
บทความวิจัย วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 255510










*







*













 



 
 
 





 





 





 
       

     
  
   
   

      
       

       
       
   
     





     
     
     
   

    
       
     
       
      



 



 




 



   

 



    


 








 

 


 




 
 
 
  


 


  





 




 







บทความวิจัย วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 255510










*







*













 



 
 
 





 





 





 
       

     
  
   
   

      
       

       
       
   
     





     
     
     
   

    
       
     
       
      



 



 




 



   

 



    


 








 

 


 




 
 
 
  


 


  





 




 





บทความวิจัย วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2555 11










*







*













 



 
 
 





 





 





 
       

     
  
   
   

      
       

       
       
   
     





     
     
     
   

    
       
     
       
      



 



 




 



   

 



    


 








 

 


 




 
 
 
  


 


  





 




 







บทความวิจัย วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 255512 









 
   


 
  
 





 

  
















 

  
 






                      
 

    


    
  





 
 

 
 


  













 







  
 
  
  
  
 



                           
 
 


   

  


    

 



 



     

     

 
   
   





 

 
  






















 





















 




m
CCV

q e
e

)( 0 

100
)(

%
0

0 



C

CC
removal e



บทความวิจัย วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 255512 









 
   


 
  
 





 

  
















 

  
 






                      
 

    


    
  





 
 

 
 


  













 







  
 
  
  
  
 



                           
 
 


   

  


    

 



 



     

     

 
   
   





 

 
  






















 





















 




m
CCV

q e
e

)( 0 

100
)(

%
0

0 



C

CC
removal e

บทความวิจัย วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2555 13









 
   


 
  
 





 

  
















 

  
 






                      
 

    


    
  





 
 

 
 


  













 







  
 
  
  
  
 



                           
 
 


   

  


    

 



 



     

     

 
   
   





 

 
  






















 





















 




m
CCV

q e
e

)( 0 

100
)(

%
0

0 



C

CC
removal e



บทความวิจัย วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 255514



  
 
   
  
 
   
   
 




   




  
     



   





 
 

    
   

   



 

















    





  
 


 






 
  
 

 









  
  





  




  

   
 



 
   


 

  










   

    
  
 
  
  
  

 
 
  
 


 





บทความวิจัย วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 255514



  
 
   
  
 
   
   
 




   




  
     



   





 
 

    
   

   



 

















    





  
 


 






 
  
 

 









  
  





  




  

   
 



 
   


 

  










   

    
  
 
  
  
  

 
 
  
 


 



บทความวิจัย วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2555 15



  
 
   
  
 
   
   
 




   




  
     



   





 
 

    
   

   



 

















    





  
 


 






 
  
 

 









  
  





  




  

   
 



 
   


 

  










   

    
  
 
  
  
  

 
 
  
 


 





บทความวิจัย วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 255516












 









 


 


 







  


      

   


      

 
 




     


      




      

 






      

  



)(1 te
e qqk

dt
dq



tkqqq ete 1)ln()ln( 

2
1 )( te

e qqk
dt

dq


eee q
t

qkq
t

 2
2

1

Ctkq pt  2/1





 
 
 


 












 

 































 



  





 


 

 







 



 

 
 
  






บทความวิจัย วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 255516












 









 


 


 







  


      

   


      

 
 




     


      




      

 






      

  



)(1 te
e qqk

dt
dq



tkqqq ete 1)ln()ln( 

2
1 )( te

e qqk
dt

dq


eee q
t

qkq
t

 2
2

1

Ctkq pt  2/1





 
 
 


 












 

 































 



  





 


 

 







 



 

 
 
  




บทความวิจัย วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2555 17












 









 


 


 







  


      

   


      

 
 




     


      




      

 






      

  



)(1 te
e qqk

dt
dq



tkqqq ete 1)ln()ln( 

2
1 )( te

e qqk
dt

dq


eee q
t

qkq
t

 2
2

1

Ctkq pt  2/1





 
 
 


 












 

 































 



  





 


 

 







 



 

 
 
  






บทความวิจัย วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 255518




     

   
   

 
  


     



 

  

      

 
 





  
 



     





 


 
 



      




















n
efe Ckq /1

eL

eL
e Ck

Cqk
q




1
max

maxmax

1
q
C

qkq
C e

Le

e 

01
1

Ck
R

L
L 


)ln(1)ln()ln( eFe C
n

kq 








 
























    




 
   
  
  









 

  
    



 



  



 



 

 

                       

 







 




 








บทความวิจัย วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 255518




     

   
   

 
  


     



 

  

      

 
 





  
 



     





 


 
 



      




















n
efe Ckq /1

eL

eL
e Ck

Cqk
q




1
max

maxmax

1
q
C

qkq
C e

Le

e 

01
1

Ck
R

L
L 


)ln(1)ln()ln( eFe C
n

kq 








 
























    




 
   
  
  









 

  
    



 



  



 



 

 

                       

 







 




 






บทความวิจัย วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2555 19




     

   
   

 
  


     



 

  

      

 
 





  
 



     





 


 
 



      




















n
efe Ckq /1

eL

eL
e Ck

Cqk
q




1
max

maxmax

1
q
C

qkq
C e

Le

e 

01
1

Ck
R

L
L 


)ln(1)ln()ln( eFe C
n

kq 








 
























    




 
   
  
  









 

  
    



 



  



 



 

 

                       

 







 




 








บทความวิจัย วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 255520






     
       

    


       


     



     
      
    
   



     
    
     
    



       



         
     
    



       


     
    


         


      




      
     



      
    

     



     
 


      
      
      
 


       





      


       


       

    


















       
     
     


       
    



     


       
      
    



      
     
    


        
      
    


        
      

     




บทความวิจัย วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 255520






     
       

    


       


     



     
      
    
   



     
    
     
    



       



         
     
    



       


     
    


         


      




      
     



      
    

     



     
 


      
      
      
 


       





      


       


       

    


















       
     
     


       
    



     


       
      
    



      
     
    


        
      
    


        
      

     


บทความวิจัย วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2555 21






     
       

    


       


     



     
      
    
   



     
    
     
    



       



         
     
    



       


     
    


         


      




      
     



      
    

     



     
 


      
      
      
 


       





      


       


       

    


















       
     
     


       
    



     


       
      
    



      
     
    


        
      
    


        
      

     



