่มขึน้ 10% ไม่มีผล - มีผล มีผล มีผล 

พดัลมร้อน เพิ่มขึน้ 3 % - ไม่มีผล มีผล มีผล มีผล 

หลงัคาโปร่งแสง เพิ่มขึน้ 13 % - - มีผล มีผล มีผล 

 
และจากผลการวิจยัครัง้นี ้หากจะน าทัง้ 3 วิธีไปปรับปรุงหรือด าเนินการจริงโดยพิจารณา

ความเหมาะสมและเป็นไปได้ของโครงการ โดยใช้หลกัการพิจารณา 3 ด้านคือ 1) ด้านเทคนิค/
วิศวกรรม 2) ด้านเศรษฐศาสตร์ และ 3) ด้านสิ่งแวดล้อม โดยผลการประเมินทัง้ 3 ด้านพบว่าการ
ใช้พดัลมมีความเหมาะสมและเป็นได้ ร้อยละ 84.98 รองลงมาเป็นการเปลี่ยนหลงัคาโปร่งแสงใหม่
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ร้อยละ 63.32 และสดุท้ายการใช้พัดลมร้อนมีความเหมาะสมและ
เป็นไปได้ร้อยละ 61.90 ซึ่งหากพิจารณาตามช่วงคะแนนเพ่ือจดัล าดับความเหมาะสมและเป็นไป
ได้ของโครงการพบวา่ วิธีพดัลมมีความเหมาะสมและเป็นไปได้สงู หากจะด าเนินโครงการ ส่วนวิธี
พดัลมร้อนและหลงัคาโปร่งแสงมีความเป็นไปได้ระดบัปานกลาง ซึ่งทัง้นีก้ารเลือกโครงการทัง้ 3 วิธี
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อาจขึ้นกับความเหมาะสมของพื้นท่ี ซึ่งพื้นท่ีดังกล่าวอยู่ใกล้กับชุมชน แม้การด าเนินการโดยใช้พัด

ลมมีความเหมาะสมมากท่ีสุด แต่บริษัทพิจารณาแล้วอาจส่งผลกระทบกับชาวบ้านท่ีอยู่ใกล้เคียง 

อาจได้รับกล่ินจากกการดูดอากาศและความชื้นออกไปจากตัวอาคารตากได้ หากจ าเป็นจะต้องมี

การติดตั้ง ให้พิจารณาเพ่ิมการติดตั้งเคร่ืองมือจับกล่ินหรือบ าบัดกล่ินก่อนปล่อยออกสู่ชุมชน 

เช่นเดียวกันกับวิธีพัดลมร้อน ซึ่งทั้งสองวิธีนอกจากจะพิจารณาเร่ืองส่ิงแวดล้อมแล้ว ต้องพิจารณา

เร่ืองอันตรายหรือความเส่ียงในการเกิดเหตุเพลิงไหม้หรืออันตราย ซึ่งจากการประเมินพบว่ามี

ความเส่ียงสูง ดังนั้นหากจ าเป็นจะต้องใช้พัดลมในการเพ่ิมประสิทธิภาพอาจจะต้องพิจารณาการ

เพ่ิมระบบความปลอดภัยหรือหามาตรการลดความเส่ียงนั้น โดยการใช้ระบบตัดไฟอัตโนมัติ หรือ

ใช้วัสดุทนความร้อนหรือกันไฟได้ เป็นต้น ส่วนการเปล่ียนหลังคาโปร่งแสงพบว่ามีประสิทธิภาพดี

ท่ีสุด แต่พิจารณาความเหมาะสมและเป็นไปได้ของวิธีนี้น้อยกว่าวิธีพัดลมธรรมดา เน่ืองจากการ

เปล่ียนหลังคาโปร่งแสงใหม่มีการลงทุนสูง และมีระยะเวลานานในการติดตั้ง มีความยุ่งยาก

มากกว่าทั้ง 2 วิธีข้างต้น แต่วิธีนี้สามารถหากพิจารณาในด้านความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมแล้ว

พบว่า มีความปลอดภัยสูง ไม่มีปัญหาเร่ืองผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมหรือชุมชนใกล้เคียง แต่หากมี

ความเป็นในการปรับปรุงหรือมีงบประมาณเพียงพอ ให้พิจารณาเลือกการเปล่ียนหลังคาได้โดย 

อาจท าควบคู่ไปกับการติดตั้งพัดลมไปด้วย จะเพ่ิมประสิทธิภาพได้มากย่ิงขึ้นไป ซึ่งสามารถสรุป

การประเมินความเหมาะสมและเป็นไปได้ ข้อดี ข้อเสีย ของทั้ง 3 วิธีดังตารางท่ี 5.2  

 

ตารางท่ี 5.2  สรุปข้อดีข้อเสียในการปรับปรุงแต่ละวิธี 

 

การประเมินผล พัดลมธรรมดา หลังคาโปร่งแสง พัดลมร้อน 

ข้อดี - ลงทุนน้อย 

- ประสิทธิภาพสูง 

- ติดตั้งง่าย 

- ใช้เวลาน้อย 

- ประสิทธิภาพสูง 

- ไม่มีความเสี่ยง/ อันตราย 

- ไม่กระทบต่อชุมชน 

- ลงทุนน้อย 

- ติดตั้งง่าย 

- ใช้เวลาน้อย 

ข้อเสีย - มีความเสี่ยง/

อันตรายสูง 

- เกิดผลกระทบกับ

ชุมชนได้ 

- ลงทุนสูงมาก 

- มีความยุ่งยากในการ

ติดตั้ง 

- ใช้เวลาติดตั้งนาน 

- ประสิทธิภาพต ่า 

- มีความเสี่ยง/อันตราย

สูง 

- เกิดปัญหากับชุมชนได้ 
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สว่นการน าไปประยุกต์ใช้กับการตากแห้งอ่ืนๆ เช่นการตากแห้งของเกษตรกรรม หากมี
พืน้ท่ีเพียงพอสามารถท าหลงัคาโปร่งแสง หรือใช้พลาสติกใส ท าหลงัคาปิดคลมุวสัดท่ีุจะตากแห้ง 
และเพ่ิมพดัลมเป่าและพดัลมดดูอากาศ ในการพาความชืน้ออกได้ง่ายขึน้ ซึ่งหากมีต้นทุนต ่า อาจ
เลือกใช้เพียงพดัลมจะช่วยให้วสัดตุากแห้งได้ดีขึน้ และไม่ท าให้สิ่งของเสียหายจากช่วงฤดฝูนท่ีมี
ความชืน้สงู 
 
5.2  ข้อเสนอแนะ 
 

ในการวิจยัครัง้นีม้ีระยะเวลาการศกึษาเพียง 2 ฤด ูคือ หรือเพียง 2 ระยะเวลาคือ ช่วงท่ีไม่
มีฝนตก และมีฝนตก ซึ่งเป็นระยะเวลาสัน้ๆ ยงัไมค่รอบคลมุทกุฤด ูดงันัน้หากต้องการทราบปัจจัย
ตา่งๆ ท่ีครบสมบรูณ์ให้พิจารณาศกึษาให้ครบทัง้ 3 ฤด ูคือฤดรู้อน ฤดฝูน และฤดหูนาว ทัง้นีข้ึน้กบั
ลกัษณะของสภาพภมูิอากาศของท้องถ่ินท่ีท าการศกึษาด้วย  

หากพิจารณาถึงปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตากตะกอนจะพบวา่ ความชืน้ของตะกอนจะมีผลต่อ
การลดน า้หนกัตะกอนมากท่ีสดุ หากตะกอนก่อนตากมีความชืน้สงู จะท าให้การลดน า้หนักท าได้
น้อยกวา่ปกติ ซึ่งพบวา่ช่วงท่ีมีการทดลองตะกอนมีความชืน้สงู เน่ืองมาจากเคร่ืองบีบอดัตะกอน
ช ารุด ผ้ารีดตะกอนเสื่อมสภาพ และมีอปุกรณ์ช ารุด ซึ่งปกติผ้ารีดตะกอนต้องเปลี่ยนทุก 6 เดือน 
เมื่อตะกอนมีความถ่ีในการรีดเพ่ิมมากขึน้ ดงันัน้การรักษาสภาพของเคร่ืองบีบอัดตะกอนเพ่ือลด
น า้ในตะกอนก่อนน ามาตากจึงต้องมีประสิทธิภาพดีและพร้อมใช้งานเสมอ ผู้ดแูลเคร่ืองจกัรจึงต้อง
มัน่บ ารุงรักษาและตรวจสอบอยู่เป็นประจ า จะท าให้ประสิทธิภาพการลดน า้หนักตะกอนได้ดีขึน้ 
นอกจากนีแ้ล้วยงัพบวา่สภาพอากาศ ปริมาณฝนมีผลต่อการลดน า้หนักตะกอนน า้เสีย หากเป็น
ช่วงท่ีมีฝนตกมาก จะมีความชืน้ในอากาศสงูและไม่มีแดด จะท าให้ประสิทธิภาพการลดน า้หนัก
การตากตะกอนลดลงไป ซึ่งหากมีการน าเคร่ืองมือมาช่วยในการท าให้แห้งหรือลดน า้หนักได้มาก
ย่ิงขึน้ก็จะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพจากเดิมท่ีอาศยัเพียงแสงอาทิตย์เพียงอยา่งเดยีว ท าให้การตาก
ตะกอนในฤดฝูนหรือช่วงท่ีมีฝนตก มีประสิทธิภาพการลดน า้หนกัไมล่ดลงไปจากเดิมมากนกั 
 จากการศกึษาครัง้นีผู้้ท าการศกึษาวิจยัได้ท าการทดลองโดยใช้พดัลมร้อนท่ีมีลกัษณะเป็น
การแผร่ังสี ท าให้ประสิทธิภาพของพดัลมร้อนท าได้เพียงการเพ่ิมอณุหภมูิให้กบัตะกอน โดยหากมี
การศกึษาครัง้ตอ่ไป ควรท าการศกึษาในสว่นการใช้พดัลมร้อนท่ีมีลมร้อนออกมา โดยการประยุกต์
น าความร้อนจากหลงัคามาใช้ ซึ่งในการศกึษาครัง้นีไ้มส่ามารถด าเนินการได้เน่ืองจากต้องใช้การ
ลงทนุท่ีคอ่นข้างสงู หากมีงบประมาณและเวลาควรจะท าการศกึษาเพ่ิมเติมและปรับปรุงตอ่ไป 
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ตารางท่ี ก-1 ผลการทดลองงวดท่ี 1 วันที่ 20 มีนาคม- 25 มีนาคม 2556 

นอกห้อง

ชุดทดลอง กระบะท่ี แบบทดลองน ้ำหนักก่อนตำกควำมชื้นตะกอน ควำมชื้นสัมพัทธ์อุณหภูมิข้ำงนอก อุณหภูมิห้อง ความเร็วลม น ้ำหนักหลังตำก ควำมชื้นตะกอน % กำรลดน ้ำหนักAVG % กำรลดAVG % กำรลด

1 6.74 76.20 2.7386 73.49 59.37
2 7.08 76.20 2.0712 30.03 70.75
3 6.34 76.20 2.0782 59.72 67.22
4 5.02 76.20 2.3184 56.95 53.82
5 5.51 76.20 2.2601 37.99 58.98
6 5.505 76.20 2.6032 55.53 52.71
7 5.04 76.20 2.3743 48.83 52.89
8 6.055 76.20 2.9228 51.53 51.73
9 5.81 76.20 2.5520 41.55 56.08
10 5.925 76.20 3.6040 90.97 39.17
11 6.545 76.20 2.0808 46.64 68.21
12 4.625 76.20 2.5225 64.41 45.46
13 4.72 76.20 2.6908 80.05 42.99
14 4.29 76.20 2.5882 87.43 39.67
15 6.05 76.20 3.8583 113.12 36.23
16 5.265 76.20 3.4744 113.85 34.01
17 5.515 76.20 3.4804 99.81 36.89
18 5.28 76.20 2.7698 50.96 47.54
19 6.08 76.20 2.0431 11.69 66.40
20 6.185 76.20 2.0914 10.43 66.19
21 5.94 76.20 1.9640 11.83 66.94
22 5.97 76.20 3.6039 71.53 39.63
23 6.115 76.20 3.7256 78.87 39.07
24 5.075 76.20 3.3469 80.41 34.05

หลังการทดลอง

58.17

43.35

66.51

ชุดท่ี 8

วำงในห้อง

แบบมำตรฐำน

เดิม

253.15 36
๐
C

38.5๐C  - 

38.5
๐
C  - 37.59

ชุดท่ี 7

หลังคำโปร่ง

แสง ใหม่ 24 

ชม.

253.15 36๐C

38.5
๐
C  - 39.63

ชุดท่ี 6
พัดลมร้อนทุก 

60 นำที
253.15 36

๐
C 38.5

๐
C  - 39.48

ชุดท่ี 5
พัดลมร้อนทุก 

40 นำที
253.15 36

๐
C

38.5๐C 5.4 m/s 53.57

ชุดท่ี 4
พัดลมร้อนทุก 

20 นำที
253.15 36๐C 38.5๐C  - 50.95

ชุดท่ี 3 พัดลมระดับ3 253.15 36๐C

65.78

ชุดท่ี 2 พัดลมระดับ2 253.15 36
๐
C 38.5

๐
C 4.6 m/s 55.17

253.15 36๐C 38.5๐C 2.5 m/s

ในห้อง

ระหว่างทดลอง
ก่อนการทดลองชุดการทดลอง

ชุดท่ี 1 พัดลมระดับ1
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ตารางท่ี ก-2  ผลการทดลองงวดท่ี 2 วันที่ 27 มีนาคม- 31 มีนาคม 2556 

นอกห้อง

ชุดทดลอง กระบะท่ี แบบทดลองน ้ำหนักก่อนตำกควำมชื้นตะกอน ควำมชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิข้ำงนอก อุณหภูมิห้อง ความเร็วลมน ้ำหนักหลังตำก ควำมชื้นตะกอน% กำรลดน ้ำหนักAVG % กำรลดAVG % กำรลด

1 4.04 74.20 2.0700 70.19 48.76

2 4.975 74.20 2.0300 53.91 59.20

3 4.89 74.20 2.0400 56.75 58.28

4 5.54 74.20 2.2800 36.71 58.84

5 5.875 74.20 2.2250 21.95 62.13

6 5.89 74.20 2.5600 45.26 56.54

7 6.47 74.20 2.3300 31.57 63.99

8 5.815 74.20 2.8800 94.91 50.47

9 7.66 74.20 2.5100 88.58 67.23

10 6.38 74.20 3.5650 90.97 44.12

11 6.75 74.20 2.0400 46.64 69.78

12 6.68 74.20 2.4850 64.41 62.80

13 7.575 74.20 2.6500 113.12 65.02

14 6.555 74.20 2.5550 87.43 61.02

15 7.765 74.20 3.8250 80.05 50.74

16 6.369 74.20 3.4350 50.31 46.07

17 7.5 74.20 3.4450 57.22 54.07

18 7.215 74.20 2.7300 59.21 62.16

19 6.36 74.20 2.01000 18.63 68.40

20 6.125 74.20 2.05500 18.94 66.45

21 6.545 74.20 1.92500 30.59 70.59

22 6.445 74.20 3.65000 90.80 43.37

23 6.54 74.20 3.18500 130.67 51.30

24 7.07 74.20 3.81000 148.52 46.11

57.31

68.48

46.93

58.38

39.5๐C  - 

ชุดท่ี 8

วำงในห้อง

แบบมำตรฐำน

เดิม

318.74 37.3
๐
C 39.5

๐
C  - 

ชุดท่ี 7

หลังคำโปร่ง

แสง ใหม่ 24 

ชม.

318.74 37.3๐C

39.5๐C  - 58.93

ชุดท่ี 6
พัดลมร้อนทุก 

60 นำที
318.74 37.3

๐
C 39.5

๐
C  - 54.10

ชุดท่ี 5
พัดลมร้อนทุก 

40 นำที
318.74 37.3๐C

39.5
๐
C 5.4 m/s 60.56

ชุดท่ี 4
พัดลมร้อนทุก 

20 นำที
318.74 37.3๐C 39.5๐C  - 58.90

ชุดท่ี 3 พัดลมระดับ3 318.74 37.3
๐
C

39.5
๐
C 2.5 m/s 55.41

ชุดท่ี 2 พัดลมระดับ2 318.74 37.3๐C 39.5๐C 4.6 m/s 59.17

ชุดท่ี 1 พัดลมระดับ1 318.74 37.3
๐
C

ชุดการทดลอง ก่อนการทดลอง
ระหว่างทดลอง

ในห้อง
หลังการทดลอง
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ตารางที่ ก-3  ผลการทดลองงวดที่ 3 วนัที่ 1 – 5 เมษายน  2556 

นอกห้อง

ชุดทดลอง กระบะท่ี แบบทดลอง น ้ำหนกัก่อนตำก ควำมช้ืนตะกอน ควำมช้ืนสมัพทัธ์ อุณหภูมิขำ้งนอก อุณหภูมิห้อง ความเร็วลม น ้ำหนกัหลงัตำก ควำมช้ืนตะกอน % กำรลดน ้ำหนกั AVG % กำรลด AVG % กำรลด

1 5.795 73.00 4.3350 137.45 25.19

2 4.425 73.00 3.2450 139.56 26.67

3 7.37 73.00 4.8700 177.78 33.92

4 5.325 73.00 3.8350 144.69 27.98

5 5.91 73.00 4.1450 131.29 29.86

6 5.165 73.00 3.7050 162.94 28.27

7 5.965 73.00 4.2000 153.08 29.59

8 5.005 73.00 3.4850 149.07 30.37

9 4.46 73.00 3.2150 146.13 27.91

10 6.185 73.00 4.9800 191.10 19.48

11 6.235 73.00 4.9800 158.14 20.13

12 4.815 73.00 3.7000 183.26 23.16

13 5.625 73.00 4.3250 182.59 23.11

14 6.395 73.00 4.9400 192.17 22.75

15 6.06 73.00 4.7950 158.56 20.87

16 6.365 73.00 4.9450 151.86 22.31

17 7.07 73.00 5.4300 144.20 23.20

18 6.42 73.00 4.1050 194.37 36.06

19 4.665 73.00 2.5900 58.10 44.48

20 7.076 73.00 4.7400 55.37 33.01

21 5.165 73.00 3.3600 76.82 34.95

22 6.8 73.00 4.6500 199.39 31.62

23 6.42 73.00 5.1850 159.99 19.24

24 6.09 73.00 4.9000 168.02 19.54

28.86

23.45

37.48

23.46

39.5๐C  - 

ชุดท่ี 8

วำงในห้อง

แบบมำตรฐำน

เดิม
893.51 37.6๐C 39.5๐C  - 

ชุดท่ี 7

หลงัคำโปร่ง

แสง ใหม่ 24 

ชม.
893.51 37.6๐C

39.5๐C  - 22.25

ชุดท่ี 6
พดัลมร้อนทกุ 

60 นำที
893.51 37.6๐C 39.5๐C  - 27.19

ชุดท่ี 5
พดัลมร้อนทกุ 

40 นำที
893.51 37.6๐C

39.5๐C 5.4 m/s 29.29

ชุดท่ี 4
พดัลมร้อนทกุ 

20 นำที
893.51 37.6๐C 39.5๐C  - 20.92

ชุดท่ี 3 พดัลมระดบั3 893.51 37.6๐C

39.5๐C 2.5 m/s 28.59

ชุดท่ี 2 พดัลมระดบั2 893.51 37.6๐C 39.5๐C 4.6 m/s 28.70

ชุดท่ี 1 พดัลมระดบั1 893.51 37.6๐C

ชุดการทดลอง ก่อนการทดลอง
ระหว่างทดลอง

ในห้อง
หลังการทดลอง
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ตารางที่ ก-4  ผลการทดลองงวดที่ 4 วนัที่ 6-10 เมษายน  2556 

นอกห้อง

ชุดทดลอง กระบะท่ี แบบทดลอง น ้ำหนกัก่อนตำก ควำมช้ืนตะกอน ควำมช้ืนสมัพทัธ์ อุณหภูมิขำ้งนอก อุณหภูมิห้อง ความเร็วลม น ้ำหนกัหลงัตำก ควำมช้ืนตะกอน % กำรลดน ้ำหนกั AVG % กำรลด AVG % กำรลด

1 5.005 69.00 2.1100 93.36 57.84

2 5.14 69.00 1.8950 63.22 63.13

3 6.285 69.00 2.4650 101.42 60.78

4 5.145 69.00 2.0950 67.12 59.28

5 5 69.00 1.4000 40.88 72.00

6 5.1 69.00 1.7100 49.78 66.47

7 5.56 69.00 2.0050 72.37 63.94

8 5.17 69.00 1.6800 37.90 67.50

9 4.99 69.00 1.7200 56.62 65.53

10 5.065 69.00 1.9100 92.29 62.29

11 5.705 69.00 2.4300 115.01 57.41

12 5.9 69.00 2.4950 117.20 57.71

13 5.07 69.00 2.0050 114.99 60.45

14 6.27 69.00 2.6650 111.95 57.50

15 5.805 69.00 2.3950 123.17 58.74

16 5.675 69.00 2.2900 60.85 59.65

17 4.94 69.00 2.3150 70.67 53.14

18 4.625 69.00 1.9200 97.56 58.49

19 5.235 69.00 1.8900 54.48 63.90

20 4.575 69.00 1.5350 54.46 66.45

21 5.01 69.00 1.4400 63.36 71.26

22 4.515 69.00 1.6850 125.10 62.68

23 5.185 69.00 2.0950 143.56 59.59

24 5.575 69.00 2.3600 117.63 57.67

64.05

58.37

67.20

59.98

ชุดการทดลอง ก่อนการทดลอง
ระหว่างทดลอง

ในห้อง
หลังการทดลอง

ชุดท่ี 1 พดัลมระดบั1 262.05 37.02๐C 39.0๐C 2.5 m/s 60.58

ชุดท่ี 2 พดัลมระดบั2 262.05 37.02๐C 39.0๐C 4.6 m/s 65.92

ชุดท่ี 3 พดัลมระดบั3 262.05 37.02๐C 39.0๐C 5.4 m/s 65.66

ชุดท่ี 4
พดัลมร้อนทกุ 

20 นำที
262.05 37.02๐C 39.0๐C  - 59.14

ชุดท่ี 5
พดัลมร้อนทกุ 

40 นำที
262.05 37.02๐C 39.0๐C  - 58.90

ชุดท่ี 6
พดัลมร้อนทกุ 

60 นำที
262.05 37.02๐C 39.0๐C  - 57.09

ชุดท่ี 7

หลงัคำโปร่ง

แสง ใหม่ 24 

ชม.
262.05 37.02๐C 39.0๐C  - 

ชุดท่ี 8

วำงในห้อง

แบบมำตรฐำน

เดิม
262.05 37.02๐C 39.0๐C  - 
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ตารางที่ ก-5  ผลการทดลองงวดที่ 5 วนัที่ 19-23 เมษายน  2556 

นอกห้อง

ชุดทดลอง กระบะท่ี แบบทดลอง น ้ำหนกัก่อนตำก ควำมช้ืนตะกอน ควำมช้ืนสมัพทัธ์ อุณหภูมิขำ้งนอก อุณหภูมิห้อง ความเร็วลม น ้ำหนกัหลงัตำก ควำมช้ืนตะกอน % กำรลดน ้ำหนกั AVG % กำรลด AVG % กำรลด

1 6.365 77.80 2.7800 56.29 56.32

2 5.824 77.80 3.8100 67.61 34.58

3 7.5 77.80 2.8450 56.18 62.07

4 7.23 77.80 3.2050 35.25 55.67

5 6.97 77.80 2.9450 48.23 57.75

6 7.135 77.80 3.8150 90.96 46.53

7 7.455 77.80 3.6550 64.66 50.97

8 7.11 77.80 3.0400 61.42 57.24

9 7.075 77.80 3.2650 58.69 53.85

10 7.635 77.80 4.4700 110.69 41.45

11 7.595 77.80 4.3450 86.06 42.79

12 6.965 77.80 3.9450 104.42 43.36

13 7.48 77.80 4.6850 102.26 37.37

14 6.48 77.80 3.9000 94.57 39.81

15 6.82 77.80 4.0900 124.13 40.03

16 6.48 77.80 4.0250 107.47 37.89

17 7.26 77.80 4.2300 95.60 41.74

18 5.735 77.80 3.2200 101.69 43.85

19 5.685 77.80 2.6900 54.71 52.68

20 7.15 77.80 3.8700 88.36 45.87

21 7.105 77.80 3.8450 88.40 45.88

22 7.37 77.80 4.5650 138.57 38.06

23 7.105 77.80 4.0700 96.82 42.72

24 6.605 77.80 3.8650 107.65 41.48

52.78

40.92

48.15

40.75

ชุดการทดลอง ก่อนการทดลอง
ระหว่างทดลอง

ในห้อง
หลังการทดลอง

ชุดท่ี 1 พดัลมระดบั1 213.62 35.5๐C 37.0๐C 2.5 m/s 50.99

ชุดท่ี 2 พดัลมระดบั2 213.62 35.5๐C 37.0๐C 4.6 m/s 53.32

ชุดท่ี 3 พดัลมระดบั3 213.62 35.5๐C 37.0๐C 5.4 m/s 54.02

ชุดท่ี 4
พดัลมร้อนทกุ 

20 นำที
213.62 35.5๐C 37.0๐C  - 42.53

ชุดท่ี 5
พดัลมร้อนทกุ 

40 นำที
213.62 35.5๐C 37.0๐C  - 39.07

ชุดท่ี 6
พดัลมร้อนทกุ 

60 นำที
213.62 35.5๐C 37.0๐C  - 41.16

ชุดท่ี 7

หลงัคำโปร่ง

แสง ใหม่ 24 

ชม.
213.62 35.5๐C 37.0๐C  - 

ชุดท่ี 8

วำงในห้อง

แบบมำตรฐำน

เดิม
213.62 35.5๐C 37.0๐C  - 
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ตารางที่ ก-6  ผลการทดลองงวดที่ 6 วนัที่ 24-29 เมษายน  2556 

นอกห้อง

ชุดทดลอง กระบะท่ี แบบทดลอง น ้ำหนกัก่อนตำก ควำมช้ืนตะกอน ควำมช้ืนสมัพทัธ์ อุณหภูมิขำ้งนอก อุณหภูมิห้อง ความเร็วลม น ้ำหนกัหลงัตำก ควำมช้ืนตะกอน % กำรลดน ้ำหนกั AVG % กำรลด AVG % กำรลด

1 4.785 81.00 1.4900 7.10 68.86

2 5.31 81.00 1.6850 6.06 68.27

3 5.815 81.00 2.0150 11.71 65.35

4 7.05 81.00 2.3150 10.86 67.16

5 6.36 81.00 2.0850 7.85 67.22

6 5.9925 81.00 1.8950 16.07 68.38

7 6.375 81.00 2.1600 8.44 66.12

8 6.84 81.00 2.2300 9.57 67.40

9 6.545 81.00 1.9950 6.43 69.52

10 5.8 81.00 1.9900 10.95 65.69

11 5.905 81.00 1.9950 10.39 66.22

12 6.24 81.00 2.2400 11.56 64.10

13 6.22 81.00 2.3450 9.60 62.30

14 6.315 81.00 2.5050 11.16 60.33

15 6.48 81.00 2.6300 14.05 59.41

16 7.24 81.00 2.9100 20.60 59.81

17 6.897 81.00 2.2200 12.78 67.81

18 7.33 81.00 2.9100 5.95 60.30

19 6.89 81.00 2.3100 8.85 66.47

20 6.9 81.00 2.3050 6.07 66.59

21 6.74 81.00 2.2950 9.55 65.95

22 7.185 81.00 2.7700 15.36 61.45

23 6.79 81.00 2.8450 10.16 58.10

24 6.95 81.00 2.7600 18.11 60.29

67.59

62.89

66.34

59.95

ชุดการทดลอง ก่อนการทดลอง
ระหว่างทดลอง

ในห้อง
หลังการทดลอง

ชุดท่ี 1 พดัลมระดบั1 144.17 35.0๐C 37.0๐C 2.5 m/s 67.49

ชุดท่ี 2 พดัลมระดบั2 144.17 35.0๐C 37.0๐C 4.6 m/s 67.59

ชุดท่ี 3 พดัลมระดบั3 144.17 35.0๐C 37.0๐C 5.4 m/s 67.68

ชุดท่ี 4
พดัลมร้อนทกุ 

20 นำที
144.17 35.0๐C 37.0๐C  - 65.34

ชุดท่ี 5
พดัลมร้อนทกุ 

40 นำที
144.17 35.0๐C 37.0๐C  - 60.68

ชุดท่ี 6
พดัลมร้อนทกุ 

60 นำที
144.17 35.0๐C 37.0๐C  - 62.64

ชุดท่ี 7

หลงัคำโปร่ง

แสง ใหม่ 24 

ชม.
144.17 35.0๐C 37.0๐C  - 

ชุดท่ี 8

วำงในห้อง

แบบมำตรฐำน

เดิม
144.17 35.0๐C 37.0๐C  - 
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ตารางที่ ก-7  ผลการทดลองงวดที่ 8วนัที่ 30 เมษายน- 4 พฤษภาคม  2556 

 

นอกห้อง

ชุดทดลอง กระบะท่ี แบบทดลอง น ้ำหนกัก่อนตำก ควำมช้ืนตะกอน ควำมช้ืนสมัพทัธ์ อุณหภูมิขำ้งนอก อุณหภูมิห้อง ความเร็วลม น ้ำหนกัหลงัตำก ควำมช้ืนตะกอน % กำรลดน ้ำหนกั AVG % กำรลด AVG % กำรลด

1 4.725 74.00 2.5100 54.67 46.88

2 4.715 74.00 2.1350 48.30 54.72

3 4.815 74.00 2.4550 50.23 49.01

4 4.925 74.00 2.1850 44.57 55.63

5 4.61 74.00 2.3650 49.56 48.70

6 4.95 74.00 2.5550 45.22 48.38

7 5.115 74.00 2.5100 41.23 50.93

8 4.78 74.00 2.2150 46.02 53.66

9 4.31 74.00 1.9100 46.88 55.68

10 4.86 74.00 2.8700 95.67 40.95

11 4.725 74.00 2.7850 102.10 41.06

12 5.07 74.00 2.9650 110.90 41.52

13 4.845 74.00 2.9650 100.42 38.80

14 5.205 74.00 3.0450 98.66 41.50

15 4.865 74.00 2.8150 101.03 42.14

16 4.975 74.00 2.7750 97.01 44.22

17 4.34 74.00 2.3400 95.12 46.08

18 4.685 74.00 2.6450 103.56 43.54

19 5.185 74.00 2.3950 63.87 53.81

20 5.085 74.00 2.6900 58.91 47.10

21 4.775 74.00 2.7550 52.66 42.30

22 5.065 74.00 3.2850 113.45 35.14

23 4.81 74.00 2.7700 123.91 42.41

24 5.02 74.00 2.9250 130.93 41.73

51.51

42.20

47.74

39.76

ชุดการทดลอง ก่อนการทดลอง
ระหว่างทดลอง

ในห้อง
หลังการทดลอง

ชุดท่ี 1 พดัลมระดบั1 182.70 36.9๐C 39.05๐C 2.5 m/s 50.20

ชุดท่ี 2 พดัลมระดบั2 182.70 36.9๐C 39.05๐C 4.6 m/s 50.91

ชุดท่ี 3 พดัลมระดบั3 182.70 36.9๐C 39.05๐C 5.4 m/s 53.42

ชุดท่ี 4
พดัลมร้อนทกุ 

20 นำที
182.70 36.9๐C 39.05๐C  - 41.17

ชุดท่ี 5
พดัลมร้อนทกุ 

40 นำที
182.70 36.9๐C 39.05๐C  - 40.81

ชุดท่ี 6
พดัลมร้อนทกุ 

60 นำที
182.70 36.9๐C 39.05๐C  - 44.62

ชุดท่ี 7

หลงัคำโปร่ง

แสง ใหม่ 24 

ชม.
182.70 36.9๐C 39.05๐C  - 

ชุดท่ี 8

วำงในห้อง

แบบมำตรฐำน

เดิม
182.70 36.9๐C 39.05๐C  - 
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ตารางท่ี ก-8 ผลการทดลองงวดท่ี 7วันที่ 6- 10 พฤษภาคม 2556 

 

นอกห้อง

ชุดทดลอง กระบะท่ี แบบทดลองน ้ำหนักก่อนตำกควำมชื้นตะกอน ควำมชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิข้ำงนอก อุณหภูมิห้อง ความเร็วลมน ้ำหนักหลังตำก ควำมชื้นตะกอน% กำรลดน ้ำหนักAVG % กำรลดAVG % กำรลด

1 6.725 80.00 4.1600 26.64 38.14

2 6.005 80.00 3.7850 35.12 36.97

3 5.49 80.00 3.4150 31.68 37.80

4 5.09 80.00 3.4200 30.45 32.81

5 6.345 80.00 3.7450 31.40 40.98

6 6.71 80.00 3.8650 28.78 42.40

7 6.015 80.00 3.5950 27.02 40.23

8 5.845 80.00 3.4600 28.99 40.80

9 6.14 80.00 3.8750 26.09 36.89

10 6.59 80.00 4.1650 42.66 36.80

11 6.17 80.00 4.2300 40.45 31.44

12 5.985 80.00 4.6350 45.57 22.56

13 6.485 80.00 4.2000 40.70 35.24

14 6.46 80.00 4.1850 49.28 35.22

15 6.52 80.00 4.2400 45.88 34.97

16 6.715 80.00 4.1500 42.09 38.20

17 7.19 80.00 4.8100 48.24 33.10

18 6.665 80.00 4.3550 44.00 34.66

19 6.695 80.00 3.9200 19.04 41.45

20 6.125 80.00 3.7000 17.23 39.59

21 6.625 80.00 3.7700 15.65 43.09

22 6.105 80.00 4.1950 66.09 31.29

23 5.859 80.00 4.3600 60.33 25.58

24 6.155 80.00 4.2350 51.43 31.19

38.56

33.58

41.38

29.35

ชุดการทดลอง ก่อนการทดลอง
ระหว่างทดลอง

ในห้อง
หลังการทดลอง

พัดลมระดับ1 165.20 35.8
๐
C 2.5 m/s

พัดลมระดับ3 165.20 35.8
๐
C 5.4 m/s

พัดลมร้อนทุก 

40 นำที
165.20 35.8๐C  - 

หลังคำโปร่ง

แสง ใหม่ 24 

ชม.

165.20 35.8๐C  - 

ชุดท่ี 1 37.7
๐
C 37.64

ชุดท่ี 2 37.7๐C 38.73พัดลมระดับ2 165.20 35.8๐C 4.6 m/s

ชุดท่ี 3 37.7
๐
C 39.31

ชุดท่ี 4 37.7๐C 30.27
พัดลมร้อนทุก 

20 นำที
165.20 35.8๐C  - 

ชุดท่ี 5 37.7๐C 35.14

ชุดท่ี 6 37.7
๐
C 35.32

พัดลมร้อนทุก 

60 นำที
165.20 35.8

๐
C  - 

ชุดท่ี 7 37.7๐C

ชุดท่ี 8 37.7
๐
C

วำงในห้อง

แบบมำตรฐำน

เดิม

165.20 35.8
๐
C  - 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ผลการประเมินความเส่ียงและประเมินปัญหาส่ิงแวดล้อม
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ตารางท่ี ข-1 ผลประเมินความเส่ียงวิธีพัดลมธรรมดา 

 

แก๊ส ของเหลว ของแข็ง ของเหลว ของแข็ง ของเหลว ของแข็ง

สารไวไฟ ( จุดวาบไฟ ≤  70 ๐

C ) ; สี, ทินเนอร์,  Cemedine, 
NOX RUST, อื่นๆ

ของแข็งไวไฟ (จุดติด

ไฟ ≤ 100 
๐c
, ของแข็งที่

ปนเป้ือนสารไวไฟ  )

สารไม่ไวไฟ ( จุดวาบไฟ >  70 ๐

C ) ; Sealer, PVC, จาระบี, อื่นๆ

ของแข็งไม่ไวไฟ  ; กระดาษ
,พลาสติก, ไม้, ผ้า, ฝุ่น

สารไม่ไวไฟ ( จุดวาบไฟ >  70 
๐C ) ; Sealer, PVC, จาระบี, อื่นๆ

ของแข็งไม่ไวไฟ  ; กระดาษ
,พลาสติก, ไม้, ผ้า, ฝุ่น

พัดลมธรรมดา

หลอดไฟ

แหล่งความร้อน/สะเก็ดไฟ

หลอดไฟ

อุปกรณ์ไฟฟ้า

แหล่งความร้อน/สะเก็ดไฟ

แหล่งความร้อน/สะเก็ดไฟ

ไฟฟ้าสถิตย์

หลอดไฟ

อุปกรณ์ไฟฟ้า

Fire Control Priority Criteria

โอกาสในการเกิดไฟ (Fire Possibility)

อุปกรณ์ไฟฟ้า

Fire possibility Location serverity Level of Fire control priority

Rank D Rank : b Level Db
Rank : c Level Dc

Rank C Rank : a Level Ca
Rank : b Level Cb
Rank : c Level Cc

Rank B Rank : a Level Ba
Rank : b Level Bb
Rank : c Level Bc

Rank A Rank : a Level Aa
Rank : b Level Ab
Rank : c Level Ac

(ไม่สามารถดับเพลิงได้ใน 3 นาที)

(ไม่สามารถดับเพลิงได้ใน 1 - 3 นาที)

(ไม่สามารถดับเพลิงได้ใน 1 นาที)

(ไม่สามารถดับเพลิงได้ใน 30 วินาที)

แหล่งก าเนิดความร้อน

1)

2)

Rank A

Rank B

Rank C

 - ทุกปริมาตร  - ปริมาตร > 200 ลิตร

 - ทุกปริมาตร 

(ยกเว้นอุปกรณ์
ดับเพลิง)

 - อุณหภูมิ > 60 ๐ C และระยะห่างจากสารไวไฟ  < 1 เมตร
 - ปืนไฟฟ้า ที่มีแหล่งก าเนิดไฟฟ้าอยู่ท้ายปืน และไม่มีไฟ
แสดงสถานะ

 - อุณหภูมิ > 60 
๐ C
 และระยะห่างจากสารไวไฟ  < 1 เมตร 

 - Splatter ห่างจากสารไวไฟ < 5 เมตร

 - ไม่ต่อสายกราวด์  , ค่าโอห์ม ≥ 10  Ω
 - ปืนไฟฟ้าไม่ได้ต่อสายกราวด์ หรือช ารุด
 - อุปกรณ์/สารไวไฟที่เคลื่อนย้ายไม่ต่อสายกราวด์
 - คนไม่กราวด์ : ชุด, รองเท้า, มือ 
    (เฉพาะ  Booth, Mixing, Storage)
 - มีอุปกรณ์ที่ไม่กราวด์ (พลาสติก,กระดาษ) ในพื้นที่เก็บสาร
ไวไฟในระยะ ≤ 1m.

 - ชนิดธรรมดา ในระยะห่างจากสารไวไฟ  < 1 เมตร
 - ชนิดกันระเบิด ในระยะห่างจากสารไวไฟ แนวดิ่ง  < 60 cm. ,
 แนวระดับ < 100 cm.

 - ไม่มีที่ครอบ,ช ารุด

วัตถุติดไฟ/

เชื้อเพลิง

 - ปริมาตร > 0.5 m
3

Rank B Rank C

 - อุณหภูมิ < 60 ๐ C และระยะห่างจากสารไวไฟ  < 1 เมตร 

 - อุณหภูมิ < 60 ๐ C และระยะห่างจากสารไวไฟ  < 1 เมตร  

 - Splatter ห่างจากสารไวไฟ 5 - 10 เมตร

 - ชนิดกันระเบิด ในระยะห่างจากสารไวไฟ 
   60 - 100 cm.

 - ระยะห่างจากสารไวไฟ > 1 เมตร (ไม่สนใจอุณหภูมิ)

 - ปืนไฟฟ้า ที่มีแหล่งก าเนิดไฟฟ้าอยู่แยกจากปืน และมีไฟ
แสดงสถานะ

 - ระยะห่างจากสารไวไฟ > 1 เมตร
 - Splatter ห่างจากสารไวไฟ  > 10 เมตร

 -  ชนิดกันระเบิด ในระยะห่างจากสารไวไฟ > 1 เมตร

 - ปริมาตร ≤ 0.5 m
3

Rank B

Rank D

ระดับความรุนแรงของพื้นที่ (Level of Location serverity)

สารไวไฟและสารไม่ไวไฟ ปริมาตร < 5 ลิตร

(Such as General Area)
Rank c

Rank b

Rank a
(Such as Risk from Invisible Ignition area)

สารไวไฟและสารไม่ไวไฟ ปริมาตร  > 200 ลิตร

สารไวไฟและสารไม่ไวไฟ ปริมาตร 5-200 ลิตร

(Such as Risk from Visible Ignition area)

 - ปริมาตร ≤ 200 ลิตร

ระดับในการควบคุม (Level of Fire control priority)

 - ทุกปริมาตร
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ตารางท่ี ข-2 ผลประเมินความเส่ียงวิธีพัดลมร้อน 

 

แก๊ส ของเหลว ของแข็ง ของเหลว ของแข็ง ของเหลว ของแข็ง

สารไวไฟ ( จุดวาบไฟ ≤  70 ๐

C ) ; สี, ทินเนอร์,  Cemedine, 
NOX RUST, อื่นๆ

ของแข็งไวไฟ (จุดติด

ไฟ ≤ 100 ๐c, ของแข็งที่
ปนเป้ือนสารไวไฟ  )

สารไม่ไวไฟ ( จุดวาบไฟ >  70 ๐

C ) ; Sealer, PVC, จาระบี, อื่นๆ

ของแข็งไม่ไวไฟ  ; กระดาษ
,พลาสติก, ไม้, ผ้า, ฝุ่น

สารไม่ไวไฟ ( จุดวาบไฟ >  70 
๐C ) ; Sealer, PVC, จาระบี, อื่นๆ

ของแข็งไม่ไวไฟ  ; กระดาษ
,พลาสติก, ไม้, ผ้า, ฝุ่น

พัดลมร้อน

หลอดไฟ

แหล่งความร้อน/สะเก็ดไฟ

หลอดไฟ

อุปกรณ์ไฟฟ้า

แหล่งความร้อน/สะเก็ดไฟ

แหล่งความร้อน/สะเก็ดไฟ

ไฟฟ้าสถิตย์

หลอดไฟ

อุปกรณ์ไฟฟ้า

Fire Control Priority Criteria

โอกาสในการเกิดไฟ (Fire Possibility)

อุปกรณ์ไฟฟ้า

Fire possibility Location serverity Level of Fire control priority

Rank D Rank : b Level Db
Rank : c Level Dc

Rank C Rank : a Level Ca
Rank : b Level Cb
Rank : c Level Cc

Rank B Rank : a Level Ba
Rank : b Level Bb
Rank : c Level Bc

Rank A Rank : a Level Aa
Rank : b Level Ab
Rank : c Level Ac

(ไม่สามารถดับเพลิงได้ใน 3 นาที)

(ไม่สามารถดับเพลิงได้ใน 1 - 3 นาที)

(ไม่สามารถดับเพลิงได้ใน 1 นาที)

(ไม่สามารถดับเพลิงได้ใน 30 วินาที)

แหล่งก าเนิดความร้อน

1)

2)

Rank A

Rank B

Rank C

 - ทุกปริมาตร  - ปริมาตร > 200 ลิตร

 - ทุกปริมาตร 

(ยกเว้นอุปกรณ์
ดับเพลิง)

 - อุณหภูมิ > 60 ๐ C และระยะห่างจากสารไวไฟ  < 1 เมตร
 - ปืนไฟฟ้า ที่มีแหล่งก าเนิดไฟฟ้าอยู่ท้ายปืน และไม่มีไฟ
แสดงสถานะ

 - อุณหภูมิ > 60 
๐ C
 และระยะห่างจากสารไวไฟ  < 1 เมตร 

 - Splatter ห่างจากสารไวไฟ < 5 เมตร

 - ไม่ต่อสายกราวด์  , ค่าโอห์ม ≥ 10  Ω
 - ปืนไฟฟ้าไม่ได้ต่อสายกราวด์ หรือช ารุด
 - อุปกรณ์/สารไวไฟที่เคลื่อนย้ายไม่ต่อสายกราวด์
 - คนไม่กราวด์ : ชุด, รองเท้า, มือ 
    (เฉพาะ  Booth, Mixing, Storage)
 - มีอุปกรณ์ที่ไม่กราวด์ (พลาสติก,กระดาษ) ในพื้นที่เก็บสาร
ไวไฟในระยะ ≤ 1m.

 - ชนิดธรรมดา ในระยะห่างจากสารไวไฟ  < 1 เมตร
 - ชนิดกันระเบิด ในระยะห่างจากสารไวไฟ แนวดิ่ง  < 60 cm. ,
 แนวระดับ < 100 cm.

 - ไม่มีที่ครอบ,ช ารุด

วัตถุติดไฟ/

เชื้อเพลิง

 - ปริมาตร > 0.5 m3

Rank B Rank C

 - อุณหภูมิ < 60 
๐ C
 และระยะห่างจากสารไวไฟ  < 1 เมตร 

 - อุณหภูมิ < 60 
๐ C
 และระยะห่างจากสารไวไฟ  < 1 เมตร  

 - Splatter ห่างจากสารไวไฟ 5 - 10 เมตร

 - ชนิดกันระเบิด ในระยะห่างจากสารไวไฟ 
   60 - 100 cm.

 - ระยะห่างจากสารไวไฟ > 1 เมตร (ไม่สนใจอุณหภูมิ)

 - ปืนไฟฟ้า ที่มีแหล่งก าเนิดไฟฟ้าอยู่แยกจากปืน และมีไฟ
แสดงสถานะ

 - ระยะห่างจากสารไวไฟ > 1 เมตร
 - Splatter ห่างจากสารไวไฟ  > 10 เมตร

 -  ชนิดกันระเบิด ในระยะห่างจากสารไวไฟ > 1 เมตร

 - ปริมาตร ≤ 0.5 m3

Rank B

Rank D

ระดับความรุนแรงของพื้นที่ (Level of Location serverity)

สารไวไฟและสารไม่ไวไฟ ปริมาตร < 5 ลิตร

(Such as General Area)
Rank c

Rank b

Rank a
(Such as Risk from Invisible Ignition area)

สารไวไฟและสารไม่ไวไฟ ปริมาตร  > 200 ลิตร

สารไวไฟและสารไม่ไวไฟ ปริมาตร 5-200 ลิตร

(Such as Risk from Visible Ignition area)

 - ปริมาตร ≤ 200 ลิตร

ระดับในการควบคุม (Level of Fire control priority)

 - ทุกปริมาตร
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ตารางท่ี ข-3 ผลประเมินความเส่ียงวิธีหลังคาโปร่งแสง 

 

แก๊ส ของเหลว ของแข็ง ของเหลว ของแข็ง ของเหลว ของแข็ง

สารไวไฟ ( จุดวาบไฟ ≤  70 ๐

C ) ; สี, ทินเนอร์,  Cemedine, 
NOX RUST, อื่นๆ

ของแข็งไวไฟ (จุดติด

ไฟ ≤ 100 ๐c, ของแข็งที่
ปนเป้ือนสารไวไฟ  )

สารไม่ไวไฟ ( จุดวาบไฟ >  70 ๐

C ) ; Sealer, PVC, จาระบี, อื่นๆ

ของแข็งไม่ไวไฟ  ; กระดาษ
,พลาสติก, ไม้, ผ้า, ฝุ่น

สารไม่ไวไฟ ( จุดวาบไฟ >  70 
๐C ) ; Sealer, PVC, จาระบี, อื่นๆ

ของแข็งไม่ไวไฟ  ; กระดาษ
,พลาสติก, ไม้, ผ้า, ฝุ่น

หลังคาโปร่งแสง
หลอดไฟ

แหล่งความร้อน/สะเก็ดไฟ

หลอดไฟ

อุปกรณ์ไฟฟ้า

แหล่งความร้อน/สะเก็ดไฟ

แหล่งความร้อน/สะเก็ดไฟ

ไฟฟ้าสถิตย์

หลอดไฟ

อุปกรณ์ไฟฟ้า

Fire Control Priority Criteria

โอกาสในการเกิดไฟ (Fire Possibility)

อุปกรณ์ไฟฟ้า

Fire possibility Location serverity Level of Fire control priority

Rank D Rank : b Level Db
Rank : c Level Dc

Rank C Rank : a Level Ca
Rank : b Level Cb
Rank : c Level Cc

Rank B Rank : a Level Ba
Rank : b Level Bb
Rank : c Level Bc

Rank A Rank : a Level Aa
Rank : b Level Ab
Rank : c Level Ac

(ไม่สามารถดับเพลิงได้ใน 3 นาที)

(ไม่สามารถดับเพลิงได้ใน 1 - 3 นาที)

(ไม่สามารถดับเพลิงได้ใน 1 นาที)

(ไม่สามารถดับเพลิงได้ใน 30 วินาที)

แหล่งก าเนิดความร้อน

1)

2)

Rank A

Rank B

Rank C

 - ทุกปริมาตร  - ปริมาตร > 200 ลิตร

 - ทุกปริมาตร 

(ยกเว้นอุปกรณ์
ดับเพลิง)

 - อุณหภูมิ > 60 ๐ C และระยะห่างจากสารไวไฟ  < 1 เมตร
 - ปืนไฟฟ้า ที่มีแหล่งก าเนิดไฟฟ้าอยู่ท้ายปืน และไม่มีไฟ
แสดงสถานะ

 - อุณหภูมิ > 60 
๐ C
 และระยะห่างจากสารไวไฟ  < 1 เมตร 

 - Splatter ห่างจากสารไวไฟ < 5 เมตร

 - ไม่ต่อสายกราวด์  , ค่าโอห์ม ≥ 10  Ω
 - ปืนไฟฟ้าไม่ได้ต่อสายกราวด์ หรือช ารุด
 - อุปกรณ์/สารไวไฟที่เคลื่อนย้ายไม่ต่อสายกราวด์
 - คนไม่กราวด์ : ชุด, รองเท้า, มือ 
    (เฉพาะ  Booth, Mixing, Storage)
 - มีอุปกรณ์ที่ไม่กราวด์ (พลาสติก,กระดาษ) ในพื้นที่เก็บสาร
ไวไฟในระยะ ≤ 1m.

 - ชนิดธรรมดา ในระยะห่างจากสารไวไฟ  < 1 เมตร
 - ชนิดกันระเบิด ในระยะห่างจากสารไวไฟ แนวดิ่ง  < 60 cm. ,
 แนวระดับ < 100 cm.

 - ไม่มีที่ครอบ,ช ารุด

วัตถุติดไฟ/

เชื้อเพลิง

 - ปริมาตร > 0.5 m3

Rank B

Rank C

 - อุณหภูมิ < 60 ๐ C และระยะห่างจากสารไวไฟ  < 1 เมตร 

 - อุณหภูมิ < 60 
๐ C
 และระยะห่างจากสารไวไฟ  < 1 เมตร  

 - Splatter ห่างจากสารไวไฟ 5 - 10 เมตร

 - ชนิดกันระเบิด ในระยะห่างจากสารไวไฟ 
   60 - 100 cm.

 - ระยะห่างจากสารไวไฟ > 1 เมตร (ไม่สนใจอุณหภูมิ)

 - ปืนไฟฟ้า ที่มีแหล่งก าเนิดไฟฟ้าอยู่แยกจากปืน และมีไฟ
แสดงสถานะ

 - ระยะห่างจากสารไวไฟ > 1 เมตร
 - Splatter ห่างจากสารไวไฟ  > 10 เมตร

 -  ชนิดกันระเบิด ในระยะห่างจากสารไวไฟ > 1 เมตร

 - ปริมาตร ≤ 0.5 m3

Rank B

Rank D

ระดับความรุนแรงของพื้นที่ (Level of Location serverity)

สารไวไฟและสารไม่ไวไฟ ปริมาตร < 5 ลิตร

(Such as General Area)
Rank c

Rank b

Rank a
(Such as Risk from Invisible Ignition area)

สารไวไฟและสารไม่ไวไฟ ปริมาตร  > 200 ลิตร

สารไวไฟและสารไม่ไวไฟ ปริมาตร 5-200 ลิตร

(Such as Risk from Visible Ignition area)

 - ปริมาตร ≤ 200 ลิตร

ระดับในการควบคุม (Level of Fire control priority)

 - ทุกปริมาตร
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ตารางที่ ข-4 ผลประเมนิผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม  

I II III IV V
MSH-F-001 งานเป่าตะกอนดว้ยพดัลมระบายความช้ืน PAB-001-EA01  - ฝุ่นกากตะกอนน ้าเสีย 4 N - ไม่ควบคุม 2 1 1 3 2 - 20 2nd

PAB-001-EA02  - กล่ินเหม็นของกากตะกอน 2 N - ไม่ควบคุม 1 1 1 3 2 - 15 2nd
 - ส้ินเปลืองพลงังานไฟฟ้า 6 N ไม่ควบคุม 1 1 1 3 2 - 15 2nd

MSH-FH-002 งานเป่าตะกอนดว้ยพดัลมร้อน PAB-001-EA01  - ฝุ่นกากตะกอนน ้าเสีย 4 N - ไม่ควบคุม 2 1 1 3 2 - 20 2nd
PAB-001-EA02  - กล่ินเหม็นของกากตะกอน 2 N - ไม่ควบคุม 1 1 1 3 2 - 15 2nd

 - ส้ินเปลืองพลงังานไฟฟ้า 6 N ไม่ควบคุม 1 1 1 3 2 - 15 2nd
MSH-TR-003 งานตากตะกอนดว้ยหลงัคาโปร่งแสง PAB-001-EA01  - กล่ินเหม็นของกากตะกอน 2 N ไม่ควบคุม 0 1 1 0 2 - 4 3nd

 

หมายเหตุ : ความหมายของช่อง " ชนิดผลกระทบ "  =>  1.มลภาวะทางน ้า  ,  2.มลภาวะทางอากาศ  ,  3.ปนเป้ือนสู่ส่ิงแวดลอ้ม  ,  4.ของเสียสู่ส่ิงแวดลอ้ม  ,  5.ก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญ  ,  6.การใชท้รัพยากรธรรมชาติ

                                   
       

   
         

   
     

  

  
    

   
  

                    
             

     

                                 

    
   

     

   
   

   
                 

               

                 

      
               

            
       

                         

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

วิธีวิเคราะห์หาค่าความช้ืนในตะกอน 
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การหาค่าความชืน้ในกากตะกอนน า้เสีย 

โดยวิธีมาตรฐาน ASTM 2216-98 

 

 

1.หลักการ 

การหาคา่ความชืน้ในกากตะกอนน า้เสีย ซึ่งมีลกัษณะคล้ายกบัดินหรือดินเหนียว ดงันัน้

การหาคา่ความชืน้ของตะกอนน า้เสีย จึงอ้างอิงวิธีการหาความชืน้ในดิน  ดินหากน ามาแยกดจูะ

พบวา่ก้อนดินท่ีปริมาตรหนึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 สว่นท่ีเป็นของแขง็ อากาศ และน า้ หากก้อนดิน

ดงักลา่วไมม่ีน า้อยู่แล้ว เรียกวา่ Dry soil หรือ ดินแห้ง แตถ้่าช่องวา่งของดินเตม็ไปด้วยน า้ เรียกวา่ 

“Saturated Soil หรือ ดินอ่ิมตวั ถ้าก้อนดินก้อนนัน้มนี า้ปนอยู่แตไ่มเ่ตม็เรียกวา่ “Unsaturated 

Soil” หรือดินไมอ่ิ่มตวั ซึ่งความสมัพนัธ์ของปริมาณน า้ อากาศและของแขง็ในดิน สามารถหา

ปริมาณความชืน้ในมวลดินได้จากความสมัพนัธ์กบัน า้หนกั (Weight –Weight Relationships) มี

ความสมัพนัธ์ระหวา่งน า้หนกัท่ีส าคญั เรียกวา่ Water Content ซึ่งมีสตูรในการหาคา่ดงันี ้

Water Content ,W% =  

 

 

 

เมื่อ 
Ww = น า้หนกัน า้ในดนิ (กรัม) 
Ws = น า้หนกัดินแห้ง (กรัม) 
W1 = น า้หนกักระป๋องดิน (กรัม) 
W2 = น า้หนกัตวัอย่างดินเปียก + กระป๋อง (กรัม) 
W3 = น า้หนกัตวัอย่างดินแห้ง + กระป่อง (กรัม) 

คา่ Water content หรือปริมาณน า้ในดิน ส าหรบัดินแห้งจะเป็น 0 ส าหรบัดินท่ีอ่ิมตวั 

อาจมีคา่มากกวา่ร้อยละ100  

Ww x100 

 Ws 

W2-W3       x100 

 W3-W1 
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2.วิธีหาความชื้น 

การทดสอบความชื้นของดินในทางปฏิบัติ สามารถหาความชื้นในดินได้จากการน า

ตัวอย่างดินท่ีมีขนาดน ้าหนักมากพอ (ขึ้นกับขนาดเม็ดดินแต่ละชนิด) ไปอบให้แห้งท่ีอุณหภูมิ 

105±5 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 18 - 24 ชั่วโมง (มาตรฐาน ASTM D 2216 98) จนดินแห้ง

และมีน ้าหนักคงท่ี แล้วคิดความชื้นของดินเป็นสัดส่วนต่อน ้าหนักดินแห้งเป็นเปอร์เซ็นต์ ดินท่ีมีเม็ด

ละเอียดจะมีความชื้นได้สูงกว่าดินท่ีมีเม็ดหยาบ เน่ืองจากดินเม็ดละเอียดมีพื้นท่ีเฉพาะ (Specific 

Surface) สามารถซึมซับน ้าได้มากกว่า 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดสอบ 

1. ตู้อบไฟฟ้า (Oven) 

มีขนาดปริมาตรพอเหมาะ มีชั้นตะแกรงส าหรับวางกระป๋องตัวอย่างดิน สามารถควบคุม

อุณหภูมิให้คงท่ีท่ี105±5 องศาเซลเซียส 

2. เคร่ืองชั่ง อ่านละเอียด 0.01 กรัม (Catalogue ELE) ส าหรับชั่งตัวอย่างไม่เกิน 100 กรัม 

อ่านละเอียด 0.1 กรัม ส าหรับชั่งตัวอย่าง 100-1000 กรัม และอ่านละเอียด 1 กรัม ส าหรับชั่ง

ตัวอย่างท่ีมีน ้าหนักมากกว่า  

3. กระป๋องใส่ตัวอย่างดินเป็นภาชนะรูปทรงกระบอก มีฝาปิดหรือไม่มีฝาปิดก็ได้ ท าจาก

โลหะกันสนิม เช่น อลูมิเนีย 

4.ตู้ดูดความชื้น ซึ่งบรรจุสารดูดความชื้น (Silica Gel) แบบแห้งแล้ว จะมีสีน ้าเงินเข้ม 

5. ถุงมือกันความร้อน 

6. ถาดใส่ตัวอย่าง 

7.ท่ีคีบตัวอย่าง 

 ขั้นตอนการหาความชื้น 

1.  ท าความสะอาดกระป๋องตัวอย่างกากตะกอน ตรวจสอบเบอร์กระป๋อง ชั่งน ้าหนัก

กระป๋อง (W1)  

2. เลือกตัวอย่างกากตะกอนท่ีเป็นตัวแทนในกองท่ีน าไปตากท่ีลานตากกากตะกอน ตักใส่

ภาชนะแล้วน ามาแบ่งใส่กระป๋องท่ีใช้ทดลอง จ านวนละ 3 ตัวอย่างในแต่ละวิธี 

3. ชั่งน ้าหนักตัวอย่างตะกอนเปียกรวมกับกระป๋อง (W2) ถ้าเป็นกระป๋องท่ีไม่มีฝาปิด 

(ต้องรีบชั่งตัวอย่างทันทีท่ีบรรจุตัวอย่างเสร็จ) 

4. น ากระป๋องตัวอย่างเข้าอบในตู้อบ ท่ีอุณหภูมิ 105±5 องซาเซลเซียส 

5. หลังอบตัวอย่างไว้ข้ามคืน (ประมาณ 18-24 ชั่วโมง) น ากระป๋องตัวอย่างดินออกจาก 
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ตู้อบ แล้วเปิดฝากระป๋อง น าตวัอย่างกระป๋องตวัอย่างไปใสไ่ว้ในตู้ดดูความชืน้ ทิง้ไว้ ประมาณ 1 
ชัว่โมง หรือทิง้ไว้จนเยน็ 

6. น ากระป๋องตวัอย่างท่ีเย็นแล้วขึน้ชัง่ เป็นน า้หนกัตวัอย่างดินแห้งรวมกระป๋อง (W3) 
จดบนัทึกน า้หนกัให้ถกูต้องตามเบอร์ 

 7. ท าการค านวณหาคา่ความชืน้จากสตูรข้างต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ภาพการทดลองและการวิเคราะห์หาค่าความช้ืน 
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ภาพท่ี ง-1 จดุเก็บตวัอย่างการทดลอง 

 

 
 

ภาพที่ ง-2 ภาพตวัอยา่งท่ีน าไปวิเคราะห์หาค่าความช้ืน 
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ภาพ ง-3 ตูอ้บ Oven ท่ีใชใ้นการอบตวัอยา่งหาค่าความช้ืน 
 

 
 

ภาพ ง-4  ตะกอนที่น าเขา้เตาอบที่ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18-24 ชม. 
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ภาพ ง-5  ตะกอนที่หลงัจากอบนาน 18-24 ชม. น าเขา้ตูดู้ดความช้ืนนาน 1 ชม. 
 

 

  
 

ภาพ ง-6  ภาพการชัง่น ้าหนกัตะกอนก่อนและหลงัอบ 
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ภาพ ง-7  ตะกอนที่ท  าการทดลอง 
 

 
 

ภาพ ง-8  ตะกอนทดลองวิธีพดัลมธรรมดา 
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ภาพ ง-9  ตะกอนทดลองวิธีพดัลมร้อน 

 

 
 

ภาพ ง-10  ตะกอนทดลองในหอ้งจ าลองวิธีหลงัคาโปร่งแสงใหม่ 
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ภาพที่ ง-11  การชัง่น ้าหนกัตะกอนหลงัการทดลอง 
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ภาพที ่ง-13 เคร่ืองมือวดัความเร็วลม 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ผลการทดสอบความแตกต่างทางสถิติ 
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ตารางที่ จ-1  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างวิธีพดัลมกบัวิธีปกติ(หลงัคาโปร่งแสงเก่า) 

 
 

 

ตารางที่ จ-2 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างวิธีพดัลมร้อนกบัวิธีปกติ(หลงัคาโปร่งแสงเก่า) 
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ตารางที่ จ-3 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างวิธีหลงัคาโปร่งแสงใหม่กบัวิธีปกติ(หลงัคาโปร่งแสงเก่า) 
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ตารางที่ จ-4 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง 3 วิธีกบัวิธีปกติเดิม 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M ult ip le  Com par i sons

Dependent Variable:  EFFI

LSD

7.2281* 2.22710 .001 2.8308 11.6253

-2.9207 3.14960 .355 -9.1394 3.2981

-7.2281* 2.22710 .001 -11.6253 -2.8308

-10.1487* 3.14960 .002 -16.3674 -3.9300

2.9207 3.14960 .355 -3.2981 9.1394

10.1487* 3.14960 .002 3.9300 16.3674

(J) MAINMETH
พัดลมร้อน

หลงัคาโปรง่แสง

พัดลมธรรมดา

หลงัคาโปรง่แสง

พัดลมธรรมดา

พัดลมร้อน

(I) MAINMETH
พัดลมธรรมดา

พัดลมร้อน

หลงัคาโปรง่แสง

Mean

Difference

(I-J) Std.  Error Sig. Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval

The mean dif ference is s ignificant at the .05 level.*. 

AN OVA

EFFI

2759.255 2 1379.627 7.726 .001

29462.318 165 178.560

32221.572 167

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.
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ตารางที่ จ-5  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างความช้ืนของตะกอนก่อนการทดลองกบัประสิทธิภาพในการลด

น ้าหนกั 
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ตารางที่  จ-6 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างฤดูกาลกบัประสิทธิภาพในการลดน ้าหนกั 
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ตารางที่  จ-7 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างความช้ืนสัมพทัธ์อากาศกบัประสิทธิภาพในการลดน ้าหนกั 

 ANOVA 
 
EFFI  

  
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 5328.594 2 2664.297 15.769 .000 

Within Groups 31932.338 189 168.954     

Total 37260.931 191       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M ult ip le  Com par i sons

Dependent Variable:  EFFI

LSD

16.1171* 2.90649 .000 10.3838 21.8505

11.5063* 3.24956 .001 5.0962 17.9163

-16.1171* 2.90649 .000 -21.8505 -10.3838

-4.6109* 2.21987 .039 -8.9898 -.2320

-11.5063* 3.24956 .001 -17.9163 -5.0962

4.6109* 2.21987 .039 .2320 8.9898

(J) RH2
ความชื้ นสัมพัทธป์านกลาง

ความชื้ นสัมพัทธส์งู

ความชื้ นสัมพัทธต์ า่

ความชื้ นสัมพัทธส์งู

ความชื้ นสัมพัทธต์ า่

ความชื้ นสัมพัทธป์านกลาง

(I) RH2
ความชื้ นสัมพัทธต์ า่

ความชื้ นสัมพัทธป์านกลาง

ความชื้ นสัมพัทธส์งู

Mean

Difference

(I-J) Std.  Error Sig. Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval

The mean dif ference is s ignificant at the .05 level.*. 
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ตารางที่  จ-8 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดบัพดัลมธรรมดา 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M ult ip le  Com par i sons

Dependent Variable:  EFFI

LSD

-.3507 3.83631 .927 -8.0039 7.3026

-.8518 3.83631 .825 -8.5050 6.8015

.3507 3.83631 .927 -7.3026 8.0039

-.5011 3.83631 .896 -8.1543 7.1521

.8518 3.83631 .825 -6.8015 8.5050

.5011 3.83631 .896 -7.1521 8.1543

(J) METHODNO
2.00

3.00

1.00

3.00

1.00

2.00

(I) METHODNO
1.00

2.00

3.00

Mean

Difference

(I-J) Std.  Error Sig. Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval
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ตารางที่  จ-9 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดบัพดัลมร้อน 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

No. สมมติฐาน วิธีทดสอบ ผลค่า Sig. สรุป 

1 
วิธีพดัลมธรรมดากบัวิธีปกติ(หลงัคาโปร่งแสงเก่า) 
มีประสทิธิภาพแตกต่างกนั T-test 0.001 แตกต่างกนั 

2 
วิธีพดัลมร้อนกบัวิธีปกติ(หลงัคาโปร่งแสงเก่า) มี
ประสทิธิภาพแตกต่างกนั T-test 0.345 ไม่แตกต่างกนั 

3 
วิธีหลงัคาโปร่งแสงใหม่กบัวิธีปกติ(หลงัคาโปร่ง
แสงเก่า) มีประสทิธิภาพแตกต่างกัน T-test 0.001 แตกต่างกนั 

4 
วิธีพดัลม พดัลมร้อน และหลงัคาโปร่งแสงมี
ประสทิธิภาพแตกต่างกนั ANOVA 0.001 แตกต่างกนั 

5 
ระดบัความเร็วลมที่แตกต่างกนั มีประสทิธิภาพใน
การลดน า้หนักแตกต่างกนั ANOVA 0.975 ไม่แตกต่าง 

6 
ระยะเวลาการให้ความร้อนที่แตกต่างกนั มี
ประสทิธิภาพในการลดน า้หนกัแตกต่างกนั ANOVA 0.912 ไม่แตกต่าง 

7 
ความชืน้ของตะกอนก่อนการทดลอง ที่แตกต่างกนั 
ท าให้ประสทิธิภาพในการลดน า้หนกัแตกต่างกนั ANOVA 0.000 แตกต่างกนั 

8 
ช่วงที่มีฝนและไม่มีฝนตก มีประสทิธิภาพในการลด
น า้หนกัแตกต่างกนั T-test 0.039 แตกต่างกนั 

9 
ความชืน้สมัพทัธ์ที่แตกต่างกนั ท าให้ประสทิธิภาพ
ในการลดน า้หนกัแตกต่างกนั ANOVA 0.000 แตกต่างกนั 
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