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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้เปนการศึกษาเร่ืองการหาปริมาตรของบอกักเก็บโมลาส เพื่อหาปริมาตรของโมลาสท่ีสามารถ 

กักเก็บไดโดยไดคาท่ีถูกตองมากท่ีสุด โดยใชโปรแกรม Auto CAD สรางรูปจำลองจากขอมูลการสำรวจ และหาปริมาตร 

พรอมเปรียบเทียบกับปริมาตรโมลาสจริงและทำการสรางมาตรวัด ผลการศึกษาพบวาปริมาตรจากการคำนวณกับ

ปริมาตรจริง ตางกันอยูท่ีประมาณ 1.3 เปอรเซ็นต (นอยกวา300ตัน) และปริมาตรท่ีไดใกลเคียงตามปริมาตรจริง       

ท่ีระดับความลกึ 2.82 เมตร 

 

คำสำคัญ : โมลาส, ปริมาตร 

 

Abstract 
The object of this research is to study the retention pond for the volume of molasses. 

To find the volume of molasses that can keep up with the most correct. Using Auto CAD 
Creating a replica of survey data and compare it with the volume and the volume of 
molasses and create a real gauge. The results showed that the volume of calculations with 
real volume. Difference is about 1.3 percent (less than 300 tonnes) and volume was close to 
the actual volume of 2.82 meters depth. 
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บทนำ 

ในปจจุบันประเทศไทยมีการเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจมากข้ึน สงผลใหประชากรในประเทศมีความ

เจริญทางดานเศรษฐกิจมากข้ึนไปดวย และเมื่อมีความเจริญมากข้ึนอัตราการใชพลังงานก็เพิ่มมากข้ึนดวย          

ซึ่งพลังงานเชื้อเพลิงเปนปจจัยหลักและเมื่อมีความตองการใชพลังงานเชื้อเพลิงเพิ่มมากข้ึนก็จะตองมีการผลิต

เชื้อเพลิงเพิ่มมากข้ึน แตดวยเหตุท่ีวาประเทศไทยมีปริมาณการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงไดนอยจึงตองเกิดการนำเขา

น้ำมันจากตางประเทศ ซึ่งก็จะสงผลใหราคาน้ำมันเชื้อเพลิงมีราคาสูงข้ึน ดังนั้นเพื่อใหเกิดสภาพคลองในการใช

เชื้อเพลิงข้ึนจึงไดมีการวิจัยและพัฒนานำเอาวัตถุดิบจากธรรมชาติบาง หรือการน้ำเอาผลผลิตท่ีเหลือจากโรงงาน

อุตสาหกรรมบางก็ดี นำมาปรับปรุงและพัฒนาใหเกิดเปนพลังงานทดแทนข้ึน เชน การนำน้ำกากสาหรือน้ำโมลาสท่ี

เหลือจากกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายมาเขาสูกระบวนการหมักแลวกลั่นออกมาเปน ”เอทานอล” ซึ่งสามารถ

นำไปเปนสวนผสมของของน้ำมันเชื้อเพลิงได ซึ่งก็จะสามารถลดปริมาณการนำเขาของน้ำมันเชื้อเพลิงจาก

ตางประเทศไดสวนหนึ่ง ในการผลิตเอทานอลในปจจุบันสวนใหญจะใชกากน้ำตาลหรือน้ำโมลาสเปนวัตถุดิบในการ

ผลิต แตน้ำโมลาสท่ีนำมาใชในกระบวนการผลิตนั้นมีคาความถวงจำเพาะท่ีสูง(อยูท่ีประมาณ 1.4%) ซึ่งทำใหสงผล

กระทบในเร่ืองของการจัดเก็บและการน้ำไปใช โดยเฉพาะการตรวจนับปริมาณท่ีนำไปใชในแตละวัน ซึ่งเปนปญหา

มากในการตรวจนับ สงผลใหการตัดยอดปริมาณการใชไมตรงกับความเปนจริง โดยทางคณะผูจัดทำไดมีแนวคิดท่ีจะ

แกปญหาโดยการคิดหาวิธีท่ีจะหาปริมาตรของน้ำโมลาสท่ีเก็บ หรือบรรจุไวในภาชนะท่ีมีรูปทรงหลายเหลี่ยมใหมี

คาท่ีใกลเคียงกับความเปนจริงมากท่ีสุดหรือถูกตองมากท่ีสุด 

เนื่องจากในปจจุบันบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรย่ี จำกัด (มหาชน) เปนบริษัทผลิต “เอทานอล”ท่ีใชสำหรับ 

เปนเชื้อเพลิง โดยมีอัตรากำลังผลิตอยูท่ี 365,000 ลิตรตอวัน โดยใชกากน้ำตาล (โมลาส) เปนวัตถุดิบในการผลิตโดย

ควบคุมคาความถวงจำเพาะของโมลาสอยูท่ี 1.30 % - 1.40 % เพื่อนำไปใชในกระบวนการผลิต ซึ่งในการผลิตในแต

ละวันจะตองใชปริมาณโมลาสอยูท่ี 1,400 ตันตอวัน ทางบริษัทจึงมีความจำเปนอยางย่ิงท่ีจะตองมีการจัดหาพื้นท่ี 

หรืออุปกรณในการจัดเก็บกากน้ำตาล (โมลาส) ในลักษณะหรือในรูปแบบตางๆ เพื่อใชสามารถนำไปใชใหเพียงพอตอ

การผลิตในแตละวัน โดยในปจจุบันทางบริษัทไดมีการจัดเก็บกากน้ำตาล (โมลาส) ไวดวยกันสองรูปแบบคือ จัดเก็บใน

ถังเหล็กขนาดเสนผาศูนยกลาง 31 เมตร จำนวน 2 ถังและจัดเก็บใบบอกักเก็บจำนวน 1 บอ ซึ่งในความจุของถังแต

ละถังสามารถจัดเก็บกากน้ำตาล (โมลาส) ได 8,000 ตันตอถัง และในบอกักเก็บสามารถกักเก็บได 21,000 ตันตอบอ  

แตในปจจุบันในการนำกากน้ำตาล (โมลาส) จากบอกักเก็บไปใชในกระบวนการผลิตในแตละวันไมสามารถ

บอกปริมาณท่ีแนนอนและถูกตองได สืบเนื่องมาจากรูปทรงของบอกักเก็บมีลักษณะเปนแบบรูปทรงหลายเหลี่ยม 

จึงทำใหยากตอการคำนวณหารปริมาตรในบอไดเพราะวาถาไมสามารถบอกปริมาณของวัตถุดิบท่ีถูกตองได ก็จะทำ

ใหไมสามารถคำนวณหาตนทุนในการผลิตท่ีแนนอนได 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาหาแนวทางในการหาปริมาตรของโมลาสในบอกักเก็บ 

2. เพื่อศึกษาหาวิธีการคำนวณหาปริมาตรของโมลาสใหถูกตองมากท่ีสุด 
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ขอบเขตการวิจัย 

1. ทำการศึกษาหาวิธีการคำนวณหาปริมาตรของโมลาสในบอเก็บวาวิธีคำนวณแบบใดจะไดคาท่ีใกลเคียง

กับความเปนจริงมากท่ีสุด 

2. ทำการศึกษาหาจุดหรือตำแหนงท่ีใชติดต้ังมาตรวัดเพื่อใชเปนแนวทางในการหาปริมาตรของโมลาสใน

บอเก็บใหไดคาท่ีใกลเคียงกับความเปนจริงมากท่ีสุด 

 3. ทำการเปรียบเทียบระหวางวิธีการคำนวณจากทฤษฏีกับวิธีการคำนวณจากแบบโดยใชคาพิกัดท่ีเก็บ

ขอมูลจากพื้นท่ีจริงมาหาขอสรุปวาวิธีการแบบใดจะไดคาท่ีใกลเคียงความเปนจริงมากท่ีสุด 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทำใหสามารถบอกปริมาณการใชโมลาสตอคร้ังไดตรงหรือใกลเคียงกับความเปนจริงมากท่ีสุด 

2. ใชเปนแนวทางในการแกปญหากรณีท่ีเกิดปญหา ทางดานการหาปริมาตรของบอเก็บรูปแบบอื่นๆ ได 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 วิธีการสำรวจและการทำแผนที่ (Survey and Mapping) 

 การสำรวจเปนการหาตำแหนงท่ีแนนนอนของจุด โดยมีพิกัดกำกับ หรือเปนการหาระยะราบ ระยะด่ิงระหวาง

วัตถุหรือจุด การวัดวัดมุมราบ มุมสูง การวัดระยะและทิศทาง (Direction) ของเสนนั้น คาท่ีวัดไดจากการสำรวจจะ

นำมาคำนวณหารระยะจริง มุม ทิศทาง ตำแหนง คาระดับ เนื้อท่ี และปริมาตร คาท่ีไดจะนำไปสรางเปนแผนท่ี  

1. การทำวงรอบปด (Closed Traverse) 

วงรอบปดเปนวงรอบท่ีทำเปนวงจรหมุดเร่ิมตนและบรรจบจะเปนหมุดเดียวกัน และจุดออกจะตองเปนหมุด

หลักฐานคูหรือหมุดท่ีมีคาพิกัดอางอิง (Azimuth mark) วงรอบปดสามารถตรวจสอบมุมท่ีทำการรังวัดได และคำนวณ

พิกัดฉากตรวจสอบความผิดของการรังวัดมุมและระยะได โดยการทำวงรอบปดบอโมลาส จะใชการวัดมุมภายใน 

2. อุปกรณที่ใชทำวงรอบปด 

2.1 กลองวัดมุม (Total Station) 

   2.2 เปาเล็ง (Prism) 

   2.3 วิทยุติดตอ (Walki talki) 

   2.4 แบตเตอร่ีเสริม 

   2.5 ดินสอ,สมุดสนาม 

   2.6 เทปวัดระยะ 

   2.7 ลูกด่ิง 

3. ข้ันตอนการทำวงรอบปด 

  3.1 วัดระยะ จากหมุดถึงหมุด รอบบอโมลาส  

  3.2 วัดมุมระหวางระยะท่ีเชื่อมกัน 

 3.3 วัดภาคทิศ(Azimuth) 

  3.4 จดขอมูลดิบลงสมุดภาคสนาม 
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รูปที่ 1 การรังวัดมุมและระยะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 จดขอมูลดิบลงสมุดภาคสนาม 

 

4. การทำระดับ (Levelling) 

การระดับเปนการหาความสัมพันธของความสูงหรือหาคาระดับ (Elevation) ของจุดตางๆ หรือวัตถุใดๆ

บนพื้นโลก ซึ่งการหานั้นจะอยูในแนวระนาบด่ิง (Vertical Plane) 

4.1 อุปกรณท่ีใชทำระดับ 

4.2 กลองวัดมุม (Total Station) 
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4.3 เปาเล็ง (Prism) 

4.4 วิทยุติดตอ (Walki talki) 

4.5 แบตเตอร่ีเสริม 

4.6 ดินสอ,สมุดสนาม 

4.7เทปวัดระยะ 

4.8 ลูกด่ิง 

5. ข้ันตอนการทำวงรอบปด 

5.1 ต้ังกลองเพียงจุดเดียว  

5.2 สองคา BM โดยใชเปาเล็ง (Prism) แลวจดบันทึก  

5.3 สองคา FS ท่ีจะเก็บระดับ (จุดเดียวกับท่ีเราทำวงรอบปด) โดยใชเปาเล็ง (Prism)  

6. การทำแผนที่ (Mapping) 

การทำแผนท่ี เปนแผนท่ีท่ีแสดงระดับความลึก ขนาดกวาง ยาว ของบอโมลาสเก็บกักรายละเอียดตางมีภาคทิศ 

ซึ่งเราทราบคาพิกัดจุดจากการทำวงรอบปด และการทำระดับ ใชโปรแกรม Auto Cad การเขียนแผนท่ี ดังรูปท่ี 3 

 

รูปที่ 3 การเขียนแผนที่โดยใช โปรแกรม Auto cad 
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ผลการทดลองและวิเคราะหขอมูล 

ผลสำรวจและการทำแผนที่(Survey and Mapping) 

1. นำขอมูลท่ีไดจากการสำรวจภาคสนาม มาคำนวณหาคาพิกัดท่ีถูกตอง โดยใชโปรแกรมคำนวณ วงรอบปด 

(Microsoft Excel 2010) 

ตารางที่ 1 วงรอบปดรอบบอโมลาส ช้ันที่ 1  

 

ตารางที่ 2 วงรอบปดรอบบอโมลาส ช้ันที่ 2 

 

268



ตารางที่ 3 วงรอบปดรอบบอโมลาส ช้ันที่ 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 4 วงรอบปดรอบบอโมลาส ช้ันที่ 4  
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สรางรูปจำลองดวยโปรแกรม Auto CAD ในระบบ 3 มิติ  

 ในการวิจัยนี้จะทดลองสรางรูปจำลองของบอดวยโปรแกรม Auto CAD ในระบบ 3 มิติ โดยทดลองสราง

รูปจำลอง 2 แบบ คือการสรางรูปตัดตามความกวางของบอโดยแบงออกเปนหาหนาตัดตามรูปประกอบท่ี 1 และ

แบบท่ีสองโดยการสรางรูปตัดตามความยาวของบอ โดยการแบงหนาตัดออกเปนสามหนาตัด ตามรูปประกอบท่ี 2 

แลวนำมาทำการหาปริมาตรแลวเปรียบเทียบกันระหวางสองแบบวาแบบใด จะไดคาปริมาตรท่ีใกลเคียงกับความ

เปนจริงมากท่ีสุดแลวจึงนำวิธีนั้นมาทำการหาปริมาตรในแตละระดับความลึกของบอตามท่ีตองการทราบตอไป 

วิธีการสรางรูปจำลองบอแบบ 5 หนาตัด  

 ในการสรางรูปจำลองของบอแบบวิธีการข้ึนรูปโดยการสรางหนาตัดแบบ 5 หนาตัดในเบ้ืองตนผูท่ีจะศึกษา

หรือใชวิธีนี้จะตองมีความรูและความเขาใจในงานเขียนแบบท้ังในระบบระนาบและระบบสามมิติเปนอยางดี เพราะถา

ไมมีความรูทางดานงานเขียนแบบก็จะไมสามารถใชวิธีนี้มาหาปริมาตรในบอได เนื่องจากมีข้ันตอนท่ียุงยากและซับซอน

มากและจะตองมีความเขาใจในระบบมิติจริงๆ ซึ่งในท่ีนี้จะอธิบายถึงวิธีการสรางรูปจำลองของบอเพียงสั้นๆดังนี้ 

 ลำดับแรกจะตองนำขอมูลท่ีไดจากการสำรวจพื้นท่ีจริงมาเขียนแบบในระระนาบ หรือระบบสองมิติกอน

โดยเขียนแบบแยก Section ตามท่ีตองการและเมื่อไดภาพตัดในแตละสวน (Section) แลวจึงนำขอมูลท่ีเขียนข้ึน 

ในโปรแกรม “Auto CAD” ระบบสองมิตินั้นมาทำการสรางรูปจำลองในระบบสามมิติในโปรแกรม “Auto CAD”

อีกคร้ังหนึ่ง โดยใชคำสั่งสรางเสน “Polyline” เพื่อสรางภาพตัดตามรูปภาพประกอบ 

 

 
 

รูปที่ 4 การข้ึนรูปตัดแบบ 5 หนาตัด\ 
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รูปที่ 5 การข้ึนรูปตัดตามความยาวบอ 

 

วิธีการคำนวณหาปริมาตร 

 การคำนวณหาปริมาตรโดยการข้ึนรูปบอเปนรูปสามมิติในโปรแกรม Auto CAD แลวทำการตัดรูปตาม

แนวแกน Z ทีละระดับตามความลึกท่ีตองการตามรูปท่ี3 และเมื่อไดรูปตัดตามคาระดับความลึกท่ีตองการแลวใช

คำสั่ง MASSPROP ในการโปรแกรม Auto Cad เพื่อทำการประมวลผลการคำนวณโดยจะไดคาออกมาเปนหนวย

ลูกบาศกเมตร ดังรูปท่ี 7 

 

 
 

รูปที่ 6 ข้ันตอนการตัดช้ินงานเพ่ือหาคำนวณหาปริมาตร 
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รูปที่ 7 กราฟแสดงการเปรียบเทียบปริมาตรโมลาส 

 

บทสรุป 

จากผลการทดลองการศึกษาการสรางรูปจำลองบอเก็บโมลาสในโปรแกรม Auto CAD แลวใหโปรแกรม 

Auto CAD คำนวณหาปริมาตรของบอเก็บโมลาสแลวไดขอสรุปดังนี้ 

ในการปริมาตรของรูปทรงท่ีมีรูปทรงแบบหลายเหลี่ยมนั้น สามารถหาคาปริมาตรไดดวยกันหลายวิธี                

แตจากการศึกษาทดลองแลวพบวาในแตละวิธีก็มีขอดีและขอเสียท่ีแตกตางกันไปแลว แตวาจะนำไปใชกับอะไร             

แตในท่ีนี้ตองการทราบคาของปริมาตรโมลาสในบอเก็บเทานั้นจึงไดทำการ  

จากการศึกษาแลวพบวาการหาปริมาตรของบอท่ีมีรูปทรงหลายเหลี่ยมนั้น สามารถหาคาท่ีไดละเอียดและ

ใกลเคียงกับความเปนจริงมากท่ีสุดคือ วิธีการสรางรูปจำลองข้ึนโดยใชโปรแกรมเขียนแบบออโตแคทมาชวยในการ

สรางรูปและคำนวณหาปริมาตร (ตามรายละเอียดในบทท่ี 4) ซึ่งจะเห็นไดวาจะไดคาปริมาตรท่ีใกลเคียงมากท่ีสุด

และสามารถนำไปใชงานไดจริง 

 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

การหาปริมาตรในบอท่ีมีรูปทรงหลายเหลี่ยม โดยการใชโปรแกรมออโตแคทมาชวยในการคำนวณหานั้น   

ผูท่ีใชจะตองทำการเก็บขอมูลพื้นท่ีใหละเอียดท่ีสุด เพื่อนำขอมูลมาใชประกอบในการสรางรูปจำลองแลวคำนวณหา

ปริมาตร ซึ่งถามีการเก็บขอมูลไดละเอียดมากเมื่อทำการสรางรูปจำลองในโปรแกรมออโตแคทแลว ผลการคำนวณ

หารปริมาตรท่ีไดก็จะมีคาท่ีใกลเคียงกับความเปนจริงหรือไดคาท่ีถูกตองมากท่ีสุด 
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