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       งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค  เพื่อศึกษาการประเมินและการลดการปลดปลอยกาซ
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การปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ของเครื่องถายเอกสารริโกจํานวน 3 รุน   ซึ่งมีอยูเปน
จํานวนมากในประเทศไทย    การวิจัยนี้จะนําเอาวัสดุท่ีใชงานในเคร่ืองถายเอกสารมาคัดแยก
ประเภทและนํ้าหนักแลวคํานวณกลับเพื่อหาคาการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด โดย
พิจารณาตลอดอายุการใชงานของเครื่อง  จากนั้นจะหามาตรการในการลดการปลดปลอย
กาซคารบอนไดออกไซด  โดยวิธีการคัดเลือกวัสดุท่ีสามารถนํากลับมาใชใหม (Recycle)   เพื่อลด
การปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากการขึ้นรูปวัสดุ และวิธีการใชวัสดุที่มีพลังงานใน
การขึ้นรูป (Embody Energy) ต่ํา ทดแทนวัสดุท่ีมีคาพลังงานในการข้ึนรูปสูง จากการศึกษาพบวา
ตลอดอายุการใชงานของเคร่ืองถายเอกสารริโกที่มีอยู ทั ้งหมดในประเทศไทย จะพบวามีการ
ปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 174,077.445 + 237.867 KgCO2 และการนําวัสดุกลับมาใช
ใหมจะสามารถลดการปลดปลอยลงได   49,635.110 + 102.380 KgCO2 และการเลือกใชวัสดุ
ทดแทนจะสามารถลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดได 5,243.573+ 47.840 KgCO2 
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aaaaaaaaThe Objective of this research was to assess the CO2 emission from the 
consumption of Ricoh copy machine’s spare part and to reduce the amount of CO2 
emission. Three models of Ricoh copy machine that have a highest consumers in 
Thailand was selected to study. All parts of the copy machine were classified a type 
of materials and weighed. These data would be calculated for the value of CO2 
emission throughout a life cycle of machine. The result showed that using of recycle 
materials can decrease CO2 emission from spare parts consumption. Selection of 
materials that have a low embody energy instead of a higher one was recommended. 
The research showed that the spare part consumption of 10,160 unit of Ricoh copy 
machine in Thailand emit 174,007.445 + 237.867 kgCO2 throughout their service 
lifetime. Using of recycle material can reduce CO2 emission of 49,635.110 + 102.380 
kgCO2 and using of alternative material, that have low embody energy consumption, 
can reduce CO2 emission of  5,243.573 + 47.840 KgCO2    
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บทท่ี1 
บทนํา 

 
1. ความเปนมาและความสําคัญ 
                    ปจจุบันสภาวะของโลกเราเกิดการเปล่ียนแปลงแบบที่หลายคนไมเคยพบมากอนส่ิงท่ี
ไมเคยเกิดข้ึน  ท่ีแหงหนึ่ง ก็เกิดข้ึน เชน อากาศท่ีรอนข้ึนหรืออากาศท่ีเย็นลงมาก แบบท่ีทุกๆ 
ประเทศบนโลกน้ีไมเคยพบมากอนก็ไดพบกับเหตุการณนั้น ธรรมชาติท่ีเปล่ียนแปลงไป อาจเปน
เพราะความไมสมดุล ของส่ิงตางๆ บนโลกน้ี ทําใหมนุษยเราเร่ิมคิดใหความสนใจกับส่ิงตางๆ ท่ี
เกี่ยวกับธรรมชาติบนโลกใบนี้มากข้ึน โดยในบรรยากาศของโลกประกอบดวย กาซไนโตรเจน 
78%  กาซออกซิเจน 21%  กาซอารกอน 0.9% นอก6จากน้ันเปน ไอน้ํา กาซคารบอนไดออกไซด
จํานวนเล็กนอย แมวาไนโตรเจน ออกซิเจน และอารกอน จะเปนองคประกอบหลักของบรรยากาศ 
แตก็ มิไดมี อิทธิพลตออุณหภูมิของโลกในทางตรงกันขาม  กาซโมเลกุลใหญ  เชน  ไอน้ํ า 
คารบอนไดออกไซด  มีเทน ไนตรัสออกไซด และโอโซน แมจะมีอยูในบรรยากาศเพียงเล็กนอย
รวมกันไมถึง 1 % แตมีความสามารถในการดูดกลืนรังสีอินฟราเรด ทําใหอุณหภูมิพื้นผิวโลกอบอุน 
เหมาะแกการดํารงชีวิต เราเรียกกาซจําพวกนี้วา “กาซเรือนกระจก” (Greenhouse Gas) ดวย
คุณสมบัตินี้เองจึงทําใหอุณหภูมิของโลกเปล่ียนแปลงไปโดย เฉพาะกาชคารบอนไดออกไซด เปน
ปจจัยหลักของกาซเรือนกระจก ท่ีสงผลใหโลกรอน เปนอันดับตนๆ ของกาซเรือนกระจกท้ังหมด  
โดยธรรมชาติกาซคารบอนไดออกไซดเกิดข้ึนจากการหลอมละลายของหินปูน ซ่ึงโผลข้ึนมาจาก
ปลองภูเขาไฟ และการหายใจของส่ิงมีชีวิตเทานั้น   ภายหลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมเปนตนมา 
ไดมีการขยายตัวของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมและการใชพลังงานจากการเผาไหมเช้ือเพลิง
จํานวนมาก กอใหเกิดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดและกาซเรือนกระจกอื่นๆ เพ่ิมข้ึน  
สงผลใหสมดุลของพลังงานโลกเปล่ียนแปลงไปทําใหสภาพภูมิอากาศเปล่ียนแปลงมากข้ึน  
อุณหภูมิของโลกจึงรอนข้ึน   
                    ดังนั้น เราทุกคน ท่ีอยูบนโลกใบน้ี ในฐานะผูใชทรัพยากรตางๆ เพ่ือดํารงชีวิต ก็ควรมี
สวนรวมในการรักษาโลกของเราใหอยูไดยาวนาน ตราบนานเทานาน ผูวิจัยจึงขอใชรายงานนี้ เปน
สวนหน่ึงท่ีจะแนะนําเพื่อชวยลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด โดยการวิจัยการเลือกใช
วัสดุในอุตสาหกรรมช้ินสวนเคร่ืองถายเอกสาร 
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                    1.1 วัตถุประสงค 
                                 1.1.1 เพื่อประเมินปริมาณ คารบอนไดออกไซด ท่ีปลดปลอย จากการใช 
ช้ินสวนเคร่ืองถายเอกสารแบบเดิม 
                                 1.1.2 เพื่อศึกษาแนวทางในการ ลดการปลดปลอยคารบอนไดออกไซด โดย
การเลือกใชวัสดุ ท่ีลดการปลอยคารบอนไดออกไซดสําหรับใชในการผลิตช้ินสวนเคร่ืองถาย
เอกสาร  
                    1.2  สมมุติฐาน การสรางวัสดุอุปกรณใดๆนั้นกอนท่ีจะผลิตออกมาเปนช้ินสวนตางๆ
ไดแลวนํามาใชประโยชนนั้น จะตองผานการเผาพลาญพลังงานไมทางใดก็ทางหนึ่ง เชน เส้ือยืด ท่ี
เราสวมใสกันอยูนั้น กวาจะมาเปนเส้ือใหเราใสก็ตองผานกระบวนการผลิตหลายข้ันตอนสูญเสีย
พลังงาน ไฟฟา น้ํา น้ํามัน และอ่ืนๆ มากมาย ฉะนั้น ไมวาเราจะผลิตอะไรขึ้นมาใชงานก็ลวน 
แลวแตมีสวนรวมในการปลดปลอยกาชเรือนกระจกเชนกัน ดังนั้นการเลือกใช วัสดุท่ีเหมาะสม ก็
จะสามารถ ชวยลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกออกสูบรรยากาศได สําหรับอุตสาหกรรมเคร่ือง
ถายเอกสาร ก็ควรมีศักยภาพในการปลดปลอย คารบอนไดออกไซดได โดยการเลือกใชวัสดุท่ี
เหมาะสมเชนกัน 
                     1.3 ขอบเขตการศึกษา 
                               1.3.1 ศึกษาในเคร่ืองถายเอกสารริโก 3 รุน ดังนี้ MP2000LE, AF1113 และ
MP1500 
                                 1.3.2 การศึกษา กําหนดเฉพาะชิน้สวนในการบํารุงรักษา (Spare Part) เทานั้น 
                     1.4 ข้ันตอนการศึกษา 
                                 1.4.1 ศึกษาความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
                                 1.4.2 ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกีย่วของ 
                                 1.4.3 จัดเก็บและรวบรวมขอมูล 
                                 1.4.4 วิเคราะหขอมูล  
                                 1.4.5 สรุปผลการวิจัย 
                                 1.4.6 นําเสนอผลงานวิจัย 
                                 1.4.7 จัดทําบทความวิจัย 
                     1.5 ระยะเวลาในการศึกษา 
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ตารางท่ี 1 ระยะเวลาในการศึกษา 
 ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

ศึกษาความเปนมาและความสําคัญ       

ศึกษาทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวของ       

จัดเก็บและรวบรวมขอมูล       

วิเคราะหขอมูลพรอมสรุปผลการวิจัย       

นําเสนอผลงานวิจยั       

จัดทํารูปเลมวทิยานิพนธ       

  
                     ในชวงเดือนกันยายน ศึกษาความเปนมา และความสําคัญ ในชวงเดียวกันจนถึง 
กลางเดือนตุลาคม ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของตางๆ เกี่ยวกับการลดสารเรือนกระจก ในขณะเดียวกันก็
จัดเก็บรวบรวมขอมูลไปพรอมๆกัน จนถึงส้ินเดือนตุลาคม ในชวงตนเดือนตุลาคม จนถึง ส้ินเดือน
ธันวาคม ทําการวิเคราะหขอมูลท้ังหมดแลวนํามาสรุปผลการวิจัย ไดผลอยางไร และในชวง 
เดียวกันนี้ นําเสนอผลงานวิจัยตอคณะกรรมการมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร 
ตลอดจนส้ินเดือนกุมภาพันธจัดทํารูปเลมวิทยานิพนธ 
                     1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
                                 1.6.1ทราบปริมาณคารบอนไดออกไซดท่ีปลดปลอยออกมาในการผลิต
ช้ินสวนเคร่ืองถายเอกสารแบบเดิม  
                                 1.6.2 เพื่อชวยลดการปลดปลอยคารบอนไดออกไซดท่ีมีผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม 
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บทท่ี 2 
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
1. ทฤษฎีโลกรอน 
                     โลกรอน คือ การเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิโลกไปในทิศทางเพ่ิมข้ึน  เชน โลกจากเดิม
อุณหภูมิ 20  องศา เพิ่มข้ึนเปน 25 องศา หมายถึงอุณหภูมิเพิ่มข้ึน 5 องศา หรือรอนข้ึน 5 องศา
นั้นเอง ในสภาพความจริงแลวโลกไมไดรอนข้ึน 5 องศาอยางท่ีกลาว ปจจุบันอุณหภูมิโลก
เปล่ียนไปเพียง 0.74 องศา + 0.18 องศา(Climate Change:2007) เทานั้น โลกจึงเกิดการเปล่ียนแปลง
ทางธรรมชาติหลายเหตุการณ  เชน น้ําทวม  แผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด พายุเฮอริเคน และอ่ืนๆ 
เดิมเหตุการณภัยทางธรรมชาติจะเกิดข้ึนตามปรกติ 1 ป เกิดข้ึน 1 คร้ัง แตภายหลังอุณหภูมิของโลก
เพิ่มข้ึนเหตุการณภัยธรรมชาตินี้จึงเกิดข้ึนจํานวนถ่ีข้ึน ทําใหประชากรโลกไดรับผลกระทบแบบตั้ง
ตัวไมทันบอยคร้ัง ดวยเหตุนี้เองนักวิทยาศาสตรจึงพยายามคนหาสาเหตุของปญหาจนในท่ีสุดพบวา 
โลกรอนข้ึนเนื่องจาก การสะสมของกาซบางชนิดในช้ันบรรยากาศของโลกเพ่ิมข้ึนกาซจําพวกนั้น
ไดแก คารบอนไดออกไซด (CO2) มีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด (NO2) ไฮโดรฟูโอคารบอน 
(HFCS) เปอรฟลูโคคารบอน (CFCS) และ ซัลเฟอรเฮกซาฟลูโอโรด (SF6) เดิมทีในช้ันบรรยากาศ
ของโลกมีกาซหลายชนิดลอยอยูท่ัวไปแตเราไมสามารถมองเห็นไดดวยตา เชน ออกซิเจน ท่ีมนุษย
สูดเขาไปในรางกายแลวคายคารบอนไดออกไซดออกมาเปนวัฎจักรชีวิตของมนุษย พืชและสัตว 
และคารบอนไดออกไซดนี้เองคือตัวการสําคัญของปญหาโลกรอน ซ่ึงมีปริมาณเพิ่มข้ึนมากในโลก
ปจจุบันซ่ึงคุณสมบัติของคารบอนไดออกไซดนี้จะกักเก็บความรอนไวในตัวมันเอง ตั้งแตป 2500 
ถึง 2540 พบวามีปริมาณคารบอนไดออกไซดเพิ่มข้ึน 360 ลานตัน เม่ือมีปริมาณมากข้ึนอุณหภูมิของ
โลกจึงรอนข้ึนนั้นเอง และตัวการผูกอปญหาคือมนุษยผูซ่ึงใชทรัพยยากรของโลกอยางส้ินเปลือง
และกอใหเกิดปญหาอยางไมรูตัว เชน การใชน้ํามัน ถานหินและอ่ืนๆเปนเช้ือเพลิงในอุตสาหกรรม
ตางๆ ปลดปลอยกาซออกมาจํานวนมาก หากแตมนุษยไมมีวิวัฒนาการอยางเชนปจจุบันเพียงแคการ
หายใจของมนุษยพืชและสัตวอุณหภูมิของโลกคงไมเปล่ียนแปลงไปอีกเปนลานๆป  ดังนั้น
ประชากรโลกในฐานะผูอาศัยและผูใชทรัพยพากรควรตองตระหนักใหดีถึงการบํารุงรักษาโลกให
อยูในสภาวะอุณหภูมิปรกติเพื่อการอยูอาศัยอยางถาวร 
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2. สาเหตุปญหาโลกรอน 
                     จากปญหาภัยธรรมชาติ เกิดข้ึนบอยคร้ังประชากรโลกไดรับผลกระทบจากภัย
ธรรมชาตินี้ นักวิทยาศาสตรเร่ิมคนหาสาเหตุและพบวาการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนทําให
เกิดเหตุการณภัยทางธรรมชาติบอยคร้ัง โดยการเกิดภัยธรรมชาติหลายคร้ังใน 1 ป เปรียบเสมือน
การปรับความขาดสมดุลของธรรมชาติใหกลับสูสภาพสมดุล ซ่ึงมนุษยเปนผูทําลายความสมดุลของ
ธรรมชาตินั้น นักวิทยาศาสตรสันนิฐานตออีกวา โลกเดิมทีเกิดจากดวงดาวดวงหน่ึงท่ีมีความรอนสูง
ถึง  5,515 องศาเซลเซียล(สารานุกรมเสรี:2552) ซ่ึงถูกดาวหางพุงชนเกิดช้ินสวนของดวงดาวน้ัน
หลุดออกมาหลายชิ้นกระจายในระยะหางกันออกไป ตอมานักวิทยาศาสตรจึงต้ังช่ือช้ินสวนท่ีหลุด
ออกมาและดาวดวงนั้นตามท่ีรูจักกันท่ัวไป ไดแก ดวงอาทิตย ดาวพุธ ดาวศุกร ดาวโลก ดาวอังคาร 
ดาวพฤหัส ดาวเสาร ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน ท้ังหมดนี้รวมเรียกวา ระบบสุริยะจักรวาล โดยดวงดาว
ตางๆ เดิมมีความรอนในตัวเอง เม่ือเวลาผานไปนับลานๆ ป ความรอนนั้นจึงคอยๆหายไป เปนเพียง
ดาวท่ีมีแตความเย็น ปกคลุมดวยผงฝุนละอองและกลุมกาซชนิดตางๆ และดวงดาวเหลานี้จะ
หมุนรอบตัวเอง โคจรรอบดวงอาทิตยอีกดวย และดวยระยะหางของโลกกับดวงอาทิตยมีระยะ 93 
ลานไมล เปนระยะท่ีเหมาะสม ไมใกลดวงอาทิตยจนรอนเกินไปและไมหางจากดวงอาทิตยมากจน
ความรอนจากดวงอาทิตยแพรมาไมถึง จึงเหมาะสมกับการเกิดส่ิงมีชีวิต ดํารงอยูบนดาวโลก  
                     โลกเปนดาวเคราะหของดวงอาทิตยมีช้ันบรรยากาศปกคลุมเปนช้ันๆ ซ่ึงตาเปลามอง
ไมเห็นรวมระยะช้ันบรรยากาศ 310 ไมล โดยมีกลุมกาซแตกตางกันออกไปและมีความสําคัญตอ
ธรรมชาติของโลกเปนอยางมาก โดยงานวิจัยนี้จะกลาวเฉพาะช้ันบรรยากาศท่ีแบงตามกลุมกาซเปน
เกณฑมี 4 ช้ันดังนี้ 
                     2.1โทรโพสเฟยร มีระยะจากพ้ืนโลกจนถึงความสูงประมาณ 0- 10 กิโลเมตร มีกาซท่ี
สําคัญคือกาซไอน้ําและมีอุณหภูมิลดลงตามระดับความสูง เฉล่ียประมาณ 6.5 องศาเซลเซียส ตอ 1 
กิโลเมตร เปนช้ันท่ีเกิดปรากฏการณทางธรรมชาติตาง ๆ  
                     2.2 โอโซโนสเฟยร มีระยะต้ังแตความสูง 10-50 กิโลเมตร มีกาซท่ีสําคัญคือโอโซน 
                     2.3 ไอโอโนสเฟยร มีระยะต้ังแตความสูง 80 กิโลเมตร จนถึง 600 กิโลเมตร อุณหภูมิ
จะลดลงตามระดับความสูง มีส่ิงสําคัญคือ อิออน 
                     2.4 เอกโซเฟยร มีระยะตั้งแตความสูง 600 กิโลเมตรข้ึนไปโดยมีความหนาแนของ
อะตอมตางๆ มีคานอยลง 
                     ในบรรยากาศของโลกมีกลุมกาซปกคลุมพื้นผิวโลก ประกอบดวย ไนโตรเจน 78.08%
ออกซิเจน 20.95% อารกอน 0.93% คารบอนไดออกไซด 0.038% และไอน้ํารวมกาซอ่ืนๆ 1%กาซ
ตางๆเหลานี้ทําหนาท่ีปองกันรังสีความรอนท่ีเปนอันตรายตอส่ิงมีชีวิตบนโลกและภัยอันตรายแบบ
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ตางๆอันจะเกิดข้ึนกับส่ิงมีชีวิตบนโลกท้ังภายนอกและภายใน  ดังท่ีกลาวมานั้นกาซจะปกปอง
อันตรายภายนอกจากรังสีความรอนและปกปองภายในโดยการปรับสมดุลทางธรรมชาติเพื่อพรอม
ใหส่ิงมีชีวิตบนโลกอาศัยอยู ดังนั้นการท่ีมนุษยนําพลังงานฟอสซิล จากใตพื้นโลกมาใชงานใน
อุตสาหกรรมโดยการเผาผลาญพลังงานจากฟอลซิลนี้ ทําใหเกิดการปลดปลอยกาซท่ีสําคัญตอการ
เกิดภาวะโลกรอน กาซท่ีสําคัญตอการเกิดภาวะโลกรอนมี 6 ชนิดไดแก คารบอนไดออกไซด (CO2) 
มีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด (NO2) ไฮโดรฟูโอคารบอน (HFCS) เปอรฟลูโคคารบอน (CFCS) 
และ ซัลเฟอรเฮกซาฟลูโอโรด (SF6) หรือเรียกอีกช่ือวา กาซเรือนกระจกโดยกาซท่ีสําคัญ 6 ชนิดนี้มี
คุณสมบัติดูดซับความรอน เม่ือมีปริมาณมากข้ึนในช้ันบรรยากาศมันจึงดูดซับความรอนจากรังสี
ความรอนท่ีดวงอาทิตยสงมาเก็บสะสมไวบริเวณชั้นบรรยากาศจึงทําใหโลกรอนข้ึนและ
เกิดปรากฎการณภัยทางธรรมชาติตางๆนั้นเอง 
 
ตารางท่ี 2  กาซเรือนกระจกและศักยภาพในการทําใหโลกรอน 

กาซเรือนกระจกและศักยภาพในการทําใหโลกรอน 

กาซเรือนกระจก ศักยภาพในการทําใหโลกรอน 
(เทาของคารบอนไดออกไซด) 

1. คารบอนไดออกไซด (CO2) 1 
2. มีแทน (CH4) 21 
3.ไนตรัสออกไซด (NO2) 310 
4.ไฮโดรฟูโอคารบอน (HFCS) 140 – 11,700 
5. เปอรฟลูโคคารบอน (CFCS) 6,500 – 9,200 
6. ซัลเฟอรเฮกซาฟลูโอโรด (SF6) 23,900 

ท่ีมา : สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, ศูนยประสานการจัดการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ, “พิธีสารเกียวโต,” เอกสารเผยแพร, สิงหาคม 2538. (อัดสําเนา) 
 
                     จากตารางท่ี 2 แสดงถึงความสามารถของกาซสําคัญ 6 ชนิด ท่ีมีศักยภาพในการเก็บ
ความรอนทําใหโลกรอน โดยคารบอนไดออกไซด (CO2) สามารถเก็บความรอนได 1 เทา มีเทน 
(CH4) สามารถเก็บความรอนได 21 เทา ไนตรัสออกไซด (NO2) สามารถเก็บความรอนได 310 เทา
ไฮโดรฟูโอคารบอน (HFCS) สามารถเก็บความรอนได 140-11,700 เทา เปอรฟลูโคคารบอน 
(CFCS) สามารถเก็บความรอนได 6,500-9,200 เทา และ ซัลเฟอรเฮกซาฟลูโอโรด (SF6) สามารถ
เก็บความรอน 23,900 เทา ดังนั้นหากมีกลุมกาซท่ีมีความสามารถในการเก็บความรอนท้ัง 6 ชนิดนี้
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อยูในช้ันบรรยากาศจํานวนมาก ส่ิงมีชีวิตคงไมสามารถดํารงอยูไดนาน โดยเฉพาะกาซซัลเฟอรเฮก
ซาฟลูโอโรด (SF6) มีความสามารถเก็บความรอนมากท่ีสุด 
 
3. พีธีสารเกียวโต 
                     หลังจากคนพบรูร่ัวของบรรยากาศชั้นโอโซน องคการส่ิงแวดลอมแหงสหประชาชาติ
ผลักดันใหมีการลงนามในอนุสัญญาเวียนนาวาดวยการพิทักษช้ันโอโซนในป พ.ศ. 2528 ตอมาไดมี
ขอกําหนดท่ี นครมอนทรีออล เม่ือป พ.ศ. 2530 วาดวยการลดและเลิกใชสารทําลายช้ันโอโซน ท่ี
เรียกวา พิธีสารมอนทรีและในป พ.ศ. 2540 ไดเกิดพิธีสารเกียวโตข้ึน โดยมีการกําหนดใหประเทศท่ี
จัดอยูในกลุมพัฒนาแลว ตองมีการลดปริมาณกาซเรือนกระจกที่สําคัญ 6 ชนิด ไดแก กาซ
คารบอนไดออกไซด (CO2) กาซมีเทน (CH4) กาซไนตรัสออกไซด (N2O) กาซไฮโดรฟูโอคารบอน 
(HFCS)  กาซเปอรฟลูโคคารบอน (CFCS) และกาซซัลเฟอรเฮกซาฟลูโอโรด (SF6) โดยรณรงคให
ท่ัวโลกหันมาใชพลังงานสะอาด (Clean Energy) หรือพลังงานทดแทนจากธรรมชาติ เพ่ือเปนการ
ลดการปลอยกาซเรือนกระจกโดยเฉพาะกาซคารบอนไดออกไซด ออกสูส่ิงแวดลอมใหนอยลง  
                     พิธีสารเกียวโต มีหลักการที่สําคัญคือกําหนดใหประเทศในกลุมรวมอนุสัญญาพิธีสาร
เกียวโตตองชวยลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก 6 ชนิด โดยเฉพาะกลุมประเทศพัฒนาแลวตอง
ใหความรวมมือใหความชวยเหลืออยางจริงจัง สาเหตุเนื่องจากกลุมประเทศพัฒนาแลวรวมกัน
ปลดปลอยกาซเรือนกระจกมากท่ีสุดถึงรอยละ 55 ของการปลดปลอยท้ังหมด ดังนั้นประเทศ
อุตสาหกรรมชั้นนําจึงควรแสดงความรับผิดชอบโดยการเรงดําเนินการเพื่อลดการปลอยกาซเรือน
กระจก อยางจริงจัง เพื่อเปนตัวอยางและเปนแนวทางใหแกประเทศอ่ืนๆ ตามหลักการของพิธีสาร
เกียวโตคือไมกําหนดพันธกรณีในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหแกประเทศท่ีกําลังพัฒนา 
ในขณะท่ีประเทศท่ีพัฒนาแลวตองเปนผูนําในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก เพื่อมุงสูการแกไข
ปญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอยางจริงจัง พิธีสารเกียวโตยังกําหนดกลไกลยืดหยุนใหกับ
ประเทศพัฒนาแลวเพื่อชวยเหลือดานภาระคาใชจายดังน้ี 
                     3.1 การซ้ือขายกาซเรือนกระจก (Emission Trading: ET) เปนการซ้ือขายใบอนุญาตใน
การลดกาซเรือนกระจกท่ีประเทศในกลุมประเทศที่พัฒนาแลวไดรับ โดยใบอนุญาตนี้เรียกวา 
Assigned Am Unit (AAU) การซ้ือขายกาซเรือนกระจกน้ี จํากัดอยูเฉพาะประเทศในกลุมประเทศท่ี
พัฒนาแลวเทานั้น 
                     3.2  การดําเนินการรวม(Joint Implementation: JI)เปนการดําเนินการรวมกันระหวาง
ประเทศกลุมประเทศท่ีพัฒนาแลวดวยกันเอง เพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจกเพิ่มเติมจาก
มาตรการที่จะเกิดแลวในสภาวะธุรกิจปกติ   
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                     3.3 กลไกลการพัฒนาท่ีสะอาด (Clean Development Mechanism : CDM) เปนการ
ดําเนินรวมกันระหวางประเทศในกลุมภาคผนวกท่ี ค และประเทศนอกภาคผนวกท่ี ค เพ่ือลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจกเพ่ิมเติมจากมาตรการท่ีจะเกิดข้ึนอยูแลวในสภาวะธุรกิจปกติ โดยผูดําเนิน
โครงการ ไดรับ Certified Emission Reduction (CER) สําหรับ กาซเรือนกระจกท่ีสามารถลดไดและ
ผานการตรวจวัดแลว  
 
4. พลังงานและสิ่งแวดลอม 
                     ธรรมชาติและส่ิงมีชีวิตบนพื้นโลกอาศัยพึ่งพากันมานับลานๆป วัฎจักรของส่ิงมีชีวิต
คือการเกิดเติบโตดวยอาหารและการหายใจ  แตเดิมส่ิงมีชีวิตใชพืชเปนอาหารตอมาส่ิงมีชีวิตท่ี
เรียกวามนุษยมีวิวัฒนาการข้ึนจึงเร่ิมใชสัตวเปนอาหารเพ่ิมมากข้ึนและใชออกซิเจนในการหายใจ
เขาแลวคายคารบอนไดออกไซดออกมาในทางตรงกันขามพืชหายใจเอาคารบอนไดออกไซดเขาไป
แลวคายออกซิเจนออกมาและใชแรธาตุในดินท่ีอาจรวมถึงซากสัตว ส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆในการ
เจริญเติบโต  นอกจากน้ีพืชยังใชแสงแดดในการเจริญเติบโตอีกดวย พลังงานและส่ิงแวดลอมดู
เหมือนจะทํางานสอดคลองสัมพันธกัน หากส่ิงมีชีวิตบนโลกไมมีพลังงานชนิดตางๆมาเกื้อหนุน
ส่ิงมีชีวิตตางๆคงอยูไมไดยาวนานเชนกัน อยางเชนรางกายมนุษยหากมีแตออกซิเจนในการหายใจ
ไมไดรับอาหารหรือแรธาตุอยางอ่ืนรางกายนั้นจะขาดความสมดุลเกิดอาการไมสบายเกิดโรคภัยและ
ตองจบชีวิตลงในท่ีสุด เชนเดียวกันกับโลกหากขาดพลังงานท่ีสมดุลจนโลกเกิดไมสบายวันหนึ่ง
โลกคงจบส้ินเชนกัน  
                     4.1 ความสําคัญของพลังงาน พลังงานเปนปจจัยพื้นฐานท่ีสําคัญของส่ิงมีชีวิตบนโลก
และยังสําคัญตอโลกอีกดวย อยางท่ีกลาวมาแลวพลังงานมีความสัมพันธอยางมากตอธรรมชาติและ
ส่ิงมีชีวิตดังนั้นพลังงานและธรรมชาติส่ิงมีชีวิตจะขาดส่ิงใดส่ิงหนึ่งไมได  พลังงานท่ีใชอยูใน
ปจจุบันแบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ พลังงานส้ินเปลือง และพลังงานหมุนเวียน โดย
พลังงานส้ินเปลือง หมายถึง พลังงานท่ีใชแลวหมดไป เชน ถานหิน หินน้ํามัน ทรายน้ํามัน 
น้ํามันดิบ น้ํามันเช้ือเพลิง และกาซธรรมชาติ สวนพลังงานหมุนเวียน หมายถึง พลังงานท่ีไดจากไม 
ฟน แกลบ กากออย ชีวะมวล น้ํา แสงอาทิตย ลม และคล่ืน  
                     ปจจุบันพลังงานในรูปแบบตางๆถูกนํามาใชในชีวิตประจําวันของมนุษย โดยแบงออก 
4  ดานหลักไดแก การคมนาคม อุตสาหกรรม ท่ีอยูอาศัย เกษตรกรรม  ซ่ึงในการเลือกใชพลังงาน
สนับสนุน 4 ดานดังกลาวของประเทศตางๆท่ัวโลกนั้น จะแตกตางกันออกไปตามแหลงทรัพยากรที่
ประเทศนั้นมีหรือความสามารถทางเทคโนโลยีของการนําพลังงานนั้นมาใชงาน ดังนั้นการใช
พลังงานท่ีแตกตางกันจะสงผลใหมีการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดท่ีแตกตางกันดวย 
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                     ประเทศไทยเปนประเทศท่ีกําลังพัฒนาและยังตองการใชพลังงานเพ่ือการพัฒนา
ประเทศอีกมาก จากตารางท่ี 3 แสดงใหทราบถึง สัดสวนการใชพลังงานปฐมภูมิของประเทศไทยป 
2542  โดยใชน้ํามันดิบรอยละ 42  ใชพลังงานหมุนเวียนรอยละ 26  ใชกาซธรรมชาติรอยละ 17  ใช  
ถานหินลิกไนตรอยละ 9  ใชถานหินนําเขาประเทศรอยละ 3  และตองซ้ือไฟฟาใชจากเพื่อนบาน
รอยละ 3  หากพิจารณาจากกลุมประเทศพัฒนาแลวอยาง ทวีปอเมริกา  ทวีปยุโรป ฐานพลังงานหลัก
สวนใหญจะเปนถานหิน  รองมาเปนกาซธรรมชาติ และ น้ํามัน   และในบางประเทศยังนําพลังงาน
นิวเคลียรมาใชอีกดวย  ดังนั้นสรุปไดวา ในแตละประเทศท่ัวโลกตางใชพลังงานในการพัฒนา
ตางกัน บางประเทศใชน้ํามันเปนหลัก บางประเทศใชกาซธรรมชาติเปนหลัก พบวา การใชพลังงาน
ท่ีแตกตางกันจะสงผลใหมีการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดท่ีแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี 3  สัดสวนการใชพลังงานปฐมภมิู (Primary Energy) ของไทยในป 2540 

พลังงาน พันลานลิตร เทียบเทาน้ํามันดิบ รอยละ 
     น้ํามัน 39.5 42 
     พลังงานหมุนเวียน 24.4 26 
     กาซธรรมชาติ 16.3 17 
     ลิกไนต 8.1 9 
     ถานหินนําเขา 2.4 3 
     ซ้ือ (ไฟฟา) 2.3 3 

รวม 93.0 100 
ท่ีมา : สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, ศูนยประสานการจัดการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ, “พลังงานและทางเลือกการใชเช้ือเพลิงของประเทศไทย,” เอกสาร
เผยแพร, มกราคม 2542. (อัดสําเนา) 
 
5. บริษัทริโก และความเปนมา 
                     บริษัทริโกกอต้ังข้ึนเปนคร้ังแรกท่ีประเทศญ่ีปุน ในฐานะของผูผลิต และจําหนาย
กระดาษเคมี (Sensitized Paper) จากนั้นเร่ิมการผลิตกลองถายรูป กอนจะเร่ิมเขาสูตลาดเคร่ืองใช
สํานักงานอัตโนมัติ ในป พ.ศ.2498 ดวยการผลิตเคร่ืองถายเอกสาร Ricopy 101 เพ่ือรองรับความ
ตองการดานอุปกรณสํานักงาน ท่ีเติบโตข้ึนอยางมากในประเทศญ่ีปุน และในชวงทศวรรษถัดมา 
บริษัทก็ไดขยายขอบขายการทําธุรกิจดานอุปกรณสํานักงานออกไปอยางกวางขวางยิ่งข้ึน ดวยการ
ผลิตอุปกรณสํานักงานชนิดอ่ืนออกมาสูตลาด และในป พ.ศ.2506 จึงไดเปล่ียนช่ือบริษัทเปน Ricoh 
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Company, Ltd. ในป พ.ศ. 2521    บริษัทริโกกอตั้งในประเทศไทยมากวา 50 ป ทําให บริษัท ริโก 
(ประเทศไทย) ในวันนี้ มีสาขาสําหรับการจัดจําหนาย และใหบริการอยูท่ัวประเทศไทยอันไดแก 
กรุงเทพมหานคร (ออนนุช, สีลม, สุขุมวิท, แจงวัฒนะ, บางแค,รังสิต,สุวรรณภูมิ) เชียงใหม 
นครสวรรค ขอนแกน นครราชสีมา ระยอง สุราษฎรธานี หาดใหญ และอยุธยา ซ่ึงพรอมจะ
ใหบริการ เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดอยางท่ัวถึง และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
                     5.1 ผลิตภัณฑ (Products) บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด เปนสาขาของบริษัทริโก 
ประเทศญ่ีปุน ซ่ึงเปนผูนําในดานการผลิตเคร่ืองใชสํานักงานอัตโนมัติ ซ่ึงประกอบดวย เคร่ืองมัลติ
ฟงกช่ัน, เคร่ืองพรินเตอร, เคร่ืองโทรสาร, เคร่ืองพิมพสําเนาระบบดิจิตอล สแกนเนอร รวมถึงวัสดุ
ส้ินเปลืองและการบริการท่ีเกี่ยวเนื่อง 
                     5.2 สวนแบงการตลาด จากตารางท่ี 4 แสดงสวนแบงการตลาดปริมาณเครื่องถาย
เอกสารท่ีมีอยูในประเทศไทยป 2543 พบวามีปริมาณเคร่ืองถายเอกสารริโก  22 %  เคร่ืองถาย
เอกสารชารป 19 % เคร่ืองถายเอกสารซีรอกซ 17 % เคร่ืองถายเอกสารแคนนอน 16 % และผลิตอ่ืน
รวมกันอีก 26 % ดังน้ันสรุปไดวา ป 2543 มีเคร่ืองถายเอกสารริโกเปนอันดับหนึ่ง 
 
ตารางท่ี 4  สวนแบงตลาดของเคร่ืองถายเอกสาร  
บริษัท สวนแบงตลาดของเคร่ืองถายเอกสาร 
ริโก 22% 
ชารป 19% 
ซีร็อกซ 17% 
แคนนอน 16% 
อ่ืนๆ 26% 
ท่ีมา : บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด, “สวนแบงการตลาดของเคร่ืองถายเอกสาร,” เอกสารขอมูล
ฝายการตลาดของบริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด, กนัยายน 2543. (อัดสําเนา) 
 
6. หลักการทํางานของเคร่ืองถายเอกสาร  มี 10 กระบวนการ  
                     6.1 ชุดหลอดสองตนฉบับ (Exposure) เปนชุดหลอดไฟสองสวาง สะทอนภาพบน
กระจกรับภาพตนฉบับ สะทอนผานกระจกในมุมตางๆ สงตอเขาชุดแปลงสัญญาณ จากสัญญาณ 
อนาล็อก เปน ดิจิตอล เขาไปเก็บไวท่ี ตัวเก็บหนวยความจํา พรอมท่ีจะสงสัญญาณเขาตัวปนเลเซอร 
เพื่อยิงสัญญาณติจิตอล  
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                     6.2 ดรัมชารจประจุไฟฟา(Drumcharge) ลูกดรัม(OPC:Organic Photoconductor) 
ลูกดรัมจะไดรับการชารจประจุไฟฟาชนิดลบ ลงบนผิวดรัมท่ัวพื้นผิว ในขณะที่เร่ิมทําการถาย
เอกสาร ลูกดรัมก็จะเร่ิมหมุนเคล่ือนท่ีไปในแนวตามเข็มนาฬิกา 
                     6.3 ชุดยิงแสงเลเซอร (Laser Exposure) ชุดเลเซอรยิงลําแสงสงสัญญาณแบบดิจิตอล ท่ี
ไดทําการอานตนฉบับมาแลวสงลงบนผิวดรัมเปนสัญญาณ 0 กับ 1 ภาพท่ีเปนสีดํา และสวนท่ีเปนสี
ขาว บนตนฉบับ เปนตัวอักษรตางๆ แตยังไมมีหมึก 
                     6.4 ชุดเซ็นเซอรลางประจุ (Drum Potential Sensor) ชุดลางประจุนี้ จะลบประจุท่ีเปน
พื้นขาวใหบริเวณนั้นไมมีความตางศักย ของประจุลบ เหลืออยู   
 

 
 

 
ภาพท่ี 1 กระบวนการทํางานของเคร่ือง 
ท่ีมา : บริษัท ริโก คอมพานี จํากัด, “คูมือการซอมเคร่ืองถายเอกสาร รุน 1113,” โอซากา : บริษัท    
ริโก  คอมพานี จํากัด, 2544. 
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                     6.5 ชุดผงแมเหล็ก (Development) ชุดนีจ้ะมีแกนแมเหล็กและผลเหล็ก ผสมกับผง
หมึก ทํามุม 90 องศากับลูกดรัม ทําหนาท่ีเปนเสมือนขนแปรง หมุนสัมผัสกับผิวดํา และ
ขณะเดียวกนั มีคาความตางศักยเปนบวก ท่ีมีกําลังนอยกวา ผิวดรัม เม่ือผิวดรัม มีประจุลบคางอยูมา
สัมผัสกับชุดขนแปรงหมึก เนื้อหมึกก็จะติดไปที่ผิวดรัมเปนตัวอักษร 
                     6.6 ชุดดึงภาพ (Image Transfer) ชุดนี้เปนสายพานลําเลียงกระดาษ จายประจุบวกท่ีมี
คาสูง เม่ือกระดาษเดินทางมาผานระหวางลูกดรัมท่ีมีหมึกติดอยู เปนตัวอักษรตางๆ ประจุบวกท่ี
สายพานลําเลียงก็จะดึงหมึก ลงมาติดบน 
                     6.7 ชุดสัญญาณแยกกระดาษ (Paper Separation) พรอมท้ังยิงสัญญาณกวนกระดาษ
เปนกระแสสลับ บวกและลบ เพื่อแยกกระดาษออกจาก 
                     6.8 ชุดเช็คสัญญาณประจุดรัม (ID Sensor) ชุดนี้จะเปนตัวเช็คคาผิวดรัม วัดคา
ความสามารถของผิวดรัมหลังจากถูกชารจ ประจุลบ  
                     6.9 ชุดใบมีดทําความสะอาด (Cleaning) ชุดนี้จะเปนยางสําผัสกับผิวดรัม เพื่อทําความ
สะอาด หมึกออกจากผิวดรัมหลังจากผานการสรางภาพ 
                     6.10 ชุดลบประจุ (Quenchine) ชุดนี้จะยิงลําแสงชารจท่ีผิวดรัม เพื่อทําการลบประจุท่ี
ตกคางไปใหหมดจากหนาผิวดรัม เพื่อกลับไปชารจประจุลบสรางภาพลําดับ 
 
7. การบํารุงรักษาเคร่ือง   
                     จากตารางใน ภาคผนวก  ก  ตารางบํารุงรักษาประกอบดวยชุดตางๆ กระจกสะทอน
ภาพ หลอดไฟสองภาพ กระจกกรองแสง และชุดเลนซ ชุดสรางภาพ  ลูกโมประจุไฟฟา ลูกโมสราง
ภาพ ตัวเช็คสัญญาณ หลอดไฟลบประจุไฟฟา ยางทําความสะอาด แปรงทําความสะอาด ชุดหมึก 
ลูกกล้ิงประจุไฟฟา ผงเหล็กนําไฟฟา หมึก ตัวกรองอากาศ  ชุดดึงกระดาษ ในตัวเครื่องถายเอกสาร 
ชุดดึงกระดาษดานขางตัวเคร่ือง ชุดลูกยางปอนตางๆ ตัวเช็คสัญญาณกระดาษ ชุดดึงหมึกลง
กระดาษ สายพานประจุไฟฟา ยางทําความสะอาด ชุดความรอน ลูกกล้ิงความรอน ลูกกล้ิงอัด
กระดาษ หลอดความรอน ตัวแยกกระดาษ ตัวทําความสะอาดลูกกล้ิง ตัววัดอุณหภูมิ ชุดกลับสําเนา 
ตัวเช็คกระดาษ ลูกกล้ิงเดินกระดาษตางๆ ตัวกรอกอากาศตาง ชุดดึงกระดาษอัตโนมัติ สายพานดึง
กระดาษ ลูกยางดึงกระดาษ ตัวเช็คสัญญาณกระดาษ ลูกกล้ิงเดินกระดาษ ชุดดึงกระดาษพิเศษ เปน
ชุดเพิ่มเติมจากตัวเคร่ืองสามารถใสกระดาษไดเปนจํานวนมาก โดยปกติตัวเคร่ืองจะสามารถใส
กระดาษได 250 – 500 แผนเทานั้น แตชุดพิเศษน้ี สามารถใสไดถึง 1,000 – 2,000 แผน และสุดทาย
ชุดเรียงกระดาษอัตโนมัติ ลูกยางเดินกระดาษตางๆ ตัวเช็คสัญญาณกระดาษ จากตารางนี้ท้ังหมดเรา
จะสามารถทราบถึงอายุการเปล่ียนอะไหล การทําความสะอาด การหลอล่ืน การตรวจสอบอะไหล
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ตางๆใหเปนไปตามกําหนด เพื่อใหเคร่ืองใชงานไดดีตลอดอายุการใชงานช้ินสวนท่ีเปล่ียนเปน
ประจําตลอดอายุการใชงาน 
                     จากตารางใน ภาคผนวก ก สามารถท่ีจะทราบไดวาอะไหลท่ีตองเปล่ียนตลอดอายุการ
ใชงาน 5 ป หรือ 600,000 สําเนา เม่ืออยางใดอยางหน่ึงถึงกอน ท้ังหมด 29  รายการ  เนื่องจากใน
เคร่ืองถายเอกสารมีช้ินสวนท่ีประกอบข้ึนมาเปนเคร่ือง 1 ตัวนั้น มีช้ินสวนมากกวา  10,000  รายการ 
แตมีเพียง 29 รายการท่ีมีอายุการใชงานท่ีชัดเจนโดยอายุการใชงานนับเปนจํานวนแผนท่ีถายเอกสาร
ออกไปจากเคร่ือง  
                     จากตารางใน ภาคผนวก ค สามารถทราบไดวา ในทองตลาด มีเคร่ืองถายเอกสารรุน
ตางๆ ของบริษัทริโกอยูมากมายหลายรุน โดยแตละรุน ก็จะมีอายุการใชงานแตกตางกัน รุนหนึ่งๆ 
หมดไปจากทองตลาดก็จะมีรุนใหมๆมาทดแทนเสมอ จนปจจุบันนี้ บริษัท ริโก มีเคร่ืองถายเอกสาร
อยูในทองตลาดท้ังหมด 150 รุน โดยแตละรุน ก็จะมีความสามารถหลากหลาย เชน สามารถถาย
เอกสาร, ปร้ิน, สแกน, โทรสารไดในตัวเดียวกัน โดยรุนตางๆ สามารถดูไดตามตาราง ภาคผนวก ค 
 
                                ตัวอยางการคํานวณตลอดอายุการใชงาน 
                                 AE011044  Hot Roller  อายุการใชงาน  120,000 สําเนา 
      120,000  = 1   
   600,000   =   A 
   A  = 600,000 x 1 
           120,000 
     = 5  ช้ิน 
 
                                 ตลอดอายุการใชงานตองเปล่ียนอะไหลช้ินนี้ จํานวน 5 ช้ิน 
 
กกกกกกกกจากภาพท่ี 2 สามารถเห็นไดชัดวา เคร่ืองถายเอกสารของบริษัท ริโก รุนตางๆ มีปริมาณ
มากนอยเพียงใด โดยเราจะคัดเลือกจากรุนท่ีมีอยูในทองตลาดจํานวนมาก 3 รุน นํามาวิเคราะห หา
คาวัสดุตางๆ โดยแยกประเภทของวัสดุ  เพื่อจะแนะนําวัสดุท่ีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยกวา มา
ทดแทนในวัสดุเดิม ในคร้ังน้ีไดแกรุน MP2000LE, AF1113 และ MP1500                   
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ภาพท่ี 2 สวนแบงจํานวนเคร่ืองแตละรุน 
ท่ีมา : บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด, “ฐานขอมูลลูกคา,” เอกสารขอมูลฝายการตลาดของบริษัท 
ริโก (ประเทศไทย) จํากัด, สิงหาคม 2551. (อัดสําเนา) 
 
8. วัสดุ 
                     วัสดุ หมายถึง สาร(Substance) ท่ีสามารถนําไปใชงานใหเกิดประโยชนได เชน ไม 
เหล็ก หิน คอนกรีต พลาสติก และยาง เปนตนโดยในการผลิตเคร่ืองถายเอกสารไดมีการนําวัสดุ
หลากหลายชนิดนํามาผลิตแตในสวนของชิ้นสวนบํารุงรักษาพบวามีวัสดุท่ีนํามาผลิตอยู 4 ประเภท 
ไดแก เหล็ก อลูมิเนียม ยาง พลาสติก ซ่ึงในงานวิจัยนี้นําเฉพาะช้ินสวนบํารุงรักษามาวิเคราะห 
                     8.1โลหะ(Metals)เปนสารอนินทรียเปนธาตุตัวนําไฟฟาและความรอนท่ีดีมีความ
แข็งแรงสูงเหนียวถูกทุบเพื่อข้ึนรูปไดหากนําโลหะต้ังแต 2 ชนิดข้ึนไปมาผสมกันจะเรียกโลหะผสม 
(Alloy)โลหะสามารถแบ ง เปน2ประ เภท ข้ึนอยู กั บการ มี เห ล็ก เปนองคประกอบหลัก  
                             8.1.1โลหะท่ีเปนเหล็กและโลหะผสมที่มีเหล็กเปนองคประกอบหลัก เชน 
เหล็กกลาและเหล็กหลอสามารถแบงไดเปน เหล็กกลาคารบอนและเหล็กกลาเจือซ่ึงมีธาตุอ่ืน
เพิ่มเติมนอกจากคารบอนไดแก นิกเกิล โครเมียม แมงกานีส โมลิบดินัม ทังสเตน วานาเดียม 
ซิลิกอน ทองแดง เหล็กหลอแบงออกเปน เหล็กหลอสีเทา ซ่ึงมีแกรไฟตมาก เหล็กหลอสีขาวไมมี
แกรไฟต เหล็กหลออบเหนียว  เหล็กหลอเหนียวหรือเหล็กหลอแกรไฟตกลม  เหล็กหลอพิเศษ  
                             8.1.2โลหะท่ีไมมีเหล็ก(Nonferrous Metal)เปนโลหะผสมท่ีไมมีเหล็กหรือหากมี

MP2000LE 

AF1113 

MP1500
AF2020

AF1015 

AF2018 

AF550 
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ก็ไมใชองคประกอบหลัก แบงออกเปน 2 กลุมคือกลุมโลหะหนัก ไดแก ทองแดง นิกเกิล สังกะสี 
ดีบุก ตะกั่ว โลหะมีคา ทอง เงิน แพลตตินัม โลหะหายาก อิตเทรียม ซีเรียม กลุมโลหะเบา ไดแก 
อลูมิเนียม แมกนีเซียม ไททาเนียม และลิเทียม 
                     8.2 พอลิเมอร (Polymers) เปนสารท่ีเกิดจากสารประกอบท่ีมีโมเลกุลยาว ซ่ึงเกิดจาก
การตอกันของโมเลกุลเล็กๆเรียกMonomerและเกิดพันธะเคมีตอเนื่องกันมีน้ําหนักโมเลกุลสูง พอลิ
เมอร จึ ง เป นสาร ท่ี มีน้ํ าหนั กโม เลกุ ล สู ง เ ร าอาจแบ งพอ ลิ เมอร เ ปน2ประ เภทใหญๆ  
                             8.2.1 พลาสติก(Plastic)เปนวัสดุสังเคราะหลักษณะแข็ง เชน ทอน้ํา(Polyvinyl 
Chloride หรือ PVC) ถุงพลาสติก (Polyethylene) ภาชนะบรรจุอาหาร (Polypropylene) พลาสติก 
สามารถแบงไดเปน 2 ชนิด ตามความสามารถในการข้ึนรูปใหมไดแก 
                             8.2.1.1Thermoplastic เปนพลาสติกท่ีสามารถทําใหหลอมเหลวและข้ึนรูปใหมได 
เนื่องจากไมมีโครงสรางเปนเครือขายพลาสติกพวกน้ีสามารถนํามารีไซเคิลไดโดยท่ีคุณสมบัติ
เปล่ียนแปลงไมมากนัก ซ่ึงจะสามารถทราบชนิดของพลาสติกไดจากเลขรหัสท่ีอยูบนผลิตภัณฑนั้น  
                             8.2.1.2 Thermo set เปนพลาสติกท่ีไมอาจหลอมเหลวได เชน กาวอีปอกซี หรือ 
เมลามีน ซ่ึงเปนพลาสติกแข็งและทนความรอนใชทําถวยกาแฟและถวยชาม 
                             8.2.2 ยาง(Rubber) เปนพอลิเมอรท่ีมีน้ําหนักโมเลกุลสูงมากคลายแกวและจุด
หลอมเหลวต่ํากวาอุณหภูมิทนตอการยืดภายใตแรงดึง เชน ยางธรรมชาติ ยางสังเคราะหชนิดตาง ๆ 
   
9. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
                     Gonzalez and Navarro (2006 : 902-909) การลดการปลดปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดสูช้ันบรรยากาศ  โดยการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการสรางบาน 3 
หลัง มีการควบคุมการผลิตต้ังแตเร่ิมตน จนสรางบานเสร็จ ซ่ึงไดเปรียบเทียบกับบานท่ีสรางข้ึน
แบบปกติ และบาน 3 หลังนี้ไดถูกสรางข้ึนในประเทศสเปน แบบมีระเบียง เปนบานเชิงทาวเฮาส มี
กําแพงติดกัน มีลมพัดผาน มีการคัดสรรวัสดุอุปกรณท่ีใชในการสรางบาน โดยแตละวัสดุอุปกรณท่ี
เลือกมาสรางบานนั้นไดถูกคัดสรรมาเพ่ือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยกวาในอุปกรณประเภท
เดียวกัน ผูวิจัยอางอิงงานวิจัยนี้เนื่องจากไดนําตารางการเปรียบเทียบวัสดุในการสรางบานของ
งานวิจัยนี้มาเปนสวนหนึ่งในการเปรียบเทียบการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 
                     Dyer and Desjardins (2006 : 107-118) การกําหนดพลังงาน การปลดปลอยพลังงาน
ในฟารมอุตสาหกรรม เกษตรกรรมในแคนนาดา  โดยลดการเผาผลาญพลังงานน้ํามันท่ีสูงในการ
ทํางานในฟารม ท้ังทางตรงและทางออม  โดยบริหารจัดการ ในการวิเคราะหนี้ คือ Farm Field work 
and Fossil Fuel Energy and Emissions (F4E2) โดยการประมาณการที่จะลดการปลดปลอย
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คารบอนไดออกไซดในอุตสาหกรรมนี้    สําหรับป  1996 ตองลดไดไม เกิน  2% เพื่อนําไป
เปรียบเทียบกับการสํารวจในป 1981-2001 ตอไป  งานวิจัยมีสวนเกี่ยวของโดยเนนเร่ืองการลดการ
ปลดปลอยคารบอนไดออกไซด 
                     สมชาย มณีวรรณ และ ดุษฎี คําบุญเรือง (2551)  การประเมินคารบอนไดออกไซดจะ
ลดลง หากมีการพัฒนาพลังงานนํ้า เพื่อผลิตกระแสไฟฟา ในพื้นท่ีลุมน้ํายม โดยไดทําการศึกษา
วิเคราะหจากผลของการศึกษาโครงการ ศักยภาพและพัฒนาพลังงานน้ําเพ่ือการผลิตกระแสไฟฟา 
ในพื้นท่ีลุมน้ํายม จํานวน 12 โครงการ เพ่ือนําไปเปรียบเทียบ กับโรงงานผลิตกระแสไฟฟา โดยใช
ถานหิน เพื่อนํามาประเมินคา คารบอนไดออกไซด ท่ีปลดปลอยสูช้ันบรรยากาศ   งานวิจัยนี้มีผล
โดยทางตรงและทางออมของงานวิจัยของผูวิจัยเอง  เนื่องจากการผลิตข้ึนรูปวัสดุตองใชแหลง
พลังงานตางๆในการผลิตกระแสไฟฟา แลวนําไปใชในอุตสาหกรรมตางๆ  เพื่อผลิตข้ึนรูปวัสดุและ
ฐานการผลิตกระแสไฟฟาของแตละประเทศยังตางกันออกไป 
                     ชนิกานต  ยิ้มประยูร (2551)  ไดทําการใชการประเมินวัฏจักร ชีวิต (Life Cycle 
Assessment : LCA) ในการประเมินอาคารในประเทศไทย ซ่ึงอาคารพักอาศัยหลักในไทยนั้นมี
โครงสรางหลักอยู 3 ประเภท คือ โครงสรางไม โครงสรางคอนกรีต และโครงสรางเหล็ก ใน
ตางประเทศพบวาโครงสรางไมมีผลกระทบส่ิงแวดลอมมากท่ีสุด แตเนื่องจากในไทยโครงสรางไม
ยังมีราคาแพง และการจัดการไมดีพอท่ัวไปจึงนิยม โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงสราง
เหล็ก  ซ่ึง ผูวิจัยเลือกนํามาประเมินหา ส่ิงแวดลอม โดยวิธี ผลกระทบ Ecoindicator  99 การ
ประเมินนั้นผูวิจัยเลือกศึกษาบานพักอาศัยขนาดกลาง เปนอาคารพักอาศัยประเภทบานเดี่ยวมีพื้นท่ี 
200 ตารางเมตร ตั้งอยูในกรุงเทพมหานครมีอายุการใชงาน 50 ป กําหนดใหมีผูอยูอาศัย 4 คน ใชน้ํา 
350 ลิตรตอคนตอวัน ใชพลังงานไฟฟาเฉล่ีย 80 กิโลวัตต/ช่ัวโมง ตอตางรางเมตรตอป มีการ
บํารุงรักษาอาคารภายในตามปกติ ระหวางอายุใชงานมีการปรับปรุง 1 คร้ัง หลังจากครบอายุมีการ
ทุบทําลาย และนําไปยังสถานท่ีฝงกลบ จากผลการประเมินพบวา การใชโครงสรางเหล็กในอาคารท่ี
อาศัยนั้น มีสรรถภาพทางส่ิงแวดลอมท่ีดีกวาอาคารคอนกรีตเล็กนอย และสามารถปริมาณการใช
ซีเมนต หิน ทราย และนํ้าลงไปประมาณ 10 % เม่ือใชเนื้อเหล็กเพิ่มข้ึน 27 % พลังงานในชวงการใช
งานอาคารจะเปนสัดสวนมากท่ีสุดถึง 80% ของพลังงานท้ังหมด ดังนั้นการออกแบบอาคารให
ประหยัดพลังงานและใชพลังงานจากแหลงท่ีสะอาดกอใหเกิดมลพิษนอยเปนหลัก   การเลือกใช
วัสดุและการกอสรางอาคารสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมลองลงมา  งานวิจัยนี้มีสวนคลาย  ใกลเคียง
กับงานวิจัยของผูวิจัย  เนื่องจากมีการประเมินวัสดุท่ีนํามาใชงานกอนการสรางบาน โดยคํานึงถึง
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม มากสุดมาหานอยสุด เพื่อนํามาใช  ตางตรงท่ีงานของผูวิจัยเพ่ิมการรี
ไซเคิลวัสดุดวย       
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                     Gerilla, Teknomo and Hokao (2007 : 2778-2784) ไดศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมของ
ส่ิงกอสรางเพ่ือการอยูอาศัย 2 ประเภทหลัก คือไมซ่ึงเปนโครงสรางหลักในญ่ีปุน และคอนกรีต
เสริมเหล็กซ่ึงมีอัตราการเพ่ิมท่ีรวดเร็วมากในปจจุบัน การประเมินจะใชหลักของพลังงานท่ีถูกใช 
และการปลดปลอยออกทางอากาศของกาซ ซ่ึงประกอบดวยการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 
ไนโตรเจนไดออกไซด ซัลเฟอรไดออกไซด และมวลฝุนสารฟุงกระจาย โดยการประเมินท้ังหมดจะ
ทําท่ัวท้ังวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ ( life cycle Assessment) จากการประเมินพบวาผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมของส่ิงกอสรางท้ัง 2 ประเภท คอนกรีตเสริมเหล็กมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมมากกวา
ไม โดยสงผลใหเกิดปรากฏการโลกรอนมากท่ีสุด โดยข้ันตอนท่ีมีผลกระทบส่ิงแวดลอมมากท่ีสุด
คือข้ันตอนของการกอสราง ผูแตงจึงเสนอใหออกแบบวงจรชีวิตใหยาวมากข้ึน หรือใชพลังงาน
ทางเลือกข้ึน เชนพลังงานแสงอาทิตย หรือใชท้ัง 2 แบบดวยกันก็สามารถลดการปลดปลอยมลพิษ
คารบอนไดออกไซดได  
                     Babusiaux and Pierru (2007 : 828-841) ศึกษาการสรางแบบจําลองการปนสวนตนทุน
การปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด เนื่องจากกฎหมาย การปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 
ไดมีผลกระทบตอตลาดของยุโรปโดยอุตสาหกรรมการกล่ันน้ํามันนั้น ตองมีการรวมตนทุนการ
ปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเขาไปในตนทุนดวย แตในอุตสาหกรรมการกล่ันน้ํามันมี
หลากหลายกิจกรรมการกล่ันและผลิตภัณฑท่ีไดก็แยกไดหลากหลายชนิด จึงมีความยุงยากในการ
หาวิธีปนสวนตนทุนใหกับการผลิตภัณฑทายสุดใหเหมาะสม จากการศึกษาผูวิจัยพบวาหากมีการ
กล่ันในปริมาณท่ีมากและตอเนื่อง จะสามารถใช Linear Programming Model และ Life Cycle 
Assessment ในการกระจายเพื่อปนสวนตนทุนการปลดปลอย CO2 ได แตหากเปนการผลิตท่ีส้ัน
แลวจะไมสามารถปนสวนไดถูกตอง  
                     สวนงานวิจัยของผูวิจัยเลมนี้ ไดประเมินตลอดอายุการใชงานของเคร่ืองถายเอกสาร 
โดยเนนเฉพาะช้ินสวนบํารุงรักษาเทานั้น  โดยไดนําตารางวัสดุของ   Gonzalez   มาประกอบในการ
คํานวณเปรียบเทียบหาปริมาณการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด แตการท่ีนําตารางวัสดุของ 
Gonzalez มาใชหาคาประเมินการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดอาจผิดเพ้ียนไป เนื่องจากฐาน
การใชพลังงานผลิตไฟฟาของประเทศไทยไมเหมือนของ Gonzalez   และ Gonzalez ยังนําตาราง
ของ New Zealand มาใชในงานวิจัยของตนเองดวย 
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บทท่ี  3 
ขั้นตอนการวิจัย 

1. ศึกษาปริมาณเคร่ืองถายเอกสาร   
                    ทําการศึกษาปริมาณจํานวนเคร่ืองถายเอกสารริโก  ท่ีมีอยูในประเทศไทยแยกเปน
จํานวนรุน ตางๆ  ขอมูลนี้ไดจากการสํารวจของบริษัทริโกประเทศไทยเดือนสิงหาคม 2551 มีเคร่ือง
ถายเอกสารริโกอยูในประเทศไทยท้ังส้ิน 27,552   เคร่ือง ตามตารางท่ี 5 
 
ตารางท่ี 5 สํารวจเคร่ืองท่ีมีอยูในทองตลาด  
รุน จํานวน รุน จํานวน รุน จํานวน 

MP2000LE 3,824 AF2035E 222 MP5000 64 

AF1113 3,650 MP3590 216 AF2032 60 

MP1500 2,686 AF3045 206 AF1075 56 

AF2020 1,354 MP1600L 203 AF2060 47 

AF1015 1,214 AF3035 194 AF1027 43 

AF2018 1,130 AF340 180 MP6500 43 

AF550 1,016 AF200 169 AF2075 40 

AF2022 905 MP4000 151 MPW2400 37 

MP161SPF 894 AF1060BRC 151 AF450 34 

AF2016 863 MP2580 141 AF2090 33 

AF2020D 666 AF270 140 MP9000 32 

MP1600LE 582 AF1060MRC 135 MV310 25 

MP2590 548 AF2051 128 AF2105 24 

AF3025 545 AF2027 126 MP1100 15 

AF2018D 482 AF1045 113 AF551 9 

MP3090 393 AF2035 111 MP7000 8 

MP5500 379 MP3391 110 AF1105 6 
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ตารางท่ี 5 (ตอ) 
รุน จํานวน รุน จํานวน รุน จํานวน 

AF3030 367 AF1035 108 MV715 5 

AF2045E 363 AF700 107 AF1075BRC 5 

AF220 331 MP6000 104 MP1350 5 

MP2550 280 MP7500 102 PRO906EX 4 

AF1022 274 MP2000L 98 AF180 3 

MP3350 264 MP8000 73 AF1085 2 

MP4590 261 AF1060 71 AF400 1 

AF1013 249 AF2045 71 AF1075MRC 1 

       จํานวนเครื่องรวมทั้งหมด 27,552 
ที่มา : บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด เดือน สิงหาคม 2551 
 
 
2. ทําการรวบรวมขอมูลวัสดุตางๆ  
                      รวบรวมปญหาเกี่ยวกับวัสดุท่ีใช อายุการใชงานตอหนึ่งเคร่ือง มีชนิดใดบาง พรอมท้ัง
แยกชนิดของวัสดุนั้นออกมาเปนประเภทตางๆ ไดแก  
                      2.1 ลูกกล้ิงประจุไฟฟา เปนสวนหน่ึงของชุดสรางภาพ มีหนาท่ีจายประจุไฟฟาใหแก
ลูกกล้ิงสรางภาพเพื่อสรางภาพในรูปแบบตางๆ  
                      2.2 ลูกกล้ิงสรางภาพ เปนสวนหัวใจของการสรางภาพ เม่ือไดรับประจุไฟฟา จะทํา
หนาท่ีสรางภาพตามคําส่ังของตนฉบับ  
                      2.3 ซีล เปนสวนของตัวกันหมึกรวงหลังจากสรางภาพแลว  
                      2.4 ยางปาดหมึก เปนสวนทําความสะอาดของลูกกล้ิงสรางภาพหลังจากสรางภาพ
แลว  
                      2.5 ลูกกล้ิงลบประจุ หลังจากตัวทําความสะอาดทํางานแลวจะคงเหลือประจุตกคาง
ลูกกล้ิงเคลียรประจุจะทําการลบประจุนั้นใหเปนกลาง  
                      2.6 ผงเหล็ก เปนตัวนําผงหมึกไปสรางภาพบนลูกกล้ิงสรางภาพ  
                      2.7 กระบอกหมึก ทําหนาท่ีจายหมึกเขาไปในชุดผงเหล็กใหเหมาะสม  
                      2.8 ลูกยางปอนมือ เปนสวนปอนกระดาษดานขางท่ีละแผน   
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                      2.9 ยางกันซอนปอนมือ เปนสวนดักกระดาษซอนเขาไปในเคร่ือง  
                      2.10 สายพานปอนกระดาษดานบน เปนสวนปอนตนฉบับ  
                      2.11 ลูกยางสงกระดาษดานบน เปนสวนดึงกระดาษเขาไปในสวนอานภาพเปนสวน
ตอกับสายพานปอนตนฉบับ  
                      2.12 ลูกยางกันซอนดานบน เปนสวนดักกระดาษซอน  
                      2.13 เข้ียวแยกกระดาษ เปนสวนแยกกระดาษไมใหกระดาษมวนหลังการถูกบีบอัดท่ี
ชุดความรอน  
                      2.14 ลูกกล้ิงทําความสะอาด เปนสวนทําความสะอาดของชุดความรอนเพื่อไมใหหมึก
สกปรกท่ีลูกกล้ิงความรอนและลูกยางอัดกระดาษ  
                      2.15 ตัววัดอุณหภูมิ เปนสวนควบคุมอุณหภูมิใหเหมาะสมระหวางถายเอกสาร  
                      2.16 คลัช เปนสวนจับและปลอยกระดาษใหสอดคลองกันระหวางการสรางภาพ  
                      2.17 ลูกยางสงกระดาษในถาด 1-2 เปนสวนสงกระดาษในถาดกระดาษ   
                      2.18 ลูกยางปอนกระดาษในถาด 1-2 เปนสวนปอนกระดาษในถาด   
                      2.19 ลูกยางกันซอนในถาด 1-2 เปนสวนดักกระดาษไมใหซอน  
                      2.20 ตลับลูกปน เปนสวนหมุนของลูกกล้ิงความรอนตองรับแรงอัดประมาณ 6 
กิโลกรัมจึงตองเปนเหล็ก  
                      2.21 ลูกยางอัดกระดาษ เปนสวนรับแรงอัดจากลูกกล้ิงความรอน  
                      2.22 ลูกกล้ิงความรอน เปนสวนใหความรอนในการละลายหมึกท่ีเปนผงอยูบน
กระดาษแลวบีบอัดใหแนนเม่ือกระดาษผานไปสวนของภาพหรือตัวหนังสือตางๆบนกระดาษจะติด
แนนคงทน  
                      2.23 วงแหวนอัดกระดาษ เปนสวนรองหัวทายของลูกกล้ิงอัดกระดาษ   
                      2.24 ตัวดักกระดาษลูกดรัม เปนสวนดักกระดาษไมใหเขาไปมวนในลูกกล้ิงสรางภาพ  
                      2.25 ลูกกล้ิงประจุไฟฟา เปนสวนท่ีทําหนาท่ีจายประจุแรงสูงเพื่อดึงดูดภาพบน
ลูกกล้ิงสรางภาพลงมาบนกระดาษ ดังภาพท่ี 3 เปนสวนหนึ่งของวัสดุท่ีทําการรวบรวม  
 
3. ชั่งน้ําหนักวัสดุ   
                     ทําการจดบันทึกโดยการชั่งซํ้าๆกัน 3 คร้ังจํานวน 5 ช้ิน ตามลําดับ แลวบันทึกคา  โดย
ใชเคร่ืองช่ัง 3 ตําแหนง  มีคุณสมบัติช่ังน้ําหนักสูงสุด  2000 กรัม  ใชไฟฟา 24 โวลต วัสดุท่ีช่ังอัน
ไดแก ลูกกล้ิงประจุไฟฟา ลูกกล้ิงสรางภาพ ซีล ยางปาดหมึก ลูกกล้ิงลบประจุไฟฟา ผงเหล็ก 
กระบอกหมึก ลูกยางปอนมือ ยางกันซอนปอนมือ สายพานปอนกระดาษดานบน ลูกยางสงกระดาษ
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ดานบน ลูกยางกันซอนดานบน เข้ียวแยกกระดาษ ลูกกล้ิงทําความสะอาด ตัววัดอุณหภูมิ ลูกยางสง
กระดาษในถาด 1-2 ลูกยางปอนกระดาษในถาด 1-2 ลูกยางกันซอนในถาด 1-2 ตลับลูกปน ลูกยาง
อัดกระดาษ ลูกกล้ิงความรอน วงแหวนอัดกระดาษ ตัวดักกระดาษลูกดรัม ลูกกล้ิงประจุไฟฟา 
ท้ังหมดเปนวัสดุท่ีใชบํารุงรักษาเคร่ืองท่ีมีอายุการใชงาน    เคร่ืองช่ังน้ําหนักดังภาพท่ี 4 
 

 
ภาพท่ี 3 วัสดกุอนช่ังน้ําหนกั 
 

 
ภาพท่ี 4   เคร่ืองช่ัง 3 ตําแหนง 
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4. คํานวณวัสดุจากเคร่ืองถายเอกสาร   
                     คํานวณหาคาวสัดุรวม โดยแยกวัสดุตางๆ ออกจากกันแลวนําวัสดุอยางเดียวกนัรวม
แลวช่ังน้ําหนกั ของแตละวสัดุ เพื่อนํามาเปรียบเทียบ ในตารางท่ี 6 จะพบวาวัสดชุนิดใดมีคาการ
ปลดปลอยคารบอนไดออกไซด  

 

ตารางท่ี 6 ตารางวัสดุท่ีมีคาการปลดปลอยคารบอนไดออกไซด 

งาน 
Task 

วัสดุ 
Material 

ลักษณะเฉพาะ 
Specific Element  

พลังงานที่ใชใน
การขึ้นรูป
Embodied 
Energy 
(MJ/kg) 

การปลอยกาซ 
คารบอนไดออก 
ไซต /กก. 
Emission 
KgCO2/kg 

(1) คอนกรีต 
Concrete 

คอนกรีตมวล 30 
หนวย Mass 
Concrete 30 Mpa 

1.20 0.0194 

 

คอนกรีต 
Concrete 

คอนกรีต (เหลก็รี
ไซเคิล)Concrete 
(Recycled Steel) 

10.10 0.1631 

 
เหล็ก 
Steel 

เหล็กดิบ 
Raw Steel 

32.00 0.5168 

 

ไม 
Wood 

ไมมีความช้ืนใน
อากาศ 
Air Dried 

1.20 0.0000 

 

โครงสราง
Structure 

อลูมิเนียม 
Aluminum 

อลูมิเนียมดิบ 
Raw Aluminum 

191.00 3.0847 

(4) หลังคาหุมดวย
โลหะ 
Roofs 
Claddings 

กระเบ้ือง
คอนกรีต
Concrete Tile 

 

0.80 0.0129 

  กระเบ้ืองเซรามิค
Ceramic Tile  

2.50 0.0404 
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ตารางท่ี 6 (ตอ) 

งาน 
Task 

วัสดุ 
Material 

ลักษณะเฉพาะ 
Specific Element  

พลังงานที่ใชใน
การขึ้นรูป
Embodied 
Energy 
(MJ/kg) 

การปลอยกาซ 
คารบอนไดออก 
ไซต  
Emission 
KgCO2/kg 

  

กระเบ้ืองไฟโบร
เซอรเมนท 
Fibrocement Tile  

9.50 0.1534 

(5) แผนกันน้ําซึม
Waterproofing 
Sheets 

โพลีเอสเตอร 
Polyester 

53.70 0.8673 

 

หลังคากันน้ํา
Roofs-Water 
Proofing 

ยางสังเคราะห 
Synthetic Rubber 

ยางสังเคราะห
ท่ัวไป General 
Synthetic Rubber 

110.00 1.7765 

(6) อิฐเซรามิค 
Ceramic Brick 

 2.50 0.0404 

 

ฝาปดตามยาว
Vertical 
Closures แผนกระดาษปด

ฝาผนัง
Plasterboard 
Partitions 

ประกอบช้ินสวน 
Prefabricated 

6.10 0.0985 

(7) พีวีซี (ท่ัวไป) 
PVC Profile 

พีวีซี (ท่ัวไป) 
PCV (General) 

66.00 1.0659 

 

โครงราง
หนาตางและ
ประตูดานนอก 
External 
Window And 
Door Frame 

รูปโครงราง
ภายนอก Profiles 

อลูมิเนียม 
Aluminum 

191.00 3.0847 

(8) งานไม 
Woodwork 

โครงไมทิมเบอร 
Site Timber 

ไมมีความช้ืนใน
อากาศ 
Air Dried 

2.00 0.0000 
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ตารางท่ี 6 (ตอ) 

งาน 
Task 

วัสดุ 
Material 

ลักษณะเฉพาะ 
Specific Element  

พลังงานที่ใชใน
การขึ้นรูป
Embodied 
Energy 
(MJ/kg) 

การปลอยกาซ 
คารบอนไดออก 
ไซต  
Emission 
KgCO2/kg 

(9) ไมทิมเบอร 
Timber 

แผนไมอัด 
Veneer Dried In 
Autoclave 

3.10 0.0000 

 

การฉาบ
ปูนซีเมนต
Cement 
Rendering  

7.80 0.1260 

 

วัสดุท่ีใชหุม
Claddings 

การฉาบดวยยิป
ซั่ม Gypsum 
Plastering  

4.50 0.0727 

(12) งานพื้น 
Floorings 

กระเบ้ืองเซรามิค
สําหรับปูพื้น 
Ceramic Floor 
Tiling 

กระเบ้ืองเซรามิค 
Ceramic Tiles 

2.50 0.0404 

  
หินเทียม 
Artificial Stone 

 2.50 0.0404 

  

หินทําพ้ืนจาก
ธรรมชาติ 
Natural Stone 
Floor Slabs 

ทองถิ่น, พื้นเมือง 
Local 

5.90 0.0953 

 
  

กระเบ้ืองเซรามิค
สําหรับผนัง 
Ceramic Wall 
Tiling  

2.50 0.0404 
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ตารางท่ี 6 (ตอ) 

งาน 
Task 

วัสดุ 
Material 

ลักษณะเฉพาะ 
Specific Element  

พลังงานที่ใชใน
การขึ้นรูป
Embodied 
Energy 
(MJ/kg) 

การปลอยกาซ 
คารบอนไดออก 
ไซต  
Emission 
KgCO2/kg 

  

แผนหินหนาท่ี
ขัดแลว Terrazzo 
Slab  

2.50 0.0404 

  
ไม 
Wood 

ปารเก 
Parquet 

3.10 0.0000 

(14) มีความช้ืน 
In site moisture 

ยิปซั่ม 
Gypsum 

4.50 0.0727 

 

แผนท่ีใชปด
หลังคา 
Roof Covering กระดาน 

Boarding 
พลาสเตอร 
Plaster 

6.10 0.0985 

(17) โพลีเทสเตอร
อยางขยาย
Expanded 
Polystyrene  

117.00 1.8896 

 โพลียูรีเทสชนิด
แข็ง Rigid 
Polyurethane  

72.20 1.1660 

 

ฉนวนสําหรับ
แนวต้ัง/แนวด่ิง
Vertical 
Insulation 

ไมกอก 
Cork 

แผน 
Sheets 

0.20 0.0032 

(18) แผนกันซึม 
Int. 
Waterproofing 

โพลีเทน 
Polythene 

ความหนาแนนสูง 
High Density 

98.20 1.5859 

(19) ยางแอสฟลต 
Asphalted Ting  

ยางสังเคราะห 
Synthetic Rubber 

110.00 1.7765 

 

แผนกันซึม
สําหรับพ้ืน 
Floor 
Waterproofing 

โพลีเทน 
Polythene 

ความหนาแนนตํ่า 
Low Density 

90.00 1.4535 
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ตารางท่ี 6 (ตอ) 

งาน 
Task 

วัสดุ 
Material 

ลักษณะเฉพาะ 
Specific Element  

พลังงานที่ใชใน
การขึ้นรูป
Embodied 
Energy 
(MJ/kg) 

การปลอยกาซ 
คารบอนไดออก 
ไซต 
Emission 
KgCO2/kg 

(20) งานกระจก
Glazing 

แกว 
Glass 

กาซบริสุทธ์ิ 
Simple Gass 

15.90 0.2568 

(21) ทอพีวีซี
สังเคราะห
Synthetic PVC 
Pipe 

ทอพีวีซีท่ัวไป 
General PVC 

66.00 1.0659 

 

ทอพีอีสังเคราะห
Synthetic PE 
Pipe 

ความหนาแนนตํ่า 
Low Density 

90.00 1.4535 

 

ทอพีพีสังเคราะห
Synthetic PP 
Pipe 

ความหนาแนนตํ่า 
Low Density 

90.00 1.4535 

 

งานทอ 
Piping 

ทองแดง 
Copper 

ไมไดผานการรี
ไซเคิล 
Not recycled 

0.60 0.0097 

ที่มา :  Architecture and the environment. Comparison of building elements - Life Cycle Analysis, New Zealand           
institute of Architects; D2. Maria Jesus Gonzalez. (2006) 902–909 
 
 
5. วิเคราะหวัสดุ  
                   วิเคราะหวัสดุท่ีมีปริมาณการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตามลําดับในการลด
การปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดใหนอยลง  
 
6. ประเมินผล  
                   ประเมินผลวิเคราะหวัสดุทางเลือกและการนาํกลับมาใชใหมของวัสด ุ
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7. สรุปผลและนําเสนอผลงาน  
                   วิเคราะหวัสดุท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม วิเคราะหจุดคุมทุน คุมคาตอการเปล่ียนวัสดุ
หรือไม วิเคราะหเปรียบเทียบหากเปล่ียนแหลงพลังงานคารบอนไดออกไซดจะลดลงหรือไม 
วิเคราะหพฤติกรรมการใชงานของลูกคาในกลุมท้ัง 3 รุน 
 
8. จัดทํารูปเลมวิทยานิพนธ  
                  ท้ังหมดนี้สามารถดูภาพประกอบข้ันตอนการวิจัยได ดังแสดงในภาพท่ี 5 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5 แผนผัง ข้ันตอนการทําวิจัย                

1. ศึกษาวัสดุที่ใชในช้ินสวนเครื่องถายเอกสาร 

2. ทําการรวบรวมขอมูลวัสดุตางๆ 

3. ทําการช่ังนํ้าหนักวัสดุบํารุงรักษาทั้งหมดท่ี
นํามาวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่นในงานวิจัยน้ี 

5. วิเคราะหวัสดุที่มีปริมาณการปลดปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดตามลําดับ 

6. ประเมินผลวิเคราะหวัสดุทางเลือกและนํากลับมา
ใชใหม 

7. สรุปผล 

8. จัดทํารูปเลมวิทยานิพนธ 

4. คํานวณวัสดุรวมจากเคร่ืองถายเอกสาร 
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บทท่ี  4 
ผลการดําเนินงาน 

 

4. ผลการวิจัย 
                4.1 สัดสวนเคร่ืองถายเอกสารริโกในประเทศไทย จากผลการศึกษาขอมูลเคร่ือง
ถายเอกสารริโกท่ีมีอยูในทองตลาดพบวามีเคร่ืองถายเอกสารริโกหลากหลายรุนเปนจํานวนมาก 
จากภาพที่ 6 มีจํานวนเคร่ืองถายเอกสารริโกในประเทศไทยท้ังส้ิน  27,552 เคร่ือง  แบงเปนรุน 
MP200LE  3,824 เคร่ือง คิดเปน 22 %  รุน AF1113   3,650 เคร่ือง คิดเปน 21%  รุน MP1500    
2,686 เคร่ือง คิดเปน 15 %  รุน AF2020  1,354 เคร่ือง  คิดเปน 8 %  รุน AF1015   1,214 เครื่อง  
คิดเปน 7 %  รุน AF2018   1,130 เครื่อง คิดเปน 6%  รุน AF550   1,016 เครื่อง คิดเปน 6 %  
และรุนอ่ืนๆตามลําดับ สามารถดูตามภาคผนวก ค                     

 
 
ภาพท่ี 6 อัตราสวนจํานวนเคร่ืองถายเอกสารริโกในทองตลาด 
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                 สรุปไดวามีเคร่ืองถายเอกสารจํานวน 3 รุนท่ีมีอัตราสวนมากท่ีสุด คิดเปน 58 
เปอรเซ็นต ของเคร่ืองริโกท้ังหมดในประเทศไทยและอัตราสวนท่ีมาก จึงหมายความถึง
เคร่ืองท้ังสามรุนนี้สามารถเปนตัวแทน ของเคร่ืองริโกท้ังหมดในประเทศไทยได โดยงานวิจยันี้
จึงเลือก 3 รุนนี้นํามาวเิคราะหผล ไดแกรุน MP2000LE มีจํานวนเครื่องในประเทศไทยท้ังส้ิน 3,824 
เคร่ือง รุน AF1113 มีจํานวนเคร่ืองในประเทศไทยทั้งส้ิน 3,650 เคร่ือง รุน MP1500 มีจํานวน
เคร่ืองในประเทศไทยท้ังส้ิน 2,686 เคร่ือง 
                  4.2 ช้ินสวนเครื่องถายเอกสาร ท่ีใชในงานวิจัย  
 
ตารางท่ี 7  ตารางบํารุงรักษา                
ลําดับ
(No.) อะไหล (Part) 

อายุการใช
งาน/สําเนา 

ลําดับ
(No.) อะไหล (Part) 

อายุการใช
งาน/สําเนา 

1 ลูกกลิ้งปะจุไฟฟา  60,000 16 ลูกยางสงกระดาษในถาด1  120,000 
2 ลูกกลิ้งสรางภาพ 60,000 17 ลูกยางกันซอนในถาด1  120,000 
3 ซีล  60,000 18 สายพานปอนดานบน  80,000 
4 ยางปาดหมึก  60,000 19 ลูกยางสงกระดาษดานบน  80,000 
5 ลูกกลิ้งเคลียรปะจุ  60,000 20 ลูกยางกันซอนดานบน  80,000 
6 ผงเหล็ก  60,000 21 ลูกยางปอนมือ  120,000 
7 กระบอกหมึก  120,000 22 ยางกันซอนปอนมือ 120,000 
8 เข้ียวแยกกระดาษ  120,000 23 คลัช 120,000 
9 ลูกกลิ้งทําความสะอาด  120,000 24 ลูกยางปอน ถาด2  120,000 
10 ตัววัดอุณหภูม ิ 120,000 25 ลูกยางสงกระดาษในถาด2  120,000 
11 ตัวตัดอุณหภูม ิ 120,000 26 ลูกยางกันซอนในถาด2  120,000 
12 ลูกปน  120,000 27 ลูกกลิ้งดึงปะจุไฟฟา  120,000 
13 ลูกยางอัดกระดาษ  120,000 28 วงแหวนอัดกระดาษ  120,000 
14 ลูกกลิ้งความรอน  120,000 29 ตัวดักกระดาษลูกดรัม  60,000 
15 ลูกยางปอน  ถาด1  120,000       

ท่ีมา : บริษัท ริโก คอมพานี จํากัด, คูมือการซอมเคร่ืองถายเอกสาร รุน 1113 (โอซากา : บริษัท ริ
โก  คอมพานี จํากัด, 2544), 2-1. 
 
กกกกกกกกจากผลการศึกษา ชิ้นสวนบํารุงรักษาเครื่องถายเอกสารทั้ง 3 รุนนี้มีชิ้นสวนที่ตอง
เปล่ียนเปนจํานวนมากแตมีช้ินสวนเพียง 29 รายการ ท่ีมีอายุการใชงานท่ีแนนอนตองเปล่ียนตาม
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อายุการใชงานตามตารางบํารุงรักษาโดยการถายเอกสาร จะนับจากอายุการใชงานเปนจํานวน
หนากระดาษที่ถายเอกสารตามท่ีผูผลิตเคร่ืองกําหนดนอกจากนี้เปนเพียงช้ินสวนท่ีตองเปล่ียนเม่ือ
เคร่ืองเกิดความเสียหาย ในการใชงานไมไดตามปกติเทานั้น  และสวนอื่นๆที่ไมตองเปลี่ยน
เพียงแตหลอล่ืนหรือเช็ดทําความสะอาด 
                    ดังนั้นสรุปไดวา งานวิจัยนี้จึงนําเฉพาะชิ้นสวนบํารุงรักษาท้ังหมด 29 ช้ินสวน
นํามาวิเคราะห  นอกจากนี้เปนเพียงช้ินสวนท่ีตองเปล่ียนเม่ือเคร่ืองเกิดความเสียหาย ในการใชงาน
ไมไดตามปกติเทานั้น และสวนอ่ืนๆท่ีไมตองเปล่ียนเพียงแตหลอล่ืนหรือเช็ดทําความสะอาด
เทานั้น 
                    4.3 ประเภทของวัสดุและการช่ังน้ําหนัก จากผลการศึกษาช้ินสวนเคร่ืองถายเอกสาร
ท้ังหมด 29 รายการ โดยนําช้ินสวนแตละช้ินช่ังน้ําหนักแยกประเภทวัสดุแลวคํานวณคาการ
ปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดของแตละวัสดุ สามารถดูตัวอยางการคํานวณตามตาราง
ในภาคผนวก ก  และ  ภาคผนวก ข ในงานวิจัยนี้   จะพบชิ้นสวนเครื่องถายเอกสารจํานวน 
29 รายการที่นํามาวิเคราะห  พบวาในการชั่งจะไดน้ําหนักรวมของชิ้นสวนนั้นๆ   แตใน
ชิ้นสวนของเครื่องถายเอกสารพบวามีวัสดุ 1-2 ชนิด ประกอบอยูดวยกัน จึงตองทําการแยก
ประเภทวัสดุออกจากกัน  แลวช่ังน้ําหนักซํ้าวัสดุท่ีพบไดแก เหล็ก พลาสติก อลูมิเนียม ยาง ดังตาราง
ท่ี 8 วัสดุท่ีใชวิเคราะหท้ังหมด 29 รายการ มีน้ําหนักรวมมากท่ีสุดไดแก ผงเหล็ก มีน้ําหนักถึง 
1,000 กรัม ลูกยางอัดกระดาษ มีน้ําหนัก 568.024 + 0.003 กรัม กระบอกหมึกน้ําหนัก 207.150 + 
0.003 กรัม ลูกกล้ิงประจุไฟฟา 174.450( + 0.0001) กรัม  ลูกกล้ิงดึงดูดประจุไฟฟา ตามลําดับ และท่ี
นอยท่ีสุดไดแก ตัวดักกระดาษลูกดรัมน้ําหนัก 0.617 + 0.002  กรัม โดยนํ้าหนักแตละวัสดุนี้จะ
นําไปคํานวณหาคาการเผาผลาญพลังงานและคาการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด  
 
ตารางท่ี 8 ตารางช่ังน้ําหนักวัสดุ 5 ช้ิน        

อะไหล (Part) 

นํ้าหนัก
วัสดุชิ้นท่ี 

1 (g) 

นํ้าหนัก
วัสดุชิ้น
ท่ี 2 (g) 

นํ้าหนัก
วัสดุชิ้น
ท่ี 3 (g) 

นํ้าหนัก
วัสดุชิ้น
ท่ี 4 (g) 

นํ้าหนัก
วัสดุชิ้น
ท่ี 5 (g) 

 

คานํ้าหนักของวัสดุ
ท่ีระดับความ
เชื่อม่ัน 95% (g)  

ลูกกล้ิงปะจุไฟฟา (Charge 
Corona) 174.451 174.450 174.450 174.450 174.451 174.450(± 0.0001) 
ลูกกล้ิงสรางภาพ (OPC 
Drum) 77.650 77.652 77.651 77.650 77.650 77.651± 0.002 
ซีล (Entrance Seal) 25.155 25.155 25.153 25.152 25.150 25.153± 0.003 
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ตารางท่ี 8 (ตอ) 

อะไหล (Part) 

นํ้าหนัก
วัสดุชิ้นท่ี 

1 (g) 

นํ้าหนัก
วัสดุชิ้น
ท่ี 2 (g) 

นํ้าหนัก
วัสดุชิ้น
ท่ี 3 (g) 

นํ้าหนัก
วัสดุชิ้น
ท่ี 4 (g) 

นํ้าหนัก
วัสดุชิ้น
ท่ี 5 (g) 

 

คานํ้าหนักของวัสดุ
ท่ีระดับความ
เชื่อม่ัน 95% (g)  

ยางปาดหมึก (Cleaning 
Blade) 96.403 96.403 96.402 96.403 96.403 96.403± 0.001 
ผงเหล็ก (Development) 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000± 0.000 
กระบอกหมึก (Toner 
Supply) 207.151 207.150 207.151 207.150 207.149 207.150± 0.003 
เขี้ยวแยกกระดาษ (Hot 
Roller Stripper) 0.757 0.755 0.755 0.756 0.757 0.756± 0.002 
ลูกกล้ิงทําความสะอาด 
(Cleaning Roller) 100.414 100.412 100.414 100.415 100.413 100.414± 0.003 
ตัววัดอุณหภูมิ 
(Thermister) 0.571 0.570 0.570 0.570 0.571 0.570± 0.013 
ตัวตัดอุณหภูมิ 
(Thermofuse) 0.954 0.955 0.955 0.956 0.955 0.955± 0.001 
ลูกปน (Ball Bearing) 25.553 25.554 25.552 25.554 25.556 25.554± 0.001 
ลูกยางอัดกระดาษ 
(Pressure Roler) 568.025 568.022 568.021 568.025 568.025 568.024± 0.003 
ลูกกล้ิงความรอน (Hot 
Roller) 55.419 55.420 55.419 55.418 55.421 55.419± 0.002 
ลูกยางปอนกระดาษใน
ถาด1 (Paper Feed Roller) 11.464 11.460 11.461 11.463 11.464 11.462± 0.003 
ลูกยางสงกระดาษในถาด1 
(Pickup Roller) 13.167 13.165 13.167 13.161 13.166 13.165± 0.004 
ลูกยางกันซอนในถาด1 
(Separation Roller) 11.492 11.495 11.496 11.497 11.491 11.494± 0.004 
สายพานปอนกระดาษ
ดานบน (Feed Belt) 2.817 2.816 2.815 2.817 2.82 2.817± 0.003 
ลูกยางสงกระดาษดานบน 
(Pick up Roller) 11.79 11.79 11.8 11.81 11.8 11.798± 0.011 
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ตารางท่ี 8 (ตอ) 

อะไหล (Part) 

นํ้าหนัก
วัสดุชิ้นท่ี 

1 (g) 

นํ้าหนัก
วัสดุชิ้น
ท่ี 2 (g) 

นํ้าหนัก
วัสดุชิ้น
ท่ี 3 (g) 

นํ้าหนัก
วัสดุชิ้น
ท่ี 4 (g) 

นํ้าหนัก
วัสดุชิ้น
ท่ี 5 (g) 

 

คานํ้าหนักของวัสดุ
ท่ีระดับความ
เชื่อม่ัน 95% (g)  

ลูกยางกันซอนดานบน 
(Separation Roller) 8.125 8.121 8.121 8.123 8.125 8.123± 0.002 
ลูกยางปอนมือ (By Pass 
Feed)  39.421 39.423 39.421 39.423 39.425 39.423± 0.001 
ยางกันซอนปอนมือ 
(Separate) 6.755 6.757 6.754 6.755 6.754 6.755± 0.002 
คลัชฟดกระดาษ(Magnetic 
Clutch) 57.775 57.774 57.775 57.774 57.773 57.774± 0.002 
ลูกยางปอนกระดาษใน
ถาด2 (Paper Feed Roller) 11.464 11.460 11.461 11.463 11.464 11.462± 0.003 
ลูกยางสงกระดาษในถาด2 
(Pickup Roller) 13.167 13.166 13.167 13.165 13.163 13.166± 0.003 
ลูกยางกันซอนในถาด2 
(Separation Roller) 11.492 11.492 11.491 11.494 11.495 11.493± 0.003 
ลูกกล้ิงดึงปะจุไฟฟา 
(Transfer Unit Assy) 157.035 157.035 157.034 157.034 157.032 157.034± 0.002 
วงแหวนอัดกระดาษ 
(Bushing Press) 3.456 3.455 3.453 3.452 3.451 3.453± 0.003 
ตัวดักกระดาษลูกดรัม 
(Pick Pall) 0.617 0.617 0.616 0.615 0.617 0.616± 0.002 
หมายเหตุ : คาความคลาดเคล่ือนในวงเล็บ แสดงถึงคาท่ีคํานวณแลวพบวามีตําแหนงทศนิยม
มากกวาท่ีวัดไดจากเคร่ืองช่ังน้ําหนัก 
  
            ดังนั้นสรุปไดว ามี ชิ้นสวนที่นํามา ชั่ ง ในงานวิจั ยนี้ ทั้ งหมด  29  รายการและ
ในแตละรายการยั งมีวัสดุ  2  ชนิดประกอบอยู จึ ง ตอ ง ทําการแยกและ ชั่ งน้ําหนัก ซํ้า
เพื่ อแยกน้ําหนักแตละวัสดุออก  และทําการหาค าความเ ช่ือ ม่ันของวัสดุ ท่ี  95  % 
                    4.4  การคํานวณการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด จากตารางที่ 9 แสดงใหทราบ
ถึงปริมาณการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดและพลังงานขึ้นรูปของชิ้นสวนเครื่องถาย
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เอกสารทั ้งหมด  29 รายการ  โดยพบวาชิ ้นสวนเครื ่องถายเอกสารที ่ม ีการปลดปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดรวมมากที่สุดไดแก  ลูกยางอัดกระดาษ    0.592 ( + 0.001428) KgCO2   ผง
เหล็ก   0.517 KgCO2 ลูกกล้ิงสรางภาพ   0.229( + 0.000343) KgCO2   กระบอกหมึก   0.214( + 
0.001019) KgCO2   ลูกกล้ิงประจุไฟฟา   0.139( + 0.000014)KgCO2 ตามลําดับ แตหากแยกแตละ
วัสดุแลวพบวา ผงเหล็กปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด มากท่ีสุด แตหากเทียบวัสดุตอหนวย
เทากัน อลูมิเนียมจะปลดปลอยมากท่ีสุด (ดูภาคผนวก ข ประกอบ)        
   
ตารางท่ี 9  ตารางการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 

อะไหล 

นํ้าหนัก
ท่ีระดับ
ความ
เชื่อม่ัน 
95%  (g) ชนิดวัสดุ  

นํ้าหนัก 
(g) 

พลังงานขึ้นรูปท่ี
ระดับความเชื่อม่ัน 
95% 

การปลดปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดท่ี 
95% (g) 

เหล็ก(Steel)  135.402  4.333 (+ 0.000433) 0.070 (± 0.000007) ลูกกล้ิงปะจุ
ไฟฟา (Charge 
Corona) 

   
174.450  

  ยาง(Rubber)    39.038  4.294 (+ 0.000429) 0.069 (± 0.000007) 

อลูมิเนียม
(Aluminum)    72.155  13.782 +  0.021 0.223 (± 0.000334) 

ลูกกล้ิงสราง
ภาพ (OPC 
Drum) 

   
77.651  

  
พลาสติก
(Plastic)      5.495  0.363 +  0.001 0.006 (± 0.000009) 

เหล็ก(Steel)   19.255  0.616 +  0.002 0.010 (± 0.000025) 
ซีล (Entrance 
Seal) 

   
25.153  

  ยาง(Rubber)      5.900  0.649 +  0.002 0.011 (± 0.000026) 

เหล็ก(Steel) 86.416 2.765 +  0.001 0.045 (± 0.000022) ยางปาดหมึก 
(Cleaning 
Blade) 

96.403 
  ยาง(Rubber)      9.987  1.099 + 0.001 0.018 (± 0.000009) 

เหล็ก(Steel) 
   

62.551  2.002 + 0.006 0.032 (± 0.000097) ลูกกล้ิงลบปะจุ 
(Cleaning 
Brush) 

   
69.170  

  ยาง(Rubber)      6.619  0.728 + 0.002 0.012 (± 0.000035) 
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ตารางท่ี 9 (ตอ) 

อะไหล 

นํ้าหนัก
ท่ีระดับ
ความ
เชื่อม่ัน 
95%  (g) ชนิดวัสดุ  

นํ้าหนัก 
(g) 

พลังงานขึ้นรูปท่ี
ระดับความเชื่อม่ัน 
95% 

การปลดปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดท่ี 
95% (g) 

พลาสติก
(Plastic) 

   
195.190  12.883 + 0.039 0.208 + 0.001 

กระบอกหมึก 
(Toner Supply) 

   
207.150  

  เหล็ก(Steel)    11.960  0.383+ 0.001 0.006 (± 0.000019) 

ผงคารบอน 

 ไม
สามารถ
แยกช่ัง
นําหนัก
ได  

  
               0.000 

  
               0.000    

ผงเหล็ก 
(Develop 
Meant) 

  1,000  
  เหล็ก(Steel) 

   
1,000.00  32.000 + 0.000 0.517+ 0.000 

เขี้ยวแยก
กระดาษ (Hot 
Roller Stripper) 

   
0.756  

พลาสติก
(Plastic) 

   
0.757  0.050 (+0.000075) 0.001 (± 0.000001) 

ลูกกล้ิงทําความ
สะอาด 
(Cleaning 
Roller) 

   
100.414  เหล็ก(Steel) 

   
100.414  3.213 + 0.010 0.052 (± 0.000156) 

พลาสติก
(Plastic) 

   
0.273  0.018(+0.000234) 

         
(0.0003)(± 0.000004)    

ตัววัดอุณหภูมิ 
(Thermister) 

   
0.570  

  เหล็ก(Steel) 
   

0.297  0.010 (+ 0.000124) (0.0002) (± 0.000002)   

ตัวตัดอุณหภูมิ 
(Thermo fuse) 

   
0.955  

อลูมิเนียม
(Aluminum) 

   
0.955  0.182 (+0.000182) 0.003 (± 0.000003) 

ลูกปน (Ball 
Bearing) 

   
25.554  เหล็ก(Steel) 

   
25.554  0.818 + 0.002 0.013 (± 0.000040) 
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ตารางท่ี 9 (ตอ) 

อะไหล 

นํ้าหนัก
ท่ีระดับ
ความ
เชื่อม่ัน 
95%  (g) ชนิดวัสดุ  นํ้าหนัก (g) 

พลังงานขึ้นรูปท่ี
ระดับความเชื่อม่ัน 
95% 

การปลดปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดท่ี 
95% (g) 

   
568.024  ยาง(Rubber) 

   
236.718  26.039 + 0.065 0.421 + 0.001 

ลูกยางอัด
กระดาษ 
(Pressure 
Roller)   เหล็ก(Steel) 

   
331.307  10.602 + 0.027 0.171 (± 0.000428) 

   
55.419  

อลูมิเนียม
(Aluminum) 

   
55.419  10.585 + 0.016 0.171 (± 0.000256) 

ลูกกล้ิงความ
รอน (Hot 
Roller)   เทปลอน ไมสามารถแยกช่ังนําหนักได 

   
11.462  

พลาสติก
(Plastic) 

   
5.677  0.375 + 0.001 0.006 (± 0.000015) 

ลูกยางปอน
กระดาษในถาด
1 (Paper Feed 
Roller)   ยาง(Rubber) 

   
5.786  0.637 + 0.002 0.010 (± 0.000026) 

พลาสติก
(Plastic) 

   
7.470  0.493 + 0.002 0.008 (± 0.000028) 

ลูกยางสง
กระดาษในถาด
1 (Pickup 
Roller) 

   
13.165  

  ยาง(Rubber) 
   

5.697  0.627 + 0.002 0.010 (± 0.000035) 
   

11.494  
พลาสติก
(Plastic) 

   
3.812  0.252 + 0.001 0.004 (± 0.000014) 

ลูกยางกันซอน
ในถาด1 
(Separation 
Roller)   ยาง(Rubber) 

   
7.680  0.845 + 0.003 0.014 (± 0.000048) 

   
11.494  

พลาสติก
(Plastic) 

   
3.812  0.252 + 0.001 0.004 (± 0.000014) 

ลูกยางกันซอน
ในถาด1 
(Separation 
Roller)   ยาง(Rubber) 

   
7.680  0.845 + 0.003 0.014 (± 0.000048) 

สายพานปอน
กระดาษดานบน 
(Feed Belt) 

   
2.817  ยาง(Rubber) 

   
2.817  0.310 + 0.001 0.005 (± 0.000013) 
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ตารางท่ี 9 (ตอ) 

อะไหล 

นํ้าหนัก
ท่ีระดับ
ความ
เชื่อม่ัน 
95%  (g) ชนิดวัสดุ  นํ้าหนัก (g) 

พลังงานขึ้นรูปท่ี
ระดับความเชื่อม่ัน 
95% 

การปลดปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดท่ี 
95% (g) 

   
11.798  

พลาสติก
(Plastic) 

   
1.639  0.108 + 0.001 0.002 (± 0.000018) 

ลูกยางสง
กระดาษดานบน 
(Pickup Roller)   ยาง(Rubber)        10.151  1.117 + 0.012 0.018 (± 0.000189) 

   
8.123  

พลาสติก
(Plastic) 

   
4.357  0.288 (+0.000431) 0.005 (± 0.000007) 

ลูกยางกันซอน
ดานบน 
(Separation 
Roller)   ยาง(Rubber) 

   
3.768  0.415 + 0.001 0.007(± 0.000010) 

   
39.423  

พลาสติก
(Plastic) 

   
10.900  0.719 (+0.000360) 0.012 (± 0.000006) ลูกยางปอนมือ 

(By Pass Feed)    ยาง(Rubber)        28.521  3.137 + 0.002 0.051 (± 0.000025) 
   

6.755  
พลาสติก
(Plastic) 

   
3.145  0.208 (+0.000311) 0.003 (± 0.000005) 

ยางกันซอน
ปอนมือ 
(Separate)   ยาง(Rubber)          3.610  0.397 + 0.001 0.006 (± 0.000010) 

เหล็ก(Steel) 
   

44.664  1.429 (+0.002144) 0.023 (± 0.000035) คลัชฟดกระดาษ
Magnetic 
Clutch) 

   
57.774  

  
พลาสติก
(Plastic) 

   
13.111  0.865 + 0.001 0.014 (± 0.000021) 

   
11.462  

พลาสติก
(Plastic) 

   
5.677  0.375 + 0.001 0.006 (± 0.000015) 

ลูกยางปอน
กระดาษในถาด
2 (Paper Feed 
Roller)   ยาง(Rubber) 

   
5.786  0.637 + 0.002 0.010 (± 0.000026) 

   
13.166  

พลาสติก
(Plastic) 

   
7.470  0.493 (+0.001233) 0.008 (± 0.000020) 

ลูกยางสง
กระดาษในถาด
2 (Pickup 
Roller)   ยาง(Rubber) 

   
5.697  0.627 + 0.002 0.010 (± 0.000025) 
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ตารางท่ี 9 (ตอ) 

อะไหล 

นํ้าหนัก
ท่ีระดับ
ความ
เชื่อม่ัน 
95%  (g) ชนิดวัสดุ  นํ้าหนัก (g) 

พลังงานขึ้นรูปท่ี
ระดับความเชื่อม่ัน 
95% 

การปลดปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดท่ี 
95% (g) 

   
11.493  

พลาสติก
(Plastic) 

   
3.812  0.252 + 0.001 0.004 (± 0.000010) 

ลูกยางกันซอน
ในถาด2 
(Separation 
Roller)   ยาง(Rubber) 

   
7.680  0.845 (+0.002112) 0.014 (± 0.000034) 

   
157.034  ยาง(Rubber) 

   
2.707  0.298 (+0.000596) 0.005 (± 0.000010) ลูกกล้ิงดึงปะจุ

ไฟฟา (Transfer 
Unit Assy)   เหล็ก(Steel) 

   
154.328  4.938 (+0.009876) 0.080 (± 0.000160) 

วงแหวนอัด
กระดาษ 
(Bushing Press) 

   
3.453  

พลาสติก
(Plastic) 

   
3.456  0.228 + 0.001 0.004 (± 0.000009) 

ตัวดักกระดาษ
ลูกดรัม (Pick 
Pall) 

   
0.616  

พลาสติก
(Plastic) 

   
0.617  0.041 (+0.000061) 0.001 (± 0.000001) 

หมายเหตุ : คาความคลาดเคล่ือนในวงเล็บ แสดงถึงคาท่ีคํานวณแลวพบวามีตําแหนงทศนิยม
มากกวาท่ีวัดไดจากเคร่ืองช่ังน้ําหนัก 

                     
                    ดังนั้นสรุปไดวา  วัสดุท้ังหมด 29 รายการหากพิจารณาท่ีวัสดุพบวามีวัสดุประกอบ 
ไดแก  เหล็ก  อลูมิเนียม  ยาง  พลาสติก  แตละวัสดุพบปริมาณปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
ท่ีมากนอยตางกันดังนั้น แตหากพิจารณาท่ีปริมาณวัสดุท่ีเทากันจะพบวา อลูมิเนียม มีปริมาณการ
ปลดปลอยมากท่ีสุด รองลงมา คือ เหล็ก   ยาง  และพลาสติก ตามลําดับ ในงานวิจัยนี้จึงหาแนวทาง
ในการลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ในวัสดุท่ีมีผลกระทบมากท่ีสุด  ไดแก อลูมิเนียม  
และเหล็ก ตอไป 
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                    4.5 แสดงการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 1 เคร่ือง 

           

ลูกกลิ้งดึง
ปะจุไฟฟา,
  0.425

ยางปาดหมึก,
  0.624

ลูกกลิ้ง
ปะจุไฟฟา, 1.393

ลูกกลิ้งความรอน
,  0.855 ลูกกลิ้งสรางภาพ

,  2.284

ลูกกลิ้งลบปะจุ,
  0.441

ผงเหล็ก,  5.168

กระบอกหมึก,
  1.071

ลูกยางอัด
กระดาษ,  2.959

 
ภาพท่ี 7  แสดงการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 1 เคร่ือง 
 
จากภาพที่ 7 แสดงใหทราบถึง ปริมาณการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดของเครื่องถาย
เ อ กส า ร ร ิโ ก ต ลอดอ า ย ุก า ร ใ ช ง า น  1  เ ค รื ่อ ง  พบ ว า ป ร ิม า ณ ก า ร ป ล ด ป ล อ ย ก า ซ
คารบอนไดออกไซดของเครื่องถายเอกสารตลอดอายุการใชงานมีคารวม 17.134 + 0.023 
KgCo2   แยกเปนผงเหล็ก  5.168 KgCO2 ลูกยางอัดกระดาษ  2.959 + 0.001 KgCo2 ลูกกล้ิงสราง
ภาพ 2.284 ( + 0.000343)KgCo2 ลูกกล้ิงปะจุไฟฟา 1.393( + 0.000014)KgCo2  ลูกกล้ิงดึงปะจไุฟฟา 
0.425 (+ 0.000170)KgCo2 ลูกกล้ิงความรอน 0.855 (+ 0.000256)KgCo2 ยางปาดหมึก 0.624 (+ 
0.000031)KgCo2 ตามลําดับ จากท้ังหมด 29 ช้ินสวน โดยมีอัตราสวนของผงเหล็กมากท่ีสุดคิดเปน
สัดสวนจํานวน 28.57 เปอรเซ็นต  อันดับตอมาลูกยางอัดกระดาษ 16.36 เปอรเซ็นต  และลูกกล้ิง
สรางภาพ 12.60 เปอรเซ็นต  หากพิจารณาผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  ช้ินสวนท่ีมีการปลดปลอยกาซ
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คารบอนไดออกไซดมากสุดในลําดับตนๆ ควรมีกระบวนการจัดการปรับปรุงแกไขทางใดทางหน่ึง 
ซ่ึงผูวิจัยเห็นสอดคลองกับงานวิจัย Gonzalez et al. สมควรหาแนวทางลดโดยการเลือกใชวัสดุ
ทดแทนที่มีคุณสมบัติเทาเทียมและมีปริมาณการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดนอยกวามา
ทดแทน ตามภาพท่ี 7 แสดงใหทราบถึงการปลดปลอยเพียง 1เคร่ืองเทานั้น หากพิจารณาท้ังหมด
ของงานวิจัยนี้จึงทราบปริมาณการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดไดดังภาพท่ี 8 
                    ดังนั้นสรุปไดวา  ตลอดอายุการใชงานของเคร่ือง 1 เคร่ือง มีการปลดปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดของช้ินสวนบํารุงรักษารวม 17.134+ 0.023 KgCo2   จากช้ินสวนท่ีใชใน
งานวิจัย 29 ช้ินสวน 
กกกกกกกก4.6 การปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ของเคร่ืองท้ังหมด 
 

กก

ลูกกลิ้งดึงปะจุ
ไฟฟา,4,318ยางปาดหมึก, 

  6,340.012

ลูกกลิ้งทําความ
สะอาด,  2,636.213

ลูกกลิ้งปะจุไฟฟา,
  14,155.599

ลูกกลิ้งความรอน,
  8,684.310

ลูกกลิ้งสรางภาพ,
  23,208.859

ลูกกลิ้งลบปะจุ,
   4,479.037

ผงเหล็ก,
52,506.880

กระบอกหมึก,
  

10,883.085

ลูกยางอัดกระดาษ,
30,060.848

 

 
ภาพท่ี 8 การปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ของเครื่องท้ังหมด 
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กกกกกกกกจากภาพท่ี 8 แสดงใหทราบถึงปริมาณการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
ของเคร่ืองถายเอกสารริโกท้ังหมด 3 รุนไดแก AF1113,MP2000LE,MP1500  ท่ีมีอยูในประเทศไทย 
ซ่ึงงานวิจัยนี้นาํมาวิเคราะหท้ังส้ิน จํานวน 10,160 เคร่ือง จึงทราบปริมาณการปลดปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดรวมท้ังส้ิน 174,077.445 + 237.867 KgCo2   แยกเปนอันดบัหนึ่งผงเหล็ก 
52,506.880 KgCO2 ผงเหล็กเปนส่ือนําพาผงหมึกไปสรางภาพบนกระดาษไมสามารถนํากลับมาใช
ใหมไดหรือทดแทนดวยวัสดุอ่ืนจากระบวนการนี้   สาเหตุเพราะผงเหล็กมีรูปทรงกอนการใชงาน 
หลังจากการใชงานรูปทรงจะเปล่ียนไปจากการเสียดสีของตัวมันเองและจะเส่ือมคุณภาพลง อันดับ 
สองลูกยางอัดกระดาษ  30,060.848 + 75.152 KgCo2   ไมสามารถนํากลับมาใช เนื่องจากลูกยางจะ
โดยบีบอัดจนยางและเหล็กเสียรูปจากการใชงาน  อันดับสาม ลูกกล้ิงสรางภาพ  23,208.856 + 
34.813 KgCo2   สามารถนํากลับมาใชใหมไดโดยผานกระบวนการลอกผิวเดิมแลวเคลือบผิวใหม  
อันดับส่ีและหา ลูกกล้ิงดึงปะจุไฟฟา  4,318 + 8.595 KgCo2   ลูกกล้ิงปะจุไฟฟา  14,155.599 + 
1.416 KgCo2   ท้ังสองชนิดสามารถนําเหล็กกลับมาใชใหมโดยลอกผิวยางออกแลวหุมยางใหม 
อันดับหก ลูกกล้ิงความรอน   8,684.310 + 13.026 KgCo2   สามารถนําอลูมิเนียมกลับมาใชใหม 
โดยลอกผิวเทปลอนออกแลวเคลือบใหม อันดับเจ็ดยางปาดหมึก  6,340.012 + 3.170 KgCo2   
สามารถนําเหล็กกลับมาใชใหมได โดยลอกยางออกแลวติดยางใหมใสเขาไปแทน  นอกจากวสัดุ
เหลานี้แลวไมสามารถนํากลับมาใชใหมหรือนําวัสดุมาทดแทนของในกระบวนการทํางานน้ี  จาก
ผลการวิจัย มีช้ินสวนท้ังหมดท่ีใชในการวิจัยนี้ 29 ช้ินสวน มี 6ช้ินสวนท่ีสามารถนําสู
กระบวนการนํากลับมาใชใหมและมี 2 ช้ินสวนท่ีสามารถนําสูกระบวนใชวัสดุทดแทน 
                    ดังนั้นสรุปไดวา  ตลอดอายุการใชงานของเคร่ืองถายเอกสารริโกท่ีใชในงานวิจัยนี้ 
ไดแก MP2000LE, MP1500 และ AF1113 มีปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด รวมท้ังหมด 
174,077.445 + 237.867 KgCo2   โดยพบวัสดุท่ีสามารถนํากลับมาใชใหม 6 ช้ินสวนและนําวัสดุมา
ทดแทน 2 ช้ินสวน ดังท่ีจะแสดงในภาพท่ี 9,10,11,12 ตามลําดับ ตอไป 
                    4.7 การลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดโดยการนําวัสดุกลับมาใชใหมเทียบ
กับตลอดอายุการใชงาน ของ 1 เคร่ือง จากภาพที่ 9 และตารางที่ 10 แสดงใหทราบถึง เมื่อทําการ
คัดเลือกวัสดุนํากลับมาใชใหม โดยเลือกชิ้นสวนที่มีการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดมาก
และวัสดุที่นํากลับมาใชใหมได โดยไมตองผานกรรมวิธีการหลอมละลายขึ้นรูปใหม  6 ชิ้นสวน
ไดแก  ลูกกล้ิงสรางภาพ ลูกกล้ิงความรอน  ยางปาดหมึก  ลูกกลิ้งชารจปะจุไฟฟา ลูกกลิ้งทําความ
สะอาด และลูกกลิ้งดึงประจุไฟฟา โดยใชขอมูลจากตารางที ่ 8 และตารางที ่ 9 พบวา เมื ่อ
เปรียบเทียบปริมาณการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตลอดอายุการใชงาน 1 เครื่องมี
ปริมาณปลดปลอยรวมทั้งหมด 17.134 + 0.023 KgCO2 หลังจากการนําวัสดุกลับมาใชใหมมี
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ปริมาณปลดปลอยทั้งสิ้น 12.248 + 0.010KgCO2 โดยการคัดเลือกวัสดุกลับมาใชใหมสามารถ
ลดลงไดถึง  4.885+ 0.013KgCO2 คิดเปน  25.64 เปอรเซ็นตของการปลดปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดตลอดอายุการใชงาน 1 เคร่ือง โดยแบงเปนช้ินสวนอ่ืนๆท่ีมิไดนํากลับมาใช
ใหมปลดปลอย 11.293 + 0.010 KgCO2 ลูกกล้ิงสรางภาพเดิมปลดปลอย 2.284 + 0.003 KgCo2นํา
กลับมาใชใหมปลดปลอย 0.059 KgCO2 ลดลงได 2.226 KgCO2 ลูกกล้ิงความรอนเดิมปลดปลอย 
0.855 + 0.001KgCo2 นํากลับมาใชใหมปลดปลอย  0 KgCO2 ลดลงได 0.855 KgCO2 ลูกกล้ิงประจุ
ไฟฟาเดิมปลดปลอย 1.393 + 0.001KgCo2 นํากลับมาใชใหมปลดปลอย  0.694 KgCO2 ลดลงได 
0.700 KgCO2 ลูกกล้ิงทําความสะอาดเดิมปลดปลอย 0.259(+ 0.000778)KgCo2  นํากลับมาใชใหม
ปลดปลอย 0 KgCO2 ลดลงได 0.259 KgCO2 ยางปาดหมึกเดิมปลดปลอย 0.624( + 
0.000312)KgCo2 นํากลับมาใชใหมปลดปลอย  0.177 KgCO2ลดลงได 0.447 KgCO2 ลูกกล้ิงดึง
ประจุไฟฟาเดิมปลดปลอย 0.425( + 0.000864)KgCo2 นํากลับมาใชใหมปลดปลอย  0.026 KgCO2 
ลดลงได 0.399 KgCO2 ในกระบวนการนี้สามารถลดลงได 1ใน 4 ของปริมาณปรกติ   
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ภาพท่ี 9 แสดงการลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดโดยการนาํวัสดุกลับมาใชใหมเทียบ 
              กับตลอดอายุการใชงาน ของ 1 เคร่ือง 
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ตารางท่ี 10 แสดงการลดการปลดปลอย กาซคารบอนไดออกไซด โดยการนําวัสดกุลับมาใชใหม 
                   เทียบกับตลอดอายุการใชงาน ของ 1 เคร่ือง 

อะไหล (Part) 

เคร่ืองถายเอกสาร

ปกติ KgCO2 เคร่ืองถายเอกสารที่นําวัสดุกลบัมาใชใหม KgCO2 

ลูกกลิ้งดึงปะจุไฟฟา 0.425 0.026 ( + 0.000864) 
ยางปาดหมึก 0.624 0.177 ( + 0.000312) 
ลูกกลิ้งทําความสะอาด 0.259 0.000 ( + 0.000778) 
ลูกกลิ้งชารจปะจุไฟฟา 1.393 0.694 + 0.001 
ลูกกลิ้งความรอน 0.855 0.000 + 0.001 
ลูกกลิ้งสรางภาพ 2.284 0.059 + 0.003 
อะไหลอื่น 11.293 11.293 + 0.010 

รวมทั้งหมด 17.134 12.248 + 0.023 
 
 
                    ดังนั้นสรุปไดวา  ในกระบวนการนํากลับมาใชใหม ของตลอดอายุการใชงาน 1 เคร่ือง
สามารถลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดได  4.885+ 0.013KgCO2 ใชวัสดุ 6 ช้ิน ไดแก 
ลูกกล้ิงสรางภาพลดลงได 2.226 + 0.003 KgCO2 ลูกกล้ิงความรอนลดลงได 0.855 + 0.001KgCO2 
ลูกกล้ิงชารจประจุไฟฟาลดลงได 0.700 (+ 0.000139) KgCO2 ลูกกล้ิงทําความสะอาด 0.259(+ 
0.000778) KgCO2 ยางปาดหมึกลดลงได 0.447( + 0.000312) KgCO2 ลูกกล้ิงดึงประจุไฟฟาลดลง
ได 0.399( + 0.000846)KgCO2   จากภาพท่ี 9 คิดเพียง 1 เคร่ืองเทานั้น หากพิจารณาท้ังหมดของ
งานวิจัยนี้สามารถดูไดจากภาพท่ี 10 
                    4.8 แสดงการลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด โดยการนําวัสดุกลับมาใช
ใหมเทียบกับตลอดอายุการใชงานของเคร่ืองท้ังหมด จากภาพที่ 10 และตารางที่ 11 แสดงใหทราบ
ถึง การลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดของการนําวัสดุนํากลับมาใชใหมของเคร่ืองถาย
เอกสารริโกทั้งหมดในประเทศไทยจํานวน 3 รุนในงานวิจัยนี้ ไดแกรุน AF1113, MP2000LE, 
MP1500 ทั้งหมด 10,160 เครื่อง รวมการปลดปลอยทั้งหมดมีคา 174,077.445 + 237.867 KgCO2 
เปรียบเทียบการนําวัสดุกลับมาใชใหมปลดปลอยสมารถลดลงไดรวม 124,442.336 + 135.846 
KgCO2  รวมทั้งหมดของเครื่องริโกทั้ง 3 รุนสามารถลดลงไดถึง  49,635.110 + 102.380 KgCO2 
เม่ือเทียบกับปริมาณเคร่ืองริโกท้ังหมด คิดเปน  25.68 เปอรเซ็นต  โดยแบงเปนช้ินสวนอ่ืนๆท่ีมิได
นํากลับมาใชใหมปลดปลอย 114,734.452 + 102.380 KgCO2 ลูกกล้ิงสรางภาพเดิมปลดปลอย 
23,208.859 + 34.813 KgCO2 นํากลับมาใชใหมปลดปลอย 595.083 KgCO2 ลดลงได 22,613.775 
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KgCO2ลูกกล้ิงความรอนเดิมปลดปลอย 8,684.310 + 13.026 KgCO2นํากลับมาใชใหมปลดปลอย  0 
KgCO2 ลดลงได 8,684.310 KgCO2 ลูกกล้ิงชารจประจุไฟฟาเดิมปลดปลอย 14,155.559 + 1.416 
KgCO2นํากลับมาใชใหมปลดปลอย  7,046.062 KgCO2 ลดลงได 7,109.573 KgCO2 ลูกกล้ิงทํา
ความสะอาดเดิมปลดปลอย 2,636.213 + 7.907 KgCO2 นํากลับมาใชใหมปลดปลอย 0 KgCO2 
ลดลงได 2,636.213 KgCO2 ยางปาดหมึกเดิมปลดปลอย 6,340.012 + 3.170 KgCO2นํากลับมาใช
ใหมปลดปลอย  1802.26 KgCO2 ลดลงได 4,537.435 KgCO2 ลูกกล้ิงดึงประจุไฟฟาเดิมปลดปลอย 
4,318 + 8.595 KgCO2นํากลับมาใชใหมปลดปลอย  264.160 KgCO2 ลดลงได 1,642.179 KgCO2 
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ภาพท่ี 10 แสดงการลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด โดยการนําวัสดุกลับมาใชใหม 
  เทียบกับตลอดอายุการใชงานของเคร่ืองท้ังหมด 
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ตารางท่ี 11 การลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด โดยการนาํวัสดุกลับมาใชใหมเทียบกบั 
                   ตลอดอายุการใชงานของเคร่ืองท้ังหมด 

อะไหล (Part) 

เคร่ืองถายเอกสาร

ปกติ KgCO2 

 

เคร่ืองถายเอกสารที่นําวัสดุกลบัมาใชใหม KgCO2 

ลูกกลิ้งดึงปะจุไฟฟา 4,318 264.160 +  8.595 
ยางปาดหมึก 6,340.012 1,802.578  + 3.170 
ลูกกลิ้งทําความสะอาด 2,636.213 0.000 +  7.907 
ลูกกลิ้งชารจปะจุไฟฟา 14,155.599 7,046.062  + 1.416 
ลูกกลิ้งความรอน 8,684.310 0.000 + 13.026 
ลูกกลิ้งสรางภาพ 23,208.859 595.083 + 34.813 
อะไหลอื่น 114,734.452 114,734.452 + 102.380 

รวมทั้งหมด 174,077.445 136,610.090 + 237.867 

 
                    ดังนั้นสรุปไดวา ในกระบวนการนํากลับมาใชใหมตลอดอายุการใชงานของเคร่ืองถาย
เอกสารริโก 10,160 เคร่ือง สามารถลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดได  49,635.110 + 
237.867 KgCO2 คิดเปน  25.68 เปอรเซ็นตของการปลดปลอยทั้งหมด 3 รุนใชวัสดุ 6 ช้ินสวน
ไดแก ลูกกล้ิงสรางภาพลดลงได 22,613.775 + 34.813 KgCO2 ลูกกล้ิงความรอนลดลงได 8,684.310 
+ 13.026 KgCO2 ลูกกล้ิงชารจประจุไฟฟาลดลงได 7,109.537 + 1.416 KgCO2 ลูกกล้ิงทําความ
สะอาด 2,636.213 + 7.907 KgCO2 ยางปาดหมึกลดลงได 4,537.435 + 3.170 KgCO2 ลูกกล้ิงดึง
ประจุไฟฟาลดลงได 1,642.179 + 8.595 KgCO2   
                  4.9 แสดงการลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด โดยการเลือกวัสดุทดแทน
เทียบกับตลอดอายุการใชงานของ 1 เคร่ือง จากภาพท่ี 11 และตารางท่ี 12  แสดงการลดการ
ปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดโดยการเลือกวัสดุทดแทนเทียบกับตลอดอายุการใชงานของ 1 
เคร่ือง เม่ือทําการคัดเลือกวัสดุทดแทนโดยการเลือกวัสดุที ่ม ีปริมาณการปลดปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดมากที่สุดอันไดแก  อลูมิเนียม  และเลือกวัสดุที่มีความใกลเคียงกันอัน
ไดแกเหล็ก ดูจากตารางที่  8,9และ26 มี 2 ชิ้นสวนไดแกลูกกลิ้งสรางภาพ และลูกกลิ้งความ
รอน นํามาทดแทนแลวเปรียบเทียบปริมาณการลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด  จาก
การปลดปลอยปรกติมีคาจํานวน 17.134 + 0.023 KgCO2   หลังจากนําวัสดุมาทดแทนปลดปลอย
จํานวน 16.618 + 0.019 KgCO2   สามารถลดปริมาณการปลดปลอยลงได 0.516 + 0.008 KgCO2 คิด
เปน 2.81 เปอรเซ็นต ของการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตลอดอายุการใชงานของ 1 
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เคร่ือง โดยแบงเปนวัสดุท่ีไมมีการทดแทนปลดปลอยรวม 14.955 + 0.019 KgCO2 ลูกกล้ิงสรางภาพ
เดิมปลดปลอย 2.284 + 0.003 KgCO2 หลังใชวัสดุทดแทนปลดปลอย 1.911 KgCO2 สามารถลดลง
ได 0.373 KgCO2 ลูกกล้ิงความรอนเดิมปลดปลอย 0.855 + 0.001 KgCO2 หลังใชวัสดุทดแทน
ปลดปลอย 0.712 KgCO2สามารถลดลงได 0.143 KgCO2 และในงานวิจัย การเลือกใชวัสดุทดแทน
หรือการเปรียบเทียบวัสดุ มี ผูวิจัยพบวาการเลือกใชวัสดุ ท่ี มีปริมาณการปลดปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดนอยกวา จะชวยลดภาวะเรือนกระจกอันเปนสาเหตุใหเกิดภาวะโลกรอน ผูวิจัย
เห็นดวยกับ   Gonzalez et al., Gerilla et al., ชนิกานต  ล้ิมประยูร  ท่ีประเมินวงจรชีวิตของวัสดุและ
เลือกวัสดุท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยท่ีสุด 
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ภาพท่ี 11 แสดงการลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดโดยการเลือกวัสดุทดแทนเทียบกับ 
                  ตลอดอายุการใชงานของ 1 เคร่ือง 
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ตารางท่ี 12 แสดงการลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด โดยการเลือกวัสดทุดแทนเทียบ  
                   กับตลอดอายุการใชงานของ 1 เคร่ือง 

อะไหล (Part) 

เคร่ืองถายเอกสารปกติ 
KgCO2 เคร่ืองถายเอกสารที่ใชวัสดุทดแทน KgCO2 

ลูกกลิ้งความรอน 0.855 0.712 + 0.004 
ลูกกลิ้งสรางภาพ 2.284 1.911 + 0.001 
อะไหลอื่น 14.955 14.955 + 0.018 

รวมท้ังหมด 17.134 16.618 + 0.023 
 
                    ดังนั้นสรุปไดวา การเลือกใชวัสดุทดแทนตลอดอายุการใชงาน 1 เคร่ือง โดยใชวัสดุ 2 
ช้ินสวน ไดแก ลูกกล้ิงสรางภาพและลูกกล้ิงความรอน  เดิมเปนอลูมิเนียมใชวัสดุทดแทนคือ เหล็ก 
สามารถชวยลดการปลดปลอยลงได 0.516 + 0.005 KgCO2   คิดเปน 2.81 เปอรเซ็นต โดยลูกกล้ิง
สรางภาพสามารถลดลงได 0.373 + 0.003 KgCO2 ลูกกล้ิงความรอนสามารถลดลงได 0.143 +0.001 
KgCO2   
                  4.10 แสดงการลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด โดยการเลือกวัสดุทดแทน
เทียบกับตลอดอายุการใชงานของเคร่ืองท้ังหมด 10,160 เคร่ือง 
                     จากภาพที ่ 12 และตารางที ่ 13 แสดงใหทราบถึง  การลดการปลดปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดโดยการเลือกวัสดุทดแทนเทียบกับตลอดอายุการใชงานของเคร่ืองถายเอกสาร
ริโกในประเทศไทยทั้งหมดจํานวน 3 รุนในงานวิจัยนี้ ไดแกรุน AF1113, MP2000LE, MP1500  
รวมทั้งหมด 10,160 เครื่อง มีการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดรวม 174,077.445+ 237.867 
KgCO2 หลังจากเลือกใชวัสดุทดแทนปลดปลอยรวม 168,833.872 + 237.867KgCO2  จากการเลือก
วัสดุทดแทนเทียบกับตลอดอายุการใชงานของเคร่ืองท้ังหมดสามารถลดลงได 5,243.573+ 47.840 
KgCO2 คิดเปน 2.85 เปอรเซ็นต โดยแบงเปนลูกกล้ิงสรางภาพเดิมปลดปลอย 23,208.859+ 34.813 
KgCO2 หลังใชวัสดุทดแทนปลดปลอย 19,420.225+ 34.813 KgCO2 สามารถลดลงได 3,788.634 
KgCO2 ลูกกล้ิงความรอนเดิมปลดปลอย 8,684.310 + 13.026 KgCO2 หลังใชวัสดุทดแทนปลดปลอย 
7,229.371 + 13.026 KgCO2สามารถลดลงได 1,454.939 KgCO2  และวัสดุอ่ืนๆท่ีไมมีการทดแทน
ปลดปลอย 151940.37 KgCO2 
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ภาพท่ี 12 แสดงการลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดโดยการเลือกวัสดุทดแทนเทียบกับ 
                  ตลอดอายุการใชงานของเคร่ืองท้ังหมด 
 
ตารางท่ี 13 แสดงการลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด โดยการเลือกวัสดทุดแทนเทียบ 
                   กับตลอดอายุการใชงานของเครื่องท้ังหมด 10,160 เคร่ือง 

อะไหล (Part) 

เคร่ืองถายเอกสารปกติ 
KgCO2 เคร่ืองถายเอกสารที่ใชวัสดุทดแทน KgCO2 

ลูกกลิ้งความรอน 8,684.310 7,229.371 + 13.026 
ลูกกลิ้งสรางภาพ 23,208.859 19,420.225 + 34.813 
อะไหลอื่น 151,940.370 151,940.370 + 190.027 

รวมท้ังหมด 174,077.445 168,833.872 + 237.867 
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                    สรุปไดวา ในกระบวนการการเลือกวัสดุทดแทนเทียบกับตลอดอายุการใชงานของ
เคร่ืองถายเอกสารริโกท้ังหมด 3 รุนในงานวิจัยนี้ สามารถชวยลดปริมาณการปลดปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซด ลงได  5, 243.573 + 47.840 KgCO2 คิดเปนอัตราสวน 2.85 เปอรเซ็นต 
แบงเปนลูกกล้ิงสรางภาพลดลงได 3,788.634 + 34.813 KgCO2   ลูกกล้ิงความรอนลดลงได 
1,454.939 + 13.026 KgCO2 
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บทท่ี  5 
สรุปผลวิจัย 

 

1 บทสรุปและวิเคราะหผล 
                    งานวิจัยฉบับนี้ไดศึกษาถึงการประเมินการปลดปลอยและการลดการปลดปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซด กรณีศึกษาในอุตสาหกรรมช้ินสวนเคร่ืองถายเอกสารริโก มีจุดประสงคเพื่อ
ทราบปริมาณการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดท่ีปลดปลอยจากการใชช้ินสวนเคร่ืองถาย
เอกสารริโกและเพื่อศึกษาแนวทางในการลดการปลดปลอยคารบอนไดออกไซดโดยการเลือกใช
วัสดุท่ีลดการปลดปลอยคารบอนไดออกไซดสําหรับใชในการผลิตช้ินสวนเคร่ืองถายเอกสารริโก 
ตอไป โดยสรุปดังนี้ 
กกกกกกกก1.1 มีเคร่ืองถายเอกสารจํานวน 3 รุนท่ีมีอัตราสวนมากที่สุด คิดเปน 58 เปอรเซ็นต 
ของเคร่ืองริโกท้ังหมดในประเทศไทยและอัตราสวนท่ีมาก จึงหมายความถึงเครื่องทั้งสามรุน
นี้สามารถเปนตัวแทน ของเครื่องริโกท้ังหมดในประเทศไทยได โดยงานวิจัยนี้จึงเลือก 3 รุนนี้
นํามาวิเคราะหผล ไดแกรุน MP2000LE มีจํานวนเคร่ืองในประเทศไทยท้ังส้ิน 3,824 เคร่ือง รุ น 
AF1113 มีจํานวนเครื่องในประเทศไทยทั้งสิ้น 3,650 เครื่อง รุน MP1500 มีจํานวนเคร่ืองใน
ประเทศไทยท้ังส้ิน 2,686 เคร่ือง 
กกกกกกกก1.2 งานวิจัยนี้นําเฉพาะชิ้นสวนบํารุงรักษาทั้งหมด 29 ช้ินสวนนํามาวิเคราะห 
นอกจากนี้เปนเพียงช้ินสวนท่ีตองเปล่ียนเมื่อเคร่ืองเกิดความเสียหาย ในการใชงานไมไดตามปกติ
เทานั้น และสวนอ่ืนๆท่ีไมตองเปล่ียนเพียงแตหลอล่ืนหรือเช็ดทําความสะอาดเทานั้น 
กกกกกกกก1.3 มี ชิ้นสวนที่นํามา ชั่ ง ในงานวิจั ยนี้ ทั้ งหมด  2 9  รายการและในแตละ
ร ายก ารยั งมีวัสดุ  2  ชนิดประกอบอยู จึ ง ตอ ง ทําก ารแยกและ ชั่ งน้ําหนัก ซํ้า เพื่ อ แยก
น้ําหนักแตละวัสดุออก  และทําการหาค าความเ ช่ือ ม่ันของวัสดุ ท่ี  95  % 
กกกกกกกก1.4 วัสดุท้ังหมด 29 รายการหากพิจารณาท่ีวัสดุพบวามีวัสดุประกอบ ไดแก  เหล็ก  
อลูมิเนียม  ยาง  พลาสติก  แตละวัสดุพบปริมาณปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดท่ีมากนอย
ตางกันดังนั้น แตหากพิจารณาที่ปริมาณวัสดุท่ีเทากันจะพบวา อลูมิเนียม มีปริมาณการปลดปลอย
มากท่ีสุด รองลงมา คือ เหล็ก   ยาง  และพลาสติก ตามลําดับ ในงานวิจัยนี้จึงหาแนวทางในการลด
การปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ในวัสดุท่ีมีผลกระทบมากท่ีสุด  ไดแก อลูมิเนียม  และ
เหล็ก ตอไป 
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                    1.5 ตลอดอายุการใชงานของเคร่ือง 1 เคร่ือง มีการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
ของช้ินสวนบํารุงรักษารวม 17.134+ 0.023 KgCo2   จากช้ินสวนท่ีใชในงานวิจัย 29 ช้ินสวน 
                    1.6 ตลอดอายุการใชงานของเคร่ืองถายเอกสารริโก ท่ีใชในงานวิจัยนี้  ไดแก 
MP2000LE, MP1500 และ AF1113 มีปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด รวมท้ังหมด 
174,077.445 + 237.867 KgCo2   โดยพบวัสดุท่ีสามารถนํากลับมาใชใหม 6 ช้ินสวนและนําวัสดุมา
ทดแทน 2 ช้ินสวน ดังท่ีจะแสดงในภาพท่ี 9,10,11,12 ตามลําดับ ตอไป 
                    1.7 ในกระบวนการนํากลับมาใชใหม ของตลอดอายุการใชงาน 1 เคร่ืองสามารถลด
การปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดได  4.885+ 0.013KgCO2 ใชวัสดุ 6 ช้ิน ไดแก ลูกกล้ิงสราง
ภาพลดลงได 2.226 + 0.003 KgCO2 ลูกกล้ิงความรอนลดลงได 0.855 + 0.001KgCO2 ลูกกล้ิงชารจ
ประจุไฟฟาลดลงได 0.700 (+ 0.000139) KgCO2 ลูกกล้ิงทําความสะอาด 0.259(+ 0.000778) 
KgCO2 ยางปาดหมึกลดลงได 0.447( + 0.000312) KgCO2 ลูกกล้ิงดึงประจุไฟฟาลดลงได 0.399( + 
0.000846)KgCO2   จากภาพท่ี 9 คิดเพียง 1 เคร่ืองเทานั้น หากพิจารณาทั้งหมดของงานวิจัยนี้
สามารถดูไดจากภาพท่ี 10 
                    1.8 ในกระบวนการนํากลับมาใชใหมตลอดอายุการใชงานของเคร่ืองถายเอกสารริโก 
10,160 เคร่ือง สามารถลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดได  49,635.110 + 237.867 
KgCO2 คิดเปน  25.68 เปอรเซ็นตของการปลดปลอยท้ังหมด 3 รุนใชวัสดุ 6 ช้ินสวนไดแก ลูกกล้ิง
สรางภาพลดลงได 22,613.775 + 34.813 KgCO2 ลูกกล้ิงความรอนลดลงได 8,684.310 + 13.026 
KgCO2 ลูกกล้ิงชารจประจุไฟฟาลดลงได 7,109.537 + 1.416 KgCO2 ลูกกล้ิงทําความสะอาด 
2,636.213 + 7.907 KgCO2 ยางปาดหมึกลดลงได 4,537.435 + 3.170 KgCO2 ลูกกล้ิงดึงประจุไฟฟา
ลดลงได 1,642.179 + 8.595 KgCO2   
                    1.9 การเลือกใชวัสดุทดแทนตลอดอายุการใชงาน 1 เคร่ือง โดยใชวัสดุ 2 ช้ินสวน 
ไดแก ลูกกล้ิงสรางภาพและลูกกล้ิงความรอน  เดิมเปนอลูมิเนียมใชวัสดุทดแทนคือ เหล็ก สามารถ
ชวยลดการปลดปลอยลงได 0.516 + 0.005 KgCO2   คิดเปน 2.81 เปอรเซ็นต โดยลูกกล้ิงสรางภาพ
สามารถลดลงได 0.373 + 0.003 KgCO2 ลูกกล้ิงความรอนสามารถลดลงได 0.143 +0.001 KgCO2     
                    1.10 ในกระบวนการการเลือกวัสดุทดแทนเทียบกับตลอดอายุการใชงานของเคร่ืองถาย
เอกสาร ริโก ท้ั งหมด  3  รุ นในงานวิ จั ยนี้  สามารถช วยลดปริมาณการปลดปลอยก าซ
คารบอนไดออกไซด ลงได  5, 243.573 + 47.840 KgCO2 คิดเปนอัตราสวน 2.85 เปอรเซ็นต 
แบงเปนลูกกล้ิงสรางภาพลดลงได 3,788.634 + 34.813 KgCO2   ลูกกล้ิงความรอนลดลงได 
1,454.939 + 13.026 KgCO2 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 51 

2. ขอเสนอแนะนํา 
                    2.1 ในกระบวนการหาปริมาณการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดของงานวิจัยนี้
ทําในสวนของช้ินสวนบํารุงรักษาเทานั้น ในสวนของช้ินสวนอ่ืนๆในเคร่ืองถายเอกสารยังมีวัสดุท่ี
ตองเปล่ียนหากเกิดความเสียหายหรือช้ินสวนท่ีเปนโครงสรางตางๆในเคร่ือง ยังมิไดทําการประเมิน
ปริมาณการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 
                    2.2 ในกระบวนการเลือกใชวัสดุทดแทน งานวิจัยนี้เลือกเปล่ียนวัสดุจากอลูมิเนียมซ่ึง
ปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดมากที่สุดในงานวิจัยนี้ เลือกใชเหล็กทําการทดแทน ปรากฏวา
ลดการปลดปลอยไดในปริมาณหนึ่ง แตหากพิจารณาวัสดุทดแทนอ่ืนๆท่ีมิไดวิจัยในคร้ังนี้ ยังมีวัสดุ
อ่ืนท่ีมีคุณสมบัติใกลเคียง ไดแก ทองแดง  ซ่ึงมีปริมาณการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตอ
กิโลกรัมนอยกวาอลูมิเนียม (จากขอมูลตารางท่ี 6)      
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ตารางท่ี 14 ตารางบํารุงรักษา 
  EM 60K 120K 180K หมายเหตุ 

ชุดอานภาพ / ชุดกระจก           

กระจกอานท่ี 1   C C C ผาแหง 
กระจกอานท่ี 2   C C C ผาแหง 
กระจกอานท่ี 3   C C C ผาแหง 
ไกดชุดอานภาพ   C C C ผาแหง 
หลอดสองสวาง C C C C ผาแหง หรือ แอลกอฮอล 
กระจกชดเชยแสง   C C C ผาแหง 
เซ็นเซอรเชิดแสง   C C C ผาแหง 
กระจกกรองแสง   I R I   
สวนรอบๆ ลูกดรัม           
เสนลวดชารจประจ ุ   R R R ผาช้ืน 
ตัวทําความสะอาดเสนลวด   C R C ขนแปรงและลม 
เซ็นเซอรเช็คอุณหภูมิลูกกล้ิง
สรางภาพ   

C C C 
ขนแปรงและลม 

ตะแกรงกระจายประจุ    R R R ผาแหง 
เซ็นเซอรเช็คผิวลูกกล้ิงสรางภาพ   C C C เช็คดวยไฟฟา 
หลอดไฟลบประจุไฟฟา   C C C ผาแหง 
สวนรอบๆ ลูกดรัม      

เสนลวดตัวนําคลายประจ ุ   I I I เช็คดวยไฟฟา 
ซิวกันหมึกรวงดรัม   C R C ผาแหง 
ตัวดักกระดาษดรัม   C C C ผาแหง เปล่ียนเม่ือจําเปน 
ยางทําความสะอาด   R R R   
ขนแปรงทําความสะอาดดรัม     R     
ซิลกันหมึกขนแปรงดรัม     C     
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ตารางท่ี 14 (ตอ) 
  EM 60K 120K 180K หมายเหตุ 

สวนรอบๆ ลูกดรัม      

ซิลทําความสะอาดดรัม   I I I  ผาแหง เปล่ียนเม่ือจําเปน 
ซิลทําความสะอาดทางเขาดรัม   C C C ผาแหง เปล่ียนเม่ือจําเปน 
ชุดผงเหล็ก           

ผงเหล็ก     R     
ซิลผงเหล็ก   I I I ผาแหง ขนแปรง 
ตัวกรอกผงเหล็ก   R R R   
ซิลทางเขาผงเหล็ก   C C C ผาแหง ขนแปรง 
ตัวกรองใหญ   R R R   
ตัวกรองเล็ก   R R R   
โรเลอรผงเหล็ก   L L L หลอล่ืน ดวยน้าํมัน KS660 

(G0049668) 
เฟองขับ   C C C ขนแปรง 
หัวจกุขวดหมึก   C C C ผาแหง ขนแปรง 
ชุดหมึกทางเขา   C C C ผาแหง ขนแปรง 
ชุดปอนกระดาษดานขาง  
โรเลอรขับกระดาษ   C C C น้ําหรือแอลกอฮอล 
รีเลยคุมโรเลอร   C C C น้ําหรือแอลกอฮอล 
ตัวเปดนํากระดาษออก   C C C ผาแหง 
เซนเซอรเช็คกระดาษ   C C C เปาลมหรือแปรงปด 
โรเลอรปอนกระดาษชุดปอนมือ   R R R  
รีเลยเซ็นเซอร   C C C เปาลมหรือแปรงปด 
ไกดลูกยางปอน   C C C น้ําหรือแอลกอฮอล 
โรเลอรลูกยางปอน   R R R  
โรเลอรตัวสงกระดาษ   C C C น้ําหรือแอลกอฮอล 
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ตารางท่ี 14 (ตอ) 
  EM 60K 120K 180K หมายเหตุ 

ชุดปอนถาดกระดาษ 
โรเลอรตัวสงกระดาษ   C C C น้ําหรือแอลกอฮอล 
เซ็นเซอรเช็คลูกยางปอน   C C C เปาลมหรือแปรงปด 
ชุดสายพานสงกระดาษ 
สายพานสงกระดาษ   C R C ผาแหง 
ตัวทําความสะอาดสายพาน   R R R   
ไกดทางเขากระดาษ   C C C ผาแหง 
โรเลอรกรองสายพาน   C  แอลกอฮอล 
ไกดสงกระดาษทางออก   C C C ผาแหง 
ชุดความรอน / กระดาษทางออก 
ลูกกล้ิงความรอน   R R R   
ลูกปนลูกกล้ิงความรอน I I I I เปล่ียนเม่ือจําเปน 
ชุดความรอน / กระดาษทางออก 

ลูกยางอัดกระดาษ   C R C น้ํามันชนิดเคลือบ 
ลูกปนลูกยางอดักระดาษ   I R I   
ตัววดัอุณหภูมิ I I I I  
ตัวตักกระดาษชุดความรอน C C R C น้ําหรือแอลกอฮอล 
บุชช่ิงโรเลอรน้ํามัน I I I I เปล่ียนเม่ือจําเปน 
บุชช้ิงโรเลอรทําความสะอาด   R R R เปล่ียนแลวตั้งใหม 
โรเลอรซับน้ํามัน   R R R เปล่ียนแลวตั้งใหม 
โรเลอรทําความสะอาดชุดน้าํมัน   R R R   
Cleaning Roller Brush (EU 
only)   C R C ผาแหง 
โรเลอรทําความสะอาด I I I I เปล่ียนเม่ือเสียรูป 
ไกดชาดทางเขาและทางออก  C C C ทําความสะอาดดวยน้ํา 
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ตารางท่ี 14 (ตอ) 
  EM 60K 120K 180K หมายเหตุ 

ชุดความรอน / กระดาษทางออก      

โรเลอรทางออก     C   ทําความสะอาดดวยน้ํา 
แปรงคลายประจุทางออก   I I I   
ชุดกลับกระดาษหนาหลัง           
เซ็นเซอรทางเขา   C C C ขนแปรง และเปาลม 
โรเลอรยอนกลับ   C C C 
โรเลอรแยกกระดาษ   C C C 
โรเลอรกลับกระดาษ   C C C 
โรเลอรปอนกระดาษ   C C C 

น้ําหรือแอลกอฮอล 

แปรงคลายประจุทางเขา   I I I   
ไกดกลับกระดาษ   C C C ผาแหง 
ไสกรองอากาศ     R     
กลองเก็บหมึกใชแลว I I I I เปล่ียนเม่ือจําเปน 
ชุดปอนตนฉบับอัตโนมัต ิ
สายพานสงกระดาษ C R R R แอลกอฮอล 
สายพานปอนกระดาษ C R R R แอลกอฮอล 
โรเลอรแยกกระดาษ C R R R ผาแหงหรือผาช้ืน 
โรเลอรสงกระดาษ C R R R ผาแหงหรือผาช้ืน 
เซ็นเซอรเช็คกระดาษ C C C C ขนแปรง 
เฟองขับ   L L L จาราบี G501 

    
โดยสามารถอธิบายขยายความตามตัวยอดงันี้ 

K  = 1,000     C  = ทําความสะอาด (Clean)  
R  = เปล่ียน (Replace)  L  = หลอล่ืน (Lubricate)  
I  = ตรวจสอบ (Inspect)            EM = การซอม (Emergency) 
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                    จากตารางท่ี 14 ตารางบํารุงรักษา  จะทราบวาช้ินตางๆมีอายุการใชงาน บอกเปน
จํานวนมิเตอรของเคร่ืองถายเอกสาร โดยตัวยอตางๆหมายถึงดังนี้ K หมายถึง 1000 มิเตอร R 
หมายถึง ตองเปล่ียน C หมายถึง ทําความสะอาด L หมายถึง หลอล่ืน เชน ยางทําความสะอาด ตอง
เปล่ียนเมื่อครบ 60,000 มิเตอร โดยในงานวิจัยนี้นําเคร่ืองรุนดังตอไปนี้ ไดแก MP2000LE, 
MP1500, AF1113 ซ่ึงรุนดังกลาวมีอายุการใชงาน 600,000 มิเตอร หรือ 5 ป เม่ืออยางใดอยางหน่ึง
มาถึงกอน และจากตารางนี้จึงนําไปสูการคํานวณช้ินสวนตลอดอายุการใชงานตอ 1 เคร่ือง ดังนี้ 
 
ตัวอยางการคํานวณหาชิ้นสวนตลอดอายุการใชงาน 
 
                    ยางทําความสะอาด          =              อายุการใชงานเคร่ือง                                   
                                                                        อายุบํารุงรักษาท่ีตองเปล่ียน   
                                                             =                      600,000 
                                                                                      60,000  
                                                             =                         10    
 
ดังนั้น ยางทําความสะอาดตองเปล่ียนตลอดอายุการใชงาน 1 เคร่ือง    10   ช้ิน 

 
ตารางท่ี 15 ตารางจํานวนช้ินตองเปล่ียนของวัสดุ 29 ช้ินสวน  

ลําดับ
(No.) อะไหล (Part) 

อายุ
การ
ใช
งาน 

จํานวน
ท่ีตอง
เปล่ียน ลําดับ

(No.) อะไหล (Part) 

อายุ
การ
ใช
งาน 

จํานวน
ท่ีตอง
เปล่ียน 

1 ลูกกล้ิงชารจปะจุไฟฟา  60K 10 16 ลูกยางสงกระดาษในถาด1  120K 5 
2 ลูกกล้ิงสรางภาพ 60K 10 17 ลูกยางกันซอนในถาด1  120K 5 
3 ซีล  60K 10 18 สายพานปอนดานบน  80K 7.5 
4 ยางทําความสะอาด  60K 10 19 ลูกยางสงกระดาษดานบน  80K 7.5 
5 ลูกกล้ิงลบปะจุ  60K 10 20 ลูกยางกันซอนดานบน  80K 7.5 
6 ผงเหล็ก  60K 10 21 ลูกยางปอนมือ  120K 5 
7 กระบอกหมึก  120K 5 22 ยางกันซอนปอนมือ 120K 5 

 
 
  

 
   

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 61 

ตารางท่ี 15 (ตอ) 

ลําดับ
(No.) อะไหล (Part) 

อายุ
การ
ใช
งาน 

จํานวน
ท่ีตอง
เปล่ียน ลําดับ

(No.) อะไหล (Part) 

อายุ
การ
ใช
งาน 

จํานวน
ท่ีตอง
เปล่ียน 

8 เขี้ยวแยกกระดาษ  120K 5 23 คลัช 120K 5 
9 ลูกกล้ิงทําความสะอาด  120K 5 24 ลูกยางปอน ถาด2  120K 5 

10 ตัววัดอุณหภูมิ  120K 5 25 ลูกยางสงกระดาษในถาด2  120K 5 
11 ตัวตัดอุณหภูมิ  120K 5 26 ลูกยางกันซอนในถาด2  120K 5 
12 ลูกปน  120K 5 27 ลูกกล้ิงดึงปะจุไฟฟา  120K 5 
13 ลูกยางอัดกระดาษ  120K 5 28 วงแหวนอัดกระดาษ  120K 5 
14 ลูกกล้ิงความรอน  120K 5 29 ตัวดักกระดาษลูกดรัม  60K 10 
15 ลูกยางปอน  ถาด1  120K 5       

 
                    จากตารางท่ี 15 แสดงใหทราบจํานวนช้ินสวนเคร่ืองถายเอกสารท่ีตองเปล่ียนตลอดอายุ
การใชงาน 1 เคร่ือง เชน ลูกกล้ิงประจุไฟฟา จํานวนตองเปล่ียน 10 ช้ิน ลูกกล้ิงสรางภาพ จํานวน
ตองเปล่ียน 10 ช้ิน  ซีล จํานวนตองเปล่ียน 10 ช้ิน ตามลําดับ  ซ่ึงจํานวนดังกลาวจึงนําไปสูการ
คํานวณการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตอไป 
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ตารางท่ี 16 ตารางวัสดุท่ีปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตอกิโลกรัม 
วัสดุ นํ้าหนัก (kg) พลังงานท่ีปลดปลอย 

(MJ/kg) 
ปลดปลอย

คารบอนไดออกไซด 
KgCO2/kg 

เหล็ก 1 32.00 0.5168 
ยาง 1 110.00 1.7765 
อลูมิน่ัม 1 191.00 3.0847 
พลาสติก 1 66.00 1.0659 

 
                    จากตารางท่ี 16 แสดงใหทราบถึงการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตอกิโลกรัม  
จึงนํามาสูการคํานวณตามตารางท่ี      โดยคํานวณตามวสัดุแบบเดยีวกนั 
ตัวอยางการคํานวณหาคาการปลดปลอย 
              ยางทําความสะอาด(เหล็ก)        =          แยกน้ําหนัก x   ปลดปลอยคารบอนไดออกไซด 
                                                                                                    1 กิโลกรัม     
                                               =                                 86.416 x 0.5168 
                                                                                   1,000 
                                               =                               0.0447   KgCO2    
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ตารางท่ี 17 ตารางคํานวณแตละวัสด ุ

อะไหล (Part) 

นํ้าหนัก
วัสดุรวม 

(g) ประเภทวัสดุ 

แยก
นํ้าหนัก 

(g) 

Embodied 
energy 

(MJ/kg)  
Emission 
KgCO2/kg 

ปลด 
ปลอย 
ตอชิ้น 

174.440 เหล็ก 135.402      4.333  0.0700 
ลูกกล้ิงชารจปะจุ
ไฟฟา     ยาง 39.038   4.294  0.0694 0.1393 
ลูกกล้ิงสรางภาพ  77.650 อลูมิเนียม   72.155    13.782  0.2226 
    พลาสติก     5.495     0.363  0.0059 0.2284 
ซีล  25.155 เหล็ก   19.255  0.616 0.0100 
    ยาง     5.900     0.649  0.0105 0.0204 
ยางปาดหมึก  96.403 เหล็ก   86.416      2.765  0.0447 
    ยาง     9.987      1.099  0.0177 0.0624 
ลูกกล้ิงเคลียรปะจุ  69.170 เหล็ก   62.551      2.002  0.0323 
    ยาง     6.619      0.728  0.0118 0.0441 
ผงเหล็ก  1,000.000 ผงคารบอน  ไมสามารถแยกช่ังนําหนักได  
    เหล็ก 1,000.000    32.000  0.5168 0.5168 
กระบอกหมึก  207.150 พลาสติก    195.190    12.883  0.2081 
    เหล็ก      11.960      0.383  0.0062 0.2142 
เขี้ยวแยกกระดาษ  0.757 พลาสติก        0.757      0.050  0.0008 0.0008 
ลูกกล้ิงทําความ
สะอาด  100.414 เหล็ก 100.414      3.213  0.0519 

0.0519 

ตัววัดอุณหภูมิ  0.570 พลาสติก        0.273      0.018  0.0003 
    เหล็ก        0.297      0.010  0.0002 0.0004 
ตัวตัดอุณหภูมิ  0.955 อลูมิเนียม        0.955      0.182  0.0029 0.0029 
ลูกปน  25.554 เหล็ก      25.554      0.818  0.0132 0.0132 
ลูกยางอัดกระดาษ  568.025 ยาง    236.718    26.039  0.4205 
    เหล็ก    331.307    10.602  0.1712 0.5917 
ลูกกล้ิงความรอน  55.419 อลูมิเนียม 55.419    10.585  0.1710 
    เทปลอน  ไมสามารถแยกช่ังนําหนักได  0.1710 

11.464 พลาสติก 5.677      0.375  0.0061 ลูกยางปอนกระดาษ
ในถาด1     ยาง 5.786  0.636  0.0103 0.0163 
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ตารางท่ี 17 (ตอ) 

อะไหล (Part) 

นํ้าหนัก
วัสดุรวม 

(g) ประเภทวัสดุ 

แยก
นํ้าหนัก 

(g) 

Embodied 
energy 

(MJ/kg)  
Emission 
KgCO2/kg 

ปลด 
ปลอย 
ตอชิ้น 

13.167 พลาสติก 7.470      0.493  0.0080 ลูกยางสงกระดาษใน
ถาด1    ยาง(Rubber) 5.697      0.627  0.0101 0.0181 

11.492 พลาสติก(Plastic) 3.812      0.252  0.0041 ลูกยางกันซอนใน 
ถาด1     ยาง(Rubber) 7.680      0.845  0.0136 0.0177 
สายพานปอน
กระดาษดานบน 2.817 ยาง(Rubber) 2.817      0.310  0.0050 0.0050 

11.79 พลาสติก(Plastic) 1.639      0.108  0.0017 ลูกยางสงกระดาษ
ดานบน     ยาง(Rubber) 10.151      1.117  0.0180 0.0198 

8.125 พลาสติก(Plastic) 4.357      0.288  0.0046 ลูกยางกันซอน
ดานบน     ยาง(Rubber) 3.768      0.414  0.0067 0.0113 
ลูกยางปอนมือ  39.421 พลาสติก(Plastic) 10.900      0.719  0.0116 
    ยาง(Rubber)      28.521      3.137  0.0507 0.0623 
ยางกันซอนปอนมือ  6.755 พลาสติก(Plastic) 3.145      0.208  0.0034 
    ยาง(Rubber) 3.610      0.397  0.0064 0.0098 
คลัช 57.775 เหล็ก(Steel) 44.664      1.429  0.0231 
    พลาสติก(Plastic) 13.111      0.865  0.0140 0.0371 

11.464 พลาสติก(Plastic)        5.677      0.375  0.0061 ลูกยางปอนกระดาษ
ในถาด2     ยาง(Rubber) 5.786      0.636  0.0103 0.0163 

13.167 พลาสติก(Plastic) 7.470      0.493  0.0080 ลูกยางสงกระดาษใน
ถาด2     ยาง(Rubber) 5.697      0.627  0.0101 0.0181 
ลูกกล้ิงดึงปะจุไฟฟา  157.035 ยาง(Rubber) 2.707      0.298  0.0048 
    เหล็ก(Steel) 154.328    4.938  0.0798 

0.8460 

11.492 พลาสติก(Plastic) 3.812      0.252  0.0041 ลูกยางกันซอนใน 
ถาด2     ยาง(Rubber) 7.680      0.845  0.0136 0.0177 
วงแหวนอัดกระดาษ  3.456 พลาสติก(Plastic) 3.456      0.228  0.0037 0.0037 
ตัวดักกระดาษลูกดรัม  0.617 พลาสติก(Plastic) 0.617      0.041  0.0007 0.0043 
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                    จากตารางท่ี 17 แสดงใหทราบถึงปริมาณการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดของ
ช้ินสวน 29  ช้ินสวนของเคร่ืองถายเอกสาร  นํามาสูการคํานวณหาการปลดปลอยตลอดอายุการใช
งาน 1 เคร่ือง 
ตัวอยาง การหาคาการปลดปลอยตลอดอายกุารใชงาน 1 เคร่ือง 
                    ยางทําความสะอาด            =            ปลดปลอยตอช้ิน x   จํานวนท่ีตองเปล่ียน 
                                                               =           0.0624 x 10  
                                                               =            0.62   KgCO2 
ตัวอยาง การหาคาการปลดปลอยตลอดอายกุารใชงานของ 10,160  เคร่ือง 
                    ยางทําความสะอาด            =          ปลดปลอยตอเคร่ือง x   เคร่ืองริโกท้ังหมด 
                                                               =          0.62  x  10,160   
                                                               =          6,340.012    KgCO2 

 
ตารางท่ี 18  ตารางแสดงการปลดตลอดอายุการใชงาน 

อะไหล (Part) 
ปลดปลอย
ตอชิ้น 

 จํานวนที่
ตองเปลี่ยน  

ปลดปลอยตอ
เคร่ือง 

 เคร่ืองริโก
ทั้งหมด  

 ปลดปลอย
ทั้งหมด  

ลูกกลิ้งดึงปะจุไฟฟา 0.2770    5.0    1.39     10,160    14,074.093  
ยางทําความสะอาด 0.0624            10.0       0.62      10,160       6,340.012  
ลูกกลิ้งทําความสะอาด 0.0519         5.0      0.26     10,160      2,636.213  
ลูกกลิ้งชารจปะจุไฟฟา 0.1393        10.0            1.39      10,160    14,155.599  
ลูกกลิ้งความรอน 0.1710   5.0     0.85  10,160    8,684.310  
ลูกกลิ้งสรางภาพ 0.2284 10.0  2.28  10,160  23,208.859  
ซีล 0.0204 10.0  0.20  10,160  2,075.925  
ลูกกลิ้งเคลียรปะจุ 0.0441 10.0  0.44  10,160  4,479.037  
ผงเหล็ก 0.5168 10.0  5.17  10,160  52,506.880  
กระบอกหมึก 0.2142 5.0  1.07  10,160  10,883.085  
เข้ียวแยกกระดาษ 0.0008 5.0  0.00  10,160  40.990  
ตัววัดอุณหภูม ิ 0.0004         5.0       0.00    10,160       22.580  
ตัวตัดอุณหภูม ิ 0.0029 5.0  0.01  10,160  149.651  
ลูกปน 0.0132 5.0  0.07  10,160  670.880  
ลูกยางอัดกระดาษ 0.5917 5.0  2.96  10,160  30,060.848  
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ตารางท่ี 18 (ตอ) 

อะไหล (Part) 
ปลดปลอย
ตอชิ้น 

 จํานวนที่
ตองเปลี่ยน  

ปลดปลอยตอ
เคร่ือง 

 เคร่ืองริโก
ทั้งหมด  

 ปลดปลอย
ทั้งหมด  

ลูกยางปอนกระดาษในถาด1 0.0163 5.0  0.08  10,160  829.561  
ลูกยางสงกระดาษในถาด1 0.0181 5.0  0.09  10,160  918.616  
ลูกยางกันซอนในถาด1 0.0177 5.0  0.09  10,160  899.502  
สายพานปอนกระดาษ
ดานบน 0.0050 7.5  0.04  10,160  381.335  
ลูกยางสงกระดาษดานบน 0.0198 7.5  0.15  10,160  1,507.256  
ลูกยางกันซอนดานบน 0.0113 7.5  0.09  10,160  863.954  
ลูกยางปอนมือ 0.0623 5.0  0.31  10,160  3,164.122  
ยางกันซอนปอนมือ 0.0098 5.0  0.05  10,160  496.083  
ชุดสงกระดาษไฟฟา 0.0371 5.0  0.19  10,160  1,882.514  
ลูกยางปอนกระดาษในถาด2 0.0163 5.0  0.08  10,160  829.561  
ลูกยางสงกระดาษในถาด2 0.0181 5.0  0.09  10,160  918.616  
ลูกยางกันซอนในถาด2 0.0177 5.0  0.09  10,160  899.502  
วงแหวนอัดกระดาษ 0.0037 5.0  0.02  10,160  187.135  
ตัวดักกระดาษลูกดรัม 0.0007 5.0  0.00  10,160  33.409  

 
สูตรการหาคาความเชื่อม่ัน 95 %  ของวัสดุท้ังหมด 
 
1. ลูกกล้ิงปะจุไฟฟา 
n = 5   x =174.450  s = 0.000548 
 

n
s          = 

236.2
000548.0    = 0.000245 

 
เนื่องจากไมทราบคา 2σ และ n มีขนาดเล็ก ดังนั้น ชวงความเช่ือม่ัน 95% ของ μ  คํานวณไดจาก
สูตร 

x - t 2/α n
s <μ < x + t 2/α n

s  
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ชวงความเช่ือม่ัน 95% แสดงวา 1-α  = 0.95  หรือ  α  = 0.05 
 2/α  =  0.025  ดังนั้น  t df'2/α = t 4,025.0  = 2.776 
แทนคาในสูตร 
 174.450 - 2.776(0.000245) < <μ  174.450 + 2.776(0.000245) 
 174.450 - 0.00068  < <μ  174.450 + 0.00068 
  174.449   < <μ  174.451 
นั่นคือ ลูกกล้ิงปะจุไฟฟามีคาน้ําหนักเฉล่ียระหวาง 174.449 กรัม ถึง 174.451 กรัม ดวยความเช่ือม่ัน 
95% 
 
2. ลูกกล้ิงสรางภาพ 
n = 5   x =77.651  s = 0.000894 
 

n
s          = 

236.2
000894.0    = 0.000399 

 
เนื่องจากไมทราบคา 2σ และ n มีขนาดเล็ก ดังนั้น ชวงความเช่ือม่ัน 95% ของ μ  คํานวณไดจาก
สูตร 

x - t 2/α n
s <μ < x + t 2/α n

s  

ชวงความเช่ือม่ัน 95% แสดงวา 1-α  = 0.95  หรือ  α  = 0.05 
 2/α  =  0.025  ดังนั้น  t df'2/α = t 4,025.0  = 2.776 
แทนคาในสูตร 
 77.651 - 2.776(0.000399) < <μ  77.651 + 2.776(0.000399) 
 77.651 - 0.00110  < <μ  77.651 + 0.00110 
  77.649   < <μ  77.652 
นั่นคือ ลูกกล้ิงสรางภาพมีคาน้ําหนักเฉล่ียระหวาง 77.649 กรัม ถึง 77.652 กรัม ดวยความเชื่อม่ัน 
95% 
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3. ซีล 
n = 5   x =25.153  s = 0.002121 
 

n
s          = 

236.2
002121.0    = 0.000948 

 
เนื่องจากไมทราบคา 2σ และ n มีขนาดเล็ก ดังนั้น ชวงความเช่ือม่ัน 95% ของ μ  คํานวณไดจาก
สูตร 

x - t 2/α n
s <μ < x + t 2/α n

s  

ชวงความเช่ือม่ัน 95% แสดงวา 1-α  = 0.95  หรือ  α  = 0.05 
 2/α  =  0.025  ดังนั้น  t df'2/α = t 4,025.0  = 2.776 
แทนคาในสูตร 
 25.153 - 2.776(0.000948) < <μ  25.153 + 2.776(0.000948) 
 25.153 - 0.00263  < <μ  25.153 + 0.00263 
  25.150   < <μ  25.155 
นั่นคือ ซีลมีคาน้ําหนักเฉล่ียระหวาง 25.150 กรัม ถึง 25.155 กรัม ดวยความเช่ือม่ัน 95% 
 
4. ยางปาดหมึก 
n = 5   x =96.403  s = 0.000447 
 

n
s          = 

236.2
000447.0    = 0.000199 

 
เนื่องจากไมทราบคา 2σ และ n มีขนาดเล็ก ดังนั้น ชวงความเช่ือม่ัน 95% ของ μ  คํานวณไดจาก
สูตร 

x - t 2/α n
s <μ < x + t 2/α n

s  

ชวงความเช่ือม่ัน 95% แสดงวา 1-α  = 0.95  หรือ  α  = 0.05 
 2/α  =  0.025  ดังนั้น  t df'2/α = t 4,025.0  = 2.776 
แทนคาในสูตร 
 96.403 - 2.776(0.000199) < <μ  96.403 + 2.776(0.000199) 
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 96.403 - 0.00055  < <μ  96.403 + 0.00055 
  96.402   < <μ  96.403 
นั่นคือ ยางปาดหมึกมีคาน้ําหนักเฉล่ียระหวาง 96.402 กรัม ถึง 96.403 กรัม ดวยความเช่ือม่ัน 95% 
 
5. ลูกกล้ิงเคลียรปะจุ 
n = 5   x =69.171  s = 0.000837 
 

n
s          = 

236.2
000837.0    = 0.000374 

 
เนื่องจากไมทราบคา 2σ และ n มีขนาดเล็ก ดังนั้น ชวงความเช่ือม่ัน 95% ของ μ  คํานวณไดจาก
สูตร 

x - t 2/α n
s <μ < x + t 2/α n

s  

ชวงความเช่ือม่ัน 95% แสดงวา 1-α  = 0.95  หรือ  α  = 0.05 
 2/α  =  0.025  ดังนั้น  t df'2/α = t 4,025.0  = 2.776 
แทนคาในสูตร 
 69.170 - 2.776(0.000374) < <μ  69.170 + 2.776(0.000374) 
 69.170 – 0.001038  < <μ  69.170 + 0.001038 
  69.168  < <μ  69.171 
นั่นคือ ลูกกล้ิงเคลียรปะจุมีคาน้ําหนักเฉล่ีย 69.170 กรัม ดวยความเช่ือม่ัน 95% 
 
6. ผงเหล็ก 
n = 5   x =1000  s = 0.000000 
 

n
s          = 

236.2
000000.0    = 0 

 
เนื่องจากไมทราบคา 2σ และ n มีขนาดเล็ก ดังนั้น ชวงความเช่ือม่ัน 95% ของ μ  คํานวณไดจาก
สูตร 

x - t 2/α n
s <μ < x + t 2/α n

s  
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ชวงความเช่ือม่ัน 95% แสดงวา 1-α  = 0.95  หรือ  α  = 0.05 
 2/α  =  0.025  ดังนั้น  t df'2/α = t 4,025.0  = 2.776 
แทนคาในสูตร 
 1000 - 2.776(0)  < <μ  1000 + 2.776(0) 
 174.450 - 0  < <μ  174.450 + 0 
  1000  < <μ  1000 
นั่นคือ ผงเหล็กมีคาน้ําหนักเฉล่ีย 1000 กรัม ดวยความเช่ือม่ัน 95% 
 
7. กระบอกหมึก 
n = 5   x =207.150  s = 0.000837 
 

n
s          = 

236.2
000837.0    = 0.000374 

 
เนื่องจากไมทราบคา 2σ และ n มีขนาดเล็ก ดังนั้น ชวงความเช่ือม่ัน 95% ของ μ  คํานวณไดจาก
สูตร 

x - t 2/α n
s <μ < x + t 2/α n

s  

ชวงความเช่ือม่ัน 95% แสดงวา 1-α  = 0.95  หรือ  α  = 0.05 
 2/α  =  0.025  ดังนั้น  t df'2/α = t 4,025.0  = 2.776 
แทนคาในสูตร 
 207.150 - 2.776(0.000374) < <μ  207.150 + 2.776(0.000374) 
 207.150 – 0.001038  < <μ  207.150 + 0.001038 
  207.148  < <μ  207.151 
นั่นคือ กระบอกหมึกมีคาน้ําหนักเฉล่ีย 207.150 กรัม ดวยความเช่ือม่ัน 95% 
 
8. เขี้ยวแยกกระดาษ 
n = 5   x =0.756  s = 0.001000 
 

n
s          = 

236.2
001000.0    = 0.000447 
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เนื่องจากไมทราบคา 2σ และ n มีขนาดเล็ก ดังนั้น ชวงความเช่ือม่ัน 95% ของ μ  คํานวณไดจาก
สูตร 

x - t 2/α n
s <μ < x + t 2/α n

s  

ชวงความเช่ือม่ัน 95% แสดงวา 1-α  = 0.95  หรือ  α  = 0.05 
 2/α  =  0.025  ดังนั้น  t df'2/α = t 4,025.0  = 2.776 
แทนคาในสูตร 
 0.756 - 2.776(0.000447) < <μ  0.756 + 2.776(0.000447) 
 0.756 - 0.00124  < <μ  0.756 + 0.00124 
  0.754  < <μ  0.757 
นั่นคือ เข้ียวแยกกระดาษมีคาน้ําหนักเฉล่ียระหวาง 0.754 กรัม ถึง 0.757 กรัม ดวยความเช่ือม่ัน 95% 
 
9. ลูกกล้ิงทําความสะอาด 
n = 5   x =100.414  s = 0.001140 
 

n
s          = 

236.2
001140.0    = 0.000509 

 
เนื่องจากไมทราบคา 2σ และ n มีขนาดเล็ก ดังนั้น ชวงความเช่ือม่ัน 95% ของ μ  คํานวณไดจาก
สูตร 

x - t 2/α n
s <μ < x + t 2/α n

s  

ชวงความเช่ือม่ัน 95% แสดงวา 1-α  = 0.95  หรือ  α  = 0.05 
 2/α  =  0.025  ดังนั้น  t df'2/α = t 4,025.0  = 2.776 
แทนคาในสูตร 
 100.414 - 2.776(0.000509) < <μ  100.414 + 2.776(0.000509) 
 100.414 – 0.001412  < <μ  100.414 + 0.001412 
  100.412  < <μ  100.415 
นั่นคือ ลูกกล้ิงทําความสะอาดมีคานํ้าหนักเฉล่ีย 100.414 กรัม  ดวยความเช่ือม่ัน 95% 
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10. ตัววัดอุณหภูมิ 
n = 5   x =0.570  s = 0.000548 
 

n
s          = 

236.2
000548.0    = 0.002450 

 
เนื่องจากไมทราบคา 2σ และ n มีขนาดเล็ก ดังนั้น ชวงความเช่ือม่ัน 95% ของ μ  คํานวณไดจาก
สูตร 

x - t 2/α n
s <μ < x + t 2/α n

s  

ชวงความเช่ือม่ัน 95% แสดงวา 1-α  = 0.95  หรือ  α  = 0.05 
 2/α  =  0.025  ดังนั้น  t df'2/α = t 4,025.0  = 2.776 
แทนคาในสูตร 
 0.570 - 2.776(0.002450)  < <μ  0.570 + 2.776(0.002450) 
 0.570 – 0.006803  < <μ  0.570 + 0.006803 
  0.563  < <μ  0.576 
นั่นคือ ตัววัดอุณหภูมิมีคาน้ําหนักเฉล่ียระหวาง 0.570 กรัม ดวยความเช่ือม่ัน 95% 
 
11. ตัวตัดอุณหภูมิ 
n = 5   x =0.955  s = 0.000707 
 

n
s          = 

236.2
000707.0    = 0.000316 

 
เนื่องจากไมทราบคา 2σ และ n มีขนาดเล็ก ดังนั้น ชวงความเช่ือม่ัน 95% ของ μ  คํานวณไดจาก
สูตร 

x - t 2/α n
s <μ < x + t 2/α n

s  

ชวงความเช่ือม่ัน 95% แสดงวา 1-α  = 0.95  หรือ  α  = 0.05 
 2/α  =  0.025  ดังนั้น  t df'2/α = t 4,025.0  = 2.776 
แทนคาในสูตร 
 0.955 - 2.776(0.000316)  < <μ  0.955 + 2.776(0.000316) 
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 0.955 – 0.000877  < <μ  0.955 + 0.000877 
  0.954  < <μ  0.955 
นั่นคือ ตัวตัดอุณหภูมิมีคาน้ําหนักเฉล่ีย 0.955 กรัม ดวยความเช่ือม่ัน 95% 
 
12. ลูกปน 
n = 5   x =25.554  s = 0.001483 
 

n
s          = 

236.2
001483.0    = 0.000663 

 
เนื่องจากไมทราบคา 2σ และ n มีขนาดเล็ก ดังนั้น ชวงความเช่ือม่ัน 95% ของ μ  คํานวณไดจาก
สูตร 

x - t 2/α n
s <μ < x + t 2/α n

s  

ชวงความเช่ือม่ัน 95% แสดงวา 1-α  = 0.95  หรือ  α  = 0.05 
 2/α  =  0.025  ดังนั้น  t df'2/α = t 4,025.0  = 2.776 
แทนคาในสูตร 
 25.554 - 2.776(0.000663) < <μ  25.554 + 2.776(0.000663) 
 25.554 – 0.00184  < <μ  25.554 + 0.00184 
  25.552  < <μ  25.555 
นั่นคือ ลูกปนมีคาน้ําหนักเฉล่ีย 25.554 กรัม ดวยความเช่ือม่ัน 95% 
 
13.ลูกยางอัดกระดาษ 
n = 5   x =568.024  s = 0.001949 
 

n
s          = 

236.2
001949.0    = 0.000871 

 
เนื่องจากไมทราบคา 2σ และ n มีขนาดเล็ก ดังนั้น ชวงความเช่ือม่ัน 95% ของ μ  คํานวณไดจาก
สูตร 

x - t 2/α n
s <μ < x + t 2/α n

s  
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ชวงความเช่ือม่ัน 95% แสดงวา 1-α  = 0.95  หรือ  α  = 0.05 
 2/α  =  0.025  ดังนั้น  t df'2/α = t 4,025.0  = 2.776 
แทนคาในสูตร 
 568.024 - 2.776(0.000871) < <μ  568.024 + 2.776(0.000871) 
 568.024 - 0.00241  < <μ  568.024 + 0.00241 
  568.021   < <μ  568.026 
 
นั่นคือ ลูกยางอัดกระดาษมีคาน้ําหนักเฉล่ียระหวาง 568.021 กรัม ถึง 568.026 กรัม ดวยความ
เช่ือม่ัน 95% 
 
14. ลูกกล้ิงความรอน 
n = 5   x =55.419  s = 0.001140 
 

n
s          = 

236.2
001140.0    = 0.000509 

 
เนื่องจากไมทราบคา 2σ และ n มีขนาดเล็ก ดังนั้น ชวงความเช่ือม่ัน 95% ของ μ  คํานวณไดจาก
สูตร 

x - t 2/α n
s <μ < x + t 2/α n

s  

 
ชวงความเช่ือม่ัน 95% แสดงวา 1-α  = 0.95  หรือ  α  = 0.05 
 2/α  =  0.025  ดังนั้น  t df'2/α = t 4,025.0  = 2.776 
 
แทนคาในสูตร 
 55.419 - 2.776(0.000509) < <μ  55.419 + 2.776(0.000509) 
 55.419 - 0.00141  < <μ  55.419 + 0.00141 
  55.417   < <μ  55.420 
 
นั่นคือ ลูกกล้ิงความรอนมีคาน้ําหนักเฉล่ียระหวาง 55.417 กรัม ถึง 55.420 กรัม ดวยความเช่ือม่ัน 
95% 
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15. ลูกยางปอนกระดาษ 
n = 5   x =11.462  s = 0.001817 
 

n
s          = 

236.2
001817.0    = 0.000812 

 
เนื่องจากไมทราบคา 2σ และ n มีขนาดเล็ก ดังนั้น ชวงความเช่ือม่ัน 95% ของ μ  คํานวณไดจาก
สูตร 

x - t 2/α n
s <μ < x + t 2/α n

s  

ชวงความเช่ือม่ัน 95% แสดงวา 1-α  = 0.95  หรือ  α  = 0.05 
 2/α  =  0.025  ดังนั้น  t df'2/α = t 4,025.0  = 2.776 
แทนคาในสูตร 
 11.462 - 2.776(0.000812) < <μ  11.462 + 2.776(0.000812) 
 11.462 - 0.00225  < <μ  11.462 + 0.00225 
  11.459   < <μ  11.464 
นั่นคือ ลูกยางปอนกระดาษมีคาน้ําหนักเฉล่ียระหวาง 11.459 กรัม ถึง 11.464 กรัม ดวยความเช่ือมั่น 
95% 
 
16. ลูกยางสงกระดาษในถาด 1 
n = 5   x =13.165  s = 0.002490 
 

n
s          = 

236.2
002490.0    = 0.001113 

 
เนื่องจากไมทราบคา 2σ และ n มีขนาดเล็ก ดังนั้น ชวงความเช่ือม่ัน 95% ของ μ  คํานวณไดจาก
สูตร 

x - t 2/α n
s <μ < x + t 2/α n

s  

ชวงความเช่ือม่ัน 95% แสดงวา 1-α  = 0.95  หรือ  α  = 0.05 
 2/α  =  0.025  ดังนั้น  t df'2/α = t 4,025.0  = 2.776 
แทนคาในสูตร 
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 13.165 - 2.776(0.001113) < <μ  13.165 + 2.776(0.001113) 
 13.165 - 0.00308  < <μ  13.165 + 0.00308 
  13.161   < <μ  13.168 
นั่นคือ ลูกยางสงกระดาษในถาด 1 มีคาน้ําหนักเฉล่ียระหวาง 13.161 กรัม ถึง 13.168 กรัม ดวยความ
เช่ือม่ัน 95% 
 
17. ลูกยางกันซอนในถาด 1 
n = 5   x =11.494  s = 0.002588 
 

n
s          = 

236.2
002588.0    = 0.001157 

 
เนื่องจากไมทราบคา 2σ และ n มีขนาดเล็ก ดังนั้น ชวงความเช่ือม่ัน 95% ของ μ  คํานวณไดจาก
สูตร 

x - t 2/α n
s <μ < x + t 2/α n

s  

ชวงความเช่ือม่ัน 95% แสดงวา 1-α  = 0.95  หรือ  α  = 0.05 
 2/α  =  0.025  ดังนั้น  t df'2/α = t 4,025.0  = 2.776 
แทนคาในสูตร 
 11.494 - 2.776(0.001157) < <μ  11.494 + 2.776(0.001157) 
 11.494 - 0.00321  < <μ  11.494 + 0.00321 
  11.490   < <μ  11.497 
นั่นคือ ลูกยางกันซอนในถาด 1 มีคาน้ําหนักเฉล่ียระหวาง 11.490 กรัม ถึง 11.497 กรัม ดวยความ
เช่ือม่ัน 95% 
 
18. สายพานปอนกระดาษดานบน 
n = 5   x =2.817  s = 0.001871 
 

n
s          = 

236.2
001871.0    = 0.000836 
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เนื่องจากไมทราบคา 2σ และ n มีขนาดเล็ก ดังนั้น ชวงความเช่ือม่ัน 95% ของ μ  คํานวณไดจาก
สูตร 

x - t 2/α n
s <μ < x + t 2/α n

s  

ชวงความเช่ือม่ัน 95% แสดงวา 1-α  = 0.95  หรือ  α  = 0.05 
 2/α  =  0.025  ดังนั้น  t df'2/α = t 4,025.0  = 2.776 
แทนคาในสูตร 
 2.817 - 2.776(0.000836)  < <μ  2.817 + 2.776(0.000836) 
 2.817 - 0.00232   < <μ  2.817+ 0.00232 
  2.814   < <μ  2.819 
นั่นคือ สายพานปอนกระดาษดานบน มีคาน้ําหนักเฉล่ียระหวาง 2.814 กรัม ถึง 2.819 กรัม ดวย
ความเช่ือม่ัน 95% 
 
19. ลูกยางสงกระดาษดานบน 
n = 5   x =11.798  s = 0.008367 
 

n
s          = 

236.2
008367.0    = 0.003741 

 
เนื่องจากไมทราบคา 2σ และ n มีขนาดเล็ก ดังนั้น ชวงความเช่ือม่ัน 95% ของ μ  คํานวณไดจาก
สูตร 

x - t 2/α n
s <μ < x + t 2/α n

s  

ชวงความเช่ือม่ัน 95% แสดงวา 1-α  = 0.95  หรือ  α  = 0.05 
 2/α  =  0.025  ดังนั้น  t df'2/α = t 4,025.0  = 2.776 
แทนคาในสูตร 
 11.798 - 2.776(0.003741) < <μ  11.798 + 2.776(0.003741) 
 11.798 - 0.01038  < <μ  11.798 + 0.01038 
  11.787   < <μ  11.808 
นั่นคือ ลูกยางสงกระดาษดานบนมีคาน้ําหนักเฉล่ียระหวาง 11.787 กรัม ถึง 11.808 กรัม ดวยความ
เช่ือม่ัน 95% 
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20. ลูกยางกันซอนดานบน 
n = 5   x =8.123  s = 0.002000 
 

n
s          = 

236.2
002000.0    = 0.000894 

 
เนื่องจากไมทราบคา 2σ และ n มีขนาดเล็ก ดังนั้น ชวงความเช่ือม่ัน 95% ของ μ  คํานวณไดจาก
สูตร 

x - t 2/α n
s <μ < x + t 2/α n

s  

ชวงความเช่ือม่ัน 95% แสดงวา 1-α  = 0.95  หรือ  α  = 0.05 
 2/α  =  0.025  ดังนั้น  t df'2/α = t 4,025.0  = 2.776 
แทนคาในสูตร 
 8.123 - 2.776(0.000894)  < <μ  8.123 + 2.776(0.000894) 
 8.123 - 0.00248   < <μ  8.123 + 0.00248 
  8.120   < <μ  8.125 
นั่นคือ ลูกยางกันซอนดานบนมีคาน้ําหนักเฉล่ียระหวาง 8.120 กรัม ถึง 8.125 กรัม ดวยความเช่ือมั่น 
95% 
 
21. ลูกยางปอนมือ 
n = 5   x =39.423  s = 0.001673 
 

n
s          = 

236.2
001673.0    = 0.000748 

 
เนื่องจากไมทราบคา 2σ และ n มีขนาดเล็ก ดังนั้น ชวงความเช่ือม่ัน 95% ของ μ  คํานวณไดจาก
สูตร 

x - t 2/α n
s <μ < x + t 2/α n

s  

ชวงความเช่ือม่ัน 95% แสดงวา 1-α  = 0.95  หรือ  α  = 0.05 
 2/α  =  0.025  ดังนั้น  t df'2/α = t 4,025.0  = 2.776 
แทนคาในสูตร 
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 39.423 - 2.776(0.000748) < <μ  39.423 + 2.776(0.000748) 
 39.423 - 0.00207  < <μ  39.423 + 0.00207 
  39.420   < <μ  39.425 
นั่นคือ ลูกยางปอนมือมีคาน้ําหนักเฉล่ียระหวาง 39.420 กรัม ถึง 39.421 กรัม ดวยความเช่ือม่ัน 95% 
 
22. ยางกันซอนปอนมือ 
n = 5   x =6.755  s = 0.001225 
 

n
s          = 

236.2
001225.0    = 0.000547 

 
เนื่องจากไมทราบคา 2σ และ n มีขนาดเล็ก ดังนั้น ชวงความเช่ือม่ัน 95% ของ μ  คํานวณไดจาก
สูตร 

x - t 2/α n
s <μ < x + t 2/α n

s  

ชวงความเช่ือม่ัน 95% แสดงวา 1-α  = 0.95  หรือ  α  = 0.05 
 2/α  =  0.025  ดังนั้น  t df'2/α = t 4,025.0  = 2.776 
แทนคาในสูตร 
 6.755 - 2.776(0.000574)  < <μ  6.755 + 2.776(0.000547) 
 6.755 - 0.00151   < <μ  6.755 + 0.00151 
  6.753   < <μ  6.756 
นั่นคือ ยางกันซอนปอนมือมีคาน้ําหนักเฉล่ียระหวาง 6.753 กรัม ถึง 16.756 กรัม ดวยความเช่ือม่ัน 
95% 
 
23. คลัชฟดกระดาษ 
n = 5   x =57.774  s = 0.000837 
 

n
s          = 

236.2
000837.0    = 0.000374 
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เนื่องจากไมทราบคา 2σ และ n มีขนาดเล็ก ดังนั้น ชวงความเช่ือม่ัน 95% ของ μ  คํานวณไดจาก
สูตร 

x - t 2/α n
s <μ < x + t 2/α n

s  

ชวงความเช่ือม่ัน 95% แสดงวา 1-α  = 0.95  หรือ  α  = 0.05 
 2/α  =  0.025  ดังนั้น  t df'2/α = t 4,025.0  = 2.776 
แทนคาในสูตร 
 57.774 - 2.776(0.000374) < <μ  57.774 + 2.776(0.000374) 
 57.774 - 0.00103  < <μ  57.774 + 0.00103 
  57.772   < <μ  57.775 
นั่นคือ คลัชแม็กนาติก มีคาน้ําหนักเฉล่ียระหวาง 57.772 กรัม ถึง 57.755 กรัม ดวยความเช่ือม่ัน 
95% 
 
24. ลูกยางปอนกระดาษในถาด 2 
n = 5   x =11.462  s = 0.001817 
 

n
s          = 

236.2
001817.0    = 0.000812 

 
เนื่องจากไมทราบคา 2σ และ n มีขนาดเล็ก ดังนั้น ชวงความเช่ือม่ัน 95% ของ μ  คํานวณไดจาก
สูตร 

x - t 2/α n
s <μ < x + t 2/α n

s  

ชวงความเช่ือม่ัน 95% แสดงวา 1-α  = 0.95  หรือ  α  = 0.05 
 2/α  =  0.025  ดังนั้น  t df'2/α = t 4,025.0  = 2.776 
แทนคาในสูตร 
 11.462 - 2.776(0.000812) < <μ  11.462 + 2.776(0.000812) 
 11.462 - 0.00225  < <μ  11.462 + 0.00225 
  11.459   < <μ  11.464 
นั่นคือ ลูกยางปอนกระดาษในถาด 2 มีคาน้ําหนักเฉล่ียระหวาง 11.459กรัม ถึง 11.464 กรัม ดวย
ความเช่ือม่ัน 95% 
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25. ลูกยางสงกระดาษในถาด 2 
n = 5   x =13.166  s = 0.001673 
 

n
s          = 

236.2
001673.0    = 0.000748 

 
เนื่องจากไมทราบคา 2σ และ n มีขนาดเล็ก ดังนั้น ชวงความเช่ือม่ัน 95% ของ μ  คํานวณไดจาก
สูตร 

x - t 2/α n
s <μ < x + t 2/α n

s  

ชวงความเช่ือม่ัน 95% แสดงวา 1-α  = 0.95  หรือ  α  = 0.05 
 2/α  =  0.025  ดังนั้น  t df'2/α = t 4,025.0  = 2.776 
แทนคาในสูตร 
 13.166 - 2.776(0.000748) < <μ  13.166 + 2.776(0.000748) 
 13.166 - 0.00207  < <μ  13.166 + 0.00207 
  13.163   < <μ  13.168 
นั่นคือ ลูกยางสงกระดาษในถาด 2 มีคาน้ําหนักเฉล่ียระหวาง 13.163 กรัม ถึง 13.168 กรัม ดวยความ
เช่ือม่ัน 95% 
 
26. ลูกยางกันซอนในถาด 2 
n = 5   x =11.493  s = 0.001643 
 

n
s          = 

236.2
001643.0    = 0.000734 

 
เนื่องจากไมทราบคา 2σ และ n มีขนาดเล็ก ดังนั้น ชวงความเช่ือม่ัน 95% ของ μ  คํานวณไดจาก
สูตร 

x - t 2/α n
s <μ < x + t 2/α n

s  

ชวงความเช่ือม่ัน 95% แสดงวา 1-α  = 0.95  หรือ  α  = 0.05 
 2/α  =  0.025  ดังนั้น  t df'2/α = t 4,025.0  = 2.776 
แทนคาในสูตร 
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 11.493 - 2.776(0.000734) < <μ  11.493 + 2.776(0.000734) 
 11.493 - 0.00203  < <μ  11.493 + 0.00203 
  11.490   < <μ  11.495 
นั่นคือ ลูกยางกันซอนในถาด 2 มีคาน้ําหนักเฉล่ียระหวาง 11.490 กรัม ถึง 11.495 กรัม ดวยความ
เช่ือม่ัน 95% 
 
27. ลูกกล้ิงปะจุไฟฟา (TRANSFER UNIT) 
n = 5   x =157.034  s = 0.001225 
 

n
s          = 

236.2
001225.0    = 0.000547 

 
เนื่องจากไมทราบคา 2σ และ n มีขนาดเล็ก ดังนั้น ชวงความเช่ือม่ัน 95% ของ μ  คํานวณไดจาก
สูตร 

x - t 2/α n
s <μ < x + t 2/α n

s  

ชวงความเช่ือม่ัน 95% แสดงวา 1-α  = 0.95  หรือ  α  = 0.05 
 2/α  =  0.025  ดังนั้น  t df'2/α = t 4,025.0  = 2.776 
แทนคาในสูตร 
 157.034 - 2.776(0.000547) < <μ  157.034 + 2.776(0.000547) 
 157.034 - 0.00151  < <μ  157.034 + 0.00151 
  157.032   < <μ  157.035 
นั่นคือ ลูกกล้ิงปะจุไฟฟา (TRANSFER UNIT) มีคาน้ําหนักเฉล่ียระหวาง 157.032 กรัม ถึง 157.035 
กรัม ดวยความเช่ือม่ัน 95% 
 
28. วงแหวนอัดกระดาษ 
n = 5   x =3.453  s = 0.002074 
 

n
s          = 

236.2
002074.0    = 0.000927 
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เนื่องจากไมทราบคา 2σ และ n มีขนาดเล็ก ดังนั้น ชวงความเช่ือม่ัน 95% ของ μ  คํานวณไดจาก
สูตร 

x - t 2/α n
s <μ < x + t 2/α n

s  

ชวงความเช่ือม่ัน 95% แสดงวา 1-α  = 0.95  หรือ  α  = 0.05 
 2/α  =  0.025  ดังนั้น  t df'2/α = t 4,025.0  = 2.776 
แทนคาในสูตร 
 3.453 - 2.776(0.000927)  < <μ  3.453 + 2.776(0.000927) 
 3.453 - 0.00257   < <μ  3.453 + 0.00257 
  3.450   < <μ  3.455 
นั่นคือ วงแหวนอัดกระดาษ มีคาน้ําหนักเฉล่ียระหวาง 3.450 กรัม ถึง 3.455 กรัม ดวยความเช่ือม่ัน 
95% 
 
29. ตัวดักกระดาษลูกดรัม 
n = 5   x =0.616  s = 0.000894 
 

n
s          = 

236.2
000894.0    = 0.000399 

 
เนื่องจากไมทราบคา 2σ และ n มีขนาดเล็ก ดังนั้น ชวงความเช่ือม่ัน 95% ของ μ  คํานวณไดจาก
สูตร 

x - t 2/α n
s <μ < x + t 2/α n

s  

ชวงความเช่ือม่ัน 95% แสดงวา 1-α  = 0.95  หรือ  α  = 0.05 
 2/α  =  0.025  ดังนั้น  t df'2/α = t 4,025.0  = 2.776 
แทนคาในสูตร 
 0.616 - 2.776(0.000399)  < <μ  0.616 + 2.776(0.000399) 
 0.616 - 0.00110   < <μ  0.616 + 0.00110 
  0.614   < <μ  0.617 
นั่นคือ ตัวดักกระดาษลูกดรัม มีคาน้ําหนักเฉล่ียระหวาง 0.614 กรัม ถึง 0.617 กรัม ดวยความเช่ือมั่น 
95% 
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ตารางท่ี 19 สํารวจเคร่ืองถายเอกสารริโกในประเทศไทย 2551      
รุน จํานวน รุน จํานวน รุน จํานวน 
MP2000LE 3,824 AF2035E 222 MP5000 64 
AF1113 3,650 MP3590 216 AF2032 60 
MP1500 2,686 AF3045 206 AF1075 56 
AF2020 1,354 MP1600L 203 AF2060 47 
AF1015 1,214 AF3035 194 AF1027 43 
AF2018 1,130 AF340 180 MP6500 43 
AF550 1,016 AF200 169 AF2075 40 
AF2022 905 MP4000 151 MPW2400 37 
MP161SPF 894 AF1060BRC 151 AF450 34 
AF2016 863 MP2580 141 AF2090 33 
AF2020D 666 AF270 140 MP9000 32 
MP1600LE 582 AF1060MRC 135 MV310 25 
MP2590 548 AF2051 128 AF2105 24 
AF3025 545 AF2027 126 MP1100 15 
AF2018D 482 AF1045 113 AF551 9 
MP3090 393 AF2035 111 MP7000 8 
MP5500 379 MP3391 110 AF1105 6 
AF3030 367 AF1035 108 MV715 5 
AF2045E 363 AF700 107 AF1075BRC 5 
AF220 331 MP6000 104 MP1350 5 
MP2550 280 MP7500 102 PRO906EX 4 
AF1022 274 MP2000L 98 AF180 3 
MP3350 264 MP8000 73 AF1085 2 
MP4590 261 AF1060 71 AF400 1 
AF1013 249 AF2045 71 AF1075MRC 1 

       จํานวนเครื่องรวมทั้งหมด 27,552 
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