สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร รูสึกเปนเกียรติอยางยิ่ง
ที่ไดรับความไววางใจจากสมาคมพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย ใหเปน
เจาภาพในการจัดงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “รูปแบบพลังงานทดแทนสูชุมชน
แหงประเทศไทยครั้งที่ 7” ประจําป 2557 (The 7th Thailand Renewable
Energy for Community Conference: TREC-7) และเพื่อ เปนการสนอง
พระราชดํ าริของพระบาทสมเด็จ พระเจ าอยูหั ว ด านการสง เสริม และพัฒ นา
พลังงานทดแทนเพื่อชุมชนในประเทศไทยอีกดวย
ปจจุบันปญหาการขาดแคลนพลังงานเปนเรื่องที่ทุกภาคสวนตองใหความ
รวมมื อในการแก ไข มหาวิ ท ยาลัยจึ งต องมี บทบาทสําคัญ ในการสรางงานวิ จั ย
สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรมดานพลังงานทดแทน โดยไดจัดตั้งวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนรัตนโกสินทรขึ้น
เพื่อผลิตงานวิจัยทางอุตสาหกรรมที่เปนประโยชนและสามารถนําไปใชไดจริง โดยเฉพาะดานการจัดการความรอนในอาคาร
พลังงานทดแทน การอนุรักษพลังงาน และการนําความรอนทิ้งกลับมาใชใหม เปนตน
มหาวิทยาลัยหวังเปนอยางยิ่งวาการจัดงานประชุมสัมมนาในครั้งนี้ จะเปนประโยชนอยางยิ่ง ตอนักวิชาการ
นักศึกษา ผูประกอบการ และภาคชุมชน ในการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการใชพลังงานทดแทนรูปแบบ
ตางๆ ในชุมชนอยางยั่งยืนสืบไป และขออํานวยพรใหก ารจัดงานดําเนินไปดวยความเรียบรอยและสําเร็จลุลวงดวยดี
ทุกประกาศ

(ผูชวยศาสตราจารยศิวะ วสุนธราภิวัฒก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

สารจากรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
ในนามของรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร รูสึกยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดรับเกียรติจากสมาคมพลังงานทดแทนสูชุมชนแหง
ประเทศไทย ใหเปนเจาภาพรวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ในการจัด
งานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “รูปแบบพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย ครั้งที่ 7”
(The 7th Thailand Renewable Energy for Community Conference: TREC-7)
ความเชื่อมโยงระหวางพลังงานในอดีตจนถึงปจจุบันไดสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงทาง
สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศนโดยทางออม และนับวายิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ งาน
ประชุมสัมมนารูปแบบพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย ครั้งที่ 7 เปนเวทีหนึ่งที่เปด
โอกาสใหนักวิชาการ อาจารย นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และภาคชุมชน รวมทั้งผูประกอบการ
ดานเทคโนโลยีพลังงานตางๆ ไดมีโอกาสพบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวคิดดานการใชเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่
สะอาดในชุมชน ซึ่งเปนรูปแบบหนึ่งของการใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ในนาม ของรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย หวังเปนอยางยิ่งวางานประชุมดังกลาว จะเปนประโยชนตอ
รูปแบบของการใชพลังงานทดแทนอยางยั่งยืนในชุมชนของประเทศตอไป ขออวยพรใหการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
รูป แบบพลัง งานทดแทนสูชุม ชนแห ง ประเทศไทย ครั้ง ที่ 7” จงประสบความสําเร็จ ลุล วงไปดวยดี และบรรลุตาม
วัตถุประสงคของการจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้ทุกประการ

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุดมวิทย ไชยสกุลเกียรติ)
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

สารจากนายกสมาคมพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย
ในนามของนายกสมาคมพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย มีความ
ยินดีเปนอยางยิ่งที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ไดใหเกียรติเปน
เจาภาพในการจัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “รูปแบบพลังงานทดแทนสูชุมชน
แหงประเทศไทยครั้งที่ 7” นี้
สมาคมพลั งงานทดแทนสูชุ มชนแห งประเทศไทย ได ถูกก อตั้ งขึ้ นโดยมี
วัตถุประสงคในการศึกษา วิจัย สนับสนุนการใชพลังงานทดแทนของประเทศอยาง
ยั่งยืน มุงเนนการนําพลังงานและรูปแบบการจัดการพลังงานไปใชอยางเหมาะสม
ตอชุมชน เพื่อใหเกิดประโยชนอยางแทจริงจากการใชพลังงานทดแทนและพลังงาน
สะอาด เชน การใชพลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม ชีวมวลและพลังงานจากน้ํา ซึ่งเปนแหลงพลังงานตนกําเนิดที่มีอยู
ในทุกชุมชน นอกจากนี้ จากรวมตัวของกลุมประเทศอาเซียน ซึ่งมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว ทําให
อัตราการบริโภคพลังงานเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในปริมาณมาก โดยกลุมประเทศอาเซียนในอนาคต มีแนวโนมที่จะ
อนุรักษพลังงานไวใชเองหากมีความขาดแคลน ทั้งนี้ประเทศไทยนับวาเปนประเทศที่มีความพรอมดานทรัพยากรใน
การพัฒนาพลังงานทดแทน จึงควรมีการผลักดันใหเกิดการพัฒนาใหเร็วที่สุดและนําไปใชงานอยางยั่งยืน
ทางสมาคมฯ หวังเปนอยางยิ่งวาการจัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “รูปแบบพลังงานทดแทนสูชุมชน
แหงประเทศไทยครั้งที่ 7” นี้ จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอ นักวิชาการ นักศึกษา ผูประกอบการ และภาคชุมชน ใน
การแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการใชพลังงานทดแทนรูปแบบตางๆ ในชุมชน โดยจะมีผลตอการใชและ
พัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศไดอยางเหมาะสม ซึ่งจะทําใหเราอยูรวมกับธรรมชาติและสามารถพึ่งพาตนเองได
ในอนาคตสอดคลองกับการพัฒนาและเจริญเติบโตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยสมาคมจะเปนศูนยกลางใน
การดําเนินกิจกรรมทางดานพลังงานที่ไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม มีความคุมคาทางเศรษฐศาสตร ความมั่นคง การ
สรางรายได และมีการบริหารจัดการที่เหมาะสม ใหกับชุมชนอยางยั่งยืน
ในฐานะตั ว แทนสมาคมพลั ง งานทดแทนสู ชุ ม ชนแห ง ประเทศไทย ขอโอกาสพิ เ ศษนี้ ใคร ข อขอบคุ ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร เจาภาพในการจัดงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการฯ และทานที่ปรึกษา
กิตติมศักดิ์ของสมาคมฯ ตลอดจนผูสนับสนุนทุกทาน รวมถึงทีมงานในการจัดงานในครั้งนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวาการ
จัดงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการฯ ในครั้งนี้จะสําเร็จลุลวงดวยดี และเปนเวทีที่กอใหเกิดองคความรูที่เปนประโยชน
ตอการพัฒนาดานพลังงานในภาคชุมชน และการพัฒนาดานวิชาการพลังงานของประเทศไทยตอไป

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิรชัย โรยนรินทร)
นายกสมาคมพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย

รายนามคณะกรรมการดําเนินงานการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ รูปแบบพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย ครั้งที่ 7
(The 7th Thailand Renewable Energy for Community Conference (TREC-7))
ด ว ยมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลรั ต นโกสิ น ทร ร ว มกั บ สมาคมพลั ง งานทดแทนสู ชุ ม ชนแห ง ประเทศไทย กํ า หนดให มี ก ารจั ด
ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย ครั้งที่ 7 (The 7th Thailand Renewable Energy for Conference:
TREC-7) ระหวางวันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล อําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักวิจัย นิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ไดมีโอกาสเผยแพรผลงานวิจัยสูแวดวงวิชาการ และ
แลกเปลี่ยนความรูประสบการณดานการวิจัย อีกทั้งเปนการสรางเครือขายความรวมมือดานการวิจัยรวมกับเครือขายการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาจาก
ภายนอก
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการประชุมสัมมนา
เชิงวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย ครั้งที่ 7 ดังนี้
1. ที่ปรึกษาโครงการ
1.1 ศ.ดร.สมชาย
1.2 ดร.วิรชัย

วงศวิเศษ
โรยนรินทร

2. คณะกรรมการอํานวยการ
2.1 อธิการบดี
2.2 รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย
2.3 รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย
2.4 รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน
2.5 รองอธิการบดีฝายบริหาร
2.6 รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
2.7 รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
2.8 รองอธิการบดีพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิ
2.9 รองอธิการบดีวิทยาเขตวังไกลกังวล
2.10 ผูช วยอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัยและกฎหมาย
2.11 ผูช วยอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
2.12 ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
2.13 ผูช วยอธิการบดีฝายบริหารสินทรัพยและจัดหารายได
2.14 ผูช วยอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย
2.15 ผูช วยอธิการบดีวิทยาเขตวังไกลกังวล
2.16 ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
2.17 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
2.18 คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
2.19 คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
2.20 คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
2.21 คณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว
2.22 คณบดีคณะศิลปศาสตร
2.23 ผูอํานวยการวิทยาลัยเพาะชาง
2.24 ผูอํานวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนฯ
2.25 ผูอํานวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
2.26 ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
2.27 ผศ.ดร.เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน
2.28 นางศรีสุดา
ลีลาสุวัฒน
2.29 ดร.สันติ
ไทยยืนวงษ

ประธานที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ

3. คณะกรรมการดําเนินงานประชุมวิชาการ ดานประชาสัมพันธ
3.1 รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
3.2 นายสุเทพ
จอยศรีเกตุ
3.3 นางสาวชญานนันท
ชูราศี
3.4 นางสาวอุมาพร
อิสระกูล
3.5 นางสาวเบญจวรรณ
ชีวานนท
3.6 นางสาวปาริฉัตร
เดชสุข
3.7 นายชาญศักดิ์
มีปน
3.8 นางสาวกัญณภัทร
อยูสงค
3.9 นางสาวณัฏฐธารณ
ทองเสริม
3.10 นางสาวสุจิตตรา
โสภา
3.11 นายธนะพัฒน
พึ่งปาน
3.12 นายธนัชชา
เทศพิทักษ
3.13 นายวันเฉลิม
แสงชูโต
3.14 ผูอํานวยการสํานักงานประชาสัมพันธและวิเทศสัมพันธ
3.15 นางสาวญานิศา
โพธิ์ไพชยนต
3.16 นางสาวพัชรี
สุขสมัย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

4. คณะกรรมการดําเนินงานดานสารสนเทศ
4.1 ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.2 นายกิตติพงษ
พุมโภชนา
4.3 นายปติพล
ไผทวุฒิกานต
4.4 นายวัชรินทร
วรินทักษะ
4.5 นางสาวศิรินภา
ขาวผองอําไผ
4.6 นางสาวญาดา
พิมพา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

5. คณะกรรมการดําเนินงานประชุมวิชาการ ดานบทความ
5.1 ผศ.ดร.เจนศักดิ์
เอกบูรณะวัฒน
5.2 ดร.ประสพโชค
โหทองคํา
5.3 ดร.สันติ
ไทยยืนวงษ
5.4 ดร.ณัฐวุฒิ
สุวรรณภูมิ
5.5 ดร.พิมลพรรณ
เนียมหลาง
5.6 ดร.บวรกิตติ์
เนคมานุรักษ
5.7 นายอดิศักดิ์
แข็งสาริกิจ
5.8 ดร.ชัยชนะ
ใจบุญ
5.9 ดร.ไชยยันต
โอรส
5.10 ดร.อุทัย
คํารักษา
5.11 ดร.ชอทิพย
ศิวพรอนันต
5.12 ดร.นพลักษณ
หนักแนน
5.13 ผศ.จุฬาลักษณ
ไพบูลยฟุงเฟอง
5.14 ผศ.นพนภา
จุลโลบล
5.15 ดร.ชาญวิทย
บุญชวย
5.16 ดร.พรสรร
โรจนพานิช
5.17 นายสิทธิ์ชัย
บุญปยทัศน
5.18 นายสวัสดิ์
เฉิดฉิ้ม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

6 . คณะกรรมการดําเนินงานประชุมวิชาการ ดานปฏิคม
6.1 ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
6.2 ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัยและกฎหมาย
6.3 ผูอํานวยการศูนยพัฒนาและบริการวิชาการสูสังคม
6.4 ผูอํานวยการกองกลาง
6.5 นางสาวเปรมฤดี
เปรมเจริญ
6.6 นางสาวอมรรัตน
เอกชาวนา
6.7 นายนเรศ
สิงหครามเขต
6.8 วาที่รอยตรีจารุวัตร
จิตตเสถียร
6.9 นายมงคล
ฟองศรี
6.10 นางสาวจิตรานุช
นอยสุทธิสกุล
6.11 นางสาวจิราพรรณ
ชิตวาห
6.12 นางสาวทักศิณา
คงเหมือนเพชร
6.13 นางสาวดวงใจ
เถื่อนถ้ําแกว
6.14 นางสาวสุมิตรา
เอี่ยมมี
6.15 นางสาวอโณทัย
ปนบานกวย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

7. คณะกรรมการดําเนินงานประชุมวิชาการ ดานสถานที่ การจัดเลี้ยง และพิธีการ
7.1 รองอธิการบดีวิทยาเขตวังไกลกังวล
7.2 ผูชวยอธิการบดีวิทยาเขตวังไกลกังวล
7.3 ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
7.4 ผูอํานวยการกองกิจการพิเศษ
7.5 ผูอํานวยการกองอาคารสถานที่ยานพาหนะและภูมิทัศน
7.6 คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
7.7 คณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว
7.8 รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ พื้นที่วังไกลกังวล
7.9 รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร พื้นที่วังไกลกังวล
7.10 รองคณบดีคณะศิลปศาสตร พื้นที่วังไกลกังวล
7.11 เลขานุการสํานักงานผูอํานวยการวิทยาเขตวังไกลกังวล
7.12 นางสาวปยวรรณ
ทอนสุวรรณ
7.13 นายสมควร
มณีนาค
7.14 นางสาวธนิชชา
ชัยชัชวาลประทีป
7.15 นายพงศภูมิ
ศรชมแกว
7.16 ดร.อาคีรา
ราชเวียง
7.17 นางสาวสุภิชมาศ
ประทุมเมศร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

8. คณะกรรมการดําเนินงานประชุมวิชาการ ดานทะเบียนและการเงิน
8.1 ผูอํานวยการกองคลัง
8.2 นางสาวกรรณิกา
ทองคํา
8.3 นางสาวภาสินี
นาควิเชียร
8.4 นางสาวชาริสา
ภูกระโดน
8.5 นางสาวศิศิรา
ไทรไกรกระ
8.6 นางสาวณัฐกาญจน
ศรีนิลทิน
8.7 นางสาวสายชล
แดงแกว
8.8 นางสาวภัชรีภรณ
ปรางทอง
8.9 นางศิริพร
เหมาะใจ
8.10 นางศรีสุดา
ลีลาสุวัฒน
8.11 นางสาววรารักษ
หะรังศรี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

9. คณะกรรมการดําเนินงานประชุมวิชาการ ดานการจัดนิทรรศการ
9.1 ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย
9.2 ผูอํานวยการวิทยาลัยเพาะชาง
9.3 ผูอํานวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนฯ
9.4 ผูอํานวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
9.5 ผูอํานวยสํานักงานประชาสัมพันธและวิเทศสัมพันธ
9.6 รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ฝายวิจัยและบริการวิชาการ
9.7 รองคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ฝายวิจัยและบริการวิชาการ
9.8 รองคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ฝายวิจัยและบริการทางวิชาการ
9.9 รองคณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว ฝายวิจัยและบริการวิชาการ
9.10 รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล
9.11 รองคณบดีคณะศิลปศาสตร วิทยาเขตวังไกลกังวล
9.12 ผศ.ดร.อรรถพล
ปอมสถิตย
9.13 ดร.สันติ
ไทยยืนวงษ
9.14 นางสาววรารัตน
วัฒนชโนบล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

10. คณะกรรมการดําเนินงานประชุมวิชาการ ดานการติดตามและประเมินผล
10.1 นางศรีสุดา
ลีลาสุวัฒน
10.2 นางสาวปาณิสรา
อินเล็ก
10.3 นางสาวญานิศา
โพธิ์ไพชยนต
10.4 นางสาวศิรินภา
ขาวผองอําไพ
10.5 นางสาวสมกมล
ภัทรกิจโสภณ
10.6 นายสวัสดิ์
เฉิดฉิ้ม
10.7 นางสาวญาดา
พิมพา
10.8 นางสาววรารัตน
วัฒนชโนบล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย ครั้งที่ 7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
ดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร รวมกับ สมาคมพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศ
ไทย กําหนดใหมีการจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย ครั้งที่ 7 (The 7th
Thailand Renewable Energy for Conference: TREC-7) ระหวางวันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ
มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลรัตนโกสินทร วิท ยาเขตวัง ไกลกังวล อําเภอหัวหิน จัง หวัดประจวบคีรีขันธ โดยมี
วัตถุป ระสงคเพื่อใหนักวิจัย นิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ไดมีโอกาสเผยแพรผลงานวิจัยสูแวดวงวิชาการ และ
แลกเปลี่ยนความรูประสบการณดานการวิจัย อีกทั้งเปนการสรางเครือขายความรวมมือดานการวิจัยรวมกับเครือขายการ
วิจัยระดับบัณฑิตศึกษาจากภายนอก
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงค จึงแตงตั้งคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย ครั้งที่ 7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ดังนี้
1. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
1. อธิการบดี
ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย
กรรมการ
3. นายกสมาคมพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย
กรรมการ
4. ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
กรรมการ
5. ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย
กรรมการ
6. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการและเลขานุการ
7. รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝายสงเสริมงานวิจัย
ผูชวยเลขานุการ
2. คณะกรรมการพิจารณาบทความ ประกอบดวย
1. รศ.ดร.สิงหทอง พัฒนเศรษฐานนท มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. รศ.ทัศนีย
สิงหเจริญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
3. ผศ.ดร.กฤษณชนม ภูมิกิตติพิชญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4. ผศ.ดร.บุญยัง
ปลัง่ กลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5. ผศ.ดร.บุณยฤทธิ์ ประสาทแกว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
6. ผศ.ดร.พัฒนพล มีนา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7. ผศ.ดร.วารุณี
อริยวิริยนันท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
8. ผศ.ดร.วิรชัย
โรยนรินทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
9. ผศ.ดร.สรพงษ
ภวสุปรีย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
10. ผศ.ดร.สุรจิตร
พระเมือง
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
11. ผศ.ดร.จักรี
ศรีนนทฉัตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
12. ผศ.ดร.อํานวย
เรืองวารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
13. ผศ.ดร.บัณฑิต
กฤตาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
14. ผศ.ดร.เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
15. ผศ.ดร.วิทยา
พวงสมบัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
16. ผศ.ดร.กนกอร
หัสโรค
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43

ผศ.ดร.โสรัตน
ดร.สําเนียง
ดร.สันติ
ดร.กิตติศักดิ์
ดร.จักรกฤช
ดร.ธนิท
ดร.ประจวบ
ดร.พิสิษฏ
ดร.มนตชัย
ดร.รวิภา
ดร.วรจิตต
ดร.วราจิต
ดร.ศักดิ์ชาย
ดร.ศุภกิจ
ดร.สหัถยา
ดร.สุรชัย
ดร.อนุสรณ
ดร.อําพล
ดร.รัฐศักดิ์
ดร.ประสพโชค
ดร.มนตรี
ดร.ฐปณี
อาจารยวราคม
อาจารยอดิศร
อาจารยบญ
ั ญัติ
อาจารยวุฒศิ าสตร
อาจารยสทิ ธิ์ชัย

มงคลมะไฟ
องสุพนั ธกลุ
ไทยยืนวงษ
วิธินันทกิตต
ศรีละออ
เรืองรุง ชัยกุล
อินระวงศ
มณีโชติ
พินิจจิตรสมุทร
ยงประยูร
เศรษฐพรรค
พยอม
เพ็ชรตรา
รวศิลปชัย
ทองสาร
จันทรศรี
แสงประจักษ
อาภาธนากร
พรหมมาศ
โหทองคํา
สมดุลยกนก
รัตนถาวร
วงศชัย
ถมยา
นิยมวาส
โชคเกือ้
บุญปยทัศน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบลู สงคราม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง
สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย ครั้งที่7
The 7th Thailand Renewable Energy for Community Conference (TREC-7)
ในหัวขอ “ตามรอยพอ ถายทอดวิถีตนแบบ พลังงานทดแทนสูชุมชน”
วันที่ 12-14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคิรีขันธ
1. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันปญหาการขาดแคลนพลังงานเปนเรื่องที่ทุกภาคสวนตองใหความสนใจในการแกไข การใชงานพลังงานทดแทน ก็เปนอีกวิธีการหนึ่ง
ที่เหมาะสมสําหรับ ชุมชนในประเทศไทย มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร เปนมหาวิทยาลัย ที่มีบทบาทสําคัญในการสรางงานวิจั ย
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคและนวัตกรรมทางดานพลังงานทดแทน อีกทั้งยังมีการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาพลังงานทดแทนอยาง
ยั่งยืนอีกดวย ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่มหาวิทยาลัยจะตองมีการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อนําเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ ทางดาน
พลังงานทดแทน เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็นระหวางนักวิจัยและนักศึกษาในสาขาวิชาเดียวกัน และสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวของ ทั้งนี้จะ
เปนการกระตุนบรรยากาศการวิจัย และเปนเวทีสําหรับนําเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัยและนักศึกษา กอใหเกิดองคความรูใหม เปนการสรางเครือขาย
งานวิจัย กอใหเกิดฐานขอมูลนักวิจัยของมหาวิทยาลัยตางๆ เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติตอไป
ดังนั้นเพื่อใหผลงานวิจัยของอาจารยและนักศึกษาในดานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาและอนุรักษพลังงานทดแทนเพื่อชุมชนที่เกิดจากการ
ปฏิบัติตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ไดมีโอกาสเผยแพรในวงกวาง และขยายองคความรูสูการปฏิบัติ ใหกวางขวางยิ่งขึ้น อันจะนํามาซึ่งการ
ดํา เนิ นการตามวิสั ย ทัศ นของมหาวิท ยาลั ยที่ กล า วไวว า “เป นผู นํา ในการจัด การศึก ษาวิ ชาชีพ สูค วามเป นเลิศ ดา นวิท ยาศาสตร และเทคโนโลยี
ศิลปกรรม การบริก ารและบริห ารธุรกิ จ สูสั งคมการประกอบการเข าสูมหาวิทยาลัยชั้น นําของประเทศ” ไดอยา งครบถวนสมบูรณ มหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรจึงรวมมือกับ “สมาคมพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย” จัดใหมีการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบ
พลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย ครั้งที่ 7 ประจําป 2557 เพื่อเผยแพรและแลกเปลี่ยนองคความรูจากงานวิจัยทางดานพลังงานทดแทนสู
สาธารณชน ขึ้นในระหวางวันที่ 12-14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล อําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหนักวิจัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไดมีโอกาสเผยแพรผลงานวิจัยสูแวดวงวิชาการ
2.2 เพื่อเปนเวทีทางวิชาการใหกับนักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผูเชี่ยวชาญ ไดพบปะแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณดาน
การวิจัย
2.3 เพื่อสรางเครือขายความรวมมือดานการวิจัยระหวางนักวิจัยดวยกันและหนวยงานรวมทั้งเครือขายการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
2.4 เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัย
2.5 เพื่อเปนการสรางบรรยากาศการวิจัยใหเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย
3. ผูรับผิดชอบโครงการ
3.1 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
3.2 สมาคมพลังงานทดแทนสูชมุ ชนแหงประเทศไทย
4. ที่ปรึกษาโครงการ
4.1 ศาสตราจารย ดร.สมชาย วงศวิเศษ
4.2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิรชัย โรยนรินทร
5. กลุมเปาหมาย
5.1 บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
5.2 นิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
5.3 อาจารย นักวิชาการ นักวิจัย ผูทรงคุณวุฒิ และผูที่สนใจทั่วไป

ประธานที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
จํานวน 150 คน
จํานวน 100 คน
จํานวน 100 คน

6. ระยะเวลา และสถานที่จัดการประชุม
วันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคิรีขันธ
7. รูปแบบการดําเนินการ
7.1 การบรรยายพิเศษทางวิชาการ (Keynote lecture)
7.2 การนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
7.3 การนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร
แบงเปนกลุมสาขาของบทความทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร เปน 7 กลุมยอย ดังนี้
กลุมที่ 1 ไฟฟาชุมชน
กลุมที่ 2 ความรอนชุมชน
กลุมที่ 3 เชื้อเพลิงชุมชน
กลุมที่ 4 การประหยัดพลังงาน
กลุมที่ 5 สิ่งแวดลอมเพื่อชุมชน
กลุมที่ 6 นวัตกรรมพลังงานทดแทน
กลุมที่ 7 การจัดการพลังงานในชุมชน
7.4 การจัดนิทรรศการดานพลังงานทดแทนสูชุมชน
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)
8.1 มีการนําเสนอองคความรูที่ไดจากการวิจัยทางดานพลังงาน
8.2 นักวิจัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีโอกาสเผยแพรผลงานวิจัยสูแวดวงวิชาการ
8.3 มีเวทีทางวิชาการใหกับนักวิจัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงผูเชี่ยวชาญการวิจัยไดพบปะแลกเปลี่ยนความรูและ ประสบการณ
ดานการวิจัย
8.4 บุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย มีศักยภาพดานการวิจัยเพิ่มขึ้น
8.5 มีเครือขายความรวมมือดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย และเครือขายการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
8.6 เกิดบรรยากาศการวิจัยที่ดีขึ้นในมหาวิทยาลัย

กําหนดการ
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย ครั้งที่ 7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
ในหัวขอ “ตามรอยพอ ถายทอดวิถีตนแบบ พลังงานทดแทนสูชุมชน”
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
12 พฤศจิกายน 2557
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 น.
พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก (องคมนตรี) ประธานในพิธีเดินทางมาถึงสถานที่จัดงาน (ราชมงคลหัวหิน เพลส
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล)
09.00 -09.20 น.
ประธานในพิธี เยี่ยมชมนิทรรศการ ชมวิดิทัศนโครงการพระราชดําริ และวิดิทัศนแนะนําการประชุมวิชาการฯ
09.20-09.25 น.
กลาวตอนรับผูเขารวมสัมมนา
โดย ผูวาราชการจังหวัดประจวบคิรีขันธ
09.25 - 09.30น.
กลาวรายงานความเปนมาของสมาคมพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย
โดย ผศ.ดร.วิรชัย โรยนรินทร
นายกสมาคมพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย
09.30 - 09.35 น. กลาวรายงานการจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย ครั้งที่ 7
โดย ผศ.ดร.อุดมวิทย ไชยสกุลเกียรติ
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย
09.35 - 09.45 น. กลาวแนะนํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
โดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
09.45 - 09.50 น. พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก (องคมนตรี) ประธานในพิธีเปด กลาวเปดการประชุมวิชาการฯ และมอบโลขอบคุณ
ผูสนับสนุนหลัก
09.50 - 10.00น.
ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
(มอบของที่ระลึกแกประธานในพิธี และถายภาพรวมกัน)
10.00 - 10.30น.
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “พลังงานทางเลือก...ทิศทางสูความยั่งยืน”
โดย คุณวิจิตร แตงนอย
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
10.30 - 11.00 น. การบรรยายพิเศษเรื่อง “นวัตกรรมดานพลังงานสะอาด”
โดย รศ.ดร.วัฒนพงษ รักษวิเชียร
ที่ปรึกษาสมาคมพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย
11.00 - 12.00 น. การเสวนาภาคชุมชน ภาคเอกชน และนักวิชาการ ประกอบดวย
1. คุณเดชา บุญวรรณ ผูจัดการสวนพลังงานชุมชน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
2. คุณโกศล แสงทอง ประธานเครือขายรวมใจตามรอยพอ ต.ปาเด็ง อ.แกงกระจาน จ.เพชรบุรี
3. คุณพงษเพชร จิตระวัง ผูใหญบาน บานเขากระปุก อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี
4. นักวิชาการดานพลังงานทดแทนเพื่อชุมชน
5. ผศ.ดร. วิรชัย โรยนรินทร (ดําเนินรายการ)
12.00 - 13.00น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.40น.
O-CP01-O-CP05
O-IR01-O-IR05
O-CF01-O-CF05
O-EN01-O-EN05
(Room No.1)
(Room No.2)
(Room No.3)
(Room No.4)
14.40 - 15.00น.
พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม

12 พฤศจิกายน 2557
15.00 - 17.00น.
O-CP06-O-CP11
(Room No.1)

O-IR06-O-IR11
O-CF06-O-CF11
O-EN06-O-EN10
(Room No.2)
(Room No.3)
(Room No.4)
นําเสนอบทความวิจัยแบบโปสเตอร
สาขาไฟฟาชุมชน P-CP22 P-CP23 P-CP24
สาขาความรอนชุมชน P-CT14 P-CT15
สาขาเชื้อเพลิงชุมชน P-CF15 P-CF16 P-CF17 P-CF18
สาขาการประหยัดพลังงาน P-ES12 P-ES13 P-ES14
สาขาสิ่งแวดลอมเพื่อชุมชน P-EN11 P-EN12 P-EN13 P-EN14
สาขานวัตกรรมพลังงานทดแทน P-IR31 P-IR32 P-IR33 P-IR34 P-IR35
สาขาการจัดการพลังงานในชุมชน P-EM15 P-EM16 P-EM17 P-EM18 P-EM19
17.00 - 18.00 น. ประชุมคณะกรรมการสมาคมพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย
18.00 - 22.00น.
งานเลี้ยงรับรองและพิธีมอบธง TREC
- กลาวเปดงานเลี้ยงรับรอง และตอนรับ โดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก อธิการบดี
- พิธีการรับมอบธงเปนเจาภาพในการจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศ
ไทย ครั้งที่ 8
- เจาภาพการจัดประชุมฯ ครั้งที่ 8 กลาวแสดงความยินดีและขอบคุณ
- ชมการแสดงจินตลีลา โดย นักศึกษาสาขาวิชาสื่อสารมวลชน
- ชมการแสดงบารเทนเดอร โดยนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม
- รวมรองเพลงคาราโอเกะ และรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
*
กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
13 พฤศจิกายน 2557
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียนนําเสนอบทความหนาหอง
08.30 - 10.10 น.
O-CP12-O-CP16
O-IR12-O-IR16
O-CT01-O-CT05
(Room No.1)
(Room No.2)
(Room No.3)
10.10 - 10.30 น.
พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
10.30 - 12.10 น.
O-CP17-O-CP21
O-IR17-O-IR22
O-CT06-O-CT11
(Room No.1)
(Room No.2)
(Room No.3)
12.10 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.40 น.
O-ES01-O-ES05
O-IR23-O-IR27
O-CT12-O-CT14
(Room No.1)
(Room No.2)
(Room No.3)
14.40 - 15.00 น.
พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
15.00 - 16.40น.
O-ES06-O-ES08
O-IR28-O-IR30
(Room No.1)
(Room No.2)
(Room No.3)
17.00 - 18.00 น. พิธีปดและพิธีมอบรางวัลบทความดีเดน
โดย ผศ.ดร. วิรชัย โรยนรินทร
นายกสมาคมพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย
*
กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

O-EM01-O-EM05
(Room No.4)
O-EM06-O-EM10
(Room No.4)
O-EM11-O-EM14
(Room No.4)
O-ES09-O-ES11
(Room No.4)

14 พฤศจิกายน 2557
08.00 - 09.00น.
09.00-12.00 น.

ลงทะเบียน
โปรแกรมทองเที่ยว/เยี่ยมชม
1. โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดําริ ตําบลเขากระปุก อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี
2. ถ้ําพระยานคร/บึงบัว อุทยานแหงชาติสามรอยยอด
12.00 - 13.00น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.40น.
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
*
กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สารบัญ
สาขาไฟฟาชุมชน (CP)
O-CP01 การประยุกตระบบการผลิตไฟฟาแบบเคลื่อนที่ดวยรถจักรยานยนตในภาวะภัยพิบัติ
O-CP02 การประเมินศักยภาพทางดานเศรษฐศาสตรของการผลิตไฟฟาชุมชนดวยการใชพลังงานทดแทน
กาซชีวภาพจากเศษวัชพืชทางการเกษตรและมูลสัตว กรณีศึกษาชุมชนหมูบานโนนขา
O-CP03 การวิเคราะหตนทุนการผลิตไฟฟาจากวัฏจักรแรงคินสารอินทรียที่ใชแกลบเปนเชื้อเพลิง
O-CP04 การศึกษาคุณภาพไฟฟาของโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยขนาดเล็ก
O-CP05 การศึกษาคอนเวอรเตอรแบบสองทิศทางกับมอเตอรไฟฟากระแสตรงดวยเทคนิคอินเตอรลีฟ
O-CP06 การศึกษาสมรรถนะของกังหันลมแบบใบผาผลิตกระแสไฟฟา
O-CP07 การผลิตไฟฟาพลังงานน้ําจากถังเก็บน้ําประปาประจําหมูบานดวยกังหันน้ําขนาดจิ๋ว
O-CP08 การลดพลังงานไฟฟาตามสภาวะโหลดของมอเตอรเหนี่ยวนํา 1 เฟส
O-CP09 การผลิตไฟฟาจากการระบายอากาศของคอมเพรสเซอรเครื่องปรับอากาศดวยกังหันลมขนาดจิ๋ว
O-CP10 การวิเคราะหและเปรียบเทียบความเหมาะสมของระบบไฟสอ งสวางถนนพลัง งานแสงอาทิต ย
สําหรับพื้นที่หางไกล
O-CP11 การวิเคราะหประสิทธิภาพของเครื่องกําเนิดไฟฟาชนิดแมเหล็กถาวรที่มีผลมาจากชองวางอากาศ
O-CP12 อินเวอรเตอร 1 เฟส สมรรถนะสูงสําหรับระบบที่ไมเชื่อมตอกับกริดในชุมชนหางไกล
O-CP13 การวิเคราะหการไหลของกําลังไฟฟาของเครื่องกําเนิดไฟฟาเหนี่ยวนําแบบตอเขาระบบกริด
O-CP14 การผลิตไฟฟาชุมชนขนาด 1 เมกะวัตตจากกาซชีวมวลโดยใชหญาเนเปยร
O-CP15 การออกแบบ และใชงานพลังงานทดแทนเพื่อใชงานโหลดกระแสตรงและสลับรวมกัน
O-CP16 ระบบพัดลมไอน้ําแบบเคลื่อนที่ ที่มีการควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นดวยพลังงานแสงอาทิตย
โดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ตําบลลานดอกไมตก อําเภอโกสัมพีนคร
จังหวัดกําแพงเพชร
O-CP17 การประเมินคาทางเศรษฐศาสตรของระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยชนิดเชื่อมตอกับระบบ
จําหนายที่มีแบตเตอรี่สํารองสําหรับควบคุมคุณภาพไฟฟาและเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
O-CP18 การตรวจจับการเกิดการจายไฟแบบแยกตัวอิสระภายใตระบบควบคุมโดยวิธีเฟสล็อคลูป
ในระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยที่เชื่อมตอกับระบบจายกําลังไฟฟา
O-CP19 ระบบวัดความชื้นและอุณหภูมิภายในอาคารดวยหัววัดแบบอารซีไทม
O-CP20 โปรแกรมทํานายผลการผลิตไฟฟาจากระบบเซลลแสงอาทิตยและประเมินความคุมทุนภายใต
ระบบ Feed in Tariff ของประเทศไทยในพื้นที่เปาหมาย
O-CP21 การออกแบบระบบผลิตไฟฟาดวยเทอรโมอิเล็กตริกผลิตไฟฟาโดยใชความรอนทิ้งจากหองเผาไหม
ชีวมวล
P-CP22 การวัดและศึกษาคุณภาพไฟฟาของกระแสโหลดชนิดตางๆดวย LabVIEW
P-CP23 ศักยภาพของไฟฟาพลังน้ําหัวน้ําต่ําขนาดยอมในประเทศไทย
P-CP24 การวิเคราะหผลการออกแบบหมอแปลงโซลิตสเตสเทสลา โดยการจําลองระบบดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร เพื่อหาประสิทธิภาพของการออกแบบ

เนตรชาย โพธิ์เขียว
ชํานิ ใจประดิษฐธรรม

หนา
1
6

จักรพันธ ถาวรงามยิ่งสกุล
ธีรวัฒน ผูกสมัคร
เสาวนีย กันตะ
รณกร เทพวงษ
สุรจิตร พระเมือง
สัญญา ผาสุก
สุรจิตร พระเมือง
กิตติพงษ ศรีพนากุล

15
21
27
31
36
40
46
50

พีรวัจน มีสุข
พรอมรบ คําธาร
ภานุพล ปนรารัยนนท
สหัถยา ทองสาร
รุงเพชร กองนอก
วสันต เพชรพิมูล

55
61
67
73
77
83

นพพร พัชรประกิติ

89

วุฒิวงศ จันทะสอน

95

เดี่ยว อภัยราช
ยอดธง เมนสิน

101
105

ฉันทนา พันธุเหล็ก

109

องอาจ แสดใหม
ทิวา ตันสถิตย
สุพจน วรธิพรหมมา

114
119
124

สารบัญ
สาขาความรอนชุมชน (CT)
O-CT01 การประเมินดานเศรษฐศาสตรของการกระยุกตใชอะลูมิเนียมอะโนไดซเปนตัวดูดกลืน
รังสีอาทิตยในตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบทอสุญญากาศ
O-CT02 ระบบอบแหงสุญญากาศแบบเจ็ทปมไอน้ํา
O-CT03 เครื่องประกอบอาหารพลังงานแสงอาทิตยตนทุนต่ําสําหรับชุมชน
O-CT04 หวดนึ่งขาวเหนียวรูปแบบใหม แบบประหยัดพลังงาน
O-CT05 ผลของดีกรีรอนยวดยิ่งที่มีตอประสิทธิภาพวัฎจักรแรงคินสารอินทรียชนิดซีโอโทรปก
O-CT06 เครื่องอบแหงแบบใชตัวเก็บรังสีอาทิตยแผนเรียบแบบรองตัวยูรวมกับระบบอากาศคืนกลับ
O-CT07 ระบบผลิตน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตยชนิดแผงรับความรอนปูนซีเมนต
O-CT08 การทดสอบประสิทธิภาพเตาแกสชีวมวลขนาดเล็กที่ใชพัดลมหอยโขงชวยในการเผาไหม
O-CT09 สมรรถนะทางความรอนของเครื่องอุนอากาศแบบเทอรโมไซฟอนหนาตัดแบนที่ใชผงคารบอน
ผสมน้ําเปนสารทํางาน
O-CT10 การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจกของ
กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมอาชีพเพาะเห็ด บานทุงบอแปน อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง
O-CT11 การประเมินอุณหภูมิใตแผนกระเบื้องมุงหลังคาคอนกรีตโดยแบบจําลองทางคณิตศาสตร
O-CT12 การถายเทความรอนของรังผึ้งชนิดรูเกลียวของเตาอั้งโล
O-CT13 การเพิ่มสมรรถนะของตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตยดวยกระดาษทรายสีดํา
P-CT14 การศึกษาศักยภาพพลังงานชีวมวลในจังหวัดลําปาง
P-CT15 โครงงาน: สิ่งประดิษฐเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยอยางงายตนทุนต่ํา

พรนิภา นุโนชา

หนา
131

วรเชษฐ แสงสีดา
ไพฑูรย เหลาดี
สุรจิตร พระเมือง
ธรณิศวร ดีทายาท
ไพโรจน จันทรแกว
ธีรเดช ใหญบก
ฐิติพร เจาะจง
วสันต ศรีเมือง

138
144
150
154
160
166
171
177

วรานนท อินตะธรรม

187

จิระศักดิ์ พุกดํา
สุรจิตร พระเมือง
คมเพ็ชร อินลา
วราคม วงศชัย
พิสิษฐ สุวรรณแพทย

196
202
207
212
217

สารบัญ
สาขาเชื้อเพลิงชุมชน (CF)
O-CF01 การศึกษาการผลิตเชื้อเพลิงเขียวจากวัสดุเหลือทิ้งจากการแปรรูปมะขาม
O-CF02 การผลิตถานไมไผสําหรับเปนสารดูดซับความชื้น
O-CF03 การสํารวจศักยภาพพลังงานชีวมวลและชีวภาพในตําบลนาบอน จังหวัดกาฬสินธุ
O-CF04 การศึกษาจลนพลศาสตรปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชั่นของน้ํามันปาลมและ
เมทานอลโดยใชตัวเรงปฏิกิริยาโซเดียมคารบอเนตบนตัวรองรับเซรามิกริงค
O-CF05 การผลิตกาซชีวภาพจากของเสียในบอเกรอะ
O-CF06 การวิเคราะหไบโอดีเซลอยางงายดวยเทคนิคทินเลเยอรโครมาโทกราฟ (TLC)
O-CF07 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันที่ใชแลวที่อุณหภูมิหองโดยใชแคลเซียมออกไซด
เปนตัวเรงปฏิกิริยา
O-CF08 การผลิตเชื้อเพลิงแข็งอัดแทงจากซังขาวโพดดวยเทคนิคเอ็กซทรูชันโดยใช
แปงมันและปูนขาวเปนตัวประสาน
O-CF09 การวิเคราะหคุณภาพถานดวยเทคนิคจุลทรรศอิเล็กตรอน
O-CF10 การเพิ่มประสิทธิภาพทางความรอนของเตาเผาถานขนาด 200 ลิตร โดยใช
ฉนวนกันความรอน
O-CF11 การเปรียบเทียบสมรรถนะเครื่องยนตระบบหัวฉีด EFI ที่ใชแกสโซฮอล E10, E20
และ E85 เปนเชื้อเพลิง
O-CF12 น้ําหวานจากสําหรับการผลิตเอทานอล
O-CF13 การผลิตน้ําสมควันไมจากการเผาถานไม 3 ชนิดดวยถัง 200 ลิตร
O-CF14 การประเมินวัฎจักรชีวิตของ เชื้อเพลิง RDF-5 ที่มีสวนประกอบของขยะ
ที่ผานกระบวนการบําบัดเชิงกลชีวภาพและกากตะกอนน้ํามันดิบ
P-CF15 ผลิตแกสชีวมวลจากเปลือกกระจับโดยแกสซิฟเคชั่น
P-CF16 การศึกษาผลการเกิดกาซชีวภาพจากเศษอาหารของโรงอาหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฎกําแพงเพชร
P-CF17 การศึ ก ษาความความเหมาะสมที่ จ ะนํ า วั ส ดุ เ หลื อ ใช จ ากตาลโตนดไปเป น วั ส ดุ
เชื้อเพลิงชีวมวล
P-CF18 การผลิตไฟฟาจากชีวมวลโดยใชเทคโนโลยีแกสซิฟเคชัน
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สารบัญ
สาขาการประหยัดพลังงาน (ES)
O-ES01 ผลของความชื้นตอความเร็วลมต่ําสุดในการขนสงฝุนขี้เลื่อย
O-ES02 อุปสงคของพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะในพื้นที่อําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
O-ES03 ประสิทธิภาพเชิงความรอนของเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงครวม
เซลลแสงอาทิตย
O-ES04 การศึกษาคุณสมบัติของระบบสื่อสารดวยแสงที่มองเห็นไดที่ใชการมอดูเลต
แบบ VPPM
O-ES05 การเปรี ย บเที ย บการใช เ ชื้ อ เพลิ ง ก า ซแอลพี จี ของตู อ บแห ง ด ว ยรั ง สี อิ น ฟาเรด
ระยะไกลกับเตาอบเดิม
O-ES06 การลดคาพลังงานไฟฟาในการปลูกดอกเบญจมาศ
O-ES07 การทํานายปริมาณแกสไนโตรเจนออกไซดและแกสคารบอนไดออกไซดที่เกิดจาก
หัวพนไฟวัสดุพรุนชนิดเม็ดกลมอัดแนนโดยใชโครงขายประสาทเทียม
O-ES08 ประหยัดเชื้อเพลิงดวยออกซิเจนเสริมเปลวไฟ
O-ES09 เครื่องอบแหงและคั่วพริกสดแบบถังหมุน
O-ES10 การศึกษาประสิทธิภาพเชิงความรอนของเตาแกสหุงตมในครัวเรือนชนิดตาขาย
สแตนเลส
O-ES11 การเผาไหมเชื้อเพลิงแกสในหัวพนไฟวัสดุพรุนที่มีการติดตั้ง อุปกรณแลกเปลี่ยน
ความรอนแบบกลุมทอ
P-ES12 ตูไฟจราจรพลังงานแสงอาทิตย
P-ES13 วิเคราะหความคุมคาการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่ใชงานเกิน 10 ป
P-ES14 เครื่องพาสเจอรไรซน้ําผลไมแบบกึ่งอัตโนมัติ
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สารบัญ
สาขาสิ่งแวดลอมเพื่อชุมชน (EN)
O-EN01 การประเมินความเสี่ยงสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกคางในขยะอินทรียในเขตเทศบาล
ตําบลพังโคน
O-EN02 การกอสรางอาคารเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
O-EN03 การประเมินกาซเรือนกระจกของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง
O-EN04 การดูดซับฟนอลและสียอมจากสารละลายดวยลีโอนารไดตและดินแดง
O-EN05 การผลิตกระเบื้องมุงหลังคาจากขุยมะพราวผสมเศษกลองเครื่องดื่มที่ใชแลวทิ้ง
O-EN06 การลดกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจสําหรับการปลูกปาอยางยั่งยืน กรณีศึกษา
ปาชุมชนบานวังควาย อําเภองาว จังหวัดลําปาง
O-EN07 การประเมินวัฏจักรของไสกรอกปลา กรณีศึกษา
O-EN08 การออกแบบสถานีวัดอากาศขนาดเล็กไรสาย โดยใชไมโครคอนโทรเลอร
O-EN09 การพัฒนาเครื่องมือทดสอบแรงอัดดินแบบสามแกนโดยใชระบบมอเตอรแทนระบบ
มือหมุน
O-EN10 เครื่องวัดความชื้นในดินไรสายเพื่อทดลองกับดินที่ใชในการปลูกตนยางพารา
P-EN11 การศึกษาและวิเคราะหความตองการการใชพลังงานไฟฟาในอนาคตและพิจารณา
การลดการปลอยกา ซคาร บอนไดออกไซดในกรณีที่ มีการใชรถไฟฟา BTS , MRT
รถยนตไฟฟา EV และ PHEV ในประเทศไทยโดยใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร
P-EN12 การศึกษาศักยภาพของชุมชนที่มีตอบริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่ดีในพื้นที่ตลาดน้ํา
ดอนหวาย
P-EN13 ผลการดําเนินงานธุรกิจสีเขียว (Green Business) เพื่อสิ่งแวดลอมในชุมชน
P-EN14 ความสําเร็จของการรักษาสิ่งแวดลอมชุมชนดวยการนําโครงการขยายผลเกษตรทฤษฎี
ใหม ต ามแนวปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ย งไปปฏิ บั ติ ในพื้ น ที่ ตํ า บลพระประโทนเจดี ย
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
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สารบัญ
สาขานวัตกรรมพลังงานทดแทน (IR)
O-IR01 การออกแบบและติดตั้งระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับบานลอยน้ําในประเทศไทย
O-IR02 เครื่องตมน้ําแบบเหนี่ยวนํา
O-IR03 เครื่องหลอมสแตนเลสแบบเหนี่ยวนําความถี่สูง
O-IR04 การทดสอบสมรรถนะของเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงคลมที่มีแผงรับรังสี
สองชั้นสําหรับอบแหงขมิ้นชัน
O-IR05 การอบแหงใบเตยหอมดวยเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบผสม
O-IR06 ปมลมไฟฟากระแสตรงแบบใชแหลงจาย 2 ระบบ
O-IR07 แบบจําลองความเขมแสงของแหลงผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
O-IR08 คุณลักษณะจําเพาะของฟลมอะลูมิเนียมออกไซดที่มีการเติมธาตุดีบุกบนทออะลูมิเนียม
เพื่อใชเปนตัวรับรังสีอาทิตย
O-IR09 การเชื่อมโลหะโดยใชพลังงานกาซชีวภาพ
O-IR10 การจําลองเซลลแสงอาทิตยดวยหลักการปอนกลับแบบ พี ไอ ดี และ ฟซซี่ ลอจิก
ชนิดทันเวลา
O-IR11 นวัตกรรมการผลิตตัวเรงปฏิกิริยาแคลเซียมออกไซดสําหรับการผลิตไบโอดีเซลจากเปลือก
หอยแมลงภูเหลือทิ้ง
O-IR12 การพัฒนาโรงอบแหงสับปะรดโดยใชพลังงานแสงอาทิตยรวม
O-IR13 การพัฒนาหองอบแหงพลังงานแสงอาทิตยขนาดเล็กเพื่อใชอบแหงในวิสาหกิจชุมชน
O-IR14 การสังเคราะหและพิสูจนเอกลักษณสารอินทรียชนิดใหมเพื่อใชในเซลลแสงอาทิตย
ชนิดสียอมไวแสง
O-IR15 การทดสอบสมรรถนะของแบบจําลองทอนําแสงสวางใชกับอาคาร
O-IR16 เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบออม
O-IR17 การออกแบบตูอบแหงขาวแตนแบบลมรอนขนาดเล็กสําหรับวิสาหกิจชุมชนโดยใช
กาชชีวภาพเปนเชื้อเพลิง
O-IR18 การศึกษาการใชระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยโดยไมผานอินเวอรเตอร
O-IR19 Solar Concrete Wall Collector
O-IR20 การพัฒนาเครื่องเติมอากาศพลังงานไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยแบบอิสระ
O-IR21 การสรางเครื่องกําเนิดพลังงานไฟฟาความเร็วรอบต่ํา ขนาดกําลังการผลิตไมต่ํากวา
4,000 วัตต จากมอเตอรไฟฟากระแสสลับ 3 เฟส แบบซิงโครนัสที่เหลือทิ้ง
O-IR22 Smart Solar Farm Concept and Implementation for Improving Photovoltaic
Power Generation
O-IR23 การออกแบบและสรางเครื่องอบแหงมะเดื่อฝรั่งแบบใชปมความรอน
O-IR24 การเก็บเกี่ยวพลังงานไฟฟาจากการสั่นสะเทือน
O-IR25 การผลิตกําลังจากโมเมนตความเฉื่อยมวลดวยระบบคอมพิวเตอร
O-IR26 การวิเคราะหสมรรถนะเชิงความเย็นของเครื่องทําน้ําเย็นที่ใชเทอรโมอิเล็กทริก
O-IR27 การศึกษาเชิงทดลองตนแบบกังหันลมแกนตั้งแบบใบปรับมุมพิทชไดดวยกลไกแบบ 4 ชิ้น
O-IR28 ผลกระทบของสภาวะการทํางานและมุมใบกังหันที่มีตอสมรรถนะของกังหันลมลูปวิง
O-IR29 การศึกษาวิเคราะหการทํางานเซลลเชื้อเพลิงชนิดเมมแบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน (PEMFC)
ขนาด 1.2 kW โดยโปรแกรม MATLAB
O-IR30 การผลิตถานและน้ําสมควันไมดวยระบบไพโรไลซิสชนิดแกสหมุนวนปด
P-IR31 เครื่องคัดแยกและนับผลมะนาวแบบอัตโนมัติโดยใชพลังงานแสงอาทิตยเปนแหลงพลังงาน
P-IR32 พลังงานทดแทนสําหรับการใชงานเอนกประสงค
P-IR33 การพัฒนาเครื่องดูดและหัวดูดปฏิกูลจากบอปลาเรนโบวเทราท
P-IR34 เครื่องผลิตกาซไฮโดรเจนจากพลังงานแสงอาทิตยควบคุมดวยหลักการของ PWM
P-IR35 การทดสอบประสิทธิภาและผลกระทบตอลักษณะปลายใบกังหันลมในทออุโมงคขนาดเล็ก

กฤชกนก สุทัศน ณ อยุธยา
พชร หลงสมบุญ
กฤษฎา ทองงาม
ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล

หนา
476
483
490
496

กีรติ เกิดศิริ
จักรวัฒน สัญใจ
ธีรภัทร ทวีวงศ
ธวัช สุริวงษ

502
507
514
521

ชัยรัตน หงษทอง
มาลี พัฒนชวย

527
533

กรกฎ นิยมสัตย

539

อัญชณา อุประกูล
ปรีชา ศรีประภาคาร
เทอดเกียรติ แกวพวง

545
549
553

รณกร เทพวงษ
ธเนศ ไชยชนะ
ภักดี สิทธิฤทธิ์กวิน

558
565
571

รุงเพชร กองนอก
V. Veng
นิธิวัฒน ชูสกุล
ชัยนุสนธ เกษตรพงศศาล

577
584
592
598

Chanwit Boonchuay

605

ศรีธร อุปคํา
จุไรรัตนจินดา อรรคนิตย
พงษศักดิ์ คงขน
โชติวัธน ศุภิรัตนกุล
ไมตรี พลสงคราม
กิตติ นิลผึ้ง
ชวลิต เพ็งสุขกุล

612
620
626
634
642
650
656

ปรีชา ขันติโกมล
สุรินทร แหงมงาม
นุกูล สุวรรณชาตรี
ศรีธร อุปคํา
เสรี ชื่นอารมณ
ชาคริต จีนลอย

663
669
675
683
690

สารบัญ
สาขาการจัดการพลังงานในชุมชน (EM)
O-EM01 การผลิตน้ํามันและถานชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรภายใตแนวทาง
การจัดการแบบไมมีของเสียเหลือทิ้ง
O-EM02 การถายทอดเทคโนโลยีการอบแหงดวยรังสีอินฟราเรดระยะไกล
O-EM03 การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงเขียวแบบผสมผสานจากวัสดุเหลือใช
ทางการเกษตร
O-EM04 การพัฒนาพลังงานทดแทนอยางมีสวนรวม และยั่งยืนตามโครงการพัฒนาหมูบาน
เพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดน ตามแนวทางพระราชทาน จังหวัดแมฮองสอน
O-EM05 การประเมินผลกระทบจากการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท ง
แบบผสมผสานจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร และวัชพืช
O-EM06 รูปแบบการแปรรูปวัสดุที่เหลือใชจากการเพาะเห็ดเพื่อผลิตพลังงานทดแทน
ตําบลหลวงใต อําเภองาว จังหวัดลําปาง
O-EM07 ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมจากการลงทุนระบบกาซชีวภาพจากฟารมสุก ร
กรณีศึกษา: ตําบลทามะนาว อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
O-EM08 ปจจัย ที่สงผลกระทบต อแรงจูงใจในการปฏิ บัติงานของผูรับ ผิดชอบดานพลังงาน :
กรณีศึกษาโรงงานควบคุมในเขตกรุงเทพมหานคร
O-EM09 แบบจําลองการอนุรักษพลังงานในอุตสาหกรรมเคมีในประเทศไทย
O-EM10 แบบจําลองการอนุรักษพลังงานในอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย
O-EM11 แบบจําลองการอนุรักษพลังงานในอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย
O-EM12 ความตองการพลังงานทดแทนแกสหุงตมสําหรับครัวเรือนของชุมชน อําเภอบานแหลม
จังหวัดเพชรบุรี
O-EM13 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขอมูลสําหรับระบบไมโครกริด
O-EM14 การสงเสริมการใชพลังงานทดแทนกลุมสหกรณผูเลี้ยงโคนมโคกกอ มหาสารคาม
P-EM15 การสํารวจศักยภาพพลังงานทดแทนของชุมชนบานรองปลายนา ตําบลบัวสลี
อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย
P-EM16 วิถีเกษตรกรรมชาวสวนยางพาราสูการเปนแหลงพลังงานทดแทน กรณีศึกษา
กลุมเกษตรกรทวีผล อําเภอนาหมอม จังหวัดสงขลา
P-EM17 เครื่องวัดปริมาณการใชไฟฟาผานเครือขายอินเทอรเน็ต
P-EM18 ความคิดเห็นของผูบริโภคในการเลือกใชกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต (NGV)
แทนการเติมน้ํามัน
P-EM19 การสํารวจความคิดเห็นเกษตรกร ตําบลปาซาง เพื่อเปนแนวทางพัฒนามอนทานตะวัน
เปนแหลงเรียนรูดานพลังงานและการทองเที่ยวเชิงเกษตร

อรรถกร อาสนคํา

หนา
695

อันธิกา เพชรี
อนุพล อัคพิน

704
709

เสริมสุข บัวเจริญ

714

ศักยชัย เพชรสุวรรณ

721

รวิภา ยงประยูร

727

อภิชาต คงแปน

736

สิทธิพล กวางนอก

743

พิชชา สุทธิกลุ
พีนัท ประจักษวงศ
นรวัฒน วงศคํา
สํารวย มะลิถอด

750
756
763
770

วศินวิโรตม เนติศักดิ์
วุฒิศาสตร โชคเกื้อ
วิลาสินี ศรีสุวรรณ

777
784
789

ฐปณี รัตนถาวร

794

สมรรถชัย จันทรัตน
ธีระวัฒน จันทึก

802
808

วรวิทย บุรณศิริ

813
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cRCnaYci`vCg_puUWiiCgtXaa`nCneGqFId`cRYao_nQCnaYci`CnJuariWCalGC Id`cREnxIGn`vclganFan`yRxhCmXZtYalCiXCnayR
CalXdWCnauCoRCnJIpd^n\_pRmFWp}
Cna`i`gcn`gnaioWUap`Up|_wp _ucCscxhK yRvC yD_mWvYFvclwYaSpWuYWSW
 CnavYag^n\Ccn`uYWCaRioWUap`aluh`*;8.?682061>
 CnaZcoSvCg_puUW
 YGGm`Up|_pioUVo\cSiCnaZcoSCnJIpd^n\ Cna`i`gcn`gnaioWUap`vclCnaZcoSCnJIpd^n\_pYGGm`SnFz Up|uCp|`dDiF_pRmFWp} ,  isQh^t_o)29<2=.?@=2 xWCna`i`gcn`ioWUap`vclCnaZcoSCnJxWg^n\yaiiCJouGW gn_naTuCoRDq}WxWIdFisQh^t_oUp|_nCDq}W
Sm}FvS   iFenuJcuJp`g GlDq}Wi`tCmXIWoRDiFCcs_GscoWUap`
  gnainhna $@?=62:?> uYWgnaioWUap`Up|_pEdn_uh_nlg_gnhamXCnauGaoKuSoXwSDiFGscoWUap`
  Edn_uYWCaR RnF < Gl_pEdn_gnEmKSiCnah_mC_nCxWIdF < Up|uh_nlg_i`txWalRmX     Tn< S|nuCoWyYGluYW
imWSan`SivXEUpuap`Up|ganFvCg_puUW
  imcEncoWoSp} 87.86:6?B h_n`TqFEdn_gn_naTxWCnaamCfnalRmXEdn_uYWCaR RnFEnimcEncoWoSp}Up|uh_nlg_SiCnah_mC_p
EnYal_nQ   _occoCam_ coSa Gli`txWatYDiFvEcuJp`_EnaXiauWS .%
  cmCfQlDiFgnaioWUap`gnhamXCalXdWCna`i`gcn`Gl_pEdn_vSCSnFCmW

atYUp| CnaxIIpd_dcGnCuefdmI\rIUnFCnauCfSaUp|uhcrixIuYWvhcF\cmFFnWURvUWu\r|iZcoSy]]nIs_IW
  CnaxIYalw`IWGnCCnJIpd^n\ CnaWnCnJIpd^n\_nxIUnxhuCoRYalw`IW_pRmFWp} ,  RnW\cmFFnWxWCnacFUsWZcoSCnJIpd^n\GlcFUsWS|nCdnCnaZcoSuIr}iu\coFIWoRir|Wzgn_naTWn_nxIURvUW\cmFFnWuIr}iu\coF
GnCvhcFir|Wz uIW]WTnWW}n_mWvCghsFS_vcly]]n CnJIpd^n\GnWdW cX u_Sagn_naTWnyYxIyR
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   RnWYamXYasFg^n\vdRci_ wR`Wn_tcgmSdvclW}ncnFEiC_nh_mCxWXiCnJIpd^n\GluYWCnaId`CnGmR_tcxWXaoudQUp|ucp}`FgmSd
UnxhCco|Wuh_{Wvclv_cFdmWxWXaoudQWm}WcRcFvclZcGnCCnah_mC_tcgmSdxWXiCnJUp|y__ip iCJouGW UnxhyD\`nVovcluIr}iwaExW_tcgmSdSn`
   RnWCnauCfSa CnaUnuYWYs`CnCUp|yRGnCCnah_mCCnJIpd^n\ gn_naTWnyYxIuYWYs`yRRpCdn_tcgmSdgRvclYs`EiC uWr|iFGnC
xWDQlUp|_pCnah_mCGl_pCnauYcp|`WvYcFgnaYalCiXyWwSauGWxW_tcgmSd Unxh\rIgn_naTWnyYxIYalw`IWyR
CnaUnuYWinhnagmSdwR`WngdWUp|uhcriGnCCnah_mCWnyYSnCvhFvcdWnyYZg_uYWinhnagmSdxhCmXwEvclgsCaCoWuYWinhna Edaxg
alhdnF  74 SigdWZg_
74 UnxhgmSduGaoKuSoXwSSn_YCSovcluYWCnacRSWUsWCnaZcoS

atYUp|  _tcgmSdDiFgsCaWnyYh_mCUnxhuCoRuYWCnJIpd^n\
 Y=2[?[IGT0RHBIS<]DDaR4R0YKLJQ5CV5=R30RHY0L<HZIPFXIMQ<Je\?5WF5?
uUEwWwc`pUp|UnCna\oGnaQnGlYalCiXRd`  uUEwWwc`p_pan`cluip`RRmFWp}
 uUEwWwc`puSnuZnD`l  :06:2=.?6;: uUEwWwc`pvXXWp}uYWdoVpCnaCnGmRD`lIs_IWioWUap`gnaUp|`i`gcn`Fn`Up|y_xIvcd yRvC
dmI\rIuefZmC Zcy_ xXy_ hKn ]nFDndvclJmFDndw\R uYWSW u_r|iy__pgTnWUp|[FCcXuWr|iFGnCCnauZnD`lGlId`cRYao_nQDiFD`lcFyR_nC
  uUEwWwc`pCna`i`gcn`vXXy_xIiiCJouGW  :06:2=.?6;: uUEwWwc`pvXXWp}xIhcmCCnaDiFCnaUnYMoCoao`nCmWalhdnFgnaioWUap`
CmXGscoWUap`IWoRy_xIinCne Jq|FZcUp|yREriCnJIpd^n\Up|_pEnEdn_aiWu\p`F\iUp|Glgn_naTWnyYxIuYWuIr}iu\coFgnhamXCnaZcoSy]]nyRGnCWm}W
Gl_pCnCUp|uhcriGnCCna`i`gcn`Jq|FGlTtCWnyYxIuYWYs`ioWUap`harignaYamXg^n\RoWUp|uap`Cdn ;9<;>? hari (;68;:16?6;:2=
  uUEwWwc`pCnaZcoSy]]nGnChcs_[FCcXD`lioWUap`hariD`l`i`gcn`xWIs_IW ".:13688.>?;:2=4B uUEwWwc`p v XXWp} G l
inem`CnaUnYMoCoao`nDiFgnaioWUap`xWD`lCmXGscoWUap` Jq|F_pcmCfQlCnauCoRCnJIpd^n\Ecn`CmXuUEwWwc`pCna`i`gcn`vXXy_xIiiCJouGWvSGl
_pEdn_vSCSnFCmWUp|xWhcs_[FCcXGl_pg^n\vdRci_Up|uir}iSiCnauCoRCnJIpd^n\Wi`CdnCna`i`gcn` ipCUm}FCnJIpd^n\Up|yRGnChcs_[FCcXD`l
ioWUap`Gl_pgmRgdWDiFvCg_puUWxWYao_nQS|nCdn

atYUp|  hcmCCnaUnFnWDiFuUEwWwc`pCnaZcoSy]]nvXXhcs_[FCcXD`ldmI\rIvcl_tcgmSdxWIs_IW
 0RHAHPYFS?=R3;cR?YKHL8KRM<He
 douEanlhSWUsWZcoSy]]n
CnaYalu_oWEdn_uYWyYyRUnFRnWueafNengSaGlinem`CnaYalu_oWTqFSWUsWxWCnaZcoSy]]n gn_naTEnWdQhnEnyRGnCg_CnaUp|
  _pRmFWp}
Ce 

CnhWRxh
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CM S
Ei



Eri SWUsWZcoSy]]n XnU 7+5
Eri \cmFFnWy]]nUp|ZcoSyR 7+5 Y
Ei
Eri EnxIGn`xWCnacFUsWan`Y XnU Y
C
M
Eri EnxIGn`xWCnaRnuWoWFnWvclCnaXnasFamCfnCnhWRxhEFUp|SciRin`swEaFCna XnU Y
Eri _tcEnuFoWuUp`Xan`Y XnU Y Up|yRGnCCnaDn`isYCaQu_r|igo}Win`sCnaxIFnWuUnCmX  DiFuFoWcFUsW
S
CnadouEanlhSWUsWSciRin`swEaFCnaGl_pSWUsWUp|uCoRDq}WxWIdFudcnUp|SnFCmWGqFSiF_pCnaYamX_tcEnUp|udcnSnFCmWxhuYW_tcEn Qudcn
uRp`dCmWwR`xIEdn_gm_\mWVRd`YGGm`RmFWp}
hn_tcEnDiFuFoWYGGsXmWvcl_tcEnDiFuFoWxWiWnESCaQpUp|_pCnaGn`u\p`FEam}FuRp`d
 hn_tcEnuFoWYGGsXmWvclan`yRharian`Gn`Up|uCoRDq}WxWvSclY
Ce

P 

F
(1  i ) n

 (1  i ) n  1) 
P  A
n
 i (1  i )




CnhWRxh
P Eri _tcEnDiFuFoWYGGsXmW
F Eri _tcEnDiFuFoWxWiWnES
i Eri imSanRiCuXp}`SiYuUnCmXimSanRiCuXp}`uFoWCtctCEnIm}WRp #"' DiFVWnEnaCasFyU` , -

Eri al`ludcnUp|SiFCnaYamX_tcEn
A Eri _tcEnDiFuFoWUp|uUnzCmWUsCY
CnaYalu_oWwEaFCnaGlSiFiiCvXXwaFZcoSCnJIpd^n\ 6;4.>&8.:? xh_pEdn_EFUWvclgn_naTxIYalw`IWyRgtFgsRSn_dmSTsYalgFE
CnaiiCvXXwaFZcoSCnJIpd^n\DWnRDiFwaFZcoSCnJIpd^n\GlSiF_pEdn_uh_nlg_CmXYao_nQdmSTsRoXUp|Glh_mC al`ludcnuC{XdmSTsRoXUp|Glh_mC
xWTmFh_mCvclYao_nQCnJIpd^n\Up|ZcoSxWvScldmW DWnRDiFTmF`i`gcn` (0.86:4;3?52642>?2= hnyRGnCal`ludcnCmCuC{XCmXYao_nQgna
DWuhcdxWvScldmW Jq|FgnaDWuhcdRmFCcndWpG} lDq}WCmXYao_nQdmSTsRoXUp|Glh_mCvclW}nUp|Zg_, - wR`Yao_nSaTmF`i`gcn`hnyRGnCg_CnaRmFWp}
n

V0 coSa  S d coSa dmW A RT dmW



CnhWRxh
V0 Eri Yao_nSaTmF`i`gcn` coSa
S d Eri Yao_nQgnaDWuhcd dmgRsh_mC  W}n coSa dmW

RT Eri al`ludcnCmCuC{X dmW

DWnRUp|uC{XCnJIpd^n\ (0.86:4;3.>5;812= h_n`TqFYao_nSaDiFUp|uC{XCnJIpd^n\GlDq}WCmXYao_nQCnJUp|ZcoSyRCmXYao_nQCnaxICnJ
EnEdn_GsDiFUp|uC{XCnJIpd^n\GluYWimSangdWalhdnFYao_nSaUp|uC{XCnJSiYao_nQCnJUp|ZcoSyRxW dmWgn_naThnEnGnCg_CnaUp| RmFWp}

VG coSa  Gd coSa dmW A C
wR`Up| VG Eri Yao_nSaUp|uC{XCnJIpd^n\ coSa
Gd Eri Yao_nQCnJUp|ZcoSyRxWvScldmW coSa dmW
C Eri EnEdn_GsUp|uC{XCnJIpd^n\ 
  EnWdQhnal`ludcnErWUsW &.B/.07&2=6;1
Cna\oGnaQnal`ludcnErWUsWuYWCnadmRZcSiXvUWGnCCnacFUsWdnxWal`lCpY| GqFGlyRamXUsWErWTnal`lErWUsWUp|_pEnWi`GluYWwEaFCna
Up|_pEdn_Es_UsW gn_naTEnWdQhnGnCg_CnaUp|  RmFWp}
al`ludcnErWUsW 

เงิ
นลงทุ
นเริ่มแรก

 ทธิเฉลี่ยตอป 
ผลตอบแทนสุ
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  EnWdQ_tcEnYGGsXmWgsUVo $2?&=2>2:?*.8@2$&*
Cna\oGnaQn_tcEnYGGsXmWgsUVoEriZcSnFalhdnF_tcEnYGGsXmWDiFan`yRvclan`Gn`SciRin`swEaFCna Jq|F_tcEnYGGsXmWgsUVoGluYWSmd
XFIp}TqFGnWdWZcYalw`IWgsUVoUp|GlyRamXSciRal`ludcnDiFwEaFCna inG_pEnuYWcX etW`hariuYWXdCC{yR , - GlDq}Wi`tCmX_tcEnYGGsXmWDiF
an`yR &* hmCCmX_tcEnYGGsXmWDiFSWUsW &* DiFwEaFCna hnEnRmFWp}
n

NPV





n

Bt 

t 1

 Ct



t 1

CnhWRxh
_tcEnYGGsXmWgsUVoDiFwEaFCna
ZcSiXvUWDiFwEaFCnaxWYUp| 
Bt
EnxIGn `hariSWUsWDiFwEaFCnaxWYUp| 
Ct

an`YDiFwEaFCnaEriYUp|    :
GnWdWin`sDiFwEaFCna Y
n
hnCEn NPV _pEn_nCCdn h_n`TqF ZcYalw`IWSciRin`sDiFwEaFCna_p_nCCdnSWUsWwEaFCna u_r|iEoRudcnYG GsXmWvgRFdn
wEaFCna_pEdn_uYWyYyREdaUnCnacFUsW
  imSangdWZcSiXvUWSiSWUsW 2:236?;>?'.?6; hari  '.?6;
imSangdWZcSiXvUWSiSWUsW uYWCnadouEanlhuYap`XuUp`XalhdnF_tcEnxWYGGsXmWDiFZcSiXvUWCmX_tcEnxWYGGsXmWDiFuFoWcFUsW
vclEnxIGn`wR`_pCnaEnWdQhnRmFWp}
NPV

Eri
Eri
Eri
Eri
Eri

n

 Bt
 

t 1
n



 Ct
t 1

xWwEaFCnaWp}Tn  '.?6; _pEn_nCCdn h_n`Edn_dn wEaFCnaxhZcSiXvUWEs_EnCmXCnacFUsWvgRFdnEdaUnCnacFUsW vSTn  
'.?6; _pEnWi`Cdn h_n`Edn_dn ZcSiXvUWUp|yRamXGnCwEaFCnay_Es_CmXCnacFUsWUp|ugp`yY
  imSanZcSiXvUWDiFwEaFCna  :?2=:.8'.?2'2?@=: ''
imSanZcSiXvUWDiFwEaFCnah_n`TqF imSanZcSiXvUWUp|yRGnCCnacFUsWJq|FuYWimSanUp|Unxh_tcEnYGGsXmWDiFuFoWgRamXgsUVouUnCmXuFoW
cFUsWuao|_vaCDiFwEaFCna imSanZcSiXvUWCnacFUsWUm}Fgo}WEri_tcEnxWYGGsXmWDiFuFoWgRamX  uUnCmX_tcEnxWYGGsXmWDiFuFoWcRGn` 
imSanRiCuXp}` 7 hWq|FzwR` 7 EriimSanZcSiXvUWDiFwEaFCnaEnWdQGnCCnaciFZoRciFTtC )=6.8.:1==;= hnEnyRRmFWp} , n


t 1

wR`Up|

Rt
(1  k ) t





Rt  Bt  Ct

 JS>T0RH;`RY?S?3R?JS4QG
FnWdoGm`Wp}uYWCnaYalu_oWemC`^n\UnFueafNengSaDiFCnaZcoSy]]nIs_IWRd`CnaxI\cmFFnWURvUWCnJIpd^n\Up|yRG nCuefdmI\rI
ioWUap`gnaUnFuCfSavcl_tcgmSd u\r|ieqCfnvWdUnFUp|uh_nlg_xWCna\mPWnCnaxI\cmFFnWCnJIpd^n\ wR`CnaRnuWoWFnWdoGm`yRUnCnaeqCfn
emC`^n\DiFdmSTsRoXUp|xIh_mCuYWCnJIpd^n\ _pdoVpCnaRnuWoWFnWvgRFRmFatYUp|  RmFWp}
uao|_GnCCnaeqCfnYao_nQuefdmI\rIioWUap`gnaUnFCnauCfSau\r|iWn_nZcoSuYWCnJIpd^n\
 UnCnauC{XDi_tcYao_nQuefdmI\rIUnFCnauCfSaxWvScldmW wR`vXFal`ludcnxWCnauC{XDi_tcuYW  IdFudcnEriudcnIdFuInvcludcn
IdFXn`
 UnCnauC{XDi_tcYao_nQ_tcgmSdUp|uCoRDq}WxWvScldmW wR`uao|_eqCfn\bSoCaa_DiFgmSdUsCSmd gnadGvclSadGgiXGnWdWDiFgmSd CmC
uC{XgmSd^n`xWXaoudQ\r}WUpE| iCUp|GnCmR GnCWm}WxhinhnagmSdvcduC{X_tcgmSdUsCSmd_nIm|FW}nhWmCu\r|ihnEnuHcp|`Yao_nQ_tcgmSdSi SmdSi dmW
 eqCfnYao_nQCnaxI\cmFFnWuIr}iu\coFu\r|iWn_nZcoSuYWCnJIpd^n\ yRvC eqCfnEdn_uYWyYyRxWCnaWnuefdmI\rIUnFCnauCfSavcl_tc
gmSd_nZcoSuYWCnJIpd^n\ doVpCnaGmRuC{XdmSTsRoXvcleqCfnIWoRDWnRvclatYUaFDiFTmFh_mC
 UnCnaYalu_oWUnFRnWueafNengSayRvC EnxIGn`xWCnacFUsW EnxIGn`xWCnaRnuWoWFnW imSanZcSiXvUW
 UnCnaURciFSn_Dm}WSiWCnaURciFvcldoVpCnaYMoXmSo
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 XmWUqCuC{XZcDi_tcUp|yR vCyDYKhnUp|EnRdnGluCoRDq}W

atYUp|  TmFh_mCCnJIpd^n\vclTmFuC{XCnJIpd^n\GnCuefdmI\rIUnFCnauCfSavcl_tcgmSd ,-

atYUp|  wEaFganFCaiXEdn_EoRCnaRnuWoWFnWdoGm`
 1Q_?<O?0RHNFQ00dR65TJERC
Wn_tcgmSdvhFhariuY`CZg_CmXW}nvcdxgcFyYxWTmFh_mCYao_nSa   DiFSmdTmFxIUi\pdpJp vcdCalUsFxh_tcgmSdCalGn`SmdxhUm|dTqFCmW
h_mC_tcgmSdUp|uYWdmSTsRoXSm}FSWxWTmFYal_nQ
 dmWGnCWm}WuSo_W}ncFyYYal_nQ  DiFTmFJq|FGli`tUp|alRmXW}ncWDiFTmFGqFgn_naTuSo_
uefdmI\rIhari_tcgmSdu\r|iZcoSCnJSiyY , - xWal`lvaCuSo_dmSTsRoXuc{CWi`UsCdmWUp|_pCnaxICnJYal_nQ  CowcCam_vSy_EdauCoW  CowcCam_
SidmW u_r|ixIyYWnWzgn_naTuSo_ u\o|_yR_nCDq}WvSy_uCoW CowcCam_u_r|iuSo_cFIiFxhxIUi\pdpJpCalUsF Dq}W cFUnxhuefdmI\rI CalGn`Smd
CalXdWCna`i`u\r|iZcoSCnJIpd^n\GlxIudcn  Im|dw_F GnCWm}WTmFuC{XCnJUp|Ed|ni`tGluao|_ci`CnJUp|uCoRDq}Wuao|_vaCxhYci`Uo}FCiWu\anlGlGsR
y]y_SoRhariSoR`nCu\anldn_pYao_nQEnaXiWyRiiCyJR_nCu_r|ih_mCGWuCoRCnJIpd^n\Sm}FvSTmFUp|  SiyYGqFgn_naTGsRy]xIFnWyR
 BI0RHJS4QG
GnCCnaeqCfnuC{XadXad_Di_tc douEanlhEdn_uYWyYyRUnFRnWueafNengSavclCnaYalu_oWwEaFCna gn_naTgasYZcCnadoGm`vclZcCna
douEanlhyRRmFWp}
 emC`^n\vclSWUsWxWCnaZcoSy]]n u_r|i\oGnaQnYao_nQgdWYalCiXDiFD`lioWUap`xWIs_IWad_TqFEdn_gn_naTvclDiGnCmRDiF
vScluUEwWwc`pad_Um}FEnxIGn`SnFzUp|uCoRDq}W \XdnuefdmI\rIvcl_tcgmSdxWIs_IWDiF\r}WUp|_pemC `^n\_nC\iUp|G lZcoS y]]nyR vclCnaxI
uUEwWwc`puSnuZngn_naTZcoSy]]nyR_nCUp|gsR  7+5 SmW aiFcF_nErixIuUEwWwc`pCna`i`gcn`vXXy_xIiiCJouGWvcluUEwWwc`pCnaZcoS
y]]nGnChcs_[FCcXuefdmI\rIvcl_tcgmSd Glgn_naTZcoSy]]nyR  7+5 SmWvcl  7+5 SmW Sn_cnRmX RmFvgRFxWSnanFUp| vclxW\r}WUp|
Is_IW_p]na_ucp}`FgmSdEriwECalXrigsCavclyC UnCnauC{XadXad_Di_tcDiFYao_nQ_tcgmSdwR`CnaURciFCmCXaoudQgmSdydxWEiC vcduC{X_tc
gmSdUp|uCoRDq}WxWvScldmWyYIm|FW}nhWmC u\r|ihnEnuHcp|`Yao_nQ_tcgmSdUp|uCoRDq}WvcduHcp|`uYWYao_nQ_tcgmSdSiSmdSidmWGnCWm}WEnWdQhnYao_nQ_tc
gmSdUm}Fh_RvgRFRmFSnanFUp| 
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<RHR3=T^  ZcemC`^n\vclSWUsWxWCnaZcoS\cmFFnWGnCuefdmI\rIvcl_tcgmSdxWIs_IWUm}F  uUEwWwc`p
CnaucriCuUEwWwc`p

uSnuZn

Cna`i`gcn`vXXy_xIiiCJouGW

hcs_[FCcXuefdmI\rIvcl_tcgmSd

SWUsWCnaZcoSy]]n XnU 7+5
ZcoS\cmFFnWy]]n 7+5 SmW

 


 





<RHR3=T^

ZcgasYCnaYalu_oWemC`^n\DiFSWUsWEnxIGn`vclan`amXxWwEaFCnaZcoSy]]nGnC\cmFFnWCnJIpd^n\
an`Cna

GnWdW

 <c?=W?HRG4bRG
EndmSTsRoX
 Eny]]n
 EnGnF\WmCFnW
ZtXaohnawEaFCna  EW
\WmCFnWcnucp`FuefdmI\rIvclCnCdmSTsRoX  EW
\WmCFnWRtvcuEar|iFvcl"./?2>? EW
\WmCFnWXaaGsYs`vclGmRGnhWn`  EW
 EnW}n_mWDWgF
 EnJi_XnasFamCfnuEar|iFimRCnJ
 En`nW\nhWlvclisYCaQDWgFdmSTsRoX
 EnTmFh_mC alXXimRXaaGsCnJ
ad_SWUsWan`Gn`
 HRGHQ@
 an`yRGnCCnaDn`CnCYs`
  an`yRGnCCnaZcoSCnJIpd^n\

 hWd`




ad_an`amX

XnU Y
XnU Y


 A EW
 A EW
 A EW
 





XnU uRriW EW
XnU uRriW EW
XnU uRriW EW
XnU uRriW EW
XnU Y
XnU Y
XnU Y
XnU Y
XnU Y

 
 

XnU Y
XnU Y

  

XnU Y

  CnaYalu_oWSWUsWEnxIGn`
EnxIGn`Um}Fh_RxWCnacFUsWUp|xI\cmFFnWURvUWGnvWCyRuYW  gdWhcmCz Eri gdWvaCuFoWcFUsWuao|_SWuYWEn`nW\nhWlvcl
isYCaQDWgFdmSTsRoXgdWUp|giFEnxIGn`xWCnaRnuWoWFnWSiYyRvCEndmSTsRoXEny]]nEnW}n_mWDWgF EnJi_XnasFamCfn vclEnxIGn`xWCna
XaohnaGmRCnawEaFCna GlYalCiXRd`EnGnF\WmCFnWyRvCZtXaohnawEaFCna\WmCFnWcnucp`FuefdmI\rIvclCnCdmSTsRoXuDnuEar|iF\WmCFnW
RtvcuEar|iFvcl"./?2>? \WmCFnWXaaGsYs`vclGmRGnhWn`
  CnaYalu_oWan`amXgsUVo
GnCCnaYalu_oWan`amXvgRFRmFSnanFUp|  Jq|FuCoRGnCEnxIGn`Up|Yalh`mRyRGnCEny]]n ad_CmXan`yRGnCCnaDn`CnCYs`vclan`yR
GnCCnaZcoSCnJIpd^n\ \oGnaQnYalu^UDiFIpd_dcvclYao_nQuefdmI\rIUnFCnauCfSawR`EoRuHcp|`ad_
   CowcCam_ dmWGlyRYao_nQy]]nad_Um}Fh_R   7+5 hari_p\cmFFnWy]]nUm}Fh_R   #+ Jq|FuYWuhSsZcUnxhCnaZcoSy]]nUp|xI
\cmFFnWURvUWuCoRGnCIpd_dc_pYao_nQy_vWWiWEnDWgFGnCvhcFIpd_dcal`lyCc_pEnxIGn`gtF
<RHR3=T^ ZcCnaYalu_oWemC`^n\Yao_nQy]]nvcl\cmFFnWy]]nxWvSclYalu^UDiFIpd_dc
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  CnadouEanlhvclYalu_oWZcSiXvUWUnFueafNengSa
FXYal_nQxWCnacFUsWwEaFCnaZcoSy]]nxW\r}WUp|DiFIs_IWgn_naTvXFFXYal_nQxWCnacFUsWiiCuYW  gdWErigdWvaC
FXYal_nQcFUsWalXXZcoSCnJIpd^n\vclYamXYasFEsQ^n\CnJIpd^n\ gdWUp|giFuYWFXYal_nQCnacFUsWalXXZcoSy]]nRd` .> :46:2
2:2=.?;= vclgdWUp|gn_uYWFXYal_nQEnxIGn`ir|Wz Jq|FCnacFUsWvclZcSiXvUWGnCCnaZcoSCnJIpd^n\gn_naTWn_nEnWdQhnal`ludcn
ErWUsW imSangdWZcSiXvUWSiSWUsW  '.?6; _tcEnYGGsXmWgsUVo $&* wR`CnhWRxh_pg__sSoNnWRmFWp}imSanZcSiXvUWS|ngsR  
al`ludcnwEaFCna  Y CnJIpd^n\ ctCXneCu_SauUp`XCmXCnJ "&  74 CnaRnuWoWFnWuYWudcn  dmWSiY anEnCnCYs`GnCCna
ZcoSCnJIpd^n\CowcCam_cl XnU GnCCnagnadGuC{XDi_tcdmSTsRoX\XdnYao_nQuefdmI\rIUnFuCfSaUm}Fh_R    CowcCam_ dmW Yao_nQ_tc
gmSdUp|xIxWCnaZcoS_pEn    CowcCam_ dmWRmFWm}WemC`^n\\cmFFnWDiFuefdmI\rIUnFuCfSavcl_tcgmSdUp|gn_naTWn_nuYWdmSTsRoXxWCnaZcoS
CnJIpd^n\Um}Fh_R    CowcCam_ dmW GnCCnadouEanlhCnJIpd^n\Up|ZcoSyRUnFueafNengSauUp`XCmXCnJ "& _pEn   CowcCam_ dmW
gn_naTimRXaaGsTsFucriCDWnR 74 u_r|iYao_nQCnJUp|XaaGsxWTmFuUnCmX 74 GlyRGnWdW  TmF dmWTnDn`xWanEnURvUW\cmFFnWCnJ
"& EoRuYWanEnTmFcl  XnU UnxhyRZcSiXvUWuYWuFoW  XnU dmW RmFWm}WGlyRZcSiXvUWuUnCmX   XnU Y vclCnCUp|yR
hcmFGnCCalXdWCnaZcoSCnJIpd^n\_p   coSa dmW Yao_nQCnCvhF_pYal_nQ    GqF_pYao_nQCnCUm}Fgo}W    CowcCam_ dmW EoR
uYW   CowcCam_ YTnDn`xWimSanCowcCam_cl XnUGl_pan`yRGnCCnaDn`CnCuYWuFoW   XnU Y Unxh_pan`yRGnCwEaFCna
Um}Fh_RuYWuFoW    XnU Y vclUnxh_pCnyagsUVoad_  YuYWuFoW   XnU Y gn_naTEnWdQhnEnUnFueafNengSavgRF
SnanFUp|  , - RmFWp}
บาท
EnWdQ_tcEnYGGsXmWgsUVo $2?&=2>2:?*.8@2$&*
$&* 47,528.04
  XnU
3,377,916.04



= 1.01

 imSangdWZcSiXvUWSiSWUsW 2:236?;>?'.?6; hari  '.?6;  '.?6; 3,330,388


1,328,650
 al`ludcnErWUsW &.B/.07&2=6;1  1,328,650 = 1 ปY 1 uRrเดืiอWน
1,246,809.98
1,246,809 .98
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 MHWABI
GnCCnaeqCfnvcl\mPWnCnaxI\cmFFnWCnJIpd^n\GnC_tcgmSdvcluefdmgRsUnCnauCfSaWm}Wgn_naTganFuSnIpd_dci`nFFn`vclgn_naT
iiCvXXvclganFTmFh_mCCnJIpd^n\vclTmFuC{XCnJu\r|iWn_nxIuYW\cmFFnWURvUWxWCnaWnuDnCnJ "& Yao_nQIpd_dcUp|gn_naTZcoSyR
^n`xWYaluUeGlvYaZmWvclDq}Wi`tCmXYao_nQZcZcoSUnFCnauCfSaDiFYaluUe RmFWm}WCnaYalu_oWemC`^n\UnFueafNengSaDiFCnaZcoSy]]n
Is_IW\XdnTmFh_mCCnJIpd^n\_pSWUsWxWCnaganF  XnUZcSiXvUWUp|yRYcl    XnUwEaFCnaWp}_pal`ludcnErWUsW Y
uRriW _p_tcEnYGGsXmWgsUVo $&* Eri   XnU_pEn_nCCdn GqFXiCyRdnwEaFCnaWp}_pEdn_uYWyYyRWncFUsWvcl '.?6;_pEn
XiCyRdnwEaFCnaWp}xhZcSiXvUWEs_EnCmXCnacFUsW_nC UnxhwEaFCnaWp}uYWUp|`i_amXyR
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การวิเคราะหตนทุนการผลิตไฟฟาจากวัฏจักรแรงคินสารอินทรียที่ใชแกลบเปนเชื้อเพลิง
Cost Analysis of Electricity Generation from Organic Rankine Cycle with Rice Husk as Fuel

O-CP03
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บทคัดยอ
สําหรับงานวิจัยนี้เปนการศึกษาตนทุนการผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงแกลบผานวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย กําลังการผลิตไฟฟาสุทธิ 2.18 MW
ชั่วโมงการทํางานและอายุของโรงไฟฟาเทากับ 8,000 ชั่วโมงตอป และ 25 ป ตามลําดับ พิจารณาราคาแกลบในชวง 400 ถึง 1,600 บาทตอตัน อัตรา
ดอกเบี้ยเงินกูในชวง 3 ถึง 8 เปอรเซ็นต และราคาโรงไฟฟาในชวง 200 ถึง 280 ลานบาท นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะหความไว (Sensitivity analysis)
ของราคาตนทุนการผลิตไฟฟาตอราคาแกลบ อัตราดอกเบี้ยเงินกู และราคาโรงไฟฟา และสุดทายเปนการสรางสมการความสัมพันธของราคาแกลบ
อัตราดอกเบี้ยเงินกู และราคาโรงไฟฟาเพื่อหาตนทุนการผลิตไฟฟา จากการประมวลผลพบวา ตนทุนการผลิตไฟฟามีคาลดลงเมื่อราคาแกลบ อัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู และราคาโรงไฟฟามีคาลดลง โดยที่ราคาแกลบในชวง 400 ถึง 1,600 บาทตอตัน ตนทุนการผลิตไฟฟามีคา 2 ถึง 3.65 บาท/kWhe
(อางอิงที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู 6.75 เปอรเซ็นต และราคาโรงไฟฟา 240.672 ลานบาท) สําหรับการวิเคราะหความไว พบวา ราคาโรงไฟฟามีความไวตอ
ตนทุนผลิตไฟฟามากที่สุด รองลงมาเปนราคาแกลบ และอัตราดอกเบี้ยเงินกูมีความไวนอยที่สุด สุดทายเปนการสรางสมการความสัมพันธเพื่อหาตนทุน
การผลิตไฟฟา พบวา สมการดังกลาวใหคาที่ใกลเคียงกับคาที่ไดจากการประมวลผล
คําสําคัญ: วัฏจักรแรงคินสารอินทรีย, ตนทุนการผลิตไฟฟา, แกลบ
1. บทนํา
แนวโนมการใชไฟฟารวมของโลกเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จาก 13,290x106 MWhe ในป ค.ศ.2001 เปน 16,358x106 MWhe ในป ค.ศ.2010
และยังมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น โดยถายหินเปนเชื้อเพลิงหลักที่ใชสําหรับผลิตไฟฟาประมาณ 39 เปอรเซ็นต รองลงมาเปนกาซธรรมชาติประมาณ 22
เปอรเซ็นต [1] ปญหาที่ตามมาก็คือปญหามลภาวะที่เกิดจากการปลดปลอยกาซตางๆ จากการผลิตไฟฟา ซึ่งไดแก คารบอนไดออกไซด (CO2)
คารบอนมอนออกไซด (CO) มีเทน (CH4) ซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) และไนโตรเจนไดออกไซด (NOx) โดยเฉพาะกาซคารบอนไดออกไซด ซึ่งเปน
สาเหตุของปรากฏการณเรือนกระจก แนวทางในการลดการปลดปลอยกาซตางๆ สามารถกระทําไดโดยการนําพลังงานหมุนเวียนมาใชในการผลิต
ไฟฟา ซึ่งการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดของโรงไฟฟาประเภทตางๆ แสดงตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ของโรงไฟฟาประเภทตางๆ
Technology
Wind
Solar thermal
Biomass
Solar PV
Natural gas
Heavy oil
Coal

Capacity/configuration/fuel
1.5 MW, onshore
80 MW, parabolic trough
Forest wood steam turbine
Polycrystalline silicone
Various combined cycle turbines
Various generator and turbine types
Various generator types with scrubbing

Estimate (gCO2/kWhee)
10
13
31
32
443
778
960

Reference
[2]
[2]
[2]
[3]
[4]
[4]
[4]

ประเทศไทยนับเปนประเทศเกษตรกรรมที่สําคัญแหงหนึ่งของโลก ประชาชนมากกวารอยละ 50 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลพลอยไดที่
สําคัญนอกเหนือจากผลผลิตการเกษตรก็คือ วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เชน ฟางขาว แกลบ กากออย กาก ใย และทะลายปาลม เปนตน เหตุผล
ดังกลาวทําใหประเทศไทยมีศักยภาพพลังงานชีวมวลที่คอนขางสูง เบญจมาศ และคณะ [5] ศึกษาศักยภาพการผลิตไฟฟาจากชีวมวล 5 ชนิด ไดแก
เศษไม แกลบ เหงามันสําปะหลัง กากออย และกะลาปาลม พบวา ในป พ.ศ.2547 ปริมาณชีวมวลทั้ง 5 ชนิด เพียงพอที่จะสามารถนําไปใชผลิตไฟฟา
ไดถึง 1,999.42 เมกะวัตต และการพยากรณปริมาณชีวมวลในป พ.ศ.2554 มีปริมาณมากถึง 2,938.47 MW วิชชากร และคณะ [6] ศึกษาศักยภาพ
ของการใชแกลบเปนเชื้อเพลิงสําหรับโรงไฟฟาขนาดเล็ก ภายใตสมมติฐานของการจัดตั้งโรงไฟฟาขนาดเล็กภายในพื้นที่ของโรงสีเอง พบวา สามารถตั้ง
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โรงไฟฟาขนาดเล็ก (1.5 MW ขึ้นไป) ไดในจังหวัดที่มีศักยภาพปานกลาง จํานวน 10 จังหวัด และสามารถตั้งโรงไฟฟาขนาดปานกลาง (3 ถึง 5 MW)
ไดในพื้นที่จังหวัดที่มีศักยภาพสูง จํานวน 16 จังหวัด เกษม เทพหนู [7] ศึกษาการประเมินความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตรในการนําเถาแกลบจาก
โรงไฟฟาชีวมวลไปใชประโยชน พบวา เถาแกลบสามารถสงไปขายตางประเทศราคาตันละ 8,060 บาท ซึ่งเมื่อหักคาดําเนินการทั้งหมดจะไดกําไรสุทธิ
ตันละ 1,245.57 บาท
วัฏจักรแรงคินสารอินทรีย (Organic Rankine Cycle, ORC) เปนวัฏจักรที่คลายคลึงกับวัฏจักรแรงคิน โดยมีความแตกตางกันที่ของไหล
ทํางาน ซึ่งวัฏจักรแรงคินใชไอน้ํา แตสําหรับ ORC จะใชของไหลทํางานที่มีจุดเดือดต่ํา เชน สารอินทรีย (Organic) ซึ่งสามารถเปลี่ยนสถานะเปนไอ
อิ่มตัวหรือไอรอนยวดยิ่งเมื่อไดรับความรอนจากแหลงพลังงานความรอนคุณภาพต่ํา เชน ความรอนทิ้ง (Waste heat) จากโรงงานอุตสาหกรรม ความ
รอนใตพิภพ ความรอนจากแสงอาทิตย ความรอนจากชีวมวล เปนตน สําหรับ ORC มีขอดีอยูหลายประการเมื่อเปรียบเทียบกับวัฏจักรแรงคิน เชน วัฏ
จักรมีความปลอดภัยสูงกวา เนื่องจากวัฏจักรทํางานที่ความดันและอุณหภูมิต่ํา ไมเกิดการกัดกรอนของใบพัดกังหัน คาใชจายในการบํารุงรักษาต่ํากวา
อายุการใชงานของอุปกรณในวัฏจักรสูงกวา เปนตน
สําหรับงานวิจัยนี้เปนการศึกษาตนทุนการผลิตไฟฟาผานวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย โดยใชแกลบเปนเชื้อเพลิง นอกจากนี้ยังไดศึกษาผลของ
ราคาแกลบ อัตราดอกเบี้ยเงินกู และราคาโรงไฟฟา ตอตนทุนในการผลิตไฟฟา และการวิเคราะหความไวของตนทุนผลิตไฟฟา
2. ทฤษฎี
2.1 สมบัติและราคาแกลบ แกลบเปนเปลือกขาวที่เหลือจากการสีขาว มีรูปรางเล็กยาวไมเกิน 5 มิลลิเมตร และหนาไมเกิน 2 มิลลิเมตร โดย
สมบัติทางเคมีของแกลบแสดงดังตารางที่ 2 แกลบเปนเชื้อเพลิงที่ดีเนื่องจากมีความชื้นต่ําและมีขนาดเล็ก นอกจากนี้ยังมีองคประกอบของธาตุ
ไนโตรเจนและซัลเฟอรตํา่ สงผลใหเมื่อเผาไหมจะเกิดมลพิษจาก NOX และ SOX คอนขางต่ํา ไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเหมือนกับการใชเชื้อเพลิง
ฟอสซิล สําหรับราคาแกลบที่จังหวัดตางๆ แสดงดังรูปที่ 1 พบวา แนวโนมของราคามีคาคอนขางผันผวน

2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
-

Ash (%)
12.65

ตารางที่ 2 สมบัติทางเคมีของแกลบ [8]
High heating value, HHV (kJ/kg)
14,755

สุรนิ ทร์
สุพรรณบุ ร ี

Lower heating value, LHV (kJ/kg)
13,517

กํ าแพงเพชร
พะเยา

6/2549
12/2549
6/2550
12/2550
6/2551
12/2551
6/2552
12/2552
6/2553
12/2553
6/2554
12/2554
6/2555
12/2555
6/2556
12/2556

ราคาแกลบ (บาท/ตัน)

Moisture (%)
12.00

เดือน/ปี

รูปที่ 1 ราคาแกลบ [9]
2.2 วัฏจักรแรงคินสารอินทรีย (Organic Rankine Cycle, ORC) ในปจจุบัน ORC ไดถูกผลิตเพื่อจําหนายในเชิงพาณิชย ซึ่งแบงแยกตาม
ลักษณะแหลงพลังงานความรอนที่ถายเทใหกับ ORC เชน พลังงานจากแสงอาทิตย พลังงานจากความรอนใตพิภพ พลังงานจากชีวมวล เปนต น
สําหรับ ORC ที่ผลิ ตมาเพื่อ รับ พลัง งานความรอ นจากชีว มวล แสดงดั งรู ปที่ 7 สําหรับในการศึก ษาครั้ง นี้จะใชขอมูล เทคนิคของวั ฏจัก รแรงคิ น
สารอินทรียพลังงานชีวมวล ขนาดกําลังการผลิตไฟฟาสุทธิ 2.18 MW ดังตารางที่ 5
2.3 การวิเคราะหตนทุนการผลิตไฟฟา การคํานวณตนทุนในการผลิตไฟฟาแสดงในรูปของคา Levelized Electricity Cost (LEC) สามารถ
คํานวณตามสมการ
LEC 

crf .CInvest  Co&m
 c Ash
ENet

(1)

เมื่อ
crf 
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id (1  id )n
 k Insurance
(1  id ) n  1

(2)

เมื่อ

คือ Levelized Electricity Cost (Baht/kWhe)
C Invest คือ Total investment of the plant (Baht)
Co&m คือ Operating and maintenance cost (Baht/year)
cAsh
คือ Cost of rice husk ash (Baht/kWhe)
E Net คือ Annual net electricity (kWhe)
id
คือ Real debt interest rate
k Insurance คือ Annual insurance rate
n
คือ Depreciation period in years (year)
สําหรับเงื่อนไขและคาตางๆ ในการคํานวณตนทุนการผลิตไฟฟา แสดงดังตารางที่ 3
LEC

ตารางที่ 3 เงื่อนไขและคาตางๆ สําหรับการคํานวณตนทุนการผลิตไฟฟา
240,672,000 Baht
Investment cost, C Invest (110,400 Baht/kWe) [10]
8,423,520 Baht/year
Operating & maintenance (o&m) cost, Co&m (3.5% of investment cost)
[10]
Financial parameters
- Annual insurance rate, k Insurance [11]
- Real dept interest rate, id [12]
- Depreciation period, n

0.6 %/year
6.75 %
25 years

3. ผลการศึกษา
3.1 ตนทุนการผลิตไฟฟา
การคํานวณตนทุนการผลิตไฟฟาจากแกลบโดยใชวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย กําลังการผลิตไฟฟาสุทธิ 2.18 MW ชั่วโมงการทํางานของ
โรงไฟฟา 8,000 ชั่วโมงตอป พิจารณาราคาตนทุนแกลบระหวาง 400 ถึง 1,600 บาทตอตัน ซึ่งจากการคํานวณไฟฟาที่ผลิตได ปริมาณแกลบที่ใช และ
ปริมาณเถาแกลบที่ไดจากการเผาไหม แสดงดังตารางที่ 4 สําหรับตนทุนผลิตไฟฟา โดยคํานวณจากสมการที่ 1 แสดงดังรูปที่ 2 พบวา ตนทุนผลิต
ไฟฟามีคาเพิ่มขึ้นคอนขางคงที่เมื่อราคาแกลบเพิ่มขึ้น โดยตนทุนไฟฟาอยูในชวง 2 ถึง 3.65 บาท/kWhe
ตารางที่ 4 ไฟฟาที่ผลิตได ปริมาณแกลบที่ใช และปริมาณเถาแกลบที่ไดจากการเผาไหม
17,440
23,327.64
2,950.95

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

4
3.5
3
2.5
2
1.5
200

ต้นทุนผลิตไฟฟ้า (บาท/kWhe)

ไฟฟาที่ผลิตได (MWhe/year)
ปริมาณแกลบที่ใช (ton/year)
ปริมาณเถาแกลบที่ไดจากการเผาไหม (ton/year)

ราคาแกลบ (บาท/ตัน)

รูปที่ 2 ทุนตนผลิตไฟฟาที่ราคาแกลบตางๆ ที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู, id เทากับ 6.75 เปอรเซ็นต
และราคาโรงไฟฟา, C Invest เทากับ 240.672 ลานบาท
เมื่อพิจารณาผลของอัตราดอกเบี้ยเงินกูและผลของราคาโรงไฟฟาตอตนทุนผลิตไฟฟาที่ราคาแกลบตางๆ แสดงดังรูปที่ 3 และ 4 พบวา ตนทุน
ผลิตไฟฟามีคาลงลดเมื่ออัตราดอกเบี้ยเงินกูและราคาโรงไฟฟามีคาลดลง เมื่อวิเคราะหไว (Sensitivity analysis) ของราคาแกลบ อัตราดอกเบี้ยเงินกู
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1800

1600

ราคาแกลบ (บาท/ตัน)

1400

5%
7%

1200

800

4%
6.75%

600

400

3%
6%
8%

1000

4
3.5
3
2.5
2
1.5
200

ต้นทุนผลิตไฟฟ้า (บาท/kWhe)

และราคาโรงไฟฟาตอตนทุนผลิตไฟฟา สามารถแสดงดังรูปที่ 5 พบวา ตนทุนผลิตไฟฟามีความไวตอราคาโรงไฟฟามากที่สุด รองลงมาเปนราคาแกลบ
และสุดทายเปนอัตราดอกเบี้ยเงินกู ดังนั้นถายิ่งราคาโรงไฟฟาต่ําลงจะทําใหโครงการมีความนาสนใจในเชิงเศรษฐศาสตรมากยิ่งขึ้น

280 ล้านบาท
270 ล้านบาท
260 ล้านบาท
250 ล้านบาท
240.672 ล้านบาท
230 ล้านบาท
220 ล้านบาท
210 ล้านบาท
200 ล้านบาท

4
3.5
3
2.5
2
1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

1.5
200

ต้นทุนผลิตไฟฟ้า (บาท/kWhe)

รูปที่ 3 ผลของอัตราดอกเบี้ยเงินกูตอตนทุนผลิตไฟฟาที่ราคาแกลบคาตางๆ ที่ราคาโรงไฟฟาเทากับ 240.672 ลานบาท

ราคาแกลบ (บาท/ตัน)

ต้นทุนผลิตไฟฟ้า (บาท/kWhe)

รูปที่ 4 ผลของราคาโรงไฟฟาตอตนทุนผลิตไฟฟาที่ราคาแกลบคาตางๆ ที่อัตราดอกเบี้ยเงินกูเทากับ 6.75 เปอรเซ็นต
4

ราคาแกลบ
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ราคาโรงไฟฟ้า

3.5
3
2.5
2
1.5

-100

-75

-50

-25

0
%

25

50

75

100

รูปที่ 5 การวิเคราะหความไว (Sensitivity analysis) ของตนทุนผลิตไฟฟา ที่ราคาแกลบ อัตราดอกเบี้ยเงินกู และราคาโรงไฟฟาคาตางๆ (อางอิงที่
ราคาแกลบ, CRiceoHusk เทากับ 800 บาทตอตัน อัตราดอกเบี้ยเงินกู, id เทากับ 6.75 เปอรเซ็นต และราคาโรงไฟฟา, C Invest เทากับ 240.672
ลานบาท)
เมื่อนําขอมูลทั้งหมดจากรูปที่ 3 และ 4 มาสรางเปนสมการความสัมพันธระหวางราคาแกลบ อัตราดอกเบี้ยเงินกู และราคาโรงไฟฟาตอตนทุน
ในการผลิตไฟฟา แสดงไดดังสมการที่ (3)
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LEC  0.0033483CRiceoHusk 0.44657id 0.19148CInvest 0.60536

(3)

เมื่อ 400  C RiceoHusk  1600 บาทตอตัน, 3  id  8 เปอรเซ็นต, 200  C Invest  280 ลานบาท

ต้นทุนผลิตไฟฟ้าจากสมการที่ (3) (บาท/kWhe)

เมื่อพล็อตความเทาเทียมกัน (Parity plot) เปรียบเทียบตนทุนผลิตไฟฟาจากการประมวลผลกับสมการที่ (3) แสดงดังรูปที่ 6 พบวา 94.26
เปอรเซ็นตของคาตนทุนผลิตไฟฟาที่คํานวณไดจากสมการที่ (3) อยูใน ±5 เปอรเซ็นต
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

+5%
-5%

0

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5
ต้นทุนผลิตไฟฟ้าจากการประมวลผล (บาท/kWhe)

รูปที่ 6 พล็อตความเทาเทียมกัน (Parity plot) เปรียบเทียบตนทุนผลิตไฟฟาที่ไดจากการประมวลผลกับสมการที่ (3)
4. สรุปผลการศึกษา
จากการวิเคราะหตนทุนในการผลิตไฟฟา พบวา ตนทุนมีคาลดลงเมื่อราคาแกลบ อัตราดอกเบี้ยเงินกู และราคาโรงไฟฟามีคาลดลง โดยที่อัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู 6.75 เปอรเซ็นต ราคาโรงไฟฟา 240.672 ลานบาท และราคาแกลบ 400 ถึง 1,600 บาทตอตัน จะมีตนทุนผลิตไฟฟา 2 ถึง 3.65
บาท/kWhe เมื่ อพิ จารณาความไวตอ ตน ทุ นการผลิ ตไฟฟ า พบว า ราคาโรงไฟฟา และอั ตราดอกเบี้ย มีค วามไวตอ ตน ทุน มากที่สุ ดและนอ ยที่ สุ ด
ตามลําดับ สําหรับการสรางสมการความสัมพันธของราคาแกลบ อัตราดอกเบี้ยเงินกู ราคาโรงไฟฟา และตนทุนการผลิตไฟฟา พบวา สมการดังกลาว
สามารถคํานวณคาตนทุนไดใกลเคียงกับคาที่ไดจากการประมวลผล
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7. ภาคผนวก

รูปที่ 7 โรงไฟฟาวัฏจักรแรงคินสารอินทรียที่ผลิตเพื่อจําหนายในเชิงพาณิชย [13]
ตารางที่ 5 ขอมูลโรงไฟฟาวัฏจักรแรงคินสารอินทรียพลังงานชีวมวล [13]
Input – thermal oil
Nominal temperature ”HT” loop (in/out) (oC)
Thermal power input ”HT” loop (kW)
Nominal temperature ”LT” loop (in/put) (oC)
Thermal power input ”LT” loop (kW)
Output – hot water
o
Hot water temperature (in/put) ( C)
Thermal power to the cooling water (kW)
Performances
Net active electric power (kW)
Net electric efficiency (%)
Biomass consumption* (kg/h)

300/214
8850
214/130
784
24/37
7212
2180
22.6
4211

*Assuming a lower heating value (LHV) of biomass = 2.6 kWh/kg and boiler efficiency = 0.88
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NvWQulJqd|aaq ' eo]]yeMWp\|aaq  9+ x^\eodoxgfq  gp\x`ulxI~]JlcwfyfoXegNgpW^eoxcr\_feoWp]KvVbq`|aaqZsNqdxJqeo]]
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jg\bwcrbqK\p\NoXlMcsIqeXegNjl]eoWp]KvVbq`|aaq^eoIl]WgdyeMWp\|aaq +=:B064($) KqKgqcYs|aaq '=E4@@4?C4<2F Kq
Kgqc_rWx`sd\egcJlMyeMWp\|aaq * + KqyeMWp\|aaqIeox`ulc +=:B064:C2BC0B8=<A x`ul|c{kxIrW_fIeoZ]Ip]_w{P|aaq]erxgV{IfxKsdM
Ip]ykfM_frX|aaqNqI`fpMMq\yjMlqZrXdJ\qWxf~IQtM_fNqIIqeXegNgpW`]gqykfM_frX|aaqNqI`fpMMq\yjMlqZrXdJ\qWxf~IjqcqeY_frX
|aaq|WXpMyXPgMxgfq      \ ^ercqV`fpMMq\xOfsdjwMjvWldwZs   9, {\PgMxgfq
\ yfoxIVT^eoxcr\eoWp]KvVbq`
|aaqykfM_frX|aaqNqI`fpMMq\yjMlqZrXdJ\qWxf~I\p\XqcxIVTcqXeSq\ %  No{PKqZs  JlMJlcwfcq`rNqeVqQtM`]gqKq
yeMWp\|aaq ' ldwZs 9+ KqKgqcYs|aaq '  ldwZs   G KqKgqc_rWx`sd\egcJlMyeMWp\|aaq ' ldwZs    Kq
yeMWp\|aaqIeox`ulc '  ldwZs  zWdKqKvVbq`|aaqZpMkcW_q\xIVTcqXeSq\Xqceox]sd]JlMIqe|aaqjg\bwcrbqKgqWgdJl
Iqk\WIqexPulcXleo]]zKeMJqd|aaq
KqjqKpR  KvVbq`|aaq NvWQulJqd|aaq ykfM_frX|aaqJ\qWxf~I
 4KT=IP@G)AI=DVI)H^NNv]p\`fpMMq\|aaq\p]gqcsKgqcjqKpRcqIXlIqeWqeMPsgrX^eoNqgp\QtMjYq\IqeVIqe{P`fpMMq\Nocsy\gz\cZsx`rcjwMJt\{\JVoZs
ykfMxPulx`frM^eoxbZ\qcp\Yq\kr\keulIqQ[eecPqXrcsyXNofWfM`fpMMq\kcv\xgsd\NtMx^\ZqMxfulIZsIqfpMx^\Zs{kKgqcj\{Nx\ulMNqIx^\
`fpMMq\ZsjolqW|cjM_fIeoZ]XljbqgojrMygWflclsIZpMcs\zd]qdIqej\p]j\v\ldqMXlx\ulM{kcsIqe{P`fpMMq\kcv\xgsd\{kcqIJt\WgdIqe{k
lpXeqjg\x`rceqKqep]Qul|aaqjqkep]_w_frX|aaqJ\qWxf~INqI`fpMMq\kcv\xgsd\`fpMMq\yjMlqZrXdNtMx^\XpgxfulIZsx^\Zs\rdc lsIZpMfpIiVo
bwcrhqjXeJlM^eoxZh|ZdXpMldwKq]jcvZelr\zWNs\QtMldwZqMZrhXogp\llIxOsdM{XJlMZgs^xlxPsdzWdcs`rIpWZqMbwcrhqjXeZsfoXrNwW  lMhq 
fr^Wqxk\ul YtM lMhq  fr^Wqxk\ul ldw{\]erxgV`u\ZsxJXel\NtMZq{kxkcqojcyIIqe_frX|aaqNqI`fpMMq\yjMlqZrXd
NqIy\gz\cIqex`rcJt\yfoKgqc|cy\\l\JlMykfM_frX|aaqNqI`fpM Mq\yjMlqZrXdlqNjM_fXleo]]Nqk\qdJlMIqe|aaqjg\
bwcrbqKQtM^NNpdXqM}xP\jbqgobwcrlqIqh IqexKful\ZsJlMIfvcxcLegcYtMKgqcxJcyjMZscsIqex^fsd\y^fMy]]Zp\ZsZp\{WQtMcs_fzWdXeMXl
KqJlMyeMWp\|aaqIqfpM|aaqKgqcYs|aaqyfoKq *  - . zWdIqexPulcXl`fpMMq\yjMlqZrXd\sIp]eo]]zKeMJqd|aaqJlMIqe|aaqjg\
bwcrbqKNo`]gqlqNNojM_fIeoZ]Wq\IqeKg]KvcyeMWp\JlMeo]]zKeMJqd|aaq{kx^\|^XqccqXeSq\kfqd^eoxW~\ yfodpMjM_fIeoZ]Xl
lv^IeVIqeKg]KvcyeMWp\ZsjYq\s|aaqlsIWgd Iqe|aaqjg\bwcrbqKNtM|WllIeox]sd]JlIqk\WIqexPulcXleo]]zKeMJqd|aaq x`ul|c{kjM_f
IeoZ]Xleo]]zKeMJqd|aaqyfo_w{P|aeqdlu\ \lINqI_fIeoZ]ZqMWq\IqeKg]KvcyeMWp\yfgdpMcs_fIeoZ]XlKvVbq`|aaq ZpMWq\yeMWp\
Ieox`ulc :8294@ yfomqecl\rIj  0@;=<82A -. xculcsIqeNqd`fpMMq\|aaqNqIxQffyjMlqZrXdXl\xercyeIlqNNoXlMcsIqedIeoWp]JlM
yeMWp\|aaq{kjwMIgq^IXr x`ul{kyeMWp\|aaqjqcqeY|kfxJqeo]]Nqk\qdJlMIqe|aaq|WQtMNoZq{kyeMWp\|aaqxIr\IgqcqXeSq\-. yfolqN
x^\jqxkXvJlMKgqc|cy\\l\Wq\KvVbq`|aaqJlMeo]]_frX|aaqNqI`fpMMq\yjMlqZrXdyfojM_fIeoZ]XlIfvc_w{P|aJlMIqe|aaqjg\
bwcrbqK
 ?N8P77'I?3J23HU*O,@@ZPD*FI4J3>Z
IqeXlxQffyjMlqZrXdx`ul{PMq\\p\csew^y]]kfqIkfqdXqMIp\|^zWdew^y]]\p\Jt\ldwIp]NvW^eojMKyfojYq\ZsXrWXpM{PMq\QtMeo]]Zs
{Px`ul_frXIeoyj|aaqjqcqeYy]MllI|W  ew^y]]kfpI} -. WpM\s
eo]]_frX|aaqWgdxQffyjMlqZrXdy]]lrjeo '+)B0<30:=<4AFAB4;
eo]]_frX|aaqWgdxQffyjMlqZrXdy]]xPulcXlxJqIp]eo]]Nqk\qd '+8@3=<<42B43)FAB4;
 eo]]_frX|aaqWgdxQffyjMlqZrXdy]]_jc_jq\ '+ F1@83AFAB4;
zWdeo]]ZsWqx\r\IqehtIiqNox^\eo]]_frX|aaqWgdxQffyjMlqZrXdy]]xPulcXlxJqIp]eo]]Nqk\qdQtMx^\eo]]Zs|Wep]Kgqc\rdc
cqI{\^NNv]p\x\ulMNqIx^\eo]]Zs|cQp]Ql\yXXlMXrWXpM{\`u\ZsZscseo]]jqdjMJlMIqe|aaqldwyfgeo]]\sNo|ccsIqexI~]`fpMMq\fMy]XxXles
_frX|aaqNqIyjMlqZrXdyfgI~NqdxJqeo]]|WxfdyXkqIeo]]|aaqkfpIJpWJlMeo]]\seo]]\sI~NoXlMkdvWNqdIeoyj|aaqxJqeo]]Wgd
x\ulMNqIx^\cqXeSq\Kgqc^flWbpdjqkep]PqM|aaqZsNoQlc]qevMepIiqeo]]
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ykfM_frX|aaqNqI`fpMMq\yjMlqZrXd\sXpMldwZs`rIpWfoXrNwW  lMhq fr^Wqxk\ulyfo  lMhq  fr^WqXogp\llI IqellIy]]{P
y_MxQffyjMlqZrXdP\rW '=:F@FAB0::8<4$=3C:4 J\qW ,> Nq\g\   y_Mlr\xglexXlex^\y]] 4<B@0:8<D4@B4@ J\qW  9,
Nq\g\ PvW csIqeKg]KvcKqyeMWp\|aaqIeox`ulcyfoKq 0@;=<8238AB=@B8=< ldwZsKq\ldIgq  zWdcsgMNeIqeXllr\xglexXleP\rW 6@83
2=<<42B43 WpMew^Zs

?N84KT  gMNeIqeXllr\xglexXleP\rW 6@832=<<42B43
^ercqV`fpMMq\|aaqZs_frX|WJlMykfM_frX|aaqNqI`fpMMq\yjMlqZrXdJ\qWxf~I +)'' ZsxPulczdMxJqIp]eo]]Nqk\qdJlMIqe|aaq
jg\bwcrbqK XlMcsIqeKg]Kvc|c{kxIr\cqXeSq\JlIqk\W QtMNocsIqeXrWXpMxKeulMgpWKvVbq`|aaqzWdXpMKq{kjqcqeYxI~]JlcwfZvI} \qZsx`ul
\qcqgrxKeqokXqccqXeSq\ %   -. QtMJp\Xl\IqehtIiq\sNoWqx\r\IqeXrWXpMxKeulMgpWKvVbq`|aaqx`ulxI~]JlcwfKvVbq`|aaqZsNvWQulJqd
|aaq '=8<B=;;=<=C>:8<6 ' x^\eodoxgfq jp^Wqk x`ul\qJlcwfZs|Wcq^eoxcr\KqKvVbq`|aaq WpMew^Zs

?N84KT  jYq\Zsyfo_pMgMNeyjWMNvWXrWXpMxKeulMgpWKvVbq`|aaq
 9@'I?BL'CI)M1<I:R;;WI
 _fIqe^eoxcr\XegNgpWKvVbq`|aaq
NqI_fIqe^eoxcr\KvVbq`|aaqJlMykfM_frX|aaqNqI`fpMMq\yjMlqZrXdJ\qWxf~IzWdIqe\qJlcwfNqI_fIqeXegNgpWcq^eoxcr\
XqccqXeSq\ %  QtMxIVTIqe^eoxcr\No{PKqZs ' QtM ' C;C:0B8D4'4@24<B8:4  Kul KqIqeIeoNqdKgqc\qNox^\JlM
Jlcwf zWd{PKqZs  JlMJlcwfx^\XpgyZ\{\Iqe`rNqeVqyfo ('(4:0B8D4 '4@24<B8:4 KuleldfoKgqcjpc`p\[JlMJlcwf{\yXfoPgMxgfq zWd
cs_fNqIIqeXegNgpWyfo^eoxcr\KqKvVbq`|aaqyjWMWpMew^Zs 
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xcul\qJlcwfZs|WNqIIqeXrWXpMxKeulMgpWKvVbq`|aaq cqgrxKeqokzWdKq (' KulKqeldfoJlMJlcwfZs|WNqIIqeXegNgpW{\yXfoKqJlM
PgMxgfqxcul\qJlcwfZpMkcWcqxesdMNqIJlcwfNqI\ld|^cqII~No|WXqcxj\ ' QtMx^\|^XqccqXeSq\ %  zWdNo\qKqJlMJlcwfZs 
cqx^\xIVTZs{P{\Iqe^eoxcr\KqKvVbq`|aaq NqIew^Zs  `]gqKqyeMWp\|aaqxaj  Kq ' ldwZs  9+ KqKgqcYs|aaq Kq '
ldwZs   G KqKgqc_rWx`sd\egcyeMWp\|aaq * + xaj  Kq '  ldwZs   KqyeMWp\|aaqIeox`ulc ':B xaj  Kq '  ldwZs
 zWd_fIqe^eoxcr\KvVbq`|aaqWpMXqeqMZs 
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?N84KT ,0D45=@; IqexIrWyeMWp\|aaqXIPpgJVoJlMgp\Zs 
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yfgjM_f{kxIrWyeMWp\|aaqXIPpgJVo{\eo]]Nqk\qdJlMIqe|aaqzWdxkXvIqeV\sNoZq{kKqyeMWp\|aaqIeox`ulcxIrWJt\Xqcew^Zs  QtMjM_f
IeoZ]XlIqe^eoxcr\_fKqKvVbq`|aaqJlMIqexPulcXlykfM_frX|aaqxJqeo]]zKeMJqd|aaq

?N84KT  IeqayeMWp\|aaqIeox`ulc{\PgMxgfqyeMWp\|aaqXIPpgJVo
 _fIqe^eoxcr\eoWp]`fpMMq\
IqeXegNgpW^ercqV`fpMMq\|aaqNqIykfM_frX|aaq`fpMMq\yjMlqZrXdJ\qWxf~IJ\qW
xJqeo]]xOfsdjwMjvWldwZs 9, {\PgMxgfq
\ Xqcew^Zs 

$, csKq^ercqV`fpMMq\|aaqZsNqd

?N84KT  ^ercqVIqfpM|aaqxOfsdNqIykfM_frX|aaq`fpMMq\yjMlqZrXdJ\qWxf~I
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บทคัดยอ
บทความนี้เปนการนาเสนอการศึกษาการออกแบบวงจรแปลงผันไฟฟาแบบสองทิศทางสาหรับมอเตอรไฟฟากระแสตรงพิกัด 24 VDC /12
VDC, 350W. โดยใชหลักการการทบและทอนแรงดันไฟฟากระแสตรงแบบขนาน 3 เฟส 2 ทิศทางทําการจําลองการทํางานของระบบโดยใชโปรแกรม
MATLAB / SIMULINK เพื่อทาการวิเคราะหหาคากระแสและแรงดันขณะที่วงจรแปลงผันกําลังไฟฟาในทิศทางแรกเปนวงจรทบแรงดัน (Boost
Converter) เพื่อจายพลังงานใหกับระบบ 24Vdc และทิศทางที่สองขณะทางานเปนวงจรทอนแรงดัน (Buck Converter) เพื่อทาการเก็บพลังงานไวที่
แบตเตอรี่ขนาด 12Vdc จากการทดสอบการพบวาวงจรที่ออกแบบสามารถทาการเก็บพลังงานไวในแบตเตอรี่และถายเทพลังงานใหกับระบบไดอยาง
ตอเนื่องโดยการควบคุมแบบ PID.
คําสําคัญ: วงจรแปลงผันไฟฟากระแสตรง ,มอเตอร ,แบตเตอรี่
1.บทนํา
ในปจจุบันนี้ระบบรถยนตไฮบริดจถือเปนระบบที่ทั่วโลกใหความสนใจเนื่องจากเปนการนําพลังงานสูญเปลาขณะทําการเบรกมาใช คือ เมื่อผู
ขับขี่แตะเบรก มอเตอรไฟฟาจะเปลี่ยนไปทําหนาที่เปนเครื่องกําเนิดพลังงาน (ไดนาโม) และแปลงพลังงานจลนที่เกิดจากการเบรกเปนกระแสไฟฟา
เราจึงสามารถสํารองพลังงานเหลานี้เก็บไวในแบตเตอรี่แตเมื่อเรงความเร็วแบบกะทันหัน มอเตอรไฟฟาจะดึงพลังงานเพิ่มจากแบตเตอรี่มาเสริมกําลัง
ชวยใหเครื่องยนตมีกําลังสูงสุดและสามารถเรงความเร็วไดตามความตองการแตเนื่องจากแรงดันที่เก็บไวในแบตเตอรี่ไดยังคงมีคาแรงดันต่ํากวาจึงไม
สามารถที่จะนํ าพลังงานเหลานี้มาใชกับ โหลดไดโดยตรงดังนั้นบทความนี้จึงนํา เสนอการออกแบบคอนเวอรเตอรกระแสตรงแบบสองทิศทางดว ย
หลักการจากการถายเทพลังงานจากแบตเตอรี่เพื่อจายใหกับโหลดมอเตอรไดอยางตอเนื่องดวยเทคนิคการอินเตอรลีฟเพื่อใหสามารถจายกําลังไดสูง
กวาเนื่องจากกระแสกระเพื่อมลดนอยลง
2. คอนเวอรเตอรกระแสตรงแบบสองทิศทาง.
วงจรที่ทําการศึกษาคือวงจรคอนเวอเตอรกระแสตรงแบบสองทิศทางโดยใชหลักการของวงจร Buck และ Boost คอนเวอรเตอรทําการ
ออกแบบโดยเลือกใช IGBT เปนอุปกรณสวิตชิ่งเพื่อลดแรงดันตกครอมที่ตัวอุปกรณหลักการการทํางานของคอนเวอรเตอรที่ตอกับแบตเตอรี่จะทําการ
สงถายเทพลังงานออกเปน 2 ทิศทางดังแสดงในรูปที่ 1 โดยมีเงื่อนไขการทํางานดังนี้

รูปที่1 ไดอะแกรมการทํางานของระบบ
ทิศทางที่ 1 (Charge Battery) เมื่อขณะทําการเบรกวงจรคอนเวอรเตอรจะทํางานเปนลักษณะวงจรทอนแรงดันจาก DC BUS 24V เขาเก็บไว
ในแบตเตอรี่ 12V โดยผูวิจัยไดเลือกใชแบตเตอรี่แบบตะกั่ว-กรด (Lead-acid) ขนาด 12V และมีรูปแบบการชารตแบบ Three stage charging การ
ชารตวิธีนี้คือจะเริ่มทําการชารตแบตเตอรี่ในสวนแรก 70-80% ดวยกระแสคงที่ขั้นที่สองคือชารตสวนที่เหลือ 20- 30% สวนที่สามคือสวนสุดทายเพื่อ
ทาการชดเชย self-discharge ของแบตเตอรี่ทําใหแบตเตอรี่มี SOC (state of charge) เขาถึง 100% ในระยะเวลาอันรวดเร็ว.
ทิศทางที่ 2 (Battery discharge) เมื่อทําการเรงเครื่องยนตวงจรคอนเวอเตอรจะทํางานเปนลักษณะวงจรทบแรงดัน (Boost converter)
เพื่อจายพลังงานจากแบตเตอรี่จายใหกับมอเตอร ขนาด 24V 350W โดยวงจรนี้มีอุปกรณหลักคือตัวเหนี่ยวนํา อุปกรณสวิตชความถี่สูง, ตัวเหนี่ยวนํานี้
เปนอุปกรณที่สําคัญมากเนื่องจากมีหนาที่ในการเก็บและคายพลังงานเพื่อใหระดับแรงดันเอาตพุตสูงกวาอินพุตหลักการทางานเมื่อสวิตชไมนํากระแส
กระแสไฟฟาจะเปลี่ยนแปลงทันทีทันใดไมไดไดโอดจะถูกไบอัสไปขางหนาใหนํากระแสไฟฟาไหลผานตัวเหนี่ยวนําอยางตอเนื่อง.
คํานวณหาคาของตัวเหนี่ยวนาไดจากสมการ
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Duty cycle มีคาเทากับ 0.5 และใชความถี่ในการสวิตชเทากับ 15 kHz ซึ่งปนความถี่ที่อุปกรณสามารถทํางานได
คือกระแสกระเพื่อมทางอินพุตมีคา 13เปอรเซ็นตของกระแสอินพุต
I ขนาดของตัวเหนี่ยวนําตองมีคาอยางนอย 100μH
L

เนื่องจากตองทําการจายโหลดที่มีขนาดสูง350W ดังนั้นจึงไดทําการออกแบบโดยเพิ่มเทคนิคการอินเตอรลีฟมาใชเพื่อลดขนาดของกระแส
กระเพื่อมขณะจายกาลังไฟฟาหลักการอินเตอรลีฟสามารถสรางไดดวยการนําเอาสัญญาณขับนําสวิตชของวงจรบูสคอนเวอรเตอรจานวนN วงจรมาตอ
ขนานกันแลวกําหนดเฟสของสัญญาณขับนาสวิตชใหเหลื่อมเวลาการทํางานกันออกไป. ซึ่งสามารถคํานวณไดจากสูตร
มุมในการสวิตช = 360/ N (3)
(2)
N คือจํานวนวงจรที่นามาขนานกันในวงจรนี้ทําการขนานกัน3เฟส
ดังนั้นมุมที่ใชสวิตซในแตละเฟสคือ 120องศา

รูปที่ 3 วงจรกําลังของ Bi-directional 3 Phase Interleave Converter
การขนานเฟสนี้จะทําใหกระแสไฟฟาไหลผานแตละเฟสเปน 1/3 ของกระแสทั้งหมดดังวงจรตามรูปที่ 3 จะทําใหแรงดันตกครอมและความ
สูญเสียรวมในตัวอุปกรณสวิตชิ่งลดลง ขนาดของตัวเหนี่ยวนําในวงจรก็มีขนาดเล็กลงการจายกําลังไฟฟารวมใหกับระบบเพิ่มมากขึ้น
3.การควบคุมการทํางาน

รูปที่ 4 หลักการทํางานของ Bidirectional 3 Phase Interleave Converter
หลักการทํางานของ Bidirectional 3 Phase Interleave Converter เริ่มแรกทําการสรางการเงื่อนไขที่ใชในการควบคุมแบบ PIDเพื่ อ
ควบคุมการ Charge/ Discharge ของแบตเตอรี่โดยรับสัญญาณ input มาจาก I bus, V bus,I bat, V batและหลังจากนั้นทําการสงสัญญาณ PWM
เพื่อไปควบคุมการขับนําสวิตชในวงจรกําลัง ของแตละ Mode การทํางาน.
เงื่อนไขในการควบคุมวงจรคอนเวอรเตอรแบบสองทิศทางโดยการอางอิงปริมาณ I, V ที่ BUS และ SOC ของแบตเตอรี่เปนตัวแปรหลักในการ
ควบคุมการทํางาน Buck Mode เมื่อแบตเตอรี่มีขนาด 0.4 < SOC < 0.9 และ P Bus ตองมีปริมาณมากกวา P Bat. Boost Mode เมื่อแบตเตอรี่มี
SOC >0.9 และ P Bat ตองมีปริมาณมากกวา P Bus
นอกเหนือจากนี้ ระบบจะหยุดและจะวนกลับไปวัดปริมาณของ P Bus และ SOC อีกครั้งเพื่อตรวจสอบวาควรเขาเงื่อนไขใน mode การทํางานใดๆ ที่
กลาวมา
4. การทดสอบ
ทําการจําลองการทํางานของวงจรแปลงผันแบบสองทิศทางโดยใชโปรแกรม MATLAB/ SIMULINK โดยแบงการทํางานออกเปน 2 คือสวน
ของวงจรและสัญญาณควบคุมการทํางานของวงจร
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สวนสัญญาณควบคุมสวนวงจร

รูปที่ 5 แบบจําลองวงจรแปลงผันกําลังไฟฟากระแสตรงแบบสองทิศทาง
สวนของสัญญาณควบคุม คือทําการสราง 2 สัญญาณอางอิง เพื่อสงสัญญาณ PWM ไปขับนําสวิตชในแตละชุด จําลองการทํางานของวงจร
ขณะทํางานเปนวงจรทบและทอนแรงดัน
4.1 ทดสอบ Discharge mode (Boost) โดยทําการสงสัญญาณ PWM เขาไปขับนําสวิตช G1, G3, G5, คอนเวอรเตอรทํางานเปนวงจรทบ
แรงดัน จากแบตเตอรี่ขนาด 12V ใหกับ DC Motor 24V

รูปที่ 6 สัญญาณขับนําสวิตช G1, G3, G5,
พบวาสวิตช G1, G3, G5, มีการทํางานเหลื่อมกัน Phase Shift120 องศา ใน1 คาบเวลา ดังแสดงในรูปกราฟที่ 6 และสวิตช แตละตัวมีการ
ทํางานที่ 120, 240, 360 องศาตามลําดับ.

รูปที่ 7 แสดงแรงดันที่ DCLoad Voltage

รูปที่ 8 แสดงกระแสที่ DCLoad Current
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ผลจากการ Simulation เมื่อคอนเวอรเตอรทํางานเปนวงจรทบแรงดัน จากแบตเตอรี่ 12V พบวามีปริมาณแรงดันที่ BUS load เพิ่มขึ้น
จนถึง 24V ตามรูปที่ 7 และมีปริมาณของกระแสไฟฟาที่ BUS load ตามรูปที่ 8 ซึ่งถือไดวาคาของกระแสและแรงดันที่ได มีคาตรงกับขอบเขตที่
กําหนดไว 24V 350W เพื่อใหแบตเตอรี่ชวยจายพลังงานใหกับโหลดอยางตอเนื่อง
4.2 ทดสอบ Charge Mode (Buck) เริ่มโดยทําการสงสัญญาณ PWM ไปขับนําสวิตช G2, G4, G6 คอนเวอเตอรทํางานเปนวงจรทอนแรงดัน
จาก DC BUS 24V เขาเก็บที่แบตเตอรี่ขนาด 12V

รูปที่ 10 แสดงแรงดันขาเขาแบตเตอรี่

รูปที่ 11 แสดงกระแสขาเขาแบตเตอรี่
ผลการ Simulation เมื่อคอนเวอรเตอรทํางานเปนวงจรทอนแรงดัน จะเห็นไดวามีแรงดันขาเขาที่แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นจนถึงแรงดัน 24V ดังรูปที่
10, และมีคาของกระแสไฟฟาที่ไหลผานตัวเหนี่ยวนําในแตละ Phase มีปริมาณเทาๆกันดังแสดงในรูปที่ 11, กระแสไฟฟาขาเขาที่แบตเตอรี่มีปริมาณ
ทั้งหมด 12A เปนไปตามพิกัดของแบตเตอรี่ Lead –Acid ที่ผูวิจัยทําการออกแบบไวขนาด 12V, 12Ah
5. สรุปผล
จากการจําลองการทํางานดวย MATLAB / SIMULIK ของวงจรคอนเวอรเตอรแบบสองทิศทางที่ออกแบบนี้ สามารถทําการชารจแบตเตอรี่
ขนาด 12V ไดเมื่อขณะทําการเบรกมอเตอร และสามารถสงคืนพลังงานจากแบตเตอรี่เพื่อถายเทพลังงานไฟฟาใหกับโหลดกระแสตรงขนาด 350W
24V ไดอยางตอเนื่องเมื่อทําการเรงความเร็ว ดวยการคบคุมแบบ PIDและดวยเทคนิคของการขนานเฟสนี้ ทําใหความสูญเสียที่ตัวอุปกรณสวิตชมีคา
ลดลง ตัวเหนี่ยวนําในวงจรมีขนาดเล็กลง จายกําลังไฟฟาไดมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับวงจรทบ/ทอน แรงดันแบบปกติ
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาสมรรถนะของกังหันลมใบผาเพื่อการผลิตไฟฟา โดยสรางกังหันแบบใบผา จํานวน 12 ใบ ตอเขากับเครื่องผลิต
กระแสไฟฟาขนาด 500 วัตต โดยทดสอบความเร็วลมกับความเร็วรอบของกังหันลม และทดสอบการผลิตกระแสไฟฟาโดยใชหลอดไฟฟากระแสตรง
เปนโหลดขนาด 70, 140, 210, 280, 350 และ 420 วัตต พบวา กังหันลมที่ไมมีโหลดหรือมีโหลดนอย กังหันลมจะเริ่มหมุนที่ความเร็วลม 1.1เมตรตอ
วินาที ในกรณีที่กังหันลมที่ตอกับโหลดมาก กังหันลมจะเริ่มหมุนที่ความเร็วลม 2 เมตรตอวินาที จากการทดลองพบวา ในชวงที่ความเร็วลม ตั้งแต 1.15 เมตรตอวินาที เครื่องกําเนิดกระแสไฟฟามีความเร็วรอบอยูในชวง 50-165 รอบตอนาที ไดคากําลังไฟฟาเฉลี่ย 1.33-24.62 วัตต ผลลัพธของการ
ทดลองนี้ใชสําหรับการพัฒนากังหันลมแบบใบผาผลิตกระแสไฟฟาใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นตอไป
คําสําคัญ: กังหันลมแบบใบผา; ผลิตไฟฟา; พลังงานไฟฟา
1. ที่มาและความสําคัญ
พลังงานลม ลมเปนแหลงพลังงานสะอาดชนิดหนึ่งที่สามารถใชไดอยางไมมีวันหมด แตเนื่องจากลมในประเทศไทยมีความเร็วลมต่ํา เฉลี่ย 2-3
m/s กังหันลมเปนอุปกรณที่สรางขึ้นเพื่อใชเปลี่ยนพลังงานลมใหเปนพลังงานกล แลวนําไปใชประโยชนในดานตาง ๆ ที่สําคัญในปจจุบันใชเพื่อการ
การสูบน้ําและการผลิตกระแสไฟฟา [1] กังหันลมเพื่อการสูบน้ําที่สําคัญของไทย คือ กังหันลมนาเกลือของไทย มีเสนผานศูนยกลางประมาณ 8 เมตร
ใบกังหันเปนแบบสามเหลี่ยมทําจากใบใบผา มีจํานวน 6 ใบ ขึงอยูกับไมไผซึ่งทําหนาที่เปนกานใบพัด มีลักษณะดังรูปที่ 1 กังหันลมนาเกลือของไทย
ตําบลนาโคก จังหวัดสมุทรสงคราม [9] มีสมรรถนะที่เหมาะสมจะอยูที่ความเร็วลม 3.6 เมตรตอวินาที สําหรับกังหันลมผลิตกระแสไฟฟาขนาดเล็กใน
ประเทศไทยเปนกังหันลมที่มีจํานวนใบสวนมากเทากับ 3 ใบ ใบกังหันทําดวยไมหรือทําดวยไฟเบอรกลาส [7-8, 10] นอกจากนี้ หลาบ รับสิริ [2] ได
ทําการสรางกังหันลมเพื่อการเกษตรและไฟฟา โดยสรางเปนกังหันลมใบผา ขนาดเสนผานศูนยกลาง 4 เมตร มี 8 ใบ หมุนรับลมไดรอบทิศ พบวา ที่
ความเร็วลม 10 กิโลเมตรตอชั่วโมง สูบน้ําขึ้นสูง 4.0 เมตร ดวยสูบขนาดเสนผานศูนยกลาง 102 มิลลิเมตรชวงชัก 70 มิลลิเมตร สูบน้ําไดประมาณ
1700 ลิตรตอชั่วโมง เนื่องจากกังหันลมนาเกลือของไทยเปนกังหันแบบใบผา ซึ่งเปนภูมิปญญาทองถิ่นดานเทคโนโลยีกังหันลมของไทยใชเพื่อการสูบน้ํา
ในนาเกลือมานาน กังหันแบบใบผาดังกลาวนาจะมีศักยภาพสูงสามารถพัฒนานําไปใชกับการผลิตไฟฟาได นอกเหนือจากสูบน้ําในการทํานาเกลือ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทดลองสรางกังหันลมแบบใบผาเพื่อการผลิตกระแสไฟฟา ใหสามารถใชไดกับลมความเร็วต่ําของประเทศไทย โดยการ
พัฒนากังหันลมนาเกลือซึ่งมี 2 เสา รับลมคงที่ในทิศทางลมตะวันออกเฉียงเหนือกับแนวตะวันตกเฉียงใต ใหเปนกังหันลมใบผาเพื่อการผลิตไฟฟา แบบ
หมุนรับลมไดรอบทิศ

รูปที่ 1: กังหันลมนาเกลือของไทย ตําบลนาโคก จังหวัดสมุทรสงคราม [9]
2. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
อุสาห บุญบํารุง [3] ทําการวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง ระบบตนแบบการผลิตไฟฟาจากกังหันลมสําหรับบริเวณที่มีความเร็วลมต่ํา เพื่อศึกษาวิจัยการ
ออกแบบและสรางกังหันลมผลิตไฟฟาขนาดเล็กที่มีความเร็วลมเริ่มตนในการจายพลังงานไมเกิน 2 m/s โดยไดทําการสรางใบพัดรูปแบบภาคตัดขวาง
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แบบ NACA 4415 ยาว 60 cm จํานวน 6 ใบพัด ใหพิกัดกําลัง 400 W ที่พิกัดความเร็วลม 10 m/s ออกแบบสรางเครื่องกําเนิดไฟฟาโดยอาศัย
หลักการของฟาราเดย จํานวน 8 คูขั้วแมเหล็ก แรงดันไฟฟา 20 V ที่ 400 rpm จากการวิจัยพบวากังหันเริ่มหมุนที่ความเร็วลมประมาณ 2 m/s และ
ที่ความเร็วลม 9 m/s กังหันลมผลิตไฟฟาได 180 W
สําเริง แพงศรี [4] ทําการวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง พัฒนาเครื่องตนแบบการใชพลังงานลมผลิตไฟฟา เพื่อใหเครื่องกังหันตนแบบสามารถผลิต
กระแสไฟฟาไดตามปริมาณอุปกรณผลิตกระแสไฟฟา และนํากระแสไฟฟาที่ผลิตไดไปใชใหเกิดประโยชนกับอุปกรณไฟฟา จากการวิจัยพบวาใบกังหัน
หมุนผลิตไฟฟาไดที่ความเร็วรอบของใบพัด 12 rpm ที่ความเร็วลมเฉลี่ย 4 m/s แรงเคลื่อนที่ผลิตได 13 V
นนร.ปริชญ พรหมรักษ นนร.เทียนชัย นาบุดดา และ นนร.วุฒทวี ภักดี [5] ทําการวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง การปรับปรุงและพัฒนาระบบกังหันลม
ผลิตไฟฟา ไดทําการปรับปรุงกังหันลมของเดิมที่ชํารุดใหสามารถผลิตไฟฟาไดใหมโดยใชกังหันลมชนิดแกนนอน มีใบพัด ขนาด 200 cm จํานวน
ใบพัด 3 ใบ โดยใชอัลเตอเนเตอรรถยนตเปนตัวผลิตไฟฟา ผลการทดลองพบวากังหันลมเริ่มทํางานไดที่ความเร็วลม 5.1 m/s และพบวา เมื่อ
ความเร็วลมเทากับ 8 m/s จะสามารถผลิตกระแสไฟฟาไดเต็มประสิทธิภาพ คือ 12 V และที่ความเร็วลม 3 m/s จะผลิตไฟฟาได 2.3 V
เดช ดํารงศักดิ์ และ ยงยศ วุฑฒิโกวิทย [6] ทําการวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง การวิเคราะหศักยภาพพลังงานลมสําหรับการผลิตกระแสไฟฟา เปนการ
วิเคราะหศักยภาพพลังงานลม ใหสามารถนํามาใชในการขับเคลื่อนระบบกังหันลมเพื่อผลิตกระแสไฟฟา โดยทําการติดตั้งกังหันลม ณ สํานักงานเขต
อนุรักษพันธุสัตวปาสะเมิงอําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ผลการวิเคราะหพบวา ความเร็วลมเฉลี่ยทั้งปมีคาเทากับ 4.1 m/s ซึ่งมีคามากกวา 3 m/s ซึ่ง
เปนความเร็วลมเริ่มตนที่กังหันลมสามารถผลิตกระแสไฟฟาได
3. วัสดุ อุปกรณและวิธีการทดลอง
3.1. วัสดุ อุปกรณ
กังหันลมแบบใบผาตนแบบจริงเพื่อตอกับเครื่องกําเนิดไฟฟา เพื่อใชสรางเปนตนแบบฟารมกังหันลมแบบใบผาของไทยเพื่อการผลิต
กระแสไฟฟา มีลักษณะที่สําคัญดังนี้
3.1.1. แกนเพลากังหันลม สรางจากเพลาทายรถยนต
3.1.2. หัวกังหันลม สรางใหสามารถหมุนรับลมไดรอบทิศทาง
3.1.3. หางกังหันลม สรางเพื่อใหกังหันหมุนรับลม
3.1.4. เสากังหันลม มีความสูง 8 เมตร สรางจากเหล็กโครงสรางถัก มีจํานวน 3 เสา มีชั้นพักเพื่อใชสําหรับกางใบกังหันลม
3.1.5. ดุมกังหันลม มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 เมตร สรางจากเหล็กโครงสราง
3.1.6. กังหันลมแบบใบผา จํานวน 12 ใบ ติดตั้งที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร มีจํานวนกังหัน 12 ใบ ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 8 เมตร ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2: กังหันลมแบบใบผา จํานวน 12 ใบ
3.1.7. เครื่องกําเนิดไฟฟาตนแบบ 500 W ดังรูปที่ 3 ตอเขามอเตอรปรับรอบไดใชแทนกังหันลม ในการทดสอบทางหองปฏิบัติการ
และตอกับกังหันลมสําหรับการทดสอบภาคสนาม
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รูปที่ 3: เครื่องกําเนิดไฟฟาตนแบบ 500 วัตต
3.1.8. โหลดตอเขาเครื่องกําเนิดไฟฟา ใชหลอดไฟฟา DC ขนาด 24 V 70 W จํานวน 6 หลอด ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4: โหลดตอเขาเครื่องกําเนิดไฟฟา
3.2. วิธีการทดลอง
ใชเครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 500 W เปนตัวตนแบบเพื่อใชทําเครื่องกําเนิดไฟฟาสําหรับตอเขากับกังหันหันลมแบบใบผา โดยทําการ
ทดลองกับกังหันลมแบบใบผาที่มีสวนประกอบครบสมบูรณทุกอยางทั้งชุดเครื่องกําเนิดไฟฟาและใบพัดของกังหันลม ทดสอบที่ความเร็วลมตาง ๆ กัน
โดยทําการทดรอบความเร็วของกังหันลมใหเพิ่มขึ้น เพื่อใหไดความเร็วรอบมาใชหมุนเครื่องกําเนิดไฟฟาใกลเคียงกับที่ทดสอบในหองปฏิบัติ การที่
ความเร็วลมตาง ๆ ที่ความเร็วรอบของกังหันลมตาง ๆ ตามสภาพลมธรรมชาติ และมีการปรับโหลด 70, 140, 210, 280, 350, 420 W ตามลําดับ
หลังจากนั้นใหทําการวัดคา แรงเคลื่อนไฟฟา กระแสไฟฟา และกําลังไฟฟา
4. ผลการทดลองและวิจารณ
4.1. ผลการทดสอบหาคาความเร็วรอบเพลาของเครื่องกําเนิดไฟฟา
จากรูปที่ 5 แสดงความสัมพันธ ระหวางความเร็วลมกับความเร็วรอบเพลาของเครื่องกํา เนิดไฟฟา 500 W พบวากังหันจะเริ่มหมุน ที่
ความเร็วลม 1.0 m/s มีความเร็วรอบเพลาของของเครื่องกําเนิดไฟฟาประมาณ 50 rpm และเมื่อความเร็วเพิ่มขึ้นจนถึง 5 m/s ความเร็วรอบเพลา
ของของเครื่องกําเนิดไฟฟาประมาณ 180 rpm
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รูปที่ 5: ความสัมพันธระหวางความเร็วลมกับความเร็วรอบของเครื่องกําเนิดไฟฟา 500 W
4.2. ผลการทดสอบหาแรงเคลื่อนไฟฟา กระแสไฟฟา และกําลังไฟฟา
จากการทดสอบหาแรงเคลื่อนไฟฟาของกังหันลมตอเขากับเครื่องกําเนิดไฟฟา 500 W พบวา แรงเคลื่อนไฟฟาที่ผลิตได ที่ความเร็วลมในชวง
1.1 - 5.0 m/s เมื่อมีโหลด 70 W และเมื่อเพิ่มโหลดจนถึง 420 W ไดคาแรงเคลื่อนไฟฟา 3.04 – 13.98 V และ 0.04 – 4.08 V ตามลําดับ แสดงดัง
รูปที่ 6
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รูปที่ 6: การเปลี่ยนแปลงแรงเคลื่อนไฟฟาของกังหันลมเทียบกับความเร็วลม
จากการทดสอบหากระแสไฟฟาของกังหันลมตอเขากับเครื่องกําเนิดไฟฟา 500 W พบวากระแสไฟฟาที่ผลิตได ที่ความเร็วลมในชวง 1.1 - 5.0
m/s เมื่อมีโหลด 70 W และเมื่อเพิ่มโหลดจนถึง 420 W ไดคากระแสไฟฟา 0.58 – 1.41 A และ 1.7 – 4.95 A ตามลําดับ แสดงดังรูปที่ 7
จากการทดสอบหากําลังไฟฟาของกังหันลมตอเขากับเครื่องกําเนิดไฟฟา 500 W พบวา กําลังไฟฟาที่ผลิตได ที่ความเร็วลมในชวง 1.1 - 5.0
m/s เมื่อมีโหลด 70 W และเมื่อเพิ่มโหลดจนถึง 420 W ไดคากําลังไฟฟา 1.8 – 19.7 W และ 0.69 – 20.2 W ตามลําดับ แสดงดังรูปที่ 8 และไดคา
กําลังไฟฟาเฉลี่ย 1.33 - 24.62 วัตต
กําลังไฟฟาที่ผลิตไดจากเครื่องกําเนิดไฟฟาเฉลี่ยนั้น จะเห็นไดวามีคานอยกวา 25 วัตต ที่ความเร็วลมประมาณ 5 m/s เมื่อเทียบกับงานวิจัยที่
ผานมาของ อุสาห บุญบํารุง [3] ที่ความเร็วลม 9 m/s กังหันลมผลิตไฟฟาได 180 W ซึ่งคณะผูวจิ ัยจะไดดําเนินการแกไขระบบการทดรอบและการ
สงถายกําลังจากกังหันใบผามาสูเครื่องกําเนิดไฟฟา ใหมีประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟามากขึ้น
จากกราฟรูปที่ 6 – 8 แสดงการเปลี่ยนแปลงแรงเคลื่อนไฟฟา กระแสไฟฟา และกําลังไฟฟา ตามลําดับนั้น เมื่อมีโหลด 70, 140, 210, 280,
350 และ 420 W จะเห็นไดวา โหลดที่เหมาะสมกับเครื่องกําเนิดกระแสไฟฟานี้ คือ 210 W ที่ใหกําลังไฟฟาสูงสุด
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กระแสไฟฟา (Amp)
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รูปที่ 7: การเปลี่ยนแปลงกระแสไฟฟาของกังหันลมเทียบกับความเร็วลม
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รูปที่ 8: การเปลี่ยนแปลงกําลังไฟฟาของกังหันลมเทียบกับความเร็วลม
5. สรุปผลการทดลอง
การศึกษาสมรรถนะของกังหันลมใบผาเพื่อการผลิตไฟฟา โดยสรางกังหันแบบใบผา จํานวน 12 ใบ ตอเขากับเครื่องผลิตกระแสไฟฟาขนาด
500 วัตต โดยทดสอบความเร็วลมกับความเร็วรอบของกังหันลม และทดสอบการผลิตกระแสไฟฟาโดยใชหลอดไฟฟากระแสตรงเปนโหลด พบวา
กังหันลมที่ไมมีโหลดหรือมีโหลดนอย กังหันลมจะเริ่มหมุนที่ความเร็วลม 1.1 เมตรตอวินาที ในกรณีที่กังหันลมที่ตอกับโหลดมาก กังหันลมจะเริ่มหมุน
ที่ความเร็วลม 2 เมตรตอวินาที จากการทดลองพบวา ในชวงที่ความเร็วลม ตั้งแต 1.1-5 เมตรตอวินาที เครื่องกําเนิดกระแสไฟฟามีความเร็วรอบอยู
ในชวง 50-180 รอบตอนาที ไดคากําลังไฟฟาเฉลี่ย 1.33 - 24.62 วัตต ผลลัพธของการทดลองนี้ใชสําหรับการพัฒนากังหันลมแบบใบผาผลิต
กระแสไฟฟาใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นตอไป
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อออกแบบรูปแบบใบพัดกังหันน้ําและเพื่อเปรียบเทียบความเร็วรอบการหมุนของใบพัดกังหันน้ําที่มีรูปแบบ
แตกตางกัน โดยศึกษาการหมุนของใบพัดแตละรูปแบบ ซึ่งมีเสนผานศูนยกลางของใบพัดเทากัน จากการศึกษาการหมุนรอบของใบพัดทั้ง 5 รูปแบบ
แลวนํามาเปรียบเทียบความเร็วรอบของการหมุนแตละชนิด พบวา ใบพัดที่ 1 เปนใบพัดแบบกึ่งเปด มีมีความโคงของใบพัดไปในทิศทางตามเข็ม
นาฬิกาใบพัดที่ 2 เปนใบพัดแบบปด มีความโคงของใบพัดไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกาใบพัดที่ 3 เปนใบพัดแบบเปด มีความโคงของใบพัดไปในทิศทาง
ตามเข็มนาฬิกาใบพัดที่ 4 เปนใบพัดแบบปด มีความโคงของใบพัดไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา และใบพัดที่ 5 เปนใบพัดแบบกึ่งเปด มีความโคงของ
ใบพัดไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกามีจํานวนรอบเฉลี่ย เปน 12.4 6.9 3.5 16.8 และ 11.0 รอบตอวินาที ตามลําดับ ที่ความเร็วน้ํา 1.419 เมตรตอ
วินาที ซึ่งใบพัดที่ 4 มีจํานวนรอบในการหมุนสูงสุดที่ 16.8 รอบตอวินาทีจากนั้นไดทําการทดลองหากระแสไฟฟาโดยแบงการทดลองออกเปน 2 สวน
โดยสวนแรกเปนการทดลองผลิตไฟฟาขณะที่ไมมีโหลด และสวนที่สองเปนการทดลองผลิตไฟฟาขณะที่มีโหลด โดยทดลองหาอัตราการไหลของน้ําจาก
การแบงชวงวาลวน้ําออกเปน 3 ชวง ที่อัตราการไหลของน้ํา 2.4 x 10-3 4.9 x 10-3 และ 5.4 x 10-3ลูกบาศกเมตรตอวินาที จะไดอัตราการไหลของน้ํา
ที่แตกตางกัน เพื่อหาความตางศักยไฟฟาและกระแสไฟฟาเฉลี่ย พบวาขณะไมมีโหลด ที่อัตราการไหลของน้ําสูงกวา 4.9 x 10-3ลูกบาศกเมตรตอวินาที
จะมีคากระแสไฟฟาลดลงโดยคาความตางศักยไฟฟาลดลงเล็กนอย สวนขณะที่มีโหลด คาความตางศักยไฟฟาจะมีคาเพิ่มขึ้นโดยคากระแสไฟฟาจะมี
คาคงที่
สําคัญ : ใบพัดกังหันน้ํา กังหันน้ําขนาดเล็ก กังหันน้ําผลิตไฟฟา ประปาหมูบาน
1.บทนํา
พลังงานเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาประเทศ ซึ่งพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ยูในปจจุบันเปนพลังงานที่ใชแลวหมดไป ในอนาคตจะ
ขาดแคลน และมีราคาสูงขึ้น อีกทั้งพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ทําใหเกิดแกสมลภาวะสาเหตุของภาวะโลกรอน พลังงานจากน้ําเปนแหลงพลังงานที่
สามารถนํ ามาพั ฒนาใชงานในระดั บครัว เรื อนไดจ ากพลั งงานศัก ยของน้ําของระบบประปาหมูบา น หรื อถั งเก็บ น้ํา สํา หรับ พืช สวนของเกษตรกร
คณะผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาดจิ๋ว ซึ่งอาศัยการไหลของน้ําในระบบทอจายน้ําที่ไหลมาหมุนกังหันน้ําแลวทําใหเกิดพลังงาน
ไฟฟา โดยไมสงผลกระทบตอการใชน้ําของชุมชน หรือเกษตรกร
กังหันน้ําขนาดจิ๋ว จะทํางานเมื่อมีการเปดใชนําที่ปลายสาย ความเร็วของน้ําในทอจะทําหนาที่หมุนใบพัดของกังหันที่ตออยูกับแกนหมุนของ
เครื่องกําเนิดไฟฟาขนาดเล็ก จะมีจุดเดนที่มีแหลงพลังงานน้ําตลอดทั้งป แตมีขอจํากัดดานขนาดของเครื่องกําเนิดไฟฟา ไมสามารถขยายขนาดใหผลิต
ไฟฟาสําหรับใชในครัวเรือนได ตางจากการผลิตไฟฟาจากแหลงลําหวยของหมูบานคีรีวงศ [1] ที่สามารถใชเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาดใหญขึ้นจนนํา
พลังงานไฟฟามาใชในครัวเรือนได แมวาจะใชเครื่องกําเนิดไฟฟาที่ดัดแปลงมาจากมอเตอรของเครื่องซักผา ทดสอบกับระดับน้ําที่ระดับความสูงของหัว
น้ําเทากับ 1.25 เมตร ไดความเร็วรอบของมอเตอร 650-760 รอบตอนาที มีกําลังไฟฟาอยูในชวง 800-1,000 วัตต ซึ่งกระแสไฟฟาที่ผลิตไดใชกับ
หลอดไฟฟาขนาด 40-60 วัตต โทรทัศนสีขนาด 85-100 วัตต พัดลมไฟฟาขนาด 45 วัตต และ อื่น ๆ ประมาณ 100 วัตต ได [2] การออกแบบและ
พัฒนากังหันน้ําขนาดเล็ก เพื่อผลิตไฟฟาจากการไหลของน้ําในทอ [3] ไดทําการทดสอบหาสมรรถนะของกังหันน้ําโดยเปดวาลวหัวฉีดที่ 20%-100%
พบวากังหันน้ําไดประสิทธิภาพการทํางานสูงสุด 38% ที่อัตราการไหล 1.53 ลิตรตอวินาที และเมื่อเพิ่มภาระทางดานออกของกําลังงานโดยใชหลอด
ไฟฟาขนาด 100 วัตต จํานวน 7 หลอด ที่เปอรเซ็นตการเปดหัวฉีด 20% จะใหกระแสไฟฟาสูงสุด 2.6 แอมแปร ที่ความเร็วรอบสูงสุด 1,347 รอบตอ
นาที และไดประสิทธิภาพสูงสุด 38% สวนการทดสอบหาพลังงาน และประสิทธิภาพของกังหันน้ําที่ความดันน้ํา 2 และ3 บาร เพื่อหาประสิทธิภาพ
สูงสุดของกังหันน้ําโดยการเพิ่มภาระดานออกโดยการเปดหลอดไฟ พบวาที่ความดัน 3 บาร จะใหประสิทธิภาพสูงสุด 24.2% ที่อัตราการไหล 2.42
ลิตรตอวินาที และความเร็วรอบสูงสุด 961 รอบตอนาทีไดกระแสไฟฟาสูงสุดที่ 2 แอมแปร แสดงใหเห็นวาการใชพลังงานศักยของน้ําจากถังเก็บ
น้ําประปาหมูบานหรือถังเก็บน้ําเพื่อการเกษตร สามารถนํามาผลิตไฟฟาในระดับที่สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง คณะผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการ
ออกแบบและพัฒนากังหันน้ําชนิดหอยโขงขนาดเล็ก ตอแกนหมุนกับเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาดจิ๋ว เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาใหสามารถนําไปใชจริง
ตอไป
2. กลศาสตรของไหลในทอ
น้ําเปนของไหลที่อัดตัวไมได โดยจะมีความดันที่จุด ๆ หนึ่งคงที่เสมอในทิศทางตั้งฉากกับผิวน้ํา ทําใหเกิดแรงสถิตของการไหล ตามกฎของ
ปาสคาล โดยปกติคาความดันของน้ําจะแปรผันตามความลึกที่วัดจากระดับผิวน้ํา เมื่อความลึกตางกัน ความดันของน้ําก็จะแตกตางกัน ทําใหเกิดการ
ไหลได 2 รูปแบบคือ การไหลแบบราบเรียบ กับการไหลแบบปนปวน สําหรับการไหลในทอแบบราบเรียบที่ทอมีขนาดพื้นที่หนาตัดเปน A1 และ A2
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น้ําจะเกิดการไหลดวยความเร็วเปน v1 และ v2 ตามลําดับกฎการอนุรักษมวลของของไหล จะไดวา อัตราการไหลเชิงมวลของน้ํา ( m ) ที่ไหลในทอจะ
มีคาคงที่ ตามสมการ


m = v1A1 = v2A2

เมื่อ เปนความหนาแนนของน้ํา (kg/m3) ดังนั้นการลดขนาดของทอใหเล็กลงจะเปนการเพิ่มความเร็วของน้ําในทอ ซึ่งจะสงผลตอการหมุนของ
ใบพัดกังหันน้ํา ใหเร็วขึ้นตามความเร็วของน้ําในทอที่เพิ่มขึ้น
พลังงานรวมของน้ําจากถังเก็บน้ํ าที่สูง H ที่ไหลในทอผานหนาตัด A1 และ A2 โดยมีพ ลังงานศักยและพลังงานจลนของน้ํา ถูกสงไปยั ง
สิ่งแวดลอมภายนอกที่ไปหมุนกังหันน้ํา (Etb) จะพิจารณาจากผลรวมของพลังงานจลนและพลังงานศักย ของน้ําในทอที่ทอมีระดับความสูง z1 และ z2
ตามกฎการอนุรักษพลังงาน เมื่อไมคิดแรงเสียดทานที่บริเวณปลายทอ จะไดวา
(H + ½ v12 + gz1) – Etb = (1/2v22 + gz2)
เมื่อ g เปนคาความเรงเนื่องจากแรงโนมถวง
การไหลของน้ําออกจากถังเก็บน้ําสูง H ,มายังกังหันน้ํา จะไดอัตราการไหลเชิงปริมาตร (Q) ดังสมการ


Q = m  A2


2 gH

และทําใหกังหันชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลาง มีการหมุนดวยจํานวนรอบตอนาที (N) เปนตามสมการ
Ns  N

Q
4

H3

โดย Ns เปนคาจําเพาะของกังหันน้ํา (สําหรับกังหันชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลาง Ns = 100 – 400)
3. การออกแบบและพัฒนาเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาดจิ๋ว
ปมหอยโขงชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลาง (รูปที่ 1) ขนาดเสนผาศูนยของทอ 3 นิ้ว ถูกนํามาดัดแปลงใหเปนกังหันน้ํา โดยใหใบพัดจํานวน 6
ใบยาว 13 เซนติเมตร วางใหหมุนทวนเข็มนาฬิกา ดังรูปที่ 2 และตอแกนหมุนของปมกับเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาดจิ๋ว เมื่อตอเขากับทอเก็บน้ํา ดังรูปที่
3 จะมีน้ํารั่วเพียงเล็กนอยในขณะกังหันทํางาน ในการเก็บขอมูลใชถังเก็บน้ําขนาดความจุ 4,000 ลิตร วางบนชั้นสูง 3 เมตร ปลอยน้ําใหไหลตามทอ
มายังปมหอยโขงที่ดัดแปลงเปนกังหันน้ํา ปรับอัตราการไหลของน้ําโดยใชวาลวน้ํา วัดอัตราการไหลของน้ําโดยจับเวลาที่น้ําเต็มกระบอกตวง และวัด
ความตางศักยไฟฟาและกระแสไฟฟาดวยมัลติมิเตอร
เสนผานศูนยกลางเล็ก 7 เซนติเมตร
แผ่นเหล็กหนา 0.3 เซนติเมตร
มี จํานวน 6 ใบพัด
ความยาวของใบพัด 13 เซนติเมตร
ลักษณะใบพัดหมุนทวนเข็มนาฬิกา

รูปที่ 1 ลักษณะการทํางานของปมหอยโขง
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รูปที่ 2 ลักษณะกังหันน้ําที่ดัดแปลงจากปมหอยโขงชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลาง

รูปที่ 3 การติดตั้งกังหันน้ําเขากับระบบประปาหมูบานเพื่อผลิตไฟฟา

จํานวนรอบเฉลี่ย(รอบตอวินาที)

4. ผลการวิจัย
จํานวนรอบของกังหันจะแปรผันตามความเร็วที่ไหลในทอ โดยมีคาความเร็วของน้ําเริ่มตนที่ 1.18 เมตรตอวินาที ถึง 1.42 เมตรตอวินาที และ
มีจํานวนรอบเฉลี่ยเริ่มตนที่ 14.6 รอบตอวินาที จํานวนรอบเฉลี่ยสูงสุดที่ 16.8 รอบตอวินาที ดังรูปที่ 4 เมื่อเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางอัตรา
การไหลของน้ํากับความตางศักยไฟฟา และกระแสไฟฟาเฉลี่ยขณะที่ไมมีโหลด จะเห็นวา ที่อัตราการไหลของน้ําเพิ่มขึ้น คาความตางศักยไฟฟาจะ
เพิ่มขึ้น ในขณะที่คากระแสไฟฟาคอนขางคงที่ แตถาอัตราการไหลของน้ําเพิ่มสูงกวา 4.9x10-3ลูกบาศกเมตรตอวินาที คาความตางศักยกลับลดลง ดัง
รูปที่ 5 เมื่อตอโหลด ที่เปนแบตเตอรีเขากับระบบผลิตไฟฟาจากกังหันน้ํา จะทําใหคาความตางศักยไฟฟาลดลง ใกลเคียงกับความตางศักยไฟฟาของ
แบตเตอรี่ และกระแสไฟฟามีคาคงที่ ดังรูปที่ 6
17
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ความเร็วของน้ํา(เมตรตอวินาที)

1.5

รูปที่ 4 ความสัมพันธของจํานวนรอบเฉลี่ยของกังหันน้ํา กับความเร็วของน้ําในทอ
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รูปที่ 5 ความสัมพันธระหวางอัตราการไหลของน้ํากับความตางศักยไฟฟา และกระแสไฟฟาเฉลี่ยขณะที่ไมมีโหลด

อัตราการไหลของน้ํา (ลูกบาศกเมตรตอวินาที)

รูปที่ 6 ความสัมพันธระหวางอัตราการไหลของน้ํากับความตางศักยไฟฟาเฉลี่ย และกระแสไฟฟาเฉลี่ยขณะที่มีโหลด
5. สรุปผลการวิจัย
การนําพลังงานเหลือทิ้งจากถังเก็บน้ําของเกษตรกรไปหมุนกังหันน้ําขนาดเล็กที่ดัดแปลงจากปมน้ํารูปหอยโขงขนาดทอ 3 นิ้ว ลักษณะใบพัด
แบบปดมีจํานวน 6 ใบพัด ตอกับถังเก็บน้ํา 4,000 ลิตร สูง 3 เมตร ไดความตางศักยไฟฟา และกระแสไฟฟาเฉลี่ยในขณะที่ไมมีโหลด ที่อัตราการไหล
ของน้ําระหวาง 2.4x10-3 ถึง5.4x10-3 ลูกบาศกเมตรตอวินาที และนํามาเปรียบเทียบความสัมพันธ จะเห็นวากระแสไฟฟาเมื่ออัตราการไหลของน้ําสูง
กวา 4.9x10-3 ลูกบาศกเมตรตอวินาที จะมีคาลดลง โดยความตางศักยไฟฟาจะมีคาลดลงเล็กนอย และในขณะที่มีโหลด ที่อัตราการไหลของน้ํา
ระหวาง 2.4x10-3 ถึง 5.4x10-3 ลูกบาศกเมตรตอวินาที นํามาเปรียบเทียบความสัมพันธ จะเห็นวา มีความตางศักยไฟฟาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และ
กระแสไฟฟาเฉลี่ยคงที่ จะเห็นวาการทํางานของกังหันผลิตไฟฟา เมื่อความเร็วของน้ําเพิ่มขึ้น จํานวนรอบของการหมุนจะเพิ่มขึ้น โดยที่อัตราการไหล
ของน้ํา 4.9x10-3 ลูกบาศกเมตรตอวินาที จะใหคาความตางศักยไฟฟา และกระแสไฟฟามากที่สุด
6. อภิปรายผลการวิจัย
เมื่อพิจารณาอัตราการไหลของน้ํา ความตางศักยไฟฟา และกระแสไฟฟาของเจนเนอเรเตอร ซึ่งปรับอัตราการไหลจากการเปดวาลวน้ําที่
แตกตางกัน พบวาในขณะที่ไมมีโหลดไฟฟา กับขณะมีโหลดไฟฟา คาความตางศักยไฟฟา และกระไฟฟา จะมีแนวโนมการเพิ่มขึ้นไมไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยขณะไมมีโหลด ที่อัตราการไหลสูงวา 4.9x10-3ลูกบาศกเมตรตอวินาทีความตางศักยไฟฟาจะลดลง แตขณะมีโหลดไฟฟา คาความตาง
ศักยไฟฟาเพิ่มขึ้น
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alRerRRKiT{kufIbk^GbkJHgJebVTmySqGRjQggGRk^rbak B sai B fk_vX^mYaT{kufs`JQjVv\\kaQaJ QjJuV`qXTmy  NnyJrXVGk`aQ`iQjW
s`JQjVv\\kQb_Gk`IbWIp^^p^KpQMVbVHgJvT`lerRg`

3@,)>E `qXIaoyV G`ise saiG{kajJv\\k HgJ^grRg`rfVmy_bV{kTmyuM
 "<399"B++
Gk`e`kJ`iWWIbWIp^G{kajJv\\kRk^]k`itfaQe{kf`jW^grRg`r\erQm_brXVQjJWagGvQgisG`^uV`qXTmy 

3@,)>E

WagGvQgisG`^Gk`T{kJkVHgJ`iWW

 bJK`R`bKKjW^p^r\es`JQjV bJK`R`bKKjW^p^r\es`JQjVKiuMbJK`sWJ`iQjWs`JQjVQb_RjbRkVTkVKkG`iQjWs`JQjV  tbaTuf
rfaogs`JQjVejOOkP`qXIaoyVvNVX`i^kP  tbaTXgVrHkeqggXsg^X $% QjJuV`qXTmy  NnyJrXVbJK`rX`m_WrTm_WejOOkP T{kufvQrgkT[pRrXV
ejOOkP`qXIaoyVemyrfamy_^ NnyJHgWHkHnzVHgJejOOkPKirXVKpQr`ly^RVHgJs`JQjVGgVV{kvXrX`m_WrTm_W^p^GjWG`iseRgvX

3@,)>E

bJK`R`bKKjW^p^r\eHgJs`JQjV
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  bJK`R`bKKjW^p^r\eG`ise bJK`R`bKKjW^p^r\eHgJG`iseKiuMf^gsXaJG`ise + R`bKKjWG`iseTmyKk_ufsGtfaQsabXgV
ejOOkPTmyvQKkGf^gsXaJG`iseeqbJ`uV`qXTmy  r[oygrXamy_VufrXVs`JQjVsaivQrgkT[pRrXV`qXIaoyVemyrfamy_^r[oygV{kvXrX`m_WrTm_W^p^GjW rgkT[pR
s`JQjVv\\kKkG`qXTmy 

3@,)>E

bJK`R`bKKjW^p^G`ise

  bJK`R`bKKjW^p^RkJr\e Gk`R`bKKjW^p^RkJr\erXVGk`V{kejOOkPrgkT[pRbJK`R`bKKjW^p^r\es`JQjVsaiG`ise^kfk^p^RkJr\e
r[oygV{kvXeqGk`I{kVbPfkIkRjbX`iGgWG{kajJv\\kNnyJKirXVRjbWgGeSkViHgJ^grRg`bkg_quVe]kbi^mtfaQf`ogv^^mtfaQGk`R`bKKjW^p^RkJ
r\eHgJs`JQjVsaiG`ise Qb_Gk`V{kejOOkPrgkT[pRKkGbJK`R`bKKjW^p^r\es`JQjVsairgkT[pRbJK`R`bKKjW^p^r\eG`iseXgVrHkeqbJK`
.&)!+ TjzJVmzbJK``b^HgJGk`R`bKKjW^p^RkJr\eQjJseQJuV`qXTmy 

3@,)>E  bJK`R`bKKjW^p^RkJr\e
fkGuMggeNlataetIXbjQejOOkPaqGIaoyVHgJs`JQjVsaiG`iseGgVrHkbJK`R`bKKjW^p^RkJr\e KivQejOOkPaqGIaoyVHgJs`JQjVsai
G`ise NnyJ^p^r\eHgJG`iseKiakfajJs`JQjV QjJseQJuV`qXTmy  saifkGbjQejOOkPrgkT[pRHgJbJK`R`bKKjW^p^RkJr\eGxKivQejOOkPaqGIaoyV
emyrfamy_^QjJseQJuV`qXTmy  tQ_Ibk^GbkJHgJejOOkP[jaeQkVWbGKirXV`i_irbakHgJ^p^r\es`JQjVsaiG`iseT{k^p^RkJGjVRk^`i_irbakTmy
R`bKKjWvQ

3@,)>E  `qXIaoyVglV[pRHgJbJK`R`bKKjW^p^r\es`JQjVsaiG`ise
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3@,)>E  `qXIaoyVejOOkPrgkT[pRKkG .&)!+
KkG`qXTmy  Ibk^GbkJIkWbGHgJejOOkPtQ_r`ly^KkGHgWHkHnzVvX_jJHgWHkaJHgJejOOkPIog`i_irbak^p^RkJr\eHgJs`JQjVsaiG`ise
NnyJek^k`SrXamy_V`i_irbakufg_quV`qXsWWTkJ^p^v\\kvQQjJe^Gk`Tmy  
θ

=

2π T
20ms

rad



r^oyg
θ
T

Iog ^p^gJckr`rQm_V
Iog`i_irbak^p^RkJr\efVb_^laalblVkTm
saiek^k`SfkRjbX`iGgWG{kajJvQKkGe^Gk`Tmy 
PF

= cosθ



  bJK``iWWIbWIp^ Gk`R`bKegWe]kbiGk`T{kJkVHgJ^grRg` bkg_quVe]kbi^m tfaQf`ogv^ ^mtfaQKiuMv^tI`IgVtT`arag` rWg`
'#   rXVRjbX`i^baYatQ_Ki`jWejOOkPglV[pRKkGbJK`R`bKKjW^p^RkJr\e NnyJuMHgWejOOkPHkHnzVrXVKpQr`ly^HgJ^p^RkJr\esaiuMHgWHk
aJHgJejOOkPrXVKpQelzVepQHgJ^p^RkJr\etQ_uMGk`glVrRg``jXRHgJvTr^g`NnyJrXV`mKlerRg`]k_uVHgJv^tI`IgVtT`arag`T{kfVkfVkVjWrbakuf
vQ^krXVIk  r[oygV{k^kuMrXVrbakI{kVbPfkIkr`rQm_VNnyJrXV^p^RkJr\eQjJe^Gk`Tmy   sabV{kvXI{kVbPfkIkRjbX`iGgWG{kajJQjJe^Gk`Tmy  r[oyg
V{kvXfke]kbiGk`T{kJkVHgJ^grRg`bkg_quVe]kbi^mtfaQf`ogv^^mtfaQ fkGIkRjbX`iGgWG{kajJ^mIkRy{kGbkTmyG{kfVQseQJbk^grRg`v^^mtfaQGxKi
IbWIp^uf tNalRerRRaQs`JQjVv\\kaJX`i^kP   r[oygX`if_jQ[ajJJkVv\\ksaifkGRjbX`iGgWG{kajJ^mIkeqJHnzVseQJbk^mtfaQrHk^kf`ogg_qu V
e]kbi^mtfaQ v^tI`IgVtT`arag`GxKiIbWIp^uftNalRerRRX`jWs`JQjVufeqJHnzVRk^XGRlr[oygHjWtfaQufrRx^G{kajJ NnyJuVebVHgJGk`IbWIp^s`JQjVTmy
Kk_sG^grRg`KiuM[g`R  HgJv^tI`IgVtT`arag`G{kfVQIks`JQjVYkVRjbsXaJQlKlRgarXVgVkagG    r[oygV{k`iQjWs`JQjVrgkT[pR |
tbaT vXIbWIp^tNalRerRRNnyJT{kfVkTmyIbWIp^X`l^kPs`JQjVv\\kHVkQ  tbaTufsG^grRg`QjJuV`qXTmy 

3@,)>E  bJK`Gk`IbWIp^`iQjWs`JQjVv\\k
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KkG`qXTmy  uMGk`X`jWaQ`iQjWs`JQjVHgJtNalRerRRr[oygaQG`isef`ogG{kajJv\\kTmyKk_uf^grRg`HPiv^^mtfaQVjzVKiX`jWaQ`iQjW
s`JQjVaJ^krTkuQKnJKiv^T{kuf^grRg`eqOrem_Ibk^r`xbrQl^T{kvQtQ_Gk`X`jWRjzJQb_Ibk^RkVTkVX`jWIk ,) tQ_Gk`X`jWIkufTQegW^grRg`
g_quVe]kbi^mtfaQejJrGRfagQ $ ebkJ saiT{kGk`V{ktfaQggGf`oguf^grRg`g_quVe]kbiv^^mtfaQ fagQ $ KiebkJ sabT{kGk`
X`jWIk ,) KiT{kuftNalRerRRaQ`iQjWs`JQjVv\\kTmyKk_sG^grRg`aJKVSnJKpQGgVTmy^grRg`KieqOrem_Ibk^r`xbrQl^GxKirXVKpQf`og`iQjW
s`JQjVv\\kTmyaQaJ r[oygKk_uf^grRg`HPiv^^mtfaQVjyVrgJ
 "<3)'79+
Gk`TQegWGk`aQ`iQjWs`JQjVv\\kHPi^grRg`v^^mtfaQVmzvQuM^grRg`rI`oygJrKm_ NnyJrXV^grRg`HVkQ "' [lGjQs`JQjV  tbaT
G`iseHPiv^^mtfaQ^mHVkQ  sg^XrXVGk`TQegWuVHPiTmyv^^mtfaQr[oygfkIks`JQjVRy{kepQTmy^grRg`ek^k`ST{kJkVvQtQ_v^eqOrem_Ibk^r`xb
tQ_v^^mYaRgGk`eRk`TsaiGk`T{kJkVHgJ^grRg`HPiv^^mtfaQ NnyJvQ YaGk`TQagJQjJRk`kJTmy KirfxVvQbkr^oygaQ`iQjWs`JQjVTmyKk_sG
^grRg`aJ KiT{kufG`isesaiG{kajJv\\kTjzJ ' - ( ,2@ aQaJQb_ ebVIkRjbX`iGgWG{kajJf`ogr[krbg`s\IrRg` saiIbk^r`xb`gW^mGk`
rXamy_VsXaJVg_^kG KkGGk`TQegWaQs`JQjVv\\kvQraogG`iQjWGk`aQs`JQjVv\\kaJ    IogTmy`iQjWs`JQjV  , ^grRg`_jJIJek^k`S
T{kJkVvQXGRlIkG`iseaQaJ   sg^X saiIkG{kajJv\\kaQaJQjJHg^qauVRk`kJTmy QjJ VjzVe{kf`jW^grRg` TmyuMTQegWVmzKnJuM` iQjW
s`JQjVv\\k  tbaTrXV`iQjWs`JQjVTmyKiKk_ufsG^grRg`HPiv^^mtfaQ TjzJVmzuVGk`TQagJfkGaQs`JQjVv\\kaJgmGRgvXG`iseKiGxKiaQ
Rk^sRKi^mufIbk^r`xb`gWaQaJvXQb_

3@,)>E  rI`oygJrKm_HjWQb_^grRg` r\e  tbaT HVkQ "'
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(<3<%)>E

e]kbiGk`aQs`JQjV^grRg`




 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
































 















 















(<3<%)>E rX`m_WrTm_WGk`uM[ajJJkVv\\kHgJ^grRg``ifbkJv^RggpXG`PIbWIp^GjWRggpXG`PIbWIp^uVe]kbiTmyv^^mtfaQ
"<3)'79+
v^RggpXG`PIbWIp^
RggpXG`PIbWIp^
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!
 

!




 


 
 









 



 



NnyJek^k`SI{kVbPfkIkGk`aQG{kajJv\\kvQKkGe^Gk`
% Prd =

Pafter
Pbefore

Pbefore  Pafter
x100
Pbefore



G{kajJv\\kG`PmuMgpXG`PIbWIp^]k`itfaQ
G{kajJv\\kG`Pmv^RggpXG`PIbWIp^HPiv^^mtfaQ

KkGRk`kJTmy  KirfxVbkG`Pmv^vQIbWIp^s`JQjVv\\kHPi^grRg`v^^mtfaQKiuMs`JQjVv\\kHVkQ  tbaTsaiuMG`ise   sg^X
sRfkGuMgpXG`PIbWIp^s`JQjVv\\kHPiv^^mtfaQKiaQ`iQjWs`JQjVv\\kaJ   Tmy`iQjWs`JQjV  tbaT T{kufG`iseaQaJKkG  sg^X
rXV   sg^X saiG{kajJv\\kGxaQaJQjJHg^qauVRk`kJ tQ_Ibk^r`xbv^vQaQ^kGVjGKVrem_Ibk^r`xbNnyJT{kufrGlQGk`X`if_jQG{kajJv\\kTmyKiKk_
ufsG^grRg`vQSnJX`i^kP   

3@,)>E

G
H
G ejOOkP`qXIaoyVs`JQjVTmyRGI`g^^grRg`HPiaQs`JQjV sai H HVkQHgJs`JQjVsaiG`iseMbJKjJfbiHPiv^^mtfaQsai^mtfaQ

 73?,
Gk`aQs`JQjVv\\kHgJ^grRg`HPiv^^mtfaQQb_blUmGk`X`jW^p^r\eufs`JQjVaQaJX`i^kP   KiT{kufek^k`SaQG`iseaJvQ 
rXVYaufek^k`SX`if_jQG{kajJv\\kvQ^kG_lyJHmzVSnJGbk   tQ_`iQjWs`JQjVv\\kTmyaQ^kg_quV`iQjWTmyv^T{kuf^grRg`rem_Ibk^r`xb RV NnyJ
ek^k`SX`j W Rjz J `iQj W s`JQj V v\\ k vQ R k^Ibk^rf^kie^HgJ^grRg` sR a iRj b T{ k uf e iQbGuVGk`V{ k vXuM J kVsaifkGr^oy g ^m t faQrH k ^k
v^tI`IgVtT`arag`GxR`bKegWGk`^mtfaQvQKkGIkRjbX`iGgWG{kajJTmysX`rXamy_VRk^e]kbitfaQsaiKir[ly^`iQjWs`JQjVufg_quV`iQjWuMJkV
XGRlr[oyguMe{kf`jWGk`HjWtfaQ tQ_ejOOkPHgJs`JQjVsaiG`iseTmyRGI`g^^grRg`QjJseQJuV`qXTmy NnyJv^T{kufrGlQGk`f_pQHgJ^grRg`G`Pm
uMJkVTjybvXfkG^mGk`Xag_uf^grRg`g_quVe]kbiv^^mtfaQrXV`i_irbakVkVHnzV `iWWGk`aQs`JQjVv\\kHPiv^^mtfaQKiMb_ufek^k`S
X`if_jQG{kajJv\\kvQ^kGHmzV gmGTjzJ`iWWVmz_jJT{kufHPir`ly^rQlV^grRg`v^GgufrGlQGk`G`iMkGHgJG`iseT{kufGk`r`ly^rQlV^grRg`rXVvXg_kJ
Vly^VbavQgmGQb_
 "=((="331,3:"<6
HgHgWIpPIPiblcbG``^ckeR` ^T` c`mblMj_saiekHkblcbG``^v\\kTmyufGk`gVprI`kifrI`oygJ^ogsaieSkVTmyTQagJ
 A9"7<39I<%9=%
0 1 Mj__JIsGb^JIa V]jT`bjKVrT[lVT` ~glraxGT`gVlGeG{kajJ bJK`IgVrbg`rRg`~ eGk_WpI G`pJrT[h [ c 
01 vT_saVQglVQjeR`mzQgTIg^ }X`ielTUl]k[TmyvQKkGGk`I{kVbP]k`iHgJ^grRg`~ 9BB? EEE B92:;2=5:=5CAB@F 4><  sfaJTmy^k
9BB? EEE B92:;2=5:=5CAB@F 4>< 8C@C D:6E ?9?:5 A64B:>=@4>C=B/ eoWIV r^oyg  ^I 
01 Gk`v\\ksfJX`irTcvT_ }gpXG`PIbWIp^]k`iuMJkV^grRg`~ 9BB? EEE 5656 8> B9 sfaJTmy^k
9BB? EEE 5656 8> B9 39@5 >;5 52B26=6@8F >4=6@8F 6=6@8F A2D:=8 B649=>8F 9B< eoWIV r^oyg  GI 
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การผลิตไฟฟาจากการระบายอากาศของคอมเพรสเซอรเครื่องปรับอากาศดวยกังหันลมขนาดจิ๋ว
Electrical Production from the Wasted Air Releasing of the Compressor Air Condition by a Micro Wind Turbine
ชัยพัฒน นนทจันทร1 สุรพงษ แกวเกษศรี1 และสุรจิตร พระเมือง2*
1

2

สาขาวิชาฟสิกส คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย อ.เมือง จ.เลย 42000
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บทคัดยอ
การผลิตไฟฟาจากกังหันรับลมระบายความรอนของเครื่องปรับอากาศ เพื่อหาความสัมพันธของการผลิตไฟฟาของกังหันรับลมระบายความ
ร อ นของคอมเพรสเซอร เ ครื่ อ งปรั บ อากาศผลิ ต ไฟฟ า กั บ สภาพภู มิ อ ากาศของแต ล ะฤดู โดยศึ ก ษาข อ มู ล การทํ า งานของคอมเพรสเซอร
เครื่องปรับอากาศ อุณหภูมิที่ตั้งคาเครื่องปรับอากาศ อุณหภูมิภายในหอง อุณหภูมินอกหอง ชวงเวลาแบงการวัดเปนฤดูกาล ชวงฤดูฝน ชวงฤดูหนาว
ชวงฤดูรอน โดยเลือกใชกังหันที่โครงทําจากทอ PVC ใบพัดทําจากอลูมิเนียม หนา 0.5 มิลิเมตร กวาง 9 เซนติเมตร ยาว 25 เซนติเมตร จํานวน 3
ใบพัด ติดตั้งหางจากเครื่องระบายความรอนของเครื่องปรับอากาศ 10 เซนติเมตร ความเร็วลมเฉลี่ย 6 เมตรตอวินาที ความเร็วการหมุนของกังหัน
เฉลี่ย 795 รอบตอนาที สุมเก็บขอมูลเดือนละ 2 ครั้ง แลวหาคาเฉลี่ย เมื่อนําไปผลิตไฟฟาจะไดความตางศักยไฟฟาเฉลี่ย 42.28 โวลต กระแสเฉลี่ย
0.81 แอมแปร ใชชารจแบตเตอรี่ชนิดเปยกขนาดความตางศักยไฟฟา 12 โวลต กระแส 5 แอมแปรตอชั่วโมง เต็มในเวลา 6 ชั่วโมง โดยคอมเพรสเซอร
ทํางานอยูตลอดเวลาการผลิตไฟฟา แลวนําแบตเตอรี่มาตอเขากับวงจรควบคุมการชารจโทรศัพท โดยปลอยความตางศักยไฟฟาที่ 5 โวลต กระแสที่
0.1 แอมแปร สามารถชารจกับอุปกรณโทรศัพทมือถือที่มีหัวชารจแบบยูเอสบี (USB) ได
คําสําคัญ: ผลิตไฟฟาจากการระบายอากาศทิ้ง คอมเพรสเซอรเครื่องปรับอากาศ กังหันลมขนาดจิ๋ว
1.บทนํา
เนื่องจากพลังงานลมมีอยูโดยทั่วไป เปนพลังงานที่สะอาดสงผลตอสภาพแวดลอมนอยมาก และปจจุบันไดมีการใชประโยชนจากพลังงานลม
เพื่อผลิตพลังงานไฟฟา มีการพัฒนาเทคโนโลยีกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟาในเชิงพาณิชย ซึ่งกังหันลมขนาดใหญสามารถผลิตไฟฟาได 4-5 เมกะวัตต และ
นับวันจะยิ่งไดรับการพัฒนาใหมีขนาดใหญขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น สําหรับประเทศไทยการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางดานพลังงานลมยังมี
คอนขางนอย เปนเพราะศักยภาพพลังงานลมในประเทศไทยไมสูงมากนัก อัตราเร็วของลมสามารถใชในการผลิตไฟฟาในระดับกิโลวัตตไดเทานั้น [1]
ซึ่งการพัฒนากังหันลมแนวตั้งที่สามารถปรับองศาของกังหันใหรับลมได อาจเปนเทคนิคในการผลิตไฟฟาในระดับอุตสาหกรรม หรือในทางเกษตรกรรม
ได [2] อยางไรก็ตาม กังหันลมผลิตไฟฟาขนาดเล็ก จึงเปนทิศทางของการพัฒนาพลังงานลมมาใชเพื่อผลิตไฟฟาสําหรับประเทศไทยที่มีศักยภาพทาง
ลมคอนขางต่ํา การสรางแบบจําลองกังหันลมผลิตไฟฟาขนาดจิ๋ว ในชวงกําลังไฟฟา 8.6 – 250 มิลลิวัตต ทดลองนําไปใชกับหลอด LED จํานวน 7
หลอดใหแสงสวางได โดยกังหันลมมีประสิทธิภาพประมาณ 9% [3] ซึ่งการออกแบบใบพัด (Blade) เปนปจจัยสําคัญในการนําพลังงานลมมาผลิตไฟฟา
สําหรับประเทศที่มีความเร็วลมต่ําๆ [4] การออกแบบกังหันลมผลิตไฟฟาที่ทํางานขณะความเร็วลมต่ําๆ โดยสวาง ชาติทอง และวิรชัย โรยนรินทร [5]
ออกแบบใหโคนใบพัดมีมุมบิด 8 องศา และปลายใบบิดทํามุม 2 องศา ทําใหกังหันลมขนาด 20 กิโลวัตต เริ่มทํางานไดตั้งแต 2.5 เมตรตอวินาทีขึ้นไป
จากสภาวะโลกรอน ทําใหมีการเปดใชเครื่องปรับอากาศมากขึ้น สงผลตอความตองการพลังงานไฟฟามากยิ่งขึ้น ซึ่งพลังงานลมจากระบาย
ความรอนของคอมเพรสเซอรเครื่องปรับอากาศที่คิดวาไมมีประโยชนนั้น สามารถนํามาพัฒนาใหเกิดประโยชนไดโดยใชพลังงานลมจากการระบาย
ความรอนของคอมเพรสเซอรมาหมุนกังหันลมขนาดจิ๋ว สําหรับผลิตผลิตไฟฟา โดยไมสงผลกระทบตอการทํางานของเครื่องปรับอากาศ การวิจัยนี้จึง
สนใจศึกษาการทํางานของคอมเพรสเซอรในสภาพภูมิอากาศตางๆกัน เพื่อนําพลังงานลมระบายความรอนของคอมเพรสเซอรมาผลิตกระแสไฟฟา โดย
ใชวัสดุที่หาไดงาย มีราคาถูก ขนาดเล็ก เหมาะสมกับความเร็วลมคอมเพรสเซอรที่ไมสูงมาก โดยหาความสัมพันธของการผลิตไฟฟาของกังหันรับลม
ระบายความร อนของคอมเพรสเซอรเครื่ องปรับ อากาศ กับสภาพภูมิ อากาศของแต ละฤดู และทดลองวั ดพลังงานไฟฟาที่ผลิ ตได เพื่อนําไปประจุ
แบตเตอรี่ขนาดเล็ก สําหรับการใชงานในระบบสํารองไฟ หรือโทรศัพทมือถือตอไปในอนาคต
2. กังหันลมผลิตไฟฟา
หลักการทํางานของกังหันลมผลิตไฟฟา เปนการเปลี่ยนพลังงานกล ที่ไดจากการหมุนใบพัดเมื่อมีลมมาประทะกับใบพัด ไปเปนพลังงานไฟฟา
จากการเหนี่ ยวนํ าไฟฟา โดยใชไ ดนาโม ซึ่งจะเรี ยกว าเจนเนอเรเตอร โดยเครื่ องกํ าเนิ ดไฟฟาจะเชื่ อมต ออยู กับแกนหมุนของกั งหัน ลม แลว จา ย
กระแสไฟฟาผานระบบควบคุมไฟฟา และเขาสูระบบสายสงตอไป หรือจายใหกับอุปกรณไฟฟา ไดโดยตรง หรือการประจุเก็บไวในแบตเตอรี่ สําหรับ
การใชงานตอไป
รูปแบบของกังหันลมผลิตกระแสไฟฟา แบงตามลักษณะการวางของเพลาแกนหมุน จะแบงเปนชนิดแกนตั้ง และชนิดแกนนอน กังหันลมชนิด
แกนตั้ง เปนกังหันลมที่มีแกนหมุนและใบพัดตั้งฉาก กับการเคลื่อนที่ของลมในแนวราบทําใหสามารถรับลมไดทุกทิศทาง กังหันลมแบบแกนตั้งมี
ประสิทธิภาพในการ เปลี่ยนพลังงานต่ํา มีขอจํากัดในการขยายใหมีขนาดใหญและการยกชุดใบพัดเพื่อรับแรงลม (รูปที่ 1 ก) สวนกังหันลมชนิดแกน
นอน เปนกังหันลมที่มีแกนหมุนขนานกับ ทิศทางของลมโดยมีใบพัดเปนตัวตั้งฉากรับแรงลม มีอุปกรณควบคุมกังหันใหหันไปตามทิศทางของกระแสลม
เรียกวา หางเสือ และมีอุปกรณปองกันกังหันชํารุดเสียหายขณะเกิดลมพัดแรง (รูปที่ 1 ข)
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รูปที่ 1 ก กังหันลมผลิตไฟฟาชนิดแกนตั้ง และ ข กังหันลมผลิตไฟฟาชนิดแกนนอน [6]
สวนประกอบสําคัญๆ ของระบบกังหันลมทั่วๆ ไปอาจแบงไดดังนี้ [6]
1. ใบพัด เปนตัวรับพลังลมและเปลี่ยนใหเปนพลังงานกล ซึ่งยึดติดกับชุดแกนหมุนและสงแรงจากแกนหมุน ไปยังเพลาแกนหมุน
2. เพลาแกนหมุน ซึ่งรับแรงจากแกนหมุนใบพัด และสงผานระบบกําลัง เพื่อหมุนและปนเครื่องกําเนิด ไฟฟา
3. หองสงกําลัง ซึ่งเปนระบบปรับเปลี่ยนและควบคุมความเร็วในการหมุน ระหวางเพลาแกนหมุนกับเพลา ของเคริ่องกําเนิดไฟฟา
4. หองเครื่อง ซึ่งมีขนาดใหญและมีความสําคัญตอกังหันลม ใชบรรจุระบบตางๆ ของกังหันลม เชน ระบบ เกียร เครื่องกําเนิดไฟฟา เบรก
และระบบควบคุม
5. เครื่องกําเนิดไฟฟา ทําหนาที่เปลี่ยนพลังงานกลเปนพลังงานไฟฟา
6. ระบบควบคุมไฟฟา ซึ่งใชระบบคอมพิวเตอรเปนตัวควบคุมการทํางาน และจายกระแสไฟฟาเขาสู ระบบ
7. ระบบเบรค เปนระบบกลไกเพื่อใชควบคุมการหยุดหมุนของใบพัดและเพลาแกนหมุนของกังหัน เมื่อ ไดรับความเร็วลม เกินความสามารถ
ของกังหัน ที่จะรับได และในระหวางการซอมบํารุงรักษา
8. แกนคอหมุนรับทิศทางลม เปนตัวควบคุมการหมุนหองเครื่อง เพื่อใหใบพัดรับทิศทางลมโดยระบบ อิเลคทรอนิคส ที่เชื่อมตอใหมี
ความสัมพันธ กับหางเสือรับทิศทางลมที่อยูดานบนของเครื่อง
9. เครื่องวัดความเร็วลมและทิศทางลม ซึ่งเชื่อมตอสายสัญญาณเขาสูระบบคอมพิวเตอร เพื่อเปนตัว ชี้ขนาดของความเร็วและทิศทางของ
ลม เพื่อที่คอมพิวเตอรจะไดควบคุมกลไกอื่นๆ ไดถูกตอง
10. เสากังหันลม เปนตัวแบกรับสวนที่เปนตัวเครื่องที่อยูขางบน ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 สวนประกอบสําคัญของกังหันลมผลิตไฟฟา [6]
3. วิธีดําเนินการวิจัย
กังหันลมขนาดจิ๋วชนิดแกนนอน 3 ใบพัดดัดแปลงจากทอพีวีซี ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3 นิ้ว จากโคนถึงปลายยาว 25 เซนติเมตร โคนใบพัด
กวาง 9 เซนติเมตร ปลาย 2.5 เซนติเมตร อาศัยความโคงของทอโดยไมบิดมุมที่ปลาย ดุมใบพัดทําจากอะคริลิก ติดกับเจนเนอเรเตอรขนาด 28 วัตต
แรงดัน 12 โวลต กระแส 10 มิลลิแอมป วางหางจากพัดลมระบายความรอนของเครื่องปรับอากาศ 10 เซนติเมตร (รูปที่ 3) วัดความเร็วรอบของ
กังหันดวยเครื่อง Tachometer DT-2234 วัดความเร็วลมดวยเครื่อง Anemometer วัดอุณหภูมิอากาศดวย Digital Thermometer และวัดความ
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ตางศักย ไฟฟา กระแสไฟฟาดว ยเครื่อง Digital Multimeter เก็ บขอมูลเปนชวงๆ ตามฤดูกาล ภายใตส ภาพภูมิ อากาศของจังหวัดเลย ระหวา ง
ธันวาคม 2555 – มิถุนายน 2556

รูปที่ 3 รูปรางใบพัดที่ทําจากทอพีวีซี และการติดตั้งกังหันผลิตไฟฟาที่ดานหลังคอมเพลสเซอรเครื่องปรับอากาศ
4. ผลการวิเคราะหการทํางานของคอมเพรสเซอรเครื่องปรับอากาศ และการผลิตไฟฟาของกังหันลมขนาดจิ๋ว
4.1 การทํางานของคอมเพรสเซอรเครื่องปรับอากาศ จากการสุมวัดระยะเวลาที่คอมเพรสเซอรทํางาน ของชวงเวลาราชการ 07:00-17:00 น.
ในสภาพภูมิอากาศของฤดูรอน ฤดูฝน และฤดูหนาว ของจังหวัดเลย ในปพ.ศ. 2555 ซึ่งตั้งอุณหภูมิของเครื่อ งปรับอากาศในหองไวที่ 25 องศา
เซลเซียส ในขณะอุณหภูมิเฉลี่ยภายนอกหองจะเปลี่ยนแปลงตามเวลาและฤดูกาลดังนี้คือ ฤดูรอน อุณหภูมิภายนอกเฉลี่ย 33.9 องศาเซลเซียส ฤดูฝน
อุณหภูมิภายอกเฉลี่ย -31 องศาเซลเซียส และฤดูหนาว อุณหภูมิภายนอกเฉลี่ย 25 องศาเซลเซียส หองที่ทําการทดลองเปนหองพักอาจารยสาขาวิชา
ฟสิกส มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่เครื่องปรับอากาศมีอายุการใชงานมากกวา 7 ป คอมเพรสเซอรทํางานทําใหมีคาความเร็วลมคงที่เทากับ 6 เมตรตอ
วินาที จะไดความสัมพันธของระยะเวลาการทํางานของคอมเพสเซอร กับอุณหภูมิของอากาศภายในและภายนอกหอง ดังแสดงในรูปที่ 4
80

เวลาที่
คอมเพรสเซอร
ทํางาน (นาที/
ชั่วโมง)
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ฤดูฝน

44

40

42
20

40
38

0
30

60

90

ความตางศักย (โวลต)

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

รูปที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบระยะเวลาทํางานของคอมเพรสเซอรเครื่องปรับอากาศเฉลี่ยตอชั่วโมง ของชวงเวลาทํางานในเวลาราชการ ตลอดทั้งป
การติดตั้งกังหันลมขนาดจิ๋วที่ระยะหาง 10 เซนติเมตร พบวาไมเกิดกระแสลมตีกลับไปยังคอมเพรสเซอรเครื่องปรับอากาศ ที่จะสงผลตอการ
ทํางานของคอมเพรสเซอร เนื่องจากขนาดเสน ผาศู นยก ลางของใบพัด กังหัน ลม เล็ก กวาขนาดเสน ผาศูน ยกลางของพัด ลมระบายความรอ นของ
คอมเพรสเซอรเครื่องปรับอากาศ
4.2 การผลิตไฟฟาจากกังหันลมขนาดจิ๋ว ผลการวัดความตางศักยไฟฟา อุณหภูมิภายในหองปรับอากาศ อุณหภูมิภายนอก เปนเวลานาน 270
นาที พบวา กังหันมีความเร็วรอบเฉลี่ย 795 รอบตอนาที ความตางศักยไฟฟาที่ผลิตไดเฉลี่ย 26.1 โวลต ดังรูปที่ 4 และกระแสไฟฟาเฉลี่ย 0.08
แอมแปร ดังรูปที่ 5 และไดกําลังไฟฟาเฉลี่ย 2.1 วัตต ดังรูปที่ 6
ความตางศักยไฟฟา
(โวลต)
อุณหภูมภิ ายนอก
(เซลเซียส)
อุณหภูมภิ ายในหอง
(เซลเซียส)

120 150 180 210 240 270 ชวงเวลา (นาที)

รูปที่ 4 แสดงคาความตางศักยไฟฟาที่ไดจากการผลิตเทียบกับอุณหภูมิในหองปรับอากาศขณะไมมีโหลดไฟฟา
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รูปที่ 5 กระแสไฟฟาที่ผลิตไดเปรียบเทียบกับอุณหภูมิขณะไมมีโหลดไฟฟา
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รูปที่ 6 กําลังไฟฟาที่ผลิตไดเปรียบเทียบกับอุณหภูมิขณะไมมีโหลดไฟฟา
5.สรุปผลวิจัย
การทํางานของคอมเพรสเซอรเครื่องปรับอากาศในชวงฤดูรอนจะทํางานมากที่สุด หยุดทํางานเพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆ จึงเปนชวงเวลาที่สารมา
รถผลิตไฟฟาไดดีที่สุด คาความเร็วลมที่วัดไดจากคอมเพรสเซอรเครื่องปรับอากาศที่ระยะหาง 10 เซนติเมตร มีความเร็ว 6 เมตรตอวินาที ทําใหกังหัน
มีความเร็วรอบเฉลี่ย 795 รอบตอนาที สามารถผลิตกระแสไฟฟาได ความตางศักยไฟฟาเฉลี่ย 26.1 โวลต กระแสเฉลี่ย 0.08 แอมแปร กําลังไฟฟา
เฉลี่ย 2.1 วัตต สามารถนํ าไปใช ชารจ แบตเตอรี่ 12 โวลต และสามารถต อเขา กับวงจรควบคุมการประจุไฟฟา ที่ความตา งศักยไ ฟฟา 5 โวลต
กระแสไฟฟา 0.1 แอมแปร สําหรับการประจุไฟฟาใหกับอุปกรณโทรศัพทมือถือที่มีหัวชารจแบบยูเอสบี (USB)ได
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บทคัดยอ
บทความนี้มีจุดประสงคเพื่อเสนอแนวทางการวิเคราะหและเปรียบเทียบความเหมาะสมของระบบไฟสองสวางถนนพลังงานแสงอาทิตยสําหรับ
พื้นที่หางไกล โดยในการออกแบบระบบฯ จะใชโปรแกรม DIALux version 4.10 ทําการจําลองคาความสวางบนผิวถนนเพื่อคัดเลือกโคมไฟสองสวาง
ถนน และใชวิธีสมดุลพลังงานคํานวณหาขนาดของแผงโซลารเซลล จากการออกแบบจะไดระบบฯ 4 ระบบ ไดแก 1) ระบบที่ใชแผงโซลารเซลลชนิด
Crystalline silicon รวมกับโคม LED (CL) 2) ระบบที่ใชแผงโซลารเซลลชนิด Thin film รวมกับโคม LED (TL) 3) ระบบที่ใชแผงโซลารเซลลชนิด
Crystalline silicon รวมกับโคมฟลูออเรสเซนต (CF) และ 4) ระบบที่ใชแผงโซลารเซลลชนิด Thin film รวมกับโคมฟลูออเรสเซนต (TF) โดยทําการ
ติดตั้งทั้ง 4 ระบบ ในพื้นที่ใกลเคียงกัน ซึ่งมีพื้นที่ติดตั้งทั้งหมด 5 พื้นที่ทั่วทั้งเกาะเตารวมเปนจํานวนทั้งสิ้น 20 ชุดทดลอง ขอมูลที่ไดจากการตรวจวัด
ของแตละชุดทดลองจะถูกเก็บไวในระบบเก็บขอมูลของแตละชุด หลังจากนั้นขอมูลเหลานั้นจะถูกสงผานระบบสื่อสารไรสาย Zigbee ที่มีการเชื่อมตอ
กับระบบเครือขายโทรศัพท เพื่อนําขอมูลดังกลาวมาเก็บไวใน Computer server สวนกลาง ซึ่งสามารถตรวจสอบขอมูลการทํางานตางๆ ของทุกชุด
ทดลองไดบน Website จากผลการวิเคราะหขอมูลการทํางานของระบบฯ พบวา ระบบฯ ที่เหมาะสมทางดานวิศวกรรมคือระบบ CL สวนระบบที่มี
ความเหมาะสมทางดานเศรษฐศาสตรคือระบบ TF ดังนั้นในการคัดเลือกระบบฯ ที่เหมาะสมที่จะนําไปติดตั้งที่เกาะเตาจึงจัดทําเกณฑการคัดเลือกขึ้น
ซึ่งเกณฑจะมีเนื้อหาครอบคลุมถึงการวิเคราะหทางวิศวกรรมและเศรษฐศาสตรรวมถึงความพึงพอใจของคนในพื้นที่ ผลที่ไดจากเกณฑการคัดเลือก
พบวา ระบบฯ ที่เหมาะสมสําหรับเกาะเตาคือ ระบบที่ใชแผงโซลารเซลลชนิด Crystalline silicon รวมกับโคม LED เนื่องจากเปนระบบฯ ที่ได
คะแนนจากเกณฑการคัดเลือกสูงที่สุด
คําสําคัญ: ไฟสองสวางถนนพลังงานแสงอาทิตย, เกาะเตา, ระบบสื่อสารไรสาย Zigbee, เกณฑการคัดเลือก
1. บทนํา
การวิจัยเกี่ยวกับระบบไฟสองสวางถนนพลังงานแสงอาทิตย ที่ผานมาไดมีการศึกษาอยางตอเนื่องในดานตางๆ อาทิดานการพัฒนาอุปกรณ
ของระบบรวมไปถึงการประยุกตใชงานจริง [1, 2] โดยในป ค.ศ. 2009 Wu และคณะ [3] ไดทําการศึกษาทางเศรษฐศาสตรของระบบไฟสองสวางถนน
3 ระบบ ดังนี้ 1) ระบบที่ใชโคม LED ขนาด 100 W ติดตั้งรวมกับสายสง 2) ระบบที่ใชโคมปรอทขนาด 400 W ติดตั้งรวมกับสายสง และ 3) ระบบที่
ใชโคม LED ขนาด 100 W ติดตั้งรวมกับแผงโซลารเซลล ในการศึกษาไดใชขอมูลจากคุณสมบัติของอุปกรณ ราคาของอุปกรณและคาการติดตั้งเปน
ขอมูลในการคํานวณทางเศรษฐศาสตร โดยการศึกษาจะทําการเปรียบเทียบระบบฯ ที่ใชโคม LED ขนาด 100 W ติดตั้งรวมกับสายสง และระบบฯ ที่
ใชโคม LED ขนาด 100 W ติดตั้งรวมกับแผงโซลารเซลล เปรียบเทียบกับระบบฯ ที่ใชโคมปรอทขนาด 400 W ติดตั้งรวมกับสายสง จากการศึกษา
พบวา ระยะเวลาคืนทุนของระบบที่ใชโคม LED รวมกับสายสงมีระยะเวลาคืนทุนเทากับ 2.2 ป และระบบที่ใชโคม LED ขนาด 100 W รวมกับแผง
โซลารเซลลมีระยะเวลาคืนทุนเทากับ 3.3 ป
ในป ค.ศ. 2012 Nagendra R Velaga และ Amit Kumar [4] ไดทําการประเมินทางเศรษฐศาสตรของระบบไฟสองสวางถนนที่จะทําการ
ติดตั้งในพื้นที่ชนบทของประเทศอินเดีย ซึ่งระบบที่เลือกพิจารณามี 2 ระบบคือ ระบบไฟสองสวางถนนที่ใชพลังงานแสงอาทิตยรวมกับโคม LED และ
ระบบไฟสองสวางถนนที่ใชพลังงานไฟฟาจากสายสงรวมกับโคม High Pressure Sodium (HPS) จากการประเมินพบวา ระบบไฟสองสวางถนนที่ใช
พลังงานแสงอาทิตยรวมกับโคม LED จะมีการลงทุนที่สูงกวา แตถาพิจารณาการเดินสายสงไฟฟารวมดวยแลว ระบบไฟสองสวางถนนที่ใชพลังงาน
แสงอาทิตยรวมกับโคม LED มีความเหมาะสมที่สุดที่จะติดตั้งในพื้นที่ชนบท เนื่องจากคาในการลงทุนของระบบ HPS มีการลงทุนที่สูงกวา 91,506 รูป
หรือคิดเปน 71,190 บาท
ในป ค.ศ. 2013 กิตติพงษ ศรีพนากุล และคณะ [5] ไดทําการวิเคราะหและเปรียบเทียบความเหมาะสมของระบบไฟสองสวางถนนพลังงาน
แสงอาทิตยบนเกาะเตา ซึ่งมีทั้งหมด 4 ระบบ ดังนี้ 1) ระบบไฟสองสวางถนนที่ใชแผงโซลารเซลลชนิด Crystalline silicon รวมกับโคม LED 2)
ระบบไฟสองสวางถนนที่ใชแผงโซลารเซลลชนิด Crystalline silicon รวมกับโคมฟลูออเรสเซนต 3) ระบบไฟสองสวางถนนที่ใชแผงโซลารเซลลชนิด
Thin film รวมกับโคม LED และ 4) ระบบไฟสองสวางถนนที่ใชแผงโซลารเซลลชนิด Thin film รวมกับโคมฟลูออเรสเซนต โดยทําการติดตั้งจริงใน
พื้นที่ของเกาะเตาทั้งหมด 5 พื้นที่ รวมชุดทดลองที่ใชในการติดตั้งทั้งหมด 20 ชุด ในการศึกษาจะทําการเก็บขอมูลการทํางานของระบบทุกๆ 15 นาที
โดยใชอุปกรณเก็บขอมูลของระบบ (ASSL) และจะสงขอมูลการทํางานของระบบโดยใชระบบสื่อสารไรสาย Zigbee เปนระบบสงขอมูล จากการ
วิเคราะหพบวา ระบบไฟสองสวางถนนที่เหมาะสมกับพื้นที่เกาะเตาทางดานวิศวกรรมศาสตรมากที่สุดคือระบบที่ใชแผงโซลารเซลลชนิด Crystalline
silicon รวมกับโคม LED โดยมีประสิทธิภาพของแผงโซลารเซลลเทากับ 10.20±1.27%, คาความตองการกําลังไฟฟาของระบบเทากับ 24.17 วัตต
และคาดัชนีการใชพลังงานของระบบเทากับ 6.87% ตอมาในปเดียวกัน กิตติพงษ ศรีพนากุล และคณะ [6] ไดทําการวิเคราะหและเปรียบเทียบทาง
เศรษฐศาสตรของระบบไฟสองสวางถนนพลังงานแสงอาทิตยบนเกาะเตาทั้งหมด 4 ระบบ รวมถึงทําการเปรียบเทียบกับระบบไฟสองถนนทั่วๆ ไปที่ใช
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พลังงานไฟฟาจากสายสงร วมกับโคมฟลูออเรสเซนต ขนาด 36 วั ตตดวย จากการวิ เคราะห ทางเศรษฐศาสตรของระบบไฟสอ งถนนที่ใ ชพลังงาน
แสงอาทิตยทั้ง 4 ระบบ พบวาระบบไฟสองสวางถนนที่ใชแผงโซลารเซลลชนิด Thin film รวมกับโคมฟลูออเรสเซนตมีความคุมคาทางเศรษฐศาสตร
มากที่สุด และเมื่อนําระบบดังกลาวทําการเปรียบเทียบกับระบบไฟสองสวางถนนที่ใชพลังงานไฟฟาจากสายสงพบวา ระบบนี้มีมูลคาในปจจุบันที่ถูก
กวาระบบไฟสองสวางถนนที่ใชพลังงานไฟฟาจากสายสง โดยมีมูลคาปจจุบันที่ถูกกวาถึง 4,054.58 บาท จะเห็นไดวางานวิจัยที่กลาวมาขางตน [5,6]
เมื่อพิจารณาตามความเหมาะสมที่แตกตางกันจะไดระบบที่แตกตางกัน จึงยังไมสามารถทําการคัดเลือกระบบไฟสองสวางถนนพลังงานแสงอาทิตยที่มี
ความเหมาะสมติดตั้งบนเกาะเตาได
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงไดนําเสนอตัวอยางหรือแนวทางการคัดเลือกระบบไฟสองสวางถนนพลังงานแสงอาทิตยจากทั้งหมด 4 ระบบ โดยออกแบบ
เกณฑการตัดสินใจ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมถึงการวิเคราะหทางวิศวกรรมและเศรษฐศาสตรรวมถึงความพึงพอใจของคนในพื้นที่ โดยขอมูลสวนใหญใน
เกณฑไดนําเสนอในงานวิจัยกอนหนานี้ [5,6] และในแตละขอของเกณฑจะมีน้ําหนักคะแนนใหตามความเหมาะสม สวนการติดตั้งระบบฯ และเก็บ
ขอมูล ใชพื้นที่เกาะเตา อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี เปนพื้นที่ศึกษา
2. การออกแบบชุดทดลอง
ในการออกแบบระบบไฟสองสวางถนนพลังงานแสงอาทิตยหรือชุดทดลองที่จะนําไปติดตั้งบนเกาะเตา จะทําการออกแบบโดยใชเงื่อนไข ซึ่ง
สามารถแยกการออกแบบไดตามอุปกรณ ไดดังนี้
2.1 โคมไฟสองสวางถนน ในการออกแบบโคมไฟสองสวางถนน จะทําการออกแบบโดยใชเงื่อนไขคือ โคมที่ใชในการออกแบบจะตองเปนโคม
หลอด LED และโคมหลอดฟลูออเรสเซนตที่ใชกําลังไฟฟานอยที่สุด และใหคา ความสวางบนผิวถนนผานมาตรฐานของกรมทางหลวง คือ 2.1 Lux [7]
จากการจําลองคาความสวางบนผิวถนนโดยใชโปรแกรม DIALux 4.10 [8] พบวา โคมไฟสองสวางถนนที่ผานเงื่อนไขการออกแบบคือ โคมหลอด LED
ขนาด 20 วัตต และโคมหลอดฟลูออเรสเซนตขนาด 28 วัตต (14x2 วัตต)
2.2 แผงโซลารเซลล ในการคัดเลือกแผงโซลารเซลลเพื่อใชในการติดตั้ง จะทําการคัดเลือกโดย แผงที่ใชในการติดตั้งจะตองเปนแผงชนิด
Crystalline silicon และแผงชนิด Thin film ซึ่งสามารถคํานวณหาขนาดของแผงโซลารเซลลไดจากคาพลังงานแสงตกกระทบที่เกาะเตา [9] และคา
การใชพลังงานไฟฟาของระบบฯ จากผลการคํานวณเทียบกับตารางคุณสมบัติของแผงโซลารเซลลยี่หอ EverExceed [10] พบวาขนาดของแผงโซลาร
เซลลจะตองมีขนาด 120-130 วัตต
2.3 แบตเตอรี่ ในการคํานวณหาขนาดของแบตเตอรี่ จะใชเงื่อนไขคือ ระบบฯ จะตองสามารถสํารองไฟไดไมนอยกวา 3 วัน จากการคํานวณ
พบวา แบตเตอรี่ที่ใชติดตั้งรวมกับระบบฯ จะตองมีขนาดเทากับ 100 แอมแปรชั่วโมง ดังนั้นผลที่ไดจากการคํานวณของอุปกรณตางๆ สามารถแบงชุด
ทดลองออกเปน 4 ระบบ ดังนี้
1) แผงโซลารเซลลชนิด Crystalline silicon ติดตั้งรวมกับโคม LED ใชสัญลักษณ CL
2) แผงโซลารเซลลชนิด Crystalline silicon ติดตั้งรวมกับโคมฟลูออเรสเซนต ใชสัญลักษณ CF
3) แผงโซลารเซลลชนิด Thin film ติดตั้งรวมกับโคม LED ใชสัญลักษณ TL
4) แผงโซลารเซลลชนิด Thin film ติดตั้งรวมกับโคมฟลูออเรสเซนต ใชสัญลักษณ TF
3. การติดตั้งชุดทดลอง
ในการติดตั้งชุดทดลอง จะทําการติดตั้งทั้ง 4 ระบบใน 5 พื้นที่ทั่วทั้งเกาะดังรูปที่ 1 รวมทั้งหมด 20 ชุดทดลอง ซึ่งในแตละชุดจะติดตั้งอุปกรณ
ตรวจวัด Advance Solar Street Lighting (ASSL) เพื่อทําการตรวจวัดและเก็บขอมูลของคากระแสไฟฟาและแรงดันไฟฟาของระบบฯ โดยจะเก็บ
ขอมูลทุกๆ 15 นาที ซึ่งสามารถสํารองขอมูลได 2 วัน โดย ขอมูลที่ถูกเก็บไวใน ASSL จะถูกสงใหกับ Gateway โดยใชระบบสื่อสารไรสาย Zigbee
ที่มีการสื่อสารแบบ Mash Topology ดังแสดงในรูปที่ 2 จากนั้น Gateway จะสงขอมูลใหกับ Server ซึ่งสามารถตรวจสอบและ Download ขอมูล
ไดใน Website: 118.175.71.77/webassltest1/Main.aspx

รูปที่ 1 พื้นที่ติดตั้งชุดทดลองทั้งหมด 20 ชุด บน 5 พื้นที่ของเกาะเตา
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รูปที่ 2 การสงขอมูลของระบบไฟสองสวางถนนฯ แบบ Mesh Topology ที่ใชระบบสื่อสารไรสาย Zigbee
4. หลักการและเงื่อนไขการคัดเลือกระบบฯ
ในการคัดเลือกระบบฯ จะใชเกณฑที่จัดทําขึ้น [11] เพื่อใชในการประเมินความสามารถในการทํางานของระบบฯ โดยในเกณฑที่จัดทําขึ้นนี้ มี
เนื้อหาครอบคลุมการวิเคราะหทางวิศวกรรมและเศรษฐศาสตรรวมถึงความพึงพอใจของคนในพื้นที่ ซึ่งในแตละขอของเกณฑการตัดสินใจจะมีน้ําหนัก
คะแนนใหตามความเหมาะสม เพื่อใหเกิดความสมดุลในการตัดสินใจ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
4.1 เกณฑในการประเมินระบบผลิตกระแสไฟฟา ในสวนของเกณฑการประเมินระบบผลิตกระแสไฟฟา จะใชเกณฑในการตัดสินใจทั้งหมด 8
ขอ ดังนี้
1) ราคา (System Cost) หมายถึง ราคาของแผงโซลารเซลลและราคาของอุปกรณประกอบที่ใชรวมกับแผงนั้นๆ โดยจะใชราคาอางอิงใน
ปจจุบันเปนขอมูลในการเปรียบเทียบ และใหคะแนนตามราคาที่สูงกวาและต่ํากวาเทานั้น คาน้ําหนักของราคากําหนดใหมีคาเทากับ 10%
2) ความไวแสงของแผงโซลารเซลล (Sensitivity) หมายถึง ความเร็วของการตอบสนองของแผงโซลารเซลลในการผลิตกระแสไฟฟา คา
ความไวแสงนี้เปนคุณลักษณะที่สําคัญอยางหนึ่งของแผงโซลารเซลล คาน้ําหนักของความไวของแผงนี้กําหนดใหมีคาเทากับ 10%
3) การเสื่อมประสิทธิภาพ (Degrading) หมายถึง การลดลงของความสามารถในการผลิตพลังงานไฟฟาของแผงโซลารเซลล ซึ่งดูไดจาก
ประสิทธิภาพของแผงโซลารเซลลที่ลดลงตามระยะเวลา กําหนดคาน้ําหนักของการเสื่อมประสิทธิภาพใหมีคาเทากับ 10%
4) การสิ้นเปลืองการใชพลังงานเฉลี่ยหรือดัชนีการใชพลังงาน (Energy Utilization Index, EUI) หมายถึง ความสามารถในการใช
ประโยชนของพลังงานแสงตกกระทบทั้งวันของแตละระบบฯ กําหนดใหมีคาน้ําหนักของคะแนนเทากับ 20%
5) ประสิทธิภาพชั่วขณะ (Current Efficiency) หมายถึง ความสามารถในการเปลี่ยนพลังงานแสงตกกระทบไปเปนพลังงานไฟฟา ณ
ชวงเวลาใดๆ กําหนดคาน้ําหนักของประสิทธิภาพชั่วขณะใหมีคาเทากับ 10%
6) อุณหภูมิสะสมของแผง (Temperature Rise) หมายถึง อุณหภูมิของแผงโซลารเซลลที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากความรอนของแสงแดดที่ตก
กระทบแผงโซลารเซลลตลอดทั้งวัน คาอุณหภูมิสะสมของแผงโซลารเซลลนี้จะมีผลตอประสิทธิภาพชั่วขณะ และประสิทธิภาพรวมของแผงโซลารเซลล
ดวย กําหนดคาน้ําหนักของอุณหภูมิสะสมใหมีคาเทากับ 10%
7) การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของระบบผลิตกระแสไฟฟา (Cost-Benefits Analysis) หมายถึง การศึกษาถึงผลตอบแทนทาง
การเงินและตนทุนที่เกิดขึ้นจากการติดตั้งระบบฯ ซึ่งในการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน จะใชวิธีการคํานวณหามูลคาเทียบเทาปจจุบัน (Present
worth : PW) เพื่อทําการเปรียบเทียบกันวาระบบใดใชคาใชจายสุทธิต่ําที่สุด กําหนดคาน้ําหนักของการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของระบบ
ผลิตกระแสไฟฟา เทากับ 20%
8) ความพึงพอใจของผูใชในพื้นที่ หมายถึง ความพอใจของผูใชงานที่อยูบนพื้นที่เกาะเตา โดยจะจัดทําแบบสอบถามเพื่อประเมินความ
พอใจของแผงโซลารเซลลทั้งสองชนิด และใหคะแนนตามความพอใจที่สูงกวาและต่ํากวาเทานั้น คาน้ําหนักของความพอใจของประชาชนในพื้นที่
กําหนดใหมีคาเทากับ 10%
4.2 เกณฑในการประเมินระบบสองสวาง ในสวนของการประเมินโคมไฟสองสวางถนน จะใชเกณฑในการตัดสินใจทั้งหมด 7 ขอ ดังนี้
1) ราคา (System Cost) หมายถึง ราคาของโคม หลอดและอุปกรณที่ใชประกอบในระบบฯ โดยจะใชราคาอางอิงในปจจุบันเปนขอมูลใน
การคํานวณ คาน้ําหนักของราคากําหนดใหมีคาเทากับ 10%
2) การใชพลังงาน (Energy Consumption) หมายถึง ปริมาณพลังงานที่โคมและอุปกรณประกอบใชในการใหแสงสวาง คาน้ําหนักของ
การใชพลังงานกําหนดใหมีคาเทากับ 20%
3) คาความสวางเฉลี่ย (Average Brightness) หมายถึง คาความสวางเฉลี่ยที่พื้นผิวจราจร โดยจะทําการวัดคาความสวางที่จุดตางๆ
ตลอดชวงความยาวของถนน แลวนํามาหาคาเฉลี่ยเพื่อเปรียบเทียบกัน คาน้ําหนักของคาความสวางเฉลี่ยกําหนดใหมีคาเทากับ 15%
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4) คาการกระจายตัวของความสวาง (Brightness Uniformity) หมายถึง ความสม่ําเสมอของความสวางที่ระบบผลิตไดตลอดชวงความ
ยาวของถนน โดยจะทําการวัดคาความสวางที่จุดตางๆ ตลอดชวงความยาวของถนน แลวนํามาหาลักษณะการกระจายตัวของความสวาง กําหนดคา
น้ําหนักของการกระจายตัวของความสวางเทากับ 15%
5) อุณหภูมิสะสมของหนาโคม (Lamp Temperature Rise) หมายถึง ความสามารถในการระบายความรอนของโคม เนื่องจากความรอน
ที่สะสมในโคมมากขึ้นจะทําใหอายุการใชงานของหลอดสั้นลง กําหนดใหคาน้ําหนักของอุณหภูมิสะสมของโคมเทากับ 10%
6) การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของระบบสองสวาง (Cost-Benefits Analysis) หมายถึง การศึกษาถึงผลตอบแทนทางการเงินและ
ตนทุนที่เกิดขึ้นจากการติดตั้งระบบฯ ซึ่งในการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน จะใชวิธีการคํานวณหามูลคาเทียบเทาปจจุบัน (Present worth : PW)
เพื่อทําการเปรียบเทียบกันวาระบบใดใชคาใชจายสุทธิต่ําที่สุด กําหนดคาน้ําหนักของการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของระบบสองสวางเทากับ 20%
7) ความพึงพอใจของผูใชในพื้นที่ หมายถึง ความพอใจของผูใชงานที่อยูบนพื้นที่เกาะเตา โดยจะจัดทําแบบสอบถามเพื่อประเมินความพอใจ
ของโคมไฟสองสวางถนนทั้งสองชนิด และใหคะแนนตามความพอใจที่สูงกวาและต่ํากวาเทานั้น คาน้ําหนักของความพอใจของผูใชงานในพื้นที่กําหนดใหมี
คาเทากับ 10%
5. การคัดเลือกระบบไฟสองสวางถนน
ในการคัดเลือกระบบฯ จะทําการประเมินเกณฑในแตละขอ ซึ่งจะมีตัวคูณ 1 และ 0 เปนตัวที่แสดงวาดีหรือดอย โดยที่ 1 แสดงวาดี และ 0
แสดงวาดอย แลวนําตัวคูณนี้ไปคูณกับคาน้ําหนักของเกณฑในขอนั้นๆ คาที่ไดคือคะแนนจริงของขอนั้น จากเกณฑการคัดเลือกระบบไฟสองสวางถนน
ในหัวขอที่ 4 สามารถสรุปคะแนนการประเมินไดดังแสดงในตารางที่ 1 และตารางที่ 2
จากผลการประเมินระบบผลิตกระแสไฟฟาของแผงโซลารเซลลทั้งสองชนิดที่แสดงในตารางที่ 1 โดยมีคะแนนรวมเต็ม 100 คะแนน จากผล
การประเมินพบวา แผงโซลารเซลลชนิด Crystalline silicon ไดคะแนนประเมินรวม 60 คะแนน สวนแผงโซลารเซลลชนิด Thin film ไดคะแนน
ประเมินรวม 40 คะแนน ดังนั้นจึงสรุปไดวาแผงโซลารเซลลชนิด Crystalline silicon มีความเหมาะสมใชในการติดตั้งมากที่สุด
จากผลการประเมินระบบสองสวางของโคมทั้งสองชนิดที่แสดงในตารางที่ 2 โดยที่คะแนนรวมเต็ม 100 คะแนน จากผลการประเมินพบวาโคม
ชนิด LED ไดคะแนนประเมินรวม 70 คะแนน สวนโคมชนิดฟลูออเรสเซนตไดคะแนนประเมินรวม 30 คะแนน ดังนั้นจึงสรุปไดวาโคมชนิด LED มี
ความเหมาะสมใชในการติดตั้งมากที่สุด
ตารางที่ 1 สรุปคะแนนการประเมินระบบผลิตกระแสไฟฟา
เกณฑ

คาน้าํ หนัก

1. ราคา (System Cost)
2. ความไวของแผง (Sensitivity)
3. การเสื่อมประสิทธิภาพ (Degrading)
4. การสิ้นเปลืองการใชพลังงานเฉลี่ยหรือ ดัชนีการใชพลังงาน
(Energy utilization Index)
5. ประสิทธิภาพชั่วขณะ (Current Efficiency)
6. อุณหภูมิสะสมของแผง (Temperature Rise)
7. วิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน (Cost Benefits Analysis)
8. ความพึงพอใจของผูใชในพื้นที่ (Users Satisfaction)
รวม

10
10
10

Thin film
ตัวคูณประเมิน คะแนนจริง
1
10
1
10
0
0

Crystalline
คะแนนประเมิน คะแนนจริง
0
0
0
0
1
10

20

0

0

1

20

10
10
20
10
100

0
0
1
0
-

0
0
20
0
40

1
1
0
1
-

10
10
0
10
60

ตารางที่ 2 สรุปคะแนนการประเมินระบบสองสวาง
เกณฑ

คาน้าํ หนัก

1. ราคา (System Cost)
2. การใชพลังงาน (Energy Consumption)
3. คาความสวางเฉลี่ย (Average Brightness)
4. คาการกระจายตัวของความสวาง (Brightness Distribution)
5. คาความรอนของโคม (Lamp Temperature)
6. การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน (Cost Benefits Analysis)
7. ความพึงพอใจของผูใชในพื้นที่ (Users Satisfaction)
รวม

10
20
15
15
10
20
10
100

โคมชนิด ฟลูออเรสเซนต
ตัวคูณประเมิน คะแนนจริง
1
10
0
0
0
0
0
0
0
0
1
20
0
0
30

โคมชนิด LED
คะแนนประเมิน คะแนนจริง
0
0
1
20
1
15
1
15
1
0
0
0
1
10
70
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6. สรุปผลการศึกษา
งานวิจัยนี้ไดนําเสนอแนวทางการวิเคราะหและเปรียบเทียบความเหมาะสมของระบบไฟสองสวางถนนพลังงานแสงอาทิตย โดยการออกแบบ
เกณฑการตัดสินใจ เพื่อคัดเลือกระบบที่เหมาะสมกับที่จะติดตั้งบนเกาะเตา จากเกณฑและผลการประเมินในหัวขอที่ 4 และ 5 สรุปไดวา ระบบผลิต
กระแสไฟฟาที่ใชแผงโซลารเซลลชนิด Crystalline silicon ไดคะแนนจากเกณฑประเมินสูงที่สุด โดยมีคาเทากับ 60 คะแนน และระบบสองสวางที่ใช
โคมชนิด LED ไดคะแนนจากเกณประเมินสูงที่สุด โดยมีคาเทากับ 70 คะแนน ดังนั้นจึงสรุปไดวา ระบบไฟสองสวางถนนที่เหมาะสมที่จะทําการติดตั้ง
บนพื้นที่ เกาะเตาคือ ระบบไฟสองสวางถนนที่ติด ตั้งแผงโซลาร เซลลช นิด Crystalline silicon รว มกับโคมชนิด LED ซึ่ง คิดคะแนนรวมใหเป น
เปอรเซ็นตไดเทากับ 65% ของคะแนนเต็ม ทั้งนี้การประเมินตามเกณฑตางๆ ที่กลาวมานั้นเปนการประเมินความเหมาะสมของระบบฯ สําหรับใช
ติดตั้งบนพื้นที่เกาะเตา ซึ่งในแตละขอของเกณฑอางอิงสําหรับพื้นที่นี้เทานั้น ซึ่งไมไดหมายความวาสามารถใชเกณฑนี้ในพื้นที่อื่นได
7. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ไดรับทุนสนับสนุนจากกองพัฒนาระบบไฟฟา การไฟฟาสวนภูมิภาค (PEA) และภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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 m@XA^X{dA?`Ak@Xhr`A>udkOeJoTTyd k@Xhr`A>udkOeJoTTydCOeJlVzk_Zq>Ld[XMfr^X{dA?gsOVdOcsOkQOk@Xhr`A>udkOeJoTTydlPP  kT^ 
?cs[lVzk_Zq>mJWm@XA^X{dA?`Ak@Xhr`A>udkOeJoTTyd l^JAoJ{KdVXjQMfr

'7 4<  m@XA^X{dA?`Ak@Xhr`A>udkOeJoTTydCOeJlVzk_Zq>Ld[X
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DerO
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'7 4<  k@Xhr`A>udkOeJoTTydMfrQXb>`PlZ{[lZbXbWb_zdA?`ACz`A[zdA`d>d\
  >dXKz`[ABX?`Ak@Xhr`A>udkOeJoTTyd ?JZ[J?`Ak@Xhr`A>udkOeJoTTydMfr^X{dA?gsOlPzAkQO  CiJ lKzZbCiJk>eJBd>>dXKz``Oi>XV?`A?JZ[J
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lZblPPkJZK{d  l^JAoJ{KdVXjQMfr  ? >dXKz`lPP^KdX}BboJ{lXAJcOoTTydMfr^jAlKz>Xbl^oTTydKrud ^z[OKz`lPPkJZK{dBboJ{lXAJcOoTTydMfrKrudlKz
>Xbl^oTTyd^jA oTTydMfrRZeKoJ{Bd>k@Xhr`A>udkOeJoTTydMfr^X{dA?gsOOfsBbkQOoTTyd>Xbl^^ZcPlPP  kT^ DgrAnOMdAQFePcKeOcsO>cA_cOZVRZeKoTTydK{`A
QXbBiSZcAAdOMfroJ{ZAlPKkK`XfrBgAK{`AlQZAn_{kQOoTTyd>Xbl^KXAJ{[W[ABXkXfWA>Xbl^lPP  kT^
lXAJcOoTTydlZb>Xbl^oTTydkVhr`Kz`?JZ[JlPP^KdX}Bd>^V>dX
VLine  3 VPhase

I Line  I Phase

 lXAJcOoTTydlZb>Xbl^oTTydkVhr`Kz`?JZ[JlPPkJZK{dBd>^V>dX
VLine  VPhase

I Line  3  I Phase



> >dXKz`?JZ[JlPP^KdX}

? >dXKz`?JZ[JlPPkJZK{d
XjQMfr  >dXKz`[ABX?JZ[J?`Ak@Xhr`A>udkOeJoTTyd
  Cz`A[zdA`d>d\ /6 (5 Cz`A[zdA`d>d\Mfr>Zzd[LgAnOMfrOfs@h`XbWb_zdAXb_[zdAmXkK`X}lZb^kKkK`X}kOhr`ABd>k^{OlXAlVzk_Zq>K{`AkJeO
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NZx\nwp\jMrOrx`~mrj~\rjPuexPwjZw[mimOPjphh}le{`Ww`p[O[vOgwe^y  [iphh|\Ww`mwR|[pmx\R~b`\vm^`qlOPwijO[v`^yrrLhw
PwLrx`~mrj~\rj
PwLmOPjphh}lMrOrx`~mrj~\rjPuexPwjZw  pm`qlvL[miLv`N{rLjup^yqlcw`\vm~q`yim`w ,%& lujO[v`\LNjrO\vm~LabjuP|
7%& SzOLjupqlcw`\vm~q`yim`wpwhwj]qw[PwLmOPjphh}lSzO~Myi`~b`phLwj[[vO`y
7,077%&4%&,%&%&,%&
iLac 

 vinv  vac 
 sLac  RLac 





~h{r%& N{rNmwh\w`^wOdO`\vm~q`yim`wpwqjvajO[v`PwLrx`~mrj~\rj7,07 pwhwj]qw[PwLphLwj^y 
7,07 /7



L
M
"/ 1:  L mOPjLwlvOrx`~mrj~\rj^y`w~p`r M mOPjphh}lrx`~mrj~\rj
~h{r / N{rNwhr[[}~lRv`rx`~[LSqj{rNwpvONmaN|hLwj^wOw`MrOrx`~mrj~\rjlu7 N{rpvTTwZpwh~qlyih^y`whwhr[[}~l\~e{rpjwOpvTTwZ
pvapmx\Rpm`jO[v`\LNjrO\vm~LabjuP| 7%& pwhwj]qw[PwLphLwj^y 
iCac
sC
1

 vac  iCac  RCac 
sC

vCac  vac  iCac RCac 

vCac





~h{r%&N{rNmwh\w`^wOdO`\vm~LabjuP|luPwLphLwj^y  pwhwj]qwLjup\vm~LabjuP| ,%&[PwLphLwj^y 
,%& ,%&,1%'



~h{rLjupql ,1%' ~b` ;EFGD43@57E SzOhpwhwj]Nw[~[w[luPwLphLwj^y  lu  `wbpjwOaaPwlrO^wONZx\nwp\j
rx`~mrj~\rj[[vOgwe^y  [w`Mwmh{r SzOPwLaaPwlrO^wONZx\nwp\jrx`~mrj~\rjPu~q`mwjuaabjuLrab[mi  mOjraN{rmOjraLjup
lumOjrajO[v`[w`ql[Ljupplva[vO`v`~e{r^yPuNmaN|hjO[v`ql[qNO^y[PzOPw~b`\rONmaN|h^vOmOjraLjuplumOjrajO[v`[w`
ql[LjupplvaSzOPu[Llwm`qvmMr\rb
 /%'3#
LwjNmaN|h`v`~b`pm`pwNvTpwqjvarx`~mrj~\rjSzOhyq`w^yNmaN|hLwj^wOw`q~b`b\wh~O{r`M^yLwq`[SzOP|[bjupONqlvLMrO
NjOLwj`y`w~p`rLwjNmaN|hjO[v`Ljupplvarx`~mrj~\rjqNO^y`pgwmuql[\wO [iR\vmNmaN|haaeyr ("A@FDA>>7D lu~e{rNmwh
blr[gvi MrOrx`~mrj~\rjjuaaNmaN|h\rOhyNmwhpwhwj]PwLv[Ljupql[[ `pgwmuLjup~Lx`LmwexLv[rx`~mrj~\rj[Sz OphLwjjuaa
NmaN|hp[O[vOphLwj^y 
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Kii

m  vac   Kpi 
s

i

Lac _ ref

 iLac 



~h{r 2,N{rrv\jwMiwiMrO\vmNmaN|haaey ,,N{rrv\jwMiwiMrO\vmNmaN|haarMrOmOjraLjupluLjuprwOrxO ,%&$3() qw[PwL
mOjrajO[v`qj{r -A>F397$AAB p[O[vOphLwj^y 
Kiv

( vac _ ref  vac )
iLac _ ref   Kpv 
s



~h{r 27N{rrv\jwMiwiMrO\vmNmaN|haaey ,7N{rrv\jwMiwiMrO\vmNmaN|haarMrOmOjrajO[v`lu~h{r 7%&23() N{rjO[v`rwOrxO
MrOrx`~mrj~\rjSzOPwLphLwj^y  lu  pwhwj]`wbpjwOjuaaNmaN|hrx`~mrj~\rj[p[O[vOgwe^y  Swih{r SzOexLv[MrOLjupPu]}L
NmaN|h[mi $;?;F7D LjuprwOrxO ,%&$3() ^yrrLhwPwLmOjrajO[v` pwqjva`LwjrrLaa\vmNmaN|hMrOmOjraLjup[Rmx_yLwj~^yi a
pvhbjupx^_xMrOphLwjN|ZlvLoZulw[va  *75A@6AD67D7CG3F;A@01 [iLwq`[q\vmbjuLraNmwhq`mO 3?B;@9D3F;A  luNmwh]y
_jjhRw\x &3FGD3>8D7CG7@5K @[i^vmblmNw ^y~qhwuph~^wLva   luNw @ ^y\rOLwjPu]}LrrLaaq~^wLva  ~^wMrOel
juaaPu[Nwewjwhx~\rj 2,  lu ,,  lupwqjvaLwjrrLaa\vmNmaN|h`l}bjO[v`PuRmx_y *K??7FD;53>ABF;?G? 01`Lwj
rrLaa\vmNmaN|hSzOPu[Nwewjwhx~\rj 27  lu ,7  

1
V

1

 sLac  Rac 

iLac

iCac

sCac RCac  1
 sCac RCac 

"/ 1:  alrL[ruLjhrx`~mrj~\rj^y`w~p`r
 &/%</&,/%<//,05',%?5,%?
juaarx`~mrj~\rjaaiL\vmrxpju^y`w~p`rp[O[vOgwe^y  SzOPwLgwePu~q`mwjuaabjuLra[miR|[LwlvOluR|[NmaN|h^y[Llwmb
lm`qvmMrMwO\`SzOjuaaNmaN|hPujvaNwLjuplujO[v`PwLrx`~mrj~\rjhw~e{r^wLwjNmaN|h [mimOjraLjuplumOjrajO[v`
pvTTwZ^y[Pu]}L`wbhr[[}~l\[mi~^N`xN ;BA>3D luPupOpvTTwZpvapmx\RrrLhw Pw`m`  R|[~e{r`wbMvapmx\RjuaaLwlvOMrO
rx`~mrj~\rj\rb
`qvmMr`yPu`w~p`rLwjPwlrOLwj^wOw`rx`~mrj~\rj[mibjLjh %3F>34 *;?G>;@= `pgwmuql[\wOSzOLjuLra[miql[\vm
~q`yim`wql[\vm\w`^w`ql[\vm~LabjuP|lupgwmuhhyql[SzOp[O[vOgwe^y  lu\wjwOewjwhx~\rj^yR^[prap[O[vO\wjwO^y
PwLclLwjPwlrO[vOgwe^y  ~b`LwjPwlrOLwj^wOw`rx`~mrj~\rjaaiL\vmrxpju`pgwmuql[\wOSzOaOrrL~b`  LjZyN{rLjZy
^y LwjPwlrO`pgwmuql[\vm~q`yim`wLjZy^y  LwjPwlrO`pgwmuql[\vm\w`^w`LjZy^y  LwjPwlrO`pgwmuql[\vm\w`^w`~Lx`exLv[
LjZy^y  LwjPwlrO`pgwmuql[\vm~LabjuP|luLjZy^y  LwjPwlrO`pgwmuhhyql[SzOPwLclLwjPwlrOLwj^wOw`Pu~q`[Rv[mwjuaarx`
~mrj^y`w~p`rpwhwj]NmaN|hjO[v`ql[ -35 qNO^y[ `pgwmuql[aa\wO lu`pgwmuhhyql[ ryL^vOivOqN|Zgweffw^y[y [iNw
cx[~eyi`swjhr`xLpjmhMrOLjupqj{r +!;hyNw~^wLva  pm`Nwcx[~eyi`swjhr`xLpjmhMrOjO[v`qj{r +!HhyNw~^wLva  lu`
LjZyql[~Lx`exLv[Pu~q`mwLjupPu]}LPwLv[m^yexLv[[iNjOLwj`yPuPwLv[m^y ?B p[O[vOgwe^y  `RmO )79;A@ PupvO~L\|~q`mw
LjupPu]}LPwLv[`pgwmuql[~Lx`lu^wqjO[v`hybjxhwZl[lO~e{rqLwlvOffwNO^y
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"/ 1:  clLwjPwlrOLwj^wOw`rx`~mrj~\rjaaiL\vmrxpju

MM
L
"/ 1: clLwjPwlrOLwj^wOw` L p~bL\jvhswjhr`xLpMrOLjup M p~bL\jvhsswjhr`xLpjO[v`
 &/%*,
~e{rPui{`iv`^koVy `qvmMr`yPuLlwwm]zOLwj^[prarx`~mrj~\rj^y`w~p`r`pgwmuNO\vm ql[\v\vm\w`^w` SzOjuaa^[prabjuLrab
[mimOPjLwlvOSzOjmhmLvaR|[Mva~L\ qj{r 3F7 D;H7 lugwNmOPjNmaN|hSzO~l{rLR\vmbjuhmlcl *++%;E5AH7DK jmhri}Lva\vmblO
pvTTwZqj{r *;9@3> A@6;F;A@7D pwqjva[ySyavp[hwPwLmOPj~jyiOLjupaa  ~fpcw`[r[ajx[PSSzzO~b`\vm^`MrO[ySyavp [i[ruLjh
rx`~mrj~\rj^y`w~p`rp[O[vOgwe^y  lugwejuaa^[praR|[\`aarx`~mrj~\rj^y`w~p`rp[O[v[vOgwe^y  \whlw[va lupwqjva
ewjwhx~\rj^yRpwqjvaLwj^[pra~b`ewjwhxhx~\rj~[yimLvaLwjPwlrOLwj^wOw`SzOp[O\wjwO^y
Lwj^[praLwj^wOw`MrOrx`~mrj~\rrjPu^wLwj^[praql[\vm\w`^w`M`w[   qj{r  .
.3FF lu  qj{r
.3FF p[O
[vOgwe^y PwLclLwj^[praR|[\`aarx`~~mrj~\rj^y`w~p`reamwpwhwj]jvLowjO[v`ql[qNO^y[^^yyql[~blyi`b SzOPwLclLwj^[pra^y
[~b`~j{rOi{`iv`~a{rO\`~LyimLvaNmwh~b`[[`LwjpjwObjvabj|OLMlu^[pra\rb
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SW4

SW2
SW3

SW1

"/ 1: [ruLjhrx`~mrj~\rjaaiL\vmrxpju^y`w~p`r

"/ 1: juaa^[prarx`~mrj~\rjaaiL\vmrxpju
/%/1: jwilu~ryi[ewjwhx~\rj\wO rx`~\\rjaaiL\vmrxpju^yR`LwjPwlrOLwj^wOw`
/%/#05,%?
jO[v`rx`e|\ ~fp exLv[LwlvOrx`~mrj~\rj
Nmwh]ypmx\R
jO[v`[ySyavp "'&
\vm~q`yim`w%& %&lu\vm~LabbjuP| %& %&
  /
~LZX\vmNmaN|hjO[v` 27 ,77@=?;<?@> 2, ,,

L
"/ 1: clLwwj^[prarx`~mrj~\rjaaiL\vmrxpju Lql[

=/ /%//#05,%?
"  : -#
-:
 "
+/
/lu 6 
+/
       

M
 Mqql[  
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 *%3
a^Nmwh`y[`w~p`rmx_yLwjmx~NjwuqlurrLaarx`~mrj~\rjphjj]`up}OriwOOwi pwqjvajuaaelvOOw`^wO~l{rLR`x[Slwsh pwqjva
R|hR`^yqwOLl PwLclLwjPwlrOlu^[praLwj^wOw`MrOrx`~mrj~\rjaaiL\vmrxpju`pgwmu\wO p[Oq~q`mwjuaapwhwj]^wOw`[
\whmv\]|bjupON SzOpwhwj]NmaN|hjO[v`luPwLv[Ljup[~b`riwO[y~h{rpgwmuql[hyLwj~blyi`blOriwO^v`^y^v`[ ryL^vOjuaa^y`w~p`r
qN|Zgweffw^y[y[iNmwhcx[~eyi`jmhMrOjO[v`~^wLva  luNmwhcx[~eyi`swjhr`xLjmhMrOLjup~^wLva  SzOclLwjPwlrOLwj
^wOw`~b`~Nj{rOi{`iv`juaarx`~mrjaaiL\vmrxpju[~b`riwO[yluPwLclLwj^[pra~a{rO\`eamwjuaapwhwj]NmaN|hjO[v`qNO^y[ SzO
cl^y[~b``m^wOpwqjvaLwjbjvabj|OLMevY`w luLwj`wbR\rb
 00%%#%-/(
MraN|ZqrObVxav\xLwj @7D9KA@H7DE;A@3@6 D77@+75:@A>A9K hqwmx^iwlvi~^N`liyjwRhONllw``w~RyiOqh MraN|Z
`vLnzLow`NjOLwj luMraN|Z^|`NjOLwjp`vap`|`Ow`mxPvi pxObju[xoW NjOOw``vLnzLow~e{rh|O~``avZXx\`vLbVxav\xNZumxnmLjjhnwp\j
hqwmx^iwlvi~^N`liyjwRhONllw``w
 5,*/%,>/,0
0 1 #3?@3D@, /AGE3I3F* *D77F3* %G3@9<3;. *A?E3=+ 7E;9@3@6;?B>7?7@F3F;A@A83
6;EFD;4GF76EA>3D5A@FDA>>7DGE;@9?A6G>3D4G5=5A@H7DF7DI;F:%3J;?G?(AI7D(A;@FFD35=;@9
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  *7BF 
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EKEF7? I;F:?G>F;B>7 EFD;@95A@@75F;A@8AD(-EF3@6 3>A@73BB>;53F;A@E 18(3.(&5310,&4%0'
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;13<A1;97J;1C728E;2:C--G;8A1>D8E;A(<%C--G;A7(=D03(E;B))&H8AI;19))1<%
)AI7D8>AI@3>KE;EA8"@6G5F;A@ 7@7D3FAD8AD D;6A@@75F76+KEF7?
.;(?,2*FK(1;1:0(('J  !:&1":0 4?.,<':5J6?2


etOkuStkulkMhhfddtOYrkulkMhhfltn[hfotku]gtjsg{]O}_}jgvhtSfPOj^sU`yhv
}]hls]c    }]hnth     ?3;>B:3@GB:A> 9?3;> 5A? 5:3F5:3; E7@ D?GFF 35 F:
)':%0H8
`]Oktf_v_t{n_p|``QtjpPMthojNpPMtjsPddtNpP{OhxpPMt{_uZddt{o_vgk_tS_uZ[p{NtMs`hr``MhuZ{cxp~S~_Mth]totN_tZ
MtjsPddt]vbju[ap_Mjs`Ox_hr``QtM{OhxpPMt{_uZddt{o_vgk_t~_Mthku{OhtroOyYjsMmYrNpPfp{[phddt{o_vgk_t|``MhPMhrhpMQr~S
Otcthtfu{[phNpPfp{[ph{o_vgk_t]vZQtMMthksZ|jr]Znp`fp{[ph{o_vgk_t  {dnN_tZ  |hPft  Nsk|f{ojMTwPahrMp`aZkg
cthtfu{[ph~_nk_NpPn{[{[ph}h{[ph|jr|M_{ojMftnhtP|``QtjpP]tPOYu[ltn[hTwPQr_t ft]tMthQtjpP{ahvg`{]vg`Ms`SyZ]ZjpP]v
nhtPNw_~_opPaVu`s[uMthQtMbjMth{ahvg`{]vg`c`ktbjMthQtjpPNpP|``]v_t{n_p|jrMth]Znp`Zbjjsc^~Mj{OvgPMs_ TwPbjMthQtjpPQr
_taSkg~_Mth[sZnu_~Q{jxpM~SN_tZNpPfp{[phddt{o_vgk_t]v{oftrnfft]t{a_{OhxpPMt{_uZddt|``[p{Nthr``MhuZ
E;6E;:# {OhxpPMt{_uZddt{o_vgk_t hr``MhuZ MthojNpPMtjsPddt

,:;E B3B7DBD7E7@FE3BAI7D8>AI?A67>A8;@6G5F;A@97@7D3FAD8AD9D;65A@@75F76EKEF7? "@AD67DFA 67F7D?;@7F:7
7>75FD;53> BAI7D A8 ;@6G5F;A@ 97@7D3FAD F:3F;E 876 435= ;@FA F:79D;6 5A@@75F76 EKEF7? )3D3?7F7DE A83  B:3E7  BA>7E
ECG;DD7> 5397 ;@6G5F;A@ ?AFAD I;F: D3F76 BAI7D A8  !B ;@ I:;5: A4F3;@ 8DA? EF3FAD  DAFAD 3@6 ;DA@ 5AD7 I7D7 GE76 ;@
5:3D35F7D;EF;53@3>KL;@9 F:7@ 7?B>AK76 FA7EF34>;E: 3 ?3F:7?3F;53>?A67> A8F:7;@6G5F;A@97@7D3FAD ,:7E;?G>3F;A@ D7EG>FE
8DA? F:7 BDABAE76?A67>3D75A?B3D76FAF:7D7EG>FEA8F:7 F7EF;@9E7F;@F:7>34AD3FADK EF:77JB7D;?7@F3>D7EG>FE ;F;E
8AG@6F:3FF:7 ?A67> E;?G>3F;A@BDAH;676BAI7D8>AID7EG>FE3>?AEFF:7E3?73E F:7F7EF;@9 E7F ,:7D78AD7 F:7?A67>53@
47GE76 FAEGBBADF 8ADE7>75F;@9A8 ;@6G5F;A@ 97@7D3FADE;L;@9 8AD9D;65A@@75F76EKEF7?
 ;@6G5F;A@97@7D3FAD 9D;65A@@75F76EKEF7? BAI7D8>AI
 )'(E;
aQQy`s_|ojPbju[ddtN_tZ{jM -+)) ]vMtjsPMthbju[f{Mu_  &. ]v~S{OhxpPg_[MtTSvketc{a_[_MtjsP{huffvMth_tfp{[phddt
{o_vgk|``MhPMhrhpM +CG;DD7> 5397 ;@6G5F;A@ ?AFAD +"& ft~S{a_ {OhxpPM t{_uZdd t|]_{Ohx pPMt{_uZ ddt|``TuP }Oh_s n
+K@5:DA@AGE&35:;@7+& pgtP|chojtgftMNw_}Zg{Rctr~_{N[QsPoksZhtS`yhv|jr_OhaWf]vntfth\bju[MtTSvketcZ{a_Qt_k_ftM
QtMdthf{jvgPofz{_xpPQtMfvhtOt\zMMth`thyPhsMmt_pg|jrMth[p{Sxpf{NtMs`hr``MhuZfgyPgtM
hr``{OhxpPMt{_uZddt|``{o_vgk_tntfth\]tZnpPku^vOxphr``]vQtg}ojZQtM{OhxpPMt{_uZ{pP +F3@63>A@7 |jrhr``[p{Sxpf
{NtMs`hr``ddtojsMohxphr``MhuZ  D;65A@@75F76 {OhxpPMt{_uZddt|``{o_vgk_tfvNpZv Oxpffv[pP~S ddtMhr|n[hP~_MthMhr[y_{cxp
nhtPn_tf|f{ojM htOt\zM{fxp{]vg`Ms`{OhxpPMt{_uZddt|``TuP}Oh_sn +& ]vN_tZcuMsZ{]tMs_ [_]y_Mth`thyPhsMmt[tfv}OhPnhtP]v|NP|hP
12 |jrntfth\[p{Sxpf{NtMs`hr``MhuZddtZ}Zgf[pP]tMthTuP}Oh_TQwP{a_{hxpPPtg[p{Sxpf[p{Nthr``ddtojsM {fxp{]vg`Ms`{OhxpP
Mt{_uZddt|``TuP}Oh_sn]v[pPTuP}Oh_T{NtMs`hr``MhuZddtpgtPhM[tf{OhxpPMt{_uZddt{o_vgk_tgsPQt{a_[pPZhs`MtjsPddthv|pO[vd
{cxp~o{OhxpPMt{_uZddt{o_vgk_tntfth\bju[MtjsPddtZ QtMPt_kuQsg]v{MvgkNpP~_[tPahr{]l 1 2 |jr~_ahr{]l]g 1 2 QrkuQsg{OhxpP
Mt{_uZddt{o_vgk_thr``]vQtg}ojZQtM{OhxpPMt{_uZ{pPohxp|``Mhr[y_[sk{pP}Zg~SOtatTu{[phft[p{NtMs`{OhxpPMt{_uZddt{o_vgk_t
pgtPhM[tf{OhxpPMt{_uZddt{o_vgk_thr``_vQ rOk`Oyf|hPZs_ddt|jrOktf\v]vNsk|fojM~oOP]vZgtM{fxp}ojZfvMth{ajvg_|ajP 12 QtM
NpQtMsZZsPMjtkQwPfv|_kOktfOuZ]vQrlwMmtkuQsgMth_thr``[p{Sxpf{Nthr``MhuZ
`]Oktf_v_ t{n_pMth_tfp{[phddt{o_vgk_tftahrgyM[~S{a_{OhxpPMt{_uZddt|``[p{Sxpf{Nthr``MhuZddtNpZvNpP{OhxpPMt{_uZ
hr``_vOxpf[pP~SOtatTu{[phft[p{NtMs`{OhxpPMt{_uZ |[{OhxpPMt{_uZQrZhs`MtjsPddthv|pO[vdQtMhr``MhuZddt]v[p{Sxpfpgzbj]t~o
|hPZs_ddt|jrOktf\v]vNsk|f{ojMOP]v[jpZ{kjt pvM]sPMth{ajvg_|ajPNpP}ojZ~_hr``MhuZffvbjMhr]`[p{OhxpPMt{_uZddtahr{e]_v
}ZgoskNp]v  p^u`tg\wPojsMMthNpP{OhxpPMt{_uZddt{o_vgk_t|``[p{Nthr``MhuZ oskNp]v  p^u`tgMthotOtcthtfu{[ph[tPNpP{OhxpP
Mt{_uZddt{o_vgk_toskNp]v  _t{n_p|``QtjpP|jrMthku{OhtroMthojNpPMtjsPddtoskNp]v  |nZPMth]ZjpP|jrkuQthYbjMth
]ZjpP nhya|jr{n_p|_r~_oskNp]v 
 72:;18A1>D8E;A(<%C--G;A7(=D03(E;B))&H8AI;19))1<%
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y`^KrRyQvnybhsNmhqK zhp`gq_`gwN MwXdrbKn^\tOp^ryLrlxyMgvnNf^Z lq^Yr`drf|^ybvnahsZ}ccrZn}`li^ntK gx`z__m^uN Mvn^rerar^
Kgp_i^Krg zKlRscyMQq^ybvn|m}YKrRQtieihRuNetKrRMrg_n^en^^nK}RYzhpKrR}o{YgyO^y`^nNM`gpKn_mhqK|^KrRyQvnybhsN^t mhqNOrK
^q^^rerar^gp__\rMirelpnrYKn^\tOplNyLryMgvnNf^Zlq^Yr`drf|^yQ^yYtfiKq_KrRQtidrb KrgjuKkrMgqN^tetiqZ[w`gplNM KrgahsZ}ccr
QweQ^L^rY yeKpiqZZOrKKrRQtieih{Yf|QmSry^y`fg{YfZnNKrg^ryl^ngx`z__KrgahsZ}ccrQweQ^OrKmSry^y`fgar^Kgp_i^KrgzKl
RscyMQq^\qNYr^y\M{^{hftzhpKrgOqYKrgyQvnybhsNlrmgq_gp__ahsZ}ccr
 0:>,FK;B'D2<E(C80FOJ$FO8<%UA'
mSry^y`fg `gpy\j}\fetldrbdxesnrKrj\t}egw^zgN\r|mlrerg[\rKrgyKkZg}YahahsZlxNzhpOrKKrgy`^`gpy\jyKkZgKgge\r
|meit qlYwymhvn\sN\rNKrgyKkZg mgvnbvQ{Zygi\tetjqKfdrby`^zmhNbhqNNr^\Yz\^LnN`gpy\j iqZ[wYs_\rNKrgyKkZgymhr^tetnNM`gpKn_mhqK
`gpyd\hsK{^yRhhx{hl \t`gpKn_YifyRhhx{hl    RuNyRhhx{hl^q^y`^y`^nNM`gpKn_mhqKLnNa^qNyRhhbvQ RuN[xKlgrNLu^nfrNlerylen
{YfL_i^KrglqNyMgrpmzlN`gserX\tb_OpzZKZrNKq^}`Lu^Kq_Q^sYzhpli^LnNbvQ b_Zrea^qNyRhhLnNbvQ\wKQ^sYetm^r\tQif\r|mbvQzLNzgN
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{Yf\tyRhhx{hl^q^Opy`^{o{e{bhsyeng\tethqKkXpy`^lrfZgNli^yoesyRhhx{hl    ^q^ethqKkXpy`^bnhsyeng (A>J?8C LnN^rZrhyb^
{\l (8@EAD8 RuNli^erKy`^Yt }Rzh^   IJ>4@ \t`gpKn_Yif^rZrh}R{hl /J>AD8 mhrf~{eyhKwhZnKq^Yifbq^pp_tZr   }Kh{MRs
YsKlrfbnhsyengLnNyoesyRhhx{hlethqKkXpy`^yo\y\ng{gOty^tfl {Yf`gpKn_Yif{bhszRMMr}gYmhrfQ^sY`^Kq^ >4@6;8EE8 4@7 @78C
  zhplwY\rfhsK^s^    y`^lrg`gpKn_np{gerZsK\tb_|^li^`gpKn_LnNa^qNyRhhbvQzZOpzZKZrNKq^ZreQ^sYLnNbvQ{YfOpb_
gi eKq _yRhhx { hlzhpyoesy Rhhx{ hlli ^hs K ^s ^ ^q^ Opy` ^l i ^\t `n NKq ^ yRhhx { hl}e |m [xK fn flhrf}Y Nr fRu N ygtf KgieKq ^i r hsK {^yRhhx{ hl
$<:@A68>>F>AD8 RuNfqNy`^{MgNlgrN\tRq_Rn^ AH><@: 4@7 #<C=  8==8C  #<C=  zhp|^`OOw_q^^tetbvQZqim^uN\t^rl^|O
erK|^LXp^tMvnmSry^y`fg y`^mSryLZgn^\tetnrfwmhrf`et\gNZ^y`^KnZqNZgNMhrfnnfLfrfbq^]wYif\n^bq^]w mSry^y`fgetmhrflrf
bq^]wMvnmSr y^y`fg]ggeYr       mSry^y`fgzMgp        zhpmSry^y`fghxKale 
       RuNet lrfbq^]wMvny^y`fgfqKk #<@::C4DD zhp_r^r 4@4:C4DD mSry^y`fg]ggeYrzhpmSry^y`fg
hxKaleyevnyOgsSyZs_{ZyZe\tlxN`gperX  yeZgli^mSry^y`fgzMgpOpetKrgzZKKnYtetli^LnN|_erKKirZ^zhpnnKYnKKn^lrfbq^]w
nv^~yevnyOgsSyZs_{ZyZe\tlxN[uN  yeZg

9I40FO  zlYNhqKkXpKrgyOgsSyZs_{ZLnNmSry^y`fg
mSry^y`fg^q^etnqZgrKrgyOgsSyZs_{ZerKzhpgiYygi[uN gn_KrgyK_yKtfiZn` |mMrahahsZlxN[uN  Zq^ }g `lrerg[YxYRq_
Mrg_n^}YnnK}RY}Y[uN   yevny\tf_Kq_Krg|QQtieihz__YqNyYsezhpfqNetlrgnrmrg|^`gserXerKKirbvQ\tetnNM`gpKn_hsK{^yRhhx{hlQ^sYnv^
YqN^q^yevny`gtf_y\tf_Kq_Qtieihnv^~\t}e}Y|Qy`^zmhNnrmrglrmgq_e^wkfzhi yQ^Qr^nnfcrNLrizhpKrKah`rhe^req^y`^Z^ mSry^
y`fgOuNy`^Qtieih\tetjqKfdrb^rer|QahsZKrRQtidrb mgvn^rery`^yQvnybhsN 2 3
zKlRscyMQq^ 4D<9<64E<A@ y\M{^{hftKrRQtieih 4D<9<64E<A@E86;@A>A:J y`^Krgy`htf^yQvnybhsNQtieihRuNnfx|^l[r^pLnNzLN
|my`^yQvnybhsNKrRQtieihRuNyKsYOrKKrgyar}meyQvnybhsNQtieih|^\tOrKqYnrKrj{YfMiregn^\tyKsYLu^OpygN`UsKsgsfrz__Zny^vnNKhrfy`^KrR
{`gYsiyRngmgvnyQvnybhsNKrR F8>:4D etnNM`gpKn_mhqKMvnKrRMrg_n^en^^nK}RY ' KrRety\^   zhpKrR}o{YgyO^   KrR
{`gYsiyRng\tetMrMiregn^`r^KhrNlrerg[^r}`|Qy`^lrglqNyMgrpmybvn|Qlrmgq_y`^yQvnybhsNybvnKrgL^lNmgvnlrerg[^rery`^lrgZqNZ^
ybvnahsZy`^lrgyMetmgvnahsZzne{ey^tfmgvn^r}`\r`wfli^{`gYsiyRngKrR\tetMrMiregn^ZrKOp^rer|QybvnKrgahsZ}ccrzhpMiregn^ 23
lrmgq_KrgahsZ}ccretmhrfgx`z__ yQ^^rKrR{`gYsiyRngery`^yQvnybhsNlrmgq_men}n^rzhi^rMireYq^\t}YOrKmen}n^ry`^Z^KrhqN
lrmgq_KqNmq^}n^r *E84? EFC5<@8 ZnyLrKq_yMgvnNKry^sY}ccr 8@8C4EAC mgvn^rKrR{`gYsiyRngery`^yQvnybhsNlrmgq_yMgvnNf^ZKrR 4D
8@:<@8 RuNnrOOpYqYz`hNerOrKyMgvnNf^ZYtyRh <8D8> 8@:<@8 mgvnyMgvnNf^ZKrR{Rht^ 4DA><@8 8@:<@8 ybvnLq_yMhvn^yMgvnNKry^sY}ccr
mgvn^rKrR{`gYsiyRngery`^yQvn ybhsNlrmgq_yMgvnNKqNmq^KrR 4DEFC5<@8 RuNy\M{^{hftKrgy`htf^gx`Qtieihery`^}ccrlrerg[\r}Y
is]t\t^sfe|^Krg^rKrR{`gYsiyRngerahsZ}ccrMvn^rKrR{`gYsiyRngery`^yQvnybhsN|^yMgvnNf^ZKrRzhpy`^yQvnybhsNLnNmen}n^rzZKrg
^rKrR{`gYsiyRng}`|Qy`^yQvnybhsN|^yMgvnNf^ZKrRybvnahsZ}ccrOpet`gpls\]sdrb\rNMiregn^lxNKirKrg|Qmen}n^rYqN}YKhrierzhiir
yQvnybhsNQtieih^q^ymerplrmgq_{gN}ccrL^rYyhKOuNymerpKq_QweQ^mgvnnwZlrmKggeL^rYKhrNzhpyhKy^vnNOrKLnOrKqYYr^Krg|mMiregn^Zn
m^ifZrzhpOpb_`Smr|^ygvnNLnN^req^Ys^ +4C \tnnKerbgneKq_Krgyar}meYqN^q^gp__\tYtMigetKrgKrOqY^req^Ys^\tet`gpls\]sdrb 23
KrgahsZ}ccrYify\M{^{hftKrRQtieih{Yf|QyMgvnNf^ZKrR{`gYsiyRng^q^Op`gpKn_Yifli^lrMqSnfx  li^Mvn
yMgvnNahsZKrR{`gYsiyRng\tOpz`hNyQvnybhsNQtieihzLN|my`^yQvnybhsNKrRRuNOpgiegp__\rMirelpnrYKrR{`gYsiyRng}iYif
yMgvnNf^ZyQ^yMgvnNf^ZKrR{Rht^mgvnyMgvnNf^ZYtyRhKrg|QNr^fqNMN|QnrKrjaleKq_KrR{`gYsiyRng|^KrgOwYgpy_sYLnN
yMgvnNf^Z
 yMgvnNKry^sY}ccr{Yf|QKrhqN\t}YOrKyMgvnNf^Zery`^Z^KrhqN|^KrgLq_yMhvn^yMgvnNKry^sY}ccr 23
`gpls\]sdrbLnNgp__ahsZ}ccrOrKy\M{^htftKrQQtieih
OrKKrgjuKkrb_iryMgvnNahsZKrR{`gYsiyRng\t\rNr^}YnfrNymerple^q^lrerg[ahsZKrR{`gYsiyRngnwXmdxes` KZset`gpls\]sdrb
4D<9<64E<A@899<6<8@6J : `gperXgnfhp 23
`gpls\]sdrbKrgy`htf^gx`bhqNNr^LnNyMgvnNf^Z 8 Opn]s_rf|^gx`z__ZrN~YqN^t
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`gpls\]sdrbyQsN`gserZg -A>F?8EC<6899<6<8@6J G y`^Mr\tiqYlegg[^pLnNQwYKgp_nKlx_hxKlx_zhpirhi}nYt !@E4=8G4>G8 \t|Q
y`^nw`KgXYxYKrRMr`gpls\]sdrbyQsN`gserZgmr}YOrKnqZgrli^LnNeihLnNli^alenrKrjyQvnybhsN\t}mhyLrKgp_nKlx_|^ QiNQqKLnN
hxKlx_ZneihLnNli^aleyYtfiKq^\t_ggOwyZe`gserZglwYQiNQqKLnNhxKlx_
`gpls\]sdrbyQsNMiregn^\t_NQt !@7<64E87E;8C?4>899<6<8@6J E y`^nqZgrli^LnNKrhqNNr^\tyKsYLu^OgsNOrKhxKlx_ZnMrMiregn^
|^LnNaleLnNnrKrjzhpyQvnybhsN
`gpls\]sdrbyQsNKh %86;4@<64>899<6<8@6J ? y`^nqZgrli^LnNKrhqNNr^\tyKsYLu^OgsN\tybhrZnKrhqNNr^\t}YOrKhxKlx_
YqN^q^ `gpls\]sdrb\tz\OgsNLnNyMgvnNf^Zlq^Yr`drf|^ @:<@8 899<6<8@6J 8 mr}YOrKleKrg\t  

8  G I E I ?
`gpls\]sdrbLnNKrgz`hNbhqNNr^LnNyMgvnNf^Zlq^Yr`drf|^OpetMr}eMN\tLu^nfxKq_KrgnnKz__L^rYzhpldripKrg\rNr^LnN
yMgvnNf^ZKgXtyMgvnNf^ZYtyRhOpet`gpls\]sdrb <8D8>8@:<@8899<6<8@6J 78 `gperXgnfhp  li^yMgvnNf^Zy_^Rs^Opet`gpls\]sdrb
4DA><@88@:<@8899<6<8@6J :8 `gperXgnfhp  zhp`gpls\]sdrbLnNyMgvnNKry^sY}ccr 8@8C4EAC899<6<8@6J :8@ y\rKq_gnfhp 
YqN^q^`gpls\]sdrbgieLnN\qNgp__ 99<6<8@6J  Mvn
  : I 8 I :8@ 23



 <E1F$D9=G$>D
 gp__ahsZ}ccrYify\M{^{hftKrRQtieih

9I40FO  gp__ahsZ}ccrYify\M{^{hftKrRQtieih 23
OrKgx`\t y`^li^`gpKn_mhqKLnNy\M{^{hftgp__ahsZ}ccrOrKKrRQtieih RuN`gpKn_Yif
yZrahsZKrRQtieihQ^sY}mhhNKrm^Y|m`gpls\]sdrbLnNyZrahsZKrRQtieihy\rKq_gnfhp 
yMgvnNf^ZYtyRh\t`gq_ybvn|QKq_yQvnybhsNKrRQtieihet`gpls\]sdrbgnfhp 
 yMgvnNKry^sY}ccrKrm^Y|met`gpls\]sdrbgnfhp 
 `gpls\]sdrbgieLnNgp__Mvngnfhp 
 Krm^Y|metKrgyYs^gp__ahsZ}ccr\qNmeY Qqi{eNZniq^
 Krg\rNr^LnNgp__MsY\tMirelrerg[\rNr^}Y\qNmeYgnfhp  Zn` 4B46<EJ946EAC 
 zmhNbhqNNr^yQvnybhsN\tOp^rlNlxgp__ahsZ}ccr mSry^y`fg|mahahsZlxN`gperX  Zq^Zn}gZn`yK_yKtfi}Y gn_Zn`Mr
MireOwMiregn^LnNmSry^y`fg $AH 84E<@:-4>F8 Mvn   =64> =: \tMireQv^gnfhp 
 5;$D9=G$>D
ahKrgjuKkrlgw`}Y`gpls\]sdrbyQsNMiregn^|^KrgahsZ}ccrLnNgp__Mvngnfhp 
KrhqN}ccr  =. %.  
 =.
mgvn
 =. I  ;AFC
   ="
mgvn
  ="  ="
 =64>
[rMrMiregn^LnNmSry^y`fgMvn   =64> =:
YqN^q^ZnN|QmSry^y`fg\qNmeY  =64>   =64> =:
   =:
|^KrgyYs^gp__ahsZ}ccrL^rY yeKpiqZZZnN|QmSry^y`fg\qNmeY   =: ;C
OpZnN|QmSry^y`fg`gperX  Ks{hKgqeZnKs{hiqZZQqi{eN
[ryYs^gp__ahsZ}ccrL^rY yeKpiqZZy`^yihr Qqi{eNZniq^
^q^merf[uNZnN|QmSry^y`fgnfrN^nf   Zq^Zniq^mgvn  I   I  Zq^Zn`
[rmSry^y`fg|mahahsZlxN`gperX  Zq^Zn}gZn`
YqN^q^Op|Qbv^\tybrp`hxKmSry^y`fg\qNmeY     }g mgvnbv^\t`gperX  }g
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.D9D'0FO  lgw`ahKrgjuKkrKrgahsZ}ccrQweQ^L^rY yeKpiqZZOrKKrRQtieih{Yf|QmSry^y`fg
!
AH@7C49E:4D<9<64E<A@BAH8CB>4@E
'G8C4>>899<6<8@6J
4B46<EJ946EAC
$AH8C;84E<@:G4>F8A9&4B<8C:C4DD
A@DF?BE<A@C4E8 A9&4B<8C:C4DD
+AE4>6A@DF?BE<A@C4E8A9&4B<8C:C4DD
'B8C4E<@:;AFC
0<8>7A9&4B<8C:C4DD
(>4@E4E<A@4C8445AFE

"



 





!
=. %.


=64> =:
=: =.;C
EA@D J84C
;C 74J
EA@D J84C
)4<

 ?9H45;$D9=G$>D
KrgOplgrNMireeq^MNYr^bhqNNr^|mKq_`gpy\jZnNygseOrKKrgjuKkrisOqfyKtfiKq_y\M{^{hftzhpzmhNbhqNNr^\tetnfx|^`gpy\jy`^mhqK
ybvnhYMireyltfNYr^KrgbuNbr\qNy\M{^{hftzhpzmhNbhqNNr^{YfbsOrgXrZrejqKfdrbLnN`gpy\j`gpy\j}\fZqNnfx|^yLZ\tetzlNzYYZhnY`
\r|mymerpleZnKrgybgrp`hxKOpym^irygrlrerg[ybgrp`hxK}Yz\_\wKbv^\tLnN`gpy\jYqN^q^[rbsOrgXrirbvQRuNy`^lsNetQtisZQ^sYyYtfi_^
{hK\tlrerg[gq_bhqNNr^OrKzlNnr\sZfybvnyK_lple}i|^gx`bhqNNr^yMet}YygrOpetis]tKrg|Y|^Krgy`htf^gx`bhqNNr^yMetymhr^tery` ^bhqNNr^\t
ygrZnNKrg|QybvnbqW^r`gpy\jZn}` OrKKrgjuKkrMgqN^tOpym^irzZhpZr_hZnNKrg}ccrnfrN^nf yeKpiqZZ[rygr|Qy\M{^{hftahsZ}ccr
OrKKrRQtieih{YfKrm^Y|my`^z__ AH@7C49E:4D<9<64E<A@E86;@A>A:J \tet`gpls\]sdrbLnNgp__`gperXgnfhp  {Yf|QmSry^
y`fg\tetahahsZ`gperX  Zq^Zn}gZn`lrerg[yK_yKtfi}Y gn_Zn`zhpetMrMiregn^ $AH8C;84E<@:G4>F8 nfx\t  =64> =: \t
MireQv^gnfhp  zhpKrm^Y|myYs^gp__ Qqi{eNZniq^Yif 64B46<EJ946EAC gnfhp  OpZnN|QmSry^y`fg`gperX  Ks{hKgqeZn
Ks{hiqZZQqi{eN mgvn  Zq^Zn`{Yf|Qbv^\tybrp`hxKmSry^y`fg\qNmeY `gperX  }g
 JA$?D9AUD'AE'
2 3 Kgp\giNbhqNNr^KgebqW^rbhqNNr^\Yz\^zhpn^wgqKkbhqNNr^ l[r^KrgXbhqNNr^LnN`gpy\j}\feKgrMe 
b j  ;EEB HHH 7878 :A E;
2 3 XqTVrbq^]wliqlYt KrgjuKkrMirey`^}`}Y|^KrgahsZKrRQtidrbOrKmSry^y`fgQ is\fr^sb^]emris\frhqf^ygjig
m^r   b j 
23 lmq[frhrY`rph^sb^]yKZwOnfzhpiqW^bNk gqKkisyQtfg KrgjuKkrMirey`^}`}YLnNKrgahsZ}ccrQweQ^Yif
y\M{^{hftKrRQtieih Krg`gpQweyQsNisQrKrgyMgvnLrfbhqNNr^zmN`gpy\j}\fMgqN\t iq^\t   KgKTrMe 
emris\frhqfy\M{^{hftlwg^rgtOqNmiqY^MggrQlterm^r &++   b j 
23%6#8@7CJ(  @8C:J(CA7F6E<A@9CA?<A?4DDA@G8CD<A@+86;@A>A:<8D
23 $)1$E7  CAH@7C49E4D<9<64E<A@F@78C =.8+*,  %   )8B 
23 lr^qKNr^bqW^ris\frjrlZgzhpy\M{^{hftzmNQrZs {MgNKrgis\frjrlZgzhpy\M{^{hftybvnQ^_\zhpKrgbqW^r\t
fqNfv^ gp__yMgvnNf^ZKrR{`gYsiyRngOrKQtieih m^qNlvnQwYbhqNNr^fqNfv^yhe  b j 
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,!)) 444#*6=,#+,4308)6=,5(# !*4'!4#*'#+#+!<$ +
3??75;/;2*?3'3;3C/093;3>5E4<>/;2"</2
!1<3! )<))  1'- )1-%'1! '1-+>=5-: 4#*!1<3!0) $+7'


ITofrgfGccagqiVcyeoiWq\VbGcccagqiVcajqfrXbqepbxXIzZzebscqMaJIelsiqZZIccqMisaq  :/79 8>A;5=63@5:/79 1<:

iqHqfrMqxXIzZzebsfrgfGcca|___qIToxXIzZzebslvViqjGccaajqfrXbqcqM`pP[vcscpab  :/79 2A?7@ ?A@5:/79 1<:

+ <)
[XIfqaZsxiZlGqcllGy[[Gqc{M^^epJJqZXUyXZiqjcp[{MJqZzjeU|__qcfaGpZcojfqJGcoyiVcJyeoGcoyiiep[x^ul{jGqc{MJqZyeo
GqepJiwOxisbKqGGqcx\esbZ^epJJqZIq{MKqbbGqcVrUVpJzNeqxNeelbqJxjaqoiazUb{M^epJJqZ^uZRqZxUrax\Z|__qGcoyiVcJifZ|__qXslqZfb
ioUfG{M^epJJqZGcoyiiep[NtJKoMfb{jeUIIq{MKqbyeoIqIfqaiwOxisbKqGlrZxflcxVlceJ|UyeojqGlrZZxflcxVlcMqcvUco[[|__qXsK qx\ZXs{M
JqZbpJiqaqcWXqJqZVl|\|UKqGGqcXUil[GGqc{MJqZzNeqxNeey[[VrUVpJxUsbfzjeUcfa  fpVVMfJGqqc{MJqZiwJivUXsxfeq   Z {M
GqepJiwJivU  fpVVGqepJ|__q{MJqZKcrJcfaa  fpVV{My[VxVlccs  ylay\c MpfzaJ  ewGlrZxfllcxVlcy[[IeuZNqbUia[wcTHZqU 
fpVVKqGGqc{MJqZ{MlrZxflcxVlcasGqepJfpVVXXssVqeJXq{jIq{MKqb{ZifZZseUeJUfbxaulXqGqcXUil[{jllrrZxflcxVlcMqcvUco[[|__q^uZRqZXs{M
JqZiqaqcWXqJqZ|UVqa\GVrifZco[[lqZfbbIfqaioUfGluZVlJclyG|HlrZxflcxVlc{jyefxic~KGlZKtJiqaqcWXqJqZ|U
;,';,+ Gqc{MJqZzjeU|__qcfaGpZ GqepJiwOxisbKqGGqcx\esbZ^epJJqZ
 ;,
Gqc{M^epJJqZ{Z\KKv[pZ x\Z^epJJJqZXs|UaqKqGGqcXp[WaHlJNqG^uMNqGipVfjculXsxcsbGfq^^epJJqZ_liNrex\ZjepG KqGiWrVrGqc{M
^epJJqZHlJGcoXcfJ^epJJqZyeo^epJJqZ{{Z`q^cfaHlJzeG ^[fq^epJJqZUpJGeqfKoas{j{M|UlsG\ccoaqT  \ xj~Z|UfqjqGasGqc{M
^epJJqZlbqJVlxZulJ KoXq{jlZqIVlpZ{Gee ^epJJqZKqG_liNreXsaslbwG~KoeUeJyeo{ZXsivUxcqKo|aas^^epJJqZ{MlsGVl|\ XqJllGHlJ\Ojq
UpJGeqfKtJZqKox\ZGqcxiqojq^epJJqZXqJxxeulG jcul^epJJqZXUyXZx^ulMfb{jiWqZGqcT^epJJqZHlJJ\coxXgjculHlJzeGx\Z|\{ZyZfXqJ
XsUsHtZ ^epJJqZXqJxeulGas{MJqZlbqJjeqGjeqb \coGl[Ufb ^epJJqZKqGea ^epJJqZKqGZq yeo^eepJJqZyiJlqXrVb NtJ\coxXg|Xbx\Z
\coxXgXsxjaqoiaaqGiqjcp[Gqc{M^epJJqZZyiJlqXrVb]erV|__q x^cqo{Zcl[\\coxXg|XbasyiJyUUllbqJ^lx^sbJiqjcp[Gqc]erV|__qlsG
XpJIqGqc[qcvJcpGhq|aiwJaqGZpG
 "&.09,.83 .8 $=)
  ^epJJqZXUyXZyeolv\GcTXs{MJqZ ^epJJqZXUyXZWwGIrUIZfrKpbyeo^pSZqx^ulZqaqyXXZ^epJJqZKqG_liNreXs{MyefjaU|\
jculXq{jxGrUae^rh x^cqox\Z^epJJqZXsiolqU|aGlae^rhNtJ|Ucp[IfqaZrbalbqJy^cjeqbxMZ^epJJqqZyiJlqXrVbzNeqxNee GpJjpZea[l
Msfafe nen NtJx\Z^epJJqZXsaslbwVqaYccaMqVriqaqcWasXUyXZ|UlbqJ|aKqGpU^epJJqZxjeqZsWwGZqqaq{M\cozbMZ{Zcw\y[[XsyVGVqJGpZ
llG|\x^ul{jxGrU\cozbMZyeo\coirXYr`q^iwJivU xMZGqcZqNrerGlZcqIqWwG aq]qZGco[fZGqcXqJfrXbbqgqiVcXqx\Zy]Z[qJXsxcsbGfqxNee
yiJlqXrVbjculzNeqxNee cp[yiJVGGcoX[yy]ZxNeeyefx\esbZ{jx\Z^epJJqZ|__qx\ZVZ
^epJJqZyiJlqXrVb x\Z^epJJqZHHlJyiJyeo^epJJqZHlJIfqaclZXsy]cpJisaqKqG^epJJqZyiiJlqXrVby[JllGx\Z  ifZ{jO}Iul
^epJJqZXsxGrUKqGyiJyeo^epJJqZXsxGrUKqGIfqaclZ
 ^epJJqZXsxGrUKqGyiJcw\y[[[GqcZq^epJJqZHlJyiJlqXrVbaq{MJqZy[JlbqJGfqJ}x\\Z  cw\y[[HtZlbwGp[frYsGqc{ZGqcKp[
^epJJqZyiJGqcy\ccw\{jx\Z^epJJqZlsGcw\jjZtJ yeoGqcyKGKqb^epJJqZXs|U{ja ZpZcw\y[[ycGxcsbGfq x\ZGqc{MfrYsGqcHlJz_zVzfeVqlrIi
 ^epJJqZXsxGrUKqGIfqaclZjjculxcsbGfq ?<9/>@63>:/9 x\ZGqcx\esbZ^epJJqZHlJyiJllqXrVb{jx\Z^epJJqZ|__qjcul^epJJqZ
IfqaclZzUbVcJlsGcw\y[[jZtJG~Iul ^qiNs_zzNeqc x\ZfrYsGqc{M\cozbMZXqJlla
GqcVrUVpJy]JxNeeyiJlqXrVbx^^ul{j|U^epJJqZ|__qiwJXsivUZpZVlJfqJy]JxNeeyiJlqXrVVb{jXqavaVpJLqGGp[UfJlqXrVbiqjcp[
\coxXg|XbasGqcfrKpbyeoGqcXUelJKqGjeqqbjZfbJqZ^[fqIqxLesbHlJavaxlsbJiqjcp[\coxXg|XbIulaava  lJgqjpZXqJXrg{V
  IfqaiqIpOHlJxNeeyiJlqXrVb xNeeyiJlqXrVb (<9/>1399 x\ZirJ\coUrhR ll\zVlrxe~GXXclZrGiXsicqJKqGiqcGtJVpfZqiqaqcW
x\esbZ^epJJqZyiJlqXrVb jculyiJKqGjelUU|_ {jx\Z^epJJqZ|__q|UzUbVcJ xaulyiJVGGcoX[xNeeyiJlqXrVbG~Ko]erV|__q|UXpZXs|__q
Xs|Ux\Z|__qGcoyiVcJ  A>>3;@ xNNeeyiJlqXrVbx\ZyjeJ^epJJqZXUyXZMZrUjZtJ '3;3C/0093 ;3>5E x\ZXsblacp[GpZXpf|\fq
iolqUyeo|aicqJae`qfox\Z^rhHTo{MJqZZ |aXqeqbi`q^yfUela XqGqcVrUVpJxNeeyiJlqXrVb|fGeqJJyUUG~iqaqcW{MJqZ|U GqcXqJqZHlJ
xNeeyiJlqXrVb|aicqJxisbJ jculasifZxIeulZ|jfc[GfZ yeo|axIbasGqcIpUIqZGqc]erVGcoyi|__qUfbxNeeyiJlqXrVbxZulJKqGXqJqZzUb
{M^epJJqZyiJlqXrVbxXqZpZ ^epJJqZKqGyiJJlqXrVbx\Z^epJJqZXsaZvhb|Uaq_csyeo|airZivUlqbvGqc{MJqZHlJxNeeyiJlqXrVbbqfZqZGfq 
\UpJZpZxauleJXvZVrUVpJxNeeyiJlqXrVbxcqG~KKoxisbIq{MKqbx^sbJifZZsxXqZpZ
  Gqcx\esbZyiJlqXrVbx\Z^epJJqZ|__q cpJisHlJUfJlqXrVb\coGl[UfblZv`qIHlJ^epJJqZXsXsxcsbGfq z_VlZ%6<@<; zUbz_VlZ
KoWqbxX^epJJqZ{jGp[lrxe~GVclZ{ZiqcGtJVpffZqHlJxNeeyiJlqXrVbKZlbw{ZiWqZo D17@32(@/@3 xaullrxe~GVclZ|Ucp[^epJJqZKqGz_VlZyef
KoGcozUUllGaqKqGloVla xIeulZXs|UllbqJlricoxau llrxe~GVclZxIeulZXsIc[fJKcKtJ Xq{jxGrUGccoyi|__qHtZHp f|__q 931@><23 Xs
lrxe~GVclZaqcfaGpZ yeoxIeulZXs]qZxcsbGffq Hpfe[ yeoHpfXslbwVcJHqaKoxcsbGfq Hpf[fG xaulHpfXpJ  WwGVlIpZUfbjelU|__qG~KoXq{jas
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yiJifqJxGrUHtZiqcGtJVpfZqXsZrbaZqaq]erVVxNeeyiJlqXrVb{Z\KKv[pZIuliqcNrerIlZ x^cqoascqIqVq jq|UJqb{ZYccaMqVr NtJasGqcZq^epJJqZ
KqGyiJlqXrVbaq{MlbqJy^cjeqb xMZGqcc]erV|__qKqGyiJlqXrVbjculGqc]erVZqclZKqGyiJlqXrVbx\ZVZ
  IvTia[pVryeoVpfy\cXsiqIpOHlJJxNeeyiJlqXrVb Vpfy\cXsiqIpOXsasifZXq{jxNeeyiJlqXrVbbas\coirXYr`q^GqcXqJqZ{ZyVeo^uZXs
VqJGpZyeoasIfqaiqIpO{ZGqc^rKqcTqZq|\\{M{ZyVeo^uZXs VelUKZGqcZq|\IqZfTco[[jculIqZfT
TKqZfZy]JxNeeyiJlqXrVbXsVlJ{M{Z
yVeo^uZXs \coGl[UfbIfqaxHaHlJyiJ yeeolvTj`warzUbcl[^uZXs
  MZrUHlJy]JxNeeyiJlqXrVb xXIIzZzebsxNeeyiJlqXrVbiqaqcWy[JllG|Ux\Z  MZrUjepGIul
 IcriVpeNrerGlZzNeqxNee #<<;< 1>E?@/997;3 (7971<; jculxNeeyiJlqXrVby[[]etGxUsbbf (7;593 >E?@/997;3 (7971<; (<9/>
399 icqJKqGy]ZNrerGlZXsyH~Jyeo[qJasepGhTox\Zisxjesbay]ZGeaIctJfJGeanenHtZlbwGp[]w]erV ^uZXsxNeeyiJlqXrVb  xNee asjeqb
HZqUxMZ    VqcqJxNZVrxaVc jZqq   areerxaVc\coirXYr`q^   xZulJKqGXqaqKKqGNrerGlZ]etGxUsbfNtJasH[fZGqc]erV
XsbvJbqGGfqNrerGlZy[[]etGcfaKtJascqIqiwJJxaulx\csb[xXsb[Gp[xNeeyiJlqXrVby[[NrerGlZMZrUluZ lqbvGGqc{MJqZ\coaqT  \

!2.8  zNeqxNeey[[zazZIcriVpeNrerGlZ
 z^esIcriVpeNrerGlZ %<9E 1>EE?@/997;3 (7971<; jcul xNeeyiJlqXrVby[[jeqb]etG epGGhTox\Zy]ZyH~JxMZxUsbfGpZGp[xNee
yiJlqXrVby[[NrerGlZ]etGxUsbf \coirXYr`qq^VqGfqy[[]etGxUsbfxe~GZlbIul\coaqT   xZulJKKqGxGrUGqciwOxisb^epJJqZXsclbVlHlJ
]etGyVeo]etGyVcqIqG~KoWwGGfqy[[]etGxUsUsbfx^cqoGccafrYs{ZGqc]erVKo|aNp[NlZxXqGp[y[[]etGxUsbf aslqbvGqc{MJqZzUb\coaqT  \

!2.8  zNeqxNeey[[z^esIcriVpeNrerGlZ
 xNeeyiJlqXrVby[[loalc__iNrerGlZ :<>=6<A? (7971<; (<9/> 399 asepGhToox\Z_ea[qJ jZq\coaqT  |azIc
areerxaVc Xq{j\cojbpUxZulXs yeo|airZx\eullJfpiUviqaqcWZq|\VrU[Zy]Z_ea^eqiVrGjculGcoKG|UGcoo[fZGqc]erVbpJ|abvJbqGyeo|aVlJ{M
lvTj`wariwJlsGUfb\coirXYr`q^Vq\coaqT   xXqZpZyeolqbvGqc{MJqZbpJipZGfqNrerGlZy[[]etGlsGUfbxjaqoGp[Gqc{MJqZGp[lv\GcTXs{M
|__q|aaqGZpG xMZxIculJIrUxeHZqkrGqHlaulx\ZVZaslqbvGqc{MJqZ\coaqT  \

!2.8  zNeqxNeey[[loalc_iNrerGlZ
  VqyjZJXsVpJHlJ\coxXg|Xb GqqcVrUVpJy]JxNeeyiJlqXrVbx^ul{j|U^epJJqZ|__qiwJXsivUZpZZVlJfqJy]J xNeeyiJlqXrVb{jXqava
VpJLqGGp[UfJlqXrVbfrYsXsUsXsivUIul{Mco[[VrVrUVqaUfJlqXrVb )>/187;5(E?@3: zUbVrUVpJ[ZzIcJxje~GGXsasalxVlc yeoco[[xN~ZxNlcIf[Iva
{jy]JxNeeyiJlqXrVbjpZjZqVpJLqGGp[UfJlqXrVbVelUXpJfpZ frYsZsKoXq{jy]JxNeeyiJlqXrVb]erV|___q|UaqGXsivUyVG~x\ZfrYsXsascqIqy^J
XsivUxMZGpZfrYsXsilJIulfqJavaxlsbJHlJy]JxNNeeyiJlqXrVbxjaqoiaGp[^uZXsXsVrUVpJy]JxNeeyiJlqXrVbiqjcp[\coxXg|XbasGqcfrKpbyeoGqc
XUelJKqGjeqbjZfbJqZ^[fqIqxLesbHlJJavaxlsbJXsUsXsivUHlJ\coxXg|XbIulava  lJgqjpZjZq|\XqJJXrg{V
 GqcVrUVpJy]JzNeqxNee GqcVrVrUVpJy]JxNeeyiJlqXrVbiqaqcWZqy]JxNeeyiJlqXrVbjeqbby]JaqVlGpZXq|U  frYsUpJZs
GqcVly[[lZvGcaGqcVly[[ZsxaulVlJGqcx^raycJUpZ|__q{j]erV|UaqGGfqXsKo|Uy]]JxUsbfyVGcoyi|__qXs|UbpJIJxXqGp[
Xs|UKqGy]JxUsbf
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GqcVly[[HZqZGqcVly[[ZsxaulVlJGqcGcoyi|__qXsaqGHtZyVycJUpZ|__qKobpJIJxXqGp[|UKqGy]JxUsbf co[[xNee
yiJlqXrVbx\ZVpfx\esbZ^epJJqZKqGyiJlqXrVb|\x\Z^epJJqZ|__qjqGVlJGqcxG~[^epJJqZ|__q|f{M{ZxfeqGeqJIuZKqx\ZVlJasy[VxVlcs
xG~[^epJJqZ|f{MJqZ NtJxNeeyiJlqXrVby[[VrUVpJlrico (@/;2 /9<;3?<9/>?E?@3: Kqx\ZVlJ{My[VxVlcsx^ulxG~[^epJJqZ|f{M


!2.8 GqcfqJy]JzNeqxNeeiqjcp[\coxXg|Xb
  lv\GcT|__qXs{MJqZ lv\GcT|__qXs{M{ZJqZfrKpbZs\coGl[UfbifZ^uZRqZXsKqx\ZVlJasHlJco[[xUsbf|UyGyiJifqJyeozjeU
alxVlc\aZqNtJzjeUXpJilJx\Zco[[|__qGcoyiVcJifZzjeU|__qXsx\Zco[[clJ|UyG^pUeaxIculJcp[zXcXpgZx\ZVZzUbzjeU`qcoXqJ
|__qjepG\coGl[Ufb yiJifqJasGqepJ|__q  fpVVKqZfZ  jelU HTo{MJqZKcrJ{Mx^sbJ   jelU yeoalxVlcGcoyiVcJ  fpVV
KqZfZ  Vpf yeo`qcoXqJ|__qco[[clJ\coGl[Ufb^pUeaHZqU  ZrfGqepJ|__q  fpVV  VpfxIculJcp[zXcXpgZisHZqUKl`q^  Zrf
 fpVV  xIculJKqG`qcoXqJ|__qXs{MJqZlbwZsxj~Z|Ufqas`qcoXqJ|__qXsVlJ{MlrZxflcxVlcKcrJx^sbJ  fpVVxXqZpZNtJjqGxUra{MzjeUXs
x\Z|__qGcoyiiep[HlJzjeU|__qcfaXpJjaU  fpVVNtJKqG`qcozjeUXsaslbwZq|\{MIqZfTjqlrZxflcxVlc{MJqZ{jxjaqoiaGp[Gqc{MJqZ
Vl|\
 $-.;,3- ,!%/ &,
  y]ZGqcUqxZrZJqZ GqcllGy[[yeo{MJqZ^epJJqZXUyXZx^ul{MJqZzjeUGcoyiVcJyeoiep[cfaGpZx\ZGqc\cobvGV{MJqZzjeU
|__qXpJco[[|__qGcoyiVcJyeo|__qGcoyiiep[xHqUfbGpZx^uleUIqGqciwOxisbKqGGqcx\esbZWqbHlJco[[KqG|__qGcoyiVcJXsaslbw{j
x\Z|__qGcoyiiep[lsGXpJbpJeUIq{MKqbiqjcp[lrZxflcxVlcXsZqaq{MJqZ KtJXqGqcgtGhqXdhQsyeoJqZfrKpbXsxGsbfHlJGp[Gco[fZGqcXqJqZ
VqJ}x^ul{jVcJVqafpVWv\coiJIyeoHl[xHVHlJGqcgtGhq
,!,.8  y]ZGqcUqxZrZJqZHlJzIcJGqc ^ g 
Gva`q^pZY
asZqIa
xahqbZ
^dh`qIa
               

eqUp[

GqcUqxZrZJqZ







gtGhqHlawefrYsGqcyeoXdhPsXsxGsbfHlJ
llGy[[co[[zNeqxNee
icqJco[[zNeqxNee
XUil[co[[zNeqxNee
icv\]eGqcUqxZrZJqZ

  GqcllGy[[ llGy[[GqcXqJqZHlJco[[XsKqx\ZXsKoVlJXcq[HlaweXsxGsbfHlJGp[fpiUvlv\GcT|__qXs{M{ZGqcKpUXqzIcJGqc
^claGp[cwjepGGqcXqJqZHlJfpiUvlv\GcTyVeoVpf KtJKoiqaqcWllGy[[GqcXqJqZHlJco[[|UWwGVlJzUbascqbcoxlsbU{ZGqcllGy[[UpJZs
UpJVl|\Zs
   GqcllGy[[co[[|__q GqcXqJqZHlJco[[Kqx\ZXsKoVlJXcq[HlaweXsxGsbfHlJGp[fpiUvlv\GcTXs{M{ZGqZllGy[[^claGp[
cw j ep G GqcX q JqZHlJfp i Uv lv \ GcT ye f X q GqcllGy[[GqcX q JqZHlJco[[lb q JWw G V l JXcq[cqbcqbcoxls b UHlJzjeUXs K o{M l lGy[[
\coGl[UfbzjeUXs{MJqZx^ulGqcxGhVcyeozjeU|__qXs{M{Z[qZKqGZpZKtJZq|\iwGqcllGy[[zNeqxNee{jx^sbJ^lGp[IfqaVlJGqcVlGqc
{MJqZ NtJzjeUXs{MllGy[[\coGl[Ufb
,!,.8  Gqc{MJqZ`qcoXqJ|__qVqa^dVrGccaGqc{MJqZKcrJ
Xs

zjeU

 alxVlc G coyiVcJ 
fpVV
 yiJifqJ  fpVV
 ^pUea  Zrf  fpVV
 zXcXpgZis  Zrf  fpVV
GqepJ|__q{MJqZcfa fpVV

 












MfJxfeq{MJqZ
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KqGVqcqJ^dVrGccaGqc{MJqZ^[fqasGqc{MJqZ|__q{ZMfJxfeq    Z NtJzjeUiwJivUXs{MMfJxfeqUpJGeqfasIq\coaqT
fpVV zjeUcfaiwJivU  fpVV xaulXcq[IqyefKtJZqIqUpJGeqfaq{M{ZGqcxeulGlrZxflcxVlcx^ul{MJqZ{jx^sbJ^lGp[Gqc{MJqZ Vl|\
GqcjqIqIfqaKvHlJy[VxVlcs KqGGqepJ|__qXs{MJqZx^uljqIfqaKvHlJy[VxVlcsNtJiqaqcWIqZfT|UKqGiaGqcXs 
PL

QB 
Vb  % DOD  E inv

xaul


 IfqaKvy[VxVlcs ylay\c MpfzaJ
%"  GqepJfpVVcfa
fpVV
 ycJUpZy[VxVlcs zfeV
+
$  IqcoUp[IfqaetGGqcIqb\coKv   
7;B
 Iq\coirXYr`q^lrZxflcxVlc   

UpJZpZ

QB 

580
12  0.6  0.85

 

 6>

KqGIq  Xs|UxeulG{My[VxVlcsHZqU  6> KqZfZ  ewGx^ul{jx^sbJ^l{MJqZiqjcp[zjeUXsaslbw{Z[qZ^pGjepJZs UpJZpZGqcjqIq
HZqUHlJy]JzNeqxNee iqaqcWXqGqcjq|UKqGiwVc
Pl

PV 
S
(Q  C  H  I )

xaul

%+
&



 GqepJfpVVHlJzNeqxNee fpVV
 Iq^epJJqZyiJXs|Ucp[ fpZ xLesb  GrzefpVV MpfzaJ VqcqJxaVc
 IqIfqaiwOxisbHlJxNee \coaqT 
 IqIfqaiwOxisbxMrJIfqaclZ \coaqT 
 Iq\coirXYr`q^lrZxflcxVlc \coaqT  
 IqIfqaxHaHlJyiJ[ZzeG \coaqT  GrzefpVV VqcqJxaVc

(
KqGiaGqcXs 

PV 

580
1000
(5000  0.8  0.85  0.85)

  fpVV
KqGIqXs|UVlJjqy]JzNeqxNeeXsasHZqUxXqGp[jculaqGGfqIqXsIqZfT|Uaq{MJqZ UpJZpZiqjcp[`qcozjeUXsaslbwZsVlJ{MzNeqxNee
HZqU  fpVVKqZfZ  y]JyVxZulJKqGJqZfrKpbZsiZ{KxculJGqc{MJqZzjeUy[[]iazUbasIfqaavJjfpJ{ZllGy[[x^ul{jeUHZqU
lrZxflcxVlceJNtJiqaqcWeU|UXpJIqiwOxisbXqJ|__qKqGlrZxflcxVlcxlJyeoIq{MK qbxculJIqlrZxflcxVlcXsZqaq{MJqZ Gcl\Gp[asy]JzNeq
xNeeXs{MJqZxUralbwyefKtJ{MVqaHZqUXsaslbwxUra
GqepJ|__qzNeqxNeeXsaslbwxUra
GqepJ|__q
 y]J F  fpVV  y]J F  fpVV
 
fpVV
ycJUpZ|__q

zfeV
Gcoyi|__q
 Gcoyi|__q  y]J
FF 
 
ylay\c
{MxIculJMqcK\coKvy[VxVlcs xIculJIf[IvaGqcMqcKVlJasHZqUGqepJfpVVXs|aZlbGfqy]JzNeqxNee NtJiqaqcWXqGqcIqZfT|UKqG
iwVc
PV

C Batt 
V Batt

xaul

/@@  HZqUGcoyi\coKv ylay\c
%+
 GqepJfpVVHlJzNeqxNee fpVV
+/@@  zfeVy[VxVlcs zfeV
UpJZpZIqIfqaKvy[VxVlcsxXqGp[
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xeulG{MxIculJ\coKvy[VxVlcs HZqUU   zfeV  ylay\c
 
 


 

" #'( %

 


 


!)%#

 

&(%$'( %

 


!)%#

!2.8 ||UloyGcaxiZxUsbffJKc|__q yeoVqyjZJVrUVpJzjeU{Z[qZ^pG
 # ,!;,3-,
jepJKqGllGy[[yeoVrUVpJco[[[yefxic~KITo|UxG~[HlawellGx\Z  ifZ\coGl[UfbbifZ\coKvxHqxG~[|fXsy[VxVlcs zUb
bGVpflbqJHlJGqcXUil[co[[{ZfpZXs  xxahqbZ  UpJyiUJXsVqcqJXs  aslvTj`warxLesb   < ycJUpZ|__qxLesbKqGzNeqxNee  
+ yeoycJUpZMqcKxLesb  + GcoyiMqcKKxLesb   yiUJ|f{ZVqcqJXs 
ifZXs{MJqZ NtJXUil[co[[Gp[allxVlciw[ZqfpZXs  xahqbZ  aslvTj`warxLesb   < ycJUpZ|__qKqGzNeqxNee   +
yeoycJUpZy[VxVlcs   + XqGqcXUill[XszjeUGqepJ|__qiwJivU ycJUpZzjeUiwJivU   + GcoyyizjeU    asIqGqepJ|__qiwJivU
  , NtJco[[iqaqcWXqJqZ|U yiUJIqqGqc{MJqZ{ZVqcqJXs 
,,!,.8  ^epJJqZXsMqcKy[VxVlcsfpZXs  xahqbZ 
xfeq
ZqkrGq










lvTj`war
lJgqxNexNsbi
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zfeV
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,!,.8 xfeq{MJqZzjeUGqepJ|__qiwJivU fpZXs  xahqbZ 
)7:3


) <
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+"</2
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%"<</2
 

 '!1# ,!;,3-,4#*=)3')4*
  icv\]eKqGGqcXUil[Gqc{MJqZZzNeqxNeey[[VrUVpJxUsbf zjeUllGy[[cfa  fpVV{MJqqZiwJivU 
 Z XsGqepJ|__q
 fpVVGqepJ|__qKqG{MJqZKcrJcfa  ffpVV{My[VxVlccs  ylay\c MpfzaJ  ewGlrZxflcxVlcy[[IeuZNqbUia[wcTHZqU  fpVV
jqG{MlrZxflcxVlcXpJjaUKo{MlrZxflcxVllcHZqU  fpVV KqGGqc{MJqZ{MlrZxflcxVlcasGqepJfppVVXsVqeJXq{jIq{MKqbiqjcp[GqcNul
lrZxflcxVlceUeJUfbxaulXUil[zUbGqjZUU{jlrZxflcxVlcMqcvU XqGqc\Uco[[lrZxflcxVlc co[[|__q^uZRqZ|UyGco[[yiJifqJiqaqcW
XqJqZ|UVqa\GVrifZco[[lqZfbIfqaioUUfGluZVlJclyG|HlrZxflcxVlc{jyefxic~KGlZKtJiqaqcWXqJJqZ|U
  \OjqyeoGqcyG|H
 ]w{MJqZKo|aMrZGp[co[[x^cqooifZ{jO{M|__qGcoyiiep[\GVryG|Hxaul{MJqZ|\KoXq{jIvZMrZ
 jelU|__qGcoyiVcJjqNulbbqG{ZXlJVeqUXpf|\yG|H NuliqclJ|fx\esbZxaulxisbjculMqccvU
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 !!,1 !
-. Z`pXcfpKZxX^rZXcGqcVrUVpJco[[|__qyiJlqXrVbUfbVZxlJ
-. lUvebGpebqyGflv\GcTlrxe~GXclZrGiyeofJKcjepGiwVc\cp[\cvJ^ g 
-. grcrMpbeq`qicoZlbfrgfGccalrxe~GXclZrGi^uZRqZ ajqfrXbqepbxXIzZzebscqMaJIelsiqZ
-. cvJx^McGlJZlGcvJxculJfpJ|YiJ lpIc^elrZXcjauZ|fbyeoUvirVlvXrgivZXc GqcllGy[[yeo\cobvGV{MJqZVZy[[zNeqxNee{ZJqZ
xGhVcGccaGqc\coMvafrMqGqcxIculHqbfrgfGcca|__qajqfrXbqepbxXIzZzebscqMaJIeIcpJXs    asZqIa 
-. iqZpG^pSZq^epJJqZyiJlqXrVbGca^pSZq^epJJqZXUyXZyeolZvcpGh^epJJqZCCC )>/7;7;5?7/: 1<:  irJjqIa 
-. ^^ bY G_] G_` G_Z ifXM ilX iWq[pZirJyfUela|XbzcJJqZMlxmJ[crhpX[qJGlGzNeqc KqGpUKpUXqzUb iqZpG^pSZq^epJJqZ
yiJlqXrVbGca^pSZq^epJJqZXUyXZyeolZvcGp h^epJJqZxaulGva`q^pZY  6@@= CCC 2323 5< @6 iu[IZfpZXs  irJjqIa 
-. Gqc\co\qifZ`war`qI CCC =C/ 1< @6 iu[IZxaulfpZXs  irJjqIa 
-. \aZqGp[Gqc{MJqZXqJGqcxGhVc CCC :E5>33;5/>23;? 1<: iu[IZxaulfpZXs  irJjqIa 
-. iqZpGJqZ^pSZqfrXbqgqiVcyeoxXIzZzebsyjJMqVr ]eJqZfrKpbifXM iwxMrJ^qTrMb\   \XvaYqZs  iqZpGJqZn 
6@@= @6 C787=327/ <>5 C787
- . xNeeyiJlqXrVb lJIIfqacw !# iqZpGfrMqGqc^epJJqZ`qI  Gca^pSZq^epJJqZXUyXZyeolZvcpGh^epJJqZ ^^  \ 
6@@= CCC 8/;6/?<9/> 1<: 7;23D
-. |___qGcoyiVcJ \6@@= CCC ;3A@><; >:A@=6E?71? 1<: ;3C? 7;23D =6=
IfqacwxGsbfGp[alxVlc 6@@=      @; :<@<>  :<@<> 6@: iu[IZHlawexaul  aGcqIa^ g 
-. ITolZvGccaGqc^epJJqZ`qIGqcHZiJ{ZIToGccaqYrGqc^epJJqZfvSri`q 6@@= CCC /31=9/?@71 1<: iu[IZHlawexaul  aGcqIa^ g
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8@114A-:6K?0MNBI11H&:EL?0/DL/DL6D$B8&;1&F6?F,>5G6CI:@&;B6)EM0-P;74:A''B0I='?B/C.7QJ-7$8@1;0$B86D=O;08O;6%?')F6)0
.NB1::B0-?$K6P.$?NBH5?J$=A64D0&8(A'>;A-$NBHH4'H4)8
"5=>5932-9":@-.71A5>4 (18;1<->?<1-90?8505>B:9><:7 .B ':7-<91<3B :9 %-<>5/5;->5:9:2
>41:88?95>B!-9:68-5(:6 :=-8;45#-64:9 -8;4-193%41>
ehlXTt]Jb]n`sd engRrYletVf jXrWnSmt]Jb]n`sd
vZbuDb`enJmtVFvXvdaox^^mFRktVFvXvdaojrThmiDbb` `imenVamdlabmJ_lND}mu]Gt]Jb
vVbfl]V   8-57 A-=-9 <8?>>38-57 /:8
vZbuDb`enJmDmbtGnXDmbWXmFmbFRkenVamDmbHlSDmb `imenVamdlabmJ_lND}mu]Gt]Jb
vVbfl]V   8-57<-895<-=4:>8-57 /:8
1/&A-7O?
YVFem`Xo|xSX}mthXjtDo{aeDlYbkYY]lSd`xjX|}muYYtFdq{jXVo{Vo{`oDmbFeYFr`jrRi_s`n udkFem`Jq|XSea]dlGGmXuhGjmVnTavSaDbkYeXDmb
`oheXbe`EjGJr`JXT}mYddmXSjDx`TDj}mt_jvDhl`]oXFbHlGielSD}mtt]Gt]Jb[dDmbenHla]YembkYY[dnTx^^mSea]dlGGmXuhGjmVnTa`o]nDlS
ubGSlXx^^mudkDbkuhx^^mSmXjjDEjGjnXtejbtTjbERkx`HmavidSjasVo{
~  vedT udkt`q{jV}mDmbHmavidSVo{tZXZ`ubGSlXhsG]Yem
ubGSlXx^^mSmXjjDEjGjnXtejbtTjbjasVo{
~
vedTVo{]nDlSDbkuhVo{ uj`Z udkbkYY]lSd`xjX|}muYYtFdq{jXVo{Vo{`oDmbFeYFr`jrRi_s`n
udkFem`Jq|X[dDmbVSdjG]Yemt`q{jTl|GFmZ`wi`oubGSlXX|}mVo{  Ymb]Yemt`q{jV}mDmbtZStFbq{jGtedm  XmVowJX|}mwXUlGxZ  dnTb vSadlDgRkEjGX|}mVo{
jjDHmDile]XtZXdkjjG\ja udkt`q{jTl|GFmZ`wi`oubGSlXX|}mVo{  Ymb]Yemt`q{jV}mDmbtZStFbq{jGtedm  XmVowJX|}mwXUlGxZ  dnTb vSadlDgRkEjGX|}m
Vo{jjDHmDile]XtZXxjX|}mudkhm`mbUFeYFr`DmbV}mGmX]lSd`xjX|}mxSTm`jrRi_s`nudkFem`Jq|XVo{tbmTl|GxexS udkxS[dDmbZbkt`nXFem`]pG]jwHwXDmb
wJGmX]lSd`xjX|}muYYtFdq{jXVo{Vo{`oDmbFeYFr`jrRi_s`nudkFem`Jq|XSea]dlGGmXuhGjmVnTa]Yem`oFem`]pG]jwH`o[dSlGXo| `oFem`]pG]jwHwX
SmXZbkhnVWn_m]EjGTletFbq{jGjaswXbkSlY`mD `oFem`]pG]jwHwXSmXZbkvaJXwJGmXjaswXbkSlY`mD udk  `oFem`]pG]jwHwXSmXDmbjYb`wi
Fem`bsEjG[senHlajaswXbkSlY`mDVo{hrS
&NB=NB&A* ]lSd`xjX|}m ]dlGGmXuhGjmVnTa jnXtejbtTjb DbkYeXDmb`oheXbe`
 1/0NB
tXq{jGHmDZHHrYlXvdDEjGtbm`oDmbtZdo{aXuZdGxZvSatI]mkjrRi_s`nEjGvdD`ojrRi_s`nhsGEp|Xtbq{jatXq{jGHmDh_mekvdDbjXKp{GtDnSHmDDmbVo{`o
uDhtbqjXDbkHDwXYbbamDmf`mDtDnXxZudkjoDhmtiTrVo{V}mwih_mekvdDbjXEp|XFqjFem`TjGDmbwJ]dlGGmXx^^m`mDEp|X udktJq|jt]dnGVo{wJX}m`m
[dnT]dlG GmXx^^mHk`mHmD]dlGGmXWbb`JmTntJXuDhUmXinXX|}m`lX SlG Xl|X]dlGGmXVSuVXHpG `oFem`h}mFlLwXDmb[dnTx^^m`mDEp|XtJ X
]dlGGmXuhGjmVnTa]dlGGmXX|}m]dlGGmXd` udk]dlGGmXuhGjmVnTatZXjoDVmGtdqjDiXp{GVo{hm`mbU[dnT]dlGGmXx^^mVo{ti`mkh`DlYZbktVfxVa
udkZbktVfxVatZXZbktVfVo{bjX`mDhG[dDbkVYTj`Xrgaudkh_m]ueSdj`vSabjY HpGTjG`oDmbZblYjmDmft]q{jJeawibmGDma`o
Fem`tazXhYma`mDEp|Xt]q{jHkxSx`iGrSiGnSudkjmb`RthoawXERkVo{jmDmfbjXudkalGJeat]n{`ZbkhnVWn_m]wXDmbV}mGmXEjGFXwihsGEp|Xudk
V}mGmX[nS]dmSXjadGFem`h}mFlLEjGZLimwXZHHrYlXjmHHkTjGwJ]lSd`tXq{jGHmDSmXXjD`ojmDmfVo{bjXjasude]lSd`uYYWbb`SmDzHkSsSxj
bjXtEm`mV}mwid`Vo{xSHmD]lSd`uYYWbb`SmDzHktZXd`bjXDmbZblYjmDmft]q{jTjGDmbFem`hYma`oHrSZbkhGFt]q{jZblYh_mekjmDmfwi`Xrga
hm`mbUbkYmaFem`bjXjjDHmDbmGDmawXZbn`mRVo{ti`mkh`DlYDbkYeXDmb_mawXEjGbmGDmaV}mwibmGDmahm`mbUFeYFr`jrRi_s`nwiFGVo{xS
vSaGmaKp{GX}mxZhsFem`tazXhYmawXVo{hrS
HmDDmbdG]q|XVo{t]q{jFXimvHVaenHlat]q{jDmb]lQXmVjGUn{XKp{G]YemjGFDmbYbnimbheXT}mYddmXSjDx`TDXl|X`oDmbHlSDnHDbb`DdmGuHGDmb
ZbkJr`hlLHbudkDmb\DjYb`TmGyudkZLimiXp{GFqjjmDmfVo{bjX`mDERkV}mDnHDbb`hG[dwi[sVo{be`DnHDbb`Xl|Xx`hYmaTletXq{jGHmDjmDmfVo{
bjXHpG`ouXeFnSVo{Hk]lQXmbkYY]lSd`xjX|}muYYtFdq{jXVo{Vo{`oDmbFeYFr`jrRi_s`n udkFem`Jq|XYbnteRVo{wJGmXudkbkYYx^^mVo{wJXl|XHkwJHmD
Dmb[dnT]dlGGmXx^^mSea]dlGGmXuhGjmVnTaKp{GtZXjoDenWoiXp{GVo{JeadSDmbtDnSh_mekvdDbjXjoDVl|GalGtZXuidGtboaXbsDmb[dnT]dl GGmXx^^mSea
]dlGGmXuhGjmVnTaudkalGbRbGFwiJr`JXwiFem`h}mFlLDlYDmb[dnT]dlGGmXx^^mSea]dlGGmXVSuVX`mDEp|X SlGXl|XwXDmbfpDgmenHlaFbl|GXo|HpG`rG
HkV}mDmbfpDgmtbq{jGDmb]lQXmbkYY]lSd`xjX|}muYYtFdq{jXVo{Vo{`oDmbFeYFr`jrRi_s`nudkFem`Jq|XSea]dlGGmXuhGjmVnTavSaDbkYeXDmb`oh eX
be`EjGJr`JXT}mYddmXSjDx`TDj}mt_jvDhl`]oXFbHlGielSD}mu]Gt]Jb
 >:A$$B8I0;&C-/9<+DI:@$B8??$I11
EjYtETudkenWoDmbS}mtXnXDmbenHla
EjYtETSmXtXq|jim DmbenHlaFbl|GXo|t]q{jDmb]lQXmbkYY]lSd`xjX|}muYYtFdq{jXVo{Vo{`oDmbFeYFr`jrRi_s`n udkFem`Jq|XSea]dlGGmX
uhGjmVnTawXDmbHlSDmb]dlGGmXVSuVXvSaDbkYeXDmb`oheXbe`EjGJr`JXT}mYddmXSjDx`TDj}mt_jvDhl`]oXFbHlGielSD}mtt]Gt]Jb
EjYtETSmXZbkJmDb ZbkJmDbFqjh`mJnDjGFDmbYbnimbheXT}mYddmXSjDx`TD[sX}mJr`JXudkZbkJmJXwXJr`JXT}mYddmX
SjDx`TD  i`sYmX H}mXeX   FX Ddr`TlejamGxS`mHmDDmbtdqjDuYYtHmkHGHmDTleuVXh`mJnDjGFDmbYbnimbheXT}mYddmXSjDx`TD
[sX}mJr`JXudkZbkJmJXwXJr`JXT}mYddmXSjDx`TD  i`sYmX H}mXeX  FX
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EjYtETSmXTleuZb TleuZbTXFqj]lSd`xjX|}muYYtFdq{jXVo{Vo{`oDmbFeYFr`jrRi_s`n udkFem`Jq|XSea]dlGGmXuhGjmVnTaHmD
DbkYeXDmb`oheXbe`EjGJr`JXvSa`obmadktjoaSSlGXo|
 hbmGbkYY]lSd`xjX|}muYYtFdq{jXVo{Vo{`oDmbFeYFr`jrRi_s`nudkFem`JqX| SeaZ`ubGSlXhsGKp{G`oubGSlXX|}mx`T{}mDem  Ymb
 hbmGbkYY[dnT]dlGGmXx^^mSea]dlGGmXuhGjmVnTaKp{G`o]nDlSx`T{}mDem  elTT
TleuZbTm`FqjJr`JX`o]lSd`xjX|}muYYtFdq{jXVo{Vo{`oDmbFeYFr`jrR i_s`nudkFem`Jq|XSea]dlGGmXuhGjmVnTawXDmbHlSDnHDbb`
DdmGuHGDmbZbkJr`hlLHbudkDmb\DjYb`TmGyjoDVl|GalG`ouidGtboaXbsDmb[dnT]dlGGmXx^^mSea]dlGGmXuhGjmVnTah}miblYDmbZbkarDTwJwX
JoenTZbkH}melXEjGJr`JX
EjYtETSmX]q|XVo{ T}mYddmXSjDx`TDj}mt_jvDhl`]oXFbHlGielSD}mtt]Gt]Jb
Fem`i`maEjG ':7-<177 ibqj %) ':7-<177 ibqj %) `oJq{jtboaDDlXxZidmajamG tJX tKdduhGjmVnTa tKddhrbnak ibqjtKdd
;4:>:@:7>-5/ Kp{GTmGDz`oVo{`mHmDF}mem %4:>:@:7>-5/ vSauaDjjDtZX %4:>: i`maUpG uhG udk @:7> i`maUpG ubGSlXx^^m t`q{jbe`F}mude
i`maUpG DbkYeXDmb[dnTx^^mHmDDmbTDDbkVYEjGuhGYXelTUrVo{`oFem`hm`mbUwXDmbtZdo{a X]dlGGmXuhGtZX]dlG GmXx^^mxSv SaTbG
uXeFem`FnSXo|xSUsDFX]Y`mTl|GuT Z F f   uTtKdduhGjmVnTaDzalGx`UsDhbmGEp|X`mHXDbkVl{GwX Z F f   HpG`oDmbZbkSngOtKdd
uhGjmVnTa udkxSUsDX}mxZwJtZXuidGHma]dlGGmXwiDlYSmetVoa`wXjeDmf t`q{jZ F f   SlGXl|X hbrZxSemtKdduhGjmVnTa Fqj hn{GZbkSngOVo{
V}mHmDhmbDp{GTleX}m tJX KndnFjX '575/:9 uDdtdo{a` jmbtKxXS -775?8<=19501 jnXtSoa` ^jhx^S 905?8%4:=;4501 uFSt`oa` tVd
tdjxbS -085?8(177?<501 udkFjZtZjb jnXtSoa` xStKtdxXS :;;1<905?85=1719501 tZXTX Kp{Gt`q{jxSblYuhGjmVnTavSaTbGDzHk
tZdo{aXtZX]mikX}mx^^m udkHkUsDuaDtZXZbkHrx^^mYeDudkdYt]q{jwitDnSubGSlXx^^mVo{El|eVl|GhjGEjGtKdduhGjmVnTa t`q{jX}mEl|ex^^mEjGtKdd
uhGjmVnTaTjtEmDlYjrZDbRx^^mDbkuhTbG Dbkuhx^^mHkxidtEmhsjrZDbRtidmXl|XV}mwihm`mbUV}mGmXxS !$#'$ !(   * +
 JXnSEjGtKdduhGjmVnTa JXnSEjGtKdduhGjmVnTauYGTm`elhSrVo{wJtZX  JXnSidlDy Fqj

8G2/DL  uhSGJXnSEjGtKdduhGjmVnTa
 tKdduhGjmVnTaVo{V}mHmDKndnFjX JXnS[dpDtSo{ae '59371 <B=>-77591 '575/:9 ':7-< 177 ibqjVo{bsHlDDlXwXJq{j
":9:/<B=>-77591'575/:9':7-<177 udkJXnS[dpDbe` %:7B/<B=>-77591'575/:9':7-<177 dlDgRktZXu[XKndnFjXuEzGudkYmG`mD
 tKdduhGjmVnTaVo{V}mHmDjk`jb^hKndnFjX 8:<;4:?='575/:9':7-<177 dlDgRktZX^d`YmGt]oaG  x`FbjX  
``  X|}miXlDtYm`mD udkZbkhnVWn_m]t]oaG  
  tKdduhGjmVnTaVo{V}mHmDhmbDp{GTleX}mjq{Xy tJX uDdtdo{a` jmbtKxXS uFSt`oa`tVdtdjxbS udkFjZtZjb jnXtSoa` xStKtd
xXS tZXTX `oVl|GJXnS[dpDtSo{ae '59371 <B=>-77591 udk[dpDbe` %:7B/<B=>-77591 tKdduhGjmVnTaVo{V}mHmDuDdtdo{a` jmbtKxXS Hkwi
ZbkhnVWn_m]hsGUpG  
 DbkYeXDmb`oheXbe`DlYJr`JX Dmb`oheXbe`wXdlDgRkVo{tZXDmb]lQXmvSawiZbkJmJX`oheXbe`wXDmbDbkYeXDmb]lQXmTl|GuT
tbn{`TXHXhnX| hrSvFbGDmbxSuDDmbbe`DlXFnSFXimZLimDmbemGu[XDmbTlShnXwHDmbbkS`Vbl]amDbudktVFvXvdaoVjGUn{XDmbYbnimbHlSDmb
DmbTnSTm`Zbkt`nX[dbe`Vl|GDmbblY[dZbkvaJXVo{tDnSEp|XHmDvFbGDmb * + [senHlaxSHlSteVoZbkJmF`t]q{jimuXeVmGbe`wXDmbjjDuYYbkYY]lSd`
xjX|}muYYtFdq{jXVo{Vo{`oDmbFeYFr`jrRi_s`nudkFem`Jq|XSea]dlGGmXuhGjmVnTa Kp{GwXDmbjjDuYYhbmGXl|XxSjjDuYYVl|Ghm`uYYt]q{jwi[sYbnimb
jGFDmbYbnimbheXT}mYddmXSjDx`TDudk[sX}mJr`JXT}mYddmXSjDx`TDxSbe`uhSGFem`FnStizXudkimuXeVmGbe`wXDmbD}miXSbsZuYY
tXq{jGHmDbkYY]lSd`xjX|}muYYtFdq{jXVo{Vo{`oDmbFeYFr`jrRi_s`nudkFem`Jq|XSea]dlGGmXuhGjmVnTaXl|XVmGJr`JXHktZX[swJGmXSlGXl|X[senHlaHpG
TjGDmbhbmGGmXenHlawiTbGDlYFem`TjGDmbEjGJr`JX
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8G2/DL  YbbamDmfDmbHlSteVoZbkJmF`Dmb`oheXbe`EjGJr`JXwXDmbuheGimuXeVmGDmbjjDuYY
bkYY]lSd`xjX|}muYYtFdq{jXVo{Vo{`oDmbFeYFr`jrRi_s`nudkFem`Jq|XSea]dlGGmXuhGjmVnTa
 bkYY]dlGGmXuhGjmVnTaudkbkYY]lSd`xjX|}muYYtFdq{jXVo{Vo{`oDmbFeYFr`jrRi_s`nudkFem`Jq|X

8G2/DL bkYY[dnTx^^mSea]dlGGmXuhGjmVnTa *+

8G2/DL bkYY]lSd`xjX|}muYYtFdq{jXVo{Vo{`oDmbFeYFr`jrRi_s`nudkFem`Jq|X

8G2/DL eGHbFeYFr`EjGbkYY]lSd`xjX|}muYYtFdq{jXVo{Vo{`oDmbFeYFr`jrRi_s`nudkFem`Jq|X
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8G2/DL bkYY]lSd`xjX|}muYYtFdq{jXVo{Vo{`oDmbFeYFr`jrRi_s`nudkFem`Jq|XSea]dlGGmXuhGjmVnTa
 3:$B8/-:?'
[dDmbVSdjGwJ]lSd`xjX|}mt]q{jZbkt`nX[dFmEjGFem`SlXZ`Vo{tZdo{aXuZdGxZVo{hl`]lXWDlYtedm`o[dTjjrRi_s`nFem`Jq|XbkSlYX|}mudk
dlDgRkEjGxjX|}mVo{jjD`mHmD]lSd`xjX|}mjamGxbYmGvSaHkV}mDmbt]n{`Fem`SlXEjGZ`tbn{`TXHmD  Ymbudkt]n{`Ep|XVodk YmbHXUpG  Ymb
udkV}mDmbYlXVpD[dDmbVSdjG
.B8B'/DL  [dDmbVSdjGVo{Fem`SlXZ`  Ymb
tedmXmVo





bkSlYX|}m7







jrRi_s`nC


 




Fem`Jq|X&





 

dlDgRkdkjjGX|}m
dkjjG\ja
dkjjG\ja
dkjjG\ja
dkjjG\ja
dkjjG\ja
dkjjG\ja







 

dkjjG\ja

.B8B'/DL  [dDmbVSdjGVo{Fem`SlXZ`  Ymb
tedmXmVo

bkSlYX|}m7

jrRi_s`nC

Fem`Jq|X&

dlDgRkdkjjGX|}m




























 

dkjjG\ja
dkjjG\ja
dkjjG\ja
dkjjG\ja
dkjjG\ja
dkjjG\ja
dkjjG\ja

.B8B'/DL [dDmbVSdjGVo{Fem`SlXZ`  Ymb
tedmXmVo






bkSlYX|}m7

jrRi_s`nC

Fem`Jq|X&

dlDgRkdkjjGX|}m

















 


 
 
 

xjX|}m
xjX|}m
xjX|}m
xjX|}m
xjX|}m
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R
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lqTTrW[t|R|]LrgNi^NwePpNO[tYgr^y[r[tns]bw[MnOyclhnNhx_NO[t
Fi

θi ( s)

θe (s)

θo ( s)

Fo

θo ( s) / N

FT?;Q[ ^hnL}XnpzLgeMnOyclhnNhx_
HP<Q0OF2H>2SD;Q[=\OUJ=L
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y_htf]z_hOMnONireZt{XfLrgySYNrbrgresyYngygseY]}iZretLrgy_htf]z_hOMnONrXqOLhrizlXOiryLsXldripzfLYqinslgp|]gp^^Prm]rf
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L

C

ω

FT?;Q[ {NgOlgrOgp^^LrgNi^Nwe
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Mq]Yn][t  gp^^Pp[rLrgiqXNrzgOXq]zhpLgpzl[tyLsXLrgy_htf]z_hO
Mq]Yn][t  Nr]iWyiLyYng Vd zhp Vq YreleLrg[t 
Vd
  cos θ
V  2  sin θ
q

3
V0
 1/ 2

 cos(θ  2π / 3)  cos(θ  2π / 3)
sin(θ  2π / 3)
sin(θ  2π / 3)
1/ 2

1/ 2

Va

Vb
Vc
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A>2Q<GbO
RO?]eXQgt=\|e]NhA=eZ]dLbjKaWkXfm\c?]eXDitQnLYoD}pXn?Z?bQnOZ\l\bZ~Z|]X=dRad]]dLmRRbeZ~EgpOX~oQ=eZ]dL?|ebjKaWkXfm\c?]eXDitQnLY
Oue=eZ]dL?]eXDitQ`dXUdOP~oQbe=e^L}]YlEQlEbZ~mRR !+(3/$. &10'6&5,7,59 m`LAT\bb=OeABbm`LAT\mb\EgLgoQZkS>bAlSbZ~lErQM~?]eXDitQ
`dXUdOP~oQbe=e^m\cbjKaWkXf>bAbe=e^K>KcQdtQ]fPgQgtlSQ]fPg=eZOgs`cL]=m\cA|eYoQ=eZae?|e?]eXDitQ`dX UdOP~oQbe=e^nLYpX|M}bAlSxLMeZeA
Be=T\=eZOL\bAUR]|ebjKaWkXf>bAbe=e^Ogsad]]dLb|eQpL}Nk=QueXeXg?]eX?\eLl?\isbQpX|l=fQ  ad]]dLOgsoD}oQAeQQgtlSQmRRbeZ~EgpOX~nLYoD}lObZ~
Xf`lMbZ~?]eXM}eQOeQ  -wOgsbjKaWkXf :=dRMd]l=rRSZcBj>QeL  < EhsAXgZe?eNk=Xe=lXisblOgYR=dRad]]dLbjKaWkXfm\c?]eXDitQOgsXg>eYoQ
O}bAM\eL
2`RM`R2Q7 ?]eXDitQ !+(3/$.&10'6&5,7,59 ad]]dLmRRbeZ~EgpOX~
>T^FRYJP2KRFM`R2Q7
=eZl=_MZXg?]eX`ue?dFM|b=eZLueZADg]fM>bAXQj_Y~XeMdtAmM|LueLueRZZU~ nLYXQj_Y~Zk}Bd=OgsBcQueSZcnYDQ~OgsXgbYk|bY|eAa\e=a\eYOdtABe=UiD
m\c`dM]~XeoD}oQDg]fMSZcBue]dQQueXeEhsASBBdYoQ=eZLueZADg]fMSZc=eZ?ibbeaeZl?ZisbAQj|Aa|XOgsbYk|be^dYm\cYeZd=_enZ?nLYXQj_Y~Zk}Bd=l=rRl=gsY]
T\T\fMOeAl=_MZQuepSlSQbeaeZQue`|]QM|eAq>bAUiDl`}QoYpST\fM`fsAObaZiboD}aQdA`dM]~Ouel?ZisbAQj|Aa|XS\k=SzelUisbQuepX}pSlSQbjS=ZK~oQ=eZ
S\k=`Z}eA`fsA=eZ=|b`Z}eA`Z}eAOgsUd=be^dYbe?eZ`NeQOgsOuelVbZ~QflBbZ~l?ZisbAoD}M|eAq bg=OdtAYdAZk}Bd=S\k=UiD`XjQpUZlUisbQuepSoD}lSQYeZd=_enZ?
EhsA`fsAla\|eQgt\}]QXg?]eXBuelSQM|b=eZLueZADg]fM>bAXQj_Y~OdtA`ftQ
oQYj?SBBjRdQWe?=eZl=_MZXgROReO`ue?dFM|bZcRRl^Z_H=fB>bASZclO^ lUZecQb=Be=Bc=|boa}l=fLZeYpL}m\}] ?Q`|]QoaF|>bA
SZclO^YdAXgbeDgUOue=eZl=_MZ m\cT\=eZUdJQe=eZl=_MZOgsT|eQXe UR]|eZeYpL}m\c?]eXlSQbYk|>bAl=_MZ=ZnLYZ]XLg>htQmX}mM|oQD|]A]f=[M
l^Z_H=fBOgsT|eQXeWe?=eZl=_MZpL}ZdRT\=ZcORQ}bY=]|eWe?bisQq>bASZclO^ lSQT\XeBe==eZLuelQfQQnYReYa\eYL}eQ Z]XOdtA=eZ`|Al`ZfX
m\c`QdR`QjQoa}l=_MZ=ZOue=eZl=_MZoQmQ]O[_GgoaX| EhsAlSQmQ]OeAaQhsA>bASZdDFel^Z_H=fBUblUgYAXeR}eAm\}]
Qb=Be=QgtoQ`|]QbjM`ea=ZZXOeA=eZl=_MZa\eYqbY|eA=rXg?]eXM}bA=eZoQ=eZ?]R?jXbjKaWkXfm\c?]eXDitQOdtA >bAbeaeZ=eZlUecS\k=
m\c=eZS^j`dM]~aZibmX}=ZcOdtA=eZl=rRT\T\fMOeA=eZl=_MZ" # EhsAXg=eZLuelQfQ=eZoQZcRRSxLlUisb?]R?jXT\=ZcORM|eAqOgslSQT\XeBe=?]eX
mSZSZ]Q>bA`WeULfQV{ebe=e^Be=nZ?ZcReLaZibSBBdYl`gsYAM|eAq=eZQuelbelO?nQn\YgXel=gsY]>}bAlUisblUfsXT\T\fMm\c\LbdMZe=eZ`kFl`gYBhAlSQ
`fsA`ue?dFYfsAM|bbjM`ea=ZZXl=_MZoQSBBjRdQ
bjKaWkXfm\c?]eXDitQBdL]|elSQMd]mSZOgsXg?]eX`ue?dFM|bAeQOeAl=_MZ=ZZXpX|]|eBclSQ=eZS\k=UiDTd=oQnZAlZibQY=Md]bY|eAlD|Q=eZlUec
larL EhsAM}bAXg=eZ?]R?jXbjKaWkXfm\c?]eXm\c?]eXDitQoa}laXec`XlUisboa}larLlBZfFlMfRnMpL}LgaZibmX}=ZcOdtA=eZl\gtYA`dM]~oQnZAlZibQZcRRSxLlD|Q
=eZl\gtYAp=|EhsA=eZ?]R?jXbjKaWkXfm\c?]eXDitQoa}laXec`XBcOueoa}p=|nMlZr]m\cXgbdMZe=eZMeYMsueQdsQaXeY?]eX]|e=eZMZ]B`bR=eZlS\gsYQmS\A
bjKaWkXfm\c?]eXDitQBuelSQbY|eAYfsAXg?]eXBuelSQbY|eAYfsAM|bAeQOeAl=_MZ=ZZX
oQAeQQgtTk}BdLOuepL}bb=mRRZcRR]dLbjKaWkXfm\c?]eXDitQoQZe?eSZcaYdLnLYoD}lObZ~Xf`lMbZ~lSQad]]dLbjKaWkXf EhsAlSQad]]dLbjKaWkXfOgsXg
Ze?eNk=Xe=m\caeEitbpL}A|eYZ|]X=dRpbEg   lSQEgUgYkSZcX]\T\nLYm`LA?|ebjKaWkXfbb=OeABbmb\EgLgm\c`|]Q?|e?]eXDitQOeATk}BdLOue
pL}bb=mRRnLYoD}a\d==eZ]dL?]eXDitQL}]YmRR !+(3/$. &10'6&5,7,59m`LA?|e?]eXDitQbb=XeoQZkSmRR>bAlSbZ~lErQM~?]eXDitQ`dXUdOP~OeABb
mb\EgLg
>IL8T>T^X0T^GK1cO3
?]eXDitQ`dXUdOP~ "# ?]eXDitQ`dXUdOP~ 3(.$5,7(+6/,',59?ibSZfXeK?]eXDitQOgsXgbYk|BZfAoQbe=e^ $/16051)/1,4563(,05+(
$,3M|bSZfXeK?]eXDitQOgsXgSZfXeMZlO|e=dQbjKaWkXflLgY] m\cbYk|oQ`WeUbfsXMd]aZibRb=lSQlSbZ~lErQ>bA?]eXLdQpbQtue>bAbe=e^oQ>KcQdtQM|b
?]eXLdQpbQtuebfsXMd]>bAbe=e^OgsXgbjKaWkXflO|e=dQl>gYQlSQ`X=eZpL}LdAQgt
?]eXDitQ`dXUdOP~  

SZfXeK?]eXDitQOgsXgbYk|BZfAoQbe=e^
SZfXeK?]eXDitQ>bAbe=e^oQ`WeUbfsXMd]



 

?]eXLdQpbQtue>bAbe=e^oQ>KcQdtQ  
?]eXLdQpbQtuebfsXMd]>bAbe=e^ 
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?]eXLdQpbQtue>bAbe=e^ ( lSQMd]mSZOgsRb=NhASZfXeK?]eXDitQoQbe=e^ EhsA`eXeZN?ueQ]KpL}lXisbOZeR?|ebjKaWkXfBe=lObZ~nXXflMbZ~
=ZclSeclSyY= 8(5%6.%5(/2(3$563( m\cbjKaWkXfBe=lObZ~nXXflMbZ~=ZclSecma}A '39%6.%5(/2(3$563( m\c?|e?]eX=Lbe=e^oQRZfl]K
QdtQ ?]eXLdQpbQtue>bAbe=e^oQZcRRlXMZf= /(53,&4945(/ ?ueQ]KpL}Be=`X=eZ
##+ a

). 

.



nLYOgs

( ?ib?]eXLdQpbQtue>bAbe=e^ /%$3
(4?ib?]eXLdQpbQtuebfsXMd] /%$3
 ?ib?]eX=Lbe=e^ /%$3
! ?ibbjKaWkXfOgsb|eQ?|epL}Be=lObZ~XflMbZ~=ZclSecma}A :
!8?ibbjKaWkXfOgsb|eQ?|epL}Be=lObZ~XflMbZ~=ZclSeclSyY= :
?]eXLdQpbQtuebfsXMd]`eXeZNaepL}Be=`X=eZ>bA 1)) 3$5&+U ^   EhsA>htQbYk|=dRbjKaWkXf>bAbe=e^LdA`X=eZ
#+≈

 

     

 





! ?ibbjKaWkXf>bAbe=e^ :
nLYOgs (4 ?ib ?]eXLdQpbQtuebfsXMd] /%$3
`X=eZOgs  oD}pL}oQD|]AbjKaWkXf v  :NhA  : aZib : NhA   : nLYYbXoa}l=fL?]eX?\eLl?\isbQ>bA?]eXLdQpbQtuebfsXMd]Ogs
?ueQ]KpL} ; 
KQM<VOVB0H;dYJPKS?T0RH><JO3
 =eZbb=ZcRRm\ca\d==eZOueAeQ>bAZcRR ZcRR]dLbjKaWkXfm\c?]eXDitQWeYoQbe?eZL}]Yad]]dLmRRbeZ~EgpOX~ Xg`|]QSZc=bRa\d= 
`|]Q?ib DjLad]]dLmRRbeZ~EgpOX~lObZ~Xf`lMbZ~DQfL ! Xg?]eXM}eQOeQ -w OgsbjKaWkXf : =dRMd]l=rRSZcBj>QeL < DjLSZcX]\T\
>}bXk\EhsAoD}pbEg   OueaQ}eOgsoQ=eZSZcX]\T\>}bXk\OgspL}Be=ad]]dLm\c  DjLm`LAT\>}bXk\EhsAm`LAT\>}bXk\T|eQT|eQBbmb\EgLg>QeL 
RfM LdAm`LAoQZkSOgs ZcRR]dLOgsbb=mRR>htQBcXgad]]dLbjKaWkXf DjL nLYOgsDjLOgs BcOue=eZ]dLbjKaWkXfOgs=ZclSecma}A`|]QDjLOgs BcOueaQ}eOgs]dL
bjKaWkXfOgs=ZclSeclSyY=

HWB>T^  ]ABZZcRR]dLbjKaWkXmf \c?]eXDitQWeYoQbe?eZL}]Yad]]dLmRRbeZ~EgpOX~
a\d==eZb|eQ?|ebjKaWkXf>bAad]]dLbe^dYa\d==eZOueAeQ>bA=eZDeZ~Bm\c?eYSZcBj>bAMd]l=rRSZcBjT|eQMd]M}eQOeQEhsAoQOgsQgt=r?iblObZ~
Xf`lMbZ~lXisbXg=eZlS\gsYQmS\AbjKaWkXf=rBcOueoa}?]eXM}eQOeQ>bAlObZ~Xf`lMbZ~lS\gsYQmS\ApS`|AT\oa}ZcYcl]\eoQ=eZ?eYSZcBjXg=eZ
lS\gsYQmS\AOue=eZQdRZcYcl]\eoQ=eZ?eYOgslS\gsYQmS\ApSm\}]QueXeOue=eZ?ueQ]K=\dRlUisbae?|ebjKaWkXfnLYXgZkSmRR=eZOueAeQ>bAnSZm=ZX
b|eQ?|ebjKaWkXfLdAZkSOgs
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HWB>T^  =eZOueAeQ>bAnSZm=ZXb|eQ?|ebjKaWkXf

HWB>T^  =eZOL`bR=eZOueAeQ>bAZcRR]dL

HWB>T^  ZcRR]dLbjKaWkXfm\c?]eXDitQWeYoQbe?eZL}]Yad]]dLmRRbeZ~EgpOX~
 ]fPg=eZOL`bRZcRR]dLbjKaWkXf ]fPg=eZOL`bRZcRR]dLbjKaWkXfOuepL}nLYOL`bR]dL?|ebjKaWkXfOgspL}Be=ad]]dLlOgYR=dR?|eOgs]dLpL}nLY
lObZ~nX?dSlSx\]dLbjKaWkXfOgs     m\c : EtueBueQ]Q ?ZdtAnLYoD}ad]]dLbjKaWkXfZ|]X=dRMd]l=rRSZcBj < nLYoD}QtuelSQ
Md]=\eAoQ=eZ?]R?jXbjKaWkXf
 ]fPg=eZOL`bRZcRR]dLDitQ lQisbABe=OeATk}Oue=eZOL\bApX|`eXeZN=ueaQL?|e?]eXDitQ`dXUdOP~oQbe=e^pL}OeATk}Oue=eZOL\bABhAOue=eZ
OL\bA]fPg=eZ=eZBue\bAaZibEgXf]l\DdQ 4,/6.$5,10 nLYoD}nSZm=ZX  31)(44,10$. nLY=ueaQLoa}bjKaWkXf>bA=ZclSeclSyY=m\c=ZclSec
ma}AXgbjKaWkXfmM=M|eA=dQm\}]Oue=eZ?ueQ]K?|eMeXO[_GglUisblSZgYRlOgYR?|eOgspL}Be==eZBue\bA=dR?|eOeAO[_Gg
 CJ0RH><JO3YJPKS4RH;d
T\=eZOL`bR?]eX`eXeZNoQ=eZ]dLbjKaWkXf>bAZcRR]dLbjKaWkXfOue=eZ]dLoQZcRRlSxLOue=eZOL\bA ?ZdtA m\}]ae?|elC\gsYm\cae?|e
?]eX?\eLl?\isbQEhsAT\=eZOL`bROgspL}m`LALdAMeZeAOgs BclarQpL}?|ebjKaWkXfOgs]dLpL}Xg?|e?|bQ>}eAo=\}l?gYAbjKaWkXfBZfA`dAl=MpL}Be=lSbZ~lErQM~
?]eX?\eLl?\isbQQ}bYXg?|epX|l=fQ  Y=l]}QOgs=eZOL`bR]dLOgsbjKaWkXf : OgsXg?|e?]eX?\eLl?\isbQbYk|Ogs  
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=RHR3>T^  T\=eZOL`bR?]eX`eXeZNoQ=eZ]dLbjKaWkXf
bjKaWkXfBe=
lObZ~nXXflMbZ~
:














bjKaWkXfBe=ZcRR]dLbjKaWkXfOgsOue=eZ]dL :
?ZdtAOgs













      


   

      




 


     

















?|elC\gsY
?]eX?\eL
bjKaWkXf
l?\isbQ
 

 
 

 

 



?]eX?\eLl?\isbQoQ=eZ]dLbjKaWkXfbeBBcXg`elaMjpL}a\eYSZc=eZlD|Q ZcRR?]R?jXbjKaWkXfOgsoD}oQ=eZ`bRlOgYRbeB?]eXTfLU\eLbYk|
R}eAEhsA`eXeZNOueoa}bjKaWkXfOgs]dLl=fL?]eX?\eLl?\isbQMeXpL} =eZ?eYSZcBj>bAMd]l=rRSZcBjXg?|epX|mQ|QbQlQisbABe=?|e?]eX?\eLl?\isbQ>bAMd]
l=rRSZcBj
T\=eZOL`bR=eZOL`bR=eZ]dL?|e?]eXDitQ`dXUdOP~m`LALdAoQMeZeAOgs lQisbABe=pX|`eXeZN=ueaQL?|e?]eXDitQoQbe=e^pL}BhApL}Oue=eZ
OL\bAL}]Y=eZBue\bAbjKaWkXfOgspL}]dLpL}Be==ZclSeclSyY=m\c=ZclSecma}Am\}]QueT\OgspL}XelOgYR=dQ?|e?]eXDitQOgspL}Be==eZ?ueQ]KOeAO[_GgBc
larQpL}]|eT\=eZ`bROgspL}Xg?|eo=\}l?gYA=dR?|eOgspL}Be=O[_Gg `dAl=MpL}Be=lSbZ~lErQM~?]eX?\eLl?\isbQOgsXg?|eMsue=]|e EhsA?]eX?\eLl?\isbQOgsl=fL
pL}ZdRT\XeBe=?]eX?\eLl?\isbQ>bAZcRR]dLbjK aWkXflQisbABe=oQ=eZ?ueQ]K?|e?]eXDitQM}bAbe^dY ?|ebjKaWkXfoQ=eZ?ueQ]KLdAQdtQN}eZc]dL
bjKaWkXfXg?]eX?\eLl?\isbQ=rBc`|AT\M|b?|e?]eXDitQOgs]dLpL}L}]Y
=RHR3>T^  T\=eZOL`bR=eZ]dL?|e?]eXDitQ`dXUdOP~
bjKaWkXf>bA
=ZclSecma}A 






bjKaWkXf>bA
=ZclSeclSyY=






?]eXDitQ`dXUdOP~
Be==eZOL\bA






?]eXDitQ`dXUdOP~
Be==eZ?ueQ]K
 
 
 
 
 

?|e?]eX?\eL
l?\isbQ 






 MHVBCJ0RH><JO3
T\=eZOL\bA>}eAM}QQgtlarQpL}]|eZcRR]dLbjKaWkXfm\c?]eXDitQQgtNib]|e?|bQ>}eAXgSZc`fOPfWeULgUb`X?]ZL}]YM}QOjQoQ=eZ`Z}eAad]]dLOgspX|
l=fQ  ReO lObZ~Xf`lMbZ~  Md]l=rRSZcBj EhsA`eXeZNOLmOQad]]dLOgsXg>eYoQO}bAM\eLpL}OdtAQgt`eXeZNQuepSSZcYj=M~oD}oQAeQOeAbjM`ea=ZZX
OeA=eZl=_MZOgsM}bAUhsAUeZcRR?]R?jXbjKaWkXfm\c?]eXDitQpL}
 AHH;R@V0HF
" # XQkFlX@bZjK=X\   bfOPfU\>bAbjKaWkXfm\c?]eXDitQM|bbdMZe=eZT`XMfL>bAn?QXBdAa]dL`jn>OdY ?Kc]fDe`dM]^e`MZ~ Xae]fOYe\dY
lO?nQn\YgZeDXA?\\}eQQe
" # ]ZfQPZYftXY|bA `jQdQSeQ`e?Z   ^h=_eT\>bAbjKaWkXfoQ=eZ\L?]eXDitQOgsXgM|bSZfXeK=ZLm=XXembXfnQRf]OfZf=oQT\fMWdKI~>}e]=\}bA
Ab=lUisb=eZlUfsXXk\?|eT\fMT\OeA=eZl=_MZ ?KclO?nQn\Yg=eZl=_MZ Xae]fOYe\dYlO?nQn\YgZeDXA?\PdFRjZg
"# QWL\\g\eZj|AnZBQ~   =eZ?]R?jX?]eXDitQm\cZcReY?]eXZ}bQoQnZAAeQSQL}eY lO?nQn\YgU\dAAeQ Xae]fOYe\dYlO?nQn\YgUZcBbX
l=\}ePQRjZg
"# =gZMf\g]dBQ=j\ ?]eXDitQ`dXUdOP~ bjO=]fOYe
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A5=@ LC847CA<CGA5=@ 7CA

0-$B+7R@
b_Pnwiayi|QfvZawckNkiPsifxn~]sk~f{sT_wawjdmNkuqggw_ydmx]\RwNkubbdmx]Nkuqggw\nj~UmmqQsw_x]jbb]x\]vQ
barmvQPw */+CC:GCD \jiyYwaOsi}mkvQqysw_x]jOsQ_|N]wbmacku~_o_j~caOsi}maw~OwOsQckNkid}nxRvj~m{sNT (=7ECFC:G/=FH5@
5F=7 ~cahwpw_yTfvZawkubb (=7ECFC:G779FF ~caYwaOsi}mPwkvQqysw_x]jOsQ_|N]wbmacku~_ok}cbbNwkPwan[Pw]wQT~_PaxP
Nwk_aPwqiNwk~TxQ~qanx~PkwurPw + murwPnwiqvifva`OsQ  ]vnck~f{srckNkiiyPnwikn\~knaNwkq\QdmdmNwkfvZawfbnw
ckNkiqwiwk^q\QRwanaranjggw_ydmx]\kwj\RwNNwkOwjggwbbkwj~\{saRwana~Qxa_yTaNwkmQ_|a]x\]vQkubb PwNwkdmx]ggw
]sranj)  muPwNwkP{a_|a *5L657?*9E=C8 \jPw]wQayRu~cackujTaqwrkvbd}iyPnwickuqQPRu]x\]vQkubbt\vQNmwnUzQqwiwk^
T~caOsi}mckuNsbNwk]v\qxaRNsa_yRuiyNwk]x\]vQkubbtRkxQ\
$PC>PC$B( kubb~UmmqQsw_x]j PnwiP|i_|a ckNki_wawjdm!998=B-5E=::
 -EN6CJ:A$;C6>PC$B(#@%1U(?C
cRR|bva_xo_wQNwkTQwafmvQQwaiyanan~fxiOzasjwQ]s~a{sQqna_wQNvbrmQfmvQQwaqwksQRwNgsqUxm_yavbnvaRum\mQUzQ~cacVrw
qwPvVOsQcku~_omuOsQmNqQdmrkvYbwm\iyajbwj_yRuOjwjNwkTfmvQQwa_\_ariyqv\qna~fxiiwNOza ~f{sm\Nwkqxa~cm{sQOsQNwk
aw~OwfmvQQwamuqQ~qkxir~Nx\NwkTfmvQQwa_\_a\jcRR|bvakvYbwm\iyNwkqQ~qkxikubbdmx]ggwfmvQQwaqQsw_x]jbarmvQPw ,C@5E
+CC:GCD r\ 
~iNunv]]a  c \jfxRwk[w]x\]vQkubb\vQNmwnaswPwkbwa~k{sa bwaRv\qkk Psa\ix~ayji kQQwas|]qwrNkki
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rQ^TyiEi_pEvWFf]o`fnPe\o]j  RyiqeVHGmffnPe\o]jQiV_fVq`gQiVp^vVFfHpTf_r]fjp`vER_jEfnPe\o]jVxyiTkwte`pFiq`gffEIiE
TfHqQH_gWi^Gai]_fV fnPe\o]jfiEibqaQ`f]q_HQhVt[[~iq`gE_gqdt[[~iFf]o`TkwtQdi]i_SVyi]isKsVEi_ajpG_igeeiGai]di]_SsVEi_
Y`jRt[[~iFfHpTf_r]fjp`vER_jEqR`g_nVR`fQIVpTf_r]fjp`vER_jETkwpe]igd]EhW_gWWY`jRt[[~iLlwHIgVyitXsKsVFhxVRfVEi_ffEqWW_gWWY`j R
t[[~irQ^RyiqeVHEi_pEvWFf]o`dyie_hWEi_TQ`fHY`jRt[[~ipZmwfp`mfEpTf_r]fjp`vER_jETkwpe]igd]dyie_hW_gWWY`jRt[[~iqdQH_oXTkw

6E0,BL  RyiqeVHEi_pEvWFf]o`Ei_TQdfWGai]di]i_SsVEi_Y`jRt[[~iFfHpTf_r]fjp`vER_jE
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 !@6==!G//G7>+A*+?M$6>//F,=6RH4=AF7K!+6A!17A+J33O@
sVFhxVRfVVkxIgTyiEi_ffEqWWq`gRjQRhxH_gWWY`jRt[[~iqEpG_mwfHfWqeHZ`hHHiVKka]a`pZmwfY`jRt[[~iX~fVseEhWZhQ`]_gWi^fiEibqTV
ZhQ`]pQj]TkwRjQRhxHf^orQ^pX`kw^VpXVZhQ`]_gWi^fiEibpXVZhQ`]dyie_hWpG_mwfHGf]ZjapRf_FViQ (
pVmwfHIiE]kEi_pX`kw^VZhQ`]_gWi^fiEibsepe]igEhW_gWWY`jRt[[~iIiEEi_blEciFf]o`FfHZhQ`]_gWi^fiEibZWaiZhQ`]_gWi^
fiEibdyie_hWpG_mwfHGf]ZjapRf_]kfhR_iEi_te`FfHfiEibsVX_j]iP 7 <LlwHRwyiEaiZhQ`]_gWi^fiEibpQj]LlwH]kfhR_iEi_te`FfHfiEibsV
X_j]iP   7 <QhHVhxV_gWW_gWi^fiEibTkwsKZhQ`]dyie_hWpG_mwfHGf]ZjapRf_IgRfHsKZhQ`]IyiVaV  Rhaq`gsKpTf_r]fjp`vER_jE  r]Qo`Rf
ZhQ`]dfHRhapZmwfY`jRt[[~iX~fVseqEZhQ`]pZmwfsepG_mwfHfWqeHKka]a`]kfhR_iEi_te`FfHfiEibdyie_hWfWqeHY`jR\hPNsVX_j]iPpTipQj] rQ^
_gWWeVlwHKnQX_gEfWQa^pTf_r]fjp`vER_jEr]Qo`IyiVaVr]Qo`TfHqQH_gWi^Gai]_fVIyiVaVKnQZhQ`]_gWi^fiEibIyiVaV RhaEi_ffEqWW
aHI_t[[~iFfH_gWWY`jRt[[~isKEi_pKmwf]RfFfHpTf_r]fjp`vER_jEsVqWWfVnE_]pZmwfsetQq_HQhVRi]FViQFfHZhQ`]_gWi^fiEibTkwsKrQ^Ei_
pKmwf]RfZhQ`]_gWi^fiEibsVqWWFViVpVmwfHIiEt[[~iTkwpTf_r]fjp`vER_jEY`jRtQ]kEyi`hHt[[~idoHEaiGai]RfHEi_FfHZhQ`]_gWi^fiEibpZmwf`Q
GiE_gqdTkwte`YiVZhQ`]_gWi^fiEibrQ^t]IyipXVKa^`QEi_doMpdk^t[[~irQ^pX`iX_gr^KVq`gpZmwfsetQ`]_fVdyie_hWfWqeHpZk^HZfRfEi_
fWqeHQhHVhxVIlHRfHTyiEi_RjQRhxHKnQ_gWi^Gai]_fVIyiVaV KnQqYV\iZaHI_t[[~iFfH_gWWY`jRt[[~i_oXTkw 
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6E0,BL  aHI_t[[~iFfH_gWWY`jRt[[~i
Ei_RjQRhxH_gWWY`jRt[[~iTkwtQTyiEi_ffEqWWtQTyiEi_RjQRhxHtaW_jpaPYVhHdaVe`hHFfHpG_mwfHq`EpX`kw^VGai]_fVpVmwfHIiEW_jpaP
QhHE`iadi]i_SRjQRhxHtQHi^pVmwfHIiE]kZmxVYjaqWV_iWq`gYVhHFfHpG_mwfHq`EpX`kw^VGai]_fVW_jpaPQhHE`iadi]i_SSfQffEpZmwfTyiEi_RjQ RhxH
_gWWY`jRt[[~itQdgQaErQ^]k_oXqWWq`gRyiqeVHEi_RjQRhxH_gWWY`jRt[[~iq`g_gWW_gWi^Gai]_fVQhHqdQHsV_oXTkw 

6E0,BL  Ei_RjQRhxH_gWWY`jRt[[~iq`g_gWW_gWi^Gai]_fV
daV`hEcPgEi_RjQRhxHpTf_r]fjp`vER_jEY`jRt[[~iq`gKnQ_gWi^Gai]_fVIiEQiVp^vVFfHpTf_r]fjp`vER_jEsKVfRq`gG`jXTkwIyieVi^]iEhW
KnQTfHqQH_gWi^Gai]_fV^lQRjQpTf_r]fjp`vER_jEtaEhWYVhHpG_mwfHq`EpX`kw^VGai]_fVsKLk`jrGVTiYjadh]Yhd eVi 77 _geaiHpTf_r]fjp`vE
R_jEq`gYVhHpG_mwfHq`EpX`kw^VGai]_fVpZmwf`QKfHaiHFfHfiEibq`gKa^seEi_dHYiVGai]_fVQkFlxVq`gen]JVaVEhVGai]_fVIiEQiV_fVpZmwf
`QEi_qYGai]_fVdoQiVp^vVFfHpTf_r]fjp`vER_jEqdQHqYV\iZEi_RjQRhxHQhH_oXTkw 

6E0,BL  qYV\iZEi_RjQRhxHpTf_r]fjp`vER_jEY`jRt[[~iq`gKnQ_gWi^Gai]_fV

111

dyie_hWEi_RjQRhxHpTf_r]fjp`vER_jEY`jRt[[~iq`gKnQ_gWi^Gai]_fVpVmwfHIiEZmxVTkwRjQRhxH_gWWY`jRt[[~i]kFViQIyiEhQQhHVhxVEi_RjQRhxH
pTf_r]fjp`vER_jEY`jRt[[~iq`gKnQ_gWi^Gai]_fVIlHtQTyiEi_RjQRhxHqWHpXV  qSaqSa`g  KnQrQ^]k_g^geiH_geaiHpTf_r]fjp`vER_jE  .7
\i^sVqSaq`g .7 sVqR`gKnQqdQHqYV\iZQiVWV =9:?40@ FfHEi_RjQRhxH_gWWY`jRt[[~iQhH_oXTkw 

6E0,BL Ei_RjQRhxHpTf_r]fjp`vER_jEY`jRt[[~iq`gKnQ_gWi^Gai]_fV
 17!@6,*7=$
 RyiqeVHTkwpe]igd]sVEi_RjQRhxH_gWW sVEi_TQ`fHpWmxfHRVpZmwfeifnPe\o]jYVhHpG_mwfHq`EpX`kw^VGai]_fVtQTyiEi_TQ`fH KnQrQ^
qWHpXV]kEi_VyifiEib_fVE`hW]isK_f^`g q`gEi_VyifiEib_fVE`hW]isK_f^`g  pZmwfblEcifnPe\o]jFfHYVhHpG_mwfHq`EpX`kw^VGai]_fV
FfHpG_mwfHfWqeHpZmwfVyiFf]o`QhHE`ia]isKajpG_igeRyiqeVHdyie_hWRjQRhxH_gWWY`jRt[[~iq`gFhxVRfVEi_ffEqWW_gWWY`jRt[[~i










  

 

































































Fai]mf p]mwfVyifiEib_fVE`hW]isK_f^`g
Li^]mf p]mwfVyifiEib_fVE`hW]isK_f^`g 
6E0,BL  fnPe\o]jYVhHpRipYite]pJ`kw^
_oXTkw  p]mwfZjIi_PiSlHfnPe\o]jYVhHpG_mwfHq`EpX`kw^VGai]_fVE_Pk]kEi_VyifiEib_fV]isK_f^`g FPgTkwEi_TQ`fHtQGaWGn]
fnPe\o]jefHfWqeHY`jR\hPNTkwsefnPe\o]j  DLlwHpXVfnPe\o]jTkwsKdyie_hWfWqeH *+ZWaifnPe\o]jpJ`kw^FfHYVhHpG_mwfHq`EpX`kw^VGai]_fVTnEQiV
]kGi _geaiH z DrQ^YVhHQiVe`hHFfHpG_mwfHq`EpX`kw^VGai]_fV]kfnPe\o]jpJ`kw^doHdnQX_g]iP  DsVEi_TQ`fHfWqeHEi_fnVfiEib
dyie_hWfWqeHse\i^sVefHfWqeHY`jR\hPNp_jw]]kfnPe\o]j  DsKpa`iX_g]iP ViTkIiEEi_dhHpERfnPe\o]jFfHYVhHQiVe`hHFfHpG_mwfH
q`EpX`kw^VGai]_fV]kfnPe\o]jdoHdnQ_geaiHEi_TQ`fH DLlwHpXVfnPe\o]jpJZigW_jpaPdaV`iHFfHYVhHQiVe`hHFfHpG_mwfHq`EpX`kw^VGai]_fV
 Ei_p`mfEpTf_r]fjp`vER_jETkwpe]igd] IiEEi_TQ`fHY`jRt[[~ipZmwfp`mfEpTf_r]fjp`vER_jETkwpe]igd]p]mwfVyiY`Ei_TQ`fHY`jRt[[~iTkw
tQ]iajpG_ige_iGiZ`hHHiVt[[~i 080;2B .9<= TkwY`jRQa^pTf_r]fjp`vER_jEdyie_hWTyiGai]p^vV %    %   q`gpTf_r]fjp`vE
R_jEY`jRt[[~i %"    rQ^sKajUkEi_GyiVaPIiEfi^nEi_sKHiVFfHpTf_r]fjp`vER_jEEyi`hHt[[~idoHdnQTkwY`jRtQq`g_iGir]Qo`pZmwfei_iGi
Z`hHHiVt[[~iFfH_gWW_iGiZ`hHHiVTkwY`jRtQIiEpTf_r]fjp`vER_jEdi]i_SGyiVaPtQIiE
+@6@$,BL  _iGiZ`hHHiVt[[~iTkwY`jRtQIiEpTf_r]fjp`vER_jER`fQfi^nEi_sKHiV
"Q=4E7
fi^nEi_sKHiV Khwar]H
Eyi`hHt[[~iTkwY`jRtQ (3
_iGipTf_r]fjp`vER_jEr]Qo` WiT
_iGiZ`hHHiV WiT (3
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IiERi_iHTkw _iGiZ`hHHiVt[[~iTkwY`jRtQIiEpTf_r]fjp`vER_jEY`jRdyie_hWTyiGai]p^vV %   ]k_iGiZ`hHHiV  WiT (3
LlwHRwyidnQp]mwfpTk^WEhWpTiEhW_iGiZ`hHHiVt[[~iTkwY`jRtQIiEpTf_r]fjp`vER_jE %   q`g %"   LlwH]k_iGiZ`hHHiV   WiT (3
q`g   WiT (3Ri]`yiQh WQhH VhxVHiVajIh^ VkxIlH p`mfEsKp Tf_r ]fjp `vER_jE %   dy ie_hW_gWWpTf_r ]fjp`vER_jE Y`jRt[[~i pVmwfHIiE]k
Gai]di]i_SsVEi_Y`jRq_HQhV t[[~ itQ  ?96=<q`gp]mw fpZjw]Gai]R iVTiVt[[~i TkwR fse EhW pTf_r ]fj p`v E R_jE %   TkwG iR iHu
q_HQhVt[[~iTkwY`jRtQ^hH]kGidoHdnQp]mwfpTk^WEhWpTf_r]fjp`vER_jEr]Qo`fmwVue_mfdi]i_SE`iatQfkEVh^eVlwHaiGai]RiVTiVt[[~iTkwRfseEhWpTf_r]fj
p`vER_jE %   ]kY`Rfq_HQhVt[[~iTkwpTf_r]fjp`vER_jEdi]i_SY`jRtQVf^TkwdnQ
 ;6D017
IiEY`Ei_TQ`fHZWaipTf_r]fjp`vER_jETkwpe]igd]ZWaipTf_r]fjp`vER_jE %   ]kGai]pe]igd]sVEi_Vyi]isKY`jRt[[~iIiE
9
Gai]_fVTkwfnPe\o]jQiV_fVX_g]iP
pVmwfHIiE]kGai]di]i_SY`jRt[[~i  @,==<LlwHpXVpTf_r]fjp`vER_jETkw]kGai]di]i_SsVEi_Y`jR
t[[~itQdHo dnQp]mwfpX_k^WpTk^WEhW_nVfmwVusVEi_TQdfWq`g]kY`FfHGai]RiVTiVt[[~iRfq_HQhVt[[~iTkwpTf_r]fjp`vER_jEY`jRtQVf^
Ei_ffEqWW_gWWY`jRt[[~itQffEqWWaHI_t[[~iFfH_gWWY`jRt[[~irQ^sKEi_pKmwf]RfFfHpTf_r]fjp`vER_jEsVqWWfVnE_]IyiVaV 
r]Qo`pZmwfsetQq_HQhVt[[~iRi]FViQFfHZhQ`]_gWi^fiEibTkwsK  ( KnQ q`gpKmwf]RfZhQ`]_gWi^fiEibsVqWWFViVIyiVaV RhaRf_gWW
eVlwHKnQqRpZmwfsetQX_j]iP`]_fVpZk^HZfRfEi_fWqeH   7 <QhHVhxVIlHRfHTyiEi_RjQRhxHKnQ_gWi^Gai]_fVIyiVaV KnQ
 !A++A!66406>!@9
FfFfWGnPGPgajT^ibidR_]eiajT^i`h^Vp_ba_TkwdVhWdVnVHWX_g]iPsVEi_ajIh^
 F=!;@6=Q@$=A$
* + dnp]U_nIjVjVViTq`gGPg {Ei_fWqeHY`t]Qa^pG_mwfHfWqeHqWWRoTkwsKqEdqf`ZkIkpXVpKmxfpZ`jH|ai_di_d]iG]ajbaE__]pEcR_qeH
X_gpTbtT^   
* + JhVTViZhVUnpe`vE {Ei_X_hWX_nHd]__SVgpG_mwfHfW`yit^pZmwffWqeHY`jRY`TiHEi_pEcR_|ajT^iVjZVUaT]  ]eiajT^i`h^Vp_ba_
*+ #4/, ) >@,B34/ 6,8 $343,/03 0<;0083,//,;  {0?069:708= ,8/ =0<=482 91 , /970<=4. @99/<=9?0|80;2B
98?0;<498,8/,8,20708='96>70<<>0<z    
*+ # )  >@,B34/  #9@0 48 {9@.9<=<=9?0=9:=30;79060.=;4.2080;,=9;19;;02498<@4=3>8;064,-60060.=;4.4=B
<>::6B| #080@,-6080;2B'96>70 <<>0  
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-LADK6SCJEO-FL/P5>L<V==ZL.I0-AJSGTHC629M67[L0W6\D@ 
 ')&#$($ (),%+&)"!(,%*&!%)'%'+!( 
I0IL1SG6UH?[∗
drLjsPrjskjJgge}ccr LWpjskjJggekrmYg enrjs[friqfy[L{]{iftgrPeMLi\qR^wgt 
 ;08: =<6 0@B A4< @;CBB 02 B7
:8/K6@[I
^[LjrejsNqfO^q^]t]rym]o[hlStzipJrgjqXjsyLgrpnmqRRrW[rM}ccr {XfetjqYZw_gpmMLybvoYoMJrg|n]qJkuJlrgpXq^_gsRRrYgtKoM
drLjsPrjskjJgge}ccr}XkuJlrgx_Liv]mqRRrWKoMzgMXq]Jgpzm ybvoygtf]gxJrgy_itf]z_iMKoMgx_Liv]JgpzmzgMXq]Jq^{niXP]sXYrM~
]oJyn]voNrJLjregxbv]Ur]NrJJrgygtf]jMNg}ccrJgpzmmiq^Jrg[XioMNp|PnoM_Ts^qYsJrgbv]Ur][rMjskjJgge}ccrYoJq^{niXzmMmjrM
P]sXYrM~[XioMJq^eoyYog}ccrP]sX ycm`iJrg[XioMb^jrgx_Liv]KoMzgMXq]Np}eetJrgy_itf]z_iMzYgx_Liv]KoMJgpzmNpb^jr
gx_Liv][t}XNp}ey_]gx_Liv]}Q] )8<4-0D4 QuMNpet`iJgp[^YoJrg|PMr]KoM{niXzip[r|ngp^^}ccryJsXmqRRrWg^Jj]Ku]|]gp^^
Jrg[XioM}XetJrg|P{_gzJge "01,!-erjqXLrzgMXq]zipJgpzmKoM{niXYqjofrMNr]j]  P]sX LvonioX}cz^^ 867 &@4AAC@4
)=38C; - Jq^eoyYogP]sXzfJycm ycmK]rX I zgMer`iJrg[XioMybvojqXLrmqRRrW}ccrb^jrzgMXq]KWp[rJrgNrf{niX|]ygvoM
KoMgx_grMzipK]rX}eetJrgy_itf]z_iM yevo[rJrgjqXzgMXq]Jq^{niX[qMmoMP]sXKWp[tJgpzmKoMnioX 867 &@4AAC@4 )=38C; gx_Liv]KoMJgpzmetJrgy_itf]z_iM}ey_]gx_Liv]}Q]eoyYogP]sX ycmb^jrgx_Liv]Jgpzm}ey_itf]z_iMerJ]qJzipgx_Liv]JgpzmirniqM
zgMXq]YgMJq^jqYZw_gpmMLKoMJrg|PMr]ybvozmXMgx_Liv]mqRRrWKWpNrf{niX
_gp{fP][t}Xgq^NrJJrgkuJlr]tN p[r|n `x|PMr]}Xyn]gx_Liv]Jgpzm[tyJsXKu]NgsMy[tf^Jq^[rM[hlSt zipNp[r|nJrgygtf]gxygvoMLwWdrb
KoMgp^^}ccry_]ygvoM[tyKr|NMrfKu]YoJrgkuJlr[tmxMKu]
/YLGYL/K3 noM_Ts^qYsJrgbv]Ur][rMjskjJgge}ccr LwWdrb}ccr "01,! :89YLSCJ8BF4N8NXR-NX@D.\I0
_NNw^q]noM_Ts^qYsJrgbv]Ur][rMjskjJgge}ccr}XetJrgbqV]rJrgNqXJrg[gqbfrJg[rMXr]Jrg_Ts^qYsJrg|nJq^]qJkuJlrerzijJjr  _
zipYoMJrgbqV]rmgrMyLgvoMevo[t|P|]JrgjqXgx_Liv][rM}ccrybvozmXM|n]qJkuJlr}Xyn]ZuM Jrgy_itf]z_iMKoMgx_Liv]mqRRrW[rM}ccrz^^
(40:*8;4 {XfyObrpgx_Liv]KoMJgpzm[tetJrgy_itf]z_iMJq^{niX[tetLryn]tfj]r ngvo !<3C2B8D4"=03 yP]eoyYognioX 0:=64<"0;>
 -zipLryJ^_gpNw[tygtfJjr 0>028B8D4"=03{XfJrg]ryoryLgvoMevo|]Jrg[rjsNqf[tetofxerPjf|]JrgkuJlrzip[r|nyJsXJrgkuJlr ygtf]gx
LwWdrb}ccry^voMY]}X {XforkqfJrgbsNrgWryObrpgx_Liv]mqRRrW}ccrofrMMrf~{Xfjs\tJrg[rMgx_drby[r]q] ybvo|nyJsXLjreyKr|Nzip
mrergZkuJlr|]gpXq^[tmxMKu]}_}X{Xf}eYoM|PM^_gperWybseyYse|]JrgNqXQvoyLgvoMevo[tet_gpms[\sdrbmxM zip[r|n]qJkuJlryKr|Nzipo\s^rf
_RnrYrM~KoMLwWdrb}ccr}XPqXyN]erJfsMKu ] {XfJrgy_itf]{niX[tYoMJrgkuJ lrmrngq^ _RnrYrM~[tyJsXKu]|]gp^^}ccrJriqMorNNp
bsNrgWr}XNrJgx_[t 
_RnrKoMgp^^}ccrJriqMorNNpyJsXNrJJrgy_itf]z_iMKoMzgMXq]JgpzmzipLjreZt[r|now_JgW}ccrYrM~[rMr]`sXbirXKu]
JrgjqXLwWdrb}ccrNpetmj]_gpJo^[tmrLqRyP] yjirK]rXKoMzgMXq]Jgpzmyjir[torNNpyJsXKu]z^^[q][t[q]|X {Xfetgpfpyjiry_]Yqjz_g
mrLqR

y
AQ;8NX  _RnrNrJJrgzgMXq]YJngvo ,=:B064)06 . /
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AQ;8NX  _RnrniqJ[tet`iYogx_Liv]mqRRrW ./


    







 

 


















AQ;8NX gx_Liv]zgMXq]zipzgMXq] (#)NrJJrgNrioMgp^^Xjf &A>824 5=@)BC34<B
NrJgx_[t  y_]JrgNrioMjMNg (" K]r]ybvoYoMJrgmqRRrWgx_Liv]zgMXq][tjqX}XNrJzniMNrfKWpNrf{niX[qM]t Jybvo|n[gr^ZuM
gx_grMKoMmqRRrW[tjqX}XNgsMNrJ{_gzJgemrngq^YqjofrM_RnrKoMgp^^}ccr orNNpyJsXNrJ
_RnrzgMXq]YJ ,=:B064@=>
 _Rnr{niX}emeXwi +<10:0<243"=03
 _Rnr 0@;=<82A
NrJgx_[t _RnrNrJJrgy_itf]z_iMKoMgx_Liv]zgMXq] eqJyJsXNrJJrg`sXbgoMngvoiqXjMNgKoMgp^^}ccr yJsXNrJJrgy_itf]z_iM
K]rXKoM{niXK]rX|nRngvoJrgYoKoMeoyYogK]rX|nR yKrer|]gp^^ [r|ngx_grMKoMmqRRrW}ccry_itf]z_iM}_bsNrgWrNrJgx_[t
_Rnr[tyJsXNrJJrgiqXjMNgKoMgp^^}ccr ycmngvo )")8<6:4"8<4B= @=C<30C:BA bsNrgWrNrJgx_[t  zmXM|nyn]ZuM_RnrYrM~[t
[r|ngx_Liv]mqRRrW}ey_]gx_Liv] )8<4 {Xf^[Ljre]ty_]JrgbsNrgWr|]{niXP]sX ycm[t|PMr]|]noM_Ts^qYsJrgbv]Ur][rMjskjJgge}ccr
QuMetK]rXyiJXqM]q]Jrg[XioM]tNpbsNrgWryObrp 0@;=<82A8AB=@B8=< [t[r|ngx_Liv]mqRRrW[ty_itf]z_iM}_
 -LA6YLR9M9-LA
 JrgooJz^^zipJrg )4B C> js\tJrgjqX./ JrgjqXzgMXq]zipJgpzmJrg|PMr]KoM{niX QuMy_]zgMXq] P]sX ycm ,  H
Jgpzm[t|PMr]KoM{niX[t]rerYoetK]rX}eyJs]   oq]y]voMerNrJKoNrJqXKoMneoz_iMJgpzm[t]rer|PMr] zYmrergZybseK]rXKoMJgpzm
{niX}XYreYoMJrg {XfJrgybseK]rXKoMneoz_iMJgpzmJrgjqXJgpzmKoM{niX |Pneoz_iMJgpzmK]rX   ybvo|nmrergZ|PMr]gjeJq]
Jq^ow_JgW ' }XzgMXq][tjqX`r]ow_JgWgq^mqRRrW ' {XfKoJrn]X|nzgMXq]yKrKrKoMos]bwY}X}eyJs]  , |Pneoz_iMK]rX
   ,ybvoiXK]rXzgMXq]|nynerpJq^Kros]bwYKoM '
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AQ;8NX Jrg )4B+> ow_JgWNqXyJ^Koexi
 

       
   

  

AQ;8NX Jrg_gpeji`iKoMKoeximqMMr]{Xf`x|P
gx_[t  y_]JrgmqMMr]{Xf`x|P [t[rn]r[tmqMJrg|nLoebsjyYogNqXyJ^KoexiJgpzmzipzgMXq]}jmrngq^_gpeji`i^]LoebsjyYog {XfNp
zmXMgx_Liv]mqRRrW[rMn]rNoLoebsjyYogz^^[q][t[q]|X(40:*8;4 [r|n`x|PMr]mrergZyn]Jrgy_itf]z_iMKoMgx_Liv]mqRRrWJgpzm}X
ofrMPqXyN]yevoetJrgy_itf]z_iMyJsXKu]Jq^{niX
 -LADK6SCJ-LADMR/ALJH]
JrgYsXYqMow_JgW )4BC> NrJgx_[t  y_]JrgNqXyYgtfeow_JgWmrngq^JrgNqXyJ^Koexi[rM}ccrybvo]rerbsNrgWr{Xf_gpJo^}_Xjf
JioMgq^mqRRrWNrJdrf]oJ ' {niXzmMmjrMLoebsjyYogmrngq^Jrg[Xmo^LgqMzgJNp|PnioX}c "%$  {niXLjreYr][r] nioX}cP]sX "%$ "#&  jqYY NrJgx_y_]JrgYoyLgvoMevojqXmqRRrW[rM}ccr[qMzgMXq]zip
Jgpzm

AQ;8NX JrgNqXyYgtfeow_JgWmrngq^JrgjqXLrJgpzm

AQ;8NX K]rXJgpzmzipzgMXq]KoMeoyYogz^^zfJycm I zgMer
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AQ;8NX gx_Liv]JgpzmKoM{niXeoyYogP]sX ycm
zgMXq]mxMmwX 

AQ;8NX JgpzmKoMnioX 867&@4AAC@4)=38C;

-

AQ;8NX zgMXq]zipJgpzmKoMnioX 867&@4AAC@4)=38C;

-

NrJgx_[t  gx_Liv]KoMJgpzm[tjqX}XNrJnioX}cP]sX 867&@4AAC@4)=38C; - {XfetzgMXq]mxMmwX  ngvoJgpzm (#) 
>5   yevo[rJrgjqXXjfesyYogb^jrLrJgpzm[t}XetLr|JiyLtfMJq]Jrg|PMr]KoMnioX}cyevo[rJrgjqXLrzgMXq]Jq^Jgpzm[t}Xb^jr
LrJgpzmiXiM >5   ngvoetLrerJJjryXseXqMzmXM|nyn]XqMgx_[t NrJJrg[XioMXqMJirjNpyn]}XjrbhYsJggeKoMnioXP]sX]tyevoygseNwX
YsXLr >5 NpLo]KrMYrJgpzmmxMN]yevonioX[rMr]yYe[tzijNpyn]}XjrLr >5 mxMKu] {XfetLr >5 z^^irniqM bgoeJq^zmMmtynivoM

AQ;8NX  JgpzmKoMnioX 867&@4AAC@4)=38C;

- iXiM
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gx_[t  Jrg[XioMjqXLrgpzmzipzgMXq]KoMnioX #8F43"867B "0;> QuMb^jreweYrMycmKoMJgpzmzipzgMXq]NpeteweYreJq]ngvo
!<>70A4QuMy_]LwWme^qYsKoMynioX_gpyd[nioX}mK]rXKoMJgpzmy_]JrgLxWXjfLrLM[tybvo|nJrgzmXM`imrergZbsNrWrzipyn]}X
PqXyN]erJfsMKu]y]voMNrJK]rXKoMJgpzm

AQ;8NX  eweYrMycmKoMnioX #8F43"867B"0;>  -z^^ !<>70A4

AQ;8NX  gx_grMzipK]rXKoMJgpzmKoMnioX #8F43"867B "0;>   GAP;
{LgMMr]jsNqf]t }XNqX[rybvokuJlrgx_z^^KoMgx_Liv]Jgpzm zipzgMXq]KoM{niXP]sXYrM~ |n]qJ kuJlrgpXq^_gsRRrYgt}Xyn]Jrg
y_itf]z_iMgx_Liv]NgsM ]oJNrJJrgygtf]gxNrJ[rM[hlSt QuM`iJrg[XioMNp[r|nyn]gx_grMKoMJgpzmKoM{niXP]sXYrM~[t]rer[XioM
 :AA5L9P-A?
. / !(42=;;4<343&@02B8245=@#4B4@8<6:42B@820:&=E4@'C0:8BG8444AB3    
./ " )2784<184<" AB@44A4   8AB@81CB8=<0<3<4@6G(4A=C@4A&=E4@'C0:8BG0<3(4:8018:8BG 0296@=C<3 &028582
$=@B7E4AB$0B8=<0:"01=@0B=@G
./ '+)  0B02?C8A8B8=< EEE <8 2=; 30B0 0?C8A8B8=< . esZw]rf] /
./ oMorNzmX|ne mePqfnsgqRj{Xge Jrg[Xmo^gp^^yLgvoMevojqXJrgYsXYrezipyarXxJrg`isYbiqMMr]}ccrKoM
gp^^{c{Y{jiYrosJP]sXYoyPvoeJq^JgsXKoMJrg}ccrmj]dxesdrLz^^oo]}i] Jrg_gpPwejsPrJrgKrfMr]jskjJgge
owYmrnJrg_gpNr_ 
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AG(=;H9)E+Q::VH9?G+5TUHDG@5TUH1SUH)5H0=WE<P57>FN3AQ3=
!% %$$$$ %!!&#!'#!"!&#  
3I@H1G5C2I1=Y∗
JTmfpgfHddbgoiVdbjofpXcoencvXJxZxecqdoNbKJednVZxHipZXd    =19< C9F1 G18?? 3? C8
63*G0=WE
HodfpLncZq~bqfnVWt\dmiKJv_s}kfpvJdomj\dpboTHodzjeIkKZ~oXq}yNyZHodkkHw[[dm[[Hod]epVz``o_enKZ~oIZoUckbyZwVemeoZ~o TLtU
Xq}bqiWoZqVdfLfnU wemjognHcao_IkKz``o_enKZ~ojnfZ~oV}oIZoUckbXq}LtUvjeoZn~Z xUcetbZ~ojenHXq}]ufpLnciZyLJsk etbZ~oioemfpZwemetbZ~owbHekK
Or}KVn~KkcuXoKVmfnZVHIkK\dmvXgzXcvZs}kKLoHiao_aubp\dmvXgifZyjPv\ZvXskHvIoiuKdm[[z``oIkKHodz``oifZaubpaoJz\zbWrK Xoyj
\dmNoNZXq}kcuyZ[dpvfT_s~ZXq}iuKUnKHeofVkK_r}K_oVZvkKyZHodLnUjoz``oboyNvkKyZjeocdu\w[[Ir~ZkcuHn[vXJxZxecqwemvKpZXq}bq IkbueXq}ZoboyN
yZHodfpLncJdn~KZq~zUboLoHioZnHfpLnc_nSZowemktXHfpXcoHdbXdn_coHdZ~o HdmXdfKXdn_coHdYddbNoVpwemip}KwfUekbOr}KzUXoHodvH|[df[dfb
IkbueIkKeoZ~oVoK{yZ\dmvXgzXcXoKUoZVZZ~oxUcvJds}kKbskfnUJfobvd|fIkKZ~ow[[euHWfc XoHod\dmbfe]eIkbuexUcyNx\dwHdbiovd|Ldu\yZ
HodidoK <?F DA1C9?>DAE5 v_s}kjo\dpboTHodzjeIkKZ~oXq}yNyZHodkkHw[[ '4 ]eHodfpLnc_[fo etbZ~oioemfpZbqeoZ~oXq}bqgnHcao_yZHod
]epVz``o_enKZ~ojnfZ~oV}oIZoUckbkcuboHboc vM_omLtUXq}bqiWoZqVdfLfnUbqgnHcao_dfb   HpxefnVV ifZetbZ~owbHekKzbiobodWjoIkbue
zUvZs}kKLoHzbbqiWoZqVdfLfnUIkKjZfcKoZXq}HeofIoKVZ
*UHCUH*G. gnHcao_IkKz``o_enKZ~o z``o_enKZ~ojnfZ~oV}oIZoUckb
635UH
wjeKXq}boIkK_enKKoZjenHXq}yN]epVHdmwiz``oyZ\dmvXgzXcJskHoOYddbNoVp WoZjpZwemZ~obnZOr}KifZboHZovIoLoHVoK\dmvXg
HodyN_enKKoZLoHwjeK`kiOpevjeoZq~XoyjvHpU\PjoVkip}KwfUekbvNZktTjaubpIkKxeHv_p}bIr~Z^ZHdUHodvis}kbiao_IkK_s~ZUpZ l\Pjo
vjeoZq~XoyjJfobVkKHodyZHod_nSZo_enKKoZXq}zbzUboLoHwjeK`kiOpev_p}bIr~ZkcoKboHbocz``o_enKZ~ov\ZjZr}KyZwjeKXq}boIkK_en KKoZXq}zb
\ekcHoOJod[kZzUkkHzOUwemHoOks}Z{ Xq}\Zv\kZip}KwfUekbHeofzUfobq]eHdmX[Hn[ip}KwfUekbZkcXq}itUwemyj]eVk[wXZiuKXq}itUyZdm[[
]epVz``oXn~KjbU / 0
yZ\dmvXgzXcjZfcKoZXq}dn[]pUNk[yZHod]epVz``o_enKZ~oIZoUyjPJskHodz``o^oc]epVwjK\dmvXgzXc ifZHod]epVz``o_enKZ~o
IZoUve|HLmdn[]pUNk[xUcHodz``oifZaubpaoJwemHdb_nSZo_enKKoZXUwXZwemkZtdnHh_enKKoZZkHLoHZn~ZcnKbq\dmNoNZ[oKifZOr}KIoUwJeZ
z``oyNv_domkcuyZXq}joKzHeiociKz``oz\zbWrKwV_r}K_oVZvkKxUcveskHdm[[Hod]epVz``o_enKZ~oIZoUckbv\ZwjeK_enKKoZXUwXZyjHn[
[oZwemv_s}kZ[oZIkKVZvkK
dm[[Hod]epVz``o_enKZ~oIZoUckbv\ZwjeK_enKKoZIZoUve|HXq}vjbomHn[[oZjdskjbu[oZve|H{Or}KkcuyHeeoZ~oXq}bqJfobeoUNnZwembq
Z~ozjeVekU\HodXq}LmXdo[foeoZ~oyUbqgnHcao_Xq}Lm]epV_enKKoZz``ozUvXoyUZn~ZLmVkKyNIkbueHodzjeIkKZ~oyZeoZ~ojdsk\dpboTZ~o^ZXq}VH
yZetbZ~oXq}vH|[yZNfKvfeojeoc\ZobofpvJdomjLrKLmiobodWidt\zUkcoKWuHVkKwemZoboyN\dmxcNZzU /0
(?:1>1=?> &819B?=@8?2*DA55;D<*  zUyN dm[[iodiZvXgXoKaubpgoiVdvXJxZxecq  ) fpvJdomjIkbueXoKUoZ
fpgfHddb v_s}kwH\PjoIkKHodveskHiWoZXq}Vn~KIkKxJdKHodxdKz``o_enKZ~oIZoUve|HIkK\dmvXgzXckoLbq\Pjo[oKkcoKUnKVkz\Zq~ HodvIoWrK
zUcoHIkKiWoZXq}Vn~KIkKxJdKHodOr}KifZyjPLmVn~KkcuyZ_s~ZXq}NZ[XwemauvIoIkbueXq}VkKHodbqLoZfZboHwemHodIoUHodbqifZdfbIkKJZyZ
XkKWp}ZXq}kognckcuyZ[dpvfTyHevJqcK vgdhQgoiVd_odobpvVkdXoKip}KwfUekbdfbXn~K]eHdmX[XoKinKJbIkKwVemxJdKHodetbZ~oZoZv\Z_s~ZXq}
HodgrHhoveskHXq}Vn~KkcuyZaoJvjZskIkK\dmvXgzXc iojdn[vHTRXoKfpgfHddbbqHodJZjoiWoZXq}Vn~KxJdKHodxUcyN  ) yZw_eV`kdb ,9BD1<
1B93 wemLoHZn~ZLmUovZpZHodHod\dmvbpZXoKvgdhQHpLIkKxJdKHodXq}veskH WnUz\_odobpvVkdUoZip}KwfUekbWuHZoboyNyZHodLnUknZUn[xJdKHod
UfcJmwZZWfKZ~ojZnHdfb yZXq}itUHodgrHho]eHdmX[XoKinKJbXq}vf|[zOVXq}bqgnHcao_LmUovZpZHodVobHdm[fZHodHodbqifZdfbIkK\dmNoNZ
Jskw[[ik[WobwemHodkap\docHetb
1<<5CC#  zUXoHodgrHhovHq}cfHn[HodiKLocz``oyZkn`HoZpiWoZknZvZs}kKboLoHiao_aubp\dmvXgwemHodHdmLockcoKboHIkK
\dmNoHdyZNZ[XXoyjXdo[WrKJfobXoXocyZHod]epVz``oyjzUboVdQoZXoKUoZZkHIkKvbskKyjP yZjbu[oZ &149B1F yZvIVIkKLnKjfnU
$DA71A1=$DA9BC1> Vn~KkcuyZaoJVmfnZkkHvMqcKvjZskkn`HoZpiWoZ Xqb`Z`uLnKjfnU &A?E9>391<(53?>BCAD3C9?>*51=B NfcVn~KHkKXtZLoH
Hod]epVIofioeqHkidoKxJdKHodxdKz`` o_enKZ~oIZoULpf IZoU HpxefnVVIr~ZyZ\   xUcXoKoZyHeNpUHn[]uZojbu[oZyZHodHkidoK
]udn[vjboXq}zUdn[veskHiojdn[xJdKHodv\Z_q}NocIkKiboNpHyZjbu[oZ vIoduLnHjbu[oZwemXoyjiobodWXq}Lm[udToHodzUkcoKdo[ds}Z]eLoH
xJdKHodZq~XoyjwVem[oZyZVkZZq~bqjekUz`IZoUve|HXq}VpUVn~K dmjfoK wem  jekU JoyNLoc   yZdm[[_enKKoZZ~oIZoUve|HIZoU 
HpxefnVViobodWw[KkkHv\ZiobifZ    iojdn[KoZxcYo iojdn[HodXoKoZIkKvJds}kKLnHdHewem   iojdn[KoZz``o
wbfoxJdKHodZq~NfcyjJfobifoK\dmboT  JdnfvdskZH|zbzUyjipXYpiojdn[HodyNvJds}kKz``oks}Z{ zbbqHodVnUfKLdVnUHdmwiz``owemifpXN
dmjfoKiocz`wemjekUz`yZ[oZ
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>G9#!9A;5<9)  zUXoHodgrHhovHq}cfHn[HodiKLocz``oyZOodofnH bovevOqcOr}KbqHdTqXq}iocz``owdKiuKLoHxdK]epVz``o
_enKZ~oIZoUyjP]oZjbu[oZjoKzHe wVJoyNLocyZHodeUJfobVoKgnHcv_s}kyj[dpHodNtbNZve|H{ vjeoZq~bqdoJow_KvHpZz\LZzbiobodWXq}LmiK
Locz``oyjHn[NtbNZXq}kcujoKzHezU jZfcKoZXkKWp}ZzUyNvJds}kKHovZpUz``o_enKKoZUqvOe Or}KVkKyNZ~obnZvNs~kv_epKbqdoJow_KOr}KcoHXq}LmZovIo
boyZ_s~ZXq}joKzHe ZkHLoHZq~bnZLmbqviqcKUnKwemVkK[odtKdnHho[kcOr}KbnHLmWuHemvecyZ_s~ZXq}joKzHezUvZs}kKLoHXdn_coHdwemJfobduXq}LoHnU
_enKKoZebwemwiKkoXpVcyj_enKKoZzbbn}ZJKyZaubpaoJvIVdkZNs~ZXq}bqJfob]nZ]fZIkKiao_koHog jkiuKXq}VpUVn~Kkt\HdTLmUrKUuU`o]oXq}iobodW
XoeocJf[Jtbkpve|HXdkZpHi vNs~kdovLdpPvVp[xV[Zw]KvOeewiKkoXpVcwemifZvNs}kbVkz``oIkKvOeewiKkoXpVcv\ZiZpbz\yZiao_koHogXq}
dkZNs~Z z``o_enKZ~oIZoUve|Hv\ZVnfveskHXq}ZoiZyLyZ_s~ZXqa} uvIoxdK]epVz``o_enKZ~ojnfiuKIZoU  HpxefnVVwemjnfV}oIZoU  HpxefnVVzUdn[Hod
idoKIr~ZxUcyNwdKKoZyZjbu[oZwemfniUtifZXq}vHpZwemLmXp~K bqHodUovZpZKoZXq}Zo_kyL
 @G12L7>FC+*Y)E+(H>@I,G=
fpvJdomj\dpboTHodzjeIkKZ~oXq}yNyZHodkkHw[[dm[[Hod]epVz``o_enKZ~oIZoUckbyZwVemeoZ~o TLtUXq}bqiWoZqVdfLfnU
 fpvJdomjgnHcao_IkKz``o_enKZ~ojnfZ~oV}oIZoUckb TLtUXq}bqiWoZqVdfLfnU yZ[oKifZIkK\dmvXgzXc
 )E6N)1)E+(H>@I,G=
LmfpvJdomjvM_omeoZ~oXq}bqiWoZqVdfLfnUZ~owembqZ~ozjeVekU\vXoZn~Z
 gnHcao_IkKz``o_enKZ~ojnfZ~oV}oIZoUckbzbvHpZ
HpxefnVV
 jnfZ~oXq}yNIn[vJds}kKHovZpUz``o_enKZ~okcuyZNfK   vbVd
 LmfpvJdomjvM_omeoZ~oyZetbZ~oioemfpZwemetbZ~owbHekKvXoZn~Z
@I4J0UHN5I5(H>@I,G=
7>F-H(>O?F(?LW<1G@E=WH+ HetbVnfkcoKXq}]ufpLnciZyLJsk etbZ~oioemfpZ wemetbZ~owbHekK
 (H>N(R6>@6>@<)XE<M?
IkbueXq}ZoboyNyZHodfpLncJdn~KZq~JskknVdoHodzjeIkKZ~odocvUskZXq}zje]oZiWoZqfnUZ~o zUdn[JfobkZtvJdomjLoHioZnHfpLnc_nSZowem
ktXHfpXcoHdbXdn_coHdZ~oHdmXdfKXdn_coHdYddbNoVpwemip}KwfUekbOr}KzUXoHodvH|[df[dfbIkbueIkKeoZ~oVoK{yZ\dmvXgzXcXoKUoZVZ
Z~oifZHdbNe\dmXoZbqIkbueIkKeoZ~oVoK{yZ\dmvXgzXcXoKUoZ\eocZ~oOr}KZoboyNyZHodfpLncJdn~KZq~zbzUvZs}kKLoHeoZ~oXoKUoZ\eocZ~obq
JfobeoUNnZZkczbkcuyZIk[vIVIkKHodfpLncJdn~KZq~
 (H>@IN*>HFDY)XE<M?
Hod\dmbfe]eIkbueyNx\dwHdbiovd|Ldu\IkKJtTfoiZo dkckow_K /0 yZHodidoK <?F DA1C9?> DAE5  Hdo`Zq~wiUK
Jfobinb_nZYdmjfoKvfeojdskv\kdvO|ZVIkKvfeoXn~KjbU Hn[IkbueknVdoHodzjeXq}vdqcKHnZvNZ IkbueLoHHdo` <?FDA1C9?>DAE5 yZao_Xq}
v\ZknVdoHodzjevdqcKLoHboHz\Zkc [kHzUfoXq}wHZvfeo   bqknVdoHodzje\dmboT  e[ b VkfpZoXq bqJfobjbocfo   IkKvfeo
Xn~KjbUbqknVdozjevHpUIr~ZboHHfo  e[ b VkfpZoXq wem   IkKvfeoXq}bqknVdozjevHpUIr~ZZkcHfojdskLmHeofyZvXkbIkKJfobZoLmv\ZzU
fobqxkHoi   Xq}knVdoHodzjeLmbqJoboHHfo e[ b VkfpZoXq Hdo`Zq~bq\dmxcNZboHvbs}kVkKHodJoZfTjo_enKKoZXq}zULoHZ~ozjeyZeoZ~o
vZs}kKLoHv\ZHodwiUKfoknVdoHodzjebqHodHdmLocyZNfKvfeovNZ \kcoKzd

;H93JS  Hdo` <?FDA1C9?>DAE5 /0
vbs}kzU\dpboTHodzjeIkKZ~oXq}yNyZHodkkHw[[dm[[Hod]epVz``o_enKZ~oIZoUckbyZwVemeoZ~oLoHHdo`Or}KxUc\HVpLmyNJo '
jdskknVdoHodzjezbZkcHfovXozdXq}zje   IkKNfKvfeoXn~KjbUH|LmZoJovjeoZq~z\wXZJo '4 yZibHodXq} LrKLmzUJoHoenK]epVz``ojdsk
gnHcao_IkKz``o_enKZ~ojnfZ~oV}oIZoUckbyZeoZ~ovjeoZn~Z
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 γ   η



vbs}k  JskHoenK]epVz``o ;- γ JskjZfcZ~ojZnHIkKZ~o    ;$ =  Jsk\dpboTHodzjeIkKZ~oXq}yNyZHodkkHw[[ = B
 JskJfobiuKIkKZ~oXq}bo\ZHnKjnZZ~o = η Jsk\dmipXYpao_dfbIkKdm[[   /0
 8?(H>AK(BH
\dpboTHodzjeIkKZ~oXq}yNyZHodkkHw[[ LoHHodfpvJdomjIkbue\dpboTHodzjeIkKZ~oyZetbZ~oioemfpZ LoHioZnHfpLnc_nSZowemktXH
fpXcoHdbXdn_coHdZ~oHdmXdfKXdn_coHdYddbNoVpwemip}KwfUekb Ufc <?FDA1C9?>DAE5 LmzU\dpboTHodzjeIkKZ~oXq}yNyZHodkkHw[[
dm[[Hod]epVz``o_enKZ~oIZoUckbvMeq}cyZwVemeoZ~oUnKVodoKXq}
1H>H+3JS  \dpboTHodzjeIkKZ~oXq}yNyZHodkkHw[[
eoUn[Xq}
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\dpboTHodzjeIkKZ~o = B







 
 
 






 


 


 

gnHcao_IkKz``o_enKZ~ojnfZ~oV}oIZoUckb ZoJo\dpboTHodzjeIkKZ~oXq}yNyZHodkkHw[[dm[[Hod]epVz``o_enKZ~oIZoUckbvMeq}cyZwVem
eoZ~oboJoZfTjognHcao_IkKz``o_enKZ~ojnfZ~oV}oIZoUckbzUUnKVodoKXq} 
1H>H+3JS  gnHcao_IkKz``o_enKZ~ojnfZ~oV}oIZoUckb
eoUn[Xq}

jbocveIiWoZq
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LoHVodoKXq}  Lmvj|ZzUfobqeoZ~o  eoZ~oXq}bqiWoZqVdfLfnUiobodWVpUVn~Kdm[[Hod]epVz``o_enKZ~oIZoUckbzbvHpZ
HpxefnVVzU
 wjKOr}KK[eKXtZLmzbvHpZ eoZ[oXyZwVemwjK ifZeoZ~oeoUn[Xq}       wem  LmVkKVpUVn~Kdm[[Hod]epVz``o_enKZ~o
IZoUXq}vHpZ
HpxefnVVOr}KkcuZkHIk[vIVIkKHodfpLncyZJdn~KZq~
 C>L78?(H>@I,G=
LoHHodfpLncxUcHodZoIkbueknVdoHodzjeIkKeoZ~oLoHioZnHfpLnc_nSZowemktXHfpXcoHdbXdn_coHdZ~oHdmXdfKXdn_coHdYddbNoVp
wemip}KwfUekbOr}KzUXoHodvH|[df[dfbIkbueIkKeoZ~oVoK{yZ\dmvXgzXcXoKUoZVZZ~obofpvJdomj\dpboTHodzjeIkKZ~oXq}yNyZHodkkHw[[
dm[[Hod]epVz``o_enKZ~oIZoUckbyZwVemeoZ~owemgnHcao_IkKz``o_enKZ~ojnfZ~oV}oIZoUckbVobIk[vIVIkKHodfpLncyZJdn~KZq~_[foyZetb
Z~oioemfpZbqeoZ~oXq}bqgnHcao_yZHod]epVz``o_enKZ~ojnfZ~oV}oIZoUckbkcuboHbociobodWHkidoKxdK]epVz``o_enKZ~ojnfZ~oV}oIZoUckbzU
VekUeoZ~owVzbbqIkbueXq}yNyZHodkkHw[[ vM_omLtUXq}bqiWoZqVdfLfnU  wjKyZ  eoZ~obqgnHcao_dfb   HpxefnVV ifZetbZ~owb
HekKiao_Xn}fz\IkKetbZ~owbHekKv\ZXq}do[etbdpbwbZ~o Or}Kv\ZXq}do[vUqcfHnZHn[Xq}do[etbwbZ~ovLo_dmco XoK^KVmfnZVHVkZ[ZIkKetbZ~ov\ZXq}
do[vNpKvIowVbqdmUn[zbiuKboHZnH ifZVkZHeoKwemVkZeoKv\ZXq}do[etbVpUVkHn[Xq}do[etbIkKetbZ~oXoLqZ Xoyjbqiao_zbvjbomHn[Hod]epV
z``o_enKZ~ojnfZ~oV}oIZoUckbkqHXn~K_s~ZXq}Xq}bqgnHcao_yZHod]epVz``o_enKZ~ojnfZ~oV}oIZoUckbJskv\ZeoZ~o[ZvIoiuKNnZ v\Z_s~ZXq}\ov_s}kHod
kZtdnHhXn~Kip~ZLrKzbbqiWoZqfnUZ~oIkKHdbXdn_coHdZ~oHdmXdfKXdn_coHdYddbNoVpwemip}KwfUekbkcuyZetbZ~oZq~
 (H>E;I7>H=8?
etbZ~oioemfpZbqeoZ~oXq}bqgn Hcao_yZHod]epVz``o_enK Z~ojnfZ~oV}oIZoUckbkcuboHbocwVzbiobodWdm[tv\ZVnfveIXq}w ZZkZzU
vZs}kKLoHLoZfZwemVowjZKIkKiWoZqfnUZ~oIkKjZfcKoZdoNHodbqZkczbJdk[Jetb_s~ZXq}Xn~KjbUknZvZs}kKboLoH_dmdoN[nPPnVp\oiKfZwjK NoVp
wemK[\dmboTIkKwVemjZfcKoZbqLoHnU
\dmxcNZXq}zUdn[LoHxJdKHodfpLncZq~JskHodZoJognHcao_yZHod]epVz``o_enKZ~ojnfZ~oV}oIZoUckbyZwVemeoZ~o TLtUXq}bqiWoZqVdfLfnU
boyNv\ZwZfXoKyZHodVnUipZyLveskHIZoUIkKdm[[]epVz``o_enKZ~ov_s}kv\ZXoKveskHjZr}KyZHodLnUjoz``oyjHn[\dmNoNZyZvIVVoKLnKjfnUwem
NZ[XjoKzHezUyN_enKKoZLoHXdn_coHdYddbNoVpXq}bqkcuv_s}kNmekHodyNvKpZXtZUoZiociKz``okkHz\yZNfKvfeoXq}vjbomib
 (I11I(>><7>F(HA
IkIk[JtT ioZnHfpLnc_nSZowemktXHfpXcoHdbXdn_coHdZ~oHdmXdfKXdn_coHdYddbNoVpwemip}KwfUekb Xq}yjIkbueXq}ZoboyNyZHod
fpLncJdn~KZq~ IkIk[JtTJtTfoiZodkckow_K Xq}yjJo\drHhowemkZtvJdomjx\dwHdbXq}yNfoU  IkIk[JtTiWo[nZfpLncwem_nSZoVekULZ
vLojZoXq}XHt XoZXq}koZfcJfobimUfHyZvds}kKVoK{ wemXocXq}itUZq~VkKIkIk[JtTbjofpXcoencvXJxZxecqdoNbKJednVZxHipZXdXq}yjHodiZn[iZtZ
XtZyZHodXofpLnc
 6>>/H5L(><

122

/ 0 &1>>1C81C(?:1>1=?>*1F55@819B?=@8?2*81F9<F1455DA55;D   @@<931C9?>?675?7A1@8931<9>6?A=1C9?>
BGBC5=C?B9C5B5<53C9?> ?6B=1<<AD> ?6 A9E5A8G4A?@?F5A@A?:53C2G3?>B945A9>75>79>55A9>7 53?>?=93 5>E9A?>=5>C1<
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/0 foiZodkckow_K  ioZnHfpLnc_nSZowemktXHfpXcoHdbXdn_coHdZ~oHdmXdfKXdn_coHdYddbNoVpwemip}KwfUekb x\dwHdbiovd|Ldu\
/0 HetbKoZfpLncwemktXHfpXco\dmctHVifZktXHfpXcoioZnHktXHfpXcowem[dpjodZ~o viZxJKwiUKiao_HodzjeIkKZ~o <?FDA1C9?>
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.JBDKP0BJHFZ=C.JBGG.Q;;F@YGQ<C1R3CK7EP7EP8ECXJR6A.JB2WJCG1BH;;6YDAR<BQ.B@0G@>KDP7GBZP>MVGFJ<BHEK89K?J>/G1.JBGG.Q;;
$",(!(%(!$(%"!()))(")'$(%'#',%#&*)'(!#*")!%$ %'()*,!$) )!+(!$
EN>2:ZDB9K>BF@@J QCH ;N4AI1<CIV1.CJ1
cqMhrQqhrihKffd|bbq MVohrihKffdiqkXfdlqhrZeqgpexZMz\zgesfqQdNMg[pS]vfs 

 <19; AC?8>B0?>E5@G18>> 3><

;80I6AXG
]ZMhqd\sx^\Kqf\qxk\mKqfhrxMfqol_gKqfmmKy]]ldmy^gNxZkgqy]]khrXRmrxg~KZfm\rKk )>;94AB1B5B5A;1 B@1=A6>@<5@  zWe
x^fse]xZse]hNOfkhrXR  fw^y]] MumhNOfkhrXRmrxg~KZfm\rKky]]khrXRzWeXfN hNOfnqb]frWOmr\xhmfxXmf ygohNOfbwg]frWOmr\xhmfxXmf xaum
xgumKfw^y]]LmNhNOfL\qWarKpWyfNWp\ygoarKpWKfoykLmNmv^KfVkhrXRmrxg~KZfm\rKk !* Zsxldqokd{\KqfkfqNldmy^gNzRgrXkxXk
xZkgqL\qWarKpW  :,  : H zWeKqfOqgmNfo]]Whez^fyKfdMmdarhxXmf $*# )9<C;9=: _gKqfOqgmNfo]]a]hqhNOfkhrXR
mrxg~KZfm\rKky]]khrXRzWeXfNXmN{Qmv^KfVmrxg~KZfm\rKkZsarKpW  ,   kqdqfYkfqN|bbqyfNkwN  :,  : H hNOfnqb
]frWOmr\xhmfxXmf{Qmv^KfVmrxg~KZfm\rKkZsarKpW  ,I  kqdqfYkfqN|bbqyfNkwN  :,  : H ygohNOfbwg]frWOmr\xhmfxXmf{Q
mv^KfVmrxg~KZfm\rKkZsarKpW  ,I   kqdqfYkfqN|bbqyfNkwN  :,  : H kqlfp]KqfitKjqMfpN \sa]hqhNOfnqb]frWOmr\xhmfxXmf
x^\XphxgumKZsxldqokdZskvW
0WJEWJ0I4 ldmy^gNxZkgq zRgrXkxXk mr\xhmfxXmfldmy^gNxZkgq
 ;8:WJ
ldmy^gNxZkgqx^\ldmy^gNyK\mqKqi{QkfqN|bbqyfNWp\kwNMhqdYskwNOomqipeKqfxKrW^fqKTKqfxfzRy\\R{\hNOf # zWe # Mum
MqMhqdxl\seh\q !=4C3B1=35 LmNLWghW LmNldmy^gNxZkgqygo  MumMqMhqdOv|bbq 1?139B1=35

BO<8LV hNOfau\Uq\LmNldmy^gNxZkgq
OqKfw^Zs xdumldmy^gN|bbqyfNkwNOqeyfNWp\|bbqk^qfMyK^xKrWKqfk^qfMOodsKqfYqeZmWagpNNq\ZskokdfolhqNMq^qRr xXmf
Wq\yfNXqygoLWghWWq\yfNXqLmNldmy^gNxZkgq{\gpKjVommkRrxgQp\ZsMhqdYsxfzRy\\Rygoxl\seh\q{lxKrWfw^Mgu\kpSSqVyfNWp\Wq \
yfNWp\kwN{\gpKjVofw^Mgu\L]h\l\hNWheMhqdYsxfzRy\\RzWeMqymdagrOwWLmNKqfmmkRrxgQp\OodsMqkwNkvWYqMgu\ZpNkmN`NdsxbkXfNKp\
 .JBGG.Q;;F@YGQ<C1P8ECXJ
xNum\|L{\KqfmmKy]] KqfmmKy]]x]um NX\XmNMq\tNYtNXphxK~]^foOvZqNWq\yfNWp\kwNx\umNOqKXphxK~]^foOvZqNWq\yfNWp\kwNds_g
XmyfNWp\ygoMhqdYsZsOqemmK|^zWeOvW^fokNMLmNKqfmmKy]]ldmy^gNxZkgqK~xaum{Q{\KqfZWkm]gwKYheP\h\ZsdsyfNWp\hq]|bXqd_rh 
:,ygoMhqdYsdqXfUq\ZsKql\W|d\meKhq  : HOtNZqKqfKql\WarKpW{\KqfmmKy]]mewZsarKpWyfNWp\kwN  :, arKpWMhqdYs  : H ygo{Q
yfNWp\^m\xLqZs  , XqdarKpWmv^KfVkhrXRmrxg~KZfm\rKk !* Zslq|Wx]mf $%  dsarKpWyfNWp\  , arKpWKfoyk  
 KqfmmKy]]LWghWWq\yfNWp\kwN KqfmmKy]]LWghWWq\yfNWp\kwNOo{QZmL\qWxk\_q\iw\eKgqNZs   \rhygokwN  \rh
xdum\qMhqdkwNLmNZmlqfWhexk\_qiw\eKgqNLmNghWZmNyWNx]mf  )- Oo|W2WJ:D:BG;S:.JB>I:/6CD6P8XJ.I;   BG;QCYD:WJ
2WJ:D:BG;8LVT6Y@J0WJ:D5FJ0XJ0DJ@PF:LVAD:WJ2J.E@.JB
N 2R2

L
9 R  10 H

xdum # Mhqdxl\seh\qLmNLWghW J  % Oq\h\fm]LmNLWghW ( fpidsLmNLWghW \rh
 MhqdkwNLmNLWghW \rh |WMq # <
xdum\qghWOq\h\  fm]ZsmmKy]]|^ZqKqfap\LWghWa]hqLWghWdsMhqdkwN xardLt\x^\  \rhygoxdumZqKqf
Mq\hVlqMqMhqdxl\seh\qLmNLWghW{ldOo|WMqxZqKp]  <
 KqfmmKy]]XphxK~]^foOvWq\yfNWp\kwN XphxK~]^foOvZqNWq\yfNWp\kwN^foKm]Whe XphxK~]^foOvLmNgwKYheP\h\ ^fodqV 
? lqMqMhqdOvy`N{\LWghW )B@1G1?139B>@ WhekdKqf
R3

C st  0.29 H  0.41R  1.94
H

|WMq   ? ygolqMqMhqdOvLmNXphxK~]^foOvZmfmeWOqKkdKqf
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Ctor  1.4(1.2781 

DI
) πDI ( Do  DI )
Do



xdum DI  xk\_q\iw\eKgqNcqe{\LmNZmfmeW\rh
Do  xk\_q\iw\eKgqNcqe\mKLmNZmfmeW\rh
{\Zs\sOommKy]]{lZmfmeWdsxk\_q\iw\eKgqNcqe{\xZqKp]ZmZs{Qap\LWghWZvXrecwdrMum  \rhygodsxk\_q\iw\eKgqNhN\mKxZqKp]
  \rhOo|WMq  ? xdum\qMqLmNXphxK~]^foOvZpN  dqfhdKp\Oo|WMqMhqdOvLmN^foOv|bbqWq\yfNkwNxZqKp]  ?
yghMq\hVlqMqMhqdYsxfzRy\\Rx]umNX\OqKkdKqf

1
f 
2π L2 C 2

xdumMrWxPaqoMq^foOv|bbqy`NOo|WMhqdYsxfzRy\\R   : H
MrW^foOvy`NfhdKp]Mq^foOvZmfmeW|WMhqdYsxfzRy\\R   : H
MrW^foOvZpNkqdfhdKp\|WMhqdYsxfzRy\\R  : H
 .JBGG.Q;;7IDP.U;<BH2N8J16YJ:QB16I:7VWJ 0WJ:D5FJ0XJ0DJ@2N/G17IDP.U;<BH2N6YJ:QB16I:7VWJ2J.E@.JB

1
C 
1

2πfZ

ZsMhqdYsxfzRy\\R  : H Oo|WMqMhqdOv^fodqV J
ZsMhqdYsxfzRy\\R  : H Oo|WMqMhqdOv^fodqV J
kqlfp]Mq^qRrxXmf J x^\MqMq^qRrxXmfWq\yfNWp\XqLVo|dXmgwKYheWq\yfNWp\kwNOo{QMq^qRrxXmfL\qW  J  ,
m\vKfdKp\  XphyghL\q\Kp\  QvWxaum{lZ\yfNWp\|W   ,
ygoMq^qRrxXmf J x^\MqMq^qRrxXmfWq\yfNWp\XqLVoXmgwKYheWq\yfNWp\kwNOo{QMq^qRrxXmfL\qW J  , m\vKfd
Kp\  XphyghL\q\Kp\  QvWxaum{lZ\yfNWp\|W  ,

BO<8LV Mq^qRrxXmfL\qW

J   , ygo

J 

, Q\rWzagszaf|ags\

 KqfmmKy]]LWghWWq\yfNWp\Xq
OqKMqMhqdYsxfzRy\\RZs|WMq\hV{\lphLmZs   a]hqlqKXmNKqf\qldmy^gNxZkgq|^{Q{\KqfZWkm]gwKYheMhqdYsxf
zRy\\ZOomewZs  : H ygokqdqfYMq\hVlqMqMhqdxl\seh\qLmNLWghWyfNWp\XqLmNldmy^gNxZkgq|WOqKkdKqf
1

L1 
2 2
4π f1 C1

RtNdsMqxZqKp]  J ygo{\KqfOpWZqLWghWyfNWp\Xq Ooap\{\gpKjVoZfNKfo]mKxQ\xWsehKp]LWghWyfNWp\kwNzWeLWghWdsfpids (
   \rhkwN    \rhap\ZpNldW  fm]ygoyXgofm]lqNKp\  \rh{QZmZmNyWNL\qWxk\_q\iw\eKgqN  \rhxdumMq\hVXqd
kdKqfZs Oo|WxZqKp]  J RtN{KgxMseNKp]kdKqfZs 
 KqfOqgmNfo]]Whez^fyKfdMmdarhxXmf
 MqaqfqdrxXmfLmNmv^KfVZskfqNLt\ xaum{lKqfOqgmNfo]]dsMhqdYwKXmN_whrOpe|WZqKqfkfqNLWghWldmy^gNxZkgqyghhpWlqMq
xl\seh\qLmNLWghWygoMqMhqdxQumdzeNZqNydxlg~K|W L1  48.08μH L2  46.93mH QCH    #
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BO<8LV KqfhpWMqaqfqdrxXmfXqN}LmNldmy^gNxZkgq
 KqfOqgmNfo]]y]]{QkhrXRmrxg~KZfm\rKkXmzWeXfN
KqfOqgmNfo]]_wxLse\]ZMhqd|WZqKqfOqgmNfo]]kmNfw^y]]Mumy]]ZsXmgwKYheP\h\ygoy]]|dXmgwKYheP\h\yghZqKqfOw\
zWeKqfMh]Mvdmv^KfVkhrXR{lXpWXmhNOfZsemWMgu\|bbqZs^m\xLq  , H zWeZvK <A OoXpWXm MfpNa]hqZs CBG3G3;5  Oo
xKrWmmkRrxgQp\kwNkvW

BO<8LV hNOfZs{Q{\KqfOqgmNfo]]y]]khrXRmrxg~KZfm\rKk
!
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BO<8LV  yfNWp\OqKKqfOqgmNfo]]y]]khrXRmrxg~KZfm\rKk yfNWp\  :,  : H
7JBJ18LV  yfNWp\Wq\yfNWp\kwN yfNWp\XKMfmd!* ygoKfoyk|lg_q\!*
CBG
3G3;5 




|ddsgwKYhe
,972B,






,A:,





!972B






,A:,








 

 





dsgwKYhe
,972B,






!972B












 

 






 


























 

































 

BO<8LV  yfNWp\ygoKfoykLmNmv^KfVkhrXRZs  
OqKXqfqNZs  ygofw^Mgu\kpSSqV{\fw^Zs  ygo OokpNxKXv|WhqKfVsdsgwKYheyfNWp\xmqZavZkwNkvWOomewZs  :, xdum^fp] CBG
G3;5 Zs  dsMqyfNWp\XKMfmd !*mewZs  , ygodsKfoyk|lg_q\ !*  xdumxard CBGG3;5 yfNWp\ygoKfoykK~epNdsMqkwNmew
  KqfOqgmNfo]]y]]{QhNOfnqb]frWOmr\xhmfxXmf
KqfOqgmNfo]]_wxLse\]ZMhqd|WZqKqfMh]Mvdmv^KfVkhrXRZseq\MhqdYsxfzRy\\RZsMq\hV|WyghOtNZqKqf^fp]Ow\{l|WMhqdYsZs
YwKXmN

126

BO<8LV

hNOfZs{Q{\KqfOqgmNfo]]WhehNOfnqb]frWOmr\xhmfxXmf

!





!



"

"
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BO<8LV

yfNWp\Zs|WOqKKqfOqgmNfo]]Zs : HCBGG3;5  |ddsgwKYhe

7JBJ18LV  yfNWp\Wq\yfNWp\kwNyfNWp\XKMfmd!* ygoKfoyk|lg_q\!*ZsMhqdYsygo CBG3G3;5 MqXqN}LmNhNOfnqb]frWOy]]|dds
gwKYhe
6: H




CBG3G3;5 
,A:, ,972B,
!972B







  


  

CBG3G3;5



6 : H
,972B,
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)@=2B6?6B8I biqMMr^LwXdrbZr #@G8B256962D ngvoLjrego^\sM -2CD6962D erKq_yLivo^gp__}YQuMNpmMai|nZ^\w^|^JrgaisZiYiM
y`^ofrMerJ
Jrg^ryoryN\`ez__}o^rer`gpfwJZ|PJq_JrgmgrMmwRRrJrk^q^yN\`eNp\rn^r\tmgrMmwRRrJrk|nJq_noMo_znMmwRRrJrk{Yf\t
yN\`e}eetPs^mj^yLivo^\tiY`RnrJrgQoe_rgwMiYJrg|PbiqMMr^}ccrNrJyYse\tyLf|P`emwRRrJrk
NrJniqJJrgzipynZwai\tJirjerKrMZ^LXpaxjsNqfNuMm^|N\tNpkuJlrJrg\rMr^KoMyN\`e}o^r\t|P|^Jrgo_znMgp__mwRRrJrkybvonr
Ljremqebq^]KoMZqjz`g\tetaiZomegg[^pJrg\rMr^KoMyN\`eQuM}YzJLjreYq^`UedxesZrzn^MKoMnqjOtYgpfpyjir|^JrgmgrMmwRRrJrkzip
owXndxesdrf|^noMmwRRrJrk}jy`^Koexibv^Ur^|^JrgkuJlrzipbqW^rJrgmgrMmwRRrJrkz__yN\`eZo}`
 2;?.GK<C*E4=F+D92GNJ'GN9=(RB*
LwXiqJlXpKoMJrg}nidrf|^yN\`e yevoKoM}ni`Uedxes\tetowXndxeszipLjreYq^mxM|^Zrzn^M & }YKfrfZqjzipbwMar^LoLoYKoM
nqjOtY\tZrzn^M\t LjreYq^m[sZf )D2D:4AB6CCEB6 KoMKoM}ni`UedxesNpz`gy`itf^y`^LjreYq^bijqZ I?2>:4AB6CCEB6 JirjLvoLjre
Yq^KoMKoM}ni`UedxesNpiYZriMzZLjreygjNpybseKu^N^etLjreygjy\rJq_LjreygjymtfM )@?:4F6=@4:DI \tZrzn^M\t zipLjreygjNpybseKu^
ygvof~N^etLjreygjmxMmwY\t`rJ\rMooJKoMnqjOtY Zrzn^M\t  QuMetLjreygjofx|^PjMLjreygjyn^voymtfM )EA6BC@?:4F6=@4:DI \tZrzn^M\t
LjreYq^KoMKoM}ni`UedxesiYiMN^etLrZrJjrLjreYq^KoM
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:I62GN  LwXiqJlXpJrg}nidrf|^yN\`e
KoM}ni\wZsfdxes Zrzn^M ) NuMyJsYJrgyn^tfj^rKoM}ni|^Zrzn^M ) yKrerfqMyN\`ezZKoM}ni\qMmoMNpfqM}eameJq^|^\q^\tKoM}ni\qMmoM
NpygseameJq^JZoyevoLjreygjKoMKoM}ni\wZsfdxesetLjreygjy\rJq_LjreygjymtfM Zrzn^M\t  zipNpameJq^{Yfme_xgX_gsyjX`rJ\rMyKrPjM
LoLoYKoMyN\`e Zrzn^M\t  |^gpnjrM\tyJsYJrgyn^tfj^rzipameJq^KoMKoM}ni\qMmoMP^sYLjreYq^drf|^yN\`eNpetLrLM\tzipNrJ
os\]sbiKoMLjreYq^Yr^`rJ\rMooJKoMyN\`eNuM\r|nyJsY`grJSJrgXLiv^Jgpz\J )9@4< |^Zrzn^M\t  QuM\r|nyJsYJrgoqYZqjKoMKoM}ni
mMai|nLjreYq^KoMKoM}niybseKu^zipLjreygjiYiMN^etLrZrJjrLjreygjymtfM )E3C@?:4F6=@4:DI ofrMgjYygjy^voMNrJLjreYq^\rM`rJ
\rMooJKoMyN\`eetLrmxMNuM\r|nLjreYq^KoMKoM}nidrf|^yN\`e|^PjMixooJKoMyN\`e :77EC6B etLrmxMKu^ygvof~N^[uM`rJ\rMooJKoM
yN\`e  [uM 01
megg[^pKoMyN\`e za^drbmegg[^pJrg\rMr^KoMyN\`e|^gx`\t zmYMLjremqebq^]gpnjrMoqZgrmj^Jrgyn^tfj^rzipLr
LjreYq^`rJ\rMooJyN\`eNrJgx`Npmrerg[z_MPjMJrg\rMr^KoMotyNLyZogooJy`^  PjMZreiqJlXpJrg}nidrf|^yN\`e}YzJ 49@<65
7=@GE?49@<657=@G zip B6F6BC657=@G QuM[xJz_M{YfLrLjreYq^jsJhZ B:D:42=324<AB6CCEB6 zipLrLjreYq^fo^Jiq_ B62<5@G?
AB6CCEB6 |^PjM 49@<657=@G LvoJrg}nidrf|ZLjreYq^`rJ\rMooJKoMyN\`e\tZrJjrLjreYq^jsJhZyN\`eNpyn^tfj^rKoM}ni\wZsfdxes|^
oqZgrmj^LM\tQuMy`^mrynZw|noqZgrmj^Jrgyn^tfj^rLM\t|^PjM E?49@<657=@G LvoJrg}ni|^PjMLrLjreYq^`rJ\rMooJyN\`eetLrgpnjrM
LrLjreYq^jsJhZzipLrLjreYq^fo^Jiq_yN\`eNpyn^tfj^rKoM}ni\wZsfdxes}Y^ofiMy`^mrynZw|noqZgrmj^Jrgyn^tfj^riYiMofrMgjYygj
|^PjM B6F6BC657=@G LvoJrg}ni|^PjM\tLrLjreYq^`rJ\rMooJKoMyN\`eetLrmxMJjrLrLjreYq^fo^Jiq_Jrg}niNp}nifo^Jiq_yKr}`fqM`rJ
\rMyKrKoMKoM}ni\wZsfdxesyN\`eNuM}emrerg[\rMr^Zo}Y01

:I62GN za^drbmegg[^pJrg\rMr^KoMyN\`e
LrbrgresyZog\tmrLqR\t|Py`^ZqjPtjqYLrmegg[^pKoMyN\`e\t|P|^Jrgo_znMgp__mwRRrJrkLvooqZgrmj^Jrgyn^tfj^r ?DB2:?>6?DB2D:@
(> QuMnerf[uMoqZgrmj^gpnjrMoqZgrJrg}niyPsMejiKoMKoM}ni\wZsfdxesZooqZgrJrg}niyPsMejiKoMKoM}ni`UedxesYqMzmYM|^meJrg\t
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 bv^\t`gpms\]sai |^KXp\tKoM}nni`UedxesKfrfZqjar^`rJ\rMooJKoMyN\`eYqMzmYM|^gx`\t  ^q^NpyJsYirbwM !6D4@B6 drf|^
yN\`eQuMK^rYzipLjreygjKoMirbwM^q^Npyy`itf^z`iMZreLjreYq^`UedxeszipZrzn^MKoMnqjOtY 01 }YY^sfreJrgyLivo^\tKoMKoM}ni`Uedxes
\tyLivo^\tar^LoLoYKoMnqjOtYjry`^Jrg 499@<:?8 KoMKoM}ni\wZsfdxesmj^bv^\tn^rZqY^oJyn^voNrJirbwM\tyJsYKu^drf|^yN\`eLvobv^\t
`gpms\]sai 7764D:F62B62 QuMNp_M_oJ[uMM_gsyjXbv^\t\tyN\`emrerg[yn^tfj^rKoM}ni\wZsfdxes
--8.<761:0953; 49
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-8.<762/43;49

&($

--8.<761:0953;49

:I62GN  bv^\t`gpms\]sai\tyJsYKu^drf|^yN\`e
 JrgooJz__yN\`e |^Jrgo_zznMgp__mwRRrJrkyN\`e[vo}Yjry`^nqj|NKoMgp__YqM^q^JJrgooJz__yN\`eNpZoMooJz__|n
ynerpmeJq_mdrjp|^Jrgo_znMyP^LjreYqYq^KoMKoM}ni`UedxesowXndxeszipLjreYq^KoMKoM}ni\wZZssfdxes  zipLjreYq^\t`rJ\rMooJ
yN\`e  |^JrgkuJlr^tyivoJ|PyN\`eP^sY @?CD2?D&B6CCEB6$:H:?8&$ zip|PniqJJrgooJz__KKoM )+ 0 1 |^JrgnrK^rY
zipgx`grMKoMyN\`e\tynerpmeJq_mdrjpJrrgo_znM}o^r\t}YNrJyLgvoMJry^sY}oNp[xJ|Py`^KoM}ni`Ueedxesybvoyn^tfj^ryororJrkdrf|^noM
o_znM KoM}ni\wZsfdxes ooJNrJnoMo_znMyKrerfqMyN\`ezip\r|nnoMo_znMyJsYmwRRrJrkKu^|^Mr^^jsNqf^t}Ymgw`K^rYzipgx`grMbv^Ur^
KoMyN\`eYqMzmYM|^gx`\t 
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:I62GN  K^rYzipgx`grMbv^Ur^KoMyN\`e
 ,H020<B*'E:@:RE*@H--E'E>K55J+M26TU8
za^aqMPwY\YioMnoMmwRRrJrkz__yN\`e}YzmYM}j|^gx`\t  QuMetniqJJrg\rMr^YqM^t}o^r\t}YNrJyLgvoMJry^sY}o^r   Np[xJ|Py`^
KoM}ni`UedxesKoMyN\`eoqZgrJrg}niKoM}}o^rjqYNrJgpYq_^rdrf|^yLgvoMJry^sY}o\tnrf}`QuMmqMyJZ}YYNrJnioYzJj C:89D8=2CC \tZsYZqM}j
\tYr^KrMKoMZqjyLgvoMJry^sY}o  }o^r\t}YNrJyLgvoMJry^sY}oz__Ptjeji^oJNrJNp|Py`^KoM}ni`UeedxesKoMyN\`ezijmj^n^uMNp[xJ|P|^
JrgziJy`itf^Ljrego^Jq_orJrkdrf|^nooMo_znMybvoLj_LweowXndxesKoMnoMo_znMmwRRrJrk  {Yfar^yLgvoMziJy`itf^Ljrego^  
zijNuMyKrmxyN\`e  yevoKoM}ni`UedxesbwMMar^nqjOtYdrf|^yN\`eNpyJsYJrgyn^tfj^rorJrkKoM}nii\wZsfdxesdrf|^noMo_znMyKrmxyN\`e
zip\r|nyJsYLjreYq^mwRRrJrkKu^drf|^nooMo_znM{YfoqZgrJrg}niKoMorJrkdrf|^noMo_znMmreerg[jqY}YNrJerZgjqYoqZgrJrg}niKoM
orJrk  Jrg}niKoM}o^r|^\wJmj^KoMPwY\YioMNp[xJLj_LweYjfjrij\oMynivoMjqYLrLjreYq^zippowXndxesYjfyJNjqYLjreYq^ &B6CCEB6
82E86 zipy\og{eLq`y`i *96B>@4@EA=66 ZreirYq_

:I62GN  PwY\YioMJrgmgrMmwRRrJrkz__yN\`e
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 7<'E:20<B*
 os\]sbiKoMZrzn^MnqjOtY ZoLrLjreYq^mwRRrJrk  JrgkuJlros\]sbiKoMZrzn^MnqjOtY %.& \tetZoLrLjreYq^
mwRRrJrk &C Np\rJrg`gq_Zrzn^MnqjOtY\t    zip >> ybvonrZrzn^M\tynerpmeKoMnqjOtYzipkuJlrLrLjreYq^mwRRrJrk|^
noMo_znM\ty`itf^}`|^PjMLjreYq^`Uedxes\t  32BLjreYq^yJN NrJgx`\tb_jryevoybseLjreYq^`UedxesNp\r|nLjreYq^mwRRrJrkNpet
z^j{^eiYiMofrMZoy^voMzipiYiMZr\tmwY|^PjMLjreYq^`Uedxes   32B zZyevoybseLjreYq^`Uedxes|nmxMKu^otJLrLjreYq^mwRRrJrkNpet
z^j{^eybseKu^zipLrLjreYq^mwRRrJrk|^noMo_znMetLrZrmwYy\rJq_   32B \tZrzn^MnqjOtY >> zipLjreYq^`Uedxesy\rJq_32B
\qM ^ty^voMNrJjryevoLjreygjirbwMKoMKoM}ni`Uedxes\tbwM a r^nqjOtYybseKu^Np\r|nLjreYq^\t`rJ\rMooJKoMyN\`eiYZriMzip
yn^tfj^rorJrk|^noMo_znM}YerJKu^\r|nLjreYq^drf|^noMo_znMetLriYiMzip|^KXp\tLjreygjKoMirbwMybseKu^QuMy`^aierNrJLjreYq^
`Uedxes\tybseKu^ngvoZrzn^MnqjOtY %.& \tyKr|JiyKr|JiLoLoYKoMyN\`eerJyJs^}`^q^K^rYKoMirbwM !6D4@B6 KoMKoM}ni`UedxesJNpet
K^rY|nRKu^Zre}`Yjfyevo[uMNwY~n^uMNuM\r|netbv^\t|^Jrgyn^tfj^rorJrkdrf|^noMo_znMyKrerfqMyN\`eiYiMy`^ai|noqZgrm j^Jrg
yn^tfj^riYiMYqMzmYM|^gx`\t zip\r|nLjreYq^drf|^noMo_znMmwRRrJrkmwRRrJrkybseKu^Zre}`Yjf 01

:I62GN  Zrzn^MKoMnqjOtY\tetaiZoLjreYq^mwRRrJrk

:I62GN  oqZgrmj^Jrgyn^tfj^rKoMyN\`e\tZrzn^MnqjOtY >>
 os\]sbiKoMLjreYq^`Uedxes  ZoJrgmgrMLjreYq^mwRRrJrk  JrgkuJlros\]sbiKoMLjreYq^`Uedxes &A \tetZoJrgmgrM
LjreYq^mwRRrJrkNp\rJrg`gq_Zrzn^MnqjOtY\t >> ybvokuJlrzipy`gtf_y\tf_LrLjreYq^mwRRrJrk|^noMo_znMK^rY  isZg\t
y`itf^|^zZipPjMyjir|^PjMLjreYq^`Uedxes\t   32B LjreYq^yJN NrJgx`\t  b_jryevoyjirar^}`N^LjreYq^|^noMo_znMygseyJsY
mwRRrJrkNrJ^q^LjreYq^mwRRrJrkdrf|^noMo_znMNpetJrgiYiMofrMZoy^voMN^Jgp\qMLjreYq^mwRRrJrkiYiMZr\tmwY\tLjremrerg[KoM
yN\`e|^zZipPjMLjreYq^`Uedxesmrerg[\r}YLjreYq^mwRRrJrkdrf|^noMo_znMNpofx|^mdrjpLM\t{Yf\tLjreYq^`Uedxes  32B mrerg[
mgrMLjreYq^mwRRrJrkZr\tmwY}Y   32B {Yf|Pyjir`gperX  ^r\t
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:I62GN  JrgmgrMmwRRrJrky\tf_Jq_yjir
  os\]sbiKoMJrg}niKoMorJrkyKrmxnoMo_znMmwRRrJrk  ZoLrLjreYq^mwRRrJrk 

:I62GN oqZgrJrg}niKoMorJrkyKrmxnoMo_znMmwRRrJrkZoLrLjreYq^mwRRrJrk
{Yf\qj}`Jgp_j^Jrgo_znMgp__mwRRrJrkNp^rLjrePv^\tetofx|^ZqjaisZdqXVzipnoMo_znMooJNrJnoMo_znMmwRRrJrk{YfJrg
^ryororJrkNrJdrf^oJ}niar^noMo_znMmwRRrJrkybvo^rLjrePv^\tetofxdrf|^noMo_znMooJ}`|^JrgkuJlros\]sbiKoMoqZgrJrg}niKoM
orJrkyKrmxnoMo_znMmwRRrJrk  ZoLrLjreYq^mwRRrJrk  \r}Y{YfJrg^rorJrkNrJdrf^oJ}niar^noMo_znMmwRRrJrkYjfoqZgr
Jrg}ni   # 9BzipkuJlrLrLjreYq^mwRRrJrk\ty`itf^}`{Yf|PLjreYq^`Uedxes|^PjM  32B LjreYq^yJN |^JrgmgrMLjreYq^
mwRRrJrk|nJq_noMo_znMNrJgx`\t b_jryevooqZgrJrg}niKoMorJrk\t}niar^noMo_znMybseKu^LjreYq^|^noMo_znMNpetLrybseKu^
Yjfzip\r|nLjreYq^mwRRrJrketz^j{^eiYiMQuMetLriYiM`gperX   
\qM^ty^voMNrJoqZgrJrg}niyKrnoMo_znMKoMorJrkNrJdrf^oJetLrerJJjroqZgrJrgyn^tfj^rorJrkooJNrJo_znM{YfyN\`eNuM\r
|nLjreYq^|^noMo_znMybseKu^zZofrM}gJZreJrgybseKu^KoMLjreYq^drf|^noMo_znMfqMetLrLjreYq^ofx|^PjMLjreYq^mwRRrJrk
 @:H67<'E:20<B*
Mr^jsNqf^t}YkuJlrZqjz`gKoMJrgo_znMmwRRrJrk\tetaiZomegg[^pKoMyN\`e}o^r\t|P|^Jrgo_znMgp__mwRRrJrkQuMZqjz`g\t
\rJrgkuJlrLvoLjreYq^`UedxesZrzn^MKoMnqjOtYoqZgrJrg}niKoMorJrk\t}niar^noMo_znMzipowXndxesdrf|^noMo_znMmegg[^pKoM
yN\`e\t\rJrgkuJlrLvooqZgrmj^Jrgyn^tfj^rNrJJrgkuJlrb_jryevoLjreYq^`UedxesybseKu^LjreYq^mwRRrJrkdrf|^noMo_znMNpetLr
iYiM{YfLrLjreYq^mwRRrJrk|^noMo_znMetLrZr\tmwYy\rJq_   32B \tLjreYq^`Uedxesy\rJq_ 32B Zrzn^MnqjOtY >>
|^JrgmgrMmwRRrJrkb_jryevoyjirar^}`N^LjreYq^|^noMo_znMygseyJsYmwRRrJrkNrJ^q^LjreYq ^mwRRrJrkdrf|^noMo_znM
NpetJrgiYiMofrMZoy^voMN^Jgp\qMLjreYq^mwRRrJrkiYiMZr\tmwY\tLjremrerg[KoMyN\`e|^zZipPjMLjreYq^`Uedxesmrerg[\r}Y Ljre
Yq^mwRRrJrkdrf|^noMo_znMNpofx|^mdrjpLM\t{Yf\tLjreYq^`Uedxes 32B mrerg[mgrMLjreYq^mwRRrJrkZr\tmwY}Y   32B {Yf|P
yjir`gperX  ^r\t
yevooqZgrJrg}niKoMorJrk\t}niar^noMo_znMybseKu^y`^   # 9B LjreYq^|^noMo_znMNpetLrybseKu^Yjfzip\r|nLjreYq^
mwRRrJrketz^j{^eybseKu^QuMetLrybseKu^`gperX    yevoy\tf_Jq_Jrg\t}e`ioforJrk}niar^noMo_znM
 'F11F'::86:C'E>
LXpax js Nq f KoKo_Lw X {LgMJrgNq Y Zq M LXpjs k jJggekrmZg  enrjs \ friq f grPdq T Pq f dx es  zipdrLjs P rjs k jJggeyLgv o MJiLXp
jskjJggekrmZgenrjs\friqfow_igrP]r^t\t|nJrgm^q_m^w^Jrg\rjsNfq erX{oJrm^tYjf

142

 JB'@E:BRE*BF*
0 1A9@B?B2D2?2) *96@B6D:42=)DE5I@72)D62>  ;64D@B(67B:86B2D@B  ((  ?D6B?2D:@?2=?6B8I!@EB?2= ,@=  
AA   
0 1 mqebq^]}Pfy\b   grfMr^jsNqfO_q_me_xgXJrgooJz__zip`gpyes^megg[^pgp__o_znMmwRRrJrkz__nqjOtY^r
enrjs\friqfyPtfM|ne  
01 jgyPlUzmMmtYr]^gqUkgtjtgpJwiPRr^^\zmMeXtzipJwiyPlUybtfg\oM   JrgkuJlrmegg[^potyNLyZog}o^r\t|P|^Jrgo_znM
mwRRrJrk jskjJggemrgeK  O_q_\t  JgJTrLe Jq^frf^  n^r   
01$@?D8@>6BI) - @=5C49>:5D, - 2?5B2?496<$   ,24EE>CC:CD65BI:?8@7I5B@A9:=:4&=2D6C)D2D:4BI:?8
HA6B:>6?D !@EB?2=@762D$2CC*B2?C76B ,@=  AA  
01"IE/@?8)6@?I2?8)9: 6=D2$65:42=@ #D5 "I@?88:@"( 
01"66?2?!  2?5 & %6E>2?? C:>A=62:B6;64D@B   *B2?C24D:@?C@7D96)$!@EB?2=@7AA=:65$6492?:4C ,@=
AA   
01"66?2?!   & %6E>2??2?5 #ECDG6B<   ?:?F6CD:82D:@?@76;64D@B56C:8?3I2?2=IC:C2?5 6HA6B:>6?D 
*B2?C24D:@?C@7D96)$!@EB?2=@7AA=:65$6492?:4C ,@= AA    
01)B:F66B2<E=* ) A9@B?B2D2?22?5" 9E??2?@?5  &6B7@B>2?46AB65:4D:@?@7CD62> 6;64D@BEC:?84@>AED2D:@?2=
7=E:55I?2>:4C&2BD ,2=:52D:@?@7 D96B6CE=DC  ?D6B?2D:@?2=!@EB?2=@7*96B>2=)4:6?46C ,@=AA   
2
01)B:F66B2<E=* ) A9@B?B2D2?22?5" 9E??2?@?5  &6B7@B>2?46AB65:4D:@?@7CD62>6;64D@BEC:?84@>AED2D:@?2=
7=E:55I?2>:4C&2BD =@GCDBE4DEB6@72CD62>6;64D@B:?7=E6?4653I@A6B2D:?8AB6CCEB6C2?586@>6DB:6C  ?D6B?2D:@?2=
!@EB?2=@7*96B>2=)4:6?46C ,@=AA   3
0 1;64D@B2?5;6DAE>A2D2:D6>  +")+ ?D6B?2D:@?2=#D5  

143

 
V/ES[M0>EN-M=MPLPE@GO00P<WK0MP:Q9Da9`<:T<9[]PK]PLEO=3TC3<
 %+%() %"'%%!' %'%##*$ ),
Z@6UEDa VLG_P8R  KT.F8R KT.Y1  M<O<9a @0Ia;E-TG@P<Q3  2O9E3OD IQEQKOC@O<;aH0Ja WGNDM8;0 VC_<KQ<
lv]hukthdktPPu_]Z}]_gpulv]hukth_|imli q |gyqPQ dvnYz~kL 

 >3;= )3;D@@?2=:@D>3;= 5@>)3;D@@?=?E 35 D:

=:/O8D_M
Pu_lvQth_wg wlt[\zaisoPN|dyq]Zoq`puaisov]^vfud|NiyqPaisLq`qupuidktPPu_}oPqu]v[h ~Zhgwol_aisLq`ouNtU  ol_Z}LQu_
os]q_}oPi{a~NP]up_u]wit`dktPPu_}oPqu]v[h}ksos]q_itPowailg]wQzZilg}oP gwM_uZ|o_bu_m{_hLkuP  > }ks  > |o_iq`lP
hul  > dy_]w|]uLt`   > gwdy_]wos]q_}oP  > }ksishs~eLto  > ol_]woqPNyq fuS_s ]uLui]Zoq`ZlhLui[g_u]wgw
aivgu[i  >= bkLui]Zoq`d`lu SlP|lku    _ aisov]^vfudMqPQu_i{aduiu~`ku|Rkwh|]uLt`   aisov]^vfudMqP
is``|]uLt`    ]wNuitP ow[iP|Rkwh   / > qzYpf{gvquLum}lZkqg|Rkwh   @ qzYpf{gvdy_]wbvlos]q_|Rkwh   @
qzYpf{gvdy_]wZ{ZLky_itPow|Rkwh   @ }ksqzYpf{gvMqP_u_fuS_s|Rkwh   @ SlP|lku    _ aisov]^vfudMqPQu_i{a
duiu~`ku|Rkwh|]uLt`    aisov]^vfudMqPis``|]uLt`    ]wNuitPow[iP|Rkwh   / > qzYpf{gvquLum}lZkqg|Rkwh  
@
 qzY pf{gvdy_]wbvlos]q_|Rkwh   @ qzYpf{gvdy_]wZ{ZLky_itP ow|Rkwh   @ }ksqzY pf{gvMqP_u_fuS_s|Rkwh   @ |NiyqP
aisLq`qupuidktPPu_}oPqu]v[hgwMqZwNyqg[qPSeeug[qPS}LopzP[ gSdktPPu_osquZgLqp|LvZgkfuls[qovP}lZkqg]wouNtU
ougui\SlhaisphtZNu }Lo %) ZaisguY  `u][q|Zyq_}ksaisphtZNueeuZaisguY   `u][q|Zyq_
/]PK]P/O4 |NiyqPaisLq`qupuidktPPu_}oPqu]v[h Qu_ilg}oPi{a~NPduiu~`ku [_]z_[u
:R[CPWGN/HPCK]P/O4
LuiaishzL[SdktPPu_}oPqu]v[hougui\Qu}_LqqL|a_  ais|f]pU[ugpktLLui|akwh_i{adktPPu_ais|f]}iLNyqdktPPu_eeu
ZlhLuiS|]N~_~khw|Tkk}oPqu]v[h]up_u]w|akwh_dktPPu_}oPqu]v[h|a_dktPPu_eeu~Zh[iPais|f]]woqPdktPPu_Nlugiq_|]N~_~khw]w
ougui\|akwh_dktPPu_}oPqu]v[h|a_dktPPu_Nlugiq_Nyq[tl|L`itPowqu]v[h}ksougui\}hL[ugqzYpf{gvMqPLuiSPu_ZqwLNyqNlugiq _
qzYpf{gv[u|S_[tlit`|L`itPowqu]v[h}``}b_|iwh`}``pkqZ}Llm{_hUuLum|a_[_}ksNlugiq_qzYpf{gvo{P|S_[tl|L`itPowqu]v[h}``iu
duiu~`ku}``Qu_ilg}oP|a_[_ QuLLuimxLnu}b_]wmtLhfuddktPPu_}oPqu]v[hMqPais|]m]h ~ZhLigdtX_udktPPu_}ksq_zitLndktPPu_
ilgLt`NYslv]humuou[igpulv]hukthmvkaLid`luLuiNu_lYitPowilgMqPZlPqu]v[hiuhlt_|Rkwh[qaMqPdy_qu|fq|gyqPQtPpltZdvnYz~kLgwNu
|]uLt`   &# > 63I 0 1 QuLMqg{k}oZP\xPmtLhfuddktPPu_}oPqu]v[h]w|pgusog[qLui_uaSais~hS_ZpkuLpkuh
LuiaishzL[SdktPPu_}oPqu]v[h_i{adktPPu_Nlugiq__ais|]m]hol_pU}klS|dyqLuiq`}pP |S_q`divLq`Lklh |a_[_
}ksLuibkv[_uiq_ _qLQuL_t_htPougui\bkv[Lis}oeeuZZlh~ZhS|]N~_~khwiuPduiu~`ku )3B34@=;5 DB@E9: 5@?57?DB3D@B Qu_ilg
}oP )3B34@=;56;C:5@?57?DB3D@B |NiyqPaisLq`qupuidktPPu_}oPqu]v[hSpktPLuiilg}oP}klos]q_}oPahtPQzZ~eLto `iv|lYQzZ~eLto
QsgwqzYpf{gvo{PTxPougui\_ufuS_saluP]w[u}p_P~eLtooPbkpfuS_sgwqzYpf{gvo{PMx_|gyqo_upiyqqupuikPa_fuS_sZtPLkulQsgwbk]up
_u|ZyqZ}ksqupuiozLZ |NiyqPaisLq`qupuidktPPu_}oPqu]v[h|a_|]N~_~khw]w]uZPuh ltoZzougui\puZ[ug]qP\v_iuNu\{L ]wouNtUg[qP
SdktPPu_|Syq|dkvP_Lui|bupg SlhkZLuiakZakqhLuTNui`q_ZqqLTN]w|a_bk[qofuls|iyq_LisQL SlhaisphtZNu|Syq|dkvP}Lo %)
SlhkZiuhQuh_Nitl|iyq_ }ks\ugwLuiSPu_}dipkuh_ais|]mLQsSlhkZLui_u|MudktPPu_QuL[uPais|]mkPZ
:FJ5RWGN0P<HQ1OD:R[V-R[DH.`M0
 itPowqu]v[h`_dy_~kL ZlPqu]v[h|a_ZuljLn]wpdktPPu_}L~kLgwqzYpf{gv]wbvlaisguY  @ TxPaivguYMqPdktPPu__w[qp_xP
p_lhdy_]w|iwhLluNuNP[tlozivhs +@=3B 5@?CD3?D `_~kLgwNuNP[tlozivhs~Zh|Rkwh]w  / > ]ludktPPu_]w~kLZit`gwNu_qhkPZlh
|dius`iihuLum~kLZoLtZLt_qqLaQ_|pkyq|dwhP  / > 01 bkilgMqPNuitPowilg ,:7D@D3=;BB36;3?57 I tot  |]uLt`bk`lLMqPNu
itPow[iP ,:76;B75D@B 473>B36;3D;@? Ib  Lt`NuitPowLisQuh ,:76;88EC7B36;3D;@? I diff  ZtPogLui]w  01
I tot  I b  I diff



  qt[iuol_Nlug|MgMqPLuiilg}oP @?57?DB3D;@? B3D;@ LuiNu_lYpuqt[iuol_Nlug|MgLuiilg}oP]uP|iMuNYv[ CR puZ
QuLogLui  01
CR 

|gyq

Aap
Aab

144

Aap
Aab

Nyq dy_]wMqPQu_Qu_duiu~`ku B73@83A7BDEB7 >
Nyq dy_ ]wMqPfuS_s B73@8A@D >



  aisov]^vfud|NiyqPaisLq`qupuidktPPu_}oPqu]v[h Luipuaisov]^vfud|SvPNlugiq_~ZhLui[g_u /3D7B 4@;=;?9 D7CD
pguh\xP qt[iuol_MqPNuNlugiq_]wovPpzP[gZit`[qNlugiq_]w|LvZQuL|Syq|dkvP }[_LiYwMqP|NiyqPaisLq`qupuidktPPu_}oPqu]v[h
|Syq|dkvP]wSNyqdktPPu_}oPqu]v[h Lui]ZkqP~ZhSlv^w[g_u|a_lv^wLuiqhuPp_xP]w_vhg_uguSoupit`Lui]ZkqP|_yqPQuL|a_lv^w]wPuh osZlL
S]Zoq`ZLt`|[upzP[g]zLS_vZ ougui\Nu_lYpuaisov]^vfudZ[ugogLui|SvPNlugiq_  ZtP_w 01
η

M W ,i C p (Tb  Ti )  M W ,evap H I



DIN  Aa

|gyq M W ,i Nyq _up_tL_uLq_[g <9
Nyq Nlugiq_Qu|dusMqP_u   <# <9
Cp
M W ,evap Nyq _up_tL_u]wis|ph <9
DIN Nyq NuitPow[iP <#
Tb
Nyq qzYpf{gvMYs_u|ZyqZ @
Ti
Nyq qzYpf{gv_uLq_[g @
HI
Nyq NuNlugiq_}cPMqP_u gwNu|]uLt`  <# <9
Aa
Nyqdy_]wo s]q_}oPqu]v[h
 0P<HQ1OD:R[V-R[DH.`M0
 &  $:3=;83 & <IEBD & &   ,3:3 01 qqL}``|NiyqP]uqupuioupit`Nitl|iyq|NiyqP}iLgwSyqlu &7553 qqL}``Zlh
pktLLui]qNlugiq_ :73D A;A7 gwQzZilg}oPZlhLuipgz_[vZ[ugZlPqu]v[h_}_l]vm[slt_qqL  ]vm[slt_[L|NiyqP]woqPgwSyqlu &7553 
|a_}``]qNlugiq_}b_|iwh` 8=3D A=3D :73D A;A7 ]qNlugiq_]up_u]wZ{ZLky_dktPPu_Nlugiq_QuL[tl|L`itPowqu]v[h}kl\u_~q_Nlug
iq_ahtPpqPNitl}ksoPahtP pgq]wpzgR_l_`iv|lYakuh]qNq_|Z_|TqibkQuLLui]Zoq`[g_uMqP]tPoqP|NiyqPd`lu &7553  ]w[vZ[tP
LisQL  St_Slh|dvgaisov]^vfud\xP   }ksougui\[g_u kv[i|ZyqZ_|lku  _u]w]wNuNlug|MgitPowqu]v[h  / >
  ,3;G@/ # 3DDI+  )B@47BD 01 ]uLuiait`aizPaisov]^vfud|NiyqP]uqupuidktPPu_}oPqu]v[h 3B475E;?9B73CC7CC76
d`lu |NiyqPaisLq`qupuidktPPu_}oPqu]v[hLuktPZit`Nlug_vhgguLMx_|iyqhZtP_t_aQQth]wgwbk[qaisov]^vfud|SvPNlugiq_MqPLis`l_Lui
_wgwbkZw[qNzYfudMqPqupui]waizPozL~Zh|RdusqhuPhvPZit`Luidvo{Q__ais|]m_Qw|iwh
&@:3>>76+ = +@E6CC3>463==3:=;<3I=7:+3=3:463==3:I36+ !B3IC:3D 01 mxLnu|NiyqP]uqupuidktPPu_
}oPqu]v[h}``iuPduiu~`kvLZlhis``[vZ[ugZlPqu]v[h  }L_}``qt[~_gt[v ]Zoq`ouglt__a   [tP}[|lku 
 _ d`lu
qzYpf{gv_uMuP_]q|NiyqP]uqupuigwqzYpf{gv\xP  K ]wqzYpf{gvquLum}lZkqgo{PozZ  K d`lu _ugwqzYpf{gv|dvgMx_|gyqZit`dktPPu_iq_
QuLNlug|MgitPowqu]v[h]w|dvgo{PMx_ }ks|NiyqP]uqupuidktPPu_}oPqu]v[hLuktP|a_]w_vhgMqPais|]m]wLuktPdtX_u|a_qhuPguLougui\]wQu
_uguSqz_qupui|NiyqPZygOu|Syq~iN__upiyq_gZ
' & '3:3B# )  EAD3) +:3B>301 dtX_uqqL}``Lui]Zoq`|NiyqP]uqupuidktPPu_}oPqu]v[hM_uZpUoupit`qupuiot[l
]wSltoZz]wpuZ[ug]qP\v_}ksgwiuNu\{L|S_}Lk`gzLMuleuP}ksqzQQuisgu_|SvPdu_vShltoZz]w_uguaisZvnWS}b_LisQLgzg|pkLqq_}b_
g}ks}b_qk{gv|_whg|NiyqPNitl|NiyqP]uqupuidktPPu_}oPqu]v[hgwZtPLkulgwNlugougui\]w[gqupuiot[lZ <9 TxP|dwhPdqoupit`ltl  [tl
[qlt_aisov]^vfud|NiyqP]uqupuidktPPu_}oPqu]v[hqh{]w    iuNu|NiyqP  i{apiyqaisguY    `u]ishs|lkuNy_]z_ 
  a]tP_wMx_qh{Lt`|Syq|dkvP]wSpzP[gishs|lkuNy_]z_ot_}oZPp|p_lu|NiyqP]uqupuidktPPu_}oPqu]v[hgwNlug|pgusog]uP|minWmuo[i
ilg]tPhtPougui\SlhaisphtZ|Syq|dkvPe_|mng{kltl}ksltoZz]uPLui|Ln[iqy_qwL
HOK8TMT>-E7aWGNHQ;R-PE:8GM0
|NiyqPaisLq`qupuidktPPu_}oPqu]v[hgwol_aisLq`}ksNzYktLnYs|RdusZtP}oZP_[uiuP]w
9PEP0:R[ }oZPNzYktLnYs|RdusMqP|NiyqPaisLq`qupuidktPPu_}oPqu]v[h
(' &) %$
'%" %"'%%!'
A7BDEB7;>7D7B3 >
A7BDEB7;>7D7B3 >
A7BDEB73B733A >
A7BDEB7*78=75D@B3B733B >
B73@8 A@D>

&  ) %$






145

(' &) %$

&  ) %$
=3CC


 



*78=75D@B>3D7B;3=
'E>47B@8B78=75D@BC:77DC
@53==7?9D:>
@?57?DB3D;@?B3D;@
*757;F7B6;3>7D7B>
*757;F7B3B73>

HQ;R-PE:8GM0
 [vZ[tPQu_i{a~NPduiu~`kuZtPi{a]w
 |[iwhgfuS_sdiqgo_uaivguY  kv[i
 luPfuS_s]wo_u Y[u}p_PQzZilg}oPZtPi{a]w
 [vZ[tPouh|]qi~gNt`|akdiqg[tP|NiyqP`t_]xLMqg{k
 ltZqzYpf{gvMqP_u_fuS_s qzYpf{gv]wbvlfuS_s }ksqzYpf{gv]wbvlos]q_
 `t_]xLMqg{k]zL _u]w
 lv|Niuspqfvaiuh}ksoizabk
lv^Lw ui]Zoq`aisov]^vfudMqP|NiyqPaisLq`qupuidktPPu_}oPqu]v[h]uLui]Zoq`~ZhLui[g_uaivgu[i  kv[i`t_]xLqzYpf{gv
MqP_u|ivg[_ }ksqzYpf{gv_uozZ]uh_up_tLMqP_u]wis|phqzYpf{gvMqP_uMYs|ZyqZqzpf{gvquLum}lZkqg}ksNuitPow[iP QuL_t_]Zoq`
aisov]^vfud[ugMt_[q_MuP[_}ks`t_]xLbkdiqg]tPlv|Niuspoizabk

EU>:R[ }oZPktLnYs|NiyqPaisLq`qupuidktPPu_}oPqu]v[h
 ?G-PE:8GM0WGNHQ1PE7a
 NuitPow[iP}ksitPowilgiuhlt_|RkwhY lv]hukthdktPPu_]Z}]_gpulv]hukth_|imli
bkMqPLuiltZNudktPPu_}oPqu]v[hiuhlt_d`luNuitPow[iPNvZ|a_dktPPu_|]uLt`   </: > 63I piyqaisguY   &# >
63I }ksNuitPowilgNvZ|a_dktPPu_|]uLt`   </: > 63I piyqaisguY   &# > 63I }oZPZZtPi{a]w 




 








 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 






EU>:R[ }oZPbkMqPNuitPow[iP}ksitPowilgiuhlt_|Rkwhlt_]w  djnfuNgd m 

146

  bkMqPNuitPowqu]v[h]wgwbk[qqzYpf{gv_u_fuS_sMqPSlP|lku    _
bkQuLLui]Zoq`[g_u  <9 qzYpf{gv_u|ivg[_  @ |gyq]uLuilv|NiuspMqg{kd`lu itPowqu]v[hgwbk~Zh[iP[qLui|ZyqZMqP_u
Nlug|MgitPowqu]v[hguLoPbkpS|lku_qh_Lui|Zyq_MqP_uaivguY_upuha  <9 ]wNuitPow[iPYSlP|lku|Rkwh   / > qzYpf{gv
dy_]wbvlos]q_|Rkwh   @ qzYpf{gvdy_]wZ{ZLky_itPow|Rkwh   @ qzYpf{gvquLum}lZkqg|Rkwh   @ }ksqzYpf{gv_u_fuS_s|Rkwh
  @ ZtPi{a]w  aisov]^vfudMqP[tlos]q_}oP|Rkwh|]uLt`    ZtPi{a]w 
 &('$!&& ( $#" 
(&("%$

!($&("% 
" #(("%$

 )&("% 



  





   



















 










12:00

11:50

11:40

11:30

11:20

11:10

11:00

10:50

10:40

10:30

10:20

10:10

9:50

10:00

9:40

9:30





EU>:R[ }oZPbkMqPNuitPowqu]v[h]wgwbk[qqzYpf{gv_u SlP|lku    _ lt_]w  djnfuNgd m 





























  









12:00

11:50

11:40

11:30

11:20

11:10

11:00

10:50

10:40

10:30

10:20

10:10

10:00

9:50

9:40



9:30

   

  

 &('$!&& ( $#" 




EU>:R[  }oZPaisov]^vfudLui[g_u lt_]w  djnfuNgd m 
QuLi{a]w  }oZPaisov]^vfudLui[g_uYSlP|lku[uP ougui\q^v`uhNlugotgdt_^qzYpf{gvMqP_u|ivg[_  @ Y|lku 
 _ qzYpf{gv_u|dvgMx_   @ }ksNuitPow[iP   / > ougui\[g_u  kv[i|ZyqZS|lku  _u]w }oZPp|p_luNuitPowqu]v[hgw
bk~Zh[iP[q|dvgqzYpf{gv_u
  bkMqPNuitPowqu]v[h]wgwbk[qqzYpf{gv_u_fuS_sMqPSlP|lku    _
bkQuLLui]Zoq`[g_u  <9 qzYpf{gv_u|ivg[_  @ |gyq]uLuilv|NiuspMqg{kd`lu itPowqu]v[hgwbk~Zh[iP[qLui|ZyqZMqP
_uNlug|MgitPowqu]v[hguLoPbkpS|lku_qh_Lui|Zyq_MqP_uaivguY_upuha  <9 ]wNuitPow[iP YSlP|lku|Rkwh   / >
qzYpf{gvdy_]wbvlos]q_|Rkwh   @ qzYpf{gvdy_]wZ{ZLky_itPow|Rkwh   @ qzYpf{gvquLum}lZkqg|Rkwh   @ }ksqzYpf{gv_u_
fuS_s|Rkwh   @ ZtPi{a]w  aisov]^vfudMqP[tlos]q_}oP|Rkwh|]uLt`    ZtPi{a]w 
!($&("% 
" #(("%$

 )&("% 

 



 
















 



 







15:00

14:50

14:40

14:30

14:20

14:10

14:00

13:50

13:40

13:30

 

13:20

   

  

 &('$!&& ( $#" 
(&("%$



i{a]w  }oZPbkMqPNuitPowitPowqu]v[h]wgwbk[qqzYpf{gv_u SlP|lku    _ lt_]w  djnfuNgd m 

147




 



 











  















15:00

14:50

14:40

14:30

14:20

14:10

14:00

13:50

13:40



13:30

 

13:20

   

  

 &('$!&& ( $#" 
 



i{a]w  }oZPaisov]^vfudLui[__u SlP|lku    _ lt_]w  djnfuNg d m 
QuLi{a]w  }oZPaisov]^vfudLui[g_uYSlP|lku[uP ougui\q^v`uhNlugotgdt_^qzYpf{gvMqP_u|ivg[_  @ Y|lku 
 _ qzYpf{gv_u|dvgMx_   @ }ksNuitPow[iP    / > ougui\[g_u  kv[i|ZyqZS|lku  _u]w }oZPp|p_luNuitPowqu]v[hgw
bk~Zh[iP[q|dvgqzYpf{gv_u
puLdvQuiYu|aiwh`|]wh`LuiS|NiyqPaisLq`qupuidktPPu_}oPqu]v[hLt`|Syq|dkvP}Lo %) }ks|[ueeu]wS_aQQz`t_ ougui\
}oZPZZtP[uiuP]w 
[uiuP]w  }oZPLui|aiwh`|]wh`NuSQuh|Syq|dkvPoupit`LuiaisLq`qupui
V3S\MV@GQ0
}Lo %)
|[ueeu
dktPPu_}oPqu]v[h

-]PGO0ZAA^P .<P8
ptl
 /
|NiyqP

3O[HXC0-PEY3`0P<

/_PY3`1_PD =P:



pguh|p[z  LuiS}Lo %) |a_|lku _u]w Qso{U|owhLuTpzP[gNvZ|a_|Pv_  `u]
 Nueeup_lhks  `u]
QuL[uiuP]w  \uNitlaisLq`qupui~ZhS|Syq|dkvP}Lo %) |a_|lku  Stl~gP |Zyq_QsQuh|Pv_Nu}Lo |a_Qu_l_|Pv_  `u][q
|Zyq_puLS|[ueeuaisLq`qupui|a_|lku  Stl~gP |Zyq_QsQuh|Pv_Nueeu|a_Qu_l_|Pv_   `u][q|Zyq_ }ks\uS|NiyqPaisLq`
qupuidktPPu_}oPqu]v[haisLq`qupuiLgQu|a_[qPQuhNu|Syq|dkvP}g}[okxL|Zwhl ougui\SlhkZiuhQuhZu_dktPPu__Nitl|iyq_puLgwLui
S|NiyqPaisLq`qupuidktPPu_}oPqu]v[h}dipkuh_ais|]m]hougui\kZLuiSdktPPu_|Syq|dkvPMqPais|]mkZkPZqhuPguL
 MBQ>EPD?G
Lui]Zoq`ogii\_s]uPZu_|]N_vNMqP|NiyqPaisLq`qupuidktPPu_}oPqu]v[hZlhLui[g_uaivgu[i  kv[i d`lu ais|Z_]wp_xP
|NiyqPaisLq`qupuirougui\]up_u|ZyqZ]wqzYpf{gv   @ fuh_|lku  _u]w ]wNuitPow[iP   / > ais|Z_]woqP aisov]^vfud
Lui[g_u[ugogLui]w  gwNu|]uLt`   ais|Z_]woug NuitPow[iP}aibt_[iPLt`qzYpf{gvMqP_u_fuS_s }ksNu * [ugogLui]w  gw
bkLis]`~Zh[iP[qaisov]^vfudMqPis``hvPNu * gwNuguL}oZP\xPdktPPu_Nlugiq_]wZit`QsgwNuguL|_yqPQuLo{U|owhNlugiq__qh _
Pu_lvQth_wNu * |]uLt`   }oZPp|p_lugwis``gwLuio{U|owhNlugiq_guL \u|dvgotZol_dy_]wMqPQu_Qu_duiu~`ku Aap guLLludy_]w
MqPfuS_s Aab ougui\Slh|dvgaisov]^vfudMqPLui[g_uZZwhvPMx_ LuiqqL}``Qu_~NPi{aduiu~`kuQsqqL}``dy_]wMqPQu_Qu_duiu~`ku
Aap }ksdy_]wMqPfuS_s Aab pgwNu * o{PozZ}[_Pu_lvQth_wSQu_Zul|]whg]wgwMuh[ug]qP[kuZguaishzL[SPu_dy_]wit`}oPgwQuLtZ[ug
M_uZMqPQu_
 KET>?G
bkQuLLuilv|NiuspMqg{kb{lvQthdvQuiYuaisov]^vfudqqL|a_oqPol_Nyqaisov]^vfudMqPQu_os]q_}oP]wit`itPowqu]v[h}ks\uh|]
Nlugiq_pLt`fuS_s}ksaisov]^vfudilgMqPQu_os]q_}oPilgLt`Nlugougui\_Lui[g_u|ZyqZ ougui\oizaZZtP_w
]Zoq`NitP]w SlP|lku    _ qzYpf{gvMqP_u|ivg[_  @ Y|gyq|lkubu_a  _u]wqzYpf{gv_u|dvgMx_   @ }ks
NuitPow[iP   / > aisov]^vfudMqPQu_i{aduiu~`ku|Rkwh|]uLt`   }ksaisov]^vfudMqPis``|]uLt`   
]Zoq`NitP]w  SlP|lku    _ qzYpf{gvMqP_u|ivg[_  @ Y|gyq|lkubu_a  _u]wqzYpf{gv_u|dvgMx_   @ }ks
NuitPow[iP    / > aisov]^vfudMqPQu_i{aduiu~`ku|Rkwh|]uLt`    }ksaisov]^vfudMqPis``|]uLt`    NuitPow[iPgwbk

148

[qaisov]^vfudMqP~Zh[iP[qLui]uPu_MqPis`` dy_]wit`itPowqu]v[hMqPQu_~NPi{aduiu~`kugwbk[qdktPPu_Nlugiq_]wbkv[Z\udy_]wit`}oP
guLNlugiq_]wbkv[ZLQsguLTxPQsgwotZol_~Zh[iPLt`Nu * @?57?DB3D@BB3D;@ Nu *   
|NiyqPaisLq`qupuidktPPu_}oPqu]v[h]w]uQuLQu_~NPi{aduiu~`kugwNlug|pgusog_uaS|dyqaisLq`qupui iuNukP]z_[uaisguY
 `u] ]wouNtUg[qP|owhNu|Syq|dkvP|S_eeu}Lo %) ougui\SlhkZNuSQuh_Nitl|iyq_
 -Q9Q-EEC>EN-PI
Mq`NzY lv]hukthdktPPu_]Z}]_ gpulv]hukth_|imli ]wpNlugq_z|Niusp|NiyqPgyqltZ[uP ilg]tP o\u_]wS oupit`]uLui]ZkqP
Mq`NzY_uhdPnmLZvkqPQu_PN}ks_uh^_dPnouhNu_tL mxLnucLaiso`LuiYlvSuSwdQuLgpulv]hukthiuSftV|kh]wSlh]uLui]Zoq`
aisov]^vfudMqP|NiyqPaisLq`qupuidiqg]tPLui`t_]xLbkMqg{k }ksMqMq`NzY_uh|LZvnW LluP[isL{k diqgZlhlu]wiqh[iw^u_w~Lozg ]wSlh
]u~NiPoiuPWu_oupit`[tPit`Qu_i{a~NPduiu~`ku }ksMqMq`NzY_uhlvLu_[lt_o{P|_v_|Qup_u]wlvQth]wSlh[ilQoq`Nlug\{L[qPMqP|qLoui
}ksNlug|iwh`iqh
 =EE7P<T-EC
0 1 LigdtX_udktPPu_]Z}]_}ksq_zitLndktPPu_Lis]ilPdktPPu_ }b_]wdktPPu_}oPqu]v[h qq_k_  :DDA GGG 6767 9@ D:
01 g_[iw Q|hwhg lvLu_[lt_o{P|_v_ dvovnV gYw~S[v LuidtX_upqP|bupg|[u}LoSzgS_~ZhSqvW]_eLizpqP|bu LuiaisSzgotgg_u|SvPlvSuLui
dktPPu_]Z}]_o{SzgS_}pPais|]m]hNitP]w    ^t_luNg  gpulv]hukthiuSftV|SwhPpg
01  &  $:3=;83& <IEBD& &  ,3:3 @@<7BC8@BC@=3B:@>7C  # " !!"    !
01   ,3;G@/ # 3DDI+  )B@47BD ">AB@F;?95@@<;?9788;5;7?5;7C3B475E;?9 B73CC7CC76  # " !!"
  !  
01  # /;?D7B* % +;J>3??% % .3?D  !E==+@=3B)@G7B)=3?DC8E?63>7?D3= D75:?@=@9I +ICD7>C5@?@>;5C +AB;?97B 
.7B=397B=;?!7;67=47B9  AA  
01 &3B;3B@9B@?(AD;53=788;5;7?5I@8%@G 5@?57?DB3D;?9C@=3B7?7B9ICICD7>G;D: )3B34@=;5*78=75D@BC ,-?;F7BC;D3D;C
-AC3=;7?C;C-AAC3=3 
01&@:3>>76+ = +@E6CC3>463==3:=;<3I=7:+3=3:463==3: I36+ !B3IC:3D A3B34@=;5C@=3B5@@<7BG;D:
3ED@>3D;5DG@3H7CCE?DB35<;?9 CICD7>AA=;76?7B9I .@=E>7"CCE774BE3BI )397C 
01 ' & '3:3B# )  EAD3) +:3B>3 7C;9?67F7=@A>7?D3?6D7CD;?9@83=3B97 C;J7 C@=3B5@@<7B8@B3?;>3=8776 
 # " !!"    !    

149


C?/4JR*(YG?NC4I<?=M6O55PC;XO556=EC<F/8>F**G4
%!#"&   &$
3H/G=F04ZBEO8*4YD< 6?I.GBL?DN(I<? O>EBL=+H0=Z8=EN;KD* 
PU0UMV5UGhPV/Pl1<S1KZNUP>KlIQUMV@JULTJKU5HT8\LJR\IYR23\LJ 
HU1MV5UMV@JUNUP>Kl1<SMV@JUNUP>Kl]LS\@1^B^LJWIQUMV@JULTJKU5HT8\LJR\IYR23\LJ 
# "  %)# "%# &,$#- %)# "%# (*'! )'"'*)
52)F/<XD
QM=BXc20kUM\QBWJM\DnBH[IVDm77U@kR2?VcB@WcIWLT/O<S/kB]1CDLUJ/MkU2 /UK?jUJ\@1MUIKkRB3U//kBQM=P[jDLUJ3S\DnBLT/O<SFZj2RR/ _B
/UKMV3TJ1KTd2BWd3SRR/]CCQM=K[D@K2_QIj@WcIWLT/O<S/kB/MkU2DU/]1C\FYcR_Qk/UK?jUJ\@1MUIKkRB\DnBLT/O<SL[j\0kU ^=JPUBQM= 0BU=@WcIW1MUIP[2
\@jU/TB  \6B>V\I>K ]LS0BU=\PkBEjUN[BJl/LU20R2:UBQM=  \6B>V\I>K\@jU/TB]>j0BU=\PkBEjUBN[BJl/LU2JR=QM=\DnB 
]LS 
\6B>V\I>K>UILfU=TC\DKWJ C\@WJ CRZ<QH[IV_B/UKBXc2 0kUM/TCQM=K[D]CC\=VI@WcIW1 MUIP[2 \6B>V\I>K0BU=\PkBEjUN[BJl/LU2:UBQM= 
\6B>V\I>K]LS\PkBEjUN[BJl/LU2JR=QM= \6B>V\I>KPUBQM==kMJ`Ik`Ej0BU=\@jU/TB]LS\DnBLUJBdfUQBXc2\QIYRB/TB BfU`D@=LR2BXc20kUM\QBWJM
IML /V^L/KTI \DKWJC\@WJCKSJS\MLU@W0kUM\QBWJMPZ/RZ<QH[IV ]LSLT/O<S0R20kUM\QBWJMPZ/FCMjUKSJS\MLU_B/UKBXc20kUM\QBWJM /V^L/KTI
0R2QM=K[D]CC_QIj 0BU=0BU=\Lb/0BU=/LU2]LS0BU=_Q7j_5k\MLU    ]LS  BU@W>UILfU=TC\DKWJC\@WJC/TCQM==Td2\=VI_5k
\MLU  BU@W QM=K[D]CC_QIjIW/UKP[7\PWJ1MUIKkRBBkRJ/MjU1MUIKkRBPj2EjUB3U/=kUBLjU20XdBP[j0kUCB`=k\KbM/MjU ]LSRZ<QH[IV0R2`RBdfU@WcCKV\M<
EVM0kUM=kUBCBIW1jUP[2/MjU@fU_QkDKSQJT=FLT22UB`=k1V=\DnBKkRJLS  `=k0kUM\QBWJMPZ/@WcPIcfU\PIR@Td2QM=`Ij]4S=kUBLjU2\QIYRBQM==Td2\=VI
)TGBTG)F- QM=BXc20kUM\QBWJM DKSQJT=FLT22UB
2IR;GO>E)?G;BTG)FMV?W5WMV>DKS5U5BHU1>SMTBRR/\4WJ2\QBYR]LSHU1\QBYR@WcBVJI@UB0kUM\QBWJM3S_5kQM=\1KYcR23T/PUB`Ik`Ej@Wc\DnBH[IVDm77UIU>Td2]>jR=W>
PfU QKT C BXc 2 0k U M\QBW J M^=JIW K[ D LT / O<l @Wc DU//Mk U 2/k B ]1C ]LSIW / UK_5k /T B RJj U2]FKj Q LUJ^=JJT 2 `Ij ` =k IW / UKFT ; BUK[ D]CCQM=]>j R Jj U 2_=
E[k@fU/UKMV3TJ3X2PB_31V=BfURZD/K<lBXc20kUM\QBWJM@WcPUIUK?KTCKR21MUI>kR2/UK0R2E[k_5k1YR/UK@fU_Qk0kUMPZ/\KbM0XdB]LSDKSQJT=FLT22UB_B/UKBXc2
0kUM\QBWJM^=J/UKFT;BUK[D@K20R2QM=BXc20kUM]CC=Td2\=VI@WcPUB3U/`Ik`Ej6Xc2\1KYcR23T/PUB`Ik`Ej RR/]CCLT/O<S0R2QM=_QkIW/UK?jUJ\@1MUIKkRB
3U/=kUBLjU2P[=j Uk BCB^=J_Qk1MUIKkRBL[j\0kU >UIQLT/0R2\@RKl^I`=BUIV/Pl6Xc21U=MjU3S5jMJL=\MLU_B/UKBXc20kUM\QBWJML2`=k]LSL=1MUIJZj2JU/_B
/UKBXc2@Wc>kR21RJ/LTC0kU20kUMBXc2KMI?X2L=Dm7QU0kU2\QBWJM=kUBLjU2]4S\/VB`D`=k3U//UKFU1MUIKkRB=kMJ`RBdfU]Ej1MUIKkRB`=kRJjU2@TcM?X2@Z/
CKV\M<_BQM=RJjU2PIcfU\PIR@fU_Qk0kUMPZ/\KbM]LSL=0TdB>RB/UK/LTC0kUM`=kRW/@Td2@fU_QkDKSQJT=FLT22UB`=k6Xc2\DnB/UKFT;BUQM=`Ij`Ej]CC\=VI@Wc\1J
_5k_QkIW1Z<HUFIU/JVc20XdB LT/O<S@U2/UJHUF0R2QM=\DnBDm33TJPfU1T7@WcPj2EL>jR/UKPZ/0R20kUM^=JRK@TJPVIF2Ol   FCMjU1MUIPTIFTBAl
KSQMjU2IMLRZ<QH[IV_B/UKBXc20kUM\QBWJM1MUI3Z1MUIKkRB3fU\FUS0R20kUM\QBWJM1jUFLT22UB1MUIKkRB0R20kUM\QBWJM]LSKkRJLS0R2/UKP[7\PWJ
1MUI5YdB0R20kUM\QBWJM]DKETB>UI0BU=0R2QM=6Xc2QM=0BU=/LU2_5k\MLU]LSFLT22UB_B/UKBXc20kUMBkRJ@WcPZ=IW/UKP[7\PWJ1MUI5YdBDUB/LU2
_B0<S@WcDKSPUK`5J<K21l   ]LS3VKSNT/=VeQMT2JN   `=kNX/OU/UK?jUJ\@1MUIKkRB0R2/KS>VC0kUM\QBWJM`@JRVPUB@Wc3S5jMJKT/OU1MUIKkRB0R2
0kUM]LS/UK?jUJ\@1MUI5YdB0R20kUM_B/KS>VCFCMjU/UK?jUJ\@1MUIKkRB]LS1MUI5YdB\DnB]CC\5V2\PkB6Xc2QIUJ?X21MUIKkRB]LS1MUI5YdB3SL=L2
RJjU2PIcfU\PIR>UI\MLU@Wc\FVcI0XdB=T2BTdB/UKBXc20kUM\QBWJM@WcPZ/FR=W3S5jMJKT/OU1Z<HUF0R20kUM\QBWJM_QkBjUKTCDKS@UBFKkRIa/TC/UKDKSQJT=
FLT22UB3S\DnBPVc2@Wc3SBfU`D_5k_B5WMV>DKS3fUMTB`=k>jR`D
 'G=1XG<N2)?G;=YD4P4C?/4JR*(YG?NC4I<?
/UK?jUJ\@1MUIKkRBPUIUK??jUJ\@`=k MVAW1YR /UKBfU1MUIKkRB/UKFU1MUIKkRB]LS/UK]EjKT2PW PfUQKTC/UKBXc20kUM\QBWJM 3S\/V=
/KSCMB/UK?jUJ\@1MUIKkRB]CCFU1MUIKkRB]LS/UK?jUJ\@IMLPUK0XdBFKkRIa/TB6Xc2 \DnB/UKFU1MUIKkRB3U/`RBdfU\=YR= @Wc\/V=1MUI=TB`R3U/
QIkRBXc20XdB`DJT2QM= 
/UKBXc2\DnBMVAW/UK@fURUQUK_QkPZ/=kMJ/UK_5k1MUIKkRB3U/`RBdfUKkRB@Wc`=k3U//UK>kIBdfU\=YR= @Wc1MUI=TBCKKJU/UND/>V RU/UN@WcRVcI>TM=kMJ
`RBdfU 3SIWRZ<QH[IVRJ[jKSQMjU2
  R2NU\6L\6WJP ^=J1MUIKkRB3U/`RBdfU3S?[/?jUJ\@`DJT2EVMQBkU0R2RUQUK=kMJ/UKFU1MUIKkRB ]LS\0kU
P[jHUJ_B5VdBRUQUK=kMJ/UKBfU1MUIKkRB
RZD/K<lPfUQKTC/UKBXc20kUM\QBWJMIWDKS/RCPfU1T71YRQIkRBXc2 ]LSQM= @Wc\DnBLT/O<S\4FUS>TM]QLj21MUIKkRB@Wc_Qk/TCQIkRBXc2PjMB_Q7j_5k
\5YdR\FLV2@Wc3Z=_B\>URTd2^Lj\IYcRBdfU_BQIkRBXc2\/V=/UK\=YR=1MUI=TB`R3S@fU_Qk`RBdfUPUIUK?@SLZEjUB0kUM\QBWJM0XdB`DFKkRI/TC/UK?jUJ\@1MUIKkRB
_Qk/TC\ILb=0kUM3B@fU_Qk\/V=/UKPZ/\BYcR23U/1MUIKkRB@fU_Qk\/V=/UK\DLWcJB]DL2^1K2PKkU20R2^I\L/ZL]Di2_B\ILb=0kUM LT/O<S0R2QM=]CC=Td2\=VI
3S\DnB/kB\Lb/DU//MkU2\DnBK[D/KMJ`RBdfU@Wc@SLZEjUB0kUM0XdBIU3SIWLT/O<SCUBRR/  +' GLT/6l0R21MUIKkRB=kUBLjU2QKYRCKV\M</kBQM=3X2
IW1jUIU//MjUCKV\M<DU/QM=0kUMCKV\M</kBQM=3X2PZ//jRB\DnBRZDPKK1PfU1T7`Ij_Qk`RBdfU@SLZ0XdBIU0kU2CB`=k2jUJa]LS@fU_Qk0kUMCKV\M</kBQM=`=kKTC
`RBdfU\=YR=IU/3B]4S3X23fU\DnB_Qk>kR2/LTC0kUM3U/0kU2LjU20XdB0kU2CBGLT/6l1MUIKkRBCKV\M<DU/QM=@WcBkRJ/MjUIU/Pj2EL_Qk0kUMPZ/5kU3X2\/V=/UK
PVdB\DLYR2FLT22UBIU/JVc20XdB

150

 'G=DD'O55O>E'G=2/>D*
]BM1V=_B/UKRR/]CCQM= RUNTJJQLT//UKFU1MUIKkRB_Qk\DnB]CCL[j\0kU %$+' 3U//kBQQM=P[jDLUJQM=\FYcR_QkGLT/6l1MUIKkRB
CKV\M<DLUJQM=IU//MjUCKV\M</kBQM= ^=JJTJT212_5kMTP=ZK[D]CC/UK3T/PUB]LS1MUIP[20R2QM=\/YRC\@jUUa/TCQM=]CC=Td2\=VI^=J`=kPUBQM=
0BU= aLS RTB @WcIW0BU=\PkBEjUN[BJl/LU2//kBQM=\DnB \6B>V\I>KP[2  \6B>V\I>KDU/QM=IW0BU==\PkBEjUN[BJl/LU2>jU2/TB`=k]/j 
]LS  \6B>V\I>KK[D]CC/UKPUB\DnBLUJ00T=QKYRLUJQBXc2\QIYRB/TCK[D]CC/UKPUBQM=@TcM`D K[D@Wc / \DKWJC\@WJC/TCQM=]CC=Td2\=VI@WcIW
1MUIP[2\@jUa/TB0BU=\PkBEjUN[BJl/LU2/kBQQM=  \6B>V\I>K\PkBEjUN[BJl/LU2DU/QM= \6B>V\I>K
/UK@=LR23SBXc2 0kUM\QBWJ M /V^^L/KTI @Wc]5j>UI/KKIMVAW=Td2 \=VI_5kBdfUPfUQKTCBXc2 LV>K\@jUU/TB_Qk1MUIKkRB=kMJ\>U`GGiU@Wc@KUC
/fULT2`GGiU3TC\MLU_B/UKBXc2\FYcR1fUBM<1jUUFLT2 2UB`GGiU@Wc_5kMT=RZ< QH[IV=kUBCBQM==kUB0kU2QM=] LS=kUBLjU2QM= /kBQM= =kMJ   )"
)'#%#)' _5kPT2\/>]LS/UK5VIPfUQKTC//UKPZ/]LS1Z<LT/O<S0R20kUMPZ/ K[D@Wc 0 _B/UK@=LR23S@@=LR2 1KTd2]LkMBfUQU1jU\4LWcJ0R2QM=
0BU=\=WJM/TB

=M62IR  / LT/O<S0RR2QM=@WcRR/]CC0BU=\PkBEjUN[BJl/LU2DU/QM=  \6B>V\I>KK 0 /UK@=LR2
 7>'G=2/>D*
BdfUQBT/0kUM/jRB]5jBkU /V^L/KTI BdfUQQBT/0kUMQLT2]5j  /V^L/KTI ]LSBdfUQBT/0kUMPZ/  /V^L/KTIKSJS\MLU@Wc0kUMPZ/0R2QM=]>jLS0BU=
]>/>jU2/TB=T2>UKU2@Wc ]LSRZ<QH[IV@WcMT==kkUBCB=kUB0kU2]LS/kBQM=]P=2_BK[D@Wc g  ]LS\IYcR1fUBBM<FLT22UB@Wc_5k_B/UKBXc23U/KSJS\MLU
0R2/UKBXc20kUM3S`=k1jUFLT22UB=T2K[D@Wc 
0G=G*2IR  KSJS\MLU0R2/UKBXc20kUM3BPZ/
5BV= 0BU=0R2QM=




.  #
. #
.  #



















RZ<QH[IV R2NU\6L\6WJP

0BU=\PkBBEjUN[BJl/LU2DLUJQM=  \6B>V\I>K
0BU=\PkBBEjUN[BJl/LU2DLUJQM= \6B>V\I>K
0BU=\PkBBEjUN[BJl/LU2DLUJQM=  \6B>V\I>K
0BU=\PkBBEjUN[BJl/LU2DLUJQM=  \6B>V\I>K =Td2\=VI

\MLU@Wc0kUMPZ/
BU@W





\MLUBU@W


=M62IR RZ<QH[IV\4LWcJ0R2`RBdfUCKV\M<DU/QM=0R2QM= 0BU=\@WJC//TCQM==Td2\=VI

151

.

#

.  #














=Td2\=VI




RZ<QH[IV R2OU\6L\6WJP

.  #





   

=M62IR RZ<QH[IV\4LWcJ0R2/kBQM=CKV\M<DU/QIkRBXc20R2QM= 0BU=\@WJC/TCQM==Td2\=VI

RZ<QH[IV R2OU\6L\6WJP






.  #
.

#

.  #
=Td2\=VI


 



 



 



     

=M62IR RZ<QH[IV\4LWcJ=kUB0kU2QM=0R2QM= 0BU=\@WJC/TCQM==Td2\=VI

=M62IR 1jUFLT22UB`GGiU@Wc_5k\FYcRBXc20kUM =kMJQM= 0BU=\@WJC/TCQM==Td2\=VI
 B=L67>'G=?H+F<
QM=BXc20kUM\QBWJM@WcRR/]CC_QkIWLT/O<S@U2/UJHUF\DnB=kUBLjU2/MkU2=kUBCB]1C \@WJC/TCQM=]CC=Td2\=VI@Wc\DnB/kB]1C]LSDU//MkU2
3SFCMjUQM=]CC_QIj3S_5k\MLU_B/UKBTc20kUM\QBWJMPTdB/MjU]CC=Td2\=VI^=J0BU=\Lb/3S_5k\MLUBkRJ@WcPZ=Pj2EL_QkQM=]CC_QIj DKSQJT=FLT22UB`=k
=W/MjUQM==Td2\=VI\4LWcJKkRJLS  ]LS1Z<HUF0R20kUMBXc2PZ/]4SBkRJ/MjU/UK_5kQM=]CC=Td2\=VIKMI@Td2`Ij 3fU\DnB>kR2/LTC0kUM_B0<S@WcBXc2 /UK
?jUJ\@1MUIKkRB3U//kBQM=`DDLUJQM=0R2QM=]CC_QIj3S=W/MjU^=J/UK\FVcI0XdB0R2RZ<QH[IV=kUBCB]LS/kBQM=3SP[20XdB\KbM/MjU]CC=Td2\=VI 3X2

152

Pj2EL_Qk1MUIKkRB?jUJ\@`=k=W/MjU_B0<S@Wc/UKP[7\PWJ1MUIKkRBRR/`D=kUB0kU2QM=]CC_QIj3SP[2/MjU]CC=Td2\=VI\Lb/BkRJ6Xc2\IYcRIW/UKDKTCDKZ2
K[D]CC]LS1MUIQBU0R2QM=3S@fU_Qk/UKP[7\PWJ1MUIKkRB=kUB0kU2BkRJL2`D`=k
5==.G4L'=;
  RK@TJPVIF2Ol 'G<:G8(D* UC?/V 2IR;I7>0XD'G=BL'(D*(YG?NC4I<? RZCLKU5AUBW  IQUMV@JULTJKU5HT9RZCLKU5AUBW FN 
  DKSPUK`5J<K21l =G<*G4'G=?H+F<'G=@J'AG'G=BK5BG41M;H6[--G U'=E0H5(YG?V Q2<DIBG4N,H*9WBH'BZ RZCLKU5AUBW  IQUMV@JULTJ
KU5HT9RZCLKU5AUBW FN  
  3WKSNT/=VeQMT2JN 'G=@J'AGN6=I<5N2I<56=EBH23H:G8(D*'=E0H5(YG? RZCLKU5AUBW  IQUMV@JULTJKU5HT9RZCLKU5AUBW FN 
 ABUJZ@A?RB^FAVe]LSMWKSNT/=VeCZ7P[j 'G=D5OCY*(YG?NC4I<?4JR*BJ'/Y?<>;=YD4O>EQD4STG<?/<HR* DKV77UBVFBAl PU0UMVNM/KKI\1KYcR2/L
1<SMVNM/KKINUP>KlIQUMV@JULTJIQUPUK1UIFN 

153


GN6S8?X5LXLcSDKO?KW_8BX_JX@bSFLTRWBCWIVHOU=9U5L]L87WDRVLSWDBLXKd:DW?;X^S^BLFa5
%%$"0,%$&.$$ ,% 1-$.'$ 0,+ $,0.,-(" .& +(" +)(+$4"*$%%("($+"4
CL>WPOLd ?XBVKVB BTD8\5XKL@W \5XKL@WPWLW^L9Dd 9U5LHUDCd AVOL8VJKW_8R5ZN
ntLtkulkKiigdjsNNt_`sYWu[ku]htjsh gotku]htjsh{QvhN~og
ftMkuQtkulkKiig{MixpNKjMYrkulkKiigltn[igotku]htjsh{QvhN~og

ntLtkuQtkulkKiig{MixpNKjMYrkulkKiigltn[igotku]htjsh{]M}_}jhvitQgNMjjt__t[tK
<08;B7>@0=8A3446<08; 2><
EB7U?KbS
Nt_kuOsh_vlwKmtbjLpNZvKivip_hkZhuN~_{MixpNir{ohLpNksTOsKi|iNMu_ntipu_]ivh]vgv[pairnu]^uftdLpNksTOsKinti]tNt_]v~Q{a_nti
' 50 '  0 RwN{a_ntiRv}p}]iaK}Zhbng]vnsZnk_[tN|jr{aivh`{]vh`bjKs`ksTOsKi]v~Q ' 50 phtN{Zvhk_tip_pyYofzgu I Or{a_
|ojNMktgip_LpNksTOsKi}ZhpyYofzgu{MixpNir{ohLpNksTOsKi I |jrZvKivip_hkZhuNgvMtphziroktN  I
OtKKtilwKmtd`ktps[itKtiojLpNnti]tNt_~_ir``gvMtjZjN{gxpnti]tNt_phz~_nftkrpip_hkZhuN}ZhOrnNbj~oL_tZLpNir``
%' gvL_tZ{jKjNZkh
ntois`nti{Zvhk ' 50 nftkrZvKivip_hkZhuNKp_{LtKsNos_~oairnu]^uftdLpNksTOsKig|[K[tNOtKKiYvnftkrppug[sk|[ntois`
ntiRv}p}]iaKd`kt{gxpZvKivip_hkZhuN{dugLw_airnu]^uftdLpNksTOsKiOr{dugLw_Zkh]sN_v{_xpNOtKKti{dugZvKivip_hkZhuNLpNntibngOrQkhjZ
Mtnftdhp_Kjs`gZ~_LYr]vgvKti|jK{ajvh_Mktgip_iroktN_tip_|jrnti]tNt_~_{MixpNir{oh
|jrd`kt{gxpnsZnk_ '  0 {dugLw_airnu]^uftdOr{dugLw_Zkh |[nsZnk_LpN '  0 gMki{Ku_  {_xpNOtK{a_nti]v[uZeNth|jr
MtlsKhftd~_Kti]t~o}jKip_ ,& Mp_LtNnzN
7`VR`V7U< ksTOsKi|iNMu_ntipu_]ivhnti]tNt_Rv}p}]iaK ZvKivip_hkZhuN
 EBD`V
Ktibju[eet}Zh~QksTOsKip_thsN{a_ku^vojsKku^vo_wN~_aOOy`s_ }Zh|ojNMktgip_nk_~oSgtOtK{Qxp{djuNepnRujRwNKp~o{KuZaSot
Zt_nuN|kZjpg{Q_gjdum]tNptKtlZ|KMti`p_ZppKRM %  Mti`p_gp_ppKRM % gv{]_  Rsj{epiZppKRM (%  |jr
_}[i{O_ZppKRM $%F |jrKti{KuZnftkr}jKip_Kti]tjthQs_}p}R_|jrc_KiZ~_iroktNaM l 
- . d`ktKti~QdjsNNt_
Zt_eetgvKtiajphKtRMti`p_ZppKRZnzN]vnyZRwNKtRZsNKjtk{a_nt{o[yojsKLpNaitKUKtiY{ixp_KirOK
OtK{atogthKti~QdjsNNt_]Z|]_LpNair{]l]hfth~_a M l
- . gvKtinN{niug~oQygQ_gvnk_ikg~_Ktibju[|jrKti~QdjsNNt_
]Z|]_}ZhgvnsZnk_{a_  LpNKti~QdjsNNt_]sNogZisV`tjnN{niug~ogvKtibju[eetOtK|nNpt]u[h djsN_t|jrQvkgkjMp_LtNnzNpvK]sNhsN
gyN{__bju[eetirZs`ogz`t_~o|KitmTi]vggveet~Q }Zhn_s`n_y_KtiKpnitN}MiNKtieetirZs`QygQ_ }ZhpNMKiaKMipNnk_]pN\u_oixp
QygQ_{OtLpNdx_]vgvnk_ikg{a_{OtLpN}MiNKtintgti\`iuotiNt_|jr`tiyNisKmt{pNZ~_p_tM[
ksUOsKi|iNMu_ntipu_]ivh %@60=82 '0=:8=4 G2;4 ZsNiza]v {a_pvK]tN{jxpKo_wN]v_tn_~Ontois`|b_dsX_tdjsNNt_]Z|]_|jr
djsNNt_]tN{jxpK{_xpNOtKksUOsKi|iNMu_ntipu_]ivh gvir``}MiNnitN{ogxp_ksTOsKi|iNMu_ '0=:8=4G2;4 }ZhgvjsKmYr}MiNnitN]vgRs`Rp_
|jr`tiyNisKmtNthgvKti~Qntipu_]ivh]vgvOyZ{ZxpZ[t{a_nti]tNt_RwNntgti\{ajvh_n\t_r{a_ppug[skoixppip_hkZhuN{gxpZis`Mktgip_OtK
|ojNMktgip_pyYofzgugnzNgtK]t~ontgti\~Q|ojNMktgip_ZojthQ_uZ{Q_djsNNt_Mktgip_~[dufddjsNNt_OtK|nNpt]u[h djsNNt_OtK
Qvkgkjikg\wNMktgip_]uNOtKpy[ntoKiigpvKZkh -.

L[FBX_ ksTOsKi|iNMu_ntipu_]ivh
airnu]^uftd}ZhikgLpNksTOsKi|iNMu_ntipu_]ivh}Zh]ska_s_Lw_phzKs`pyYofzgu|ojNMktgip_|jrpyYofzgu|ojNir`thMktgip_
ngii\_rLpNpyaKiY~_ksTOsKi|jrng`s[uLpNnti]tNt_ RwNksTOsKi|iNMu_ntipu_]ivhOr~Qnti]tNt_]v{a_nti{Zvhk{a_nk_~oS |[aSot]vd`
Mxp Kir`k_KtiKtiir{oh|jrKtiMk`|__]v{KuZLw_~_ksUOsKiOrZt{_u_[tgpyYofzguMN]v ]t~o{n_pyYofzgu]v|jK{ajvh_Ks_iroktN|ojNMktgip_

154

|jr{MixpN]tir{ohoixp|ojNir`thMktgip_|jr{MixpNMk`|___s_gvMt|[K[tNKs_Kp~o{KuZMtnftdhp_Kjs`gZ]v{MixpN]tir{oh|jr{MixpN
Mk`|__LYr]vgvKti|jK{ajvh_Mktgip_gvMtnzN]t~olsKhftd~_Ktibju[Nt_gvMtjZjN
ku^vKtio_wNRwNOrQkhjZMtftdhp_Kjs`gZMxpKti~Qnti]tNt_bng|``Rv}p}]iaM}Zhntipu_]ivhbng~_QkN]vgvKti{ajvh_{enOrgv
pyYofzgugMN]v}ZhgvKti{jxp_[skLpNpyYofzgu ]t~oMt|[K[tNiroktNpyYofzguLpNnti]tNt_bng|jrpyYofzguLpN|ojNMktgip_|jr|ojNir`th
Mktgip_]v|jK{ajvh_Ks_~_{MixpNir{oh|jr{MixpNMk`|__~Kj{MvhNKs_gtKLw_jZKti{KuZMtnftdhp_Kjs`gZ~_pyaKiY]t~oairnu]^uftd
ikgLpNksTOsKi{dugLw_{]vh`Ks`Kti~Qnti{ZvhkZsNiza]v 7GA 4B0; 
-. ZlwKmtbjKti~Qntibng{qK{R_ {d_{]_{aivh`{]vh`Ks`nti{Zvhk
{d_{]_~_ksUOsKi %' d`ktbjLpNKti~QntibngOrQkhjZMthp_Kjs`gZLYr]vgvKti|jK{ajvh_Mktgip_Ks_~_{MixpNir{oh|jr{MixpN
Mk`|__]t~oZNt_ny]^u{dugLw_{]vh`Ks`Kti~Qnti{Zvhk

L[FBX_ |b_ftdpyYofzgu{p_}]ia]vnftkr[tN{gxp{aivh`{]vh`iroktNLpNoj]v{a_nti{Zvhk {n_air |jrLpNoj]v{a_ntibng
{n_]w`
Kti{dugairnu]^uftdksTOsKipvKku^vo_wNMxpKti{dugpyYofzguLpNnti]tNt_]vZis`Mktgip_fth~_{MixpNir{oh]t~onti]tNt_{ajvh _
n\t_r{a_pip_hkZhuN]vgvpyYofzgunzNgtKLw_}Zhg[pN{dugMktgZs_fth~_{MixpNir{ohnNbj~oNt_ny]^u{dugLw_ZsNiza]v  #06>4B0;  -.
]tKtilwKmt{aivh`{]vh`ksTOsKi|iNMu_ntipu_]ivhiroktNnftkrnti]tNt_Kp_{Lt{]pi{a_ppug[sk|jrpip_hkZhuN}Zh~Qnti]tNt_|``nti
{Zvhk]v{a_LpNoj|oNd`kt{gxpgvKti{dugpyYofzgunti]tNt_Kp_{Lt{]pi`_O_pyYofzguKjth{a_pip_hkZhuNairnu]^uftd{QuNMktgi p_LpN
ir``Mp_LtNMN]v oixpMph[tjN{gxp{dugpyYofzgu]tN{Lt{]pi`_

L[FBX_ |b_ftdpyYofzgu{p_}]iaLpNksUOsKi|iNMu_ntipu_]ivh{gxpnti]tNt_]v{a_nti{Zvhkphz~_n\t_rpip_hkZhuN

L[FBX_ |b_ftdpyYofzgu{p_}]iaLpNksUOsKi|iNMu_ntipu_]ivh {gxpnti]tNt_]v{a_ntibngRv}p}]iaMphz~_n\t_rpip_hkZhuN

155

~_Nt_kuOsh_vOwNlwKmtbjLpNZvKivip_hkZhuN~_{MixpNir{ohLpNksTOsKi|iNMu_ntipu_]ivh]vgv[pairnu]^uftdLpNksTOsKinti]tNt_]v~Q
{a_nti ' 50 '  0 RwN{a_ntiRv}p}]iaK }Zhbng]vnsZnk_[tN|jr{aivh`{]vh`bjKs`ksTOsKi]v~Q ' 50 phtN{Zvhk_tip_pyYofzgu I
Or{a_|ojNMktgip_LpNksTOsKi}ZhpyYofzgu{MixpNir{ohLpNksTOsKi I |jrZvKivip_hkZhuNgvMtphziroktN  I
 BMQ=X
ksUOsKi|iNMu_ntipu_]ivh ksUOsKi|iNMu_ntipu_]ivh gvir``}MiNnitN{ogxp_ksTOsKi|iNMu_ '0=:8=4G2;4 |[gvjsKmYr}MiNnitN]v
gRs`Rp_ ~Qntipu_]ivh]vgvOyZ{ZxpZ[t{a_LpNoj]tNt_ RwNntgti\{ajvh_n\t_r{a_ppug[skoixppip_hkZhuN{gxpZis`Mktgip_OtK|ojN
Mktgip_pyYofzgu[t{Q_ djsNNt_OtK|nNpt]u[h |jrdjsNNt_OtKQvkgkj ksUOsKidx_Vt_airKp`aZkhpyaKiY  [sk Mxp ag {MixpNir{oh
D0?>@0B>@ {]pi`_)C@18=4 |jr{MixpNMk`|__ >=34=A4@ ZsNiza]v |jr|``OtjpNLpNpyaKiY[tN OrduOtiYtOtKngKti{]pi}g
Z_tguKnZsN[pa_v
ag 
 








 

 

 



 

 

 



 

 

 



 



{MixpNir{oh

{]pi`_

{MixpNMk`|__
 

 

airnu]^uftd[tgKTLp]v 










Mtnftdhp_Kjs`gZ
{MixpNir{oh


 

 



  

 

{MixpNMk`|__


156

 

 



  

 











airnu]^uftd[tgKTLp]v 


 

 

 












{Nxp_LLpNksUOsKi|iNMu_ntipu_]ivh|jrLp`{L[ntois`KtiairgkjbjgvZsN_v
pyYofzgu{MixpNir{oh I
pyYofzgu{MixpNMk`|__{]tKs`  I
 pyYofzgu|ojN_tip_{]tKs` I ps[itKtioj  :6 A
 airnu]^uftdp{R_}]iaKLpN{]pi`_{]tKs` 
 airnu]^uftdp{R_}]iaKLpNag{]tKs` 
 ng`s[u]tN{]pi}gZ_tguKnntgti\Mt_kYZOtK}ai|Kig '&'%&-.
 pyYofzgudu_QΔ)&& iroktNKti|jK{ajvh_Mktgip_]v{MixpNir{oh|jr{MixpNMk`|__Mxp >0=3> [tgjtZs`
 ps[itnk_bngLpN ' 50 '  0 Mxp   |jr   }Zhgkj
 GN5VLPY5QV
OtKiza]v |jr {gxp]tKtiairgkjbj d`ktps[itKtiojLpNnti]tNt_~_ir``iroktN ' 50 |jr ' 50 '  0 ]vnsZnk_[tN
}Zh{aivh`{]vh`]vnftkrLpNojpug[sk nftkrZvKivip_hkZhuN  I Kp_{LtKsNos_d`ktps[itKtiojLpNnti]tNt_~_ir``gvMtjZjN{gxpnti
]tNt_phz~_nftkrpip_hkZhuN|jrZvKivip_hkZhuN{duggtKLw_{_xpNOtKpyYofzgunti]tNt_]vnftkrZvKivip_hkZhuN  I {Lt~KjpyYofzgu
|ojNMktgip_gtKLw_}Zh{gxpps[itKtiojLpNnti]tNt_gvaiugtYjZjNOrnNbj~oL_tZLpNir`` %' gvL_tZ{jKjNZkh|jr{gxp{]vh`{a_Nt_
Ot{dtroixpNt_[pKu}jKisg Ord`ktntibngOrZNt_Ot{dtrOtKksTOsKi|iNMu_ntipu_]ivhgtKKktnti{Zvhk}Zh{gxpZvKivip_hkZhuN{dugOtK I
{a_ I Mktgip_Ot{dtrOrnzNLw_Zkh nNbj~oairnu]^uftd[tgKTLp]v LpNntibngnzNKktnti{ZvhkZkh{Q_Ks_ ntois`nti{Zvhk ' 50
nftkrZvKivip_hkZhuNKp_{LtKsNos_~oairnu]^uftd[tgKTLp]v LpNksTOsKig|[K[tNOtKKiYvnftkrppug[sk

 //*,3 0$)& /





A0BC@0B43


46@44(C?4@740B J



46@44(C?4@740B J

 //. "0(,+ %

-$"(%(",.)) )&

L[FBX_  Mktgnsgds_^iroktNps[itKtiojLpNnti]tNt_|jrnti]tNt_nsZnk_[tN]vnftkrLpNojpug[sk nftkrZvKivip_hkZhuN  I Kp_
{LtKsNos_



A0BC@0B43


46@44(C?4@740B J



46@44(C?4@740B J

 //. "0(,+ %

L[FBX_  Mktgnsgds_^iroktNNt_Ot{dtr|jrnti]tNt_nsZnk_[tN]vnftkrLpNojpug[sk nftkrZvKivip _hkZhuN  I Kp_{LtKsNos_

157

/0

 3%%("($+"4





A0BC@0B43

46@44(C?4@740B J





46@44(C?4@740B J


 //. "0(,+ %

..$2$./(!(*(0($/

L[FBX_  Mktgnsgds_^iroktNairnu]^uftdLpNksTOsKi[tgKTLp]v |jrnti]tNt_nsZnk_[tN]vnftkrLpNojpug[sk nftkrZvKivip_hkZhuN 
I Kp_{LtKsNos_
OtKiza]v |jr airnu]^uftdLpNksTOsKi[tgKTLp]v {gxp{aivh`{]vh`iroktN ' 50 |jr ' 50 '  0 ]vnsZnk_[tNd`kt{gxpgv
Ktibng '  0 {duggtKLw_ Mtnftdhp_Kjs`gZ~_ksTOsKiOrjZjNnNbj~oairnu]^uftd[tgKTLp]v {dugLw_{gxp{aivh`{]vh`Ks`nti{Zvhk
{_xpNOtK{gxpnti]tNt_phz~_nftkrpip_hkZhuN|jrZvKivip_hkZhuN{duggtKLw_ airnu]^uftdKOrnzNKktnftkrppug[sk{_xpNOtKntibnggvKti
{jxp_[skLpNpyYofzgu]t~oMt|[K[tNiroktNpyYofzguLpNnti]tNt_bng|jrpyYofzguLpN|ojNMktgip_|jr|ojNir`thMktgip_]v|jK{ajvh _
Ks_~_{MixpNir{oh|jr{MixpNMk`|__~Kj{MvhNKs_gtKLw_phtNiK[tgnsZnk_ntibng '  0 gMki{Ku_   {_xpNOtK{a_nti]v[uZeNth|jrMt
lsKhftd~_Kti]t~o}jKip_ ,& Mp_LtNnzN
ntois`nti{Zvhk ' 50 nftkrZvKivip_hkZhuNKp_{LtKsNos_~oairnu]^uftd[tgKTLp]v LpNksTOsKig|[K[tNgtK_sKOtKKiYvnftkr
ppug[sk








A0BC@0B43


46@44(C?4@740B J


46@44(C?4@740B J


 //. "0(,+ %

L[FBX_  Mktgnsgds_^iroktNMtnftdhp_Kjs`gZLpNksTOsKi|jrnti]tNt_nsZnk_[tN]vnftkrLpNojpug[sk nftkrZvKivip_hkZhuN  I
Kp_{LtKsNos_

158

 3%%("($+"4
+#








A0BC@0B43


46@44(C?4@740B J



46@44(C?4@740B J

 //. "0(,+ %

L[FBX_  Mktgnsgds_^iroktNairnu]^uftdLpNksTOsKi[tgKTLp]v |jrnti]tNt_nsZnk_[tN]vnftkrLpNojpug[sk nftkrZvKivip_hkZhuN 
I Kp_{LtKsNos_
 RLZFGN5VLPY5QV
OtKKtilwKmtd`ktKti{dugZvKivip_hkZhuN~_{MixpNir{ohLpNksTOsKi|iNMu_ntipu_]ivh]vgv[pairnu]^uftdLpNksTOsKi}Zh{Pdtrnti
]tNt_]v~Q{a_ntibng {Q_' 50 '  0 Ktibng]vnsZnk_[tN|jr{aivh`{]vh`bjKs`ksTOsKi]v~Q ' 50d`ktps[itKtiojLpNnti]tNt_~_
ir``gvMtjZjN{gxpnti]tNt_phz~_nftkrpip_hkZhuN OrnNbj~oL_tZLpNir`` %' gvL_tZ{jKjNZkh
ntois`ntibng{gxpZvKivip_hkZhuN{duggtKLw_ pyYofzgunti]tNt_Or{Lt~KjpyYofzgu|ojNMktgip_gtKLw_|jrairnu]^uftdLpNksT
OsKiOr{dugLw_Zkh]sN_v{_xpNOtKKti{dugZvKivip_hkZhuNLpNntibngOrQkhjZMtnftdhp_Kjs`gZ~_LYr]vgvKti|jK{ajvh_Mktgip_iroktN
_tip_|jrnti]tNt_~_{MixpNir{oh|jr{gxpnsZnk_ '  0 {dugLw_airnu]^uftdLpNksUOsKi{dugLw_Zkh|[nsZnk_LpN '  0 gMki{Ku_  
{_xpNOtK{a_nti]v[uZeNth|jrMtlsKhftd~_Kti]t~o}jKip_ ,& Mp_LtNnzN
ntois`nti{Zvhk ' 50 ]vnftkrZvKivip_hkZhuNKp_{LtKsNos_ airnu]^uftdLpNksTOsKi{dugLw_{jK_phOtKKiYvnftkrppug[sk
 5W@@W5LLJFLT5VP
LpLp`MyY`sYWu[ku]htjshgotku]htjsh{QvhN~og|jrlz_hMktg{a_{julZt_djsNNt_nrptZ|jrKtidsX_t]isdhtKi^iigQt[u]vhsNhx_
fth~[}MiNKtiKtidsX_tgotku]htjshkuOshgotku]htjsh{QvhN~og
 ELL>VDZ5LJ
- . Kir]ikNdjsNNt_   |b_dsX_tdjsNNt_]Z|]_    7BB? EEE 4??> 6> B7 4=2>= 44 G@A &/)708 ?35
-  KiKTtMg.
- . KigdsX_tdjsNNt_]Z|]_|jrp_yisKmdjsNNt_   |b_dsX_tdjsNNt_]Z|]_|jrdjsNNt_]tN{jxpK  ~_ a    
7BB? EEE 3434 6> B7 3434 8<064A AB>@84A 043?  ?35 -   gu\y_th_.
-. )70E>==60<G8=6A0:C; !80BA8@8@>0B) &>B4=B80;>50A>;0@>@60=82'0=:8=42G2;4E8B74D02C0B43BC14A>;0@2>;;42B>@A0A
740BA>C@245>@?>E4@64=4@0B8>=8=)708;0=3 =4@6G(284=240=3)427=>;>6G  
?? 
-. C=6)  ,0AB440B'42>D4@G>5%@60=82'0=:8=4G2;4*A8=6@G;C83A =4@6G>=D4@A8>=0=3#0=064<4=B  

?? 
-. @4A274@* @C664<0== ;C83(4;42B8>=5>@B74%@60=82'0=:8=4 G2;4%'8=8><0AA&>E4@0=340B&;0=BA ??;843
)74@<0;=68=44@8=6  ??  
-.7GA# D0=34@>4:# +0=A;0<1@>C2: 4&04?4#  &>B4=B80;>5H4>B@>?82<8FBC@4A0AE>@:8=65;C83A8=
>@60=82'0=:8=42G2;4A=4@6G  
-.#06>& 70<@0" # (@8=8D0A0=! (><0G098  =4F0<8=0B8>=>5@464=4@0B8D4>@60=82'0=:8=42G2;4ACA8=63@G
5;C83A??;843)74@<0;=68=44@8=6  
-. $0B8>=0;=AB8BCB4>5(B0=30@30=3)427=>;>6G$() '&'%& +4@A8>=)74@<>3G=0<82&@>?4@B84A>5'45@864@0=BA0=3
'45@864@0=B#8FBC@4A(>5BE0@4  

159


2"/8))3(;35;+$2 7"+'.),-!<3:2".!3":)+$!1":$ +"*), ,%/ #+
FM9F.G=B; ,C@5FC@@97HCFC: . !FCCJ9 @5H*@5H9 CA6=B98 K=H< +97=F7I@5H=CB =F,MGH9A
64"<+"<3 ;$ )-"+ &<+$-#,% )0"+<2$, "*', 2,*9,"0 3#*+ "+<,$", !-8' 0#
tzTzq{Zzq{rqSoomUo~vWSpU`xq{rqSoomrztbomuzq{dnzpyndUfpn|ozZmWUppzffzbzS  A5=@D<5=FC57;A5=@ 7CA
+!:)
Wzfq{Xynf|m|qybchoxtWUj~vuztmoocfxUo~vWvguWggZbyqSgoyWt|vzd{bnohggovWbyqnoqmSygoxggvzSzrU~fSpyg Uo~vWvguW
jpyWWzftWvzd{bnhoxSvgaqnuvWvguWTfza R R A byqSgoyWt|vzd{bnifo|ngggovWbyqnm|j~fd|i{qTfza R A
tzuoygZj{mv`ulm{vzSzrovffSzovguWoxggvzSzrU~fSpygmzZum ZjyapmTygaqnmvbvoSoxtboW [}WZupWXzn kkzXzSiW[
pz[pp oqmSyggbbvo| jovmbyqUqgUmUqzmoqmvbvojyapm pxoxggvzSzrm|qzpqhpvnvzSzrd{W agzWtqf SzodatvgdzSzovguW
jo{SZ|kzfUo~vWvguWanUqgUmvybozSzo upvzSzrSvfTzuvWvguW  AQ G pxvzSzrSpygmzZum  Zjo{SZ|kzXzfqf 
; [}Wm|UqzmZ~fo{mbf   P   8FM65G=G pxvguWXfm|UqzmZ~ftadznhoxmz`   P    8FM65G=G dzSzodatvgf ZqW 
 Smlzjyfe  qpz 
  fvSXzSfyfdzSzovguWjo{SZ|kzaqnq{e|bzSaaeoomaztzuoygho|ngd|ngoxnxqpzSzovguWjgqz
SzovguWjo{SZ|kzd|bzSaaeoomazZqpz  ZyqmWtqfSzovguWjo{SZ|kzfUo~vWvguW ZqpzfSzovguWfZqWm|tWvzd{bn 
ZyqmW hoxt{de{lzjbyqSgoyWt|vzd{bnYp|n   P   hoxt{de{lzjZ{WUqzmovfTvWUo~vWvguWYp|n   P    vybozSzovguW
Yp|n   ; < pxU`lzjazfazft|TvWjo{SvguW m|t|UpzfvnSqzjo{SZ|kzd|TznfdvWbpza
9,'9,+ Uo~vWvguW byqSgoyWt|vzd{bn oxggvzSzrq|nfSpyggzWtqf jo{S
 9,
hXXgyfSzohoohip{bly`^Ssbom|Szojy_fzupznohggSzovguW am|Szojy_fzvnzWbvf~vWj~vuumzxtmSygqybca{g pxoySsz
U`tmgyb{azft| bpvaXfU`UzdzWvzuzouUWvnmzSd|ta v|SdyWSzovguWnyWZqnSzoj{mqpzfSzoXyaSguo~vSzoTftWum|UqzmtxaqSmzS
T}fhXXgyfm|Szojy_fzdUfpn|SzovguWT}fmzmzSmzntzuoygbvgtfvWbvSoxgqfSzoip{bfvbtzuSoom bpvaXfpabfdfpxpaqpzSzo
ip{bpWbSjgqzm|SzoZupWjpyWWzffSzovguWZf kkz Sz[ pxkf[}WhfbfdfTvWSzoip{bip{bly`^vguWc}W    34 fvSXzS
Xxhfbfdfd|tWpqnyWjgqzjpyWWzfupzf|nyWtWipSoxdgbvt{WqapvmTvWpSv|SaqnayWfyfj~vhfSzopabfdffSzoZjpyWWzfX}W am|Szo
U{aUfZjpyWWzfXzSeoomZzb{d| mdzuS{amplzqx mhfvyfboznbvt{Wqapvm pxnyWZqnpah\uzpSovffyfSU~vjpyWWzfXzStWvzd{bn[}W
hXXgyfjpyWWzftWvzd{bnhfjpyWWzfdzWp~vSZf{auf}Wd| aoygUqzmtfXhfvnzWmzShoxSvgSyghoxdr dnhfhoxdrd|XyavnfSp m
hoxdrd|m|lm{vzSzrggovfZ~fSzojy_fzdUfpn|Uo~vWvguWaqnvzd{bnfhoxdr dnjgqztzmzocgWbzmq{e|SzooygoyWt|vzd{bn a 
ggU~voygoyWt|vzd{bnanboW anvvmpxggitmm|pySs`xSzoumfq|nfvzSzrlznf  pySs`xU~vumfq|nfbzmeoomZzb{ *5GG=J9
GMGH9A pxumfq|nfgggyWUyg 7H=J9GMGH9A anhXXynupySTvWSzoj{mtmoocfxSzovguWaqnoyWt|vzd{bnU~vv`ulm{ Uqzmoqpx
UqzmZ~fTvWvzSzrfoxgg 3 4 fvSXzSf|pySs`xTvWbyqSgoyWt|vzd{bn m|ir}Sszfohggifo|ng ggovWbyqq| 34 pxifo|ngohgg
bzWoqmSygUo|g 34 Wzfq{Xynf|m|qybchoxtWUj~vdzSzor}SsztmoocfxTvWUo~vWvguWd|ZbyqSgoyWt|vzd{bnifo|ngggovWbyqn[}WpySs`x
um~vfpvftyWSxt|tzuoygZmWupyWUz[}WXxuz[~v aWznfdvWbpzahfupWXznUqzmovfoqmSygoxggvzSzrU~fSpygd|ZjyapmXzSupWXznTvW
oxggiW[pz[pp
 $+'03#*$-. ,"
  vhSo`dapvW Uo~vWvguWggZbyqSgoyWt|vzd{bnifo|ngggovWbyqnoqmSygoxggvzSzrU~fSpyg hoxSvgaqnZ{ftqftzUy\
U~vbyqSgoyWt|vzd{bnZf{aifo|ngggovWbyqn byqSgoyWt|vzd{bnm|j~fd|i{qTfza  R  A [}Wdzt|aqnt|azpxazfpzWm|SzoumYfqf
SyfUqzmovfv|nWdzmmSygfqozg  vWrz ZmvbvojyapmSoxtboW  /  AD 0 tzuoyguvzSzr upq|nffuvWvguW uvW
vguWm|Tfza  R  R 7A anm|oxnxuzWoxuqzWZyf  7A j~vum|Tfzad|umzxtmSygbyqoygoyWt|vzd{bn pxtzmzocj{mZyfqzW av|S
dvvzSzr upU~fSpyg Zdvvpm{f|nmggn~a aTfzatfizfrfnSpzWTfza   7A ZvWqzpqhpvnvzSzrd{WgzWtqf pxupWXzn kkz
XzSiW[pz[ppv|nWdzmmSygfqozg  vWrz Tfza  05HH oqmSyggbbvo|Tfza  < jovmbyqUqgUmUqzmoqmvbvojyapm bzm
ohd|  tzuoygqytad|ZdatvgU~vjo{SZ|kz [~vmzXzSbpzabzSXyWuqyabzS m|UqzmZ~fo{mbf       8FM65G=G
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Q<0R3BUJP3BBW CJBWCP;K 5GJ-JDP.VJ 6ICP-T:AI0ELGJ7K6@WQ::AUG06IC@O ?GP6GAW=5I B?  FVG0G:QFV0 7UGGJ-JD
SFB/M9-BI:
 GN4F>O? K
EI?=I78WGJ-JDQC5BVG?## GN4F>O?6K CI P-T:AI0ELQE0GJ7K6@W%"" QBH6XJQF9U0CI5/CJ?P.V?AI0ELGJ7K6@W  GN4F>O? K
GJ-JDGG-1J-6ICP-T:AI0ELQE0GJ7K6@W%""%('
&)!$  
&)!$   GN4F>O?GK J-JD7J0GG-FVG0G:QFV0&)!$   QBH GN4F>O?GK J-JD7J0GG-7UGSFB-BI:

"1.8  Uo~vWvguWggZbyqSgoyWt|vzd{bnifo|ngggovWbyqnoqmSygoxggvzSzrU~fSpyg
  q{e|SzodatvgtmoocfxUo~vWvguW
   fzjo{SZ|kzXzfqf  ; qzWgfczaXzfqf  czaczapx  ; pxhabvguWutf{d T`xa|nqSyffzjo{SZ|kzmzdatvg
bzSaaeoomazan mZbvguW
   Uo~vWvguWggZbyqSgoyWt|vzd{bnifo|ngggovWbyqnoqmSygoxggvzSzrU~fSpygdzSzoUqgUmvybozSzo upvzSzr
SvfTzuvWvguW   AQ G pxvzSzrSpygmzZum  
   b{abyWZaiW[pz[ppTfza  05HH oqmSyggbbvo|Tfza  < jovmbyqUqgUmUqzmoqmvbvojyapmj~vXzn kkz
SoxtboWuSygZamvbvojyapm
   b{abyWtzndvomUyhhpbzmXabzWtzuoygqyav`ulm{d|Szufa qfohd|  pxZ 5H5 @C;;9F of # % gyfd}S
v`ulm{Z GC@5FDCK9FA9H9F of -   qyaUqzmTmoyWt|vzd{bnpxZUo~vWqyaUqzmZ~ftymjyde n|uv%6C?@9G of % tzuoyg
boqXtvgUqzmZ~fvzSzr dzSzogyfd}SipSzoboqXqyadS  fzd|byWbqpz  f   f tqffzufySjo{SZUo~vWZyWfzufySgga{X{bvp
n|uv "I5>= of $  XxSgTvmpd|qpz  fTvWdSqyfdzfyfj~vpaSzot\t|nUqzmovfvvSXzSUo~vWvguW pxSgTvmpXfjo{Sm|
UqzmZ~ftadznhoxmz`   P   8FM65G=G tzuoygmzbo]zfjo{SuWXxbvWm|UqzmZ~f mS{f  34
   fzjo{SvguWmzboqXtvgU`lzjazft|ZUo~vWqyat| "IBH9F&56 of '=B=G75B1*@IG [}WUzt|d|qya ataWaqnUzUqzm
tqzW &=;<HB9GG & UzUqzmhft|aW +98B9GG 5 pxUzUqzmhft|up~vW 29@@CKB9GG 6 foxgg #&anho|ngd|ngSygjo{Sta
pxjo{Sd|TznfdvWbpza
  Szoq{UozxutmoocfxUo~vWvguW afzTvmpd| aXzSSzogyfd}SipmzdzSzoq{Uozxuj~vuzhoxt{de{lzjTvWbyqSgoyWt|vzd{bn
hoxt{de{lzjZ{WUqzmovfTvWUo~vWvguWpxvybozSzovguW
   hoxt{de{lzjTvWbyqSgoyWt|vzd{bn C@@97HCF9::=7=9B7M η coll  uz aXzS
m a C p (Tcoll, out  Tcoll,in )
Q
ηcoll  coll 
IT Ac
IT Ac



m~v Q coll U~v vybozUqzmovfTvWbyqSgoyWt|vzd{bn m a U~v vybozSzo upTvWmqpvzSzr C p U~vUzUqzmovfXzjzxTvWvzSzr
Tcoll,out U~v v`ulm{TvWvzSzrvvSXzSbyqSgoyWt|vzd{bn Tcoll,in U~v v`ulm{TvWvzSzrTzbyqSgoyWt|vzd{bn I T U~vUzUqzmTmoyWt|vzd{bn
px Ac U~vj~fd|oygtWTvWbyqSgoyWt|vzd{bn
   hoxt{de{lzjZ{WUqzmovfTvWUo~vWvguW FM9F9::=7=9B7M η dryer 
η dryer 

m~v

Q dryer U~v

vybozUqzmovfTvWUo~vWvguW

Q dryer m a C p (Tdrying,1  Tcoll,in )

IT Ac
IT Ac

Tdrying,1 U~v



v`ulm{TvWvzSzrTzUo~vWvguW
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   vybozSzovguW FM=B;F5H9 tzmzocuz aXzSho{mz`fzd|oxunvvSXzSqytavguWuzoaqnqpzd|Z
 #3#*$-,"<
ipXzSSzovguWjo{SZ|kzanZUo~vWvguWggZbyqSgoyWt|vzd{bnifo|ngggovWbyqnoqmSygoxggvzSzrU~fSpygUqzmTmoyWt|
vzd{bn mtzmzocUqgUm a[}WXxhohp|nfbzmqpzfZqWm|tWaapxvzXm|mVgyWohd|  taWoznpxv|naTvWv`ulm{pxUqzmTmoyWt|
vzd{bnjgqzqyfd|  UqzmTmoyWt|vzd{bnvnfZqW    0 A Yp|n   0 A tzmzocdzuv`ulm{SvfTzuvWvguWZyfpzWYp|n
  C qyfd|  UqzmTmoyWt|vzd{bnvnfZqW    0 A Yp|n 0 A tzmzocdzuv`ulm{SvfTzuvWvguWZyfpzWYp|n   C
pxqyfd|  UqzmTmoyWt|vzd{bnvnfZqW   0 A Yp|n 0 A tzmzocdzuv`ulm{SvfTzuvWvguWZyfpzWYp|n   C
m~vj{Xzo`zv`ulm{TvWvzSzrq|nfSpygmzZumXxufqzfZqWhoxmz`    fm|UztWSqzvzSzrqapvmvnzWuf aZyadyW
 qyfblznupyWXzSqpz  f hpqXxufUqzmbSbzWfvnmzSf~vWXzSUqzmovfd|vvSXzSuvWvguWt\t|n hSygifyWdvvpm{f|nmn~a
pxifyWTvWoxggdvdzW
m~vj{Xzo`zv`ulm{vzSzrd|uvWvguWZyfpzW -8FM=B;  jgqzbzSqz v`ulm{vzSzrvvSXzSbyqSgoyWt|vzd{bn-75@@ CIH f~vWXzSUqzm
ovfgzWtqft\t|n hSygUoWtozWTvWUo~vWvguWpxv|Stqft\t|n hSygifyWuvWvguW
tqfv`ulm{vzSzrd|uvWvguWZyfpzW -8FM=B;  tWSqzv`ulm{vzSzrd|uvWvguWZyfgf -8FM=B;  uo~vczaZyfd|  jozxqz Uqzmovf
cSZfSzovguWjo{SZ|kzd|czaZyfpzWc}WczaZyfd|  pxgzWtqft\t|n hSygUoWtozW oznpxv|nav`ulm{d|Xav~ftaW qfohd| 
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XzSohd|  taWipTvWtmoocfxTvWUo~vWvguWazfhoxt{de{lzjbyqSgoyWt|vzd{bnjgqzm|hoxt{de{lzjYp|n   P   [}WXxm|
hoxt{de{lzjtWtahoxmz`  d|qpz  f[}WtvaUpvWSygWzfq{XynTvW 'CAH9FC     34 d|ZbyqSgoyWt|ifo|nganm|jya
pmtzuoygj{mvybozSzo upTvWvzSzr ZoxggvzSzrggha jgqzfZqWUqzmTmoyWt|vzd{bn   0 A d|vybozSzo upTvWvzSzrZ{Wmqp
?; G byqSgoyWt|vzd{bnm|hoxt{de{lzjhoxmz`  fvSXzSfyf e|orySa{uazSo  34 r}SszbyqSgoyWt|vzd{bnifo|ngTfza  L 

A [}Wm|pySs`xhfovWohbyqq| ZvybozSzo upTvWvzSzrZ{Wmqp  ?; G jgqzfZqWqpz 
 f TvWqyfd|m|dvWkzXmtv`ulm{
lznfuvWvguWYp|ndyWqyfvnd|  O m|v`ulm{tWtad|   O pxhoxt{de{lzjbyqSgoyWt|vzd{bntWtad|  
ohd|  hoxt{de{lzjZ{WUqzmovfTvWUo~vWvguWjgqzm|hoxt{de{lzjYp|n   P   dyWf|m|UzfvnSqzhoxt{de{lzjbyqSgoyWt|
vzd{bnf~vWXzSUqzmovftqfuf}Wm|Szot\t|n hfUoWtozWifyWUo~vWvguW pxoxggdvdzWTvWvzSzrd|fzvzSzr upq|nfSpygmzZum
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"1.8  Szoho|ngd|nghoxt{de{lzjbyqSgoyWt|vzd{bnbzmoxnxqpzSzovguW ZqW   Smlzjyfe  qpz 
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"1.8 Szoho|ngd|nghoxt{de{lzjZ{WUqzmovfTvWUo~vWvguWbzmoxnxqpzSzovguW ZqW   Smlzjyfe  qpz 

 

j{Xzo`zS|nqSygip{bly`^vguWfazfSzopapWTvWUqzmZ~fTvWjo{SZ|kzjgqzSzovguWanZUo~vWvguW ZqpzZqWm|tWaa
 ZyqmW m|vybozSzovguWYp|n   ; < [}WZqpzfvnSqzSzobzSaabzmeoomZzb{  ZyqmWanSzobzSaabzmeoomZzb{m|vybozSzo
vguWYp|n   ; < bzmohd|  ayWfyfUo~vWvguWggZbyqSgoyWt|vzd{bnifo|ngggovWbyqnoqmSygoxggvzSzrU~fSpygtzmzocj{m
v`ulm{ atW [}Wip{bly`^vguWXxm|vybozSzovguWtWT}fm~ vv`ulm{SzovguW tWT}f 34 pxm~vj{Xzo`zU`lzjazft|ohd|  taW
pySs`xt|TvWjo{SZ|kzd|qpzSzovguWbzWXzSbzozWd| Szoq{Uozxut|fUzUqzmtqzW &=;<HB9GG & UzUqzmhft|aW+98B9GG 5 px
UzUqzmhft|up~vW 29@@CKB9GG  6 TvWjo{SZ|kzjgqzUzUqzmtqzWm|UzpapWUzUqzmhft|aWpxUzUqzmhft|up~vWm|Uzj{mT}fm~v
ho|ngd|ngSygjo{Stabm~vho|ngd|ngSygjo{SZ|kzvguW XzSUo~vWvguWSygjo{SZ|kzvguWd|TznfdvWbpzajgqzUzUqzmhft|aW
pxUzUqzmhft|up~vWTvWUo~vWvguWm|UzfvnSqzjo{SZ|kzvguWd|TznfdvWbpza [}Wt|jo{SXzSUo~vWvguWXxvvSt|UpzfvnSqz
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"1.8 Szoho|ngd|ngSzopapWTvWUqzmZ~ffjo{SbzmXzfqfqyfd|ZvguWoxuqzWbzSaaeoomZzb{SygSzzovguWfUo~vWvguWggZbyqSg
oyWt|vzd{bnifo|ngggovWbyqnoqmSygoxgggvzSzrU~fSpyg

jo{SZ|kzta

vguW  < qyfoS

vguW  < qyfd| 

vguW  < qyfd| 

"1.8 pySs`xTvWjo{SZ|kzd|vguWanZbyqSgoyWt|vzd{bnggovWbbyqn
,",.8  Szoho|ngd|ngt|aqnUzUqzmtqzzW &=;<HB9GG & UzUqzmhft|aW +98B9GG 5 pxUzUqzmhft|up~vW 29@@CKB9GG 6
TvWjo{SZ|kz
oznSzo
&
5
6
5
5
Svfvg
 P  
  P 
 P 5
Uo~vWvguWw
  P   6   P   6   P   6
bpzaTzn
  P   6   P   7   P   7
57
umznc}W Szoho|ngd|ngfUvpymfa|nqSyfd|m |UqzmbSbzWSyfd| D 
 '"03#*;)2')3*
Uo~vWvguWggZbyqSgoyWt|vzd{bnifo|ngggovWbyqnoqmSygoxggvzSzrU~fSpygXzSUqzmmovfd|up~vvvSXzSuvWvguWtzuoyg
dzuv`ulm{d|vvSbyqSgoyWt|vzd{bnd|m|j~fdd|i{qTfza   R   Apxv|nWdzmmSygfqozg  vvWrz m|UztWT}f [}WXxtWipuvybozSzo
vguWtWT}f anoxgg upq|nfvzSzr avvSggZjyapmmvbvoSoxtboW  / [}WZupWXzn kkkzXzS iW[pz[ppTfza   05HH
v|nWdzmmSygfqozg  vWrz oqmSyggbbvo|Tfza < [}Wm|vhSo`tzuoygSzoUqgUmUqzmoqmvbvojyapm atlzqxSzodatvgtzuoyg
uztmoocfxTvWUo~vWvguW adzSzoUqgUUmvybozSzo upvzSzrSvfTzuvWvguW  AQ G ppxUqgUmvzSzrSpygmzZum  Z
jo{SZ|kzXzfqf  ; [}Wm|UqzmZ~fo{mbf   P  8FM65G=G pxvguWXfm|UqzmZ~ftadznhhoxmz`   P   8FM65G=G dz
Szodatvgf ZqW    Smlzjyfe  qpz 
  fvSXzSfyfdzSzovguWjo{SbzSaaeooomaztzuoygho|ngd|ngoxnxqpzSzo
vguW jgqzSzovguWjo{SbzSaaeoomazzZqpz  ZyqmW  qyf m|vybozSzovguWYp|n  ; < tqfSzovguWjo{SfUo~vWvguW Z
qpzfSzovguWfZqWm|tWvzd{bn  ZyqqmW  qyf m|hoxt{de{lzjbyqSgoyWt|vzd{bnYp|n   P   hoxt{de{lzjZ{WUqzmovfTvW
Uo~vWvguWYp|n   P    vybozSzzovguWYp|n  ; < pxU`lzjazfazft|TvWjo{SvguWm|UzUqzmtqzW &   P   Uz
Uqzmhft|aW5   P   pxUzUqzmhhft|up~vW 6   P  
TvtfvfxoxggdvdzWtzuoyguvzSzr upq|nfSpygmzZumUqotYfqfSyfUqzmovfj~vpaSSzot\t|nUqzmovfd|XxvvSXzSUo~vW
vguW Uqoj{mho{mz`jo{SZ|kzfSzovguW[}WXxdzuvybozSzovguWtWT}f
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 -- "" "* ,%
TvTvgU`tzTzq{Zzq{rqSoomUo~vWSp U`xq{rqSoomrztbomuzq{dnzpyndUfpn|ozZmWUppzffz bzS d|v~vvzfqntczfd|px
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 _>ZcjBXjBeV\kXakJzXakQ>Ue_hH]TiUdNrtc__:?c:kQ>LeqJzc>:bNkQ>Leq  Ue_hH]TiUd__:?c:kQ>\i>Leq\hI_VizLeq   _>ZcjBXjBeV\ UeQXJzc>_Viz
Leq   _>ZcjBXjBeV\<zcjOeqV>jONUcJWEcN  <zc\i>\hI  <zcJqtc\hI 
 :cWQXdJNrtcW{_NLeq_bJWc:cWn]XjAd>UYX :dlX:WbU QX:cWLI\_OQX:cWQXdJNrtcW{_NLeq_bJWc:cWn]XjAd>UYX  :dlX:WbUJz_YdNcLe
?aj]pNnI{Yzc_hH]TiUd;_>Nrtc;c__:Ue<zcm:X{j<eV>:bNlIVUe<zcWa]Yzc>   _>ZcjBXjBeV\kXaROYzcQXJzc>;_>Wa]Yzc>_hH]TiUdNrtcj;{cNrtc__:?aUe
<zc\i>mNAzY>jYXcPWaUcH    Nc^d:cTcVmJ{\TcYaLeqUe<YcUj;{UWb>\e_cLdJV|mN YbNUe:cWjPXeqVNkPX>_VizmNAzY>  
 Ib>
k\I>mNWiPLeq 
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:dlX:WbUJz_YdNcLe
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 PWa\dLMdTcR;_>j<Wgq_>QXdJNrtcW{_NRXb>>cNk\>_cLdJV|ANdIWbOWb>\ePiNBejUNJ|

PWa\dLMdTcR 


_bJWc\zYNQ\U;_>kQ>WbOWb>\elIV











_bJWc:cWn]XjAd>UYX+( 3
?c:WiPLeq \b>j:JnI{YzcLeq_bJWc:cWn]XjAd>UYX  :dlX:WbUJz_YdNcLeLeq_bJWc\zYNQ\UPiNBejUNJ|LWcV  UePWa\dLMdTcR\i>\hILeq    Leq_bJWc:cWn]XjAd>UYX
 :dlX:WbUJz_YdNcLe Leq_bJWc\zYNQ\UPiNBejUNJ|LWcV  UePWa\dLMdTcR\i>\hILeq   Leq_bJWc:cWn]XjAd>UYX :dlX:WbUJz_YdNcLeLeq_bJWc\zYNQ\UPiNBejUNJ|
LWcV  UePWa\dLMdTcR\i>\hILeq   kXaLeqLeq_bJWc:cWn]XjAd>UYX  :dlX:WbUJz_YdNcLeLeq_bJWc\zYNQ\UPiNBejUNJ|LWcV  UePWa\dLMdTcR\i>\hILeq   lIVLeq
_bJWc\zYNQ\U;_>kQ>WbOWb>\e_cLdJV|nUz\z>QXJz_:cWjRdqU;frN]Wg_XIX>;_>PWa\dLMdTcR
 <8D349
 \WhPQX:cWZf:[c ?c::cWZf:[cAhILIX_>WaOOQXdJNrtcW{_NRXb>>cNk\>_cLdJV|ANdIkQ>WbO<YcUW{_NPiNBejUNJ|ROYzc kQ>WbO<YcUW{_NANdIkQ>PiNBejUNJ|L>br \cU
\zYNQ\UROYzckQ>WbOWb>\e_cLdJV|\cUcWKLtc_hH]TiUdNrtcLc>__:?c:kQ>nI{\i>:Yzc:YzcNrtcLc>j;{ckQ>WbOWb>\e_cLdJV|jP~N  _>ZcjBXjBeV\TcVmJ{<YcUj;{U;_>Wb>\e_cLdJV|
j@XeqVLeq   YbJJ|Jz_JcWc>jUJWlIVLeq\zYNQ\U;_>BejUNJ|kXaLWcVBfq>jP~N\zYNPWa:_OLeqmA{mN:cWLtckQ>WbOWb>\e_cLdJV|nUznI{kPWQbNJW>]Wg_kPWQ:QbN_Vzc>AbIj?NmN:cWLtc
_hH]TiUdNrtcW{_NjUgq_Zf:[cKf>_bJWc:cWn]XjAd>UYX;_>NrtcLeqn]XQzcNkQ>WbOWb>\eROYzcjUgq_Ue_bJWc:cWn]XjAd>UYXLeqjRdqU;frNLtcm]{PWa\dLMdTcR;_>kQ>WbOWb>\ejRdqU;frNJcUnPI{YV
ROYzcAhILIX_>WaOOQXdJNrtcW{_NRXb>>cNk\>_cLdJV|ANdIkQ>WbO<YcUW{_NPiNBejUNJ|UePWa\dLMdTcRUc:Leq\hILeq    Leq_bJWc:cWn]XjAd>UYX;_>NrtcmNkQ>WbOWb>\e_VizLeq 
:dlX:WbUJz_YdNcLe kXa_bJWc\zYNQ\U;_>kQ>WbOWb>\e_cLdJV|nUzUeQXJz_:cWjRdqU;frN]Wg_XIX>;_>PWa\dLMdTcR_Vzc>AbIj?N
 ;{_j\N_kNa
mN:cWZf:[cAhILIX_>WaOOQXdJNrtcW{_NRXb>>cNk\>_cLdJV|ANdIkQ>WbO<YcUW{_NPiNBejUNJ|jP~N:cWLIX_>mN\TcYakYIX{_UkL{?Wd>Ltcm]{nUz\cUWK<YO<hUJbY
kPWLeq\z>QXJz_:cWLtcWbOWb>We_cLdJV|;_>kQ>PiNBejUNJ|nI{ nUzYzc?aj:dI?c::cWOIOb>k\>_cLdJV|;_>jU=kXa:cWj:pO;{_UiXmN:cWNtcUcYdj<Wca]|nI{Ue:cWj:pO;{_UiXkOOjP~N
AzY>jYXc?f>Ltcm]{;{_UiXLeqNtcUcYdj<Wca]|nUz\cUcWKjPWeVOjLeVO;{_UiXnI{lIVJW>Lbr>]UI?f><YWUe:cWj:pO;{_UiXm]{UeWaVajYXcVcYNcN:YzcNer
 F>$<A8>NA'>B'
" # uRXb>>cNk\>_cLdJV|v 666 '.'2(8 (/ 4) *.&'7 0)01./&'  "  UeNc<U #
" # TcHhZb:IdsUiXZWe  u:cWYdj<Wca]|jAd>jPWeVOjLeVOJ{NLhNY>?WAeYdJLc>jZW[EZc\JW|;_>WaOOQXdJNrtcW{_NkOOJzc>ov YdLVcNdRNM|YdZY:WWUZc\JW|U]cObHFdJ 
U]cYdLVcXbVjL<lNlXVeRWa?_Uj:X{cMNOhWe:Wh>jLRU]cN<W
"# jVcYXb:[H|WbJNRbNM| u:cWZf:[cPWa\dLMdTcR;_>j<Wgq_>LtcNrtcW{_NRXb>>cNk\>_cLdJV|LeqJbYkX:jPXeqVN<YcUW{_NjP~NkOO]X_I\hCCc:cZv WcV>cNl<W>>cNYd?bV
]Xb:\iJWYdLVcZc\JWObHFdJ <HaYdLVcZc\JW| U]cYdLVcXbVLb:[dH
"# _UWWbJN|XdrUUHe uRbGNcWaOOQXdJnSSyckXaNrtcW{_NI{YVRXb>>cNk\>_cLdJV|v WcV>cNl<W>>cNYd?bV@ObO\UOiWH|ZiNV|jL<lNlXVe_djX<LW_Nd<\|kXa<_URdYjJ_W|
k]z>AcJd   :WaLWY>YdLVcZc\JW|kXajL<lNlXVe

170

 
1TJ?=OQBCJROU?@UGTEY>TZ1eO7VMHML2AT=YL^1?V_\7dES=LHPQI[2c47cMI\A1TJYDT]PHd
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[b:bRv[c9[} ;F`XcJUbYb[HV}jW`iJ;kLkWUdT\bXcJUbWaUVb?SaCQcMhW[<;VbT
XcJUbWaUQWa<<bLJGjJLT\bXcJUbWaULiVYXV
133(4210',0* %65+13 (/%,.5,5,2130$%05+15/%,. &1/

B?3S=IcQ
<bLXc=aULdqTgz<iL{LYe9Zb9bVJG[]MNV`[cJKcSbQ:]<iHbj9|[?dXTXW:LbGiWo9Jdpl?{\Wa99bVj9|[@cmRi]]V} Jdp]bYaUQaGWTiQfp]?zXUlL9bViQcpT
[TVVIL`G{bL;XbTV{]L:]<V`MMiHbJdpl?{lL9bVJG[]MTdi[{LOzbLYhLU}9Wb<:]<\{]<iObm\T{iJzb9aM i@LHciTHVTd;XbT[h<:]<\{]<iObm\T{iJzb9aM
i@LHciTHVjW`l?{QaGWT\]Uk:z< .17(3 ?zXUlL9bViObm\T{kGUQaGWTJdpl?{JG[]M=`Td :LbG;f] kXWH}  kXWH}jW`  kXWH}kGUTd
;XbTiVoXWTiJzb9aM   iTHVHz]XcLbJd  iTHVHz]XcLbJdjW`  iTHVHz]XcLbJdHbTWrbGaMjW`JG[]MNV`[cJKcSbQ]Uzb<W`[bT;Vaq<G{XU
XcKd9bVH{TLqrbiGf]G ! kGUl?{jJz<mT{mOzJdpTd:LbGNV`TbF i@LHciTHV ;XbTUbX i@LHciTHV iNLi?fq]iQWc< kGUjHzW`;Vaq<:]<9bVJG[]Ml?{
i?fq]iQWc<Lqrb\La9
9ckW9VaT9bVJG[]MNV`[cJKcSbQ:]<iHbj9|[?dXTXWjMMl?{QaGWT\]Uk:z<Jdp;XbTiVoXWTHzb<nkGU=`iVcpTl?{QaGWT\]Uk:z<
Haq<jHziVcpT9V`MXL9bViObm\T{Jdp]gF\ShTcLqrbJdp]gF\ShTcjXGW{]T =L9V`Jap<i[Vo=[cqL9V`MXL9bViObm\T{Jdp]gF\ShTcLqrbWGTb=LIe<]gF\ShTcjXGW{]TN9Hc
=b9OW9bVJGW]<9bV\bNV`[cJKcSbQ=b99bVH{TLqrbiGf]G:]<iHbj9|[?dXTXW:LbGiWo9 QMXzbJdp;XbTiVoXWTiJzb9aM   iTHVHz]XcLbJd  iTHV
Hz]XcLbJdjW`  iTHVHz]XcLbJdTdNV`[cJKcSbQiJzb9aM  
jW`  HbTWrbGaM @ep<=`Td;XbT[bTbVIJrbl\{LqrbiGf]GJdpiXWb
iJzb9aM  LbJd LbJdjW`  LbJdHbTWrbGaM=b9OW9bVJGW]<JdpmG{j[G<l\{i\oLXzbNV`[cJKcSbQ:]<iHbj9|[?dXTXW:LbGiWo9Jdpl?{QaGWT\]Uk:z<
LaqLjNVO9OaLHz][TVVIL`Jb<G{bL;XbTV{]LJdp[bTbVIJrbl\{LqrbiGf]GjW`9bVl?{QaGWTJdpl?{mRRyb :LbG kXWH} JdpTd;XbTiVoXWTiJzb9aM   iTHVHz]
XcLbJd =`TdNV`[cJKcSbQGdJdp[Gg jW`Td;XbT[bTbVIlL9bVJrbl\{LqrbiGf]G?{bJdp[gG
3aTOaT3S8 iHbj9|[?dXTXW:LbGiWo9NV`[cJKcSbQ[TVVIL` QaGWT\]Uk:z<
 B?AaT
;XbTiNLTbjW`;XbT[rb;aA:]<<bLXc=aU N~==gMaLQWa<<bLiNL[cp< Jdp=rbiNL[rb\VaMTLgZU}]Uzb<Tb9jW`=`Ucp< JXd;XbT[rb;aATb9:eqL
NV`9]M9aM9bVJdpNV`?b9ViQcpTTb9:eqLJrbl\{;XbTH{]<9bVQWa<<bLTdNVcTbFiQcpT:eqL]Uzb<Tb9jW`TdjLXkL{TJdp[h<:eqLlLJg9nNwVaDMbWTdLkUMbU[z<i[VcT
l\{Td9bVl?{QWa<<bLJGjJLiQfp]WG[SbX`Jdp9rbWa<:bGj;WLQWa<<bL@ep<[z<OWkGUHV<Hz]VbU=zbU:]<NV`?b?LiLfp]<=b9Vb;b9|b@\g<H{TjW`Vb;bLqrbTaL
i?fq]iQWc<Jdp[h<:eqLN~==gMaL9|b@\g<H{TTdVb;bNV`TbF9ckW9VaTW`   MbJjW`TdjLXkL{TJdp=`[h<:eqLiVfp]Un Jaq<Ldq[zXL\Lep<Tb=b99bVjMz<HWbG
LrbmNl?{iNLi?fq]iQWc<lLG{bL9bV:L[z<Jrbl\{Td;XbTH{]<9bViQcpT:eqL" #i\HgLdqiHbj9|[?dXTXW@ep<[bTbVIl?{i?fq]iQWc<?dXTXWi?zLiYZmT{IzbL\Vf]Xa[Gg
i\Wf]l?{Jb<9bVi9ZHVTbiNLi?fq]iQWc<=e<iNLJb<iWf]9\Lep<Jdpi\Tb`[TlL9bV[z<i[VcTW<mNl?{lL?gT?LiQfp]l?{JGjJLj9|[j]WQd=d  lL9bV
NV`9]M]b\bV
iHbj9|[?dXTXWlLN~==gMaLi\Tb`[rb\VaM9bVl?{lL;VaXiVf]LjW`V{bL]b\bViLfp]<=b9Td:LbGl\AzjW`TdLqrb\La9Tb9 mTzi\Tb`[T9aM9bVQ9Qb
lL:F`Jdp9bVJz]<iJdpUXi?c<]LgVa9Z}mG{Td9bVVFV<;}mTzl\{9z]9]<mR@ep<=`LrbTb[hzN~A\bmRm\T{Nxb9bVQaELbiHbj9|[?dXTXW:LbGiWo9=e<iNL]d9jLXJb<Jdp
[bTbVILrbTbl?{lL9bV[z<i[VcTl\{La9Jz]<iJdpUXWG9bV9z]mRlLNxbi:bmG{Oh{Xc=aU=e<Td;XbTH{]<9bV9bVQaELbiHbj9|[?dXTXW:LbGiWo9Jdp=`[bTbVI
Q9QbmG{[`GX9jW`l?{<bL<zbU @ep<iHbj9|[?dXTXW:LbGiWo9Jdpl?{QaGWT\]Uk:z<?zXUlL9bViObm\T{=`l?{Xa[GgiNL[jHLiW[jJLjOzLi\Wo9iQfp];XbT
j:o<jV<;<JLjW`iQcpT]bUg9bVl?{<bL
=b99bVJG[]MNV`[cJKcSbQiHbj9|[?dXTXW:LbGiWo9JdpmTzTdQaGWT\]Uk:z<?zXUlL9bViObm\T{=`QMXzbTdV`U`iXWblL9bVJrbl\{LqrbiGf]GJdp
UbXLbLIe<  LbJd " # G{XUi\HgOWGa<9WzbX=e<mG{Td9bV;cGJdp=`LrbQaGWT\]Uk:z<Tb?zXUWGV`U`iXWblL9bVJrbl\{LqrbiGf]GiQfp];XbTVXGiVoXlL9bVl?{
<bL kGUlL<bLXc=aULdq=e<TdXaHIgNV`[<;}Jdp=`Ye9ZbjW`JG[]MNV`[cJKcSbQiHbj9|[?dXTXW:LbGiWo9Jdpl?{QaGWT\]Uk:z< ?zXUlL9bViObm\T{iQfp]l\{
[bTbVILrbTbl?{<bL=Vc<lL?dXcHNV`=rbXaLmG{
?KN9V
;XbT\TbU:]<iHbj9|[?dXTXW" # iNLiJ;kLkWUd[rb\VaM9bViNWdpULVhNi?fq]iQWc<j:o<l\{9WbUiNLj9|[i?fq]iQWc<\Vf]=rb9aG]b9bYl\{
i\Tb`[T9aMi?fq]iQWc< kGU9V`MXL9bVLdq=`iNL9V`MXL9bVJdpiNWdpULi?fq]iQWc<j:o<JdpTd;bV}M]LiNL]<;}NV`9]Mi?zLmT{IzbLmT{IzbL\cLj9WMjW`
Xa[GgJdpi\Wf]l?{Jb<9bVi9ZHVJdp[bTbVIHcGmRmG{l\{9WbUiNLj9|[Jdp[bTbVIiObm\T{mG{kGU9bViObm\T{i?fq]iQWc<lLJdpJdpTd]]9@ci=L]Uhz]Uzb<=rb9aG@ep<j9|[
JdpmG{Td[zXLNV`9]M\Wa9;f] j9|[;bV}M]LT]L]9m@G}m^kGVi=L TdiJLjW`[bVV`i\UHzb<n
?LcG:]<iHbj9|[?dXTXW"# =`jMz< HbT9bVm\W:]<j9|[ ;XbTi\Tb`[T:]<9bVl?{< bLXaHIgGcMJdpl?{jW`;gF[TMaHc:]<j9|[JdpmG{Td 
NV`iSJ NV`9]MmNG{XUiHbj9|[?dXTXWjMMm\W:eqL 2'3%)5 %4,),(3 iHbj9|[?dXTXWjMMm\WW< 170'3%)5%4,),(3 iHbj9|[?dXTXWjMM
m\WHaG:Xb< 3144'3%)5 %4,),(3 jW`iHbj9|[?dXTXWjMMRWh]cGmG@}iMG .6,',8(' (' %4,),(3 @ep<iHbj9|[?dXTXWJdpl?{lL9bVJG[]M=`l?{
\Wa99bViHbj9|[?dXTXWjMMm\W:eqL
iHbj9|[?dXTXWjMMm\W:eLq 2'3%)5%4,),(3
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JXC?V_ iHbj9|[?dXTXWjMMm\W:eqL
\Wa99bVJrb<bL i?fq]iQWc<=`Ih9Ny]Li:{:{bJb<[zXLML:]<iHbjW`]b9bY=`Ih9[z<OzbLH`j9V<i:{bTbJb<G{bLWzb<MVciXFi\Lf]H`j9V<:eqLmN=`
Td9bViObm\T{:]<i?fq]iQWc<:eqL @ep<iVbiVdU9MVciXF[zXLLdqXzbk@L[aLGbN\Vf]^bV}Jk@LiTfp]]b9bYOzbLi:{bmNMMVciXFk@L[aLGbN=`i9cGNCc9cVcUb:eqLmG{
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{^pi}gVep`o`t\s[|a` ?4G +JB (;4F8 ?BF87 +;8E@BFLC;BA  +(+oixp^pQktgip`^vggvn .<6>?8FF ;84G C<C8
{b`pybOiZ|jO{bjvh`Qktgip`U`u[o`wR^vntgti]`tgt~UntoisaOtiirathQktgip`StOpybOiZ^v \pROtiirathQktgip`oixp~UOsairaa^v
\pROti~ogvOtiOirSthpyZofzguphtRngt{ngp +(+ birOpa[kh  nk`Qxpnk`^tir{oh 8I4CBE4GBE F86G<BA nk`Os`Qktgip`
47<454G<6 F86G<BA |jrnk`Qka|`` 6BA78AF8EF86G<BA +(+ ^tRt`}[hptlshojsOOti[z[isaQktgip`StO|ojRQktgip`nzR]th{^{Ptnz
nti^tRt`^vaiiSyfth~`nk`^tir{ohotOnti^tRt`[sROjtk[isaQktgip`{dvhRdp|jkSrOjth{b`pVwRnti^tRt`^vOjth{b`pSrjph\skPw`nz
[t`a` nk`irathQktgip`oixpnk`Qka|``ct`nk`Os`Qktgip` StO`s`nti^tRt`^v{b`pSr]zO]th{^Qktgip`ppObhsR|ojRQktgip`
\t^v`tgtirathQktgip`{U``toixpptOtl p[sROjtk`vSr{Ou[OtiQka|``Ojth{b`PpR{ojkoj\OjRgtnznk`^tir{oh{dxpisaQktgip`
pvOQisR
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P
RbLH_h jsOmZrOti]th{^Qktgip`PpR +(+2 3
O Oti^tRt`PpR{^pi}gVep` P o`t\s[PpR +(+

bSSyas`bir{^l^hgvOtibirhyO\~U{^pi}gVep`ggtO`sO|jrcz{Pvh`nsR{O\dakt{^pi}gVep`gvPv[StOs[~`Oti^tRt`{`xpRStOOti
ojnk`^tRiroktRpPpRnti^tRt`^vdyRPw`b{dxpirathQktgip``pOStO`vhsRdaktPt[Ppgzj^tR{^Q`uQ G86;A<64? 74G4 ^v~U~`Oti
ppO|aa 78F<:A SwR^t~ogv`sOkuSshojth^t`n`~SlwOmt{dxpot|`k^tR~`Oti{dugbirnu^_uftdPpR{^pi}gVep`[khku_vOti\tRgtOgth
ikg^sRdhthtg`t{n`pPpgzj^tR{^Q`uQ{dxp~oRth\pOti`tbbirhyO\~URt`StOOtinxaQ`Rt`kuSsh^v{OvhkPpR cz{Pvh`|aROti`t{n`pRt`kuSsh^v
{OvhkPpRppO{b`ntgbir{[`ojsO[sR`v
bir{[`|iOQxpOti`tcR}jor^vgvP`t[p`yftQir[sa`t}`gt{b`nk`cngOsanti^tRt`^v{b`PpR{ojkVwRithjr{pvh[gv[sR`v (4<F4EA|jr
QZr 23 lwOmtOti{dugbirnu^_uftdPpR^pQktgip`}[hOti~UPpRcngiroktRcR^{^{`vhgp`yftQ`t}`cngOsanti^tQktg{h` +<G4A<H@
A4ABC4EG<6?8F )  {b`nti^tRt`}[hp`yftQ`t}`P`t[{n`ct`lz`hOjtR  A@ cngOsa ) [kh{QixpR ,?GE4FBA<6;B@B:8A<M8E nuR^v
`tn`~S~`Rt`kuSsh`vQxpOti~Unti^tRt`^v{b`PpRcngiroktRcR^{^{`vhgp`yftQ`t}`cngOsanti^tQktg{h` `s`ntgti]{dugbirnu^_uftd
~oOsa^pQktgip`[gtOOktOti~U ) phtR{[vhk]wR  {^tRt`kuSsh~`jsOmZr{[vhkOs` HB|jrQZr 23 lwOmt{UuR^[jpRQyZjsOmZrOti
]th{^Qktgip`PpR^pQktgip`P`t[{jO}[h~UPpRcngiroktRcR^pR|[RppOV[p`yftQ`t}`Osa`t6BCC8E BK<78 A4ABC4EG<6?8F J4G8E
{b`nti^tRt`VwR{\ugnti^tRt`   PpRbiugt\ink`^tir{ohStOOti^[jpRPpR23 gvbir{[``tn`~SQxp Oti~UPpRcngiroktRcR^pR|[R
ppOV[p`yftQ`t}`Osa`t{b`nti^tRt`~oQtQktg\t`^t`Qktgip` ) gvQt\tOktOti~U`tphtR{[vhk{b`nti^tRt`VwR`s`ogthQktgkt nti
^tRt`^v{b`PpRcngiroktRcR^pR|[RppOV[p`yftQ`t}`Osa`t{b`cj~oQktgip`ntgti]]th}p`{Pt|jrppOStO^pQktgip`[gtOOktOti
~U`t (4E4@8GG;4AHJ4G |jrQZr 23 [^tOti^[jpR{dxpnitRngOtinonsgds`_PpRps\itOti]th{^Qktgip`PpR{^pi}gVep`o`t\s[Ojg
BAI8AG<BA4? +JB (;4F8 ?BF87 +;8E@BFLC;BA +(+ ^v~UPpRcngiroktRcR{Ru`p`yftQ`t}`Osa`tF<?I8EA4ABC4EG<6?8F J4G8E
{b`nti^tRt`Qktg`tn`~SRt`kuSsh`vQxp QyZngas\uPpRnti^tRt``s`gvcjphtRhuR\pps\itOti]th}p`Qktgip`PpR+(+ |jrpvORt`kuSsho`wR^v
`tn`~SQxpRt`kuSshPpR 1;8A |jrQZr 23 VwR[^tOtilwOmtbirnu^_uftd^tRQktgip`PpR^pQktgip`|aa I4CBE6;4@58E VwRfth~`^p
Qktgip`]zO^t{b`ipR :EBBI8 |jr~UPpRcngiroktRcR^pR|[Rp`yftQ`t}`cngOsa`tOjs`{b`nti^tRt`}[h~UcR^pR|[Rp`yftQ`t}`^vgv
P`t[{n`ct`lz`hOjtR  |jr  A@ biugtZQktg{PgP`PpRSt`k`p`yftQ`t}`{^tOsa  |jr JG cjOti^[jpR^vntQsWdakt
Oti~UcR^pR|[Rp`yftQ`t}`P`t[{n`ct`lz`h{^tOsa   A@ |jrgvbiugtZQktg{PgP`PpRSt`k`p`yftQ`t}`{^tOsa JG `s`gvQt
nsgbirnu^_uOtidtQktgip` ; nzRny[
Rt`kuSsh^v{OvhkPpR~`bir{[`^vnpRQxpOtilwOmtQyZjsOmZrOti]th{^Qktgip`PpR +(+`s` *E<@H4A:|jrQZr23 [lwOmt[kh
^[jpRotps\itOti]th{^Qktgip`PpR +(+ ^vgvP`t[Qktg|a`     |jr   @@ }[h^tOti{bivha{^vhaOsa +(+ P`t[{n`ct`
lz`hOjtR   @@ |jr~U`taiuny^_u nti^tQktg{h`  |jr{p^t`pj{b`nti^tRt`VwR{\ugnti^tRt`~`ps\itnk`      |jr  
PpRbiugt\i^sRog[StOOti^[jpRniyb[ktps\itnk`Oti{\ugnti^tRt`gvcj\pejsOVQktgip`~`PZr^vOti{dugps\itnk`n`^sl`{b`cj~oe
jsOVQktgip`j[jRikg^sROti{bjvh`U`u[PpRnti^tRt`OnRcj\pejsOVQktgip`{U`Os`OjtkQxp}[hOti~Unti^tQktg{h`  {b`nti^tRt`
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`s`~oQtejsOVQktgip`nzRny[ |jr]totO{bjvh`StO{p^t`pj{b``taiuny^_uSr~oQtejsOVQktgip`j[jRnuR^vntQsWhsRdapvOkt +(+ ^vgvP`t[
Qktg|a`  @@^v{ \ugnti^tRt`   `s`~oQtejsOVQktgip`nzRny[{^tOsa  >. @ VwR~`PZr^vQtejsOVQktgip`PpR +(+ ^vps\it
Oti{\ugnti^tRt`   ~oQtejsOVQktgip`nzRny[{dvhR|Q  >. @ {^t`s`|jrRt`kuSsh~`jsOmZr~Oj{QvhROs`{n`p}[h@4G46;4L4|jr
*E<@H4A:2 3 VwR[lwOmtQyZjsOmZr^tRQktgip`PpR +(+ {bivha{^vhaOsa +(+ }[h^v +(+ ^t[kh^p^pR|[RP`t[{n`ct`lz`hOjtR
fth~` @@ htk  @@ VwR+(+ ^tStO^pOjg^vgvP`t[{n`ct`lz`hOjtR{^tOs`|jrava^p~`|gdugd~ogvP`t[Qktg|a` L |\O\tR
Os`ntgir[saOjtkQxp L {^tOsa   |jr @@ |jk{\ugnti^tRt` `t biugtZ   |jr   PpRbiugt\ink`^tir{oh~`Oti^[jpR
[SthejsOVQktgip`{Ptnk`^tir{oh   >. @ |jr~U`tpyZofzguaiihtOtlbO\u  N {dxpirathQktgip`ppOStOnk`Qka|``
[khps\itOtiojQR^v^v  $(% cjOti^[jpRgvbir{[``tn`~SQxp +(+ ^vgv L  @@ gvOtiOirSthpyZofzgu^vcuknzR^vny[|jrgvQtOti]th
}p`Qktgip`ppOnzROkt+(+
bir{[`^vntgOtibirhyO\^pQktgip`{dxp`tdjsRRt`{ojxp^uROjsagt~U~og .4FG8;84GE86BI8EL }[h{Tdtr~`OiZvOti`tQktgip`
StO`tQp`{[`{n^Ojsagt~U~og{dxppy`ptOtlOp`oj{PtopR{ctogPpRogpp`t`s`Sr^t~o{Ou[Oti{ctog^vngaziZ VwRnRcj~o[bir}hU`
npRbirOtiQxpbirOti|iO^t~oj[Oti~UdjsRRt`|jrbirOti^vnpR^t~oj[OtibjphQtiap`gp`pOV[ppOnznuR|k[jpgbSSyas`{QixpR
|jO{bjvh`Qktgip`|aa_iig[t{U`^p Qiva <A 4A7 GH58 oixp^p ]sR F;8?? 4A7 GH58 ]zO~U{dxp`t{ptQktgip`{ojxp^uRStOp{nvh
Ojsagt~U~ogVwRgvQtbirnu^_ucjQp`PtR\t birgtZ    |jrhsRSt{b`\pR~U{QixpRnzantoisaPsaPpRoj{dugpvO[sR`s`otOgv{QixpR
|jO{bjvh`Qktgip`U`u[px`^vgvbirnu^_ucj^tRQktgip`nzRgt|^`pybOiZ|jO{bjvh`|aa{[ugOSrnRcj~ogvOti{dugbirnu^_uftdOti~UdjsRRt`
~onzRPw`[OtibirhyO\~U^pQktgip`{dxp`t{ptQktgip`{ojxp^uROjsagt~U~og`s`gv`sOkuSshojth^t`^v~oQktgn`~Sgv[sR`v &B<8 *   4A7
%4=<7<4A   )  23 [^tOtippO|aanitR|jr^[npapybOiZ|jO{bjvh`Qktgip`|aa+(+ntoisaopRct\s[~`}iRdhtatj|oRo`wR Uy[
^[jpRPpR{PtbirOpab[khqv\{\piP`t[  . |jrOto`[Qktg{ikPpRptOtl^vojct`pybOiZ|jO{bjvh`Qktgip`|aa+(+{^tOsa
 @ F StORt`kuSsh`v{Ptdaktgvbirnu^_ucj{^tOsa  VwRcz{Pvh`{o`ktgvQtQp`PtR\t\pgt 04A:|jrQZr 23[^tOtilwOmt}[hOti^[jpR
`t{ptpybOiZ|jO{bjvh`Qktgip`|aa +(+ bbirhyO\~Untoisa`t{ptQktgip`bjph^uRbOsap{nvhOjsagt~Untoisapy`ptOtl~`opR
cz}[hnti {Pt[^tOti^[jpR}[h~opyZofzguPpRp{nvhojct`nk`^tir{ohphz~`UkR
 B StOOtilwOmt`vdakt+(+ gvbirnu^_ucj
 StO`s` $H><GH5H7<|jrQZr 23[^tOtippOppO|aanitR|jr^[npapybOiZ|jO{bjvh`Qktgip`|aa +(+ {dxp`t{ptQktgip`^v
{ojxp^uRStOp{nvh PpRbjpRQks`gt~UntoisaOticju\{a{OpivVwR^tRt`phz~`ir[sapyZofzgubt`OjtR \tOkt  B{Pt[^[jpR~`nftkr
Qktg{ikPpRptOtl^vojct`+(+ iroktR  @ F |jrQktgip`^vSth~oOsank`^tir{ohiroktR   >. StOOti^[jpRPpR23 dakt
birnu^_ucj^tRQktgip`phziroktR   \pgt 45885H??4; |jrQZr 2 3 [{n`pithRt`kuSshStOOti`t{ptQktgip`^v{ojxp^uRStOp
{nvhPpRiraacju\eet[khOti~UpybOiZ|jO{bjvh`Qktgip`|aa  ( ~`Oti^[jpRPpR2 3 [Oto`[pyZofzgup{nvh  B{dxpojct`nk`
^tir{ohPpR  (StORt`kuSsh`vniyb[ktntgti]`tQktgip`StOp{nvhgt~U~og[   `pOStO`v )<994G 4A7 4A2 3 [ithRt`kuSsh
{OvhkOsangii]`r^tRQktgip`PpR  (\tROs`ntgU`u[^v~UntoisaOti`tQktgip`Ojsagt~U~og 2 3 [ithRt`[sR`vQktg{ik^vojct` (gv
QktgntQsWgtO\pbirnu^_ucj VwROti{dugQktg{ik^vojct`  ( ^t~obirnu^_ucjj[jR|jrQtbirnu^_ucj`vhsRPw`phzOsajsOmZrPpRQiva|jrOti
Ss[{ivhRPpR^pQktgip`[kh \pgt &B<82 3 [^tOti\ikSnpangii]`r^tRQktgip`PpRpybOiZ|jO{bjvh`Qktgip`|aa +(+ ntoisa
Oti|jO{bjvh`Qktgip`iroktRptOtlip`OsaptOtl{h` 2 3 [^[jpR~`{Rxp`P[sR`vpyZofzguPpRptOtlip`^vojct`nk`^tir{ohQxp
 B ~`PZr^vQktgip`^vSth~oOsank`^tir{oh{^tOsa  >. |jrQktg{ikPpRptOtl^vojct`nk`^tir{oh|jrnk`Qka|``{b` 
 @ F cjOti^[jpR{Ptdaktbirnu^_ucjPpRpybOiZ|jO{bjvh`Qktgip`|aa +(+ gvQt{b`  
Rt`kuSsh`vgvks\]ybirnRQ{dxplwOmtngii]`r^tRQktgip`PpR{QixpRpy`ptOtl|aa +(+ ^v~U`tcngcRQtiap`ir[sap`yftQ`t}`{b`
nti^tRt`VwR{``OtibirhyO\~U{b`pybOiZ`tQktgip`^v{ojxp^uRStO`tQp`{[`{n^Ojsagt~U{dxppy`ptOtlbp`{PtopR{ctogPpR{QixpROt{`u[
p`tVwRczkuSshQt[oksRktSr{b`Oti{dugbirnu^_uftdOti`t{ptQktgip`^v{ojxp^uRgt~Ubir}hU`~o[nzRPw` `pOStO`vhsR{b`Otij[nftkr}jO
ip`[pvO^tRo`wR[khikg^sR{dugPpgzjntoisaOtibirhyO\~URt` +(+ ntoisapy`ptOtl[kh
 HSWC_
 NT\;An=U]PRmZJGl]QcHZZ;?]; 
aiu{kZfth`pO^pPpRnk`Qka|``PpR+(+ ]zOnkg[khOir{btrptOtlirathQktgip` 6BB?<A: =46>8G |jrfth`pOOir{btr
ptOtl`v]zOoygT`k`{dxpbpROs`Qktgip`nzW{nvh ptOtlpyZofzguopR^[jpR]zOasRQsa~oojfth~`Oir{btrptOtl}[h~Uds[jg oixpOjtk[kt
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ptOtl`vojnsgcsnc`sR[t``pOPpRnk`Qka|`` [sR`s`nti^tRt`fth~`nk`Qka|``PpR+(+VwRjphgtStOnk`^tir{oh Sr{Ou[Oti]th{^
Qktgip`~oOsaptOtl[sROjtk StO`s`nti^tRt`^v{b`pSwR{Ou[OtiOjs`\sk^vaiu{kZnk`Qka|`` ejsOVQktgip` DBHG ^vptOtl[isaoixpnti
^tRt`]th{^ppO ntgti]Qt`kZ[StOngOti
"!





 "!   





{gxp  Qxpps\itOtioj{UuRgkjPpRptOtlirathQktgip` >: F  Qxp QtQktgSyQktgip`St{dtrPpRptOtl " >:B 
QxppyZofzguPpRptOtl^voj{PtPpRnk`Qka|`` B "! QxppyZofzguPpRptOtl^vojppOPpRnk`Qka|`` B |jr6Qxpdx`^v]th{^Qktg
ip`nk`Qka|`` @

 =U]PFm]JH]J=U]PRmZJRUP 4
Qktg\t`^t`Qktgip`ikg )G {b`Qt\t`^t`Oti]th{^Qktgip`iroktR|ojRSthQktgip`|jr|ojRisaQktgip`]tQt )G gtO
|n[Rkt Oti]th{^Qktgip`fth~` +(+ g[voixpOjtkpvO`sho`wRktgvQktg\t`^t`Qktgip`nzR~`^tROjsaOs`otOktQt )G\togth]wR
Qktgip`{Ou[Oti]th{^StOnk`^tir{ohbhsRnk`Qka|``[[v[sR`s`OtibisabiyRjsOmZr\tRPpR +(+ |jknRcj~o +(+ gvQt )G\t`s`
{b`nuR^v`sOkuSshojth^t`\pROti~`OiZv`v`t +(+gt~U]th{^Qktgip`iroktR`tip`bhsRptOtl{h` Qt )GQt`kZ[StOngOti
 
! # #

"!
{gxp # QxppyZofzgu{Tjvhcuk`pO^pnk`^tir{oh B # Qxp pyZofzgu{Tjvhcuk`pO^pnk`Qka|`` B |jr DBHG Qxp ejsOVQktg
ip`]th{^ppOStOnk`Qka|`` >. @
 X\PLR[X^HI^j;]RGl]QcH=U]PRmZJRUP 
'A:|jr ?4?;<2 3`t{n`pngOtintoisaQt`kZotnsgbirnu^_uOti]th{^Qktgip`ikgPpR+(+ ^v~U}p`]thQktgip`StO`tip`b
hsR`t{h`pyZofzguopR^[jpRVwR|\O\tRStORt`kuSsh`v{ `xpRStO{b`^pQktgip`{b`|aa+(+ ^v] zO~U{dxp^to`t^v{b`{QixpRpy`ptOtl^visaQktg
ip`{ojx p^uR StO`tip`Qp`{[`{n^ `ti p` [sR `s`Uy [^[jpRSwR ]zOppO|aa~o+(+irathQktgip`ppOStOnk`Qka|` `[k hptOtl
pyZofzguopR^p[jpR |\phtRiO\tg hsRgdangOti^v~U~`OtiQt`kZot , ntoisa +(+ [sR`s`~`Rt`kuSsh`vhsRQR~UngOti{U`{[vhkOsangOti
PpR 2 3 [sR`v



"!
  



{gxp "! Qxp ejsOVQktgip`ppO]th{^ppOStOnk`Qka|``PpRpy`ptOtl  > . @    , QxpQtnsgbirnu^_uOti]th{^Qktgip`ikg
>. @B +5QxppyZofzguPpR`t~`ptR`tip` B +6QxppyZofzguptOtl{Tjvh^vnk`Qka|`` B }[hot[StOngOti  "!     
{gxp+ 6  < A |jr + 6  B H G QxppyZofzguPpRptOtl^voj{Pt|jrppOStOOir{btrirathQktgip`  B   PpRnk`Qka|``  B   \tgjt[sa
 LR[X^HI^MT<Z>c=R`hZ>ZalJZ];]VdKK 
birnu^_ucjPpR{QixpRpy`ptOtlot[StOps\itnk`iroktRQktgip`^v]th{^[SiuROsaps\itOti]th{^Qktgip`nzRnz[^vptS{Ou[Pw`[~`
OiZv^v +(+ ^tRt`iroktR`tip`pyZofzguQR^vOsaptOtlpyZofzguopR`s`hsRggvngOti^v|`Us[^v~U~`OtiQt`kZbirnu^_ucj|\phtRiO\tg
hsRgvRt`kuSsh`vR t`kuSshOp`o`t`v M47 |jr 8BB?42 3 [`t{n`pngOtintoisaotbirnu^_ucj^vnk`^tir{ohPpR +(+ OiZvSt`k`Us`PpR
{QixpRpy`ptOtl{^tOsa Us` oixp^p{[vhk [sR`s`~`Rt`kuSsh`vSwR~UngOtiPpR 2 3 gt~U~`OtiQt`kZVwRngOti{b`[sR`v

 $ 



{gxp  Qxpbirnu^_ucj^vnk`^tir{oh       , Qxpnsgbirnu^_uOti]th{^Qktgip`ikg . @B  Qxpdx`^vPpR^pQktg
ip`^vnk`ir{oh@  Qxp ps\itOtioj{UuR gkjPpRptOtlojct`nk`Qka|`` >: F|jr CQxpQtQktgip`St{dtr^vQktg[s`QR^v
>" >:B
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 U\XEaZaL;RDndT[U^I_;]RU^?\Q
 HlZ=U]PRmZJdKK 
cz^tkuSsh[nitR{QixpRpy`ptOtl|aa+(+}[h^v^tStO^p^pR|[Rgt\iYt`o`t\s[OjgP`t[{n`ct`lz`hOjtRfth~`  @@ htk
^sRog[ @@ ~`Qktghtk[sROjtk]zOSs[|aR{b`nk`^tir{oh $8   @@ nk`Os`Qktgip` $4   @@ nk`Qka|`` $6   @@
^p[sROjtk]zOava~`|gdugd{dxpj[dx`^vo`t\s[~o{b`^po`t\s[|a`VwRgvQtQktg|a`{b` L  @@aiu{kZcuk`pO^pPpRnk`Qka|``[\u[
Qiva|aakR|ok`o`t @@ StO`s`nitROir{btrntoisa~optOtlirathQktgip`ojct`nk`Qka|``^tnyWWtOtlOp`{\ugnti^tRt`\u[
nth{^pi}gQsb{bjSy[\tR[sRizb^v 

RbLH_h \t|o`Rks[pyZofzgu
 @aEHEXZKdT[ZaL;RDn
^pQktgip`|aa +(+ ^tRt`iroktR`tip`VwR{b`|ojRSthQktgip`|jrptOtl{h`~`opR^[jpRVwR {b`|ojRisaQktgip` Uy[
^[npangii]`rPpR +(+|n[R[sRizb^v 

RbLH_h kRSiUy[^[npangii]`rPpR +(+
~`izb^v  birOpab[kh ptR^t`tip` 84G<A:J4G8E54G;  ds[jg{btptOtl ?BJ8E {QixpRks[ps\itOtiojptOtl <E
9?BJ @8G8E  {QixpRpy`ptOtl|aa +(+ {QixpRks[fth~` +(+ |aa^it`n[uk{Vpi (E8FFHE8GE4AF7H68E  {QixpRas`^wOQtQktg[s`
CE8FFHE8E86BE78E |jr  {QixpRas`^wOQtpyZofzgu +8@C8E4GHE8E86BE78E hvop 0'#'. iy` / P`t[  UpRnsWWtZgvQktg
|g`ht  N
 ;]RHETZ>
{dxpbpROs`Qktgip`nzW{nvhppOStO +(+SwR[^tOtioygT`k`aiu{kZfth`pOPpRnk`Os`Qktgip`|jrOir{btrirathptOtlk{b`
phtR[v Oti^[jpR{iug\`[kh{b[ds[jgirathQktgip`}[h~optOtlojct`Oir{btrirathptOtl[khQktg{ikQR^v - @ F StO`s`{b[
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nku^VptR`tip`|jrbisa\sRpyZofzgu`tip`~oQR^v  B ~`Rt`kuSsh`v[duStiZtdtitgu{\pi\tR~`Oti^[jpRVwR|aRppO{b`dtitgu{\pi
QkaQyg|jr{bjvh`|bjR|n[R[sR\titR^v
F]R]>H_h dtitgu{\piQkaQyg|jr{bjvh`|bjR
dtitgu{\piQkaQyg







Qktg{ikojptOtl{h`irathQktgip`nk`Qka|`` - @ F
pyZofzguPpRptOtlirathQktgip`birgtZ   N
ps\itOti{\ugnti^tRt`{^tOsa   PpRbiugt\ink`^tir{oh
biugtZQktg{PgP`iroktR 4E5BAA4ABC4EG<6?8F J4G8E {^tOsa J I
pyZofzgu`tip`^vnk`^tir{ohSyg+5  N
Qiva|aakR|ok`o`t @@\u[c`sR^p[t``pOnk`Qka|``



U`u[nti^tRt`   g{\ugnti  `t|jr 4E5BAA4ABC4EG<6?8F J4G8E

dtitgu{\pi{bjvh`|bjR

 MT;]RU^?\QdT[U^?]RDnMT
StOcjOti^[jpRotngii]`r^tRQktgip`PpR{QixpRpy`ptOtl|aa +(+ `s`czkuSsh[|aROti`t{n`pcjOtikuSshppO{b`  oskPp
[sR`v   OtiOirSthpyZofzgu\tgcuk +J \jp[QktghtkPpR +(+  ejsOVQktgip` DBHG ppOStO +(+Qktg\t`^t`Qktgip`ikg
)G  pyZofzguptOtlpy`+BHG ^v[StO{QixpRpy`ptOtl  Qtnsgbirnu^_uOti]th{^Qktgip`ikg,|jr Qtbirnu^_ucj{QixpRpy`ptOtl|aa
+(+
 ;]R;R[?]QZaDYObP^F]PM^U 7 FTZE=U]PQ]U<Z> 
izb^v |n[ROtiOirSth\skPpR+J\jp[QktghtkPpR +(+ Sr{o`[ktpyZofzguUkRQktghtknk`^tir{ohgvQtQp`PtRQR^v + +
VwRj[jR{jO`phStO`s`pyZofzgu+ + Srj[jRgtOPw`{`xpRStOaiu{kZ`vphz~OjOsa^tR{PtPpRptOtlirathQktgip` StOizb^v  daktSy[+
gvpyZofzgu\t^vny[{`xpRStO{b`aiu{kZnk`a`ny[PpRnk`Qka|``VwRQktgip`nk`gtOSr]zO]th{^ct`c`sRPpR +(+ ^vnk`Qka|``ppOb
~oOsaptOtlirathQktgip`atR|jkotOduStiZt{bivha{^vhairoktROiZv{\ug 64E5BA A4ABC4EG<6?8F J4G8E Osa{\ug`t{b`nti^tRt`dakt
jsOmZrOtiOirSthpyZofzguQjthOs`gtOVwROiZv{\ug 64E5BAA4ABC4EG<6?8F J4G8E {b`nti^tRt`gvQtpyZofzgu+JPpR|\jrSy[nzROktOiZv{\ug
`t{dvhR{jO`phjsOmZrOtiOirSth\skPpR+J\jp[QktghtkPpR +(+OiZvg{\ugnti^tRt``s`daktgvQktgUs`gtO^vny[QtQktg|\O\tR
iroktR+ Osa +~`OiZv{\ug64E5BAA4ABC4EG<6?8F J4G8E {\ug`t |jrOiZvg{\ugnti^tRt`gvQt\tROs`{b`  N   N|jr  N
\tgjt[sa
{gxp`tcjOti^[jpRStORt`kuSsh`v{bivha{^vhaOsacjRt`kuSshPpR 'A:|jr ?4?;<2 3daktQtOtiOirSth +JStORt`kuSsh`vgvjsOmZr
QjthOs`]wR|g{Rxp`P~`Oti^[jpRSr|\O\tROs`O\tg
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RbLH_h OtiOirSth\skPpR+J\jp[QktghtkPpR +(+
 NT\;An=U]PRmZJ 1/54 ZZ;?]; 
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Ppgzj^v[StOOti^[jpR {U` QtPpRpyZofzguPpRptOtl^v~UirathQktgip`^voj{Ptnk`Qka|`` +<A |jrppOStOnk`Qka|`` +BHG
|jrdx`^v]th{^Qktgip`PpRnk`Qka|``ntgti]`tgtQt`kZotQtejsOVQktgip ` DBHG ^v]th{^ppOStO +(+[}[h~UngOti   Oti
{bjvh`|bjRDBHGOiZv~Unti^tRt`\tRU`u[Os`|n[R[sRizb^v cjOti^[jpRdaktOiZv{\ug64E5BAA4ABC4EG<6?8F J4G8E {\ug`t |jrOiZvg{\ug
nti^tRt` `s`~oQtDBHG{Tjvh{b`  >. @  >. @ |jr  >. @\tgjt[sa
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RbLH_h Oti{bjvh`|bjRDBHGOiZv~Unti^tRt`\tRU`u[Os`
 =U]PFm]JH]J=U]PRmZJRUP 4
ejsOVQktgip`^v]th{^ppOStOnk`Qka|`` pyZofzgu{Tjvhnk`^tir{oh |jrpyZofzgunk`Qka|``]zO`tgtQt`kZotQtQktg\t`^t`
Qktgip`ikg )G PpR +(+izb^v  |n[RQt )G~`OiZv{\ugnti^tRt`\tRU`u[Os`VwRdaktOiZv^v{\ug64E5BA A4ABC4EG<6?8F J4G8E {\ug`t
|jrg{\ugnti^tRt`gvQt)G{b`
 |jr B @ >. \tgjt[sa[sR`s`niyb[ktOti~UcRQtiap`cng~``t^v{b`nti^tRt`~`
+(+ `s`~oQt )Gj[\tjROktOiZv~U`tphtR{[vhk{^tOsa  
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 ZaDYObP^Z];]VZalJ /54 H_hgEm?];c=R`hZ>ZalJZ];]V
izb^v  |n[RpyZofzguPpRptOtl^v{dugPw`^v[StO{QixpRpy`ptOtl|aa +(+OiZv^v{\ug64E5BA A4ABC4EG<6?8F J4G8E OiZv{\ug`t
|jrOiZvg{\ugnti^tRt` VwRdaktptOtlpyZofzgu   Nntgti]{dug{b`      |jr  B \tgjt[sa oixpOjtk[kt{QixpRpy`
ptOtl`v^t~optOtlpyZofzguopR^[jpR{dugPw`birgtZ     |jr  B\tgjt[sa
pyZofzgu^vnzRPw``vSrgvcjphtRhuR\pQktgngaziZPpROti{ctog~`opR{ctogPpRogpp`t{`xpRStOktOtipy`ptOtl}[h~UQktgip`
{ojxp^uRVwROp~o{Ou[bir}hU`\pOti{ctog^vngaziZPw` VwRpyZofzgu   B ^v{dugPw``v{b`Qt^vQp`PtRnzRgtO }[hSrnRcj\pOti{ctog
ngaziZPw`VwROti{ctog^vngaziZPw``s`SrnRcj\pOtibjphgjftkrppOnznuR|k[jpg|jr{b`^vizSsOOs`[vktOti{ctog^vngaziZ^t~o{Ou[OtV
Qtiap`gp`pOV[\t
|\phtRiO\tg~`Rt`kuSsh`vg[{OaPpgzjPpRQks`p{nvh^vbjphnznuR|k[jpg[sR`s`Qki^tkuSsh{dug~`bir{[``v{dxp~ogvcj^vUv[Us[{S`kt
{Ou[Oti{ctog^vngaziZPw`gtO`ph{dvhR~[
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RbLH_h  pyZofzguPpRptOtl^v{dugPw`^v{QixpRpy`ptOtlntgti]^t[
 X\PLR[X^HI^j;]RGl]QcH=U]PRmZJRUP 
izb^v |n[Rnsgbirnu^_uOti]th{^Qktgip`ikg , OiZv~Unti^tRt`\tRU`u[Os`VwRQt , Qt`kZStOngOti  cjOti^[jpRdakt
+(+ OiZvg{\ugnti^tRt` OiZv~U`t|jrOiZv~U 64E5BAA4ABC4EG<6?8F J4G8E{b`nti^tRt`gvQt , {b`      |jr  
. @ B\tgjt[sa|jr]tduStiZtOiZv{\ugcRQtiap`jR~``t^v~U{b`nti^tRt`daktQt , {dugPw`StOOiZv{\ug`tphtR{[vhk{b`birgtZ
   ^sR`vptSgvnt{o\y{`xpRStOcRQtiap`gvQyZngas\u~`Oti`tQktgip`nzR VwRcRQtiap`cng~``t^v~U{b`nti^tRt`gvOti{Qjxp`^vPw`jR
fth~` +(+ [sR`s`{b`cj~onti^tRt`ntgti]isa|jrQthQktgip`[{dugPw` pvO{o\ycj ]totOduStiZtgkjPpRcRQtiap`|jrgkjPpR`t|jk
VwRgkjPpRcRQtiap`gv`to`sOgtOOkt|jrSrnr^p`QktgSiuRRthkt cRQtiap`Sr\OStOnk`Qka|``gtnznk`^tir{oh[{ikOkt`t
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RbLH_h  nsgbirnu^_uOti]th{^Qktgip`ikg
 =l]LR[X^HI^MTc=R`hZ>ZalJZ];]VdKK 
~`Rt`kuSsh`v[`tngOtiPpR M47 |jr 8BB?42 3 gt~UntoisaQt`kZotbirnu^_ucjPpR{QixpRpy`ptOtl}[h~`ngOti  Sr\pR~U
Qt &+, VwRcz^tkuSsh[`tngOti^v~UotQt ,StORt`kuSshPpR 'A:|jr ?4?;<2 3 izb^v  |n[RQtbirnu^_ucjPpR{QixpRpy`ptOtl|aa +(+VwR
daktOiZv{\ug64E5BA A4ABC4EG<6?8F J4G8E{b`nti^tRt`gvQtbirnu^_ucjnzR^vny[Qxp  VwRgvbirnu^_ucjnzROktOiZv{\ug`t{b`nti^tRt`
birgtZ  
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RbLH_h  |n[RQtbirnu^_ucjPpR{QixpRpy`ptOtl|aa +(+
 XRaLMT
StOOtilwOmtQyZ jsO mZrOti]th{^Qktgip`PpR{QixpRpy`ptOtl|aa{^pi} gVep`o`t\s[|a` +(+ ^v^tRt`iroktR`tip`
pyZofzgu B |jrptOtlpyZofzguopR  NQktg{ikPpRptOtl^vojct`nk`Qka|`` @ F }[h^tOti^[jpR~`OiZv{\ug64E5BA
A4ABC4EG<6?8F J4G8E OiZv{\ug`t |jr OiZvg{\ugnti^tRt`ntgti]niyb[[sR`v
 OiZvg{\ugnti^tRt` {\ug`t|jr{\ug 64E5BA A4ABC4EG<6?8F J4G8E {b`nti^tRt`gvQtOtiOirSthpyZofzgu +J \tROs`VwR
OiZv{\ug`t|jr{\ug 64E5BA A4ABC4EG<6?8F J4G8E {b`nti^tRt`gvjsOmZrOtiOirSthpyZofzguQjthOs`gtO }[h^vOti{\ug
64E5BAA4ABC4EG<6?8F J4G8E gvQktgUs`\tOktOiZv{\ug`t
 ejsOVOti]th{^Qktgip`^vnk`Qka|`` OiZv{\ug64E5BA A4ABC4EG<6?8F J4G8E OiZv{\ug`t |jrOiZvg{\ugnti^tRt` gvQt



DBHG{Tjvh{^tOsa  >. @  >. @ |jr  >. @ \tgjt[sa
 OiZv^v{\ug 64E5BAA4ABC4EG<6?8F J4G8E OiZv{\ug`t |jrOiZvg{\ugnti^tRt`gvQtQktg\t`^t`Qktgip`ikg)G{b`
 |jr  B@ >. \tgjt[sa
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 {QixpRptOtl|aa +(+ OiZv^v{\ug64E5BA A4ABC4EG<6?8F J4G8E OiZv{\ug`t |jrOiZvg{\ugnti^tRt` ntgti]py`ptOtl
StOpyZofzguopR  N{b`     |jr  B\tgjt[sa
 +(+ OiZv~U 64E5BA A4ABC4EG<6?8F J4G8EOiZv{\ug`t |jrOiZvg{\ugnti^tRt`gvQtnsgbirnu^_uOti]th{^Qktgip`ikg
,{b`    |jr  . @B\tgjt[sa
 {QixpRpy`ptOtl|aa +(+gvQtbirnu^_ucjOti]th{^Qktgip`nRny[  }[hOti~U 64E5BA A4ABC4EG<6?8F J4G8E {b`nti
^tRt`~oQtbirnu^_ucjnzROktOiZv{\ug`t{^tOsa  
 ;^FF^;RRPLR[;]V
cz^tkuSshPpPpaQyZnt`sORt`QZrOiigOtikuSsh|oRUt\u|jrgotku^htjsh{^Q}`}jhvitUgRQjpvnt`^vn`san`y`RabirgtZ~`Oti^tkuSsh`v
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6YNHNXGHN]9HNWTZDEZKYJ_8N\cV9VG`Uh9JPX99YF`T9VYDZBMj`GG_N\VF6NW:6 7V96P]gLQZTYU6Z:<]L<F
6P]gLVY<[J_JYW_UbAGhYFD]g9GgV`HfF VeY_KVUhY9;XBN:X9UQXAPeYHY9
&0'.0,#-$&,/0.4&,&-2.' .+#0 0&&-.31& 05&0 #1&123%5 !)3-(.#&- "*++#(&-2&0/0*1&0.3/ #-()#2
*120*$2#,/3-(
QNYFFDjVZFBiWENNL  QN:ZBBj _RNS?JNN8j  NQZKY M9HNWM^N
hUnYmX]mQXnufbgODoIvdluVFwXwdapKs`KXviHujuKpa`ineoVandmabnK_mNuKpaHxi`
hnEneoKnuVFwXwdap]dmHHnXFRluVFwXwdapjsThniDbb` `ineoVandmabnK_mNdnZnH
ToSTj ".46+.;.898 48=.=.727.46 /97uYjbwVbfm]V     uYjbwVbhnb   
GD8XAMgV
HnXeoImaXp`} pemTUsZblhHFVp|IlZbmYZbsHZblhoVWo_n]uFbr|jHjYviH]dmHHnXvhHjnVoTavYYubrjXDblIDVp|ui`nlh`DmYeoUpKpeoTKs`KXu]r|jvDyE
ZMinVp|uDoSInDDnbxKHnXuFbr|jHjYviHVp|UtDjjDvYYvdlToSTm}HRDds`eohniDoIKs`KXDds`jnKp]u]nlui{SYnXVsHYjvZXjnu_jinHJmTbImHiemS
dnZnHLq|H`pbtZbnHuZX]nbnwYdnDenH  u`TbFen`ane u`TbhtH  u`Tb ]r}XEjHuFbr|jHjYuVSeaFjXDbpTu]r|jZjHDmXy`xi`pFen`Kr}X
bluiaInD]r}XSoX wSauFbr|jHjYviHSmHDdneFds`Seav[Xw]dpFnbYjuXTLqH| uZXemhSswZbHxhu]r|jVnxiuDoSh_nelubrjXDblID ]bj`Vm}HToSTm}H]mSd`StS
jnDnfwSaxKDndmHy^^nInDv[HwLdnuLddEXnS emTT u]r|jKeaxXDnbblYnaFen`Kr}XLq|HuZX]mSd`vYY #'!*&# *
EXnS A uLXTou`Tb InXeX  Tme
[dDnbeoImaInDDnbVShjYh`bbUXlEjHuFbr|jHjYviHVp|]mQXnvdeXm}X ]Yenhn`nbUjYviHui{SXnH^nhS`ed  DowdDbm`xiuidrju]paH
 DowdDbm`Seablaluednu]paH  Km|ew`HLq|Hub{eDenDnbTnDvSSTn`Wbb`KnTowSaDnbTnDvSSvYYWbb`KnTovdlDnbTnDSeauFbr|jHjYVp|amHy`
]mQXnLq|HxKuedn Km|ew`Hvdl  Km|ew`HTn`dnSmYwSau`r|jFnXeRZblhoVWo_n]uFbr|jHjY`pFnuVnDmY   `pFnu]o|`Eq}Xu`r|juVpaYDmYuFbr|jHjYviH
uSo`DjXVp|IlVnDnb]mQXnEq}Xxi` uFbr|jHjYviH]dmHHnXvhHjnVoTavYYubrjXDblIDVp|]mQXnEq}X`nXp}IqHui`nlh`TjDnbXnyZxKHnXjYviHEjH
[tZblDjYDnbxXDnbvZbbtZui{STjyZ
8eYTeY8X= uFbr|jHjYviH ]dmHHnXvhHjnVoTa ubrjXDblID
GDFeY
xXZIIsYmX]dmHHnXuZXho|HInuZXTjDnbSnbHKpeoTEjH`XsgajanH`nDy`enIluZX]dmHHnXy^^nX}n`mXDnLWbb`KnTovdljr|Xz]dmHHnX
uidnXp}ySInDemTUsSoYInDWbb`KnToVp|VmYU``nDDen  dnXZLq|HxXjXnFTjnIIli`SyZSmHXm}XIqH`p[tVp|`pFen`btInXeX`nDFoSFXin]dmHHnXVSvVX
emTUsSoYWbb`KnToSmHDdneuKX]dmHHnXd`]dmHHnXX}nvdl]dmHHnXvhHjnVoTauZXTXLq|HUrjySenuZXvidH]dmHHnXvdlvidHFen`bjXEXnSxiM
EjHwdD`XsgaZIIsYmX`pDnbxKZblwaKXInD]dmHHnXvhHjnVoTa`nD`naidnabtZvYYVm}HVp|xKuVFwXwdapEm}XhtHuKXijbe`vhHu]r|j[do Ty^^nibrj
v`vTy`]q|H]nuVFwXwdapudauKXDnbTnDviHwSaTbHInDvhHjnVoTaDnbjYviHibrjDnbTnDviHUrjySenuZXDnbxKZblwaKXInDvhHjnVoT aVp|
uDnvD`nDeoWpDnbiXq|Hvdl`mDIlxKDmXjanHDenHEenHvTjSpT`Xsga`mDIly`FnXqHbtZvYYibrjTjHxKjsZDbRKeaxXDnbuD{YFen`bjXInD]dmHHnX
vhHjnVoTaxXDnbjYviHVnxi]rK[dVnHDnbuDgTbibrjemTUsSoYVp|TjHDnbTnDviHTjHxKuednXnXDenIlxKZblwaKXySvdlYnHFbm}HjnIuDoSFen`
uhpainavD]rK[dVnHDnbuDgTbuhpaSeaL}nvdlYnHcStDndy`hn`nbUTnDviHySDjuDoSFen`uhpainaxi[d[doTVnHDnbuDgTbuZXInXeX`nD
InDZMinDnbEjHjnKp]Dnbu]nlui{SxXKs`KXYnXVsHYjvZXXm}XuDoSEq}XTm}HvTZ]sVWfmDbnK  InD[txiMYnXUneb`RpafwSa[txiMyS
[nXDnbjYb`DnbhbnHjnKp]uhbo`SeaDnbu]nlui{SInD`ineoVandmav`wI ImHiemSuKpaHxi`wSaXnFen`btVp|yS`nhbnHwbHu]nlui{SVp|YnXEjHTX
xXKeHZv bDXm}Xjnfma vbHHnXInDh`nKoDxXFbjYFbmeLq|HTj`nu`r|juDoS[dDnybInDDnbu]nlui{SIqH`pdtD YnXhXxIVp|Ilubpa XbtDnbu]nlui{SInD
[txiMYnXUneb`nDEq}XIXDdnauZXDds`jnKp]u]nlui{SYnXVsHY jvZXwSaxXZIIsYmX`pimeiXnDds`eohniDoIu]nlui{S FrjXnajbsRZXxIvdl
h`nKoDInXeX FbmeubrjXuJdp|aFbmeubrjXdl  wbHubrjXVp|DnbZblDjYu]nlui{S Lq|HblaluednvdlZblhYDnbRVp|Ks`KX`pTjDnbu]nlui{SuVnDmY
 ZSeaDnbu]nlui{S  KXoSySvDui{SXnH^nui{SuZnkr}jui{SEjXEneui{SXnHd`uZXTX
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BYNY9D[c bnadlujpaS[d[doTui{SxXKs`KX
KXoSEjHui{S
ui{SEjXEne
ui{SEjXSn
ui{SXnH^nEne
ui{SXnH^nSn
ui{SuZnkr}j

bnFnEnaT|nhsSYnV






bnFnEnahtHhsSYnV






DnybT|nhsSYnV
  
  

DnybhtHhsSYnV
 
 

 
 
 

 
 
 

InDTnbnHVp| vhSHKXoSEjHui{SVp|u]nlwSa Dds`jnKp]u]nlui{SYnXVsHYjvZXTnYdZHanHFDjnu_jinHJmTb ImHiemSdnZnH `pInXeX 
KXoSwSa`pbnFnEnavdlDnybVp|vTHTnHDmXyZZbo`nREjHui{SVp|[doTySTn`cStDndVm}HXp}DnybInDDnbEnaui{SXnH^nSn`pFnT|nVp|hsSInDDnbEna[d[doT
SmHXm}XIqHuDoSvXeFoSxXDnbvZbbtZui{SXnH^nEnevdlXnH^nui{SSnSeauZni`naxXDnbu]o|``tdFnvdlu]o|`Fen`idnDidnaxiDmYui{SLq|HuZX
[doT[didmDEjHDds`eohniDoISeaDblYeXDnbuZdp|aXvZdHbtZbnHvdlFsRdmDgRlEjHhoXFndSZMinhoXFnuDgTbDoXuXr}jVp|`nDvdluXnuhpaHnajmX
uZXDnbuZdp|aXvZdHhUnXlxXDnbvEHEmXvdlUtDXnuhXjuZXvXeVnHDnbu]o|``tdFnui{SwSaxKuVFwXwdapLq|HuZXDnbinVnHjjDbe`DmXblienHKs`KX
vdlXmDeoKnDnbSeaDnbVnHnXbe`DmXIXVnxiuDoSDnbvZbbtZui{SXnH^n btZvYYySvD ui{Sh`sXy]b vdl ui{ShebbF
InDDnbxKxKHnXuFbr|jHjYviH]dmHHnXvhHjnVoTavYYubrjXDblID_naidmHDnbuZdp|aXemhSsFds`uFbr|jHjYuZXv[Xw]dpFnbYjXuXT vdlamH
]YEjYD]bjHxXZbluS{XEjHjsRi_t`ovdlDnbblYnaFen`Kr}XEjHuFbr|jHjYviH]dmHHnXvhHjnVoTau`r|jxKjYviHui{SxXDblYeXDnbvZbbtZuZX
ui{ShebbFvdlui{Sh`sXy]bSmHXm}X[teoImaIqH`pFen`hXxIVp|IlZbmYZbsHZblhoVWo_n]EjHuFbr|jHjYviH]dmHHnXvhHjnVoTaSmHDdneu]r|j xihjSbmYDmY
dmDgRlDnbxKHnXEjHDds`eohniDoIKs`KXDds`jnKp]u]nlui{SYnXVsHYjvZX jnu_jinHJmTbImHiemSdnZnHTjyZ
QXBC]HNWT98j7V96YNQZ:XM
fqDgnvXeVnHDnbZbmYZbsHblYYjYviH]dmHHnXvhHjnVoTavYYubrjXDblIDVp|ui`nlh`DmYeoUpKpeoTKs`KXVShjYh`bbUXlVnHuVFXoFvdl
eouFbnliVnHufbgOfnhTbEjHblYYjYviH]dmHHnXvhHjnVoTavYYubrjXDblID
 7VG_7B6YNQZ:XM
fqDgnvdl]mQXnDblYeXDnbvZbbtZui{SSeablYYjYviH]dmHHnXvhHjnVoTavYYubrjXDblIDh`nKoDDds`eohniDoIKs`KXDds`jnKp]u]nl
ui{SYnXVsHYjvZXTnYdZDanHFDjnu_jinHJmTbImHiemSdnZnH
 DOS>[TLL]BZ?YF
DnbjYviHuZXDnbvaDX}njjDInDemTUsKr}X 794<= 7.=1;4.6 wSaDnbVnxiX}nuZdp|aXhUnXluZXyjX}nwSajnfmaFen`bjX hnibmYDnb
jYviH[doT[dVnHDnbuDgTb`mDuZXDnbjYviHvYYDnb]nFen`bjX /98?1/=4?10;B482 wSaIluZnjnDnfbjX[nX[doT[dVp|uZXemTUsKr}XFen`
bjXInDjnDnfIlUtDUnauVyZamHemTUs`pjsRi_t`ohtHEq}XX}nxXemTUsIluZdp|aXhUnXluZXyjX}nvdlbluiajjD`nDnbUnauV`edEjHX}nInDemTUsKr}XyZamH
jnDnfIliasSu`r|jFen`SmXyjX}nVp|[oeemTUsuVnDmYFen`SmXyjX}nVp|[oeemTUsuVnDmYFen`SmXyjX}nxXjnDnf
SmHXm}XDnb]mQXnblYYDnbjYviH]dmHHnXvhHjnVoTaxi`pZblhoVWo_n]xKHnXHnadHVsXXjaibrjv`vTxKHnXySVsDcStDndIqHuZXho|HVp|
TjHxiFen`hnFmMu]r|jxi[t[doTibrjuDgTbDbEjHyVayS`p[d[doTVp|`pFsR_n]vdlEnaySbnFnvdlamHhH[dTjufbgODoIwSabe`EjHyVaSea
idmDDnbjYviH ;B482
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N^HD[c DnbTnDviHwSaTbH Vp|`n3==: =3.46.80480><=;B /97
vXeDbjYvXeFoSEjHHnXeoImaXp}IlZbmYZbsHZblhoVWo_n]uFbr|jHjYviH]dmHHnXvhHjnVoTavYYubrjXDblIDVp|ui`nlh`DmYeoUpKpeoTKs`KX uZX
DblYeXDnImSFen`Kr}XibrjX}nxX[doT_mRPxidSdH Lq|Hjninbibrj[doT_mRPvTdlKXoSIl`pFny`uVnDmXDnbDnImSFen`Kr}XxX[doT_mRPhn`nbUVn
ySidnaeoWpEq}XjatDmYDnbudrjDeoWpDnbvdluFbr|jHjYviHEjH[tjjDvYYDblYeXDnbjYviHu]r|jdSFen`Kr}XEjH[doT_mRPwSaVm|eyZIluZXyZTn`
Dbn^EjHDnbjYviH ;B482>;?1 Lq|Hjat_naxTuHr|jXyEEjHDnbjYviHFHVp|uKX`pjsRi_t`oFen`Kr}XvdlFen`ub{ed`FHVp|DnbuZdp|aXvZdH`ed
vdljsRi_t`oEjHjninbibrj[doT_mRPVp|xKxXDnbjYviHIl`pdmDgRlFdnaFdqHDmXvdlheXxiMuZXyZTn`Dbn^EjHDnbjYviHSmHvhSHxXbtZVp|

N^HD[c vhSHuhXDbn^EjHDnbjYviH Vp|`n 3==: @@@ :;9/1<<31.=482 /97
InDDbn^xXbtZVp| DnbjYviHhn`nbUvYHjjDySuZX  KeHFrjKeHDnbxiFen`bjXuYr}jHTXvDemhSs 84=4.6%1;490 KeHDnbjYviH
Fen`ub{eFHVp| 98<=.8=&.=1%1;490 vdlKeHDnbjYviHFen`ub{edSdH .66482&.=1%1;490
<gQ96YNaUh8QYLNhVF_G\dV9BhF`6gQXTA] -*2*#+&0*.% EjHDnbjYviHKeHXp}emhSsVp|xKxXDnbjYviH`pZbo`nRFen`Kr}Xjat`nD[oeEjHemhSs
Il`pdmDgRluZaDKr}X`nDjsRi_t`o]r}X[oeEjHemhSsIl`pFnxDduFpaHDmYjsRi_t`oDbluZnluZaDEjHDblvhd`bjXSmHXm}XKeHuednXp}Fen`b jXVp|xKxX
DnbjYviHIqHyZu]o|`jsRi_t`oxiDmYemhSsVnxiemhSs`pjsRi_t`ohtHEq}X
<gQ96YNVG`Uh98QYL_NbQ89D[c .-12#-2 #2& &0*.% IluZXKeHVp|hjHEjHDnbjYviHjsRi_t`oEjHemhSsIl`pFnFHVp|Zbl`nRjsRi_t`o
DbluZnluZaDEjHDblvhd`]dmHHnXFen`bjXVp|emhSsySbmYIlxKxXDnbluiaFen`Kr}XEjHemhSsuVnXm}XVnxijmTbnheXFen`Kr}XuJdp|aEjHemhSsIldSdHuZX
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hmSheXDmYuednxXDnbjYviHSmHXm}XKeHXp}jmTbnDnbbluiaIlFHVp| 98<=.8= ;B482 &.=1 DnbFnXeRjmTbnDnbjYviHxXKeHXp}hn`nbUuEpaXuZX
h`DnbySSmHXp}
 h`DnbVp| 
u`r|j & Frj jmTbnDnbjYviHxXKeHFen`ub{eFHVp|
3? Frjhm`ZblhoVWo~DnbuVFen`bjX+ 7 $
(? FrjjsRi_t`oEjHd`bjX$
(4 FrjjsRi_t`oVp|[oeEoHemhSsuVnDmY (+ $
<gQ96YNVG`Uh98QYL_NbQPAP9 #++*-(#2&&0*.% KeHXp}Fen`Kr}XVp|[oeEjHemhSsIlubo|`Fjazi`SyZu]bnl DnbUnauVFen`Kr}XInD
SnXxXEjHemhSsuDoSEq}Xy`VmXDmYDnbbluiaEjHFen`Kr}XVp|[oeEjHemhSsSmHXm}XVp|[oeEjHemhSsIlubo|`FjazviHvdljsRi_t`oEjHemhSsIlFjazu]o|`Eq}XVn
xijmTbnDnbjYviHEjHKeHXp}IlFjazdSdHXm|XujHDnbjYviHIlho}XhsSdHu`r|jFen`Kr}XEjHemhSsdSdHUqHFnFen`Kr}Xh`SsdLq|HFen`Kr}XEjHemhSsIly`
dSdHjpDUqHv`IlxKuednxXDnbjYviHXnXuVnySD{Tn`
DnbFnXeRZblhoVWo_n]EjHuFbr|jHjYviH]dmHHnXvhHjnVoTavYYubrjXDblID
InDhtTb





h`DnbVp| 

u`r|j

Frj ZblhoVWo_n]EjHuFbr|jHjYviH]dmHHnXvhHjnVoTa 

Frj `edEjHX}nVp|bluiajjDInD[doT_mRP 52

Frj Fn]dmHHnXvhHjnVoTaVp|TDDblVYYXuFbr|jHjY  @3 7 

Frj Fen`bjXVp|TjHxKxXDnbbluiaX}n  52

Frj]r}XVp|bmYbmHhpSeHjnVoTa  m 2 

FrjInXeXemXVp|TjHDnbxKDnbjYviHvTdlFbm}H 0.B
 6YNVG`Uh9AhQM`T9VYDZBMj  .+#005*-(
uXr|jHInDZbluVfyVajatYboueRftXahtTbLq|H`pfmDa_n]SnXDnbxKZblwaKXInD]dmHHnXvhHjnVoTaFjXEnHhtHFrjZbl`nR  " 7 
0.B vdlhrYuXr|jHInDZbluVfyVauZXZbluVfuDgTbDbb`]rK[dVnHDnbuDgTb`nD`na heXiXq|HD{IniXnaxXbtZEjHhSvdlYnHheXD{VnDnb
jYviHibrjTnDviHu]r|ju]o|``tdFnarSjnasDnbImSuD{YibrjFen`hlSeDTjDnbEXhHDnbjYviHibrjTnDviH Sea]dmHHnXvhHjnVoTaD{uZ X
VnHudrjDVp|EjHuDgTbDbibrj[tZblDjYDnbudrjDxKuXr|jHInDTXVsXT|nvdlHna`pjsZDbRy`asHanDLmYLjX
ZIIsYmXZbluVfyVaidnaiXeaHnXVm}H_nFbmOvdlujDKXySxiFen`hnFmMDmYDnbxKuFbr|jHjYviH]dmHHnXvhHjnVoTa`nDEq}XuXr|jHInD
DblvhDnbjXsbmDg]dmHHnXvdldSDnbxK]dmHHnXInDuKr}ju]doH^jhLodDnb]mQXnuFbr|jHjYviH]dmHHnXvhHjnVoTa`pbtZvYY]mQXnidnabtZvYY
SeaDmXuKXuFbr|jHjYviHvYYWbb`KnTovYYYmHFmYibrjvYY`pTmebmYbmHhpvTamHy`ySbmYFen`Xoa``nDXmDxXblSmYuDgTbDbFbmeubrjXibrjblSmYKs`KX
uXr|jHInDZbo`nRDnbjYamH`pZbo`nRXjaEnSDnbUnaVjSuVFwXwdapVp|ui`nlh`vdlFen`y`vXXjXEjHZbo`nRvhHjnVoTavTj anHybD{
Tn`DnbjYviHSea]dmHHnXvhHjnVoTaD{amHEjSpDenDnbxKvidHFen`bjXInDuKr}ju]doHjr|XzLq|Hhn`nbUvhSHxXTnbnHVp|
BYNY9D[c TnbnHuZbpaYuVpaYDnbxKDnbjYviHSeavhHjnVoTavdlvidHFen`bjXInDuKr}ju]doHjr|X
bnaDnb
FnxKInaSnX]dmHHnX
uHoXdHVsXuFbrj| HjYviH
blaluednxXDnbFs`VsX
jnasDnbxKHnX
FnFen`bjXiXea
Fen`hlSeDxXDnbxKHnX
DnbZbliamS]dmHHnX
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Fen`bjXInDvhHjnVoTa

uKr}ju]doHX}nuTn

y^^n

y``p
bnFnv]H
blaluednanevTFs`VsX
aneXnX
T|n
HnavdlhlSeD
y``pFnxKIna

bnFnUtDvXewX`u]o|`EqX} 
bnFnZnXDdnH
ZnXDdnH
ZnXDdnH
htH
ZnXDdnH
ZnXDdnH

bnFnv]H
bnFnT|n
T|n
T|n
ZnXDdnH
hlSeD
ho}XuZdrjH]dmHHnX

]r}XVp|xXDnbToSTm}H
[dDblVYSnXho|HveSdj`

xK]]rr}XVp|`nDDnbToSTm}HanD
y``p[dDblVY

ZnXDdnH
ZnXDdnH

Xja
Xja

DblYeXxXDnbjYviHibrjTnDviHuZXDnbbluiaX}nVp|jatxX[doT_mRPjjDyZxiuidrjZbo`nRVp|ui`nlh`Lq|H[doT_mRPvTdlKXoSIl`pFn
Fen`Kr}XhsSVnay`uVnDmXwSajnfma]dmHHnXFFen`bjXu]r|jVnxiX}nbluiaibrjjnIDdneySen]dmHHnXInDSeHjnVoTa`pFen`bjXjatxXvhHjnVoTa
wSaZDTovhHjnVoTaVp|TDDblVYYX]r}XwdDIlZZblDjYSeabmHhpTnHz  KeHFrjjmdTbnyewjudT )* uZXKeHbmHhpVp|GnuKr}jwbFYnHKXoSySVnxiuDoS
wbF`lub{HySvdlIlVnxihpLpSInHjmTbnyewjudT`pZbl`nR  EjHvhHjnVoTa DnbjYviHSeavhHjnVoTTahn`nbUYnHySTn`dmDgRlDnbyidyS
uZX Zblu_VFrj
jYviHvYY]nFen`bjXTn`WWbb`KnTo #.=>;.6/98?1/=498<96.;0;B1; uFbr|jHjYviHvYYYXp}amHhn`nbUvYHyS uZX Zblu_V
D vYYbmY]dmHHnXvhHjnVoTawSaTbH 04;1/=7901
uFbr|jHjYviHvYYXp} bmHhpSeHjjnVoTaIlTDdHYX[d[doTVp|TjHDnbjYviHwSaTbHFen`Kr}XInnD[doT[dIlUtD]nEq}XyZSnXYXwSaDnb
yidEjHjnDnfVp|uDoSInDDnb]nFen`bjXTn``Wbb`KnTobmHhpSeHjnVoTaIlhH[nXemTUswZbHvhHLq|HjnIuZXX]dnhToDibrjDblIDD{ySv[XwZb HvhH
SmHDdneVniXnVp|ZDZjHDmXhtMuhpaFen`bjXwwSaDnb]nFen`bjXvdlDnbv[bmHhpFen`bjXVm}HamHZjHDmX\sXddljjH\Xvdlv`dHbYDeXTnHzSea

N^HD[c vhSSHubr|jHjYviHvYYbmYvhHjnVoTawSaTbH Vp|`n '903.1=.6  
E vYYbmY]dmHHnXvhHjnVoTaVnHjj` 804;1/=7901
uFbr|jHjYviHvYYXp}Il`pv[HbmbmYbmHhpSeHjnVoTaLq|HVnHnXwSajnfmaDnb]nFen`bjXvYYWbbb`KnTo #.=>;.6 98?1/=498 jnDnf
bjXVp|ySIldjaTmevdlyid[nX[d[doTVp|TjHDDnbjYviH

N^HD[c vhSHHuFbr|jHjYviHvYYbmY]dmHHnXvhHjnVoTaVnHjj` Vp|`n .6. 
jYviHvYYbjXwSaYmHFmYjnDDnf 9;/10/98?1/=498<96.;0;B1;
D vYYbmY]dmHHnXvhHjnVoTawSaTbH
uFbr|jHjYviHvYYXp}[d[doTVp|TjHDnbjYviH IlbmYbmH hpSeHjnVoTawSaTbHjnDnfbjXIIlUtDStS[nX[doT[dwSajnfma]mSd`SmH
TmejanHxXbtZ  
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N^HD[c  vhSHuFbr|jHjYvviHvYYbmY]dmHHnXvhHjnVoTawSaTbHvdlxK]mSd` Vp|`n '903.1=.6  
E vYYbmY]dmHHnXvhHjnVoTaVnHjj` 4804;1/=7901
uFbr|jHjYviHvYYXp}Il`pv[HbbmYbmHhpSeHjnVoTavYYv[XbnYLq|HVniXnVp|[doTjnDnfbjXvddeuZnibrjStS[nXheXVp|YbbIs[doT[d Lq|H
jatvaDheXInDv[HbmYbmHhpSeHjnVoTaSmHTmejanHxXbtZVp| 

N^HD[c  vhSHuFbr|jHjYviHvYYbmY]dmHHnXvhHjnVoTaVnHjj`vdlxK]mSd`StStSjnDnf
Vp|`n (3982:;.<1;= 1=.6  
 IP9YFQZ:XM`PW6YNJX@FY_8N\cV9VG`Uh9JJPX99YF`T9VYDZBMjD[cIgYFLY
jXobsVWo~ TnaEne, - vdlFRlySVnDnbfqfqDgnZblhoVWo_n]uKoHFen`bjXEjHuFbr|jHjYviHDblSnghn]]dmHHnXvhHjnVoTawSaVnDnbjjDvYY
vdlhbnHuFbr|jHjYviHDblSnghn]dmHHnXvhHHjnVoTavYYjsw`HFVp|hn`nbUjYviHDblSngInDDnbVSdjHjjYviHDblSnghnvdlVnDnbVShjYin
ZblhoVWo_n]uKoHFen`bjXEjHuFbr|jHjYviHDDblSnghn]dmHHnXvhHjnVoTa]YenjsRi_t`o_naxXuFbr|jHjYYviH`pFnuJdp|aZbl`nR  C Vp|h_nel
jsRi_t`ojnDnfveSdj`  C Fen`ub{ejnDnnf_naxXuFbr|jHjYviH`pFnuJdp|aZbl`nR 7 < Vp|FnFen``uE`bmHhpjnVoTauJdp|a  + 7 wSaVp|
DblSnghn`pFen`Kr}Xubo|`TX   `nTbOnnXviHdSdHuidrjFen`Kr}XhsSVnaZbl`nRbjadl   `nTTbOnXviHvdlxKuednxXDnbjYviH
Km|ew`HLq|HxKblaluednhm}XDenDnbTnDviHvYYYTm}HZbl`nR Km|ew`HInDDnbVShjYZblhoVWo_n]uKoHFen`bjjXEjHuFbr|jHjYviHDblSnghn]dmHHnX
vhHjnVoTa]Yen`pFnuVnDmY   

N^HD[c  jYviHDblSnghn]dmHHnXvhHjnVoTa
esQoKmau]pabwFTb, - ySVnDnbfqDgnnjjDvYYhbnHvdlVShjYuFbr|jHjYviH]dmHHnXvhHjnVoTaEXnSud{DhnibmYjYviHDblKnaSnxX
VjHVp|KXYVImHiemSEjXvDXuFbr|jHjYviHVp|yyS]mQXnEq}X`p]r}XVp|v[HbmYvhHjnVoTa`pEXnS  TnbnHu`TbbZSVmYSeaDblIDxhiXn

`oddou`TbZSVmYv[HbmYvhHjnVoTaujpaHVn`s`  jHfnuVpaYDmYvXeblSmYvdlOnXEjHuFbr|jHjYviHxKioXXDbeSEXnS   `oddou`Tbu]r|jVp|Il
KeaZbmYZbmYDnbStSLmYFen`bjX[XmHVm}H EnHEjHuFbr|jHjYviHZSSeaDblIDxhiXn  `oddou`Tbu]r|jKeau]o|`]r}XVpbmYvhHjnVoTawSaxKv[HbmY
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vhHjnVoTavYYUnSbnYvdlVShjYwSaxKv[HbmYvhHjnVoTavYYUnSujpaHwSaxKioXuZXvidHStSLmYFen`bjXVm}H DbRp vhSHxiui{XenDnbjYviH
vYYUnSbnYhn`nbUjYDblKnaSn 52 InDFen`Kr}Xubo|`TX    `nTbOnXuZaD UqHFen`Ko}XhsSVna   `nTbOnXuZaD_naxXuedn 
Km|ew`HZblhoVWo_n]uKoHFen`bjXhtHhsSEjHblYY`pFnuVnDmY  heXxXDbRpDnbVShjYwSaxKv[HbmYvhHjnVoTavYYUnSujpaHjYDblKnaSn
hS 52 UtDVnxiviHInDFen`Kr}Xubo|`TXInDFen`Kr}Xubo|`TX   `nTbOnXuZaD UqHFen`Ko}XhsSVna   `nTbOnXuZaD_naxXuedn 
Km|ew`HZblhoVWo_n]uKoHFen`bjXhtHhsSEjHblYY`pFnuVnDmY  [dDnbVShjYVm}HhjHvYY`pFnxDduFpaHDmXDnbTnDvSSvYYWbb`KnToxKuedn
UqH  emXSmHXm}XuFbr|jHjYviHVp|yS]mQXnEq}X`pZblhoVWo_n]Vp|SpDen
XnHhneDhoRniXjyKavdlXnHhneebn_bRImXTnFn ,- yS]mQXnDblYeXDnbvZbbtZui{SEjHDds`jnKp]u]nlui{SSeauFbr|jHjYviH]dmHHnX
vhHjnVoTavYYubrjXDblID wSaHnXeoImaXp}`pIsSZblhHFVp|IlfqDgn]mQXnDblYeXDnbvZbbtZui{SEjHDds`jnKp]u]nlui{SSeauFbr|jHjYviH]dmHHnX
vhHjnVoT av YYubr j XDblID u]r| jvDZ Min[d[doT dX TdnSu]o| ``t dF n[d[doT wSaXn ]dm HHnXvhHjnVo Ta `nxK xXDnbTnDui{ SXnH^n Lq|H uZ X
DblYeXDnbxXDnbvZbbtZui{ShebbFvdlui{Sh`sXy]bEjHDds`eohniDoIKs`KXDds`jnKp]u]nlui{SYnXVsHYjvZXT ZHanHFDj inHJmTbI dnZnH
SeauFbr|jHjYviH]dmHHnXvhHjnVoTavYYubrjXDblID Km}X]YenDnbTnDui{SXnH^nvYYWbb`KnToxKuednXnXu]r|j]mQXnfmDa_n]xXDnbvZbbtZ
ui{SwSa]oInbRnInDfmDa_n]EjHuFbr|jHjYviH]dmHHnXvhHjnVoTavYYubrjXDblIDuZbpaYuVpaYblienHTnDvYYWbb`KnTovdlDnbjYSeauFbr|jH
jYviH]dmHHnXvhHjnVoTavYYubrjXDblIDjpDVm}HuZXvXeVnHxXDnbZblasDTxKvhHjnVoTaxiuDoSZblwaKXhtHhsSxXDnbvZbbtZui{SXnH^n Sea
]YenuFbr|jHjYviH]dmHHnXvhHjnVoTavYYubrjXDblIDIlxKuednXjaDenDnbTnDvYYWbb`KnToInDuSo`xK Km|ew`HdSdHuidrj  Km|ew`H heX
DnbVShjYh`bbUXlEjHuFbr|jHjYviH]dmHHnXvhHjnVoTavYYubrjXDblID]Yen`pFnZbl`nR  vdlySVnDnbu[av]bwSaDnbToSTm}HuFbr|jH
jYviH]dmHHnXvhHjnVoTavYYubrjXDblIDyeVp|YnX[tZblDjYDnbu]r|jxi[tZblDjYySxKuFbr|jHjYviHXp}Vn[doT_mRPjYviHuFbr|jHjYviHSmHDdne
ySbmYDnbaj`bmYInD[txKwSa[txKhn`nbUVn[doT_mRPjYviHxXuKoH]nRoKaySv dlhHuhbo`xiKs`KX`pbnaySuhbo`InDDnbvZbbtZui{S heXDnb
eouFbnliTXVsXDnb[doTvdlFen`Fs`FnVnHufbgOfnhTbEjHui{SvZbbtZ]Yenu`r|j`pDnbdHVsXhnibmYZblasDTxKuFbr|jHjYviH]dmHHnXvhHjnVoTa
vYYubrjXDblID`pajSEnahHjatVp|  YnVibrjajSEnaZdpDjatVp|  YnV`pblalFrXVsXxXbnFnhHjatVp|   emXvdl`pblalFrXVsXxXbnFn
ZdpDjatVp|   emX Tn`dnSmYSeauHoXdHVsX  YnVvdlySbmYuHoXhShsVWobnaZxXbnFnhHjatVp|  YnV ZxXERlVp|bnFnZdpD 
YnV ZuFbr|jHjYviH]dmHHnXvhHjnVoTavYYubrjXDblIDxKblaluednFrXVsXub{eu]bnl`pDnbdHVsXT|nIqHxKblaluednFrXVsXub{edmDgRlEjHuFbr|j H
jYviHvhSHyexXbtZVp| 

N^HD[c  uFbr|jHjYviH]dmHHnXvhHjnVoTavYYubrjXDblID
 IP6YNAeY_FZF9YFQZ:XM
 [dDnbVSdjHu`r|jy``p_nbl
xXDnbVSdjHuFbr|jHjYviH]dmHHnXvhHjnVoTavYYubrjXDblID wSay``p[doT_mRPxXTtjYviHvhSH[dDnbVSdjH ySSmHXp}
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btZVp|  vhSHFen`hm`]mXWblienHjsRi_t`ovTdlTnviXHTnHzvdlFen`uE`vhHEjHbmHhpSeHjnVoTaxXvTdlKeHuedn
InDDbn^ySvhSHFen`hm`]mXWblienHFnuJdp|aEjHjsRi_t`ovTdlTnviXHTnHzvdlblienHFnuJdp|aEjHFen`uE`vhHEjHbmHhpSeHjnVoTa
xXvTdlKeHuednTm}HvTuSrjX]cg_nF`UqHuSrjXhoHinF` ]YenFnuJdp|aFen`uE`vhHEjHbmHhpSeHjnVoTa hH[dxiuDoSFen`vTDTnHEjHjsR i_t`o
_naxXuFbr|jHjYviH]dmHHnXvhHjnVoTavYYubrjXDblID`pjsRi_t`o  C   C xXKeHuedn  X UqHuedn  X wSaYboueRDq|HDdnH
jYviHIl`pjsRi_t`oVp|htHhsS  C uXr|jHInD]dmHHnXVp|TDDblVYdHYXv[Xw]dpFnbYjuXTLq|HuZXemhSswZbHxhu]r|jVnxiuDoSh_nelubrjXDblID
]bj`Vm}HToSTm}H]mSd`StSjnDnfwSaxKDndmHy^^nInDv[HwLdnuLddEXnS emTT u]r|jKeaxXDnbblYnaFen`Kr}XLq|HuZX]mSd`vYY  #
'!*&# * xXbtZVp|






 






































       









N^HD[c

vhSHFen`Kr}Xhm`]mXWblienHvTdlTnviXHTnHzvdlFen`uE`vhHEjHbmHhpSeHjnVoTaxXvTdlKeHuedn

FnuJdp|aFen`Kr}Xhm`]mXWblienHjsRi_t`ovTdlTnviXHTnHzvdlFnuJdp|aFen`uE`vhHEjHbmHhpSeHjnVoTaxXvTdlKeHuednEjHemX ]Yen
Fen`uE`vhHEjHbmHhpSeHjnVoTahH[dxiuDoSFen`vTDTnHEjHjsRi_t`o_naxXuFbr|jHjYviH]dmHHnXvhHjnVoTavYYubrjXDblID`pFen`Kr}Xhm`]mVW
blienH      xXKeHuedn  X UqHuedn  X ]Yenu`r|jjsRi_t`ou]o|`Eq}XxXYboueRDq|HDdnHjYviHIl`pjsRi_t`oVp|htHhsS  C Il
VnxiFen`Kr}XdSdHjanHbeSub{e
 [dDnbVSdjHjYviHvYYubrjXDblIDSeaui{SXnH^n
[dDnbVSdjHXm}X ]Yenhn`nbUjYviHui{SXnH^nhS`ed  DowdDbm`xiuidrju]paH  DowdDbm`Seablaluednu]paH  Km|ew`H Lq|Hub{eDen
DnbTnDvSSTn`Wbb`KnTowSaDnbTnDvSSvYYWbb`KnTovdlDnbTnDSeauFbr|jHjYVp|amHy`]mQXnLq|HxKuedn Km|ew`Hvdl  Km|ew`HTn`dnSmYwSa
u`r|jFnXeRZblhoVWo_n]uFbr|jHjYviH`pFnu]o|`Eq}Xu`r|juVpaYDmYuFbr|jHjYviHuSo`D jXVp|IlVnDnb]mQXnEq}Xxi` uFbr|jHjYviH]dmHHnXvhHjnVoTa
vYYubrjXDblIDVp|]mQXnEq}X`nXp}IqHui`nlh`TjDnbXnyZxKHnXjYviHEjH[tZblDjYDnbxXDnbvZbbtZui{SSmHbtZVp|  
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N^HD[c

ubo|`DnbjYviH

N^HD[c

idmHInDDnbjYviH

 IP6YNQZ_8NYWUj
[dDnbVSdjHjYviHvYYubrjXDblIDSeaui{SXnH^n DowdDbm`SeauFbr|jHjYviH]dmHHnXvhHjnVoTavYYubrjXDblIDwSaxiX}niXmD
be`jatVp|  Dbm`xXKeHuedn emXemXdl Km|ew`HLq|HxK]dmHHnXy^^nxXDnbEmYuFdr|jX]mSd`StSjnDnfwSaxKDndmHy^^nInDv[HwLdnuLdd u]r|j
KeaxXDnbblYnaFen`Kr}XLq|HuZX]mSd`vYY #'!*&# * EXnSInXeX  Tme Tmedl  emTTSmHXm}XxXDnbjYviHIl`p
DnbxK]dmHHnXVm}Hi`S   DowdemTT  Km|ew`H vdlDnbeouFbnliinZblhoVWo_n]uFbr|jHjYviH]dmHHnXvhHjnVoTavYYubrjXDblIDxXKeHuedn
FnuJdp|aZbl`nR  SmHXm}XxXDnbjYviHSeauFbr|jHjYviH]dmHHnXvhHjnVoTavYubrjXDblID`pZblhoVWo_n]u]o|`Eq}XFnuJdp|aZbl`nR  Tj
DnbjYviHvTdlFbm}H
 TN]HIP6YNQZ:XM
InDDnbZbmYZbsHZblhoVWo_n]uFbr|jHjYviH]dmHHnXvhHjnVoTavYYubrjXDblIDVp|ui`nlh`DmYeoUpKpeoTKs`KXu]r|jvDyEZMinVp|uDoSInDDnb
xKHnXuFbr|jHjYviHVp|UtDjjDvYYvdlToSTm}HRDds`eohniDoIKs`KXDds`jnKp]u]nlui{SYnXVsHYjvZXjnu_jinHJmTbImHiemSdnZnH Lq|H`pbtZbnHuZX
]nbnwYdnDenH  u`TbFen`ane u`TbhtH  u`Tb]r}XEjHuFbr|jHjYuVSeaFjXDbpTu]r|jZjHDmXy`xi`pFen`Kr}XbluiaInD]r}XSoXwSa
uFbr|jHjYviH SmHDdneFds`Seav[Xw]dpFnbYjuXTLq|H uZXemhSswZbHxhu]r|jVnxiuDoSh_nelubrjXDblID]bj`Vm}H ToSTm}H ]mSd`StSjnDnfwSaxK
DndmHy^^nInDv[HwLdnuLddEXnS emTT u]r|jKeaxXDnbblYnaFen`Kr}XLq|HuZX]mSd`vYY #'!*&#
* EXnS A
uLXTou`Tb InXeX  Tme [dDnbVShjYh`bbUXlEjHuFbr|jHjYviHVp|]mQXnvdeInDDnbFnXeR
]Yenhn`nbUjYviHui{SXnH^nhS`ed  DowdDbm`xiuidrju]paH  DowdDbm` `pFen`uE`vhHjnVoTauJdp|a  + 7 jsRi_t`o_naxX
uFbr|jHjYviH]dmHHnXvhHjnVoTavYYubrjXDblID`pjsRi_t`o  C   C xXKeHuedn  X UqHuedn  X wSaYboueRDq|HDdnHjYviHIl
`pjsRi_t`oVp|htHhsS  C hH[dxiFen`Kr}Xhm`]mVWEjHui{ShSdSdHjanHbeSub{eblienH      Seablaluednu]paH  Km|ew`H Lq|Hub{eDen
DnbTnDvSSTn`Wbb`KnTowSaDnbTnDvYYWbb`KnTovdlDnbTnDSeauFbr|jHjYVp|amHy`]mQXnLq|HxKuedn Km|ew`Hvdl  Km|ew`HTn`dnSmY wSau`r|j
FnXeRZblhoVWo_n]uFbr|jHjY`pFnZbl`nR  `pFnu]o|`Eq}Xu`r|juVpaYDmYuFbr|jHjYviHuSo`DjXVp|IlVnDnb]mQXnEq}Xxi`uFbr|jHjYviH]dmHHnX
vhHjnVoTavYYubrjXDblIDVp|]mQXnEq}X`nXp}IqHui`nlh`TjDnbXnyZxKHnXjYviHEjH[tZblDjYDnbxXDnbvZbbtZui{STjyZ
 6ZBBZ6NNLHNW6YR
HnXeoImaXp}uZXHnXeoVanXo]XWblSmYZboMMnwV hUnYmX]mQXnufbgODoIvdluVFwXwdapKs`KXviHujuKpa`ineoVandmabnK_mNuKpaHxi` vdl
ySbmYVsXwFbHDnb]mQXnXmDeoImavdlHnXeoImau]r|jjsThniDbb` ]ej  bsXVp| ZblInZ  DjHVsXhXmYhXsXHnXeoIma hDe 
_V6TYNVhY9VZ9
, - JmVXn]mXWsuid{DvdlFRl DnbZbmYZbsHh`bbUXluFbr|jHjYviHdnyawSaDnbToSTm}Hv[HbmHvhHjnVoTabnaHnXwFbHDnbFRleofeDbb`fnhTb
`ineoVandmaEjXvDX 
, - jXobsVWo~ TnaEnevdlFRl jjDvYYvdlhbnHuFbr|jHjYviHDblSnghn]dmHHnXvhHjnVoTavYYjsw`HFbnaHnXwFbHDnbFRleoVanfnhTb
`ineoVandmaXubfeb 
,- esQoKmau]pabwFTb DnbZbmYZbsHZblhoVWo_n]uFbr|jHjYviH]dmHHnXvhHjnVoTaEXnSud{D bnaHnXwFbHDnbFRleoVanfnhTb`ineoVandma
Xubfeb 
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JeG`hG\jFh_O_GV^f\hN 7 2;RyhrdFhF`h\^eToEhcnPg`UhT_O_GO`] Pe\hUgLLgPiYGbYi^i]foOJfp_fcgDDh^^hbjcmRSix( ) akDbhQkGDh^
oV_jv]TpV_GEeGemNd[n\ip_fF`h\o^u`_\WhTJeG`hGrPpWTEeGd_gGFhod_uDoF_leUq_dfoRj]UDgUd_gGFhod_uD^jOpUUS^^\Ohp_fpUURjvPiOIT`T
F`h\^eTO`]dmTHyh_eGEThOD`hG  A]h` AcnG  7 d_gGFhod_uD^jO\jRgwGd\O pUUPiOPgwGRjv\m\oej]G eGahpUURjvdTkvGoVTd_gGFhod_uD
^jOS^^\OhpWToOj]`pUURjvceGoVTd_gGFhod_uD^jOPiOIT`T # "" pTU_eTd_gGFhpUURjvch\oVTd_gGFhod_uD^jOPiOpWTef_n\ioTj]\Ze]_
cfReT^gGcjF`h\^eTOhT_hGpUURjvcjvoVTd_gGFhod_uD^jOPiOKeTDgTceGJgwTrdoDiOJeG`hG^fUh]ehDhapUURjvdhoVTd_gGFhod_uD^jOPiOKeTJgwTrd\j
JeG`hGehDhacnGEkwTqO]oYiv\IT`TqZ\qY_jcsP^jT dTh 77 ^fd`hGpWTW_Dh^RO_eGYU`hd_gGFhod_uD^jOpUURjv  oVTpUURjv_ODh^Qh]oR
F`h\^eTOjRjvcmOrTJ`Go`_hD_hG`gTo\lveoRj]UDgUd_gGFhod_uD^jOpUURjv d_gGFhod_uD^jOpUURjv ch\h^Q_OemNd[n\irPd_gGFhsO\hDcmO^e]_f 
V^jOhHgTR`Gbp_fFNf ()akDbhDh^^fUh]ehDhaPh\S^^\JhPiEeGUhTO`]V_eGd_gGFhFeTD^jP\`_oUheUseTwyh^fUh]ehDhaO`]Y_gGGhT
pcGehRiP]EeGUhTHyh_eG[h]rPc[h`fehDha^eTJlwTEeGD^mGoRY\dhTF^qO]RyhDh^ROceUDgURjvPiOPgwGd_gGFhRgv`sVp_fUhTRjvPiOPgwGV_eGd_gGFh
$% HhDDh^RO_eGYU`hemNd[n\ioI_jv]UTd_gGFhemNd[n\iehDha[h]rTUhTp_fdeGrPd_gGFhEeGUhTRjvPiOPgwGd_gGFhRgv`sVHf\jFhRjvcnGD` h
UhTRjvPiOPgwGV_eGd_gGFh $% p_fV_eGd_gGFh $% J`]^fUh]ehDhaHhDrTUhToEhcncivGp`O_e\sOOjEkwTPe\hV^jOh HgTR`Gbp_fUmLJeU
qcPV^f`gP(i )akDbhROceUDh^_O[h^fF`h\^eTp_foV^j]UoRj]Uc\^^QTfoJiGF`h\^eT^fd`hGd_gGFhFeTD^jPRgv`sVDgUd_gGFhoK__pcGehRiP]
^fUh]ehDhadeGrPd_gGFh^`\DgUYO_\sZZ~hD^fpcP^GRgwGceGpUUoYlveakDbhDh^V~eGDgTp_f_O[h^fF`h\^eTp_f\`_F`h\JlwToEhcn[h]rTPg`
UhT^fd`hGUhTHyh_eGRjvPiOPgwGd_gGFhFeTD^jPRgv`sV%$ p_fUhTHyh_eGRjvPiOPgwGd_gGd_gGFhoK__pcGehRiP]^fUh]ehDhadeGrPd_gGFh^`\DgUYgO
_\sZZ~hD^fpcP^G$%&  qO]YgO_\sZZ~hD^fpcP^GEeGUhTHyh_eGRgwGceGpUUsO^gUY_gGGhT\hHhDoK__pcGehRiP] HhDDh^RO_eGYU`h
emNd[n\iehDhap_f\`_F`h\JlwTRjvcfc\[h]rTdeGrPd_gGFhEeGUhT%$ \jFhcnGD`hUhTRjvPiOPgwGd_gGFh $%&  ejDRgwGd_gGFh$%&  ]gGJ`]
_OF`h\^eTWhTd_gGFhoEhcnP `g UhTsOODj `hd_gGFh%$ V^f\hN^e]_f  
URF`h\Tjw s ORy hDh^ak D bhemN d[n\i r Pp WT D^foUlwe G\m G d_g G FhqO]rJ pUUHy h _eGRhGFNi PahcP^ EeGd_gG Fh^g U^g G cje hRi P ]q O]Dh^
V^gUoV_jv]T\m\oej]GEeGd_gGFhRjv   p_f  eGahRjvRyh\m\DgUpT`^fOgU
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 9?;+D=D1%7*PG8>9A.B%@7-+8='
pUUHyh_eGRhGFNiPahcP^EeGd_gGFh^gU^gGcjehRiP]
pUUHyh_eGcyhd^gUd_gGFh^gU^gGcjehRiP]V^fDeUO`]d_gGFhJgwTUToVTd_gGFhD^foUlweGFeTD^jPp_fd_gGFhJgwT_hGoVTpWT]iVKgv\OgGpcOG
rT{^nVRjv { KkvG\jc\\PiMhTrTDh^c^hGpUUHf_eGRhGFNiPahcP^OgGTjw
 d_gGFh^gU^gGcjOnOD_lT^gGcjehRiP]oRhDgTRgwGpWT
 _\YgOWhTP_eOd_gGFh^gU^gGcj
 Dh^Qh]oRF`h\^eToVTpUUs\FGRjv
 s\FiOQkGXm}T_feeGRjvPiOUTd_gGFh
 c\\PiMhTDh^Qh]oRF`h\^eToVTpUU \iPi
Ts

Ta
T1
T2
T3
Tf
T4
T5

T6

Tr

7E1-BJ  pUUHyh_eGRhGFNiPahcP^d_gGFh^gU^gGcjehRiP]
HhDc\\PiMhTch\h^QoEj]Tc\Dh^RhGFNiPahcP^EeGDh^Qh]oRF`h\^eTsOOgGTjw
D^foUlweGd_gGFhFeTD^jP

o\lev

Fle
Fle
 Fle
Fle
Fle
Fle
Fle
Fle
ΔA7 Fle
Fle
Fle
Fle















Fh^gGcjehRiP]RjvPDD^fRUd_gGFh ' 7
cg\V^fciRSixDh^OnOD_lTEeGD^foUlweGFeTD^jP
cg\V^fciRSixDh^YhF`h\^eToTlveGHhD_\' 7 
cg\V^fciRSixDh^pW^gGcjF`h\^eTEeGD^foUlweGFeTD^jP
FhFGRjvcoPZTqU_R\gTP A ' 7 
cg\V^fciRSixDh^TyhF`h\^eT ' 7 
FhF`h\dThpTTEeGD^foUlweGFeTD^jP51 7
FhF`h\^eTHyhoYhfEeGD^foUlweGFeTD^jP  51 
F`h\dTh 7
emNd[n\iehDhap`O_e\ 
emNd[n\iReGZ~h 
emNd[n\iOhTTeDD^foUlweGFeTD^jP 
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cg\V^fciRSixDh^YhF`h\^eToTlveGHhD_\RjvWi`EeGDh^foUlweGFeTD^jPch\h^QFyhT`NsOHhD ()
  #



o\lve
Fle
F`h\o^u`_\ 7 <
cyhd^gUDh^Qh]oRF`h\^eTrToTlweD^foUlweGFeTD^jP

o\lve T

Fle



emNd[n\irToTlweFeTD^jP 

= Fle
o`_h <
RjvOhT_hGEeGD^foUlweGFeTD^jP
+
o\lve


,

T
T

Fle
Fle
Fle
Fle
Fle

−

,

(

+

)

∆





cg\V^fciRSixDh^pW^gGcjF`h\^eTEeG]iVKgv\
cg\V^fciRSixDh^YhF`h\^eTRjvWi`OhTrTEeGd_gGFhFeTD^jP ' 7 
emNd[n\iRjvehDhasd_WhTd_gGFh 
emNd[n\iRjvWi`OhTTeDEeGD^foUlweGFeTD^jP 
emNd[n\iOhTrTEeGpWT]iVKgv\

 ehDhaRjvoF_lveTRjvWhTJeG`hG
ehDhaRjvoF_lveTRjvWhTJeG`hGch\h^Qc\Om_c\Dh^Y_gGGhTsOOgGTjw
,

o\lve  ,
ṁ
c
A

−

+

Fle
Fle
Fle
Fle
Fle
Fle

−

,

̇



(

−

)



cg\V^fciRSixDh^YhF`h\^eTRjWv i`OhTTeDEeGpWT]iVKgv\' 7 
egP^hsd_oJiG\`_ 51 <
FhF`h\^eTHyhoYhfRjvF`h\OgTFGRjv  51 
YlwTRjvdThPgORjvehDhasd_WhT 7
emNd[n\iRjvehDhaoEhd_gGFh 
emNd[n\iRjvehDhaeeDd_gGFh 

 pWT]iVKgv\
RjvOhTUTEeGpWT]iVKgv\
,

o\lve

(

)

∆

−

+

Fle
Fle
Fle

cg\V^fciRSixDh^TyhF`h\^eTEeGpWT]iVKgv\' 7 
F`h\dThpTTEeGpWT]iVKgv\51 7
FhF`h\^eTHyhoYhfEeGpWT]iVKgv\ 51 







cyhd^gUDh^Qh]oRF`h\^eTrToTlwepWT]iVKgv\
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o\lve

Fle
Fle

cg\V^fciRSixDh^OnOD_lTEeGD^foUlweGFeTD^jP
emNd[n\irToTlwe]iVKgv\

RjvOhT_hGEeGpWT]iVKgv\
−

,

+

−

+



∆



egP^hDh^sd_EeGehDhaWhTd_gGFh^gU^gGcjehRiP]ch\h^QFyhT`NsOHhD
q 
o\lve q
c

̇

(T − T )
Fle
Fle
Fle
Fle
Fle

egP^hDh^sd_EeGehDha 51 <
FhF`h\^eTHyhoYhfRjvF`h\OgTFGRjv  51 
YlwTRjvdThPgO 7
emNd[n\iRjvehDhaoEhd_gGFh 
emNd[n\iRjvehDhaeeDd_gGFh 

28%@7-+8='G8>9A(@7*P
W_Dh^V^fo\iTemNd[n\irPpWTD^foUlweG\mGd_gGFhFeTD^jPqO]pUUHyh_eGRhGFNiPahcP^TgwTqO]Dh^oV_jv]TpV_G\m\d_gGFh  \m\Fle 
 p_f  eGahPh\pT`^fOgUp_fJeG`hGehDhaoRhDgU -7 KkvGW_HhDDh^Dh^V^fo\iTO`]pUUHyh_eGRhGFNiPahcP^HhD{^nVRjv {Hf
oduTsO`hFh^gGcjehRiP]Hf\jFhcnGcmOrTJ`Go`_h  T    T p_f\m\d_gGFhRjvoej]GRyh\m\^gUFh^gGcjehRiP]sOOjRjvcmOFle eGah p_fRjv\m\ 
eGahoVT\m\Rjvoej]G^gUFh^gGcjehRiP]sOTe]RjvcmO

# &"("'(* ! 




( 

( 

( 

( 
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7E1-BJ  pcOGFh^gGcjehRiP]
 emNd[n\iD^foUlweGFeTD^jP
HfoduTsO`ho\lveFh^gGcjehRiP]\jDh^oV_jv]TpV_GoYiv\EkTw cGW_rdemNd[n\iRjvWi`OhTUTEeGD^foUlweG\mGd_gGFhFeTD^jP\jFhoYiv\EkwTOgG{^nVRjv {
KkvGpcOGrdoduTDh^oYiv\EkwTp_f_O_GEeGemNd[n\iRjvWi`O hTUTEeGD^foUlweG\mGd_gGFhFeTD^jPpV^WgTPh\sVO`]oJTDgT qO]Wi`OhTUTEeGd_gGFh
D^foUlw e G\mG d_gGFhFeTD^jP Rjv Ryh\m \^gU^gG cjehRiP ]Rjv \m\ eGah\jemN d[n\icnG cmOV^f\hN  Rjv \m\ eGah\j emNd[n\i cnG cmOV^f\hN
 Rjv\m\  eGah\jemNd[n\icnGcmOV^f\hN  p_fRjv\m\  eGah\jemNd[n\icnGcmOV^f\hN  Ph\_yhOgU
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+

!$&()&  












(#$(  
(#$(  
(#$(  
(#$(  












!&











7E1-BJ  emNd[n\iWi`OhTUTEeGD^foUlweGFeTD^jP

!$&()& +

z^nVRjv {pcOGrdoduT`ho\lveFh^gGcjehRiP]RjvPDD^fRUcnWi`OhTUTEeGD^foUlweG\mGd_gGFhFeTD^jPp_`cGF`h\^eT\h]gGYlwTRjvWi`OhT_hG
KkvGpcOGrdoduTDh^oYiv\EkwTp_f_O_GEeGemNd[n\iRjvWi`OhT_hGEeGD^foUlweG\mGd_gGFhFeTD^jPpV^WgTPh\sVO`]oJTDgTqO]Wi`OhT_hGEeGd_gGFh
D^foUlw eG\mG d_gGFhFeTD^jP RjvRyh\m \^gU^gG cjehRiP ]Rjv\m\ eGah\jemN d[n\icnG cmOV^f\hN  Rjv \m\ eGah\j emNd[n\i cnG cmO V^f\hN
 Rjv\m\  eGah\jemNd[n\icnGcmOV^f\hN  p_fRjv\m\  eGah\jemNd[n\icGn cmOV^f\hN  Ph\_yhOgU











)"&(  
)"&(  
)"&(  
)"&(  












!&









7E1-BJ  emNd[n\iWi`OhT_hGEeGD^foUlweGFeTD^jP
 emNd[n\iRjvpWT]iVKgv\Ue^O

+

!$&()&  



(#$ 
(#$ 
(#$ 
(#$ 












!&



7E1-BJ  emNd[n\iRjvpWT]iVKgv\Ue^O
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o\lveFh^gGcjehRiP]RjvQnDcGWhTD^foUlweG\mGd_gGFhFeTD^jPKkvGoDiODh^cfc\F`h\^eT p_f^fUh]F`h\^eTEeGehDharTJeG`hGehDha
^fd`hGYlwTRjvWi`OhT_hGEeGD^foUlweG\mGd_gGFhFeTD^jPDgUYlwTRjvWi`OhTUTEeGpWT]iVKgv\Ue^ORyhrdemNd[n\iRjvWi`OhTUTEeGpWT]iVKgv\RjvFhF`h\
^eTOgG{^nVRjv { qO]Rjv\m\ eGah \jFhemNd[n\icnGcmOV^f\hN    Rjv\m\ eGah\jFhemNd[n\icnGcmOV^f\hN    Rjv\m\  eGah
\jFhemNd[n\icnGcmOV^f\hN  p_fRjv\m\  eGah\jFhemNd[n\icnGcmOV^f\hN   Ph\_yhOgUKkvGRyhrdoduTsOJgOoHT`hemNd[n\iRjvWi`
OhTUTEeGpWT]iVKgv\Ue^O]gG\jFhcnGe]n\hDQkGp\Hf\jDh^_OFhF`h\^eTHhD^gGcjehRiP]qO]D^foUlweG\mGd_gGFhFeTD^jPp_fJeG`hGehDha
  Y_gGGhTRjvQnDTyhsVrJV^fq]JT
HhDDh^cfc\F`h\^eTEeGemNd[n\iRjvrPpWTD^foUlweG\mGd_gGFhFeTD^jPch\h^QTyhY_gGGhTsVrJV^fq]JTsOOgG{^nVRjv {qO]Rjv\m\
eGah\jFhY_gGGhTRjvQnDTyhsVrJV^fq]JTcnGcmOV^f\hN   ' 7 Rjv\m\ eGah\jFhY_gGGhTRjvQnDTyhsVrJV^fq]JTcnGcmOV^f\hN   ' 7
Rjv\m\  eGah\jFhY_gGGhTRjvQnDTyhsVrJV^fq]JTcnGcmOV^f\hN   ' 7 p_fRjv\m\  eGah\jFhY_gGGhTRjvQnDTyhsVrJV^fq]JTcnGcmOV^f\hN
  ' 7 Ph\_yhOgU qO]HfoduTsO`hcgOc`TEeGFhY_gGGhTRjvQnDTyhsVrJV^fq]JTTgwTHf\jFh\hD o\lve\jYlwTRjv\m\oej]G^gU^gGcjehRiP]\hDEkwT


"&*)') ! 





%) 
%) 



%) 



%) 













!&











7E1-BJ  Y_gGGhTRjvQnDTyhsVrJV^fq]JT
;7D128%@7-+8='
HhDDh^V^fo\iTemNd[n\iDh^rPpWTD^foUlweG\mGd_gGFhFeTD^jPqO]pUUHyh_eGRhGFNiPahcP^qO]Dh^oV_jv]TpV_G\m\d_gGFh  \m\Fle 
 p_f  eGahPh\pT`^fOgUHfoduTsO`hemNd[n\irPpWTD^foUlweGFeTD^jP\j\joDiODh^cfc\F`h\^eTEkwT\jFhcnGcmOV^f\hN  Rjv\m\
eGahp_f\jFhPvyhcmOV^f\hN  Rjv\m\  eGah KkvGoVTemNd[n\iRjvcnGp_`]gGch\h^QTyhsVrJV^fq]JTPesVsOejDO`]
077*@/D%75
( ) Ti^gTO^`gJq^O\ `iR]hY`Gc\UgPi   zDh^V^fo\iTemNd[n\irPd_gGFh^gU^gGcjehRiP]qO]pUUHyh_eGRhGFNiPahcP^ { Dh^V^fJm\
`iJhDh^oF^leEh]`ia`D^^\oF^lveGD_pdGVfoRasR]F^gwGRjv 
( ) UgLLgPi YGbYi^i]foOJf cgDDh^^hbjcmRSix  Dh^akDbhqO]Dh^RO_eGo^lveGDh^oV_jv]TpV_GEeGemNd[n\ip_fF`h\o^u`_\WhTJeG`hG
EeGd_gGFhod_uDoF_leUq_df{ `h^ch^`iJhDh^FNfchQhVP]D^^\chaP^\dh`iR]h_g]EeTpDT V|Rjv 
() V^jOhHgTR`Gb U`^eia^hGDn^Ne]mS]h q]SiTekwGDn_  zDh^^fUh]ehDhaPh\S^^\JhPiEeGUhTO`]V_eGd_gGFhFeTD^jP\`_oUh
eUseTwyh^fUh]ehDhaO`]Y_gGGhTpcGehRiP]EeGUhTHyh_eG[h]rPc[h`fehDha^eTJlwTEeGD^mGoRY\dhTF^{`h^ch^`iR]hahcP^\E  V|
Rjv  IUgURjv  dThRjv 
() V^jOhHgTR`Gb UmLJeUqcPV^f`gPi zDh^akDbhROceUDh^_O[h^fF`h\^eTp_foV^j]UoRj]Uc\^^QTfoJiGF`h\^eT^fd`hGd_gGFh
FeTD^jPRgv`sVDgUd_gGFhoK__pcGehRiP]^fUh]ehDhadeGrPd_gGFh^`\DgUYO_\sZZ~hD^fpcP^GRgwGceGpUU{ `h^ch^`iR]hahcP^
_hOD^fUgG  V|Rjv IUgURjv  dThRjv 
() 98143= 3;>86+,2 %9:38 '+-23;+:>@+.98 !3;+8 #;+=38=2981 +8. 9</:2 2/.+;3
 z!/@ -98031>;+=398< 90 + ;990
<96+;-966/-=9;7+A373C3818+=>;+6?/8=36+=398{>36.381+8.8?3;987/8=&96 :: 
%A,,A%77517>%@:
GhT`iHg]TjwsO^gUDh^cTgUcTmTHhDDeGRmToYlvecGoc^i\Dh^eTm^gDbY_gGGhT
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!=5,J=4C-#7=35K:.":$5<$1@H$&.>*5BC!6?47":$C+=:<H$E6J
    
\fHaW`IMzNWWRXa ^WRWWGh]U_LfXbM iX_\fW?bIWzRW_hUe^>

\a<aYbAaSt\b;\z=G_=WfZa\IWzU]aYbKVaX`VWaAT`DhXV^ hUe^>? hXV 

Ta=YbAaYbKVaZa\IWz=G_YbKVaZa\IWziX_hK=jMjXVcU]aYbKVaX`VWaAT`DhXV^ hUe^>? hXV 
0%,/ 37057'%4%6*0%,/ &20 :27.,$% +260%,/ &20 74%-,64/47 %& 6+
/-#<*4J:
hIa^`p>jXwhO|MhIa]f>IxUKcokAxkM=W`YhWe^MjHVkAxSuM]We^JwaMlUxhO|MhAep^hRXb>Bdo>UcWa=aJg;;YwahIaOW_]V`HRX`>>aMBfOhO^Wz^`p>jXwKcolHxW`N;aW
\w>h\WbU?a;;W_KWY>RX`>>aM?d>Uc;aWkAx^Vwa>iRWw]XaVW`>Pdp><^>hIahO|M\wYMOW_;^N\qa=`CkM;aWJwaVhK^a;aZiX_RX`>>aM=YaUWx^MTaVkM
hIa;aWYb?`VMcplHx^^;iNNW`>Pdp><^>hIa^`p>jXwhO|MAMbHWgh;XcVYjHVUc<MaHh\xMPwaZgMVz;Xa>   hBMIbhUIW]Ma  hBMIbhUIWhOWcVNhKcVN;`N
AMbHWgIW>KcokAxK`oYlO<MaHh\xMPwaZgMVz;Xa>   hBMIbhUIW]Ma   hBMIbhUIWHxYV;aWIxUMpqaiX_Y`H^fG]TgUb?a;;aWiPwW`>\c=YaUWx^M
PX;aWYb?`VRNYwaW`>Pdp>AMbHWgh;XcVYkAxhYXaIxUMpqa?MhHe^HMaM  MaKckM<G_KcoW`>Pdp>AMbHWgIW>kAxhYXa  MaKc\w>PXk]xOW_]V`HJwaM
lUxUa;;Ywa   ^fG]TgUbTaVkMhIa<^>W`>Pdp>AMbHWgh;XcVY?_\g>;YwaW`>Pdp>AMbHWgIW>OW_UaG   kM<G_^fG]TgUbTaVM^;hIaKcoW_V_]wa>
?a;<^NhIa  hBMIbhUIWUc=wak;Xxh=cV>;`MiIw^fG]TgUb^a;aZh]Me^hIakMiMYHbo><^>W`>Pdp>AMbHWgh;XcVY?_JwaVhK=YaUWx^M<dpMlOlHx\g> 
hBMIbhUIWkM<G_KcoW`>Pdp>AMbHWgIW>\g>  hBMIbhUIW\WfOlHxYwaW`>Pdp>AMbHWgh;XcVYKcokAxkMhIa^`p>jXwUc=YaUh]Ua_\UkM;aW\w>h\WbUMqalOkAx=YN=gw
;`NhIaOW_]V`HRX`>>aMBfOhO^Wz^`p>jXwIw^lO
#I=8I=#<( W`>Pdp>hIa^`p>jXwhIa]f>IxUOW_]V`HRX`>>aM;aWJwaVhK=YaUWx^M
-?G3=D6;#7=38I=#<(
O{??fN`MhIa^`p>jXwKcoUcYa><aVIaUKx^>IXaHUcO{}MhIajHV;aWMqaHbMh]McVYhO|MY`IJfHbN]X`; P\U;`N;`Ni;XNHqa<`pMWgOiXxYMqalOhPakMhIaKco
Uc^f G ]Tg Ub OW_UaG 
^>ZahBXhBcV \;w^ MKco? _Mqa UaI;iIw > k\w\` > ;_\c i X_]g]bp Y \w Y MW`> Pdp > <^>hIa;n k AxY` I Jf HbN AMbH hHcV Y;`M h?a_Wg
<MaHh\xMPwaZgMVz;Xa>   hBMIbhUIWhIa^`p>jXwiNNMcp?_UcWa=aJg;;YwahIa^`p>jXwOW_]V`HRX`>>aMKco;W_KWY>RX`>>aM\w>h\WbUKcohWcV;Ywah?a
BfOhO^Wz^`p>jXw?d>hO|MKcoMbVU<^>OW_AaAMK`oYlOiUxYwaOW_\bKLbTaR<^>hIa?_Ioqa;YwahIaBfOhO^Wz^`p>jXw;nIaUH`>M`pM;aWR`FMaW`>Pdp>hIa^`p>jXwKcoUc
X`;[G_=XxaV;`NhIaBfOhO^Wz^`p>jXw?_hO|M;aWhRboUOW_\bKLbTaR<^>hIa^`p>jXwAwYVOW_]V`HRX`>>aMjHVh@Ra_^Vwa>Vbo>PgxPXbIiX_?qa]MwaVhIa
\aUaWJBep^<aVhIakMWa=ahKwahHbUBdo>;aWYb?`VMcp PgxKqaYb?`VlHxkAx]X`;;aWJwaVhK=YaUWx^M;aWMqa=YaUWx^M;aWRa=YaUWx^MiX_;aWiPwW`>\cUa
kAxOW_;^NkM;aWOW_Hb[EzW`>Pdp><^>hIa^`p>jXwhReo^k]xUc;aWJwaVhK=YaUWx^MKcoHcOW_]V`HhAep^hRXb>iX_Kco\qa=`CkAxkM;aWOW_;^N^a]aWlHxMaMjHV
KcolUwIx^>=^VhIbUhAep^hRXb>Nw^VmjHV;aWhXe^;Y`IJfHbNKco\aUaWJJwaVhK=YaUWx^MlHxHc=e^i;XNjHVPgx?`HKqaYb?`VlHxOW_Hb[EzW`>Pdp>hIa<dpMUak]Uwk]x
UcWgOiNNhO|MW`>Pdp>Wgh;XcVY?a;<^>hHbUKcohO|MW`>Pdp>WgIW>iX_lHxhOWcVNhKcVNW_V_hYXakM;aWIxUMpqaiX_;aWOW_]V`HJwaM iX_=aHYwa?_hO|MW`>Pdp>
WgOiNNk]UwKco?_Ya><aVkMKx^>IXaHIw^lO
!=5,J=4C-#7=35K:.F.C+=:<H$E6J
;aWJwaVhK=YaUWx^M =e^;aWJwaVhKRX`>>aMW_]Ywa>  NWbhYGKcoUc^fG]TgUbiI;Iwa>;`MiNw>lHxhO|M  OW_hTKH`>Mcp
 ;aWMqa=YaUWx^M 21'7&6,21 hO|M;aWJwaVhK=YaUWx^M?a;jUhX;fXlO\gw^c;jUhX;fX]Mdo>Bdo>^VgwIbH;`MlOhWeo^Vm?a;^fG]TgUb\g>lO\gw
^fG]TgUbIoqa
 ;aWRa=YaUWx^M 218(&6,21 hO|M;aWJwaVhK=YaUWx^MHxYV;aWh=Xeo^MKco<^>^_I^UiX_jUhX;fX<^>\\aWBdo>Uc\JaM_hO|M
<^>h]XYiX_;yaB
 ;aWiPwW`>\c %',%6,21 hO|M;aWJwaVhK=YaUWx^M^^;W^NI`YKf;KbZKf;Ka>jHVUbIx^>^aZ`VI`Y;Xa>kM;aW\w>JwaVRX`>>aM
;aWhPal]Ux<^>hAep^hRXb>]We^JwaMkMhIa^`p>jXw?_h;bH;aWJwaVhK=YaUWx^MK`p>  WgOiNNjHV;aWiPwW`>\ch;bH<dpM?a;NWbhYGW`>Pdp>lO\gw;xM
TaAM_KcoYa>NMhIa;aWMqa=YaUWx^Mh;bH<dpM?a;=YaUWx^MJwaVhK^^;lOIaUPM`>hIaBdo>\wYMk]CwhO|M;aW\gCh\cV=YaUWx^MKbp>iX_;aWRa=YaU
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Wx^Mh;bH<dpMhUeo^^a;aZ?a;HxaMM^;hIal]Xh<xaUaKa>Oa;hIaiXxYPwaMW`>Pdp>Mqa^^;Bbh?MlOAwYV;aWhPal]UxiXxY\w>PwaM<dpMlOHxaMNM?d>hO|M
WgOiNNKcoh;bH<dpMkMhIa^`p>jXwUa;Kco\fH
\UHfX=YaUWx^M?a;;aWhPal]UxhAep^hRXb>kMhIa^`p>jXw?_Rb?aWGalHx?a;\U;aW
=YaUWx^M?a;;aWhPal]Ux 6  =YaUWx^MKcoMqalOkAxOW_jVAMz 7  =YaUWx^MKco\gCh\cV^^;?a;hIa 
jHV=YaUWx^M?a;;aWhPal]UxlHxi;w=YaUWx^MKcolHx?a;;aWhPal]Ux<^>hAep^hRXb>Bdo>=qaMYGlHx?a;PX=gG<^>UYX<^>hAep^hRXb>iX_=wa
=YaUWx^M<^>hAep^hRXb>KcokAx=YaUWx^MKcoMqalOkAxOW_jVAMzlHxi;w=YaUWx^MKcoMqalOkAxhReo^Kqak]xMpqahHe^H]We^;aW;XaVhO|Ml^ Bdo>=qaMYGlHx?a;PX
=gG<^>UYX<^>Mpqa=wa=YaU?f=YaUWx^M?qahRa_iX_=YaUWx^MiQ><^>MpqaiX_PXIwa><^>^fG]TgUbhWboUIxMiX_^fG]TgUbMpqahHe^H\wYM=YaUWx^MKco
\gCh\cV^^;?a;hIalHxi;w=YaUWx^M?a;;aWMqa=YaUWx^MNWbhYGPM`>hIa;aWRa=YaUWx^M<^>XUWx^M^^;lO?a;hIaiX_;aWiPwW`>\c^^;lO
M^;hIa Bdo><dpM^Vgw;`N=fG\UN`Ib<^>Y`\HfKcoMqaUa\Wxa>hIa X`;[G_<^>W`>Pdp> iX_\TaRiYHXx^U<G_h;bH;aWXf;lUx
?a;;aWZd;[aOW_\bKLbTaR<^>hIa^`p>jXw<^>hHA^M`MIzj;Ua\JbI "# jHVKH\^NOW_\bKLbTaR<^>hIa^`p>jXwKcoUc?qa]MwaVkMKx^>IXaH
iXxYhXe^;AMbHiX_<MaH<^>hIaKcoUcOW_\bKLbTaR\g>\fHUaOW`NOWf>Bdo>^^;iNNlYx  WgOiNNKcoiI;Iwa>;`MhAwM=YaU;Yxa>Oa;hIa<MaHiX_
?qaMYMWg<^>W`>Pdp><MaHAw^>XUh<xaW_V_]wa><^>W`>Pdp>;`NOa;hIahO|MIxM kM<G_Kco ;fXLWZbXO_NWWhX>iX_=G_ "# lHx^^;iNNiX_\Wxa>
h=Weo^>O{}MhIa]f>IxUOW_\bKLbTaR\g>iNN;do>^`IjMU`IbiX_h=Weo^>PXbIW`>Pdp>hReo^MqaUakAxkM;aWPXbIiKM;aWO{}MHxYVUe^RNYwa;aW=YN=fUKco ^fG]TgUb
\g>?_Uc=YaUhNcoV>hNM<^>^fG]TgUbMx^VX> iX_ 2230%15 "# lHxKqa;aWZd;[ah;coVY;`NI`YiOWKcoUcPXIw^OW_\bKLbTaR<^>hIaJwaMiX_hYXaKcokAx
kM;aWIxUMpqahReo^MqalOkAxkM;aW^^;iNNhIaJwaM jHVhIaKcokAxKH\^NhO|MhIa^`p>jXwKcokAxIaU=W`YhWe^MK`oYlO Bdo>I`YiOWKcoMqaUaZd;[a=e^W_V_]wa>
W_]Ywa>W`>Pdp>;`N]Ux^RepMKco<^>WgkMW`>Pdp><MaH<^>Aw^>Kcol^h\cV^^;\gwNWWVa;aZiX_<MaH<^>]x^>hPal]Ux? a;PX;aWKHX^>RNYwaW_V_]wa>
W_]Ywa>W`>Pdp>;`N]Ux^Ix^>Uc<MaHKcoh]Ua_\U=e^^VgwkMAwY>    hBMIbhUIW?d>?_k]xOW_\bKLbTaRhAb>=YaUWx^M\g>iX_hYXakM;aWIxUMpqak]xhHe^H
Mx^V Bdo>RNYwaW_V_]wa>W_]Ywa>W`>Pdp>;`N]Ux^Kcoh]Ua_\UKco\fH=e^   hBMIbhUIW
 !=585K=$D6;-*8:/5<$1@H$
W`> Pdp> Kco\Ww> <dpMkAx Y`\HfhO|MHbMh]Mc V YP\Ui;XNHqa hAwMhHcV Y;`NW`> Pdp> KcoPXbI?qa]MwaVK`oYlO jHVUc <MaHiPwMW`> Pdp>iX_<MaHWg hKwa;` M
iIw=YaU]MaiI;Iwa>;`MW`>Pdp>AMbHWgIW>?_]Ma   hBMIbhUIW\wYMW`>Pdp>AMbHWgh;XcVY]Ma  hBMIbhUIW ;aWh?a_WgW`>Pdp>iNNWgIW>kAxOfvUh?a_WgKco
Awa>KqahIakAxiIw;aWh?a_Wgh;XcVY?_kAxMx^IKcoUc<MaHh\xMPwaZgMVz;Xa>   hBMIbhUIWh?a_k]xUc?qaMYMWgiX_Iqai]Mw>hHcVY;`M;`NiNNW`>W`>Pdp>
K`oYlOBdo>;W_NYM;aWPXbI?_hWboU?a;;aWP\UY`IJfHbN<dpMWgOhO|M;XUh?a_WgPdo>XUk]xi]x> iX_Mqah<xahIahPa ?a;M`pMMqaW`>Pdp>K`p>\^>WgOiNNUa
KH\^N;`NhIa^`p>jXwjHV;aWIxUMpqa;aWY`H^fG]TgUbh]Me^hIa<xa>hIaiX_kMhIa?a;;aWXf;l]UxjHVkAxhK^WzjU=`OhOt}XAMbHh=iX_A`o>UYXJw aMKco
kAxkM;aWXf;l]UxHxYVh=Weo^>h=Weo^>A`o>X_h^cVH?fHKZMbVU  Iqai]Mw> kMiIwX_=W`p>?_kAxJwaMlUxlPw  ;W`U Mpqa   XbIWk\wkM]Ux^^XgUbhMcVU
Y`H^fG]TgUbKf;m  MaKc?M;W_K`o>MpqahHe^H iXxY?d>A`o>UYX<^>JwaMKcokAx ;aWY`H^fG]TgUb<^>hIaHxaM<xa>hIakMhIaiX_h]Me^hIa?_kAxJwaM
?qaMYM  ;W`U?fHlS?MK`oYKf;;x^MKqa;aWY`H^fG]TgUb<^>JwaM<G_Xf;l]UxkMhIaKcoW_V_;do>;Xa>hIa<^NhIaHxaM<xa>hIa  ?fHiIwX_?fH]wa>
;`M  hBMIbhUIWhReo^]a;aW\gCh\cV=YaUWx^M?a;;aWMqaiX_;aWiPwW`>\cHxaM<xa>hIa;aWY`H^fG]TgUb<^>^a;aZh]Me^hIa?_Y`HKcoW_V_;do>;Xa>
hIa<dpMlOkMiMYHbo>Y`H\g><dpMlO?M;W_K`o>^fG]TgUbhKwa;`N^fG]TgUb<^>\bo>iYHXx^UhReo^]aW_V_=YaU\g>Kco=YaUWx^MiPw<dpMlO\g>\fH <x^UgXKcoY`HlHx
?qaMqaUa]a=wah@XcoV h<cVM;WaShReo^]a=YaU\`UR`MLzW_]Ywa>I`YiOWKco\Mk?jHVhOWcV NhKcV NW_]Ywa>W`> Pdp>AMbHWgIW>;`NW`> Pdp>AMbHWgh;XcV Y
X`;[G_<^>W`>Pdp>KcoMqaUaKHX^>H`>i\H>kMWgOKco 

5B0-?G  W`>Pdp>AMbHWgIW> BxaV iX_AMbHWgh;XcVY <Ya KcoMqaUaKHX^>
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 16!=5-:6:$
  PX;aWY`H^fG]TgUbMpqa
?a;;aWKHX^>iPwMW`>Pdp>AMbHhHcVY;`M  iPwMmX_  =W`p> ?_lHx^fG]TgUb<^>Mpqa?a;^fG]TgUb]x^>lO?MMpqahHe^H\qa]W`NW`>Pdp>AMbHWg
h;XcVYlHxH`>WgOKco  iX_AMbHWgIW>lHxH`>WgOKco 

:A)92B3> C'6C'?4\




 



 




 



 








  





 

hYXa MaKc

5B0-?G  ^fG]TgUb<^>;aWIxUMpqa\qa]W`NW`>Pdp>AMbHWgh;XcVY

:A)92B3> :$'=C'6C'?6


WgIW> 



WgIW> 



WgIW> 



WgIW> 



WgIW> 
              

WgIW>  

C76= .=-?

5B0-?G ^fG]TgUb<^>;aWIxUMpqa\qa]W`NW`>Pdp>AMbHWgIW>
  PX;aWY`H^fG]TgUb<^>hIaiX_^a;aZKcoh;bH?a;;aWiPw=YaUWx^M<^>W`>Pdp>AMbHWgh;XcVY iX_WgAMbHIW>
kM;aWKHX^>?_kAxJwaMlUxlPw]M`;  ;W`UhKwa;`MhUeo^JwaMXf;l]Ux=WNKf;;x^M?_Kqa;aWY`H^fG]TgUb<^>^a;aZ Kcoh;bH?a;;aWiPw=YaU
Wx^MTaVkMhIa?qaMYM  ?fH ! r ! W^NhIaKcoW_V_]wa>?a;?fH;do>;Xa>hIahO|M  iX_  hBMIbhUIW IaUXqaH`N <^>W`>Pdp>AMbHWgh;XcVY
H`>WgOKco  PX;aWY`H^fG]TgUbHxaM<xa>hIa?qaMYM  ?fH ! r ! W^NhIaW_V_]wa>?a;<^NhIa     iX_  hBMIbhUIWIaUXqaH`N
H`>WgOKco  iX_PX;aWY`H^fG]TgUbKco=YaU\g>h]Me^hIaIaUiMYHbo>KcX_  hBMIbhUIW?qaMYM  ?fH !2 r ! ?M;W_K`o>^fG]TgUbhKwa;`N^fG]TgUb
\bo>iYHXx^UlHxPXH`>WgOKco 
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^fG]TgUb ^>\ahBXhBcV\

^fG]TgUb^>\ahBXhBcV\



















W_V_]wa> hBMIbhUIW










W_V_]wa> hBMIbhUIW





5B0-?G ^fG]TgUbHxaMkMhIaKcoW_V_?a;;do>;Xa>hIa hUeo^kAxW`>Pdp>AMbHWgh;XcVY BxaV iX_W`>Pdp>AMbHWgIW> <Ya















^fG]TgUb ^>\ahBXhBcV\

^fG]TgUb ^>\ahBXhBcV\



























W_V_]wa> hBMIbhUIW















W_V_]wa> hBMIbhUIW

WgOKco  ^fG]TgUbHxaM<xa>hIaKcoW_V_?a;PM`>hIa\qa]W`NW`>Pdp>AMbHWgh;XcVY BxaV iX_W`>Pdp>AMbHWgIW> <Ya








  

^fG]TgUb^>\ahBXhBcV\



















=YaU\g>h]Me^hIa
hBMIbhUIW





























=YaU\g>h]Me^hIa hBMIbhUIW



5B0-?G ^fG]TgUbh]Me^hIakMiMYHbo><dpMlO\qa]W`NW`>Pdp>AMbHWgh;XcVY BxaV iX_W`>Pdp>AMbHWgIW> <Ya
?a;PX;aWY`H^fG]TgUb^a;aZNWbhYGHxaMkMhIaKco?fHIwa>mhOWcVNhKcVN;`M?_h]nMYwaUc=wak;Xxh=cV>;`MiIw^fG]TgUb^a;aZHxaM<xa>hIaI`p>
jXwKcokAxWgh;XcVY?_Uc^fG]TgUb\g>;YwaUa;hO|M  hKwaiX_^fG]TgUb^a;aZh]Me^hIa\qa]W`NAMbHWgh;XcVY?_k]x=YaUWx^M<dpMlOlHx\g>;YwaAMbHWgIW>
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 85A016!=57>%<4
W`>Pdp>WgIW>kAxhYXakM;aWhHe^H<^>Mpqa  MaKckAx\wYMW`>Pdp>Wgh;XcVYkAxhYXakM;aWhHe^H<^>MpqahO|MhYXa  MaKciX_kAxJwaMOW_]V`H;Ywa
W`>Pdp>WgIW>h@XcoV    ;aWKH\^N;aWiPwW`>\c=YaUWx^MTaVkMhIaTaVM^;hIajHVAMbHWgh;XcVYUc^fG]TgUb\g>;YwaAMbHWgIW>?_RNYwa
^fG]TgUbXHX>k;Xxh=cV>;`M ^fG]TgUbIaU=YaU\g>h]Me^hIaW`>Pdp>AMbHWgIW>?_iPw=YaUWx^M<dpMlOlHx\g>\fHKcoW_V_  hBMIbhUIW\wYMW`>Pdp>AMbHWg
h;XcVY?_iPw=YaUWx^MlOlHx\g>\fHKcoW_V_  hBMIbhUIWkM<G_Kco;aW\gCh\cV=YaUWx^M?a;hIa?a;;aWkAxW`>Pdp>K`p>  iNNUc=wak;Xxh=cV>;`M
H`>M`pMW`>Pdp>AMbHWgh;XcVY?d>AwYVXHhYXakM;aWOW_;^N^a]aWiX_AwYVXH;aWkAxJwaMKco\w>PXHcIw^KW`RVa;WLWWUAaIbiX_\bo>iYHXx^U
/55)=.A!53
"# hHA^M`MIzj;Ua\JbI;aWOW`NOWf>WgOiNNhIa^`p>jXwOa;VeoMhHbU hReo^hRboUOW_\bKLbTaR;aWkAx>aM Wa>aMYb?`VU]aYbKVaX`VU]a\aW=aU
s
"# ;fXLWZbXO_NWWhX>iX_=G_ ;aWZd;[aR`FMa^^;iNNW_NNhIa]f>IxUOW_\bKLbTaR\g> "21/,1(# +663 4,4 14&6 *2 6+ '473%/
,4 12'(  R Z 
"# 2230%15 ;aWZd;[aI`YiOWKcoUcPXIw^OW_\bKLbTaR<^>hIaJwaM "21/,1(#
+663 999 6(%&+(4 5547 %& 6+ 4(7'(($1, ),/( ()),&,(1&: 5628( &+%36(4 3') R Z 
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)I>O;JR<D<>>47G*F,3NVF8PEV,;@H,,I7PD,FI5J3=W2VA=)>G2IC5>I=DK2TI
!! !&""$$($$"$ !'%!&!#$
+<O;Q->FJ7@I9/JAH3JA>I<J3> P@G8H10J3)?3I+<∗
jlI[OqZoUqFpcfqJobFpc^oRYpzYwWHyYyebrGlIfoiTu^cuY
ipGpfqLpfqgfFccawHct~lIFeHSnfqgfFccagpiUcxeniVp[UbFccagpiUc ajpfqWbpeobwWHyYyebrcpLaIHelripY 
 9.68 /@:16? 7==9@?6 .0 ?5
85+H2=UF
ZWHfpafqJobYrarfoUVu[cniIHw^t~l^oRYpUvlZxjI^eoIIpYxiIlpWqUbzjariaccVYnTrFfpUvlZxjI^eoIIpYxiIlpWqUbGlIFpc{__p]pb\eqU
xjI[cnwWg{WbcuY (  UofcoZ^eoIIpYxiIlpWqUbw[YxZZx\YwcrbZMs~IwetlFzLFcnTphWcpbirTpw[YUofTvTMoZHfpaclYxenyHcIicpIGlI
UvlZxjIJn{aaryejnw[YifY[cnFlZzYFpcfqJobJnTpwYqYFpc  GoYUlYyTbGoYUlYxcFJnWTilZFpccoZ^eoIIpYxiIlpWqUbGlIFcnTphWcpbir
TpJpYfY  wZlc{TxFwZlc   xen  w^t~ljpFcnTphWcpbirTpWr~arHuSiaZoUqzYFpccoZcoIirHfpaclY{TivIiuTJpFFpcWTelI^ZfpFcnTph
WcpbirTpwZlc  $%  arluSj`vaqivIiuTToIYoYzYFpcfqJobHcoIYrJsIwetlFzL $% ipjcoZGoYUlYWr~  JnWpFpcUqTUoI $% zYUvlZxjI
xenWpFpcw[crbZwWrbZFoZUvlZxjIcuY (
 \eFpcWTelI^ZfpluSj`vaq`pbzYUvlZxjILYqTFcnTphWcpbirTpivIFfpcuY (

WuFLfIwfepFpcWTelIwYt~lIJpFlqWXq^eFpccoZcoIirxenFpcx\coIirWr~TrFfpGlIFcnTphWcpbirTpGoYUlYiuTWpbw[YFpcWTelIlZxjI\eqU`o SQ
yTbIpYfqJobYrJnwetlFzLFefbYpjfp^ZfpFpceTeIGlIHploUcpifYHfpaLtY #;6>?@=2=.?6; #' zYFcSrUvlZxjILYqTFcnTphWcpbirTpzL
wfepwc}fFfpFcSrUvlZxjIcuY (  Ms~IxiTIVsIHfpaipacVzYFpclZxjIWr~TrFfp
+TIDTI+H. UvlZ^eoIIpYxiIlpWqUb FcnTphWcpbirTp FpcVpbwWHfpaclY
 857TI
UvlZxjI^eoIIpYxiIlpWqUbw[YfqXrFpcWr~^ZapFWr~iuTWr~zLzYFpcwF}ZcoFhpiqYHpwFhUcwYt~lIJpFarcpHpVvFxenIpbUlFpczLIpYxUF}boIar
[cniqWXq`p^HlYGpIU~pJsIarYoFfqWbpgpiUcxenfqgfFcjepbWpY + , {TfqJobw^t~l[coZ[cuI[cniqWXq`p^GlIUvl ZxjI^eoIIpYxiIlpWqUb
yTbWo~f{[UvlZxjI^eoIIpYxiIlpWqUbxZIllFw[Y  [cnw`WjeoF| +,{TxF  UvlZxjI^eoIIpYxiIlpWqUbxZZTvTFetYWpIUcI  UvlZ
xjI^eoIIpYxiIlpWqUbxZZWpIllajctlxZZFpc^pHfpaclYxen  UvlZxjI^eoIIpYxiIlpWqUbxZZcfa^eoIIpYWpIUcIxenWpIllaipjcoZ
[cnw`WxcF \eqU`oSQVvFWpzjclYyTbUcIJpFTfIlpWqUb[cnw`WWr~ilIHtl\eqU`oSQJnioa\oilpFpgWr~luYxenzjHfpaclYyTbFpcTvTMoZ^eoIIpY
xiIlpWqUbjctlFpcxeFw[er~bYHfpaclYxen[cnw`WiuTWpbw[YFpccfaFoYGlIilIfqXryTbWr~\eqU`oSQJnioa\oiFoZTfIlpWqUbxenFpc{jeGlI
lpFpgluY
JpFUvlZxjI^eoIIpYxiIlpWqUbWoI  xZZzYIpYfqJobYrJsIiYzJUvlZxjIxZZWr~  Ms~IUvlZxjIipapcVxZI[cnw`WUpacv[xZZGlIFpc{je
GlIlpFpgzYUvlZxjI{T xZZHtl xZZFpc^pHfpaclYxZZZoIHoZxenFpc^pHfpaclYUpaXccaLpUq JpFGlTrWr~UvlZxjIxZZFpc^pHfpaclY
UpaXccaLpUq{aUlIzL^eoIIpYJpFxjeIzTapLfbYp^plpFpgwGpivUvlZxjIFpc{__p]pb\eqUxjI[cnwWg{Wb F_\  JsI{TWpFpcllFxZZxen
icpIUvlZxjI^eoIIpYxiIlpWqUbxZZ^pHfpaclYUpaXccaLpUqGsYapxenYp llFJpjYpbzjFoZ\viYzJw^t~lYp{[zLIpY`pbzYHcofwctlY{TJcqI
JpYfY  cuY{TxFcuY ( GYpT C  wMYUqwaUccuY (  GYpT C  wMYUqwaUcxencuY (  GYpT C  wMYUqwaUc
+, UvlZxjI^eoIIpYxiIlpWqUbGlIF_\ YrxafparHfpaWYWpYwYt~lIJpFWpapJpFixUYweiwHet~lYbpb{TinTfF xUF}boIar[cniqWXq`p^Fpc
WpIpYWrU~ ~pxenarcpHpHlYGpIivIipjcoZwFhUcFc
JpFGlwirbToIFepfGpIUYFeua\vfqJob{Twe}Iwj}YHfpaipHoNxen[NjpJsIarxYfHqTWr~JnicpIxenllFxZZUvlZxjIwlYF[cniIH^eoIIpY
xiIlpWqUbGsYw^t~lw^q~a[cniqWXq`p^eT[cqapSFpczL^eoIIpY[cnjboTUYWuYFpc\eqUzjeTYlbeIxenarcpHpVvFipapcVjpMtljctlicpIwlI{T
lbpIinTfFTfbwjUuYrFcnTphWcpbirTpJsIVvFYpapzLw^t~lUofcoZcoIirHfpaclYjctlFoFwF}Z^eoIIpYJpFTfIlpWqUbzYUvlZ^eoIIpYxiIlpWqUbyTb
arGYpTxenyHcIicpIGlIUvlZwWpFoZUvlZxjIcuY (  GlIF_\ YlFJpFYrboIarFpcWTelIzLIpYJcqI Ms~Iw[YFpclZxjIFefbYpjfp^claWoI
w[crbZwWrbZFoZUvlZcuY (  GlIF_\ w^t~lgsFhpVsIHfpaipapcVzYFpclZxjIGlIUvlZWr~icpIGsY
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 FM9)>1WP@GAJ6K)I>52@F,
 lu[FcSFpcWTelI
cv[Wr~ xiTIGYpTxenaqUqGlIUvlZxjI^eoIIpYxiIlpWqUbWr~zLzYFpcgsFhpHcoIYr UvlZxjI^eoIIpYxiIlpWqUbcuY (  GlI F_\
w^t~lzjwGpzJzYFpcgsFhpHcoIYr`p^VpbxencpbenwlrbTGlIyHcIicpIxenifY[cnFlZUpI|GlIUvlZxjI^eoIIpYxiIlpWqUbLYqTFcnTphWcpbir
Tp {TxiTIzYcv[Wr~  arcpbenwlrbTToIYr  FcnJF[lIFoY]uYenllIxenFpcivNwirbHfpaclY  LlIcnZpbHfpaLtY x\YcoZcoIirJpFTfIlpWqUb
 LlIzi\eqU`oSQ  FcnJFTpYGpIToI^tY  FcnTphWcpbirTpw[YUofcoZ^eoIIpYJpTxiIlpWqUb  FoYipT  LlIlpFpg`pbYlF{jewGp
xen  UnxFcIipjcoZfpIfoUVuTqZzYWr~YrHtlFefbYpjfp

>N95KR  GYpTxenaqUqGlIUvlZxjI^eoIIpYxiIlpWqUb

F
G
>N95KR  cpbenwlrbTGlIUvlZxjILYqTFcnTphWcpbirTpxenUvlZxjIcuY (  GlIF_\
  fqXrFpcWTelI
FpcWTelIxZIllFw[Y  GoYUlYGoYUlYxcFFpcWTilZFpccoZHfpaclYJpFxiIlpWqUbGlIFcnTphWcpbJpYfY  wZlc{Tx F
wZlc    xen  w^t~ljpFcnTphWcpbirTpWr~ariaZoUqzYFpccoZcoIirHfpaclY{TivIiuTGoYUlYWr~  JnWpFpcUqTUoIFcnTphWcpbzYUvlZxjI
Ms~IwetlFwZlcWr~arHfpaipapcVcoZcoIirHfpaclY{TivIiuT^claWoIWpFpcw[crbZwWrbZluSj`vaqWr~wFqTGsY`pbzYUvlZFoZUvlZxjIcuY (  GlIF_\
xenGoYUlYiuTWpbWpFpclZxjIFefbYpjfpw^t~lHYjpHfpaipapcVzYFpclZxjIGlIUvlZxjIYr yTbJnzLFefbYpjfpJpYfY evFUlFpclZ
jYs~IHcoIzjarafeiuTWpbGlIFpclZxjI[cnapS FcoaMs~Iw[YafeyTbwKer~bGlIFefblZxjIWr~arGpbzYWlIUepTWo~f{[
FH3>IDUA7+AI<-LS7 
w^t~lcnZuFpcWpIpYGlIlZxjI^eoIIpYxiIlpWqUbLYqTFcnTphWcpbirTpxenUvl ZxjIcuY (  F_\  HploUcpifYHfpaLtY #'
zYFpclZxjI^tYPpYVvFYpapzLxenwGrbYzja{THtl +,
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wat~l

#
#2
#6

  
  



Htl [cqapSHfpaLtYzYwfepWr~FpjYT
Htl [cqapSHfpaLtYiaTue
Htl [cqapSHfpaLtYwcq~aUY

 :@)I>52@F,
 fqXrFpcwetlFFcnTphWcpbirTp
cv[Wr~ xiTIFpcw[crbZwWrbZGlIFcnTphWcpbirTpWr~zLzYFpcWTilZcoZ^eoIIpYxiIlpWqUbJpYfY  wZlc{TxF   xen  Upa
eoZToZyTbWpFpcwF}ZGlavew[Ywfep io[Tpj zYLfIcnjfpIfoYWr~  VsI  ^dgJqFpbY  JpFFpcWTelI^ZfpluSj`vaqivIiuT )<2.7
xenluSj`vaqwKer~b ).A4UelTfoYJpFWoI  foYGlIFcnTphWcpb $% JnarHpivIWr~iuTwWpFoZ   xen   ; UpaepToZzYGSnWr~luSj`vaq
wKer~bGlIZccbpFpgjctliq~IxfTela ).9/ arHpzFewHrbIFoYWoI  foYHtllbvzYLfI   ;ToIYoYUvlZxjI^eoIIpYxiIlpWqUbLYqTFcnTphWcpb
irTpJsIwetlFzLFcnTphWcpbirTp $% w[YUofcoZcoIirHfpaclYJpFTfIlpWqUb

>N95KR  Fpcw[crbZwWrbZcnToZ ).A4xen )?2<7GlIFcnTphwZlcUpI|
 luSj`vaqwKer~b`pbzYGlIUvlZxjI^eoIIpYxiIlpWqUb
cv[Wr~  xiTIFpcw[crbZwWrbZluSj`vaqwKer~b `pbzYUvlZxjI^eoIIpYxiIlpWqUbcnjfpIUvlZxjILYqTFcnTphWcpbirTpxenUvlZxjIcuY
(  GlIF]\ zYfoYWr~^dgJqFpbYMs~IJnzLwfepzYFpcWTelIUoIxU    YpkqFpHfpawGaGlIcoIirxiIlpWqUbwKer~b UelTfoY
[cnapS  # 9 xenarluSj`vaqGlIZccbpFpgjctliq~IxfTela ).9/ zYfoYToIFepflbvzYLfI ;cv[Wr~^ZfpluSj`vaqGlIUvlZxjI
^eoIIpYxiIlpWqUbLYqTFcnTphWcpb )>.:1 arcnToZivIFfpluSj`vaqGlIUvlZxjI^eoIIpYxiIlpWqUbcuY (   )24.? WuFLfIwfepipapcV
lXqZpb{TTfbHfpaipapcVxenlqWXq^eFpccoZcoIirWr~TrFfpGlIFcnTphWcpbirTpWr~UqTUoIzYUvlZxjIiI\ezjarFpcVpbwWHfpaclYyTbwK^pnFpcx\
coIir{TapFFfpUvlZxZZ (  xenLfIwfepWr~UvlZxjITfbFcnTphWcpbirTparluSj`vaqivIiuTGlIfoYWr~  FoYbpbY  lbvzYLfIwfep[cnapS
 YpkqFp\ewLYYrw[Y{[Upa[cpFOFpcSXccaLpUqGlITfIlpWqUbFepfHtlw[YLfIwfepWr~coIirxiIlpWqUbarHfpawGaivIiuT
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>N95KR  luSj`vaqwKer~b`pbzYGlIUvlZxjI^eoIIpYxiIlpWqUb S foYWr~^dgJqFpbY 
  loUcpifYHfpaLtY #' zYFcnZfYFpclZxjIGlIFefbYpjfp
cv[Wr~ xiTIxiTIloUcpifYHfpaLtY #' Wr~w[er~bY{[GlIFefbYpjfpwat~lwWrbZFoZwfep GlaveGlIfoYWr~  XoYfpHa  ^Zfp #'
GlIWoI  FcSrJneTeIUpawfepWr~zLzYFpclZxjIxenwat~lw[crbZwWrbZFpclZxjIWoI  FcSrJnwj}Y{TwTYLoTfploUcpifYHfpaLtYGlIFpclZxjI
Fe fbYp jfp Tf bUv l ZxjI FcnTphWcpbirT p #'>.:1 eTeIcfTwc} fWr~ iu TUpaapTf blo Ucpif YHfpaLtY JpFUvl ZxjI cu Y (   #'24.?
xenloUcpifYHfpaLtYJpFFpcUpFxjIUpaXccaLpUq #'.9/ UpaepToZMs~I\eWr~{TYrxiTIzjwj}YVsIHfpaipapcVzYFpclZxjI{Twc}fxenTrFfpGlI
UvlZxjIWr~zLFcnTphWcpbirTpw[YUofLfbcoZcoIirHfpaclYJpFTfIlpWqUb
1.0
Date: 4th OCT 2012
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>N95KR  loUcpifYHfpaLtY #' Wr~w[er~bY{[GlIFefbYpjfpwWrbZFoZwfep
  Fpcw[crbZwWrbZFpb`p^xeniaccVYnGlIUvlZxjI
UpcpIWr~ xiTIFpcw[crbZwWrbZFpb`p^xeniaccVYnGlIUvlZxjI^eoIIpYxiIlpWqUbWoIxZZMs~I^ZfpUvlZxjILYqTFcnTphWcpbirTpJn
arGlTrFfpUvlZxjIcuY(  {TxFarcpHpU~pFfparluSj`vaqivIiuT &2.7?29<2=.?@=2 `pbzYUvlZWr~ivIFfp
3I>I,5KR  Fpcw[crbZwWrbZcnjfpIUvlZxjI^eoIIpYxiIlpWqUbLYqTFcnTphWcpbirTpFoZUvlZxjIcuY ( 
cpbFpc
cpHpFpc\eqU
 luSj`vaqwKer~b`pbzYUvlZxjI
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UvlZ^eoIIpYxiIlpWqUbLYqTFcnTphWcpbirTp
.?5)5.6
 E

UvlZ^eoIIpYxiIlpWqUbcuY (  GlIFpc{__p]pb\eqU
 .?5)5.6
 E

D>M9:@)I>52@F,
luSj`vaqwKer~b ).A4 xenluSj`vaqivIiuT )<27 GlIFcnTphWcpbirTpwZlc  $%  Wr~WpFpcfoTzYLfIwfep    YpkqFp
w[Ywfep  foYarHpivIFfpFcnTphWcpbWuFwZlcToIYoYIpYfqJobYrwetlFzLFcnTphWcpbwZlc  $%  w[YUofcoZcoIirHfpaclYjctl^eoIIpY
xiIlpWqUb
 UvlZxjI^eoIIpYxiIlpWqUbLYqTFcnTphWcpbirTpJnarHpluSj`vaqwKer~b`pbzYUvlZxjIivIFfpUvlZxjI^eoIIpYxiIlpWqUbcuY( 
GlIFpc{__p]pb\eqUxenFpcUpFxjIUpaXccaLpUqWuFLfIwfepwYt~lIJpFlqWXq^eFpccoZcoIirWr~TrFfpGlIFcnTphWcpbirTpWr~UqTUoIzYUvlZxjI
 loUcpifYHfpaLtYGlIFpclZxjIFefbYpjfpTfbUvlZxjIFcnTphWcpbirTp #'>.:1 eTeIcfTwc}fWr~iuTUpaapTfbloUcpifYHfpaLtY
JpFUvlZxjIcuY(  #'24.? xenloUcpifYHfpaLtYJpFFpcUpFxjIUpaXccaLpUq #'.9/ UpaepToZ
 UvlZ^eoIIpYxiIlpWqUbLYqTFcnTphWcpbirTpJnarUYWuYzYFpcJoTicpIU~pFfpUvlZ^eoIIpYxiIlpWqUbcuY (  GlIFpc{__p]pb
\eqUxenifY[cnFlZGlIyHcIicpIUvlZLYqTFcnTphWcpbJn{aarFpczLyejn
 )J33J)>><9>G)IB
HSn\vwGrbYZWHfpaGlGlZ^cnHuSGlGlZHuSajpfqWbpeobwWHyYyebrcpLaIHelripYWr~iYoZiYuYWuYfqJobzYHcoIYrxenipGpfqLpfqgfFcca
x[ci`p^jeoIFpcwF}ZwFr~bfWr~{TlYuwHcpnjzjbtaUvlZ^eoIIpYxiIlpWqUbGlIFpc{__p]pb\eqUcuY (  w^t~lzLWpFpcWTelIxeniVpYrWTelI
zLYp[cn[pwGU jfbZpYbpI Wr~zjGlavewFr~bfWpITpYluUuYqbafqWbpYlFJpFYrGlGlZYpbiufoRY [lIYlFYpbia^IhLqTivIwYqYxenYpbTYu
^e ^qYqJaYUcr YoFgsFhpipGpfqLpfqgfFccawHct~lIFeMs~Ilbv`pbzYjlI[OqZoUqFpcfqJobFpc^oRYpzYwWHyYyebrGlIfoiTu^cuY 2A28;<92:? 6:
)205:;8;4D ;3 &;=;@> #.?2=6.8> '2>2.=05 "./;=.?;=D 6); "./ ipGpfqLpfqgfFccawHct~lIFe HSnfqgfFccagpiUcxeniVp[UbFcca
gpiUcajpfqWbpeobwWHyYyebrcpLaIHelripYWr~{TLfbwF}ZGlaveFpcWTelIZpIifYJYWpzjIpYfqJobYripwc}JeuefI{[TfbTr
8>>1I7M)><
+ , WnYIwFrbcUqwFrbcUqgqcqycJY Fpcx\coIirTfIlpWqUbxenUofcoZcoIir FcuIwW^ajpYHciVpZoYwWHyYyebr^cnJlawFepXYZucr
+, WYIgoFTqfoRYpFpclZxjIxenFpc[cnbuFUzLIpYwHct~lIlZxjITfb^eoIIpYxiIlpWqUb JpF
5??< ?5.68.:16:1@>?=D 0;9 4@=@ A62B <5<61  >20?6;:=0;@:?*+ UuepHa,
+, ZIFL[cniqWXq lYoYU^IgXcFue^pYqL FpcllFxZZwHct~lIlZxjIFcnTphwbt~lFefbFpc[cnLuawLqIfqLpFpcwHctlGpb^eoIIpYxjI
[cnwWg{WbHcoIWr~  ^dh`pHa ycIxcazZjbFiFpbJoIjfoTFcuIwW^m$))
+, gvYbwWHyYyebryejnxenfoiTuxjILpUqifY[cnFlZGlIFcnTphWcpbJpF5??<
BBB :2@?=;: =9@?<5D>60> 0;9 :2B> 6:12C <5<+UuepHa,
+, iVpZoYfqJobbpIFcafqLpFpcwFhUcycIlZbpIx\Y^eoIIpYxiIlpWqUbcfaFoZwUpw\p
JpF5??< BBB =@//2=?5.6 0;9 =@//2=?5.6 6:12C <5<;<?6;:0;9-0;:?2:?A62B.=?608261   
0.?61 
    +UuepHa,
+, wicqa JoYWcKpb ^vegoFTqlqYWfr JpYIXpcIapg bIbuWXifoiTqifYrb fpiYpHpfIgip [cnipY[pYxFfxenHSn iaccVYnGlI
wHct~lIlZxjI^eoIIpYxiIlpWqUbxZZa gqe[pFczYFpclZxjIGqI FpcWTelIWr~[cnwWg{Wbxen[cnwWg (62==."2;:2 Wfr[xl_cqFp
Fpc[cnLu a wLq I fq L pFpcwHct l G p b^eo I IpYxj I [cnwWg{WbHco I Wr~   ^dh`pHa ycIxcazZjbFiFpbJo I jfo T Fcu I wW^m
$)) 
+, iuGdTr iuGzJ  iaccVYnGlIwHct~lIlZxjIFefbYpfpTfbxiIlpWqUbxZZjauYwfrbYxenxZZUlwYt~lIfqWbpYq^YXfqWbpgpiUc
ajpZoSQqUajpfqWbpeobwWHyYyebr^cnJlawFepXcZucr
+, Fpc{__p]pb\eqUxjI[cnwWg{Wb UvlZxjI^eoIIpYxiIlpWqUb JpF
5??< BBB 24.? 0; ?5 =2 24.?-/@>6:2>> 24.?-1=D2= 24.?-1=D2= 5?9 + UuepHa,
+, (?=@9688; !@1=.)  =D6:4&=6:06<82><<860.?6;:>.:12>64: ;=1;:.:1=2.05$2B*;=7
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!"# #!!
:8B&6:';Q)A7∗ ?+C;8-67B ?0G)B486:A'%:B
CNgpRCrTr^\kdnPbicA]][ [ci_jR\i^h\]iGZhJ^yiViD 
ZiC_jGi_j`_A]][pC]mwdDA^CNg_j`_A]][`ibP][ci_jR\i^h\pGk\Dsc[ 
5*24 -742,05*24 ,75
1.&A+7O?
rC]DAi]_jEh\Tkx[k_hPQnV]gbDCpXmwd`lAai`hA\ZiXBdDGk_[_^sTEhDc_hO^yiViD pXmwdsGpVTX^hDDiTROqRTsTdnPibicA]][pH]i[jArO\sG
_jSkAi]byi]_EpGjDXmxTRkwq^gsGBd[o^EiAKiTBd[o^PiDupGTbyiThADiTEhDc_hO^yiViDbyiThADiTpAaP]EhDc_hO^yiViD`oT\dTn]hAaGiDtR\EhDc_hO
^yiViDA^n[Gk_[_^RkwRyiAi]`lAaitOqAp`aEiAdnPbicA]][pYd]TjpEd]q^gt[qV]]oVp`aBkxp^mwd\EiAAi]pXigpcvOp`aEiAAi]pXigV^oABi_rXO
cIip^kx\DGiDq^gp`aEiADiTchPQA]][EiAt[rO\RyiAi]`lAaisTU]jp_NEhDc_hO^yiViDsT]h`[k ]g\gRiD  Ajr^p[P]EiAdyipZdp[mdD^yiViD
EhDc_hO^yiViDAi]`lAaiTkxsGpVTKiTBd[o^byic]hUAi]V]gp[jTC_i[pVTtVtOsTAi]TyiGk_[_^[isGpVTX^hDDiTROqRTsTA]gU_TAi]pWipH]i[jA
W^Ai]`lAaiXU_i`hA\ZiXX^hDDiTGk_[_^PdV}BdDBkxp^mwd\q^gp`at[EiAdnPbicA]][pYd]TjpEd]q^gt[ qV]]oV[kCipRiAhU    c]md
  ;7. p`aBkxp^mwd\EiAAi]pXigpcvOBdDA^n[pXigpcvO[kCipRiAhU   c]md   ;7. HhDBi_rXOq^g^yiPT PT\dOsU [kCi
pRiAhU     c]md   ;7. cIip^kx\DGiD cIiUiTi [kCipRiAhU     c]md   ;7. q^gBkxp^mwd\q^gp`at[EiADiT
chPQA]][EiAt[[kCipRiAhU    c]md   ;7. ]_[`hA\ZiXX^hDDiTGk_[_^RhxDc[O[kCipRiAhU      c]md  ;7.
&NB=NB&A* `hA\ZiX^hDDiTGk_[_^ EhDc_hO^yiViD
 1.0NB
dnPbicA]][pH]i[jA^yiViDEhOtO_ipVTdnPbicA]][OhxDpOj[Rkw[kV]g_hPj`ibP]\i_TiT[iA_i  V}VEEnUhTdnPbicA]][pH]i[jA^yiViDRyi
]i\tOboDQlD  ^iTUiRPdV}q^gEyiT_TTkxpVT]i\tOEiAAi]bDddAV]g[iN  ^iTUiRAdscpAjOAi]b]iDDiTsTRdDQjwTQlD  CT
BNgTkxsTEhDc_hO^yiViD[kr]DDiTpH]i[jA V]g[iN
qcD rO\b_TscIpVTr]DDiTBTiOA^iDq^gp^vApTmwdDEiAGi_EhDc_hO^yiViDpTT]gUU
p`]aKAjEXdpXk\DpVTV]hGIiRkwGkxqT_RiDAi]Oyi]Dd\oq^gVJjUhPjPTRkwpTTAi]W^jPV]gpZRBdDGyi]_\pC]mwdDV]gOhUr[Ui\pVTPTb _T
WoV]gAdUAi]]i\scIRkw[kEyiT_Tt[[iAEg[nD W^jPbjTCiV]gpZRpC]mwdDsGUTrPgdici]pXmwdAi]bDddApVTc^hATdAEiATkx\hD[kA^n[dnPbicA]][pH]i
[jAsTC]h_p]mdT "&"# E ^yiViD ' ( HlwDpVTA^n[WoV]gAdUAi]Rkwt[[kAi]BlxTRgpUk\TAhUcT_\DiTc]mddDCA]sOuA^n[OhDA^i_pVTA^n[RkwpTT]gUU
p`]aKAjEXdpXk\DpVTc^hAqT_RiDsTAi]Oyi]DGkXq^g[kURUiRPdSn]AjEpH]i[jAsTEhDc_hO^yiViDG_\b]iDGmwdpbk\DscEhDc_hOq^gb]iDpdA^hAaNdhTOk
Di[OiTAi]EhORyipH]i[jA[i\i_TiTrO\sTA]gU_TAi]W^jPpH]i[jA XU_i dnPbicA]][pAmdURhxDc[O[kAi]sGpGmxdpX^jDEiAAiHV|rP]p^k\[pc^_
 #' (
EiAbQiTAi]NVEEnUhTRhxD]iCiAiHpGmxdpX^jDpc^_RkwpXjw[BlxTWT_AAhUCiq]DRkwpXjw[boDO_\bDW^RyiscPTRnTBdDdnPbicA]][Ai]W^jPpH]i[jA
pXjw[boD BlxTPi[tVO_\Ayit]^OTd\^Dq^g\jwD tV[iAA_iThxTWoV]gAdUAi]UiDqcDQlD BhxTPdDV|OPh_^DtVpTmwdDEiAboPTRnTRkwpXjw[boDBlx Tt[tO ' (
X^hDDiTROqRTQmd_ipVTRiDp^mdAcTlwDRkwTibTsEpTmwdDEiAGk_[_^[kd\oRhw_tVciA[kAi]sGV]gr\GTsTU]jp_NRkwt[tA^EiAqc^DpGmxdpX^jDHlwDEgt[pbk\
PTRnTCiBTbD[iAThAThUpVTqc^DpGmxdpX^jD]iCiQoA q^g\hDb]iD]i\tOscAhUCTRdDQjwTTdAEiATkxAi]W^jPX^hDDiTEiApGmx dpX^jDGk_[_^O_\
pRCrTr^\kRkwpc[igb[Egbi[i]Q^OPTRnTOiTX^hDDiT^DtOq^g\hDt[AdscpAjO[^Zi_gq^gt[b]iDbZi_gp]mdTA]gEApTmwdDEiAAi]V^oAROqRT
RyiscAiHCi]UdTtOddAtHOpAjOAi]c[nTp_k\Tq^gt[[kAi]V^OV^d\pXjw[pPj[ '(
DiT_jEh\Tkx[k_hPQnV]gbDCpXmwd`lAai`hA\ZiXX^hDDiTGk_[_^  V]gpZRtOqAdnPbicA]][pYd]TjpEd]q^gt[qV]]oVA^n[pXigpcvOBi_rXO
cIip^kx\DGiDq^gDiTchPQA]][EiAt[sT]h`[k]g\gRiD  Ajr^p[P]ciDEiAdyipZdp[mdD^yiViDEhDc_hO^yiViDpXmwd_jpC]igcC_i[pVTtVtOq^gBd
EiAhOBdDAi]sGGk_[_^pXmwdsGpVTX^hDDiTROqRTsTdnPibicA]][pH]i[jAsTEhDc_hO^yiViD
 :C/D$B8;E$<BJ9@%P?6H9
sTDi_jEh\TkxRyiAi]`lAaiGk_[_^  V]gpZRtOqAdnPbicA]][pYd]TjpEd]q^gt[qV]]oVA^n[pXigpcvOBi_rXOcIip^kx\DGiDq^gDiT
chP QA]][EiAt[ sT]h `[k ] g\gRiD  Ajr ^p[P]c i DEiAdy i pZdp[md D^yi ViDEh D c_h O^y i ViDrO\Ry i Ai]`l A aiq^g]_U]_[B d[o ^ Gk_ [_^BdD
A^n[pV~ic[i\EiAKiTBd[o^PiDupGTbyiThADiTEhDc_hO^yiViDbyiThADiTpAaP]EhDc_hO^yiViD`oT\dTn]hAaGiDtR\EhDc_hO^yiViD]_[QlDAi]byi]_E
pGjDXmxTRkOw _\
$B828@I6C0;A$75B4I)FM?I49C')D:6:9
`lAaiq^g]_U]_[Bd[o^Gk_[_^rO\Ai]byi]_EpGjDXmxTRkwq^gsGBd[o^EiAKiTBd[o^PiDuq^_RyiAi]CyiT_N`hA\ZiXOiTX^hDDiTrO\sGCi
C_i[]dTBdDGk_[_^qP^gGTjO
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 qc^DGk_[_^q^gV]gpZRGk_[_^RkwRyiAi]`lAai sTAi]`lAai`hA\ZiXGk_[_^BdDEhDc_hO^yiViDC]hxDTkxRyiAi]`lAaiq\APi[V]gpZRBdD
Gk_[_^ rO\[k]i\^gpdk\OOhDPi]iDRkw
,B8B'.DL  qc^DGk_[_^q^gV]gpZRBdDGk_[_^
qc^DGk_[_^
dnPbicA]][pYd]TjpEd]q^gt[qV]]oV
A^n[pXigpcvO
 Bi_rXO
 cIip^kx\DGiD
 DiTchPQA]][EiAt[

V]gpZRBdDGk_[_^RkRw yiAi]`lAai
Bkxp^mwd\q^gp`at[
p`aBkxp^mdw \EiAAi]pXigpcvO
HhDBi_rXOq^g^yiPT PT\dOsU
^yiPTq^gsU
Bkxp^mwd\q^gp`at[

 CiC_i[]dTBdDGk_[_^
,B8B'.DL  CiC_i[]dTBdDGk_[_^
V]gpZRGk_[_^
Bkxp^mwd\
p`at[
HhDBi_rXO
^yiPT PT\dOsU Bi_rXO
cIip^kx\DGiD cIiUiTi

CiC_i[]dT ! 30

 




qc^DdiDdjD
A][XhMTiX^hDDiTROqRTq^gdTn]hAaX^hDDiTA]gR]_DX^hDDiT  '(
760<2%,7;;$&<96*6- &1*2&9*6

 '(

CiC_i[]dTBdDGk_[_^BdDBkxp^mwd\p`at[HhD Bi_rXOq^g^yiPT PT\dOsU Bi_rXOsGBd[o^EiAA][XhMTiX^hDDiTROqRTq^g
dTn]hAaX^hDDiTA]gR]_DX^hDDiT '( q^gsTb_TBdDcIip^kx\DGiD cIiUiTi sGBd[o^EiADiT_jEh\BdD 760<2%,7;;$&<96*6-&1*2
&9*6 '(
39$B8:CI&8B@>Q;A$75B4%?')D:6:9
 dnPbicA]][pYd]TjpEd]q^gt[qV]]oV dnPbicA]][pYd]TjpEd]q^gt[qV]]oVRhxDc[OEyiT_T qcDPhxDd\osTdyipZdciDFhP]EhDc_hO
^yiViDW^jPZhNLBdDdnPbicA]][TkxV]gAdUO_\pYd]TjpEd]BdDPAqPDZi\sTUiTdnVA]NpC]mwdDC]h_t[qV]]oVf^fRyiscpAjOp`apc^mdsGpVTBkx
p^mwd\q^gp`at[EyiT_T[iEiAPi]iDRkw  p`apc^mdsGBdDdnPbicA]][pYd]TjpEd]q^gt[qV]]oVRkwpVTBkxp^mwd\[kEyiT_T  PhTPdV}CjOpVT
X^hDDiT     PdV}q^gRkwpVTp`at[[kEyiT_T  PhTPdV}CjOpVTX^hDDiT    PdV}]_[RhxDc[O[kEyiT_T   PhTPdV}CjO
pVTX^hDDiTRhxDbjxT    PdV}OhDPi]iDRkw 
,B8B'.DL  `hA\ZiXX^hDDiTGk_[_^BdDdnPbicA]][pYd]TjpEd]q^gt[qV]]oV
U]jahR r]Dp]mwd\
U]jahRXi]i_oO  EyiAhO
U]jahRQi_]^yiViDEyiAhO
U]jahRUkXkpdb[j^Cd[EyiAhO
r]Dp^mdw \
]_[

EyiT_T



p`apc^mdsG PhT V}
Bkxp^mwd\
p`at[











`hA\ZiXX^hDDiTPdV} 
Bkxp^mwd\
p`at[
]_[
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
     
  

 A^n[pXigpcvO A^n[diGkXpXigpcvORkwRyiAi]`lAaiPhxDd\osTdyipZdciDFhP]q^gdyipZdq[RgEhDc_hO^yiViDEyiT_T  C]h_p]mdTGTjOpcvORkw
pXigV^oAtOqApcvOTiDY~ipcvOBdTpcvOpViemxdpcvOcocToq^gpcvOcd[HlwDpcvOqP^gGTjOEg[kdi\nAi]pAvUpAkw\_t[pRiAhTrO\pcvOTiDY~i[kdi\nAi]
pAvUpAkw\_  pOmdTpcvOBdT[kdi\nAi]pAvUpAkw\_  pOmdTpcvOpViemxd[kdi\nAi]pAvUpAkw\_ pOmdTpcvOcocTo[kdi\nAi]pAvUpAkw\_  pOmdTq^gpcvOcd[[k
di\nAi]pAvUpAkw\_  pOmdT
EiAAi]RO^dDciTxyicThApF^kw\BdDAdTpcvOp]jw[PTXU_iXU_i[kCiTxyicThApF^kw\pRiAhU
Ajr^A]h[q^g[kCiC_i[GmxTpF^kw\pRiAhU  
q^gAdTpcvOc^hDAi]pAvUpAkw\_[kCiTxyicThACipF^kwpRiAhU  Ajr^A]h[q^g[kCiC_i[GmxTpF^kw\pRiAhU   rO\[k]i\^gpdk\OOhDPi]iDRkw 
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,B8B'.DL Bd[o^pUmxdDPTpAkw\_TxyicThABdDAdTpcvOq^gdi\nAi]pAvUpAkw\_BdDpcvOqP^gGTjO
di\nAi]pAvUpAkw\_
pOmdT



GTjOpcvO
pcvOTiDY~i
pcvOBdT
pcvOpViemxd
pcvOcocTo
pcvOcd[



]_[

V]j[iNAdTpcvO PhT
p]jw[PT
c^hDpAvUpAkw\_
 
 
 

 

 

 
 
 
 

,B8B'.DL `hA\ZiXX^hDDiTGk_[_^BdDBkxp^mwd\EiAAi]pXigpcvO
V]j[iNAdTpcvO PhT
c^hDpAvUpAkw\_PdC]hxD
c^hDpAvUpAkw\_PdV}
`hA\ZiXX^hDDiTPdV} 
C_i[GmxT  
C_i[GmxT  
C_i[GmxT 
 
 
 
  

 
 
  





 
 
 
 
 

 
 
 


GTjOpcvO
pcvOTiDY~i
pcvOBdT
pcvOpViemxd
pcvOcocTo
pcvOcd[
]_[

EiAPi]iDRkw  q^g  V]j[iNAdTpcvOp]jw[PTRhxDc[O[kEyiT_T   PhTPdV}RkwC_i[GmxTpF^kw\   CjOpVTV]j[iNAdTpcvOc^hDpAvU
pAkw\_PdV}    PhTRkwC_i[GmxTpF^kw\   c]mdCjOpVT   PhTRkwC_i[GmxT  CjOpVT`hA\ZiXX^hDDiTRhxDc[O   PdV}
  Bi_rXO Bd[o^Ai]byi]_EV]j[iNW^W^jPBi_rXOPdt]pGjDXmxTRkwRkwRyiAi]`lAaisT]h`[k]g\gRiD  Ajr^p[P]ciDEiAdyipZdp[mdD^yiViD
EhDc_hO^yiViDV]gAdUO_\dyipZdp[mdD^yiViDdyipZdpAigCidyipZdq[Rgq^gdyipZdciDFhP]EyiT_T  C]h_p]mdTrO\RhxD  C]h_p]mdT]_[XmxTRkw
pXigV^oA[k   t]tOW^W^jP  Ajr^A]h[CjOpVTW^W^jPpF^kw\Pdt]pRiAhU  Ajr^A]h[Pdt]OhDPi]iDRkw 
EiABd[o^Ai]pXigV^oABi_rXOBdDbyiThADiTpAaP]EhDc_hO^yiViDsTV}X `   XU_idyipZdp[mdD^yiViD[kEyiT_T  t]dyipZd
pAigCi[kEyiT_T   t]dyipZdq[Rg[kEyiT_T t]q^gdyipZdciDFhP][kEyiT_T  t]]_[RhxDc[O  t]CjOpVTW^W^jP    
PhTp`a_hbOnpc^mdsGEyiqTAddApVT^yiPT  PhTCjOpVT`hA\ZiXX^hDDiT    q^gHhD    PhTCjOpVT`hA\ZiXX^hDDiT
   ]_[RhxDc[OCjOpVT`hA\ZiXX^hDDiT     OhDPi]iDRkw 
,B8B'.DL Bd[o^byi]_EpGjDXmxTRkwW^W^jPBi_rXOPdt]
Bd[o^Rkwbyi]_E
Bd[o^byi]_EpGjDXmTx Rkw

EyiT_T
C]h_p]mdT


W^W^jP
Ajr^A]h[


XmxTRkwpXigV^oAt]


pF^kw\W^W^jPPdt]
Ajr^A]h[ t]


,B8B'.DL `hA\ZiXX^hDDiTGk_[_^BdDBi_rXO
dyipZd

XmxTRkwpXigV^oAt]

W^W^jPrO\pF^kw\
PhT

p[mdD
pAigCi
q[Rg
ciDFhP]
]_[







  
 
  
 
 

p`a_hbOnpc^mdsG PhT
^yiPT
 
 
  



HhD
 



  

`hA\ZiX^hDDiTPdV} 
^yiPT
 
  
 
  
 

c[i\pcPn CidhP]ib_Tpc^mdsGPdW^W^jPBdD^yiPTpRiAhU  HhDpRiAhU

HhD
 
  
 

 

]_[

 
  

  

'(

  cIip^kx\DGiD EiAAi]byi]_EpGjDXmxTRkwpAkw\_AhUcIip^kx\DGiD cIiUiTi sTEhDc_hO^yiViDXU_i[kAi]V^oARkwUiTq[Pi^Td\PyiU^
p_k\DPi^dyipZdciDFhP]pXmwdBi\scAhU`oT\dTn]hAaGiDtR\byic]hUpVTdici]GiD]iCiAjr^A]h[^g  UiRrO\EyiT_TpAaP]A]q^gXmxTRkwAi]

214

pXigV^oAEgQoAU]jci]EhOAi]rO\`oT\dTn]hAaGiDtR\dyipZdciDFhP]EhDc_hO^yiViDVEEnUhTXU_iEyiT_TpAaP]A][kRhxDc[O  C]h_p]mdT]_[XmxTRkw
pXigV^oA  t]W^W^jPrO\pF^kw\Pdt]PdV}pRiAhU PhT]_[RhDx c[OpRiAhU  PhT
cIip^kx\DGiDOjUdi\n pOmdTrO\pF^kw\q^_[kC_i[GmxT   q^gp[mwdTyitVdUscqcDETt[[kC_i[GmxTEg[kCiC_i[]dTpRiAhU  
! 30'(cIiUiTiOjURhxDc[O[k  PhTCjOpVTcIiqcD  PhTV]gp[jTpVT`hA\ZiXX^hDDiTpRiAhU     OhDPi]iDRkw 
,B8B'.DL `hA\ZiXX^hDDiTGk_[_^BdDcIip^kx\DGiD
EyiT_TpAaP]A]
C]h_p]mdT


XmxTRkwpXigV^oA
t]


W^W^jPPdt]Pd V}
PhT

W^W^jP]_[RhxDc[O PhT
cIiOjU
cIiqcD



`hA\ZiXX^hDDiTPdV} 


  DiTchPQA]][EiAt[ A^n[DiTchPQA]][EiAt[sTEhDc_hO^yiViDRkwV]gAdUAhTpVTdiGkXb_TscIPhxDd\osTdyipZdq[Rgq^gdyipZdciD
FhP]rO\W^jPZhNLchPQA]][EiAt[tOqADiTqAgb^hABdDPAqPDZi\sTUiTdnVA]NpC]mwdDsGC]h_p]mdTBdDsGpdAV]gbDC
EiAAi]byi]_EpGjDXmxTRkwsTdyipZdq[Rgq^gdyipZdciDFhP]XU_i[kpAaP]A]RkwV]gAdUdiGkXTkxRxhDc[O  C]h_p]mdTrO\p`apc^mdsGqUD
ddApVTBkxp^mwd\   PhTCjOpVT`hA\ZiXX^hDDiT   p`at[  PhTCjOpVT`hA\ZiXX^hDDiT     ]_[RhxDc[OCjOpVT`hA\ZiX
X^hDDiT   OhDPi]iDRkw 
,B8B'.DL  `hA\ZiXX^hDDiTGk_[_^BdDBkxp^mwd\q^gp`at[EiADiTchPQA]][EiAt[
EyiT_TpAaP]A]
C]h_p]mdT


p`apc^mdsG PhT V}
Bkxp^mwd\
p`at[
 


`hA\ZiXX^hDDiTPdV} 
Bkxp^mwd\
p`at[

 

]_[
 

8H2.DL  `hA\ZiXGk_[_^EyiqTAPi[GTjO
EiA]oVRkw `hA\ZiXX^hD DiTGk_[_^BdDEhDc_hO^yiViDBdDBkxp^mwd\q^gp`at[E iAdnPbicA]][pYd]TjpEd]q^gt[qV]]oV[kCipRiAhU
   c]md  ;7. p`aBkxp^mwd\EiAAi]pXigpcvOBdDA^n[pXigpcvO[kCipRiAhU   c]md  ;7. HhDBi_rXOq^g^yiPT PT
\dOsU [kCipRiAhU    c]md  ;7. cIip^kx\DGiD cIiUiTi [kCipRiAhU     c]md  ;7. q^gBkxp^mwd\q^gp`a
t[EiADiTchPQA]][EiAt[[kCipRiAhU   c]md  ;7. ]_[`hA\ZiXX^hDDiTGk_[_^RhxDc[O[kCipRiAhU     c]md 
;7. `hA\ZiXGk_[_^BdDBi_rXO[kCiboDbnOpTmwdDEiAsTEhDc_hO^yiViDXU_ipAaP]A]b_TscI[kAi]V]gAdUdiGkXV^oABi_rXO '(
 =8G239$B8;E$<B
rC]DAi]`lAai`hA\ZiXBdDGk_[_^sTEhDc_hO^yiViDpXmwdsGpVTX^hDDiTROqRTsTdnPibicA]][pH]i[jArO\sG_jSkAi]byi]_EpGjDXmxTRkwq^gsG
Bd[o^EiAKiTBd[o^PiDuA^n[Gk_[_^RkwRyiAi]`lAaitOqAp`aEiAdnPbicA]][pYd]TjpEd]q^gt[qV]]oVp`aBkxp^mwd\EiAAi]pXigpcvOp`aEiAAi]
pXigV^oABi_rXOcIip^kx\DGiDq^gp`aEiADiTchPQA]][EiAt[rO\RyiAi]`lAaisTU]jp_NEhDc_hO^yiViDsT]h`[k]g\gRiD  Ajr^p[P]EiA
dyipZdp[mdD^yiViDEhDc_hO^yiViD XU_i`hA\ZiXX^hDDiTGk_[_^PdV}BdDBkxp^mwd\q^gp`at[EiAdnPbicA]][pYd]TjpEd]q^gt[qV]]oV[kCipRiAhU
   c]md   ;7. p`aBkxp^mwd\EiAAi]pXigpcvOBdDA^n[pXigpcvO[kCipRiAhU   c]md   ;7. HhDBi_rXOq^g^yiPT PT
\dOsU [kCipRiAhU     c]md   ;7. cIip^kx\DGiD cIiUiTi [kCipRiAhU     c]md   ;7. q^gBkxp^mwd\q^gp`a
t[EiADiTchPQA]][EiAt[[kCipRiAhU    c]md   ;7. ]_[`hA\ZiXX^hDDiTGk_[_^RhxDc[O[kCipRiAhU      c]md 
;7.
 $C,,C$88628@$B;
BdBdUCnNAdDRnTbDpb]j[Ai]dTn]hAaX^hDDiTbyiThADiTTr\Ui\q^gqWTX^hDDiTA]gR]_DX^hDDiTRkwbThUbTnTpDjTRnTsTrC]DAi]_jEh\Tkx
q^gWoG_\`ibP]iEi]\O] dTnGiX][_hDB_iRkwscCyiV]lAaiq^gG_\pc^mdpVTd\iDOk
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 I?$=B8?PB'?C'
' ( rC]DAi]XhMTich_pWitc[V]gbjRSjZiXboDbyic]hUpPipWipH]i[jA bQiUhT_jEh\q^gXhMTiX^hDDiTTC]XjDC[ci_jR\i^h\pGk\Dsc[ X ` 
' ( rC]DAi]V]hUV]nDV]gbjRSjZiXAi]sGX^hDDiTpGmxdpX^jDsTpPipWiq^gA]gU_TAi]W^jPpH]i[jA  bQiUhT_jEh\q^gXhMTiX^h DDiTTC]XjD C
[ci_jR\i^h\pGk\Dsc[ X ` 
'( rC]DAi]Xh M TipGmx d pX^j D qAv b EiAGk _ [_^by i c]h U dn P bicA]][pWidn N cZo [j bo D pH]i[j A  bQiUh T _j Eh \ q^gXh M TiX^h D DiTTC]Xj D C
[ci_jR\i^h\pGk\Dsc[ X ` 
'( 760<2 %,7;; $ &<96 *6- &1*2 &9*6  275*::#9.;9.*;5.6; /79 *:2/2,*;276  &1. ;1 6;.96*;276*4 %@587:2<5 76 *:
4.*6260*;201&.58.9*;<9.:126*
'( A][XhMTiX^hDDiTROqRTq^gdTn]hAaX^hDDiT zX^hDDiTGk_[_^{=*24*+4. 1;;8 >>> -.-. 07 ;1 9.6.> +278 1;5 
'( XDa`j]jE]n\TTR zAi]byi]_EGTjOq^gqc^DGk_[_^V]gpR`tR\{=*24*+4. 1;;8 42+ -:: 07 ;1 <44;.?; 4*:: 4*::
66<*4)!..;260)*6-7<;
275*::)9.:7<9.:):<9=*@)26)&1*24*6- 8-/ 
'( byiThADiTpAaP]EhDc_hO^yiViD=*24*+4.1;;8 >>> 4*58*60 -7*. 07 ;1
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C!2"";+ 6<D"-29'<5%HA!2>D8"8,B7G"/3:"";+B6"8;)<(1H81F;""F;1(G+)?+(DE;
 
/<6<5%H6?422&B/)1H∗
ISminUfgoiUcwemvWIxYxebqGocvGhUc ajofpWboenbgpe[oGcfpWbovHUiociYvWgv^LcZtcq 
 9-58 <45>5?>@ -/ ?4
,)!:'1F8
vIcs}kJkZwjJ^enJJoYwiJkoWpUbkboJJobUYWtYU}o v[Yip}J[cmTphPWoJfpWbogoiUc :A1:?5;: iojcnZyLyYGocVYkakojocjcskw[ccu[
kojoc[cmv`WvYs~kinUf\nGwem\ezaxTbWoyjwjJYkGKoGYq~bnJioaocVyLkZwjJiatYz^cUoJ{zTTfbyYGockZwjJHkJvIcs}kJkZwjJlyLjenGGoc
zjevfqbYkoGogckYv^s}kcmZobIfoaLs~YxTbfpXqXccaLoUpvas}kcnJiqTfJkoWpUbikJ\oYvIcs}kJkZwjJl^s~YfniTtiqTo`obyYvIcs}kJkZwj JlKmTuTGesY
IfoackYKoGcnJiqTfJkoWpUbvG|Zimiazf vas}kktSj`uap`obyYvIcs}kJkZwjJliuJHr~Y[cmaoS   kJgovMevMqbi koGogckYyYvIcs}kJkZwjJlKm
VobvWIfoaLs~YWq}aqkbuyYkojocjcskiatYz^cyjcmvjbkkGaoekbUnfiuJHr~YkkGz[WoJLkJeaToYZYHkJvIcs}kJkZwjJlkoGogvb|YWq}kbu`obYkGKm
zjevHoWoJLkJeaWq}kbuifYeoJWoJToYjYoHkJvIcs}kJkZwjJlwWYWq}koGogckY v[YGocVobvWIfoaLs~Y`obyYkojociu`obYkGvIcs}kJkZwjJl
yYGockkGwZZvIcs}kJkZwjJlTnJGeofvIcs}kJkZwjJlTnJGeofYn~YkkGwZZyjyLJoYwemZoctJcnGhozTxTbJobaq^s~YWq} PoYyYGockZwjJ  C 
vMYUpvaUcUnfvIcs}kJkZwjJlaqHYoTGmWnTcnTY~ojYnGvZowemvIes}kYbobimTfGUekTKYUYWtYyYGocicoJvIcs}kJkZwjJ lU}ovIcs}kJkZwjJ l
TnJGeofKmWoyjGocVYkakojocwemiatYz^cVuGitHenGhSmioaocVeTGoc[Yv[kYKoG]tYemkkJwemwaeJcZGfYzTv[YkboJTq
!E;6E;!:$ vIcs}kJkZwjJ^enJJoYwiJkoWpUb w[ccu[kojoc kZwjJiatYz^c
 ,)+E;
[NjoToYkojocWq}^ZaoGWq}itTyY[cmvWgGoenJ^nRYoifYyjNaoKoGGocWq}zaioaocVvG|ZcnGho\e\epUkojocyYWq}Yq~jaobVrJ\e\epUWoJ
GocvGhUcWq}aqaoGKYeYUeoTyYcmTnZ`uap`oI Mr}J\e\epUWoJGocvGhUcxTb[GUpwefYn~Yv[YWq}UkJGocyYGocZcpx`I wUIfoaUkJGocyYGocZcpx`I
Yn~YaqKoGnT KrJWoyjvGpTHkJviqbKoG\e\epUWoJGocvGhUcWq}eYUeoTKoYfYaoGyYLfJdTuGocvG|ZvGq}bf\e\epU fpXqGockZwjJYn~Yv[YjYr}JyYfpXqGocWq}aq
[cmipWXp`o^yYGocvG|ZcnGho\e\epUWoJGocvGhUcjcskw[ccu[ v^s}kvG|ZcnGho\e\epUWoJGocvGhUczTbofYoYHr~YMr}J^ZfovWIYpIGockZwjJYn~Y
YoaoyLkboJaq[cmipWXp`o^aoGiojcnZ\e\epUWoJGocvGhUc[cmv`W^sLvaskJckY
GockZwjJ^enJJoYwiJkoWpUbTfbfpXqGocwZZTnJ~ vTpaYn~YcuKnGGnYyYYoaGocUoGwjJ'@:0=D5:3 v[YfpXqGockboJJobxTbGocfoJ\epU`nSQ
WoJGocvGhUceJZYvis}kjenJIojcsk^s~YiojcnZGocUoGwjJMr}J[NjojenGHkJfpXqGocTnJGeofIskGoc[Yv[kYHkJ\epU`nSQWoJGocvGhUcKoG]tY
emkkJYG jYuwemwaeJMr}JZoJifYHkJ\epU`nSQYn~YKmaqv[kcvM|YUGocviqbjobwemiuNjobvGpTHr~Y YkGKoGYq~fpXqGocTnJGeofYn~YbnJHr~YkbuGnZi`o^
`uapkoGogv^comGockZwjJxTbfpXGq ocUoGwjJYn~YKov[YUkJyL^enJJoYwiJkoWpUbwemeaMr}JHr~YkbuGnZi`o^wfTekaWoJGob`o^ Wn~JYq~GockZwjJ
xTbGocUoGwjJyLUYWtYU}oyYGoceJWtY fpXqGockZwjJTnJGeofv[YWq}YpbayLGYn wem[cmiZIfoaiovc|KiojcnZ\e\epUWoJGocvGhUcyY[cmvWgGoenJ
^nRYo
fpXqGocWq}v[YWoJveskGWq}[ekT`nbiojcnZ\uZcpx`IYkGvjYskKoGfpXqGocUoGwjJ$<1: >@:0=D5:3 Yn}YIskvIcs}kJkZwjJ^enJJoYwiJkoWpUb
';8-= 0=D1= fpXqGocTnJGeofaq[cmipWXp`o^iuJGfoYkGKoGYq~\e\epUWoJGocvGhUcWq}kZwjJv[Y\epU`nSQYn~YaqItS`o^iuJGfowUaqUYWtY yY
vZs~kJUY VovJs}kYzHWq}ioInNyYGockZwjJIski`o^`uapkoGogwemwjeJkojoc Yn~YVskfov[YfpXqGocWq}YoiYyKv^comv[YvWIxYxebqWq}Woyjkojocjcsk
\epU`nSQWq}zTKoGGockZwjJimkoTwemaqItS`o^
vIcs}kJkZwjJ^enJJoYwiJkoWpUb IskvIcs}kJaskWq}yLyYGocVYkakojocWq}eTIfoaLs~YkkGKoGfnUVtTnZioaocV[kJGnYIfoaviqbjobKoGYG
waeJwem]YzTZoJifYkojocWq}\oYGockZwjJTfbvIcs}kJkZwjJ^enJJoYwiJkoWpUbTnJGeofyL^enJJoYIfoackYYn~Y KmaqIfoaLs~YU}o imkoT
VuGjenGitHenGhSmxTb^s~YPoYvIcs}kJkZwjJ^enJJoYwiJkoWpUbYn~YioaocVKowYGkkGv[Y  LYpT TnJYq~
 vIcs}kJkZwjJwZZxTbUcJ 5=1/?>;8-=0=D1= fnUVtTpZWq}yLkZwjJKmkbu`obyYfniTtx[cJyivLYwGfjcsk^eoiUpG^enJJoYIfoackY
KoGcnJiqTfJkoWpUbKmWoyjfnUVtTpZwjJwem`obyYvIcs}kJkZwjJKmvGpT[coGOGocSvcskYGcmKG 3=11:4;@>11221/? `obyYvIcs}kJkZwjJKmaqiq
Tov^s}kTuTMnZcnJiqTfJkoWpUbv^s}kyjvGpTIfoackYimiaaoGWq}itT
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 vIcs}kJkZwjJ^enJJoYwiJkoWpUbWoJkka :05=1/?>;8-=0=D1= iojcnZvIcs}kJkZwjJ^enJJoYwiJkoWpUbcnJiqTfJkoWpUbzazTiJ\oY
IfoackYGnZfnUVtTpZxTbUcJwUKmaqkt[GcSimiaIfoackYjcskw\JcnZcnJiqTfJkoWpUbwemVobvWkoGogz[bnJjkJkZwjJ
 vIcs}kJkZwjJwZZ\ia "5C ";01 ?D<1 iojcnZvIcs}kJkZwjJwZZ\iav[YvIcs}kJkZwjJ^enJJoYwiJkoWpUbWq}cnZcnJiqTfJkoWpUb
xTbUcJz[bnJfnUVtTpZcfaGnZkoGogckYKoGw\JcnZcnJiqTfJkoWpUb jkJkZwjJKmWoTfbfniTtx[cJyi
 vIcs}kJkZwjJcmZZ D.=50D.=50>;8-=0=D1= iojcnZvIcs}kJkZwjJwZZ D.=50 VrJwafoKmyLcnJiqTfJkoWpUbyYGocWoyj\e\epU
jcskfnUVtTpZwjJwUG|aqGocYovWIxYxebqks}Y{aoyLyYGocyjvGpTGoczjevfqbYHkJkoGogyYvIcs}kJkZvLY GocyL^nTeaMr}Jkognbz__oKoGxMeocvMee
>;8-=/188 + ,
yY[KKtZnYWq}[cmvWgzWbv[YwjeJfnUVtTpZkojocUekTKYiatYz^cUoJ{VoaqGocYovWIxYxebqGockZwjJaoyLyYGocVYkakojocw[ccu[
kojocUekTKYfnUVtTpZUoJ{v[YfpXqGocWq}Woyjkojoc jcsk\epU`nSQWq}\oYGockZwjJimkoTVuGitHenGhSmaqIfoaLs~YUoaaoUcPoYWq}vjaomiayY
GocvG|ZcnGhoKrJv[YWq}aoHkJxIcJJoY ip}J[cmTphPvIcs}kJkZwjJ^enJJoYwiJkoWpUbkboJJobUYWtYU}oMr}JioaocVicoJHr~YaoxTbJobkqGWn~JbnJJobUk
GocZoctJcnGho
 4<*= ;24<#:1
 29,4+ ;28,B7G"
GcmZfYGocyYGocWoyjwjJ14D0=-?5;: [cmGkZTfbGocYovkoIfoaLs~YkkGKoGfnUVtTpZxTbkognbIfoackYxTbIfZItaGoczjevfqbYHkJ
koGog[cpaoSY~oyYfnUVtTpZkojocwemiatYz^cKmaqIokbucmjfoJ   Wn~JYq~Hr~YkbuGnZLYpTHkJfnUVtTpZGockZwjJWq}[cmiZIfoaiovc|KYn~YHr~YkbuGnZ
 IfoackYWq}v^qbJ^kyYGocWoyjIfoaLs~YjcskY~ocmjobkkGKoGfnUVtTpZ
 koGogWq}wjJ =D-5= ^kWq}KmTuTMnZIfoaLs~YWq}[ekbkkGaoKoGfnUVtTpZwem
 GocjatYvfqbYHkJkoGogyYjkJkZ
iojcnZfnUVtTpZ[cmv`Wkojocvas}kkojocWq}\oYGockZwjJYn~YwjJiYpWMr}JfnUVt[cmiJIyYGockZwjJWq}UkJGocYoIfoaLs~YkkGKoG
kojockboJcfTvc|fvWoWq}ktSj`uapzaaq\eUkciLoUp8-A;= vYs~kina\ni ?1C?@=1 wemiq /;8;= HkJkojoc + ,
 4:6'?B398?- 2&H
kt[GcSjenGWq}yLyYGoc[cmTphPvIcs}kJkZwjJ^enJJoYwiJkoWpUbkboJJobUYWtYU}o[cmGkZz[Tfb w\Yx^eqx^c^peqY %;8D<=;<D81:1
%% LYpTyiw\Yx^eqx^c^peqY %;8D<=;<D81:1%% iqTo[oGGoInUvUkc[YbpJGofGofwWJMpepxIYMqeweYWLYpTyizcGcT atJ_o vje|GzfcvaL
*5=1"1>4 wemzaZccWnT
 4<*= ;2
jenGGocHkJvIcs}kJkZwjJwZZxTbUcJ 5=1/? >;8-= 0=D1= zTYoaoyLyYGockkGwZZicoJvIcs}kJkZwjJ^enJJoYwiJkoWpUbkboJJob
UYWtYU}oxIcJJoY xTbaqjenGTnJYq~
yYGockkGwZZvIcs}kJkZwjJ^enJJoYwiJkoWpUblKmkkGwZZyjcnJiqTfJkoWpUbifYyjNKmiJ\oYIfoackYfniTtx[cJyiWq}vHoaobnJfnUVtTpZ
xTbUcJ IfoackYimiayYjkJkZvGpTKoG[coGOGocvcskYGcmKGwemZoJiJ\oYz[bnJw\JcnZcnJiqTfJkoWpUbiqToToYeoJHkJfnUVtTpZv^s}kimiaIfoa
ckYaq\eWoyjkoGog`obyYjkJkZckYwemHbobUnfv^p}aHr~YktSj`uapWq}kbu`obyYjkJkZaqIokbucmjfoJ   kJgovMevMqbi koGogckYKmiJ\oY
IfoackYWoyjfnUVtTpZzTcnZ^enJJoYIfoackYKYY~o`obyYfnUVtTpZcmvjbGeobv[Yzkvas}kkoGog`obyYckYKmHbobUnfMr}JaqLkJv[TToYZYHkJ
jkJkZyjkoGogckYwemIfoaLs~YzjekkGwemkoGogvb|YzjevHoiuifYeoJHkJjkJkZ WoyjkoGogaqGocjatYvfqbYKoGGcmZfYGoc^oIfoackY
;:A1/?5;: wemGoccmvjb A-<;=-?5;:
;288 B,,A!2>D8"8,B7G"/3:"";+B6"8;)<(1H(G+)?+(DE;
yYGockkGwZZvIcs}kJkZwjJ^enJJoYwiJkoWpUblxTbyLkognbjenGGocWoJoYHkJvIcs}kJvIcs}kJkZwjJwZZxTbUcJ 5=1/?>;8-=0=D1=
TnJcu[yYWq}Yq~KmkkGwZZyjaqGoczjeHkJkoGogvb|YvHojkJkZxTbkbuU}oitTv[YWoJvHowemifYZYv[YifYWq}yjkoGogWq}ckYwemHbobUnfkkGxTbyL
jenGGoc^oIfoackY yYGockkGwZZvIcs}kJkZwjJ^enJJoYwiJkoWpUbUkJGocyjvGpT[coGOGocSvcskYGcmKGvGpTHr~YifYZYwemifYHoJHkJ
vIcs}kJkZwjJKrJv[YfniTtx[cJyiyjcnJiqTfJkoWpUbiJ\oYvHoaoyYjkJkZwemifYeoJitTKmv[YfniTtiqTov^s}kimia^enJJoYJoYIfoackYKoGcnJiqTfJ
koWpUb
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2@-)=D  jjenGGocWoJoYHkJvIcs}kJkZwjJwZZxTbUcJ 5=1/?>;8-=0==D1=
;262G;"A!2>D8"8,B7G"/3:"";+B6"88;)<(1H(G+)?+(DE;
fniTtwemkt[GcSiojcnZyLyYGocicooJvIcs}kJkZwjJ^enJJoYwiJkoWpUbUYWtYU}o[cmGkZTfbw\\Yx^eqx^c^peqY %;8D<=;<D81:1 %%
LYpTyi w\Yx^eqx^c^peqYiqTo[oGGoInUvUkcc[YbpJGofGofwWJMpepxIYMqeweYWLYpTyizcGcTatJ_o vje|e|GzfcvaL *5=1"1>4 wemzaZccWnT
iojcnZvIcs}kJkZwjJWq}YoviYkyYZWIfoaYq~v[YvIcs}kJkZwjJ^enJJoYwiJkoWpUbkkGwZZyjaqHYoTve|GvjjaomiaGnZktUiojGccacmTnZIcnfvcskY
wemvIcs}kJkZwjJ^enJJoYwiJkoWpUbTnJGeoffzT\oYWTekJyYJoYfpKnbkZwjJinZ[mcT GcSqgrGhoyYvHUkov`kLmkoKnJjfnTv^LcZtcq yYLfJvTskY
Gta`o^nYX aqYoIa^ g  yYGoc[cmTphhPvIcs}kJkZwjJlKoGcu[Wq} KmicoJjkJkZyjaqLkJv[TiojjcnZyjkoGogvb|YzjevHowemkoGogckY
zjekkG ifYZYHkJjkJkZifYZYWn~JjaT KKmicoJ[cmGkZHr~YKoGw\Yx^eqx^c^peqY %;8D<=;<D81:1%%% LYpTyi yYWq}Yq~HYoTyYWkJUeoTKmaq
HYoT F UocoJvMYUpvaUcw\Yx^eqx^c^p^peqYaqIfoajYo  apeepvaUc vIcs}kJkZwjJlkkGwZZyjaqfpXqGoocWoJoYWq}imTfGUkGocyLJoYvIcs}kJkZ
wjJTnJGeofaqHYoTapUpGfoJbofiuJ vWoGnnZ    vMYUpvaUcUoaeoTnZ Wn~JYq~zTkkGwZZyjatavkqbbJifYZYitTHkJvIcs}kJkZwjJ^enJJoY
wiJkoWpUblWoata  kJgoGnZwYfcmTnZ aq^s~YWq}PoYyYGockZwjJ  C  vMYUpvaUc WoTfbw\Yx^eqeqx^c^peqY %;8D<=;<D81:1 %% iqTo
wemfoJTfbvje|GzfcvaL *5=1"1>4 v^s}kyLLyYGocfoJfnUVtTpZ

2@--)=D  wiTJxIcJicoJHkJvIcs}kJkZwjJ^enJJoYwiJkoWpUbl
w\Yx^eqx^c^peqY %;8D<=;<DD81:1%% LYpTyi vje|GzfcvaL *5=1"1>4 wem LkJiiojcnZkoGogckYwemIfoaLs~YKoG
fnUVtTpZzjekkG
Hn~YUkYWq} vUcqbafniTtkt[GccS zTwGw\Yx^eqx^c^peqY %;8D<=;<D81:1%% LYpTyiw\Yx^eqx^c^peqYiqTo[oGGoInUvUkc[Y
bpJGofGofwWJMpepxIYMqeweYWLYpTyizcGcTTatJ_ovje|GzfcvaL *5=1"1>4 wemzaZccWnTTnJcu[Wq} 
Hn~Y UkYWq}
Un T w\ Y x^eqeq x ^c^p eq Y %;8D<=;<D81:1 %% LYp T yii o jcn Zi f YWqWq} v [ Y j k JkZwemUn T w\ Y x^eq x ^c^p eq Y
%;8D<=;<D81:1%% iqToiojcnZv[Yw\JcnZZcnJiqTfJkoWpUbUoaHYoTWq}zTkkGwZZzfyYvZs~kJUYTnJcu[Wq} 
Hn~YUkYWq}  [cmGkZifYUoJJ{vHoTfbGnYv[YenGhSmUukZxTbyL[YbpJGofwWJyYGocUpTfniTtw\Yx^eqx^c^peqY %;8D<=;<D81:1
%% KYHr~YxIcJicoJvIcs}kJkZwjJ^enJJoYwiJJkoWpUbTnJcu[Wq} 
Hn~YUkYWq}  UpTatJ_oWoJvHokkGHkJkoGogvb|Y ToYeoJ koGogckYckY ToYZY wemmIfoaLs~Yv^s}k[kJGnYwaeJweminUfks}Y{
vHoaoWoyjfnUVtTpZviqbjobjcskiuNjobKoGYn~YyLMpepxIYMqeweYWLYpTyizcGcTbowYf[kJGnYLkJv[TxTbckZvIcs}kJkZwjJ^enJJoYwiJkoWpUb
v^s}k[kJGnYzayjvGpTLkJfoJiojcnZwaeJwemm[kJGnY]YzTZoJifYHSmkZVoaq]YUG KmzTvIcs}kJkZwjJWqi}iaZucS^ckayLJoYTnJcu[Wq} 
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2@-)=D  Hn~YUkYGocicoJvIcs}kJkZwjJ^enJJoYwiJkoWpUb

2@--)=D  vIcs}kJkZwjJ^enJJoYwiJkoWpUbkboJJobUYWtYU}o
koJkpJKoG\eJoYfpKnbHkJ '@A-=:--<4-1?   Wq}zTfpKnbWTikZip}J[cmTphPvIcs}kJkZwjJ^enJJoYwiJkoWpUbkboJJobUYWtYU}ocmZZ
TnJGeofyYLfJvTskYGta`o^nYX aqYoIa ^ g  GcSqgrGhokov`kLmkoKnJjfnTv^LcZtcq^ZfoinZ[mmcTWq}kZwjJTfbvIcs}kJkZwjJ^enJJoY
wiJkoWpUbkboJJobUYWtYU}o iojcnZGocWTTikZzTYoUnfkboJinZ[mcTiob^nYXt[UUovfqbjn}Yv[Yw\YjYYo  apeepvaUcE  apeepvaUc v^s}kWo
GocWTikZvIcs}kJkZwjJlMr}JWTikZGockZZwjJinZ[mcTTfbvIcs}kJkZwjJlKoYfY  Gcna wemUUoGwjJTfbfpXqTn~JvTpa  Gcna^Zfo
IfoaLs~Y`objenJGockZwjJTfbvIcs}kJkZwjjJlYn~YaqIo  B .  yLvfeoyYGockZwjJ  fnYHSmWqWq}GocUoGxTbfpXqTn~JvTpaTfbGocUoGwjJaq
IfoaLs~YkbuWq}  yLvfeoyYGockZwjJ  fnY Mr}J^ZfoinZ[mcTkZwjJWq}zTKoGGockZTfbvIcs}kJkZwjJllYn~YaqItS`o^ + , TnJcu[Wq} 
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2@-)=D  inZ[mcTkZwjJWq}\oYGockZKoGvIcs}kJkZwjJ^enJJoYwiJkoWpUbkboJJobUYWtYU}o
 62?-.3 ;24<#:1
KoGxIcJJoY ip}J[cmTphPvIcs}kJkZwjJ^enJJoYwiJkoWpUbkboJJobUYWtYU}oWq}zTicoJiccIkkGwZZwemicoJzfYn~Yaq[cmipWXp`o^ yLfniTt
Wq}aqUYWtYU}oioaocVjoMs~kfniTtkt[GcSzTyYWkJVp}YWozTxTbJobyLzTKcpJ ioaocVMkaZoctJzTTfbUYvkJ xTbzaUkJyLvWIYpIfpXqGocWq}MnZMkYkqGWn~J
v[YGociJvicpaGocyL^enJJoYWTwWYyYcmTnZIcnfvcskYwemktUiojGccaIcnfvcskYyjGnZvGhUcGcjcskGeta\uWq}UkJGocyL^enJJoYwiJkoWpUbyYGoc
kZwjJfnUVtTpZks}Y{ Mr}JioaocVv[YLkJWoJjYr}JyYGocw[ccu[\epUv^s}k v^p}aaueIo\e\epUv^p}acmbmvfeoyYGocvG|ZcnGhobofYoYwem[kJGnYGoc
[Yv[kYHkJfnUVtTpZKoG]tYemkkJYGjYuwaeJwem]YWq}UGeJaoyYvZs~kJUYHSmWq}WoGockZwjJMr}JUYWtYWq}yLyYGocicoJvIcs}kJkZwjJlaqaueIo
v^qbJ
ZoWv[YHkauecoIofniTtWq}kbuyYLfJvTskYGta`o^nYX ^ g  KoGcoYfniTtGkicoJyYLtaLYvHU^s~YWq}LmkojnfjpY
 ,22&;+? 20
+ , $3@:7;D-   )7;.- $  -:0 $8@:8-01   
1A18;<91:? ;2 - 8;B /;>? >;8-= 0=D1= (41 %-/525/ ;@=:-8 ;2
'/51:/1-:0(1/4:;8;3D   
+ , '@A-=:-<4-1?  '@A-=:-<4-1?%  %1=2;=9-:/1;2-!;B ;>?5=1/?%->>5A1';8-= =D1=2;=%5:1-<<81=D5:3
->1'?@0D;24- 95>?=5/?%1?/4-.@=5%=;A5:/1(4-58-:0 .>?=-/? ;2 (41?4 &-6-9-:3-8-):5A1=>5?D;2(1/4:;8;3D
:?1=:-?5;:-8;:21=1:/1?4 &")((1/4:;8;3D-:0::;A-?5;:?;B-=0>'#
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้เปนการนําวัสดุเหลือทิ้งจากการแปรรูปมะขามมาผลิตเปนเชื้อเพลิงเขียวอัดแทงเพื่อใชเปนพลังงานทดแทนฟนและถานไมจาก
ธรรมชาติ โดยใชแปงมันเปนตัวประสานผานกระบวนการอัดดวยเทคนิคเอ็กซทรูชันแบบอัดรีดเย็น รวมทั้งศึกษากระบวนการผลิตและคุณสมบัติของ
แทงเชื้อเพลิงที่ผลิตไดในรูปของคาความรอน ปริมาณความชื้น ปริมาณสารระเหย ปริมาณเถา และคาคารบอนคงตัว วัตถุดิบหลักที่ใชในการศึกษา
ไดแก เปลือกมะขาม; ใยมะขาม; เมล็ดมะขาม และแกลบ โดยนํามาผสมกับแปงมันและน้ําในอัตราสวนตางๆ จากการศึกษา พบวาคาความรอนของ
เชื้อเพลิงเขียวที่ผลิตไดมีคาอยูระหวาง 3,764 – 3,542 kcal/kg ที่ความชื้น 3.96 – 9.75%โดยที่คาความชื้นจะแปรผกผันกับคาความรอนของ
เชื้อเพลิง การทดลองไดทําการผสมเชื้อเพลิงเขียวเปน 3 อัตราสวน ไดแก อัตราสวน A, B, C และ D เชื้อเพลิงเขียวที่ผลิตไดในอัตราสวน Bมีลักษณะ
ทางกายภาพดีที่สุด คือ มีความแข็งแรง ไมเปราะแตกงาย และสามารถอัดเปนแทงขึ้นรูปไดงายมีปริมาณสารระเหยและปริมาณเถามากที่สุดเทากับ
10.41 % และ 4.50 % ตามลําดับ และมีความชื้นต่ําที่สุด เทากับ 3.96 % เมื่อนํามาทดลองใชเปรียบเทียบกันระหวางการใชกับเตาอั้งโลและการใช
กับเตาแกสชีวมวล ผลปรากฏวาการนําเชื้อเพลิงเขียวจากเปลือกมะขามมาใชเปนเชื้อเพลิงในจะใหประสิทธิภาพดีกวาการใชกับเตาอั้งโล จากการ
ทดลองสามารถสรุปไดวา เปลือกมะขามสามารถนํามาแปรรูปเปนเชื้อเพลิงเขียวอัดแทง เหมาะที่จะนํามาใชเปนเชื้อเพลิงทดแทนถานจากไมฟนที่ใชใน
ครัวเรือน และควรมีการสงเสริมใหมีการผลิตเชื้อเพลิงเขียวจากวัสดุเหลือทิ้งจากการแปรรูปมะขามไวใชเองในครัวเรือน เปนการชวยลดปญหาขยะและ
มลพิษที่เกิดจากวัสดุเหลือทิ้งจากการแปรรูปมะขามอีกทางหนึ่ง
คําสําคัญ: เชื้อเพลิงเขียว, วัสดุเหลือทิ้งจากมะขาม, อัดรีดเย็น
1. ที่มาและความสําคัญ
จากสถิติของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน รายงานวาในชวง 11 เดือนของป 2556 ประเทศไทยมีการ
นําเขาพลังงานคิ ดเป นมูล คากวา 1,190 พัน ลานบาท โดยมีก ารนํ าเข าน้ํา มันดิ บมากที่สุ ดและมีก ารใชพลั งงานปริ มาณ 68,935 พั นตัน เทีย บเท า
น้ํามันดิบ เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 2.8 คิดเปนมูลคากวา 1,698 พันลานบาท และมีการใชพลังงานทดแทน 7,495 พันตันเทียบเทา
น้ํามันดิบ เพิ่มขึ้นรอยละ 14.2 จากชวงเดียวกันของปกอน การใชเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาทั้งหมด ถานหิน/ลิกไนต รอยละ 20.7 น้ํามันเตาและน้ํามัน
ดีเซลรอ ยละ 2.9 ที่ เหลื อเป นพลั งงานหมุ นเวี ยนและพลังงานทดแทน คิ ดเป นสัด สวนรอยละ 3.9 โดยการใช พลัง งานมีแนวโน มเพิ่ มขึ้น ทุกสาขา
เศรษฐกิจ เชน ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ที่อยูอาศัย ธุรกิจการคาและขนสง ซึ่งภาคอุตสาหกรรมเปนภาคที่มีการใชพลังงานในสัดสวนที่สูงกวา
ภาคอื่นๆ โดยมีสัดสวนการใชรอยละ 37 ของการใชพลังงานขั้นสุดทายทั้งหมด การขยายตัวของภาคธุรกิจการผลิตพลังงานทดแทนซึ่งเปนพลังงานที่
สะอาด ปราศจากมลพิษและสงผลดีตอสภาพแวดลอมของโลกลดปจจัยการเกิดภาวะโลกรอน ทั้งยังสามารถลดตนทุนการผลิตในดานเศรษฐกิจสาขา
ตางๆ ได ทําใหประเทศเราไมผูกขาดกับแหลงพลังงานใดเพียงแหลงเดียว ประเทศมีการพัฒนาศักยภาพแบบยั่งยืนตอไป [1]
ประเทศไทยจัดวาเปนแหลงปลูกมะขามเปรี้ยวและมะขามหวานที่ใหญที่สุด มีการปลูกมะขามหวานกันมานานแลวในภาคเหนือของไทยโดย
เฉพาะที่อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ ซึ่งเปนตนกําเนิดมะขามหวานพันธหมื่นจง สีทอง และอินทผลัมที่มีชื่อที่สุด นอกจากนั้นยังพบในบางจังหวัด
ทางภาคอีสานมะขามหวานเปนพืชที่ขึ้นไดดีในดินทุกชนิด อีกทั้งยังเปนพืชเอกลักษณและพืชเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบูรณที่สรางรายไดใหแกผูปลูก
เปนอยางมากจากขอมูลสถานการณดานการเพาะปลูกมะขามหวาน ในป พ.ศ. 2553 – 2554 ปจจุบันมีพื้นที่เพาะปลูกมะขามหวานจํานวนกวา
49,945 ไร ใหผลผลิตราว 47,000 ตัน มูลคาราว 1,400 ลานบาท ราคาผลผลิตโดยเฉลี่ยกิโลกรัมละ 80 - 120 บาท[2] ขึ้นอยูกับแตละสายพันธุ โดย
มะขามหวานที่มีจําหนายอยูในทองตลาดมีอยู 2 แบบ คือ จําหนายทั้งฝกกับนําแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ ซึ่งจากการที่นํามะขามมาแปรรูปจะทําใหมี
เศษวัสดุเหลือใชเปนจํานวนมาก ไดแก เปลือก ใย และเมล็ด เปนตน ซึ่งสวนใหญถูกนําไปกองทิ้งไวโดยไมไดนํามาใชใหเกิดประโยชน งานวิจัยนี้จึงมี
จุดมุงหมายเพื่อแกปญหาที่เกิดจากเศษวัสดุเหลือใชจากมะขาม ซึ่งสามารถนํามาผลิตเปนเชื้อเพลิงในรูปของเชื้อเพลิงเขียวแบบผสมผสานจากวัสดุ
เหลือใชดังกลาว ไดแก เปลือกมะขาม ใยมะขาม และเมล็ดมะขาม เปนตน โดยทําการศึกษาอัตราสวนที่เหมาะสมในการใชเปนเชื้อเพลิงของเศษวัสดุ
เหลือใชจากมะขาม
2. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
จินดาพร จํารัสเลิศลักษณ และคณะ [3] วิจัยการผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงจากชีวมวลผสม 2 คู คือ แกลบ-ผักตบชวา และชานออย-ฟาง โดยนํา
ชีวมวลทั้ง 4 ชนิดไปตากแดด แลวตัดใหเปนชิ้นเล็กๆจากนั้นชีวมวลแตละคูไปผสมกันที่อัตราสวน 20 : 80, 40 : 60 และ 80 : 20 (โดยมวล) โดยใช
แปง มันสําปะหลังเปนตัวประสาน แลวนําสวนผสมที่ไดไปเขากระบวนการอัดแทงและอบแหงที่อุณหภูมิ 150°C เปนเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นจึงนํา
เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแทงที่ไดไปทดสอบสมบัติทางกายภาพ และสมรรถนะในการเผาไหมจากผลการทดลอง พบวา ความหนาแนนของเชื้อเพลิงที่ไดอยู
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ในชวง 185 - 223 kg/m3 จากผลการทดสอบการเผาไหม พบวา ชีวมวลผสมระหวางแกลบและผักตบชวา ที่อัตราสวนผสม 60 : 40 ใหอุณหภูมิกาซที่
ไดจากการเผาไหมสูงสุด สําหรับกาซคารบอนมอนอกไซดที่ปลอยออกมาอยูในชวง 1 - 15 ppm
สุวิทย เพชรหวยลึก และคณะ [4] ไดทําการศึกษาสมบัติทางกายภาพของแทงเชื้อเพลิงจากทะลายปาลมและเสนใยปาลม ซึ่งยอยใหมีขนาด
ประมาณ 1 mm และ 3 mm ตามลําดับ แลวอัดแทงโดยวิธีอัดแบบเย็น ที่ระดับความชื้นประมาณ 13%dbดวยแรงอัด 10 MPa นําแทงเชื้อเพลิงที่ได
นี้มาศึกษาสมบัติทางกายภาพ และคาศักยภาพทางพลังงานความรอนจากปาลมในภาคใต ผลการศึกษาพบวา แทงเชื้อเพลิงทั้ง 8 สูตรผสมคาความ
รอนระหวาง 8.54±0.36 MJ/kg ถึง 11.81±0.42 MJ/kg และมีปริมาณเถาอยูในชวง 14.0±1.1 %db ถึง 60.1±5.5 %dbโดยแทงเชื้อเพลิงที่ผลิตได
ดวยสูตรผสมเสนใย ทะลายปาลม แกลบและแปงเปยกเปนตัวประสาน ดวยอัตราสวน 3:2:3:2 ตามลําดับสามารถใหคาความรอนสูงสุด
เสริฐ เขียนนอก [5] ทําการศึกษาเปรียบเทียบพลังงานของถานไมกับถานผักตบชวา โดยใชเครื่องมือวิเคราะหหาคาพลังงานความรอน ใน
การศึกษาพบวา คาพลังงานที่ไดจากถานไมมีคาพลังงานอยูในชวง 15372.666 – 28878 จูลตอกรัม ซึ่งพลังงานที่ไดจากถานไมยางใหคามากที่สุด
รองลงมาไดแก ถา นไมสะแก ถา นไม รัง ถา นไม สัก ทอง และถ านไมม ะขาม ตามลําดั บ และพลัง งานที่ไ ดจากผั กตบชวาอยู ในช วง 9457.666 –
15841.666 จูลตอกรัม เมื่อเปรียบเทียบคาพลังงานที่ไดจากผักตบชวากับคาพลังงานที่ไดจากถานไมพบวา คาพลังงานที่ไดจากถานไมมีคามากกวา
พลังงานที่ไดจากผักตบชวา
3. วัสดุ อุปกรณ และวิธีการทดลอง
3.1 วัสดุ อุปกรณ
1) เปลือกมะขาม 2) เศษวัสดุเหลือใชจากเปลือกมะขาม 3) แกลบ 4) แปงมันสําปะหลัง 5) น้ํา 6) เครื่องอัดแบบสกรูเกลียว 7) เครื่องชั่ง
ทศนิยม 2 ตําแหนง 8) ตูอบ (hot air oven) 9) โถดูดความชื้น 10) Electric muffle Furnace ปรับอุณหภูมิได 950๐C 11) เครื่อง Bomb
Calorimeter 12) ถวนทนไฟพรอมฝาปด 13) หมอตมน้ํา
3.2 วิธีการทดลอง
3.2.1 การวิเคราะหคุณสมบัติเบื้องตนของวัตถุดิบ ตามวิธีมาตรฐาน American Society for Testing and Materials (ASTM) ไดแก
3.2.1.1 การวิเคราะหหาคาความชื้น (Moisture Content) ตามวิธีมาตรฐาน ASTM D 3173 โดยนําตัวอยางมาวิเคราะหโดยให
ความรอนคงที่ในตูอบ (Drying Oven) ที่อุณหภูมิประมาณ 104 - 110 องศาเซลเซียสที่เวลา 72 ชั่วโมง เพื่อใหไอน้ําระเหยออกจากตัวอยาง คา
ความชื้นที่ไดสามารถคํานวณจากน้ําหนักของตัวอยางที่ลดลง
A B
x100
ปริมาณความชื้น (%)= A

(1)

เมื่อ

A = น้ําหนักของตัวอยางที่ใช (กรัม)
B = น้ําหนักของตัวอยางหลังจากอบแหง (กรัม)
3.2.1.2 การวิเคราะหหาปริมาณสารที่ระเหยได (Volatile Matter) ทําการวิเคราะหตามวิธีมาตรฐานASTM D5832 – 95 โดยนํา
ตัวอยางมาเผาใหความรอนที่อุณหภูมิ 950 ± 20 องศาเซลเซียส ในเตาเผาเปนเวลา 7 นาที วิเคราะหแลวคํานวณปริมาณสารระเหยจากการสูญเสีย
น้ําหนักของตัวอยาง

น้ําหนักที่สูญเสีย (%) =
เมื่อ

A B
x100
A

A = น้ําหนักตัวอยางกอนเผา (กรัม)
B = น้ําหนักตัวอยางหลังเผา (กรัม)
สารระเหย (รอยละโดยน้ําหนัก) = C – M – A

เมื่อ

(2)

(3)

C = รอยละน้ําหนักที่สูญเสีย
M = รอยละความชื้น
A = รอยละเถา

3.2.1.3. การวิเคราะหหาปริมาณเถา (Ash Content) ทําการวิเคราะหตามวิธีมาตรฐานASTM D 3174 โดยนําตัวอยางไปเผาให
ความรอนในเตาเผาที่อุณหภูมิ 750 องศาเซลเซียส เปนเวลา 6ชั่วโมง ซึ่งปริมาณเถาของตัวอยางคิดจากสวนที่เหลือหลังจากการเผาไหม ภายใน
อุณหภูมิ เวลา ความดัน และน้ําหนักของตัวอยางที่กําหนด จํานวนรอยละของปริมาณเถา สามารถคํานวณไดจากน้ําหนักที่เหลืออยูภายหลังการเผา
แลว

223

A B
x100
ปริมาณเถา (%) = C

เมื่อ

(4)

A = น้ําหนักของ Crucible และเถา (กรัม)
B = น้ําหนักของCrucible (กรัม)
C = น้ําหนักของตัวอยางที่ใช (กรัม)

3.2.1.4 การวิเคราะหหาคาคารบอนคงที่ (Fixed Carbon) ตามมาตรฐานASTM D 3172 ในการหาปริมาณธาตุคารบอนคงที่สามารถ
หาไดจากการคํานวณดังนี้
ปริมาณคารบอนคงที่ (%) = 100 - % ความชื้น - % เถา - % สารระเหย

(5)

3.2.1.5 การวิเคราะหหาคาความรอน (Heating Value) ทําการวิเคราะหตามวิธีมาตรฐาน ASTM D1989 โดยนําตัวอยางไปเผาอยาง
สมบูรณใน Bomb ที่มีออกซิเจนอยูปริมาณเกินความรอนของการเผาไหมที่เกิดขึ้นเปนผลใหอุณหภูมิของ Jacket สูงขึ้น และสามารถคํานวณหาความ
รอนที่เกิดขึ้นได และทําการหาคาความรอนของเชื้อเพลิงแตละครั้งซ้ํากัน 2 ครั้ง
3.2.1.6 ประสิทธิภาพในการใหความรอนของเชื้อเพลิง
1. ชั่งเชื้อเพลิงตัวอยางละ 120, 168 และ 187 กรัมตามลําดับ
2. ชั่งน้ํา 300 กรัม ใสหมอตมน้ําและวัดอุณหภูมิของน้ํากอนตม
3. วัดอุณหภูมิน้ําในหมอโดยใชเทอรโมมิเตอรขนาด 100 องศาเซลเซียส โดยระวังไมใหเทอรโมมิเตอรสัมผัสกับสวนของหมอ
4. ใชแทงเชื้อเพลิงชุบ แอลกอฮอลติดไฟประมาณ 10 ลูกบาศกเซนติเมตรวางในเตาเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงติดไฟ
5. วางแทงเชื้อเพลิงที่เหลือในเตาอยางโปรงๆใหอากาศถายเทไดสะดวก ประมาณ 3 ใน 4 ของเตาแลวจุดไฟจนไฟติด
6. นําหมอที่เตรียมไวตั้งบนเตา บันทึกอุณหภูมิทุกๆ 10 วินาที
7. เมื่อน้ําเดือดถึง 100 องศาเซลเซียสใหเปลี่ยนหมอใหม จดอุณหภูมิทุกๆ 10 วินาที จนกระทั่งอุณหภูมนิ ้ําไมเพิ่มขึ้นอีก
3.2.1.7 คํานวณหาประสิทธิภาพการใชงานของความรอนของเชื้อเพลิง โดยใชสูตร
 

เมื่อ

ms (t 2  t1 )  ms (t 3  t1 )  100%
wq

(6)

μ = ประสิทธิภาพการใชงานความรอนของเชื้อเพลิง (%)
W = น้ําหนักของเชื้อเพลิง (g)
Q = คาความรอนของเชื้อเพลิง (cal/g)
M = น้ําหนักของน้ําในหมอ (g)
s = คาความรอนจําเพราะของน้ํา (1 cal/g ๐C)
t1 = อุณหภูมิของน้ําเมื่อเริ่มแรก (๐C)
t2 =อุณหภูมิของน้ําเดือด (๐C)
t3 = อุณหภูมิของน้ําสุดทายของหมอ(๐C)
3.2.2 ศึกษาอัตราสวนที่เหมาะสมในการผลิตเชื้อเพลิงเขียวจากเปลือกมะขามและเศษวัสดุเหลือใชจากการแปรรูปมะขาม โดยทําการผสม
ระหวางเปลือกมะขามและเศษวัสดุเหลือใชจากการแปรรูปมะขาม
3.2.2.1 การผลิตเชื้อเพลิงเขียวจากเปลือกมะขาม
1. นําเปลือกมะขาม 1 กิโลกรัม มาผสมกับแปงมัน 40 กรัม และน้ํา 400 กรัม
2. นําสวนผสมที่ไดตามอัตราสวนที่กําหนดไปอัดแทงดวยเครื่องอัดแบบสกรูเกลียว
3. นําเชื้อเพลิงเขียวที่ไดไปตากแหงจนมีความชื้นไมเกิน 10 %
4. ทําการวิเคราะหคุณสมบัติของแทงเชื้อเพลิงเขียวตามขอ 3.2.1
3.2.2.2 การผลิตเชื้อเพลิงเขียวจากเศษวัสดุเหลือใชจากการแปรรูปมะขาม
1. นําเศษวัสดุเหลือใชจากการแปรรูปมะขาม ไดแก เปลือก ใย และเมล็ด 1 กิโลกรัม มาผสมกับแปงมัน 40 กรัม และน้ํา
400 กรัม
2. นําสวนผสมที่ไดตามอัตราสวนที่กําหนดไปอัดแทงดวยเครื่องอัดแบบสกรูเกลียว
3. นําเชื้อเพลิงเขียวที่ไดไปตากแหงจนมีความชื้นไมเกิน 10 %
4. ทําการวิเคราะหคุณสมบัติของแทงเชื้อเพลิงเขียวตามขอ 3.2.1
3.2.2.3 การผลิตเชื้อเพลิงเขียวจากเปลือกมะขามกับแกลบ
1. นําเปลือกมะขาม 0.9 กิโลกรัม มาผสมกับแกลบ 0.1 กิโลกรัม, แปงมัน 40 กรัม และน้ํา 400 กรัม
2. นําสวนผสมที่ไดตามอัตราสวนที่กําหนดไปอัดแทงดวยเครื่องอัดแบบสกรูเกลียว
3. นําเชื้อเพลิงเขียวที่ไดไปตากแหงจนมีความชื้นไมเกิน 10 %
4. ทําการวิเคราะหคุณสมบัติของแทงเชื้อเพลิงเขียวตามขอ 3.2.1
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4. ผลการทดลอง
4.1. ผลการศึกษาการผลิตเชื้อเพลิงเขียวจากเปลือกมะขามและเศษวัสดุเหลือใชจากการแปรรูปมะขาม แบงการทดลองออกเปน 4 อัตราสวน
ดังนี้
1. อัตราสวน A คือ อัตราสวนระหวางเปลือกมะขาม: น้ํา:แปงมันเปน 1.5: 1: 0.5
2. อัตราสวน B คือ อัตราสวนระหวางเปลือกมะขาม: น้ํา:แปงมันเปน 1: 0.4: 0.04
3. อัตราสวน C คือ อัตราสวนระหวางเปลือก, ใย และเมล็ด: น้ํา:แปงมันเปน 1: 0.4: 0.04
4. อัตราสวน D คือ อัตราสวนระหวางเปลือกมะขาม: แกลบ: น้ํา:แปงมันเปน 0.9: 0.1: 0.4: 0.04
ตารางที่1 แสดงคาคารบอนคงตัว สารที่ระเหยได ความชื้น และเถาของเชื้อเพลิงเขียวเปลือกมะขามและเศษวัสดุเหลือใชจากการแปรรูปมะขาม
ในแตละอัตราสวน
ปริมาณคารบอน
ปริมาณสารที่
ความชื้น
ปริมาณเถา
อัตราสวน
คงตัว (%)
ระเหยได (%)
(%)
(%)
A
82.31
5.94
9.75
2.00
B
81.13
10.41
3.96
4.50
C
82.68
5.70
9.35
2.27
D
83.74
5.94
7.93
2.39
จากตารางที่ 1 จะเห็นไดวาคาคารบอนคงตัวของเชื้อเพลิงเขียวจากเปลือกมะขามและเศษวัสดุเหลือใชจากการแปรรูปมะขามมีปริมาณสูง
มากกวา 80% ทุกอัตราสวน เนื่องจากเปลือกมะขามมีคาความรอนสูง โดยมีอัตราสวนในการผสมเชื้อเพลิงเทากับเปลือกมะขามมากกวา 90% ตอแปง
มันนอยกวา 5% ในงานวิจัยนี้จะไมคิดปริมาณน้ําเนื่องจากหลังจากการอัดแทงแลวจะตองทําการอบแหงเพื่อใหเหลือความชื้นไมเกิน 10% รวมถึง
ปริมาณสารที่ระเหยได, ความชื้น และปริมาณเถามีคาใกลเคียงกัน โดยที่อัตราสวน B มีปริมาณสารระเหยและปริมาณเถามากที่สุดเทากับ 10.41%
และ 4.50% ตามลําดับ และมีความชื้นต่ําที่สุด เทากับ 3.96%
ตารางที่2 แสดงคาความรอนและความชื้นของเชื้อเพลิงเขียวเปลือกมะขามและเศษวัสดุเหลือใชจากการแปรรูปมะขามในแตละอัตราสวน
ความชื้น
อัตราสวน
คาความรอน(kcal/kg)
(%)
A
3,657
9.75
B
3,764
3.96
C
3,669
9.35
D
3,542
7.93
จากตารางที่ 2จะเห็นไดวาคาความรอนของเชื้อเพลิงเขียวที่ผลิตไดจากเปลือกมะขามและเศษวัสดุเหลือใชจากการแปรรูปมะขามในแตละ
อัตราสวน มีคาอยูระหวาง 3,764 – 3,542 kcal/kg ในขณะที่คาความชื้นจะแปรผกผันกับคาความรอนของเชื้อเพลิง คือ เมื่อเชื้อเพลิงเขียวมีคา
ความชื้นนอยจะทําใหมีคาความรอนเพิ่มมากขึ้น แสดงวาความชื้นมีผลตอคาความรอนของเชื้อเพลิง
ตารางที่3 ลักษณะทางกายภาพของเชื้อเพลิงเขียวจากเปลือกมะขามและเศษวัสดุเหลือใชจากการแปรรูปมะขามในแตละอัตราสวน
อัตราสวน

หมายเหตุหมายถึง ใช

A
B
C
D
 หมายถึง ไมใช

ลักษณะของเชื้อเพลิงอัดแทงที่ได(หลังจากแหงแลว)
ไมเปราะ แตกงาย

อัดเปนแทงไดงาย

แข็งแรง
















เชื้อเพลิงเขียวที่ผลิตไดอัตราสวนที่ดีที่สุดคือ A และ B แตที่อัตราสวน B ใหคาความรอนไดดีที่สุด
แทงเชื้อเพลิงที่ไดจากอัตราสวน C จะเปราะแตกงายขาดความแข็งแรงและอัดเปนแทงไดยาก เนื่องจากใยมะขามติดอยูในหองอัดเชื้อเพลิง
ทําใหขึ้นรูปไดยาก
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แทงเชื้อเพลิงที่ไดจากอัตราสวนD จะเปราะแตกงาย เนื่องจากแกลบมีความพรุนสูงทําใหหลังจากที่เชื้อเพลิงแหงแลวมีการเปราะแตกไดงาย
4.2 ผลการหาประสิทธิภาพการใชงานเชิงความรอนของเชื้อเพลิง
ตารางที่4 แสดงประสิทธิภาพของเตาชีวมวลที่ใชเชื้อเพลิงเขียวชนิดตางๆเปนเชื้อเพลิง
เชื้อเพลิงเขียวแตละอัตราสวน
ประสิทธิภาพ(รอยละ)
A
26.69
B
30.61
C
28.45
D
36.43
จากตารางที่ 4เมื่อทดสอบประสิทธิภาพของเตาแกสชีวมวลโดยใชเชื้อเพลิงเขียวจากเปลือกมะขามและเศษวัสดุเหลือใชจากการแปรรูป
มะขามเปนเชื้อเพลิง พบวา อัตราสวน D มีประสิทธิภาพเชิงความรอนดีที่สุด เนื่องจากมีแกลบเปนสวนผสมจึงทําใหเกิดการเผาไหมที่สมบูรณ และที่
อัตราสวน A มีประสิทธิภาพเชิงความรอนต่ําที่สุด เนื่องจากเชื้อเพลิงเขียวที่ไดมีความชื้นสูงจึงทําใหจุดติดไฟไดยาก
5. สรุปผลการทดลอง
1. การผลิตเชื้อเพลิงเขียวจากเปลือกมะขามและเศษวัสดุเหลือใชจากการแปรรูปมะขาม พบวา สวนผสมในอัตราสวน Bมีความเหมาะสมมาก
ที่สุด เนื่องจากมีลักษณะทางกายภาพดีที่สุด คือ มีความแข็งแรง ไมเปราะแตกงาย และสามารถอัดเปนแทงขึ้นรูปไดงาย
2. คาคารบอนคงตัวของเชื้อเพลิงเขียวจากเปลือกมะขามและเศษวัสดุเหลือใชจากการแปรรูปมะขามมีปริมาณสูงมากกวา 80% ทุกอัตราสวน
เนื่องจากเปลือกมะขามมีคาความรอนสูง โดยมีอัตราสวนในการผสมเชื้อเพลิงเทากับเปลือกมะขามมากกวา 90% ตอแปงมันนอยกวา 5% ในงานวิจัย
นี้จะไมคิดปริมาณน้ําเนื่องจากหลังจากการอัดแทงแลวจะตองทําการอบแหงเพื่อใหเหลือความชื้นไมเกิน 10% รวมถึงปริมาณสารที่ระเหยได, ความชื้น
และปริมาณเถามีคาใกลเคียง โดยเชื้อเพลิงเขียวที่ผลิตจากเปลือกมะขามผสมกับแปงมันและน้ํา ในอัตราสวน B มีปริมาณสารระเหย และปริมาณเถา
มากที่สุดเทากับ 10.41 % และ 4.50 % ตามลําดับ และมีความชื้นต่ําที่สุด เทากับ 3.96 %
3. คาความรอนของเชื้อเพลิงเขียวที่ผลิตไดจากเปลือกมะขามและเศษวัสดุเหลือใชจากการแปรรูปมะขามในแตละอัตราสวน มีคาอยูระหวาง
3,764 – 3,542 kcal/kg ในขณะที่คาความชื้นจะแปรผกผันกับคาความรอนของเชื้อเพลิงคือ เมื่อเชื้อเพลิงเขียวมีคาความชื้นนอยจะทําใหมีคาความ
รอนเพิ่มมากขึ้น แสดงวาความชื้นมีผลตอคาความรอนของเชื้อเพลิง
4. เมื่อทดสอบประสิทธิภาพของเตาแกสชีวมวลโดยใชเชื้อเพลิงเขียวจากเปลือกมะขามและเศษวัสดุเหลื อใชจากการแปรรูปมะขามเป น
เชื้อเพลิง พบวา อัตราสวน D มีประสิทธิภาพเชิงความรอนดีที่สุด เนื่องจากมีแกลบเปนสวนผสมจึงทําใหเกิดการเผาไหมที่สมบูรณ และที่อัตราสวน A
มีประสิทธิภาพเชิงความรอนต่ําที่สุด เนื่องจากเชื้อเพลิงเขียวที่ไดมีความชื้นสูงจึงทําใหจุดติดไฟไดยาก
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสํานักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณที่ใหทุนสนับสนุน และขอขอบวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวรที่ใหความ
อนุเคราะหสถานที่และอุปกรณสําหรับทําการวิจัย
บรรณานุกรม
[1] กรมพั ฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลั งงาน สืบค นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2557. จากwww.dede.go.th/ dede/images/ stories/
stat_dede/sit_56/frontpage_nov.pdf
[2] จับตามะขามหวาน 2 สายพันธุใหม สืบคนเมื่อ 15 พฤษภาคม2557, จาก http://news.sanook.com /1430127/
[3] จินดาพร จํารัสเลิศลักษณ, ชัชวาล ภาโนมัย, อรวรรณ เที่ยงกระโทก และรัตนา แซจู. (2528). การศึกษาการทําเชื้อเพลิงเขียวจากพืชบางชนิด.
กรุงเทพฯ : ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
[4] สุวิทย เพชรหวยลึก ฉัตร ผลนาค ธัญญรัตน อินทรเจริญ และพชิตา เปลาเล. (2549). สมบัติทางกายภาพของแทงเชื้อเพลิงจากวัสดุเหลือใช
ปาลมน้ํามัน. สงขลา : ศูนยวิจัยและสาธิตระบบพลังงานทดแทน ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ.
[5] เสริฐ เขียนนอก และพัฒนสุข ชํานินอก. (2544). การศึกษาเปรียบเทียบพลังงานของถานไมกับผักตบชวา. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี.

226

การผลิตถานไมไผสําหรับเปนสารดูดซับความชื้น
Production of Bamboo Charcoal for Adsorbing Moisture Content
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บทคัดยอ
การผลิตถานจากไมไผดวยเตาเผาถานที่มีอุณหภูมิสูงตั้งแต 800 องศาเซลเซียส ขึ้นไป จะไดถานคุณภาพใกลเคียงถานกัมมันตซึ่งสามารถใช
เปนวัสดุไสกรองน้ําและอากาศได โดยการวิจัยนี้ไดเปรียบเทียบการดูดซับความชื้นของถานไมไผ 3 ชนิด ซึ่งผานการเผาในเตาเผาถานอุณหภูมิ 800 900 องศาเซลเซียส ไดแก ไผรวก ไผตง และไผซางหมน ซึ่งเปนไมไผที่มีอยูมากในทองถิ่น นําถานไมไผมวล 50 100 200 และ 400 กรัมมาทดสอบ
การดูดซับความชื้น ในหองปฏิบัติการ วัดความชื้นสัมพัทธของอากาศในขวดทดลองที่มีความชื้นสัมพัทธของอากาศเริ่มตนรอยละ 99.9 เทากัน พบวา
รอยละของความชื้นสัมพัทธ ของอากาศของการดูดซับความชื้นของไผรวก ไผตง และไผซางหมน ถานมวล 50 กรัม ลดลงเปนรอยละ 36 42 และ
51.3 ถานมวล 100 กรัม ลดลงเปนรอยละ 11.2 18.7 และ 22.9 ถานมวล 200 กรัม ลดลงเปนรอยละ 6.6 11.7 และ 14.3 และถานมวล 400 กรัม
ลดลงเปนรอยละ 3.8 7.9 และ 8 ตามลําดับ จะไดวา ถานไผรวกมีความสามารถในการดูดซับความชื้นไดดีที่สุด
คําสําคัญ: ถานไมไผ ดูดซับความชื้น ไผรวก ไผตง และไผซางหมน
1. บทนํา
ถานไมเปน คารบอน (Carbon) มนุษย เรารูจักคารบอนมาแตแตสมัยดึก ดําบรรพ เชื่อวามนุษ ยยุคแรกรูจั กถานไมจ ากใบไมกิ่ง ไมที่ถูกเผา
นอกจากใชถานเปนเชื้อเพลิงแลว คารบอนยังถูกนําไปใชในงานอุตสาหกรรมอื่น ๆ อีกเชน ตัวนําไฟฟา ตัวนําความรอน ผลิตถานไฟฉาย ผลิตแบตเตอรี่
บางชนิดถูกนําไปทําเปนชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส และก็ยังมีคารบอนชนิดหนึ่งที่ถูกพัฒนามาจากถานไมทั่ว ๆ ไปเรียกวา ถานกัมมันต เปนถานที่มีรูพรุน
มาก ซึ่งรูพรุนทําใหเกิดพื้นที่ผิวเพิ่มมากขึ้น มีคุณสมบัติดูดซับสิ่งตาง ๆ ทั้งอยูในของเหลวหรือกาซไดในปริมาณสูง
การผลิตถานไมไผเพื่อสุขภาพในประเทศไทย แตกตางจากการเผาถานทั่วไปรูจัก เนื่องจากเปนการเผาถานไมไผในอุณหภูมิที่สูงกวา 1,000
เซลเซียส พบวาลักษณะของถานประเภทนี้ เมื่อเคาะถานจะมีเสียงดังกังวานคลายเสียงเคาะกระเบื้องดินเผา เมื่อหักดูจะเห็นสีดํามันวาว และเมื่อใชนิ้ว
ถูที่บริเวณรอยหักของถานจะไมมีสีดําติ ดที่นิ้วเลย สวนที่ผิ วถานอาจจะมีสีดําติ ดบางเล็ กนอย เนื่ องจากคุณสมบัติของเปลือกไม เมื่อนํา ไปใหเป น
เชื้อเพลิงจะจุดติดไฟไดยาก แตเมื่อติดแลวจะใหความรอนที่สูงมาก มอดดับชา ถานไมแตกปะทุ และควันนอยมาก ถานไมไผมีรูพรุนเปนจํานวนมาก มี
คารบอนเสถียร (Fixed carbon) สูงมากกวารอยละ 85 มีสารระเหยงายต่ํา มีแรธาตุมาก และคาความตานทาน (Resistance) ไมเกิน 100 โอหม [1]
ดังนั้นถานไมไผที่ผ ลิตไดจึงสามารถนํ าไปใชประโยชนไ ดหลากหลาย ไดแ ก ใชในอุตสาหกรรม เชน ใชในระบบกรองน้ํา บําบัด น้ําเสียของโรงงาน
อุตสาหกรรมตาง ๆ ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตยา กนกรองบุหรี่ ใชผลิตชิ้นสวนของแบตเตอรี่ และถานไฟฉาย เปนตน ถานถูกใชเปนเชื้อเพลิงใน
ครัวเรือน และใชดูดกลิ่นและความชื้นในบาน ในหองปรับอากาศ ในรถยนต ใสในถังขาวสารเพื่อดูดความชื้นจากขาว ใชดูดความชื้นใตถุนบาน ใชใน
การเกษตร เชน ใชเปนสารปรับปรุงดิน ใชชวยในการทําปุยหมัก ใชรักษาผลผลิตทางการเกษตรไวใหสดนานขึ้น ใชในการปศุสัตว เชน ใชรองพื้นคอก
ปศุสัตว ใชผสมในอาหารสัตว เปนตน นอกจากนั้นกระบวนการผลิตถานไมไผเพื่อสุขภาพ ยังทําใหเกิดผลพลอยไดจากการผลิตถาน คือ น้ําสมควันไม
ไผ (Bamboo vinegar) ซึ่งเกิดจากการควบแนนของควันในขณะเผาถาน มีลักษณะเปนของเหลวสีน้ําตาลใส มีกลิ่นควันไม หากผานการกลั่นจะมีสี
เหลืองใส ซึ่งสามารถนําไปใชประโยชนไดหลากหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการทําเกษตรอินทรีย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเลยนิยมปลูกไผตง ไผซางหมน และไผรวก และมีไผตามธรรมชาติเปนจํานวนมาก ผูวิจัยมีความ
สนใจถานไมไผเพื่อดูดซับความชื้น เมื่อเผาดวยอุณหภูมิสูงก็จะมีรูพรุนมากกวาถานไมโดยทั่วไป จึงไดทําการทดลองเปรียบเทียบคุณสมบัติการดูดซับ
ความชื้นของไมไผ 3 ชนิด เพื่อนําไปประยุกตใชในครัวเรือนตอไป
2. กระบวนการเผาถานไมไผ
การเผาถาน เปนกระบวนการเปลี่ยนไมใหเปนถานโดยการเผาไหมแบบอับอากาศ มี 4 ขั้นตอนคือ ขั้นที่ 1 การไลความชื้น เปนชวงแรกของ
การเผา ในชวงอุณหภูมิหองถึง 250 องศาเซลเซียส ขั้นที่ 2 การเปลี่ยนจากไมใหเปนถาน เมื่อความชื้นในไมมีนอยมาก อุณหภูมิตั้งแต 250 องศา
เซลเซียสขึ้นไป จะทําใหไมเกิดการลุกไหมไดเอง โดยมีอุณหภูมิตั้งแต 250 – 500 องศาเซลเซียส ขั้นที่ 3 การทําใหถานบริสุทธิ์ เปนขั้นที่ตองการ
อุณหภูมิในการลุกไหมสูงมากกวา 800 องศาเซลเซียส เพื่อขับน้ํามันดิน (Tar) ขั้นที่ 4 การเย็นตัวของถาน เปนชวงที่ปดเตาเพื่อใหถานคอยๆเย็นตัว
กลายเปนถานไมที่สมบูรณ ซึ่งรอยละของผลผลิตถาน (% yield) ที่ได จะแปรผกผันกับอุณหภูมิในการเผาถาน คุณสมบัติของถานไมไผ จะมีลักษณะ
เปนรูพรุนเล็ก ๆ มากมาย โดยความชื้นหรือกลิ่นตาง ๆ จะแพรเขารูพรุน หากถานมีรูพรุนมาก ๆ ก็จะทําใหดูดซับกลิ่นไดมากตามไปดวย ถานไมไผ ที่
ผานกรรมวิธีการผลิตดวยอุณหภูมิภายในเตามากกวา 1,000 ºC มีลักษณะพิเศษ ดังนี้ [1]
1) มีรูพรุนมากกวา หากนํามาแผกระจายออกเปนพื้นที่จะไดพื้นที่มากถึง 300 ถึง 700 ตารางเมตร/กรัม เทียบกับถานไมทั่วไป มี
พื้นที่ประมาณ 50 ตารางเมตร/กรัม
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2) มีคาความดานทานไฟฟา (Resistance) ต่ํา (ไมเกิน 100 โอหม)
3) มีแรธาตุตาง ๆ จากการวิจัยถานไมไผ ที่ผานกรรมวิธีการผลิตดวยอุณหภูมิภายในเตามากกวา 1,000 องศาเซลเซียส พบวามี
คุณสมบัติพิเศษ สามารถใหกําเนิดและปลดปลอยประจุลบ (Negative Ions) และ อินฟาเรดยาว (Far infrared ray) จึงถูกนํามาพัฒนาเปนผลิตภัณฑ
เพื่อสุขภาพในหลากหลายรูปแบบ เชน ใชเปนวัสดุตบแตงบานเรือน (Decorate) ชวยฟอกอากาศ ดูดกลิ่น (Deodorizing) ความชิ้น (Moisture)
ปลดปลอยประจุลบ (Negative Ions) ทิ้งลงในแมน้ําลําคลองลดการเนาเสียของน้ํา ชวยบําบัดน้ําเสีย เพิ่มแรธาตุ แคลเซี่ยม โพตัสเซี่ยม แมกเนเซี่ยม
แชในถังน้ําดื่ม ชวยดูดซับคลอรีน และสิ่งที่มีพิษ
จากผลการศึกษาของสามารถ ตวยกระโทก [2] ไดศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของถานไมไผที่สงผลตอประสิทธิภาพการกําจัด
สารอินทรียและศึกษาผลอัตราการไหลของน้ําทิ้งที่มีตอประสิทธิภาพการกําจัดสารอินทรียในน้ําทิ้งของโรงเชือดไกดวยถังกรองจําลองที่มีถานไมไผเปน
วัสดุดู ดซับ โดยใชแ บบจํ าลองถังกรองที่ทําจากท อพีวีชี ที่มีเ สนผ านศูน ยกลาง 3 นิ้ว สูง 60 เซนติ เมตร มีท อระบายน้ํ าทิ้ง ที่ระดับความสูง 50
เซนติเมตร ภายในบรรจุถานไมไผชนิดเกล็ดขนาด 2-4 มิลลิเมตร ใชอัตราการไหลของน้ําทิ้ง 15, 30 และ 45 ลิตรตอชั่วโมง พบวาถานไมไผที่ใชใน
การทดลองมีคาไอโอดีนนัมเบอร 311.24 มิลลิกรัมตอกรัม มีพื้นที่ผิวจําเพาะในการดูดซับเมทธิลีนบูล 8.46 ตารางเมตรตอกรัมไอโซเทอรมของการดูด
ซับสารอินทรีย สวนการศึกษาประสิทธิภาพและผลของอัตราการไหลของน้ําทิ้งที่มีตอประสิทธิภาพการกําจัดสารอินทรียโดยใชแบบจําลองที่อัตราการ
ไหลของน้ําทิ้ง 15 30 และ 45 ลิตรตอชั่วโมง จากการกําจัดสารอินทรียในรูปชีโอดี บีโอดี ของแข็งแขวนลอย ไนโตรเจน น้ํามันและไขมัน และสี จุด
สิ้นสภาพการดูดซับของถานไมไผในอัตราการไหลของน้ําทิ้ง 15, 30, และ 45 ลิตรตอชั่วโมง มีระยะเวลาเปน 4, 3 และ 2 ชั่วโมง ตามลําดับ สรุปไดวา
ที่อัตราการไหลของน้ําทิ้งที่ทดลองประสิทธิภาพสูงสุดในการกําจัดสารอินทรียในรูปชีโอดีคิดเปนรอยละ 42.29 คาบีโดดีคิดเปนรอยละ 60.37 ของแข็ง
แขวนลอยคิดเปนรอยละ 60.37 ไนโตรเจนคิดเปนรอยละ 33.06 น้ํามันและไขมันคิดเปนรอยละ 78.57 และสีคิดเปนรอยละ 46.91 ตามลําดับ และ
หากเพิ่มอัตราการไหลของน้ําทิ้งใหสูงขึ้นจะทําใหประสิทธิภาพการกําจัดสารอินทรียในน้ําเสียจากโรงเชือดไกของถานไมไผจะลดลง สวนแสนสุรีย เชื้อ
วังคํา [3] ไดศึกษาประสิทธิภาพของถานแกลบในการดูดซับโลหะ โดยเตรียมถานแกลบจากการเผาที่อุณหภูมิ 350 องศาเซลเซียส ใชสมบัติการดูดซับ
พื้นผิวของคาไอโอดีน จากเมทธิลีนบลู วิเคราะหหาพื้นผิวจําเพาะการดูดซับดวยเทคนิคสเปกโตรสโคป ไดไอโอดีนนัมเบอรเทากับ 311.237 มิลลิกรัม
ตอกรัม และคาพื้นผิวจําเพาะเทากับ 17.9036 ตารางเมตร สามารถดูดซับไอออนโลหะ Fe2+ Cd2+ Cu2+ Pb2+ และ Mn2+ รอยละ 97.89 97.45
95.49 89.68 และ 61.15 ตามลําดับ
3. การเตรียมถานไมไผและการทดลองการดูดซับความชื้น
ขั้นแรกจะเตรียมถานไมไผ โดยนําไมไผทั้ง 3 ชนิดที่ตัดจากกอไผพรอมกัน ไปเผาในเตาเผาถานแบบอิวาเตะประยุกต ที่สามารถเผาถานที่
อุณหภูมิสูงสุด 900 องศาเซลเซียส ซึ่งไดพัฒนาโดยสุรจิตร พระเมือง [4] ใชเวลาในการเผา 3 วัน โดยวัดอุณหภูมิในการเผาดวยเทอรโมมิเตอร ชนิดเค
หัววัดแบบเซรามิกส เมื่อเปดเตาถานไมไผจะถูกเก็บในภาชนะที่ถูกปดมิดชิดเพื่อปองกันความชื้นและกอนนําไปทดลองการดูดซับความชื้น จะทําการ
อบไลความชื้นออกจากถานดวยเตาอบไฟฟาที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสนาน 4 ชั่วโมง ชั่งน้ําหนักของไมไผแตละชนิดดวยเครื่องชั่งละเอียดแบบจุด
ทศนิยม 3 ตําแหนง เทากับ 50 100 200 และ 400 กรัม ผูวิจัยไดออกแบบชุดทดลองวัดการดูดซับความชื้น ทําการฉีดไอน้ําขวดฟอกกี้ (foggy) เขา
ไปในขวดทดลองขนาด 3.5 ลิตร แลววัดความชื้นสัมพัทธของอากาศกอนและหลังใสถานไมไผแตละชนิดลงไปในขวด ดวยไฮโกรมิเตอร ทุก ๆ 15
วินาที เปนเวลา 1 ชั่วโมง และทดลองซ้ํา 3 รอบเพื่อหาคาเฉลี่ย โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 ขั้นตอนการทดลองวัดการดูดซับความชื้นในชุดการทดลองในหองปฏิบัติการ
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4. ผลการวิจัย
เมื่อเปรียบเทียบการดูดซับความชื้นของถานไมไผรวก ถานไมไผตง และถานไมไผซางหมน น้ําหนัก 50 100 200 และ400 กรัม ตามลําดับ
โดยความชื้นสัมพัทธเริ่มตนใกลเคียงกันที่รอยละ 99.4 และความชื้นสัมพัทธของอากาศในขวดทดลองคอยๆลดลงตามเวลา ดังแสดงในรูปที่ 2 – 4

ไผซางหมน y = -0.015x + 103.5
R² = 0.97
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รูปที่ 2 การดูดซับความชื้นของถานไมไผซางหมน ไผตง ไผรวก น้ําหนัก 50 กรัม
120

ความซื้น (%)

100
80
60
40

ไผซางหมน y = 56.74e-3E-0x
-3E-0x
R² = 0.883 ไผตง y = 41.91e
R² = 0.789
ไผรวกy = 38.75e-4E-0x
R² = 0.803
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รูปที่ 3 การดูดซับความชื้นของถานไมไผซางหมน ไผตง ไผรวก น้ําหนัก 100 กรัม
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รูปที่ 4 การดูดซับความชื้นของถานไมไผซางหมน ไผตง ไผรวก น้ําหนัก 200 กรัม
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ไผซางหมน y = 26.89e-4E-0x
R² = 0.878
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รูปที่ 5 การดูดซับความชื้นของถานไมไผซางหมน ไผตง ไผรวก น้ําหนัก 400 กรัม
5. สรุปผลการวิจัย
ถานไมไผไมไผรวกมีความสามรถในการดูซับความชื้นไดดีที่สุด รองลงมาคือถานไมไผตง และถานไมไผซางหมนดูดซับความชื้นไดนอยที่สุด
การดูดซับความชื้นของถานไมไผชนิดเดียวกันน้ําหนักเดียวกัน ความสามารถในการดูดซับความชื้นแตกตางกันนอยมาก ถานไมไผตางชนิดกันน้ําหนัก
เทากันความสามารถในการดูดซับความชื้นมีความแตกตางกันไมมาก การดูดซับความชื้นของถานไมไผชนิดเดียวกันน้ําหนักตางกัน
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บทคัดยอ
การศึกษาวิ จัยศักยภาพพลังงานชีว มวลและชี วภาพในตํา บลนาบอน จังหวัดกาฬสินธุ มีวัต ถุประสงคเ พื่อวิเคราะหและประเมินศักยภาพ
พลังงานชีวมวลและชีวภาพในพื้นที่ทั้งเชิงปริมาณและความเหมาะสมของเทคโนโลยี ความคุมคาและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ผลกระทบตอสังคม
และสิ่งแวดลอม เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาการพึ่งพาตนเองดานพลังงานในชุมชนตอไป การสํารวจศักยภาพพลังงานชีวภาพและชีวมวลนั้น ได
ดําเนินการสํารวจโดยใชเครื่องมือในการสํารวจคือแบบสอบถาม โดยใชแบบสอบถามทั้งสิ้น 1,300 ชุด จํานวน 11 หมูบานของตําบลนาบอน ใน
แบบสอบถามประกอบไปดวยประเภทของพืชที่ทํ าการเพาะปลูก ปริมาณผลผลิตที่ไดใ นแตละป ขอมูลการทําปศุสัต ว ปริมาณขยะครัว เรือนและ
ปริมาณน้ําเสียจากนั้นทําการประเมินศักยภาพพลังงานชีวมวลและชีวภาพที่สามารถนําไปผลิตเปนพลังงานไดมีดังนี้ ปริมาณชีวมวลมีทั้งสิ้น 20,823
ตันตอป โดยจําแนกเปนชีวมวลจากออย ขาวและมันสําปะหลังและสามารถเปลี่ยนเปนพลังงานได 330 ลานเมกะจูลตอป สวนปริมาณชีวภาพจากมูล
สัตวสามารถเปลี่ยนเปนพลังงานไดเทากับ 5 ลานเมกะจูลตอปโดยจําแนกเปนพลังงานจากโค กระบือ สุกร ไก และเปดปริมาณชีวภาพจากขยะมีคา
ระหวาง 450 – 1,253 ตันตอปมีคาพลังงานระหวาง 4-12 ลานเมกะจูลตอปและปริมาณชีวภาพจากน้ําเสียมีคาเทากับ 25,919 ลูกบาศกเมตรตอป มี
คาพลังงานจากน้ําเสียเทากับ 0.185 ลานเมกะจูลตอปผลการศึกษาวิจัยพบวาพลังงานที่มีศักยภาพดานพลังงานมากที่สุดก็คือพลังงานชีวมวลที่ไดจาก
ออย ขาว และมันสําปะหลังสวนพลังงานชีวภาพที่ไดจากขยะและน้ําเสียยังมีศักยภาพที่ต่ํา
คําสําคัญ: ชีวมวล ชีวภาพ ศักยภาพ พลังงาน
1. บทนํา
ตําบลนาบอน อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ ตั้งอยูใกลกับเทือกเขาภูพานทางตะวันออก มีลักษณะเปนที่ราบสูงเชิงเขา สลับกับพื้นที่ราบลุม
ตามลําหวยสายตางๆ ซึ่งใชทํานาปลูกขาว สวนที่ดอนเปนที่อยูอาศัยและปลูกพืชไร ตําบลนาบอนมีทั้งหมด 11 หมูบาน มีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด
1,275 ครัวเรือน การประกอบอาชีพของชาวบานสวนใหญจะเปนอาชีพทางดานการเกษตร ทํานาปลูกขาวโดยเนนการปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือน
มากกวาการจํา หนา ย ซึ่ งหากมีเหลือก็ อาจจะนํา ไปขายบา ง สํ าหรับ การทําไรในปจจุ บันมี การปรับปรุงพื้น ที่การเกษตรใหเป นพื้น ที่ทําไรป ลูกพื ช
เศรษฐกิจ เชน ออย มันสําปะหลัง เพื่อสงขายใหกับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ใกลเคียง [1]
ในดานการใชพลังงานของตําบลนาบอน อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ เปนการใชพลังงานของผูบริโภค ซึ่งเปนการใชประโยชนขั้นสุดทาย
โดยไมมีการเปลี่ยนรูปไปเปนพลังงานรูปอื่นอีกหรือใชแลวหมดไป จากการสํารวจฐานขอมูลความพรอมเบื้องตนดานการใชพลังงานทดแทนในตําบลนา
บอนมีโครงการที่สงเสริมโดยบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) โครงการรักษปาสรางคน 84 ตําบลวิถีพอเพียง ประจําตําบลนาบอน [2] พบวา มีการ
สงเสริมใหเกิดการพึ่งพาตนเองทางดานพลังงานในตําบลในรูปแบบของครัวเรือนพอเพียงอาสา เพื่อลดตนทุนคาใชจายดานพลังงานในชีวิตประจําวัน
และสงเสริมใหเกิดการใชพลังงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่เคยไดรับการสงเสริมในโครงการดังกลาว ไดแก บอหมักแกส
ชีวภาพ เตาเผาถาน 200 ลิตร กังหันลมสูบน้ํา เตาซุปเปอรอั้งโล เตานึ่งเห็ดประสิทธิภาพสูง กิจกรรมการใชพลังงานทดแทนในชุมชนดังกลาวแสดงให
เห็นวา ชุมชนใหความสนใจกับการใชเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในชีวิตประจําวัน และมีความคุนเคยกับเทคโนโลยีพลังงานทดแทนบางประเภทเปน
อยางดี
เนื่องจากพื้นที่ของตําบลมีการปลูกออย ขาวและมันสําปะหลังเปนสวนใหญอีกทั้งมีการทําปศุสัตวบางในบางหมูบาน ดังนั้นงานวิจัยนี้จึง
มุงเนนศึกษาศักยภาพดานพลังงานชีวมวลและชีวภาพเปนหลักการศึกษาศักยภาพพลังงานดังกลาวจะทําใหทราบถึงแนวทางและความเปนไปไดใน
โครงการหรือกิจกรรมพลังงานทดแทนดานพลังงานชีวมวลและชีวภาพในพื้นที่ใหชัดเจนขึ้น เพื่อวิเคราะหและประเมินศักยภาพพลังงานชีวมวลและ
ชีวภาพในพื้ นที่ตํา บลนาบอน ทั้งเชิ งชนิด ปริม าณและความเหมาะสมของตนทุน วัตถุดิ บ เทคโนโลยี ความคุ มคาและผลตอบแทนทางเศรษฐกิ จ
ผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอมเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาการพึ่งพาตนเองดานพลังงานในชุมชนตอไป การศึกษาวิจัยศักยภาพพลังงานชีว
มวลและชีวภาพ ณ ตําบลนาบอน (จํานวน11 หมูบาน) อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ โดยลงพื้นที่สํารวจขอมูล ปริมาณ และแหลงของวัตถุดิบศึกษา
ศักยภาพชีวมวลและชีวภาพทั้งจากเกษตรและฟารม ปศุสัตว ในพื้ นที่ที่สามารถนํามาใชเปน วัตถุดิบในการผลิตไฟฟาหรือเชื้อเพลิง ชนิดอื่นๆ เช น
เชื้อเพลิงชนิดเหลวหรือกาซชีวภาพรวมถึงศักยภาพขยะชุมชน ศึกษาและวิเคราะหศักยภาพและเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจดานทางเลือก
พลังงานและเทคโนโลยีที่ควรจะสงเสริม
2. กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย
การสํารวจขอมูลศั กยภาพพลั งงานชีว มวลและชี วภาพในชุมชนไดแ บงคะแนน ออกเปน 2 สวน ส วนที่ 1 ไดแก คะแนนดานการสํารวจ
ศักยภาพพลังงานชีวมวล ชีวภาพ และขยะ คะแนนเต็ม 60 คะแนน พิจารณาจากพื้นที่ ฤดูกาล ประเภทและปริมาณการเพาะปลูก ชนิด จํานวนของ
สัตวเลี้ยง ปริมาณน้ําเสียจากชุมชน จํานวนหลังคาเรือนใกลจุดสํารวจ กรอบแนวคิดการดําเนินงานดานการสํารวจศักยภาพลังงานชีวมวล ชีวภาพ และ
ขยะ ดังแสดงในรูปที่ 1 สวนที่ 2 ไดแก คะแนนดานสังคมและสิ่งแวดลอมในชุมชน คะแนนเต็ม 40 คะแนนพิจารณาจาก ขอมูลดานผูนําชุมชนหรือ
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แกนนําชุมชน ลักษณะของชุมชนการมีสวนรวมของชุมชนและผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นกับชุมชนจากการดําเนินงานดานพลังงานทดแทน
ประเภทตางๆโดยมีกรอบแนวคิดการดําเนินงานดานสังคมและสิ่งแวดลอม ดังแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการดําเนินงานดานการสํารวจศักยภาพพลังงานชีวมวล ชีวภาพ และขยะ

รูปที่ 2 กรอบแนวคิดการดําเนินงานดานสังคมและสิ่งแวดลอม
โดยการพิจารณาระดับศักยภาพพลังงาน จะพิจารณาจากผลรวมของคะแนนจากทั้งสองสวน โดยจําแนกระดับศักยภาพพลังงานจากชวง
คะแนนรวมที่ไดตางๆ ดังนี้
 ศักยภาพระดับสูง จําแนกโดยพิจารณาจากคะแนนรวมมากกวา 70 คะแนนขึ้นไป
 ศักยภาพระดับปานกลาง จําแนกโดยพิจารณาจากคะแนนรวมระหวาง 30 - 70 คะแนน
 ศักยภาพระดับต่ํา จําแนกโดยพิจารณาจากคะแนนรวมนอยกวากวา 30 คะแนน
3. การดําเนินการวิจัย
3.1 การรวบรวมขอมูลของการศึกษา แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาจําแนกเปน 2 รูปแบบไดแก แหลงขอมูลปฐมภูมิ ซึ่งขอมูลเก็บรวบรวมได
จากแหลงที่มาโดยตรง โดยไดจากการสังเกต สัมภาษณ ประเมินและสํารวจพื้นที่ ซึ่งจะทําการเก็บขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณแบบปลายเปด-ปลายปด
และแบบสังเกต เพื่อใช ในการเก็บ ขอมูลพื้นที่เป าหมายใน ตํ าบลนาบอน อําเภอคําม วง จังหวัด กาฬสินธุ และแหลงข อมูลอีกประเภทหนึ่งไดแ ก
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แหลงขอมูลทุติยภูมิ คือ ขอมูลที่หนวยงานหรือองคกรไดเก็บรวบรวมไวแลว ซึ่งไดจากรายงานหรือบทความจากหนวยงานรัฐบาลหรือ เอกชน เชน
หนังสือ ตํารา เอกสารหรือบทความทางวิชาการ ขอมูลดานการสืบคนทางอินเตอรเน็ตที่เกี่ยวของกับพลังงานทดแทน
3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง การศึกษาครั้งนี้ประชากรที่ใชในการศึกษาเปนประชากรที่อาศัยอยูในชุมชนตําบลนาบอนอําเภอคํามวง
จังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 11 หมูบาน จํานวนทั้งสิ้น 1,275 ครัวเรือน โดยเปนชุมชนที่มีการใชพลังงานทดแทน (Alternative Energy) และ พลังงาน
หมุนเวียน (Renewable Energy) รวมกับพลังงานสิ้นเปลืองอืน่ ๆ หรือประหยัดพลังงาน ซึ่ง เปนชุมชนที่มีการดําเนินการมาระยะหนึ่ง
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล ในการเก็บขอมูลนั้นผูศึกษาไดออกแบบแบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งประกอบดวยแบบสัมภาษณแบบ
สํารวจและแบบประเมิน
เพื่อใชเปนเครื่องมือในการดําเนินการเก็บขอมูลการพิจารณาจํานวนกลุมตัวอยางที่ตองเก็บขอมูลกลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษาครั้งนี้ เปนการสุมตัวอยางเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยคํานวณหาจํานวนตัวอยางที่สามารถเปนตัวแทนของประชาชนทั้งหมด โดยใช
สูตรของทาโร ยามาเน (Taro yamane) ดังแสดงในสมการที่ (1)
(1)
n=
( )

โดย n คือขนาดของกลุมตัวอยาง N คือ ขนาดของประชากร e คือ ความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
และวิเคราะหผลการศึกษา โดยมีขั้นตอนดําเนินการดังนี้
1.ติดตอขอหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางในพื้นที่ทําการศึกษา ทั้งโดยวิธีการสัมภาษณและการแจก
แบบสอบถาม รวมทั้งการเขาดําเนินการวัดคาขอมูลพลังงานตางๆ ในพื้นที่ที่ทําการศึกษา
2.นัดหมายกลุมตัวอยางที่จะสัมภาษณและดําเนินการสัมภาษณตามวันเวลาและสถานที่นัดหมายพรอมทั้งไดบันทึกคําสัมภาษณลงในเครื่อง
บันทึกเสียง
3.นําแบบสอบถามไปใหกลุมตัวอยางและประสานเรื่องวันเวลา ในการเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืน
4.ทําการตรวจสอบความสมบูรณในการตอบและคัดเลือกแบบสอบถามที่มีความสมบูรณไปใชในการวิเคราะหขอมูล
5.วิเคราะหขอมูลศักยภาพพลังงานชีวมวลและชีวภาพแตละประเภท
6.นําเสนอขอมูลศักยภาพพลังงานสูประชาคมตําบลนาบอน และประเมินศักยภาพดานสังคม
7.ทําการสรุปผลการศึกษา
4. ผลการศึกษาวิจัย
4.1 ขอมูลทั่วไปของครัวเรือน
กลุมตัวอยา งผูตอบแบบสอบถามส วนใหญเปน เพศชายคิ ดเปนรอยละ 52 กลุมตัวอยา งสวนใหญมี ระดับการศึกษาสูงสุด อยูในระดั บ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เมื่อพิจารณาทางดานอาชีพ สวนใหญมีอาชีพเกษตรกรคิดเปนรอยละ 86 ชาวบานรอยละ 82 อาศัยอยู ในตําบลนาบอน
มากกวา 30 ป อนุมานไดวา ชาวบานทราบภูมิหลังของชุมชนเปนอยางดี สําหรับสถานภาพสวนใหญของกลุมตัวอยาง มีสถานภาพเปนประชาชนทั่วไป
ในชุมชน
ในสวนของขอมูลดานการใชพลังงานนั้นขอมูลทั่วไปของการใชพลังงาน พบวา ในตําบลนาบอนรอยละ 87 มีคาไฟฟาเฉลี่ยอยูที่ 0 – 500
บาท/เดือน มีขอมูลการใชเชื้อเพลิงพบวาการใชน้ํามันดีเซลเฉลี่ยอยูที่ 0 – 500 บาท/เดือน น้ํามันเบนซิน เฉลี่ยอยูที่ 0 – 500 บาท/เดือน กาซหุงตม
ปริมาณเฉลี่ยอยูที่ 0 - 500 บาท/เดือน ไมฟนเฉลี่ยอยูที่ 0 - 500 บาท/เดือน และถานไมเฉลี่ยอยูที่ 1- 3 กิโลกรัม/วัน
การสํารวจขอมูลในเรื่องของความสนใจและทักษะทางพลังงานทดแทนในชุมชน โดยรวบรวมผลคะแนนตั้งแต มากที่สุด มาก ปานกลาง
นอย นอยที่สุด จากการรวบรวมคะแนนจากแบบสอบถาม แสดงใหเห็นวา ชาวบานมีความสนใจหรือประสบการณ ทางดานพลังงานทดแทนอยูใน
ระดับสูง นอกจากนี้จากการประเมินเกี่ยวกับความเขาใจดานพลังงานทดแทน “ ดังแสดงในรูปที่ 3” พบวาชาวบานมีความเขาใจดานพลังงานอยูใน
เกณฑระดับสูง และจากการประเมินศักยภาพเกี่ ยวกับการมีสวนรวมในกิจกรรมการใชพลังงานทดแทนของชาวบาน พบวาชาวบานมีสวนรวมใน
กิจกรรมพลังงานทดแทนอยูในเกณฑระดับสูง และในสวนของการประเมินเทคโนโลยีพลังงานทดแทนกับความสอดคลองของวิถีชุมชน โดยรวบรวมผล
คะแนนตั้งแต มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด โดยผลคะแนนจากแบบสอบถาม พบวาชาวบานมีการนําเทคโนโลยีมาสอดคลองกับวิถีใน
ชุมชนอยูในระดับปานกลาง

รูปที่ 3 ทําการประเมินความพรอมของแกนนําในพื้นที่
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4.2 ขอมูลศักยภาพพลังงานชีวมวลและชีวภาพ
จากการวิเคราะหขอมูลของพืชแตละประเภทไดถูกนําไปประเมินหาปริมาณชีวมวลจากภาคการเกษตรที่สามารถนําไปผลิตเปนพลังงานได โดย
ผลการประเมินแสดงไวใน “ตารางที่ 1” จากตารางแสดงใหเห็นวา ปริมาณชีวมวลที่เหลือใชสามารถเปลี่ยนไปเปนพลังงานได มีทั้งสิ้น 20,823 ตันตอ
ป โดยจําแนกเปนชีวมวลจากออย ขาว และมันสําปะหลัง รอยละ 88 รอยละ 7 และรอยละ 5 ตามลําดับ และในการประเมินศักยภาพพลังงานขยะนั้น
พบวา ปริมาณขยะมีคาระหวาง 450-1,253 ตันตอป และเมื่อทําการประเมินหาคาพลังงานจากการเผารายปแลวพบวา มีคาพลังงานระหวาง 4-12
ลานเมกะจูลตอป และคาพลังงานจากการเปลี่ยนสภาพเปนกาซชีวภาพ ประมาณ 0.7-2.0 ลานเมกะจูลตอป โดยพลังงานความรอนรวมที่ไดจากขยะ
มีคาเทากับ 5-14 ลานเมกะจูลตอป คิดเปนพลังงานไฟฟา 1.2-3.4 ลานเมกะจูลตอป
จัดไดวาขยะที่มีในชุมชนมีศักยภาพทางพลังงานต่ํา ดัง
แสดงผลใน “ตารางที่ 2” และในสวนของการประเมินหาคาพลังงานชีวภาพจากน้ําเสีย [3] พบวา สามารถผลิตกาซชีวภาพได 7,716 ลูกบาศกเมตรตอ
ป คิดเปนคาพลังงานชีวภาพจากน้ําเสียในตําบลเทากับ 0.185 ลานเมกะจูลตอป ดังแสดงใน “ตารางที 3” ผลการประเมินพบวา ปริมาณชีวมวลและ
ชีวภาพมีความเหมาะสมสําหรับการผลิตไฟฟาดวยโรงไฟฟาชีวมวลขนาดเล็ก ในขนาด ไมเกิน 1.0 เมกะวัตต โดยเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับประเภท
ของเชื้อเพลิงในตําบลนาบอน ไดแก โรงไฟฟาชีวมวลแบบฟลูอิดไดซเบด และโรงไฟฟาชีวมวลแบบแกสซิฟเคชั่นขนาดเล็ก [4]
ชนิด
1. ออย
2. ขาว
3. มันสําปะหลัง
4. ขาวโพด
ชนิด
1. ออย
2. ขาว
3. มันสําปะหลัง
4. ขาวโพด

ปริมาณน้ําเสีย
(ลบ.ม./ป)
77,161

ตารางที่ 1 ปริมาณชีวมวลจากภาคการเกษตร ที่สามารถนําไปผลิตเปนพลังงานได
ผลผลิตตอป
ชีวมวล
อัตราสวน
ปริมาณชีวมวลที่เกิดขึ้น
(ตัน)
ชีวมวล
(ตัน)
51135
ชานออย
0.29
14880.29
ยอดและใบ
0.30
15442.77
3470.5
แกลบ
0.23
798.22
ฟางขาว
0.45
1551.31
7259
ลําตนมัน
0.09
638.79
4.5
ซังขาวโพด
0.27
1.23
ผลผลิตตอป
ชีวมวล
ปริมาณเหลือใช ปริมาณเหลือใชที่ยังไมได
(ตัน)
(ตัน)
ใชงาน (ตัน)
51135
ชานออย
11800.07
3080.22
ยอดและใบ
0.00
15226.57
3470.5
แกลบ
404.70
393.52
ฟางขาว
0.00
1061.10
7259
ลําตนมัน
0.00
259.99
4.5

ซังขาวโพด

0.24

ตารางที่ 2 คาพลังงานจากขยะครัวเรือนในตําบลนาบอน
ซีโอดี
ภาระบรรทุก
ซีโอดีถูกจํากัด
กาซชีวภาพ
(มก./ลิตร)
ซีโอดี
(กก./ป)
(ลบ.ม./ป)
(กก./ป)
250
19,290
15,432
7,716
้
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0.82

คาความรอน
14.40
17.39
14.27
10.24
18.42
18.04
พลังงาน
(เทราจูล)
44.36
264.79
5.62
10.87
4.79
0.01

พลังงาน
(ลานเมกะจูล)
0.185

ตารางที่ 3 การประเมินพลังงานชีวภาพจากน้ําเสียในครัวเรือน ตําบลนาบอน
ปริมาณขยะ
(ตัน/ป)
450 (จากการสํารวจ)
1,245 (จากการคํานวณ)
ปริมาณขยะ (ตัน/ป)
450 (จากการสํารวจ)
1,245 (จากการคํานวณ)

สัดสวนอินทรียสาร ปริมาณอินทรียสาร
(%)
(ตัน/ป)
55.34
24,916.88
55.34
694
สัดสวนที่ฝงกลบ(%) ปริมาณขยะที่ฝงกลบ
(ตัน/ป)
85
382
85
1,066

คาความรอน
(เมกะจูล/ก.ก.)
4.2
16.88
กาซชีวภาพที่เกิด
(ลาน ลบ.ม.)
0.04
0.10

พลังงานจากการเผาขยะ
(ลานเมกะจูล)
11.7
พลังงานจากกาซชีวภาพ
(ลานเมกะจูล)
0.74
2.07

5. สรุป

การศึกษาศักยภาพพลังงานทดแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ตําบลนาบอน อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ ไดเริ่มทําการศึกษาตั้งแตเดือน
มกราคม พ.ศ. 2557 ถึ งเดือ นเมษายน พ.ศ. 2557 รวมระยะเวลาในการศึ กษา 4 เดื อน โดยภาควิช าฟ สิก ส คณะวิท ยาศาสตร มหาวิท ยาลั ย
มหาสารคาม รวมกับสวนพลังงานชุมชน ฝายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ไดรวมกันลงพื้นที่เพื่อสํารวจศักยภาพพลังงานของ
หมูบานในตําบลนาบอน จํานวน 11 หมูบาน การเก็บขอมูลไดอาศัยแบบสอบถามในการเก็บขอมูลศักยภาพของชุมชน กลุมแกนนําและชาวบานใน
ตําบล ขอมูลพลังงานทดแทนแตละประเภท ไดแก พลังงานชีวมวล ชีวภาพ ขยะและน้ําเสีย ไดทําการประเมินคาศักยภาพพลังงานเปนรายไป โดย
อาศัยขอมูลการตรวจวัดจากแหลงขอมูลใกลเคียงที่นาเชื่อถือได ผลการศึกษาในแงของชุมชน พบวากลุมแกนนําและประชาชนในพื้นที่มีความสนใจ
และเขาใจในดานพลังงานทดแทนในระดับสูง แกนนํามีศักยภาพในการนําชุมชนในระดับสูง ทั้งนี้ผลการศึกษาพบวาความเข็มแข็งของกลุมแกนนําอยู
ในระดับปานกลาง และชาวบานในตําบลมีการนําเทคโนโลยีพลังงานทดแทนมาใชใหสอดคลองกับวิถีชุมชนในระดับปานกลาง
ในสวนของผลการศึกษาดานศักยภาพพลังงานทดแทนนั้น พลังงานจากชีวมวลและชีวภาพ มีคาพลังงานเทากับ 330 ลานเมกะจูลตอป หรือ
เที่ยบเทาพลังงานไฟฟาเทากับ 27 ลานกิโลวัตตชั่วโมงตอป และจากการประเมินศักยภาพพลังงานทดแทนจําแนกตามปริมาณพลังงานในหนวย
กิโลวัตตชั่วโมงตอป พลังงานชีวมวลและชีวภาพไดคะแนนในสวนของศักยภาพพลังงานเทากับ 27 คะแนน จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน
นอกจากนี้ จากการนําเสนอขอมูลปริมาณพลังงานไฟฟาที่ไดจากพลังงานทดแทนแตละประเภทขอมูลเชิงเทคนิคของเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน ที่สอดคลองกับศักยภาพพลังงานที่มีในตําบล รวมทั้งตนทุนในการติดตั้งระบบและผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมของระบบพลังงานรูปแบบ
ตางๆ ใหแกประชาชนตําบลนาบอนไดรับทราบ พบวา ประชาชนสวนใหญในตําบลไดใหคะแนนดานผลกระทบทางสิ่งแวดลอมเทากับ 17 จากคะแนน
เต็ม 40 คะแนน โดยชุมชนใหความสําคัญกับเทคโนโลยีที่ไมกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมของชุมชน และมีความสะดวกในการจัดการหรือดูแลรักษา
ระบบในระยะยาว
เมื่อพิจารณาคะแนนสวนของศักยภาพพลังงานชีวมวลและชีวภาพรวมกับคะแนนดานผลกระทบทางสิ่งแวดลอม พบวา พลังงานชีวมวลและ
ชีวภาพไดคะแนนรวมเทากับ 44 คะแนน จาก 100 คะแนนเต็ม จึงจัดพลังงานงานชีวมวลและชีวภาพในตําบลมีศักยภาพพลังงานในระดับปานกลาง
6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณชาวบานตําบลนาบอน อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ ที่ไดใหขอมูลที่เปนประโยชนแกผูศึกษาวิจัยและขอขอบคุณภาควิชาฟสิกส
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคามสวนพลังงานชุมชน รวมกับฝายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ที่ไดรวมกันลงพื้นที่เพื่อ
สํารวจศักยภาพพลังงานของหมูบานในตําบลทางผูจัดทําขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง ณ โอกาสนี้ดวย
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาจลนพลศาสตรปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชั่นของน้ํามันปาลมและเมทานอลโดยใชตัวเรงปฏิกิริยา
โซเดียมคารบอเนตบนตัวรองรับเซรามิกริงคในการผลิตน้ํามันไบโอดีเซล โดยการเตรียมตัวเรงปฏิกิริยาดวยวิธีเคลือบฝงตัวแบบแหงจากสารละลาย
โซเดียมคารบอเนต (Na2CO3) ที่ความเขมขนรอยละ 25, 35, 45 และ 50 โดยน้ําหนัก ภาพถายแสดงสัณฐานวิทยาจากการสองผานกลองจุลทรรศน
แบบใชแสงพบการกระจายตัวของผลึกโซเดียมคารบอเนตที่สม่ําเสมอบนพื้นผิวเซรามิกริงคซึ่งมีความเปนรูพรุน ผลการทดลองประสิทธิภาพของตัวเรง
ปฏิกิริยาสําหรับปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชั่นระหวางน้ํามันปาลมและเมทานอลที่สัดสวน 18:1 โดยโมล และมีปริมาณตัวเรงปฏิกิริยารอยละ 10
โดยน้ําหนักเทียบกับน้ํามัน ควบคุมอุณหภูมิคงที่ 64 องศาเซลเซียส ที่อัตราการกวน 600 รอบ/นาที พบวาตัวเรงปฏิกิริยาที่สังเคราะหขึ้นสามารถเพิ่ม
รอยละผลไดของน้ํามันไบโอดีเซลซึ่งเปนผลิตภัณฑของปฏิกิริยาเมื่อเทียบกับระบบควบคุมที่ไมมีการเติมตัวเรงปฏิกิริยา โดยรอยละผลไดจะเพิ่มขึ้นตาม
ระยะเวลาของปฏิกิริยาที่เพิ่มขึ้นและมีแนวโนมที่เขาใกลคาคงที่หรือลดลงเล็กนอยที่เวลาของการเกิดปฏิกิริยามากกวา 5 ชั่วโมง จากการศึกษาพบวา
ตัวเรงปฏิกิริยาโซเดียมคารบอเนตบนตัวรองรับเซรามิกริงค (รอยละ 45 โดยน้ําหนัก) สามารถใหรอยละเมทิลเอสเทอร (%Conversion) สูงสุดที่รอย
ละ 96.11 ที่ระยะเวลาของการเกิดปฏิกิริยา 5 ชั่วโมง อันดับของปฏิกิริยาเทียบกับน้ํามันและเมทานอล คือ 0.75, 0 ตามลําดับ
คําสําคัญ: ไบโอดีเซล; ปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชั่น; โซเดียมคารบอเนตบนตัวรองรับเซรามิกริงค
1. บทนํา
จากวิกฤตการณน้ํามันที่แพงขึ้นในปจจุบันและภาวการณขาดแคลนน้ํามันซึ่งใชเปนเชื้อเพลิงมีแนวโนมวาในอนาคตอันใกลของเราจะมี
ปริมาณน้ํามันไมเพียงพอตอความตองการของประชากรทั่วโลกเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงในการประกอบกิจกรรมตางๆ ดังนั้นในขณะนี้หลายประเทศทั่วโลก
รวมทั้งหลายๆหนวยงานในประเทศไทยกําลังตื่ นตัวในการหาแหลง พลังงานแหลงใหม เพื่อทดแทนน้ํามันที่ กําลังจะหมดไป ทั้ งนี้เนื่องจากมีแหล ง
ทรัพยากรธรรมชาติดานพลังงานนอย นักวิจัยใหมๆจึงคิดคนหาแหลงพลังงานทดแทนพลังงานจากปโตรเลียมที่กําลังลดลง โดยแหลงพลังงานที่เปนที่
สนใจและกลาวถึงมากที่สุดในขณะนี้คือ น้ํามันไบโอดีเซล ซึ่งน้ํามันไบโอดีเซลเปนผลิตภัณฑที่ไดจากน้ํามันพืชชนิดตางๆหรือน้ํามันสัตวและเปนน้ํามัน
เชื้อเพลิงที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกับดีเซล โดยในปจจุบันวัตถุดิบหลักในการผลิตน้ํามันไบโอดีเซลคือ ปาลมน้ํามัน เพราะปาลมน้ํามันเปนวัตถุดิบที่หาได
งายสามารถที่จะนํามาผลิตเปนน้ํามันไบโอดีเซลและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมโดยผานกระบวนการปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชั่นระหวางเมทานอล
ปฏิกิริยาแสดงดังรูปที่ 1 (Ayhan , 2003) และตัวเรงปฏิกิริยาภายใตสภาวะที่อุณหภู มิสูงเพื่อเปลี่ยนโครงสรางของน้ํามันใหเปนเมทิลเอสเทอร
(Biodiesel) สําหรับกระบวนการผลิตน้ํามันไบโอดีเซลจะใชตัวเรงปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธ (Heterogeneous) คือ โซเดียมคารบอเนตบนตัวรองรับเซรา
มิกริงคมีขอดีคือชวยลดความซับซอนในการแยกตัวเรงปฏิกิริยาออกจากผลิตภัณฑและลดขั้นตอนการทําบริสุทธิ์ไบโอดีเซลปจจุบันพบวางานวิจัยหลาย
งานจึงมุงเนนการพัฒนากระบวนการผลิตน้ํามันไบโอดีเซลโดยไดทําการวิจัยผลิตน้ํามันไบโอดีเซลโดยวิธีทรานสเอสเทอริฟเคชั่นจากน้ํามันสบูดําดวย
ตัวเรงปฏิกิริยาเเบบวิวิธพันธุโดยใชตัวเรงปฏิกิริยาคือโพแทสเซียมไนเตรตที่ความเขมขนตางๆบนอลูมินา พบวาไดปริมาณไบโอดีเซลสูงสุดรอยละ 91.3
(นิดา, 2006) มีนักวิจัยไดใชโพแทสเซียมคารบอเนต (K2CO3) บนตัวรองรับอะลูมินา (Al2O3) พบวาสามารถใหรอยละไบโอดีเซลสูงถึง 90 ภายในเวลา
เพียง 5 นาทีที่ภาวะปกติ (ศิตา, 2006) มีนักวิจัยไดใชแคลเซียมออกไซด (CaO) เปนตัวเรงปฏิกิริยาวิวิธพันธที่ใชกับน้ํามันถั่วเหลืองโดยการใหความ
รอนจากไมโครเวฟ ผลการศึกษาพบวาสามารถใหไบโอดีเซลสูงสุดถึงรอยละ 96.6 (Ming-Chien, 1967)
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รูปที่ 1: ปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชั่นของไตรกลีเชอไรดกับแอลกอฮอล
จากงานวิจัยที่เกี่ยวของขางตนสรุปไดวาการใชตัวเรงปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธซึ่งเปนปฏิกิริยาการใชตัวเรงเบสชนิดของแข็ง โดยน้ํามันที่ผาน
กระบวนการดังกลาวจะไมตองผานการลางน้ํา จึงเปนการลดปญหาน้ําเสียที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ตัวเรงปฏิกิริยาวิวิธพันธยังสามารถแยกออกจากน้ํามันไบ
โอดีเซลไดงายโดยการกรอง รวมทั้งยังสามารถนําตัวเรงปฏิกิริยาวิวิธพันธนั้นกลับมาใชงานซ้ําได ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้จึงมุงเนนการพัฒนากระบวนการ
ผลิตน้ํามันไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลมโดยใชตัวเรงปฏิกิริยาโซเดียมคารบอเนตบนตัวรองรับเซรามิกริงค โดยคุณสมบัติของตัวรองรับเซรามิกริงคแบบมี
รูพรุนเปนวัสดุที่ใชสําหรับกรองน้ําในตูปลาที่มีความเปนรูพรุนสูง เฉื่อยตอปฏิกิริยาที่ตองการ มีความแข็งทนทานตอการกระแทก ทนตอการกัดกรอน
และไม เปลี่ ยนโครงสร า งเมื่ อมี ก ารเพิ่ม อุ ณหภู มิ อี กทั้ ง ขอ ดี ของตัว เรง ปฏิกิ ริยาชนิด นี้ สามารถหาไดง าน ราคาถูก และมี ประสิท ธิ ภาพสูง สํ าหรั บ
กระบวนการผลิ ต น้ํา มั นไบโอดี เ ซลด วยวิ ธีก ารเคลือ บฝง ตั วแบบแห ง (Dry impregnation) อีก ทั้ งยั ง ชว ยลดป ญ หาด านสิ่ งแวดล อ มที่ เ กิด จาก
กระบวนการผลิตน้ํามันไบโอดีเซลดังกลาว
2. วัสดุ อุปกรณและวิธีการวิจัย
2.1. สารเคมี
เมทานอล 99.9% ใชเปนวัตุดิบตั้งตนในการผลิตน้ํามันไบโอดีเซล, กรดซัลฟวริก 98% ใชสําหรับกระบวนการเอสเทอริฟเคชั่น ,ไอโซโพ
รพิลแอลกฮอลใชเปนสารเพื่อหาปริมาณกรดไขมันอิสระในน้ํามันปาลม, ฟนอลฟทาลีนใชเปนอินดิเคเตอร, เฮกเซน 99% ใชเปนตัวละลายน้ํามันปาลม,
เมทิลปาลมมิเตท ≥97% ใชเปนสารมาตราฐานในการตรวจเทียบปริมาณไบโอดีเซล, โซเดียมไฮดรอกไซด ≥97% ใชหาปริมาณกรดไขมันอิสระใน
น้ํามันปาลม, โซเดียมคารบอเนต 99.9% ใชเปนตัวเรงปฏิกิริยา, เซรามิกริงคใชเปนตัวรองรับตัวเรงปฏิกิริยา, น้ํามันปาลมใชเปนสารตั้งตนในการผลิต
น้ํามันไบโอดีเซลองคประกอบดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1: แสดงองคประกอบกรดไขมันในน้ํามันปาลม (Barnwal, 2005)
Fatty acid
Myristic
Palmitic
Stearic
Oleic
Linoleic

Systematic name
Tetradecanoic
Hexadecanoic
Octadecanoic
Cis-9-Octadecanoic
Cis-9,cis-12-Octadecatrionic

Structure
14:0
16:0
18:0
18:1
18:2

Formula
C14H28O2
C16H32O2
C18H36O2
C18H34O2
C18H32O2

%
0.2
45.0
4.5
40.2
10.1

2.2. วิเคราะหกรดไขมันอิสระ
น้ํามันปาลมตัวอยาง 5 กรัม ไอโซโพรพิล 25 มิลลิลิตร และหยดฟนอลฟทาลีนอินดิเคเตอร 3-5 หยด เขยารวมกันในขวดรูปชมพูเตรียม
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดความเขมขน 0.1 นอรมอล บิวเรทพรอมเปดไลอากาศออกเพื่อใหพรอมใชงาน จดคาเริ่มตนเอาไวหยดสารละลายดาง
ในขวดรูปชมพูพรอมเขยาใหเขากันหยดจนกวาน้ํามันจะเปลี่ยนเปนสีชมพูหรือสีมวง อานจุดสิ้นสุดของบิวเรทไวสูตรที่ใชคํานวณแสดงดังสมการที่ 1
(Hong, 2005)
%FFA = สารละลายดางที่ใชไป X ความเขมขนของสารละลายดาง X มวลโมเลกุลของกรดไขมัน X 100 (1)
น้ําหนักน้ํามันตัวอยาง
ลดปริมาณกรดไขมันอิสระโดยผานกระบวนการเอสเตอริฟเคชั่นใชสัดสวนโมลเมทานอลตอน้ํามันปาลมเทากับ 15:1 รวมกับกรดซัลฟวริกรอย
ละ 3 โดยน้ําหนัก อุณหภูมิคงที่ 64 องศาเซลเซียลเปนเวลา 1 ชั่วโมง ทิ้งใหแยกชั้นในกรวยแยกไขชั้นลางออกเพื่อทําปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชั่น
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ตอไป (ธวัชชัย, 2013) ซึ่งคาที่ไดควรจะมีคานอยกวา 1% (Kusdiana, 2001) เพราะสามารถเกิดปฏิกิริยาทรานสเอสเทอรริฟเคชั่นโดยใชตัวเรง
ปฏิกิริยาที่เปนเบสอยางสมบูรณได
2.3. การเตรียมตัวเรงปฏิกิริยา
ตัวเรงปฏิกิริยาเบสที่ใชในการศึกษานี้เตรียมดวยวิธีเคลือบฝงตัวแบบแหง (Dry impregnation) ภายหลังการเผา (Calcinations) ตัว
รองรับ(เซรามิก ริค) ที่อุณ หภูมิ 550 องศาเซลเซียลเปนเวลา 2 ชั่ วโมง เพื่อกําจั ดสิ่งเจือ ปนที่อาจปนเป อนอยู นํ ามาผสมในสารละลายโซเดีย ม
คารบอเนตที่ความเขมขนตางๆคอยๆทําการระเหยตัวทําละลาย (น้ํา) ออกจนหมด นําไปอบที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียลเปนเวลา 16 ชั่วโมง แลว
เผาที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียลเปนเวลา 5 ชั่วโมงตัวเรงปฏิกิริยาที่ไดจะนําไปเก็บไวในตูดูดความชื้น (Disiccator) กอนนํามาทดสอบปฏิกิริยา (ศิตา
, 2006)
2.4. การศึกษาสัณฐานวิทยาของตัวเรงปฏิกิริยา
ภาพถายแสดงสัณฐานวิทยา (Morphology) ของตัวเรงปฏิกิริยาจากการสองผานกลองจุลทรรศนแบบใชแสง (Optical Microscope) ที่
กําลังขยาย 100 ไมโครเมตรพบการกระจายตัวของผลึกโซเดียมคารบอเนตที่สม่ําเสมอบนพื้นผิวเซรามิกริงคซึ่งมีความเปนรูพรุนดังแสดงรูปที่ 2

(ซาย)

(ขวา)

รูปที่ 2: ภาพแสดงสัญฐานวิทยาของพื้นผิวเซรามิกริงค (ซาย) แสดงพื้นผิวของตัวเรงปฏิกิริยาโซเดียมคารบอเนตบนตัวรองรับเซรามิกริงค (45 wt%)
2.5. การทดสอบประสิทธิภาพของตัวเรงปฏิกิริยาโดยผานปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชั่น
ตัวเรง ที่สังเคราะหไดถูก นํามาทดสอบประสิ ทธิภาพผานปฏิกิริย าทรานสเอสเทอริ ฟเคชั่ นระหวางน้ํา มันปาลมกับ เมทานอลในเครื่อ ง
ปฏิกรณแบบกะ โดยใชขวดกนกลม 3 คอขนาด 250 มิลลิลิตร ติดตั้งเครื่องกวนและเครื่องควบแนน ควบคุมอุณหภูมิดวยอางน้ํารอน สัดสวนโดยโม
ลของเมทานอลกับน้ํามันปาลม 18:1 (Prafulla, 2011) ผสมกับตัวเรงปฏิกิริยารอยละ 10 โดยน้ําหนักเทียบกับน้ํามันที่ความเขมขนรอยละ 25, 35,
45 และ 50 โดยน้ําหนัก ควบคุมอุณหภูมิคงที่ 64 องศาเซลเซียลที่เวลาตางๆกันแสดงขั้นตอนการผลิตน้ํามันไบโอดีเซลดังรูปที่ 3 ทิ้งไวเปนเวลา 24
ชั่วโมงเพื่อแยกชั้นระหวางเมทิลเอสเทอรและกลีเซอรอลดวยกรวยแยก จากนั้นนําไปกรองตัวเรงปฏิกิริยาออกจากน้ํามันไบโอดีเซลดวยเครื่องกรอง
แบบสูญญากาศ

รูปที่ 3: ปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชั่นในระบบปฏิกรณแบบกะ
2.6. การวิเคราะหเมทิลเอสเทอร
การวิเคราะหองคประกอบตางๆของเมทิลเอสเทอรที่ผลิตไดใชเครื่องกาซโครมาโตกราฟฟ : Thermo Finnigan Trace GC รุน AS2000
เปนเทคนิคสําหรับการแยกสารตัวอยางที่เปนสารผสมเหมาะกับสารที่สามารถระเหยเปนกาซไดเมื่อถูกความรอนโดยอาศัยหลักการพาผานเขาไปยัง
คอลัมนโดยใชปริมาณน้ํามันตัวอยาง 0.2 มิลลิลิตรผสมกับเฮกเซน 2 มิลลิลิตรใสในขวด vial เขยาใหเขากันจากนั้นนําไปฉีดเขาเครื่องกาซโครมาโต

238

กราฟฟ โดยใชสารมาตรฐานเมทิลปาลมมิเตท (Methyl palmitate) รอยละเมทิลเอสเทอร (%conversion) สามารถคํานวณไดจากพื้นที่ใตกราฟ
เทียบกับสเปกตรัมของสารอางอิง (Su, 2010) สําหรับสูตรที่ใชคํานวณรอยละเมทิลเอสเทอร แสดงดังสมการที่ 2, 3 และ 4 ตามลําดับ
Areasample  Conc.std .  VHexane

Cmethly _ palmitate 

C reacted

_ palmitic

C methlypalm



_ acid

(3)

itate

3
  100



 C
18 : 0 _ used
 
C
 18 :0 _ feed

% Conversion

(2)

Areastd .  Vsample  1000  MWstd .

(4)

2.7. โมเดลศึกษาจลนพลศาสตรปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชั่นระหวางน้ํามันปาลมกับเมทานอล
โดยมีกรณีตางๆดังตารางที่ 2 (Prafulla, 2011)

Rate Law

Nomenclature
α reaction order w.r.t. triglyceride
β reaction order w.r.t. methanol
CAO initial concentration of triglyceride (g/L)
CBO initial concentration of methanol (g/L)
CA concentration of triglyceride after time t (g/L)
CB concentration of methanol after time t (g/L)
 B ratio of CBO to CAO
k rate constant (min)
x conversion (%)



r   kCtriglyceri
de C methanol

dCTriglyceride



 kCTriglyceri
de C Methanol
dt
C A  C A0 1  X 



C B  C A0  B  3 X 

B 

CB 0
C A0

ตารางที่ 2: แสดงโมเดลกรณีศึกษาจลนพลศาสตรปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชั่น
กรณีศึกษา
กรณีที่ 1 : α=0, β=0
กรณีที่ 2 : α=1, β=0
กรณีที่ 3 : α=0, β=1
กรณีที่ 4 : α=1, β=1
กรณีที่ 5 : α=2, β=0
กรณีที่ 6 : α=0, β=2
กรณีที่ 7 : α=2, β=1
กรณีที่ 8 : α=1, β=2
กรณีที่ 9 : α=0.75, β=0

โมเดล
C A 0 X  kt

  kt

1

ln 
1  X



1  B  3X 
 ln
  kt
B
3 


 B

   3 X  
1
ln  B
  kC
 3   1  X  B 

X

 kC

1 

X

 B

X
 3 X 


3

B

1
 3

1
 

1
0 . 25





  1
  
C

t

t

 kC

A0

t

B

X
 X



B

A0

A0

B

0 . 25
A 0





3 X
 3 X

1



1

B



3
 3

B

 X



  B  3 X
ln 
 1  X 

3

1
 

0 . 25

B






ln 


1





   kC
 

B


B

X 
 3 X

B

2
A 0

t

 
 


 

kC

2
A 0

t

kt
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3. ผลการวิจัยและวิจารณ
3.1. ปริมาณกรดไขมันอิสระและปริมาณโซเดียมคารบอเนตบนตัวรองรับ
หลังจากผานปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชั่น พบวากรดไขมันอิสระในน้ํามันปาลมลดลงเหลือ 0.19% ซึ่งเปนไปตามงานวิจัยของ (Kusdiana,
2001) สามารถเกิดปฏิกิริยาทรานสเอสเทอรริฟเคชั่นโดยใชตัวเรงปฏิกิริยาที่เปนเบสอยางสมบูรณได ผลจากการเตรียมตัวเรงปฏิกิริยาปริมาณของ
โซเดียมคารบอเนตที่ถูกเคลือบลงบนพื้นผิวของตัวรองรับ (เซรามิกริงค) แสดงดังตารางที่ 3

ปริมาณ

25%
35%
45%
50%

ตารางที่ 3: แสดงปริมาณของโซเดียมคารบอเนตที่ถูกเคลือบลงบนพื้นผิวของตัวรองรับเซรามิกริงค
สารผสมเริ่มตน (100 กรัม)
สารผสมสุดทาย (100 กรัม)
%Na2CO3 load
Na2CO3 (g) Ceramic ring (g) ปริมาณ Na2CO3 (g) + Na2CO3 ที่เหลือ (g)
Ceramic ring
(g)
25
75
25%
94.67
5.33
(94.67-75)/75 = 26.23
35
65
35%
90.16
9.84
(90.16-65)/65 = 38.71
45
55
45%
82.81
17.19
(82.81-55)/55 = 50.57
50
50
50%
75.72
24.28
(75.72-50)/50 = 51.44

3.2. ปริมาณเมทิลเอสเทอร
ผลการทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของตั ว เร ง ปฏิ กิ ริย าโดยใช เ ครื่ อ งก า ซโครมาโตกราฟฟ ใ นการวิ เ คราะห ห าร อ ยละเมทิ ล เอสเทอร
(%Conversion) พบวาตัวเรงปฏิกิริยาที่สังเคราะหขึ้นมามีประสิทธิภาพในการเพิ่มรอยละเมทิลเอสเทอรซึ่งเปนผลิตภัณฑของปฏิกิริยาเมื่อเทียบกับ
ระบบควบคุมที่ไมมีการเติมตังเรงปฏิกิริยาโดยรอยละเมทิลเอสเทอรจะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาของปฏิกิริยาที่เพิ่มขึ้นและมีแนวโนมที่เขาใกลคาคงที่หรือ
ลดลงเล็กนอยที่เวลาของการเกิดปฏิกิริยามากกวา 5 ชั่วโมง จากการศึกษาพบวาตัวเรงปฏิกิริยาโซเดียมคารบอเนตบนตัวรองรับเซรามิกริงคที่ความ
เขมขนรอยละ 45 โดยน้ําหนัก สามารถใหรอยละเมทิลเอสเทอรสูงสุดที่ 96.11 ที่ระยะเวลาของการเกิดปฏิกิริยา 5 ชั่วโมง
3.3. กรณีศึกษาจลนพลศาสตรปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชั่นระหวางน้ํามันปาลมกับเมทานอล
ผลการทดลองรอยละเมทิลเอสเทอรจากการวิเคราะหดวยเครื่องกาซโครมาโตกราฟฟและอัตราการเกิดปฏิกิริยา (rate law) ดัง
ตารางที่ 4 และตัวอยางโมเดลการศึกษาแสดงผลดังรูปที่ 4 โดยใชหลักการความคลาดเคลื่อนกําลังสองต่ําสุด (Least square method) ซึ่งโมเดลที่
เหมาะสมที่สุดใหคา R2=0.997
ตารางที่ 4: แสดงผลการทดลองรอยละเมทิลเอสเทอร (%conversion) และอัตราการเกิดปฏิกิริยา (rate law)
Sample
GC results
Rate Law
0.2ml
Haxane 2ml
concentration
Sample
of methly concentration %conversion
Case
R2
Rate
name
ester
of reacted
constant
fatty acid
(X)
4
10 (mg/L)
(k)
-2
10 (mol/L)

240

Std# C16:0

200

0.02

-

120 min

16.75

20.64

87.17

180 min

17.43

21.48

90.74

Case 1:
α=0, β=0
Case 2 :
α=1, β=0
Case 3:
α=0, β=1

0.984
0.643

0.096
(g/L).min-1
0.132 min-1

0.809

0.01 min-1

ตารางที่ 4: แสดงผลการทดลองรอยละเมทิลเอสเทอร (%conversion) และอัตราการเกิดปฏิกิริยา (rate law) ตอ
Sample
GC results
Rate Law
0.2ml
Haxane 2ml
240 min
18.09
22.29
94.16
Case 4:
0.726
0.00004
(g/L).min-1
α=1, β=1
300 min

18.46

22.76

96.11

360 min

18.36

22.62

95.55

420 min

17.71

21.83

92.18

480 min

16.23

20.00

84.47

Esterified
Oil#1

19.21

23.68

-

3.5

0.958

0.0005
(g/L).min-1
0.011
(g/L).min-1

0.608
0.674

0.00005
(g/L)2.min-1

0.604

0.001
(g/L)2.min-1

0.997

0.013
(g/L)0.25min-1

1.8

2.5

1/(θB-3)*ln[(θB-3X)/(1-X)θB]

y = 0.132x
R² = 0.643

3
ln[1/(1-X)]

Case 5:
α=2, β=0
Case 6:
α=0, β=2
Case 7:
α=2, β=1
Case 8:
α=1, β=2
Case 9:
α=0.75,β =0

2

1.5

α=1, β=0

1

0.5
0
0

60

120

180

240
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รูปที่ 4 แสดงตัวอยางโมเดลกรณีศึกษาจลนพลศาสตรปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชั่น
จากตารางที่ 4 กรณี α=0.75, β =0 เปนกรณีที่ใหคา R2 = 0.997 ซึ่งเปนคาที่มีความนาเชื่อถือ ดังนั้นอันดับของปฏิกิริยาที่เหมาะสมกับ
ระบบนี้คือ อันดับของปฏิกิริยาเทียบกับน้ํามันปาลมและเมทานอล คือ 0.75, 0 ตามลําดับ
4. สรุปผลการวิจัย
ปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชั่นของน้ํามันปาลมและเมทานอลโดยใชตัวเรงปฏิกิริยาโซเดียมคารบอเนตบนตัวรองรับเซรามิกริงคในการผลิต
น้ํามันไบโอดีเ ซลพบว าตัวเร งปฏิกิริยาที่สัง เคราะหขึ้นมีป ระสิทธิ ภาพในการเพิ่ มรอยละเมทิล เอสเทอรของน้ํามันไบโอดีเ ซลซึ่งเปนผลิต ภัณฑของ
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ปฏิกิริยาเมื่ อเทีย บกับระบบควบคุม ที่ไม มีการเติมตั งเรง ปฏิกิริยาโดยรอ ยละเมทิลเอสเทอรจะเพิ่มขึ้ นตามระยะเวลาของปฏิกิริยาที่เ พิ่มขึ้น และมี
แนวโนมที่เขาใกลคาคงที่หรือลดลงเล็กนอยที่เวลาของการเกิดปฏิกิริยามากกวา 5 ชั่วโมง การศึกษาพบวาตัวเรงปฏิกิริยาโซเดียมคารบอเนตบนตัว
รองรับเซรามิกริงคที่ความเขมขนรอยละ 45 โดยน้ําหนัก สามารถใหรอยละเมทิลเอสเทอรสูงสุดที่ 96.11 ที่ระยะเวลาของการเกิดปฏิกิริยา 5 ชั่วโมง
ผลการศึกษาจลนพลศาสตรปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชั่นระหวางน้ํามันปาลมกับเมทานอลพบวา ชุดการทดลองที่ 9 มีความเหมาะสมที่สุดสําหรับ
ระบบปฏิกิริยาที่ทําการศึกษาโดยจากสมการดังกลาวเมื่อทําการสรางกราฟพบวา จะไดคาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเทากับ 0.013 ((g/L)0.25 .min-1) และ
คา R2= 0.997
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ศึกษาการผลิตกาซชีวภาพจากของเสียในบอเกรอะ โดยใชการหมักของเสียจากบอเกรอะรวมกับวัชพืช 2 ชนิด ไดแก ผักตบชวา
และธูปฤาษี และเชื้อ Bacillus sp. โดยใชสวนผสมในการหมักในอัตราสวนที่แตกตางกันในถังหมักขนาด 9 ลิตร ในสภาพไมใชออกซิเจน และทําการ
หมักแบบกะ (Batch fermentation) ที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 30 วัน วัดปริมาณกาซดวยการแทนที่น้ํา และตรวจวัดปริมาณมีเทนที่เกิดขึ้นโดยการ
จุดติดไฟ ผลการวิจัยพบวา การเกิดกาซชีวภาพที่ดีที่สุด คือ ชุดทดลองที่มีอัตราสวนผสมคิดเปนรอยละของของเสียจากบอเกรอะ: ธูปฤาษี: เชื้อ
Bacillus sp. เปน 85: 15: 0 เนื่องจากใชเวลาในการเกิดกาซชีวภาพเร็วกวาในชุดการทดลองอื่น คือ เริ่มผลิตกาซชีวภาพในวันที่ 3 ของการหมัก โดย
การสังเกตจากความสามารถในการจุดติดไฟไดดี มีเปลวสีน้ําเงิน ในขณะที่ชุดการทดลองอื่นการเกิดกาซชีวภาพจะใชเวลาในการผลิตนานกวา โดย
พบวาชุดทดลองที่มีปริมาณกาซชีวภาพที่เกิดขึ้นสูงที่สุดในวันที่ 30 ของการหมัก คือ การหมักโดยใชของเสียจากบอเกรอะรวมกับธูปฤาษี (85: 15: 0)
ที่รองลงมา ไดแก การหมักโดยใชของเสียจากบอเกรอะรวมกับธูปฤาษี และเชื้อ Bacillus sp. (80: 15: 5) และการหมักโดยใชของเสียจากบอเกรอะ
รวมกับผักตบชวา และเชื้อ Bacillus sp. (85: 10: 5) ตามลําดับ โดยที่ชุดควบคุม คือ ของเสียจากบอเกรอะ (100%) ไมพบการจุดติดไฟของกาซ
ชีวภาพ
คําสําคัญ: กาซชีวภาพ ของเสีย บอเกรอะ วัชพืช การหมัก
1. บทนํา
ปจจุบันสถานการณการใชพลังงานเริ่มเปลี่ยนจากการใชพลังงานสิ้นเปลืองไปเปนการใชพลังงานหมุนเวียน เชน การใชพลังงานทดแทนจาก
แสงอาทิตย ลม หรือพลังงานจากชีวมวล ทั้งนี้เพื่อแกปญหาการขาดแคลนพลังงานที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้น กาชชีวภาพ (Biogas) เปนกาซที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติที่ไดจากการยอยสลายสารอินทรียภายใตสภาวะที่ปราศจากออกซิเจน (anaerobic digestion) โดยแบคทีเรียหลายชนิดเมื่อสภาวะแวดลอม
เหมาะสม กาซชีวภาพจัดเปนพลังงานสะอาด ซึ่งองตประกอบสวนใหญ คือ กาซมีเทน (CH4) ประมาณรอยละ 50-70 และกาซคารบอนไดออกไซด
(CO2) ประมาณรอยละ 30-50 สวนที่เหลือเปนกาซชนิดอื่นๆ เชน ไฮโดรเจน (H2) ไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) ไนโตรเจน (N2) และไอน้ํา การผลิตกาซ
ชีวภาพสามารถผลิตไดโดยวัตถุดิบหลายประเภท ไดแก น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เชน โรงงานสุรา/เบียร โรงงานผลิตภัณฑอาหาร โรงงานแปง
มันสําปะหลัง [1] ผลิตจากของเหลือใชทางการเกษตร เชน จากเปลือกและเศษผักผลไม กาก สับปะรด กากมันสําปะหลัง ตนขาวโพด [2] ผลิตจาก
ของเสียจากฟารมปศุสัตว เชน มูลสัตว น้ําเสียจากฟารมสุกร และจากของเหลือ/ของเสียจากชุมชน เชน เศษอาหาร [3] นมหมดอายุ [4] อยางไรก็
ตาม ของเสียจากชุมชนอยางหนึ่งที่นาสนใจนํามาใชเปนวัตถุดิบในการผลิตกาซชีวภาพ ไดแก ของเสียจากบอเกรอะ โดยของเสียในสวนที่เปนชั้น
ตะกอน (sludge layer) ที่อยูกนถังเกรอะนั้น จะเปนกากตะกอนของเสียโมเลกุลใหญ มีน้ําหนักและจมอยูกนบอ ซึ่งจะมีการสะสมทุกวันที่มีการถาย
ของเสียลงไป และจะเพิ่มปริมาณหนาขึ้น สวนใหญแลวจะเปนของเสียที่มีโปรตีนเปนองคประกอบ เมื่อนํามาใชรวมกับวัตถุดิบอื่น เชน ผักตบชวา
ธูปฤาษี ที่เปน วัชพืช ที่พบได ทั่วไป จึงนา จะมีความเป นไปได มากขึ้ นในการนําของเสีย จากบอ เกรอะมาใช ในการผลิตก าซชีวภาพ งานวิจั ยนี้จึง มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาศักยภาพในการผลิตกาซชีวภาพจากของเสียในบอเกรอะ เพื่อเปนการเพิ่มชองทางการสรางพลังงานทดแทนโดยนําของเสียใน
ครัวเรือนมาใชประโยชนและเพิ่มมูลคา
2. วิธีการวิจัย
2.1 วัสดุและอุปกรณ
การทดลองนี้ใชของเสียจากบอเกรอะในชุมชนบานพักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ลักษณะของเสียเปนตะกอนที่มีลักษณะหยาบ
และละเอียด วัชพืชที่ใชรวมในการหมัก ไดแก ผักตบชวาและธูปฤาษี โดยนําผักตบชวาและธูปฤาษีมาหั่นใหเปนชิ้นขนาดประมาณ ½ นิ้ว นําไปผี่งลม
ใหนิ่มกอนนํามาใช เชื้อแบคทีเรียที่ใชผสมลงในวัสดุหมัก ไดแก Bacillus sp. (107 cfu/mL) ที่เพาะเลี้ยงในอาหารเหลว Nutrient broth (NB) นาน
18 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิหอง อุปกรณที่ใชในการหมัก ไดแก ขวดแกวปริมาตร 1 ลิตร พรอมจุกยางที่เจาะรู สายยางใสขนาดเสนผาศูนยกลาง ½
เซนติเมตร ถังพลาสติกขนาด 9 ลิตร ถังพลาสติกขนาด 5 ลิตร สายยางใสขนาดเสนผาศูนยกลาง ½ นิ้ว วาลวเปด-ปด สําหรับเก็บ-ปลอยกาซที่เกิดขึ้น
2.2 เงื่อนไขการทดลอง
นําของเสียจากบอเกรอะหมักรวมกับผักตบชวาและเชื้อ Bacillus sp. โดยจัดเปน 2 การทดลอง การทดลองละ 3 ชุดทดลอง รวมเปน 6
ชุดทดลอง การทดลองแรกมีอัตราสวนผสมของของเสียจากบอเกรอะ : ผักตบชวา ดังนี้ 95: 5, 90: 10 และ 85: 15, และไมมีการใสเชื้อ Bacillus
sp. ลงในถังหมัก การทดลองที่ 2 มีอัตราสวนผสมของของเสียจากบอเกรอะ : ผักตบชวา ในแตละชุดการทดลองเชนเดียวกับในการทดลองแรก แตใส
เชื้อ Bacillus sp. ลงไปรวมในกระบวนการหมักดวย รอยละ 5 หรือเทากับ 40 มิลลิลิตร สําหรับการผลิตกาซชีวภาพจากของเสียจากบอเกรอะ
รวมกับธูปฤาษี จัดชุดทดลองเชนเดียวกับการทดลองกับผักตบชวา แตเปลี่ยนวัชพืชเปนธูปฤาษีแทน สวนชุดควบคุม ไดแก ของเสียจากบอเกรอะรอย
ละ 100 และขี้หมูรอยละ 100 เพื่อใชเปรียบเทียบการเกิดกาซชีวภาพและการติดไฟ
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2.3 การทดลองผลิตกาซชีวภาพ
การศึกษาเบื้องตนในการผลิตกาซชีวภาพจากของเสียในบอเกรอะนั้น ทําการทดลองในขวดแกวขนาด 1 ลิตร โดยจัดชุดทดลองตามที่
กําหนดในเงื่อนไขการทดลอง ทําการทดลองที่อุณหภูมิหอง (ประมาณ 30-35 องศาเซลเซียส) ดวยวิธีการหมักแบบกะ (Batch) ที่ไมใชออกซิเจน โดย
การปดปากขวดแกวใหแนนดวยจุกยางที่เจาะรูและใสทอแกวขนาดเสนผาศูนยกลาง ½ เซนติเมตร จํานวน 2 ทอ สําหรับเปนทอทางเดินกาซชีวภาพที่
เกิดขึ้น วัดปริมาณกาซดวยการแทนที่น้ํา ตรวจวัดปริมาณมีเทนที่เกิดขึ้นดวยการจุดติดไฟ ทําการทดลองเปนเวลา 30 วัน เมื่อไดผลการทดลอง
เบื้องตนแลวทําการเพิ่มปริมาณการหมักใหมีขนาดใหญขึ้น โดยทําการศึกษาการผลิตกาซชีวภาพจากของเสียในบอเกรอะโดยใชถังหมักพลาสติกขนาด
ความจุ 9 ลิตร เจาะรูที่ฝาเพื่อใสวาลวปดเปด เพื่อปลอยกาซจากถังหมักเขาสูถังเก็บกาซขนาดความจุ 5 ลิตร ที่คว่ําอยูในถังพลาสติกใสน้ํา โดยที่กนถน
ถังเก็บกาซจะเจาะรูไว 2 รู ใสวาลวสําหรับเปดรับกาซชีวภาพที่เกิดขึ้นจากถังหมักขนาด 9 ลิตร สวนอีกวาลวหนึ่งปดไว (รูปที่ 1) โดยจะเปดเมื่อ
ตองการเก็บกาซเพื่อนําไปทดสอบความสามารถในการติดไฟของกาซที่เกิดขึ้น ทําการหมักเปนเวลา 30 วัน โดยจัดชุดทดลองตามที่กําหนดในเงื่อนไข
การทดลอง วัดคาความเปนกรดดางในวันแรกของการหมัก และวันสุดทายเมื่อสิ้นสุดการหมัก

รูปที่ 1 ลักษณะการตอชุดถังหมัก
2.4 การตรวจสอบการสรางกาซมีเทน
ตรวจสอบการสรางกาซมีเทนโดยการเก็บกาซที่เกิดขึ้นในหลอดฉีดยาพลาสติก นําไปฉีดผานเปลวไฟจากตะเกียงแอลกอฮอลที่มีเปลวไฟ
ปกติ สังเกตการณติดไฟโดยจะเกิดเปลวไฟสีน้ําเงินพุงตามแรงฉีดกาซ
3. ผลและอภิปรายผลการทดลอง
3.1 การทดสอบเบื้องตนในการผลิตกาซชีวภาพจากของเสียจากบอเกรอะในถังหมักแกวขนาด 1 ลิตร
จากการหมักกาซชีวภาพโดยใชของเสียจากบอเกรอะรวมกับวัชพืช 2 ชนิด คือ ผักตบชวา และธูปฤาษีในถังหมักแกวขนาด 1 ลิตร ที่ใช
อัตราสวนตางๆ กัน ดวยการหมักแบบกะ ในสภาพไมใชออกซิเจน พบวาอัตราการเกิดกาซเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในชวงวันที่ 1-3 ในทุกชุดการทดลอง
โดยชุดการทดลองที่ใชอัตราสวน 85: 15 และใส Bacillus sp. ลงไป 40 มิลลิลิตร จะใหปริมาณกาซในวันที่ 3 ของการหมักสูงกวาชุดการทดลองอื่นๆ
คือ ประมาณ 4.5 ลูกบาศกเซนติเมตร แตหลังจากวันที่ 3 ไปจนถึงวันที่ 12 ของการหมักปริมาณกาซที่เกิดขึ้นคอนขางคงที่ และเริ่มมีการสะสม
เพิ่มขึ้นของกาซหลังจากวันที่ 12 จนเพิ่มสูงสุดกวาชุดการทดลองอื่นๆ ในวันที่ 30 ของการหมัก (รูปที่ 2)
ปริมาณแกสชีวภาพสะสม(cm3)
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รูปที่ 2 ปริมาณกาซที่เพิ่มขึ้นในแตละชุดการทดลองเมื่อหมักของเสียจากบอเกรอะ
รวมกับผักตบชวาเปนเวลา 30 วัน
การที่ใน 3 วันแรกของการหมักพบวาทุกชุดการทดลองมีอัตราการสรางกาซอยางรวดเร็วทุกชุดการทดลองนั้น อาจเปนเพราะในของเสียจาก
บอเกรอะนอกจากจะมีกากตะกอนที่เปนสารอินทรียแลว ยังพบวามีหนอนขนาดเล็กปะปนอยูดวยจํานวนมาก และผักตบชวาที่ใสผสมลงไปหมักรวมยัง
คอนขางสด (รูปที่ 3) เนื่องจากยังมีอากาศลงเหลืออยูในถังหมักในสวนพื้นที่เหนือสับสเตรท จึงนาจะยังคงเกิดการหายใจของหนอนที่ปนอยูในกาก

244

ตะกอนไดทําใหเกิดกาซคารบอนไดออกไซดออกมา จึงเปนผลใหปริมาณกาซเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วใน 3 วันแรก หลังจากนั้นอัตราการสรางกาซ
คอนขางคงที่จนถึงวันที่ 12 ทั้งนี้อาจเปนเพราะหลังจาก 3 วันหนอนตาย และเซลลพืชไมสามารถดําเนินกิจกรรมของเซลลตอได เนื่องจากออกซิเจน
หมด ดังนั้นภายในถังหมักจึงมีสภาพเปนไรออกซิเจน เหมาะกับการเจริญของแบคทีเรียที่สรางมีเทน ดังนั้นจึงปรากฏกาซสรางเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หลังจาก
วันที่ 12 และเมื่อนําไปทดสอบการติดไฟของกาซที่เก็บไดพบวาสามารถจุดไฟติดทุกชุดการทดลองยกเวนการทดลองที่ใชของเสียจากบอเกรอะเพียง
อยางเดียว
สวนการหมักกาซชีวภาพโดยใชของเสียจากบอเกรอะรวมกับธูปฤาษีในถังหมักแกวขนาด 1 ลิตร ที่ใชอัตราสวนตางๆ กัน ดวยการหมักแบบ
กะ ในสภาพไมใชออกซิเจน พบวาอัตราการเกิดกาซเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในชวงวันที่ 1-3 ในทุกชุดการทดลอง โดยชุดการทดลองที่ใชอัตราสวน 90: 10
และใส Bacillus sp. ลงไป 40 มิลลิลิตร จะใหปริมาณกาซในวันที่ 3 ของการหมักสูงกวาชุดการทดลองอื่นๆ คือ ประมาณ 4.7 ลูกบาศกเซนติเมตร
แตหลังจากวันที่ 3 ไปจนถึงวันที่ 12 ของการหมักปริมาณกาซที่เกิดขึ้นคอนขางคงที่ ในขณะที่ชุด 90: 10 ไมใสเชื้อจะเริ่มมีการสะสมเพิ่มขึ้นของกาซ
หลังจากวันที่ 12 จนเพิ่มสูงสุดกวาชุดการทดลองอื่นๆ คือ มีปริมาณกาซ 9 ลูกบาศกเซนติเมตร ในวันที่ 30 ของการหมัก และไดปริมาณกาซสูงกวา
การหมักที่ใชผักตบชวารวม (รูปที่ 4) และเกือบทุกชุดการทดลองสามารถจุดติดไฟ ยกเวนชุดที่ใชแตของเสียจากบอเกรอะในการหมักกาซชีวภาพ

รูปที่ 3

ซากหนอนเกาะตายขางขวดหมัก

ปริมาณแกสชีวภาพสะสม(cm3)
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รูปที่ 4 ปริมาณกาซที่เพิ่มขึ้นในแตละชุดการทดลองเมื่อหมักของเสียจากบอเกรอะ
รวมกับผักธูปฤาษีเปนเวลา 30 วัน
3.2 การผลิตกาซชีวภาพจากของเสียจากบอเกรอะในถังหมักพลาสติกขนาด 9 ลิตร
การผลิตกาซชีวภาพจากของเสียจากบอเกรอะที่หมักรวมกับผักตบชวา และธูปฤาษีในถังหมักพลาสติกขนาด 9 ลิตร ทุกชุดการทดลอง
เปนการหมักขยายใหมีขนาดใหญขึ้น (รูปที่ 6) เพื่อศึกษาการจุดติดไฟ เนื่องจากตองการปริมาณกาซมีเทนมากขึ้น ผลการจุดติดไฟของทุกชุดการ
ทดลองหลังจากหมัก 30 วัน ดังรูปที่ 7-11

รูปที่ 6 การหมักในถังพลาสติกขนาด 9 ลิตร
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a
b
c
รูปที่ 7 การติดไฟของกาซชีวภาพที่เกิดขึ้นเมื่อหมักของเสียจากบอเกรอะ: ผักตบชวา
a = 95: 5, b = 90 : 10, c = 85 : 15

a
b
c
รูปที่ 8 การติดไฟของกาซชีวภาพที่เกิดขึ้นเมื่อหมักของเสียจากบอเกรอะ: ผักตบชวา + Bacillus sp.
a = 95: 5 + เชื้อ, b = 90 : 10 + เชื้อ, c = 85 : 15 + เชื้อ

a
b
c
รูปที่ 9 การติดไฟของกาซชีวภาพที่เกิดขึ้นเมื่อหมักของเสียจากบอเกรอะ: ธูปฤาษี
a = 95: 5, b = 90 : 10, c = 85 : 15

รูปที่ 10 การติดไฟของกาซชีวภาพที่เกิดขึ้นเมื่อหมักของเสียจากบอเกรอะ: ธูปฤาษี + Bacillus sp.
a = 95: 5 + เชื้อ, b = 90 : 10 + เชื้อ, c = 85 : 15 + เชื้อ

a
b
รูปที่ 11 การติดไฟของกาซชีวภาพที่เกิดขึ้น
a = มูลสุกร 100%, b = ของเสียจากบอเกรอะ 100%
จากรูปที่ 7-11 จะเห็นไดวาเมื่อหมักของเสียจากบอเกรอะรวมกับผักตบชวา ธูปฤาษี และไมใส Bacillus sp. หรือใส Bacillus sp. ในถังหมัก
พลาสติกขนาดใหญ 9 ลิตร ดวยการหมักแบบกะ สภาวะไมมีออกซิเจน เปนเวลา 30 วัน เกือบทุกชุดการทดลองไดกาซที่สามารถติดไฟไดดีใกลเคียง
กับการหมักโดยใชมลู สุกรรอยละ 100 เปนวัตถุดิบในการหมัก ยกเวนในชุดทดลองที่ใชของเสียจากบอเกรอะรอยละ 100 เปนวัตถุดิบในการหมัก และ
ของเสียจากบอเกรอะ : ธูปฤาษี + Bacillus sp. ในขณะที่ทําการหมักในขวดแกวขนาด 1 ลิตร กาซที่ไดจากชุดทดลองของเสียจากบอเกรอะ :
ธูปฤาษี + Bacillus sp สามารถติดไฟได เหตุที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากเกิดการรั่วไหลออกของกาซในระหวางที่เก็บตัวอยางจึงทําใหไมแสดงผลการ
ติดไฟ
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อยางไรก็ตามการทดลองนี้แสดงใหเห็นวาของเสียจากบอเกรอะมีศักยภาพในการใชผลิตกาซชีวภาพเมื่อใชรวมกับวัชพืช เชน ผักตบชวา หรือ
ธูปฤาษี หรืออาจใชวัชพืช น้ําอื่นๆ ไดดวย การที่จํ าเปนตอ งใชของเสียจากบอเกรอะรวมกับ วผักตบชวา หรือ ธูปฤาษี ในการผลิตกาซชี วภาพนั้ น
เนื่องจากผักตบชวา และธูปฤาษีที่ถูกยอยสลายโดยจุลินทรียตามธรรมชาติ หรือจุลินทรียที่ใสเพิ่มลงไปนั้น จะเพิ่มคา C/N [5] ใหแกของเสียจากบอ
เกรอะใหมีมากพอจนสามารถสรางมีเทนได นอกจากนี้เมื่อทําการทดลองหมักผักตบชวา และธูปฤาษีรอยละ 100 กับน้ํา พบวาไมสามารถสรางกาซที่
ติดไฟได
4. บทสรุป
ของเสียจากบอเกรอะสามารถนํามาใชในการผลิตกาซชีวภาพสําหรับเปนเชื้อเพลิงได เมื่อหมักรวมกับผักตบชวา หรือธูปฤาษี โดยอัตราสวน
ในการผสมผักตบชวา หรือธูปฤาษีแลวใหผลการติดไฟที่ดี คือ ใชผักตบชวา หรือธูปฤาษีรอยละ 10-15 สวนการเติมแบคทีเรีย Bacillus sp. ลงไปใน
น้ําหมักไมมีความจําเปนทั้งนี้เพราะมีจุลินทรียที่ติดมากับวัตถุดิบตามธรรมชาติอยูแลว
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บทคัดยอ
ปจจุบันการวิเคราะหปริมาณรอยละเมทิลเอสเทอรหรือไบโอดีเซลสามารถวิเคราะหดวยเทคนิคขั้นสูงตาง ๆ เชน แกสโครมาโทกราฟ (GC)
โครมาโทกราฟ ของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) และเทคนิ คนิ วเคลียร แมกเนติกเรโซแนนซส เปกโตรสโกป (NMR) โดยที่ เทคนิคเหล านี้ต องทํ าใน
หองปฏิบัติการขั้นสูงและมีคาใชจายในการวิเคราะหตัวอยางที่สูงมาก ดังนั้นงานวิจัยนี้เปนการนําเสนอเทคนิคการวิเคราะหผลิตภัณฑไบโอดีเซลอยาง
งายดวยเทคนิคทินเลเยอรโครมาโทกราฟ (TLC) ซึ่งเปนวิธีการที่งาย สะดวก รวดเร็ว และประหยัด ในการวิเคราะหปริมาณรอยละเมทิลเอสเทอร
หรือไบโอดีเซล โดยสามารถวิเคราะหไดทั้งในเชิงคุณภาพดวยการเทียบคาระยะทางการเคลื่อนที่ของสารตอระยะการเคลื่อนที่ของตัวทําละลาย (Rf)
ของไบโอดีเซลมาตรฐานและไบโอดีเซลตัวอยาง และการวิเคราะหเชิงปริมาณโดยการคํานวณตามสมการ y = 205x – 76 เมื่อ y คือรอยละเมทิลเอส
เทอรหรือไบโอดีเซล x คือคา Rf โดยสมการนี้เปนสมการเสนตรงและมีคา R2 = 0.994 เทคนิคทินเลเยอรโครมาโทกราฟ (TLC) นี้นอกจากสามารถ
วิเคราะหรอยละไบโอดีเซลทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณแลว ยังสามารถใชในการตรวจสอบการดําเนินไปของปฏิกิริยาการผลิตไบโอดีเซลไดดวย ซึ่ง
สามารถประยุกตใชไดกับการผลิตไบโอดีเซลทั้งในระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ ขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน การศึกษาวิจัยและการพัฒนาการผลิตไบ
โอดีเซลอีกดวย
คําสําคัญ: เมทิลเอสเทอร, ไบโอดีเซล, เทคนิคทินเลเยอรโครมาโทกราฟ (TLC)
1. ที่มาและความสําคัญ
ในปจจุบันหลายประเทศทั่วโลกไดมีการศึกษาวิจัยและสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลอยางกวางขวาง รวมทั้งภาครัฐของไทยไดมีการสงเสริม
ใหมีการผลิตและใชน้ํามันไบโอดีเซลภายในประเทศ ทั้งในสวนระดับวิส าหกิจชุมชนและระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ เพื่อเปนการลดการนําเข า
พลังงานเชื้อเพลิงปโตรเลียมจากตางประเทศที่มีราคาสูง และเปนการสงเสริมใหมีการพึ่งพาตนเองในดานพลังงาน ซึ่งสอดคลองกับนโยบายทางดาน
เศรษฐกิจและแผนพัฒนาประเทศ โดยที่น้ํามันไบโอดีเซลนั้นเปนสารเคมีจําพวกอัลคิลเอสเทอรของกรดไขมัน (Fatty Acid Alkyl Ester) ที่เกิดจาก
การทําปฏิกิริยาเคมีของสารไตรกลีเซอรไรด (น้ํามันพืชและไขมันสัตว) กับสารแอลกอฮอลโมเลกุลขนาดเล็ก (นิยมใชเมทานอลหรือเอทานอล) โดยมี
ตัวเรงปฏิกิริยา (อาจเปนตัวเรงปฏิกิริยาประเภทดาง กรด เอนไซม หรือของแข็ง) ที่เรียกวาปฏิกิริยาทรานสเอสเทอ-ริฟเคชัน (Transesterification
reaction) โดยเมื่อสิ้นสุดปฏิกิริยาจะไดน้ํามันไบโอดีเซลและกลีเซอรอล (Glycerol) เปนผลิตภัณฑพลอยได (By Product) ตามสมการสมเคมีดังนี้
[1-4]
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รูปที่ 1 แสดงสมการเคมีการเกิดปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชันในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
การผลิตและการใชน้ํามันไบโอดีเซลในปจจุบันเปนที่แพรหลายทั่วโลก ทั้งในประเทศยุโรป อเมริกา แอฟริกา และเอเชีย โดยมีการกําหนด
มาตรฐานของน้ํามันไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเทอรของกรดไขมัน ไดแก มาตรฐานของสหรัฐอเมริกา ASTM D6751 และมาตรฐานของสหภาพ
ยุโรป EN14124 [5, 6] สําหรับประเทศไทยมีการผลิตและใชไบโอดีเซลอยางแพรหลายทั้งในภาคการขนสงและภาคการเกษตร แตการตรวจสอบและ
ควบคุมคุณภาพของน้ํามันไบโอดีเซลในกระบวนการผลิตทั้งในระดับอุตสาหกรรมและระดับชุมชน ที่ไมมีหองปฏิบัติการสําหรับการวิเคราะหตรวจสอบ
คุณภาพของน้ํามันไบโอดีเซล และไมมีเงินทุนมากพอที่จะสงตัวอยางเพื่อทําการตรวจวิเคราะหคุณภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งการตรวจสอบปริมาณรอย
ละโดยน้ําหนักเมทิลเอสเทอรของน้ํามันไบโอดีเซล ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน เรื่องการกําหนดลักษณะและคุณภาพของไบโอ
ดีเซลประเภทเมทิลเอสเทอรของกรดไขมัน พ.ศ. 2550 [7] ที่เปนคาตัวเลขสําคัญที่สุดที่จะมีผลตอคุณสมบัติอื่น ๆ ของน้ํามันไบโอดีเซล เชน คาความ
หนืด จุดวาบไฟ และเสถียรภาพตอการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน เปนตน ปญหาน้ํามันไบโอดีเซลที่ไมไดมาตรฐานจะสงผลตอเนื่องไปถึงการนําไปใช
ประโยชนกับเครื่องยนตที่อาจทําใหเครื่องยนตเกิดความเสียหายได
ดังนั้นงานวิจัยนี้ไดนําเสนอการวิเคราะหไบโอดีเซลอยางงายดวยเทคนิคทินเลเยอรโครมาโทกราฟ (TLC) ที่เปนการทดสอบคาปริมาณรอยละ
โดยน้ําหนักเมทิลเอสเทอรของน้ํามันไบโอดีเซลประเภทอัลคิลเอสเทอรที่สามารถวิเคราะหคุณสมบัติของน้ํามันไบโอดีเซลไดอยางงาย สะดวก รวดเร็ว
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และมีราคาถูก และสามารถประยุกตใชในการติดตามการเกิดปฏิกิริยาการผลิตน้ํามันไบโอดีเซล การทดสอบคุณภาพของน้ํามันไบโอดีเซลไดทั้งในระดับ
อุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชน และการศึกษาวิจัยในดานตาง ๆ อีกดวย
2. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการวิเคราะหปริมาณรอยละโดยน้ําหนักเมทิลเอสเทอรของน้ํามันไบโอดีเซลจะสามารถทําไดโดยการวิเคราะหดวยเทคนิคและเครื่องมือขั้น
สูง เชน วิเคราะหดวยเครื่องแกสโครมาโตกราฟ (Gas chromatography (GC)) ตามมาตรฐาน EN1410 และกําหนดใหคามาตรฐานรอยละโดยน้ํา
เมทิลเอสเทอรของน้ํามันไบโอดีเซลตองไมต่ํากวารอยละ 96.5 โดยเทคนิคนี้จะใชสารเมทิลเฮปตะเดคะโนเอท (methyl hepta decanoate) หรือ
สาร C17 เปนสารมาตรฐานอางอิง [8] เทคนิคและวิธีการวิเคราะหน้ํามันไบโอดีเซลนี้เปนที่ยอมรับของมาตรฐานสากลทั่วโลก เนื่องจากคาความ
คลาดเคลื่อนในการวิเคราะหนอยมากประมาณ ± 2%
การวิเคราะหดวยเครื่องนิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซสเปคโตรสโคป (Nuclear magnetic resonance spectroscopy (NMR)) หรือเรียก
สั้น ๆ วา “เทคนิคโปรตอนเอ็นเอ็มอาร (1H-NMR)” เปนวิธีที่สะดวกและรวดเร็วในการติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาระหวางน้ํามัน
พืชหรือไขมันสัตวกับแอลกอฮอล โดยสามารถวิเคราะหไดทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ จากพีคของหมูเมทิลีน (methylene group,  - CH2)
ในโครงสรางของเอสเทอรของน้ํามันพืชหรือไขมันสัตว (ไตรกลีเซอไรด) พบคาเคมิคัลชิฟต (chemical shift, ) ที่ 2.3 ppm ลักษณะพีคเปนตริป
เปต (trippet peak) และพีคของหมูเมทอกซิล (methoxyl group, - OCH3) ในเอสเทอรหลังจากเกิดปฏิกิริยาพบคาเคมิคัลชิฟตที่ 3.7 ppm ลักษณะ
พีคเปนซิงเกล็ต (singlet peak) ซึ่งพีคนี้ใชในการติดตามการเกิดปฏิกิริยา คาเคมิคัลชิฟตและลักษณะพีคของโปรตอนในโครงสรางของน้ํามันไบโอ
ดีเซลแสดงดังรูปที่ 2
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รูปที่ 2: สเปกตรัม 1H-NMR ของ (A) น้ํามันปาลมที่เปนวัตถุดิบ (B) น้ํามันไบโอดีเซลจากปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชันที่ ปฏิกิริยาเกิดไมสมบูรณ
AOCH กิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชันที่ปฏิกิริยาเกิดสมบูรณ
(C) น้ํามันไบโอดีเซลจากปฏิ
3

 2 AOCH 3
%Yield  of  FAME  100 x
 3 A CH

2






(1)

เมื่อ %Yield of FAME : รอยละการเกิดเมทิลเอสเทอร A CH คือ พื้นที่ใตพีคของเมทิลีนโปรตอนในโครงสรางไตรกลีเซอไรด ( CH2, 2.3 ppm, trippet) AOCH คือ พื้นที่ใตพีคของโปรตอนในโครงสรางของเมทิลเอสเทอร (- OCH3, 3.7 ppm, singlet) และคาแฟคเตอร 2
และ 3 : จํานวนโปรตอนที่สรางพันธะกับเมทิลีนคารบอน (methylene carbon) และเมทอกซิลคารบอน (methoxyl carbon) ตามลําดับ [6, 9]
อยางไรก็ตามแมเทคนิค 1H-NMR จะเปนเทคนิควิธีที่สะดวก รวดเร็ว ในการวิเคราะหทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของน้ํามันไบโอดีเซล แตดวย
ขอจํากัดดานเครื่องมือเนื่องจากเครื่อง NMR มีราคาสูงมากทําใหตนทุนในการวิเคราะหน้ํามันไบโอดีเซลดวยเทคนิคและวิธีการนี้จึงมีตนทุนสูงตามไป
ดวย นอกจากเทคนิคแกสโครมาโตกราฟ (GC) และเทคนิค 1H-NMR แลวนั้น การวิเคราะหดวยเครื่องโครมาโตกราฟของเหลวสมรรถนะสูง (Highperformance liquid chromatography (HPLC)) และการวิเคราะหดวยเครื่องฟูเรียทรานสฟอรมอินฟราเรดสเปคโตรสโคป (Fourier transforms
infrared spectroscopy (FT-IR)) เปนเทคนิคและวิธีการที่ไดมีการนํามาใชในการวิเคราะหน้ํามันไบโอดีเซลอีกดวย [10, 11]
2

3
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เทคนิคและวิธีการวิเคราะหโดยใชเครื่องมือดังกลาวทั้งหมดขางตนนั้น ตองใชระยะเวลาและความชํานาญของผูที่จะวิเคราะหสูงมาก คาใชจาย
ในการวิเคราะหที่มีราคาสูง และวิธีการดังกลาวขางตนไมสามารถใชเพื่อการติดตามตรวจสอบการดําเนินไปของการเกิดปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟ
เคชั่นของการเปลี่ยนสารตั้งตนน้ํามันพืชหรือไขมันสัตวใหกลายเปนผลิตภัณฑไบโอดีเซลไดอยางรวดเร็วได ปญหาดังกลาวเปนอุปสรรคตอกระบวนการ
ผลิตไบโอดีเซลอยางมากทั้งในระดับอุตสาหกรรมและชุมชน เนื่องจากไมสามารถกําหนดไดวาควรหยุดการทําปฏิกิริยาที่เวลาใด ซึ่งบางครั้งการทํา
ปฏิกิริยาที่ใชเวลานอยเกินไปปฏิกิริยาอาจเกิดไมสมบูรณ ผลิตภัณฑไบโอดีเซลที่ไดอาจจะไมผานมาตรฐาน เมื่อนําไปใชกับเครื่องยนตอาจทําใหเกิดการ
เสียหายได หรือถามีการทําปฏิกิริยาที่ใชเวลานานเกินไปจะสงผลตอการใชพลังงานในกระบวนการผลิตที่มากขึ้น เปนผลใหตนทุนการผลิตไบโอดีเซล
สูงขึ้นตามไปดวย
3. วัสดุอุปกรณ สารเคมีและวิธีการทดลอง
3.1. วัสดุอุปกรณ สารเคมี
ภาชนะบรรจุ สารผสมที่ ประกอบด วยสารประกอบอิ นทรี ยป โตรเลี ยมอีเ ทอร (petroleum ether) สารประกอบอิน ทรี ย แอซิโ ตน
(acetone) และสารประกอบกรดอะซิติก (acetic acid) ในอัตราสวนผสม 9:3:1 ที่เปนสารละลาย แผนทิลเล-เยอรโครมาโทกราฟ (TLC) หลอดรู
เล็ก (capillary tube) หลอดรังสียูวี (UV-Lamp) เฮกเซน (hexane) น้ํามันไบโอดีเซลมาตรฐาน ไมบรรทัด ดินสอ
3.2. วิธีการทดลอง
ตัดแผนทิลเลเยอรโครมาโทกราฟ (TLC) ใหไดขนาดความกวางและความยาวเทากับ 2 ซม. และ 5 ซม. ตามลําดับ (1) จากนั้นใชไม
บรรทัดและดินสอขีดเสนจากขอบบนและขอบลางตามความยาวดานละ 1 ซม. (2) ทําการหยดน้ํามันไบโอดีเซลตัวอยางและหยดน้ํามันไบโอดีเซล
มาตรฐานลงในแผนทิลเลเยอรโครมาโทกราฟ (TLC) ที่ขีดเสนไวโดยใชหลอดรูเล็ก (capillary tube) และลางหลอดรูเล็กดวยสารละลายเฮกเซน (3)
จากนั้นนําแผน ทิลเลเยอรโครมาโทกราฟ (TLC) ที่หยดน้ํามั นไบโอดีเซลตั วอยางและน้ํา มันไบโอดีเซลมาตรฐานใสล งในภาชนะที่บ รรจุสารผสมที่
ประกอบดวยสารประกอบอินทรียปโตรเลียมอีเทอร (petroleum ether) สารประกอบอินทรียแอซิโตน (acetone) และสารประกอบกรดอะซิติก
(acetic acid) ที่เปนสารละลายในอัตราสวนผสม 9:3:1 ที่มีสารในปริมาณความสูงประมาณ 0.5 ซม. โดยวางแผนทิลเลเยอรโครมาโทกราฟ (TLC)
ดานที่หยดน้ํามันไบโอดีเซลตัวอยางและน้ํามันไบโอดีเซลมาตรฐานไวดานลาง (4) จากนั้นเมื่อสารผสมที่เปนตัวทําละลายเคลื่อนที่จนถึงขีดดานบนของ
แผนทิลเลเยอรโครมาโทกราฟ (TLC) ใหนําแผนทิลเลเยอรโครมาโทกราฟ (TLC) ออกจากภาชนะรอใหแผนทิลเลเยอรโครมาโทกราฟ (TLC) แหงและ
นําไปสองดวยหลอดรังสียูวี (UV-lamp) จะปรากฏสีของน้ํามันไบโอดีเซลเปนสีชมพู ออน ๆ ขีดรอบจุดดวยดินสอ (5) จากนั้นวัดระยะทางที่สาร
เคลื่อนที่ (น้ํามันไบโอดีเซล) และระยะทางที่ตัวทําละลายเคลื่อนที่เพื่อคํานวณหาคา Rf และปริมาณรอยละเมทิลเอสเทอรของน้ํามันไบโอดีเซลตอไป

1

3

2

4

รูปที่ 2: ขั้นตอนการวิเคราะหน้ํามันไบโอดีเซลดวยเทคนิคทิลเลเยอรโครมาโทกราฟ (TLC) และรังสียูวี (CV)
Rf 

Acm
Bcm

5

(2)

เมื่อ A คือ ระยะทางที่สารเคลื่อนที่ไดโดยวัดจากจุดกึ่งกลางของสารที่ใชดินสอขีดไวรอบมีหนวยเปนเซนติเมตรและ B คือ ระยะของสาร
ผสมที่เปนตัวทําละลายเคลื่อนที่ไดมีหนวยเปนเซนติเมตรเชนเดียวกัน
4. ผลการทดลองและวิจารณผลการทดลอง
จากการนําน้ํามันไบโอดีเซลมาตรฐานที่ทราบคาปริมาณรอยละเมทิลเอสเทอรที่แนนอนโดยการวิเคราะหดวยเทคนิคแกสโครมาโทกราฟ (GC)
[8] และเทคนิคโปรตอนนิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซสเปคโตรสโคป (1H-NMR) [9-11] นํามาทดลองหาคารอยละเมทิลเอสเทอรดวยเทคนิคทิลเล
เยอรโครมาโทกราฟ (TLC) และรังสียูวี (CV) พบวาเมื่อนําคา Rf ของน้ํามันไบโอดีเซลมาตรฐานที่มีคาปริมาณรอยละเมทิลเอสเทอรตาง ๆ ที่ไดมา
สรางเปนกราฟจะไดกราฟเสนตรงที่มีคา R2 = 0.994 และไดคาสมการเสนตรงคือ
y  205 x  76

เมื่อ y คือ คาปริมาณรอยละเมทิลเอสเทอรของน้ํามันไบโอดีเซล และ x คือ คา Rf ของน้ํามันไบโอดีเซล
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(3)
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รูปที่ 3: แสดงกราฟเสนตรงและสมการเสนตรงที่ไดจากการนําคา Rf ของน้ํามันไบโอดีเซลมาตรฐานที่ทราบปริมาณ
รอยละเมทิลเอสเทอรที่แนนนอนนํามาทดสอบดวยเทคนิคทิลเลเยอรโครมาโทกราฟ(TLC) และรังสียูวี (CV)
การทดสอบน้ํามันไบโอดีเซลดวยเทคนิคทิลเลเยอรโครมาโทกราฟ (TLC) และรังสียูวี (CV) สามารถวิเคราะหปริมาณรอยละเมทิลเอสเทอร
ไดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยที่ในเชิงปริมาณสามารถทําการทดสอบวัดระยะทางการเคลื่อนที่ของน้ํามันไบโอดีเซลและระยะทางการเคลื่อนที่
ของสารผสมที่เปนสารละลายแลวคํานวณคา Rf จากนั้นทําการคํานวณปริมาณรอยละเมทิลเอสเทอรของน้ํามันไบโอดีเซลตามสมการ (3) และการ
วิเคราะหรอยละเมทิลเอสเอทรของน้ํามันไบโอดีเซลเชิงคุณภาพสามารถทําไดโดยการเทียบคา R f กับน้ํามันไบโอดีเซลมาตรฐานที่มีปริมาณรอยละ
และไมมากกวา 0 . 8 6 0
เมทิลเอส-เทอรมากกวารอยละ 9 6 . 5
โดยคา R f ที่คํานวณไดตองไมนอยกวา 0 . 8 3 0

a

b

12 3 4

1

2

รูปที่ 4: (1) แสดงน้ํามันไบโอดีเซลตัวอยาง (a) คํานวณรอยละเมทิลเอสเทอรตามสูตรจากสมการเสนตรงดวยเทคนิค TLC ได 95.18 % คาที่
วิเคราะหไดจริงจาก 1H-NMR ได 96.0 % และคา Rf = 0.835 (b) น้ํามันไบโอ-ดีเซลมาตรฐาน; (2) แสดงผลการติดตามความกาวหนาของ
ปฏิกิริยาการผลิตไบโอดีเซลโดยวิเคราะหดวยเทคนิค TLC
(ตัวอยางที่ 1 ปฏิกิริยาเกิดสมบูรณ ในขณะที่ตัวอยางที่ 2 3 และ 4 ปฏิกิริยาเกิดยังไมสมบูรณ)
เมื่อนําน้ํามันไบโอดีเซลตัวอยางมาวิเคราะหดวยเทคนิคโปรตอนนิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซสเปคโตรสโคป (1 H-NMR) เปรียบเทียบกับ
เทคนิคทิลเลเยอรโครมาโทกราฟ (TLC) และรังสียูวี (CV) พบวามีคาใกลเคียงกันมากโดยผลการทดลองมีคาความคลาดเคลื่อน ± 3 %
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รูปที่ 5: แสดงการเปรียบเทียบการวิเคราะหตัวอยางน้ํามันไบโอดีเซลดวยเทคนิคโปรตอนนิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซสเปคโตรสโคป (1H-NMR) กับเทคนิคทิลเลเยอรโครมาโทกราฟ (TLC) และรังสียูวี (CV)
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5. สรุปผลการทดลอง
การวิเคราะหไบโอดีเซลอยางายดวยเทคนิคทินเลเยอรโครมาโทกราฟฟ (TLC) และรังสียูวี (UV) นี้เปนเทคนิคที่งาย สะดวก รวดเร็ว และ
ประหยัด ที่สามารถวิเคราะหน้ํามันไบโอดีเซลไดทั้งในเชิงคุณภาพดวยการเทียบคาระยะทางการเคลื่อนที่ของสารตอระยะการเคลื่อนที่ของตัวทํ า
ละลาย (Rf) ของน้ํามันไบโอดีเซลมาตรฐานและไบโอดีเซลตัวอยาง ซึ่งการวิเคราะหเชิงปริมาณสามารถคํานวณตามสมการ y = 205x – 76 เมื่อ y
คือรอยละเมทิลเอสเทอรหรือเปอรเซ็นตไบโอดีเซล เมื่อ x คือคา Rf โดยสมการนี้เปนสมการเสนตรงและมีคา R2 = 0.994 โดยที่เทคนิคทินเลเยอร
โครมาโทกราฟ (TLC) นี้นอกจากสามารถวิเคราะหรอยละไบโอดีเซลทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณแลว ยังสามารถใชในการตรวจสอบการดําเนิน
ไปของปฏิกิริยาการผลิตไบโอดีเซลไดดวย สามารถประยุกตใชไดกับการผลิตไบโอดีเซลทั้งในระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ ขนาดกลาง วิสาหกิจ
ชุมชน การศึกษาวิจัยและการพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซลอีกดวย และคาการวิเคราะหที่ไดเมื่อเปรียบกับวิธีมาตรฐาน เชน การวิเคราะหดวย
เครื่องแกสโครมาโตกราฟ (GC) และการวิเคราะหดวยเครื่องนิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซสเปคโตรสโคป (NMR) ใหคาผลการวิเคราะหปริมาณ
รอยละเมทิลเอสทอรของน้ํามันไบโอดีเซลที่ใกลเคียงกันมาก โดยมีคาความคลาดเคลื่อนเพียง ± 3 %
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การผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันที่ใชแลวที่อุณหภูมิหองโดยใชแคลเซียมออกไซดเปนตัวเรงปฏิกิริยา
Biodiesel Production from Waste Cooking Oil Catalyzed by CaO as a Catalyst Performed at Room Temperature
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บทคัดยอ
การผลิตไบโอดีเซลโดยทั่วไปจะทําปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 60 – 70 ºC โดยใชตัวเรงปฏิกิริยาแบบเอกพันธ (NaOH, KOH) หรือแบบวิวิธ
พันธ (CaO, SrO) โดยในงานวิจัยนี้เปนการผลิตไบโอดีเซลที่อุณหภูมิหองและใชแคลเซียมออกไซด (CaO) เปนตัวเรงปฏิกิริยา ซึ่งเปนกระบวนการ
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ลดพลังงานและคาใชจายที่ใชในกระบวนการผลิต จากการทดลองพบวาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในกระบวนการผลิตไบโอ
ดีเซลคือ ปริมาณตัวเรงปฏิกิริยารอยละ 10 โดยน้ําหนักตอน้ํามัน อัตราสวนโมลเมทานอลตอน้ํามันเทากับ 15 : 1 โมล และใชสารตัวทําละลาย
อินทรียเตตระไฮโดรฟวแรน (THF) และแอซิโตน (acetone) เปนสารละลายผสม (co-solvent) โดยระยะเวลาที่ใชในการทําปฏิกิริยาพบวา
ปฏิกิริยาเกิดสมบูรณที่ระยะเวลาประมาณ 4 – 5 ชั่วโมง รอยละไบโอดีเซล (% yield) ที่ไดมากกวารอยละ 90 จากการนําน้ํามันไบโอดีเซลที่ได
ทดสอบตามเกณฑมาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงานและมาตรฐานสากล (EN 14214) พบวาผลิตภัณฑไบโอดีเซลจากกระบวนการผลิตนี้ผานตาม
เกณฑมาตรฐานหลัก เชน คาความหนืด คาความเปนกรด จุดวาบไฟ การทนตอสภาวะออกซิเดชัน และการกัดกรอนแผนโลหะทองแดง จากผล
การทดสอบดังกลาวแสดงใหเห็นวาน้ํามันโอดีเซลนี้สามารถนําไปใชกับเครื่องยนตดีเซลแทนน้ํามันปโตรเลียมดีเซลไดอยางมีประสิทธิภาพ
คําสําคัญ: ไบโอดีเซล, น้ํามันที่ใชแลว, อุณหภูมิหอง, แคลเซียมออกไซด
1. ที่มาและความสําคัญ
ไบโอดี เ ซลจั ด เป น พลั ง งานเชื้ อ เพลิ ง ชี ว ภาพเหลวที่ ผ ลิ ต ได จ ากน้ํ า มั น พื ช หรื อ ไขมั น สั ต ว โดยใช ป ฏิ กิ ริ ย าทรานส เ อสเทอ-ริ ฟ เ คชั น
(transesterification) ที่ เป น กระบวนการทางเคมี ด วยการเปลี่ ย นสารไตรกลี เ ซอไรด ของน้ํ ามั น พืช หรือ ไขมั น สั ตว ที่ มีโ มเลกุ ลขนาดใหญ เ ป น
สารประกอบเอสเทอรที่มีโมเลกุลขนาดเล็กดวยการทําปฏิกิริยากับแอลกอฮอลโมเลกุลเล็ก เชน เมทานอลหรือเอทานอลในสภาวะที่มีตัวเรงปฏิกิริยา
โดยตัวเรงปฏิกิริยาที่ใชแบงออกเปน 3 ประเภทไดแก ตัวเรงปฏิกิริยาชนิดเอกพันธ วิวิธพันธ และเอนไซม [1-3]
ตัวเรงปฏิกิริยาชนิดเอกพันธ NaOH และ KOH เปนที่นิยมใชในการผลิตไบโอดีเซลในปจจุบัน แตดวยมีขอเสียหลายประการ เชน
ผลิตภัณฑไบโอดีเซลที่ไดตองผานกระบวนการลางน้ําเพื่อกําจัดตัวเรงปฏิกิริยาออกทําใหเกิดน้ําเสียในกระบวนการผลิต ในการผลิตไบโอดีเซลวัตุดิบที่
ใชตองมีปริมาณกรดไขมันอิสระ (Free fatty acid (FFA)) นอยกวารอยละ 0.5 และปริมาณน้ําหรือความชื้นนอยกวารอยละ 1 เนื่องจากอาจเกิด
ปฏิกิริยาขางเคียงกลายเปนสบู ตัวเรงปฏิกิริยาที่ใชไมสามารถนํากลับมาใชซ้ําได และตัวเรงปฏิกิริยาเอนไซมเปนตัวเรงปฏิกิริยาชีวภาพ ซึ่งใน
กระบวนการผลิตตองมีการควบคุมคาความเปนกรด ความเปนเบส (pH) อุณหภูมิ และความชื้น ซึ่งมีความยุงยากในกระบวนการผลิตทําใหตนทุน
ในการผลิตไบโอดีเซลสูงตามดวย ในขณะที่ตัวเรงปฏิกิริยาวิวิธพันธที่เปนตัวเรงปฏิกิริยาของแข็งไมรวมเปนเนื้อเดียวกันกับสารตนและผลิตภัณฑ
สามารถแยกออกจากระบบเมื่อปฏิกิริยาสิ้นสุดลงดวยการกรองอยางงาย มีความเสถียรตอปริมาณน้ําและกรดไขมันอิสระในน้ํามันวัตถุดิบมากกวา
ตัวเรงปฏิกิริยาเอกพันธและตัวเรงปฏิกิริยาเอนไซม นอกจากนี้ยังสามารถใชตัวเรงปฏิกิริยาซ้ําในกระบวนการผลิตอีกดวย ดวยเหตุผลดังกลาวตัวเรง
ปฏิกิริยาวิวิธพันธจึงไดรับความสนใจที่จะนํามาใชในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลตอไป [4, 5]
ดังนั้นในงานวิจัยนี้เปนการผลิตไบโอดีเซลที่อุณหภูมิหองและใชแคลเซียมออกไซด (CaO) เปนตัวเรงปฏิกิริยาวิวิธพันธ ซึ่งเปนกระบวนการที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ลดพลังงานและคาใชจายที่ใชในกระบวนการผลิต ทําใหตนทุนการผลิตลดลงและสามารถนําไปปรับใชไดจริงทั้งในระดับ
อุตสาหกรรม และวิสาหกิจชุมชน
2. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
การผลิตไบโอดีเซลในปจจุบันไดมีการศึกษาพัฒนาตัวเรงปฏิกิริยาวิวิธพันธเพื่อใหไดตัวเรงที่มีความวองไวสูง มีเสถียรภาพ และราคาถูก
ตัวอยางตัวเรงปฏิกิริยาวิวิธพันธ เชน X. Liu และคณะ ไดทําการศึกษาการผลิตไบโอดีเซลโดยใช SrO เปนตัวเรงปฏิกิริยา จากการศึกษาพบวา
SrO มีความวองไวในการเรงปฏิกิริยามาก โดยที่สภาวะที่เหมาะสมที่สุดคือ ปริมาณตัวเรงปฏิกิริยาเทากับ 3 %w/w เทียบกับน้ําหนักน้ํามัน
อัตราสวนโมลเมทานอลตอน้ํามันเทากับ 12 โมล อุณหภูมิ 65 ºC เวลาในการทําปฏิกิริยาเพียง 30 นาที ปริมาณรอยละไบโอดีเซล (% yield)
95% และสามารถใชตัวเรงปฏิกิริยาซ้ําไดปริมาณ 10 ซ้ํา [6] แตอยางไรก็ตาม SrO มีราคาสูงมากทําใหตนทุนในการผลิตสูงตามไปดวย
CaO ถือไดวาเปนตัวเรงปฏิกิริยาที่เปนที่นิยมนํามาศึกษาวิจัยในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลอยางมาก เนื่องจากเปนตัวเรงปฏิกิริยาที่มีราคา
ถูก การเตรียมตัวเรงปฏิกิริยาทําไดอยางงาย มีความวองไวในการเรงปฏิกิริยาที่สูงพอสมควร มีความเสถียรสามารถนํากลับมาใชซ้ําไดหลายครั้ง [79] แมวา CaO จะมีความเหมาะสมในการนํามาใชเปนตัวเรงปฏิกิริยาในกระบวนการผลิตน้ํามันไบโอดีเซล แตอยางไรก็ตามในกระบวนการผลิตไบ
โอดีเซลยังจําเปนตองมีการใหความรอนที่อุณหภูมิประมาณ 60 – 65 ºC เพื่อใหโมเลกุลของสารตั้งตนมีพลังงานมากพอที่จะทําปฏิกิริยาเกิดเปน
ผลิตภัณฑไบโอดีเซล ซึ่งตนทุนดานพลังงานไฟฟาในกระบวนการใหความรอนนี้ ทําใหการผลิตไบโอดีเซลมีตนทุนที่เพิ่มมากขึ้น
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ตารางที่ 1: แสดงการเปรียบสภาวะการทําปฏิกิริยาทรานสเอสเอทริฟเคชันในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลโดยใช CaO เปนตัวเรงปฏิกิริยา
Transesterification parameters
Catalyst
Catalyst
MeOH:Oil
Reaction
Temperature (°C)
% FAME
Content (wt.%)
(molar ratio)
Time
[10]
98
6
60
30
3h
CaO from Dolomite
CaO [9]
CaO/NaY[11]
Nano CaO[12]

95
95
85

8
3
1.1

65
65
Room temperature

12
9
9

3h
3h
24 h

จากขอมูลงานวิจัยที่แสดงในตารางที่ 1 พบวาในการทําปฏิกิริยาเพื่อผลิตไบโอดีเซลโดยใช Nano CaO เปนตัวเรงปฏิกิริยาและทําปฏิกิริยาที่
สภาวะอุณหภูมิหอง แตดวยระยะเวลาในการทําปฏิกิริยาที่นานมาก (24 h) ทําใหตนทุนในการผลิตไบโอดีเซลสูงเชนกันกับการผลิตไบโอดีเซลที่ใช
อุณหภูมิสูง (60 – 65 ºC)
3. วัสดุอุปกรณ สารเคมีและวิธีการทดลอง
3.1. วัสดุอุปกรณ สารเคมี สารแคลเซียมออกไซดที่ผานกระบวนการปรับปรุงประสิทธิภาพ (CaO_mod), สารแคลเซียมออกไซดธรรมดา
(CaO_com), เมทานอล 99% (methanol), น้ํามันพืชที่ผานการใชแลวและมีคากรดไขมันอิสระ (FFA) 1.5 %wt (3.0 mg KOH/g oil) สารตัวทํา
ละลายอินทรียเตตระไฮโดรฟวแรน (THF) และแอซิโตน (acetone)
3.2. วิธีการทดลอง ในการทดลองนี้ใชขวดกนกลมขนาด 3 ลิตร ที่ตอกับ condenser และใช magnetic stirrer เปนตัวกวนสารผสมในขวด
กนกลม โดยขั้นตอนในการทําปฏิกิริยา (1) ชั่งตัวเรงปฏิกิริยารอยละ 10 โดยน้ําหนักตอน้ํามันพืชที่ใชแลวลงในขวดกนกลม จากนั้นเติมเมทานอล
อัตราสวนโมลเมทานอลตอน้ํามันพืชที่ใชแลวเทากับ 15 : 1 โมล และใชสารตัวทําละลายอินทรียเตตระไฮโดรฟวแรน (THF) หรือแอซิโตน (acetone)
เปนสารละลายผสม (co-solvent) โดยใชในอัตราสวน 10 %v/v ทําการกวนผสมสารตั้งตนดังกลาวใหผสมกันเปนเวลาประมาณ 30 นาที จากนั้น
ทําการเทน้ํามันพืชที่ใชแลวโดยใชน้ํามั นในการทําปฏิกิริยา 1.5 ลิตร (2) เก็บตัวอยางผสมในถังปฏิกรณทุก ๆ 1 ชั่วโมง เพื่อนําตัวอยางที่ไดไ ป
วิเคราะหปริมาณไบโอดีเซลดวยเครื่องนิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซสเปกโตรสโกป (NMR) (3) เมื่อปฏิกิริยาสิ้นสุดลงนําไบโอดีเซลที่ไดไปกรอง
ตัวเรงปฏิกิริยาและนําตัวอยางไบโอดีเซลที่ไดไปทดสอบตามเกณฑมาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงานและมาตรฐานสากล (EN 14214)

Waste cooking oil
(starting material)

Biodiesel (product)

รูปที่ 1: แสดงขั้นตอนการทําปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชันของน้ํามันพืชที่ผานการใชแลวโดยใช CaO เปนตัวเรงปฏิกิริยาและสภาวะอุณหภูมิใน
การทําปฏิกิริยาที่อุณหภูมิหอง

A

B

รูปที่ 2: แสดงโปรตอนที่วิเคราะหดวยเทคนิคนิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซสเปกโตรสโกป (1H-NMR) ของ (A) สารตั้งตนน้ํามันพืชที่ใชแลว (B)
น้ํามันไบโอดีเซลที่ไดจากปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชัน

254

4. ผลการทดลองและวิจารณผลการทดลอง
4.1. การทดลองเปรียบเทียบความวองไวของตัวเรงปฏิกิริยา CaO_mod และ CaO_com
100

% FAME

80
60
CaO_com
CaO_mod

40
20
0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Reaction time (h)

รูปที่ 3: แสดงการทดลองเปรียบเทียบความวองไวของตัวเรงปฏิกิริยา CaO_mod และ CaO_com ที่สภาวะการทดลองอุณหภูมิหองตัวเรงปฏิกิริยา
10% โมลเมทานอลตอน้ํามันเทากับ 15 : 1 โมล
จากผลการทดลองเปรียบเทียบความวองไวของตัวเรงปฏิกิริยา CaO_mod และ CaO_com ที่สภาวะเดียวกันและทําการทดลองปฏิกิริยาทรานส
เอสเทอริฟเคชันที่อุณหภูมิหอง (รูปที่ 2) พบวา CaO_mod มีความวองไวในการเรงปฏิกิริยามากกวา CaO_com เกือบ 1 เทา โดยที่ CaO_mod สามารถเรง
ปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชันที่อุณหภูมิหองโดยเปลี่ยนสารตั้งตนน้ํามันพืชที่ใชแลวไปเปนน้ํามันไบโอดีเซลมากกวา 90% ที่ระยะเวลาในการทํา
ปฏิกิริยา 6 - 7 ชั่วโมง ในขณะที่ CaO_com ตองใชเวลาในการเรงปฏิกิริยา 10 - 11 ชั่วโมง อยางไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับรายงานการวิจัยของ C.
Reddy และคณะ [12] พบวาตัวเรงปฏิกิริยาทั้ง CaO_mod และ CaO_com มีความวองไวมากกวาตัวเรงปฏิกิริยา Nano CaO ที่ใชระยะเวลาในการทํา
ปฏิกิริยามากถึง 24 ชั่วโมง ผลการทดลองดังกลาวเกิดจากสภาวะการทําปฏิกิริยาที่แตกตางกันทั้งปริมาณตัวเรงปฏิกิริยาที่ใชและปริมาณเมทานอล
ตอน้ํามันที่ใช โดยที่ในงานวิจัยนี้พบวาที่สภาวะการทดลองใชตัวเรงปฏิกิริยา 10% โมลเมทานอลตอน้ํามันเทากับ 15 : 1 โมล เปนสภาวะที่ดีที่สุดใน
การทําปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชันที่อุณหภูมิหอง
4.2. การทดลองเปรียบเทียบการเติมสารละลายผสม (co-solvent)
จากผลการทดลองเปรียบเที ยบความวอ งไวของตั วเร งปฏิกิริยา CaO_mod และ CaO_com แม จะไดผ ลการทดลองการทํ าปฏิกิริยาที่
อุณหภูมิหองของตัวเรงปฏิกิริยา CaO_mod ที่ใชระยะเวลาสั้นกวาตัวเรงปฏิกิริยา Nano CaO ถึง 3 เทา แตยังใชระยะเวลาในการทําปฏิกิริยาที่นาน
ประมาณ 6 – 7 ชั่วโมง ซึ่งถาสามารถลดระยะเวลาการทําปฏิกิริยาลงไดยอมหมายถึงการลดตนทุนในการผลิตไบโอดีเซลไดเชนกัน ดังนั้นการเติม
สารละลายอินทรียบางอยางลงไปเพื่อใหเมทานอลที่มีความเปนขั้วมากและน้ํามันพืชที่ใชแลวที่เปนสารมีขั้วนอยละลายหรือผสมกันดีขึ้น ยอมสงผลตอ
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่เกิดเร็วขึ้น [13] โดยจากงานวิจัยของ M. K. Lam และ K. T. Lee [14] พบวาการใชสารตัวทําละลายอินทรียเตตระ
ไฮโดรฟวแรน (THF) ใหผลการทดลองที่สามารถเพิ่มอัตราการเกิดปฏิกิริยาในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลที่ดีขึ้น แตดวยสารตัวทําละลาย THF มี
ราคาที่คอนขางสูง ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงเลือกตัวทําละลายแอซิโตน (acetone) ที่มีราคาถูกกวามาทําการศึกษาเปรียบเทียบดวย
จากผลการทดลองเปรีย บเที ยบพบว าการใชสารตัว ทําละลายอิ นทรี ยทั้ งสารเตตระไฮโดรฟวแรน (THF) และตั วทํา ละลายแอซิ โตน
(acetone) เปนสารผสม (co-solvent) ในอัตราสวน 10 %v/v เปรียบเทียบกับการไมใชตัวทําละลาย พบวาอัตราการเกิดปฏิกิริยาทรานสเอสเทอ
ริฟเคชันของน้ํามันพืชที่ใชแลวที่สภาวะการทดลองที่อุณหภูมิหองมีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้น โดยสารตัวทําละลายอินทรีย THF มีอัตราการเกิดปฏิกิริยาที่เร็ว
กวาสารตัวทําละลายอินทรียแอซิโตน ซึ่งสารละลาย THF มีความมีขั้วที่เหมาะสมที่สามารถชวยใหเมทานอลและน้ํามันพืชที่ใชแลวที่มีขั้วตางกัน
ละลายกันไดดีขึ้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาจึงเพิ่มมากขึ้น สวนตัวทําละลายแอซิโตนแมจะชวยใหอัตราการเกิดปฏิกิริยาเพิ่มขึ้นนอยกวา THF แตเมื่อ
เปรียบเทียบกับการไมใชตัวทําละลาย (Non-solvent) พบวาการใชแอซิโตนสามารถชวยเพิ่มอัตราการเกิดปฏิกิริยาไดอยางมาก โดยการเติม THF
และแอซิโตนในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลที่อุณหภูมิหองสามารถทําใหไดผลิตภัณฑไบโอดีเซลมากกวา 90% ที่ระยะเวลาในการทําปฏิกิริยา
ประมาณ 4 – 5 ชั่วโมง
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รูปที่ 4: แสดงการทดลองเปรียบเทียบการไมใชตัวทําละลายกับการใชสารตัวทําละลายอินทรียเตตระไฮโดรฟวแรน (THF), ตัวทําละลายแอซิโตน
(acetone) เปนสารผสม (co-solvent) ในอัตราสวน 10 %v/v ในปฏิกิริยา ทรานสเอสเทอริฟเคชันที่อุณหภูมิหองโดยใชตัวเรงปฏิกิริยา
CaO_mod
4.3. การทดสอบคุณสมบัติน้ํามันไบโอดีเซลโดยใช CaO_mod เปนตัวเรงปฏิกิริยาและทําปฏิกิริยาที่อุณหภูมิหอง
ตารางที่ 2: แสดงการเปรียบคุณสมบัติน้ํามันไบโอดีเซลโดยใช CaO_mod เปนตัวเรงปฏิกิริยาและทําปฏิกิริยาที่อุณหภูมิหองตามเกณฑ
มาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงานและมาตรฐานสากล (EN 14214)
Fuel properties a

Unit

Standard

Guo16/ Boey17/ Baroutian18

This work

Density @15oC
Kg/m3
860-900
883/ 884 /877
874
2
Kinematic viscosity @ 40 ºC
mm /s
3.5-5.0
4.2/4.2/5.16
4.32
d
Flash point
ºC
>120
170/-/188
183
e
mg KOH/g
<0.5
0.16/-/0.33
0.32
Acid number
f
%w/w oil
<0.050
- /-/0.026
Water content
Number 1
-/-/Number 1
Copper strip corrosion
g
%
96.5
95/98.8/ 98.43
Methyl ester content
h
hour
>6
-/-/14.23
Oxidation number
a
Preformed by biodiesel testing unit, the National Science and Technology Development Agency, Thailand.
จากการนําน้ํามันไบโอดีเซลที่ไดจากการทดลองโดยทําปฏิกิริยาที่อุณหภูมิหองและใช CaO_mod นํามาทดสอบตามเกณฑมาตรฐานของ
กรมธุรกิจพลังงานและมาตรฐานสากล (EN 14214) พบวาผลิตภัณฑน้ํามันไบโอดีเซลจากกระบวนการผลิตนี้ผานตามเกณฑมาตรฐานหลัก เชน คา
ความหนืด คาความเปนกรด จุดวาบไฟ การทนตอสภาวะออกซิเดชัน และการกัดกรอนแผนโลหะทองแดง จากผลการทดสอบดังกลาวแสดงให
เห็นวาน้ํามันโอดีเซลนี้สามารถนําไปใชกับเครื่องยนตดีเซลแทนน้ํามันปโตรเลียมดีเซลไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลการทดลองนี้เมื่อนํามาเปรียบเทียบ
กับรายงานวิจัยที่ใชสภาวะการทดลองอุณหภูมิสูงประมาณ 60 – 65 ºC พบวาคาคุณสมบัติของน้ํามันไบโอดีเซลที่ใชสภาวะอุณหภูมิหองในการทํา
ปฏิกิริยามีคาใกลเคียงกับผลการทดลองที่ใชสภาวะอุณหภูมิสูงในการทําปฏิกิริยา ดังนั้นการใชสภาวะอุณหภูมิหองในการทําปฏิกิริยาการผลิตไบโอ
ดีเซลจึงเปนการลดพลังงานและลดตนทุนในการผลิตน้ํามันไบโอดีเซลไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. สรุปผลการทดลอง
จากการทดลองวิจัยการผลิตไบโอดีเซลที่อุณหภูมิหองโดยใชแคลเซียมออกไซดที่ผานกระบวนการปรับปรุงประสิทธิภาพ (CaO_mod) เปน
ตัวเรงปฏิกิริยา พบวาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการทําปฏิกิริยาคือปริมาณตัวเรงปฏิกิริยา 10% โดยน้ําหนักตอน้ํามันพืชที่ใชแลว โมลเมทานอลตอ
น้ํามันเทากับ 15 : 1 โมล และเติมสารละลายผสม (co-solvent) ตัวทําละลายอินทรียเตตระไฮโดรฟวแรน (THF) หรือตัวทําละลายอินทรียแอซิ
โตน (acetone) ที่มีผลทําใหอัตราการเกิดปฏิกิริยาเพิ่มขึ้นโดยใชระยะเวลาในการทําปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชันของการเปลี่ยนน้ํามันพืชที่ใช
แลวไปเปนไบโอดีเซลประมาณ 4 – 5 ชั่วโมง ไบโอดีเซลที่ไดมากกวา 90% และเมื่อนําน้ํามันไบโอดีเซลที่ไดไปวิเคราะหตามเกณฑมาตรฐานของ
กรมธุรกิจพลังงานและมาตรฐานสากล (EN 14214) พบวาผลิตภัณฑน้ํามันไบโอดีเซลจากกระบวนการนี้ผานตามเกณฑมาตรฐานหลัก ซึ่งผลการ
ทดสอบดังกลาวนี้บงชี้ไดวาน้ํามันไบโอดีเซลที่ไดจากการทําปฏิกิริยาที่อุณหภูมิหองและใช CaO_mod มีมาตรฐานที่สามารถใชไดกับเครื่องยนตดีเซล
ทั่วไป และกระบวนการผลิตไบโอดีเซลดังกลาวนี้เปนกระบวนการประหยัดพลังงาน เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และลดตนทุนการผลิตไบโอดีเซลได
อยางมีประสิทธิภาพ
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การผลิตเชื้อเพลิงแข็งอัดแทงจากซังขาวโพดดวยเทคนิคเอ็กซทรูชันโดยใช แปงมันและปูนขาวเปนตัวประสาน
Briquette fuel producing from coconut shell by extrusion technique using cassava starch and lime as binder
อดิศร ถมยา1*วราคม วงศชัย1
1

สาขาเทคโนโลยีพลังงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง52100โทร 080-4965738E-mail: adisorn2@hotmail.com
บทคัดยอ
งานวิจัยนี้คือศึกษาการผลิตถานอัดแทง ดวยเทคนิคเอ็กซทรูชันแบบอัดรีดเย็น โดยใชผงถานซังขาวโพดและผงถานไมเนื้อแข็งเปนวัตถุดิบ และ
ใชแปงมันสําประหลังกับปูนขาวเปนตัวประสานโดยอัตราสวนที่ไดทําการทดสอบนั้นสามารถอัดออกเปนถานอัดแทงที่สมบูรณมาได 3 สูตรและสูตรที่
ถานอัดแทงจากกะลามะพราวจากวิสาหกิจชุมชนซึ่งศึกษาถึงผลของสัดสวนตัวประสานที่มีตอการผลิตและสมบัติ ทางกายภาพของแทงเชื้อเพลิงที่ผลิต
ได จากการทดลองพบวาอัตราการผลิต และคาความรอนของแทงเชื้อเพลิงจะแปรผกผันกับสัดสวน การผสมผงแปงมันสําปะหลังกับปูนขาว โดยสูตร3
คาความรอนสูงที่สุดถึง 6,142 cal/g ซึ่งมีคาความรอนมากกวาคามาตรฐานชุมชนถานอัดแทงกําหนดคาความรอนของถานอัดแทงตองไมนอยกวา
5,000 cal/g จากการทดสอบเพื่อหาคุณสมบัติของถานอัดแทงผลิตออกมาไดพบวาคาความชื้นเฉลี่ยอยูระหวาง 5 – 8 %โดยมวลยอมรับไดตาม
มาตรฐานชุมชนถานอัดแทง ความหนาแนนอยูในชวง 254 – 293 kg/m3คาความทนทานตอแรงกดทั้ง 3 สูตรอยูในชวง 0.54 – 1 MPa ซึ่งสูงกวา
คาที่ ยอมรับไดเชิงพาณิชยที่ 0.375 MPaจากการศึกษาพบวามีความเปนไปไดที่จะนําไปใชในครัวเรือนหรือผลิตจําหนายในเชิงพาณิชยปริมาณการ
ผลิตที่จุดคุมทุนที่ 5,682 กิโลกรัม
คําสําคัญ: เชื้อเพลิงแข็งอัดแทง, ถานซังขาวโพด,เอ็กซทรูชัน
1. บทนํา
จากการศึกษาวิถีชีวิตในชนบท พบวา ถานยังเปนเชื้อเพลิงหลักสาหรับการหุงตมประกอบอาหาร ผูวิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของการทํา
วิจัย เพื่อชวยกาจัดเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรดวยการถานอัดแทง แลวรณรงคใหเกษตรกรเห็นความสําคัญของการกาจัดเศษซังขาวโพดเหลือทิ้ง
จํานวนมหาศาลใหถูกวิธี เพื่อลดปญหามลภาวะทางอากาศแทนการเผาทิ้ง งานวิจัยนี้ไดเนนการศึกษาในเขตเทศบาลตําบลหลวงใต อําเภองาว จังหวัด
ลําปาง ซึ่งเปนพื้นที่เพาะปลูกขาวโพดสําหรับเลี้ยงสัตวเปนจํานวนมาก
ผูวิจัยไดเริ่มศึกษาดวยการวิเคราะหปริมาณซังขาวโพดเหลือทิ้ง สมบัติทางความรอนของถานอัดแทงที่ผลิตจากซังขาวโพด จากนั้นจึงนํา
เสนอวิธีการผลิตถานอัดแทงดังกลาวใหแกชาวบาน เพื่อใหชาวบานหันมาสนใจผลิตถานอัดแทงจากซังขาวโพด สําหรับการใชงานในครัวเรือนและอาจ
สามารถนําไปขายเพื่อเพิ่มรายได
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาเทคโนโลยีการทําถานอัดแทงจากเศษวัสดุเหลือใชจากการเพาะปลูกขางโพด
2.2 เพื่อศึกษาคุณสมบัติของถานอัดแทงที่ทําจากเศษวัสดุเหลือใชจากการเพาะปลูกขางโพด
2.3 เพื่อศึกษาจุดคุมทุนของการทําถานอัดแทงจากเศษวัสดุเหลือใชจากการเพาะปลูกขางโพด
3. ขั้นตอนการดําเนินงาน
3.1 กําหนดสัดสวนของถานอัดแทงและขั้นตอนการทดสอบและทําถานอัดแทง
การทดสอบนี้เพื่อหาความเปนไปไดที่จะซังขาวโพดซึ่งเปนของที่เหลือทิ้งจากการเพาะปลูกมาเผาเปนถานซังขาวโพดและทําการบดเปนผง
ถาน เพื่อใชประโยชนและเปนการเพิ่มมูลคาใหกับเกษตรกรอีกทางหนึ่งดวย ในโครงงานนี้จะทดสอบโดยใชเครื่องผลิตถานอัดทําการผลิตถานจากซัง
ขาวโพด และสวนผสมที่ใชในการทําถานอัดแทงไดแก ผงถานซังขาวโพด,ผงถานไมเนื้อแข็ง ปูนขาว แปงมัน และน้ํา โดยทําการผสมทั้งหมด 3สูตรและ
นํามาเปรียบเทียบกับ สูตรที่4 คือถานอัดแทงจากกะลามะพราวจากวิสาหกิจชุมชน
ตารางที่ 1 อัตราสวนการอัดทั้งหมดที่จะทําการทดสอบ
สูตรที่ ผงถานซังขาวโพด
ผงถานไมเนื้อแข็ง
ปูนขาว
แปงมัน
น้ํา
(กิโลกรัม)
(กิโลกรัม)
(กิโลกรัม)
(กิโลกรัม)
(ลิตร)
1
5
5
1
2.5
0.5
2
10
0.5
1
2.5
3
10
1
2.5
0
การทดสอบนี้จะทําการหาตัวประสานที่เหมาะสมกับการทําถานซังขาวโพด ทั้งนี้ในการทําถานอัดแทงควรมีปริมาณของผงคารบอนอยู 2 ใน 3
สวน (มาตรฐานถาน, 2545) และการอัดแทงจะใชน้ํากับแปงมันเปนตัวประสาน เนื่องจากวัตถุดิบหางายและมีราคาไมแพงมากนักวิธีการดําเนินการ
ทดสอบของการศึกษาการผลิตถานอัดแทงจากซังขาวโพดจะแบงเปน 4 สวน ไดแก การผลิต การทดสอบ การนําไปใช และการวิเคราะห ดังแสดงใน
รูปที่1
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การผลิต

ทดสอบ

การวิเคราะห์สมรรถนะ ตามมาตรฐาน ASTM
- ค่าความร้อน
- ปริมาณความชืน
้
- ความแข็งแรง
1. ต้นทุนการผลิตต่อหน่ วย

การนําไปใช้

การวิเคราะห์

สรุปผล

รูปที่ 1วิธีการดําเนินการทดสอบ
ขั้นตอนการทดสอบผลิตถานอัดแทงจากซังขาวโพด
การทดสอบการผลิตถานอัดแทงจากซังขาวโพดแบงเปนขั้นตอนยอยๆได 5 ขั้นตอน ไดแก การจัดหาซังขาวโพด, เผาซังขาวโพดใหเปนถาน,
นํามาผสมตามสูตร, การนําสวนผสมไปอัดแทง และการอบไลความชื้นหรือตากแหงดังแผนภาพที่ 2
จัดหาซังข้ าวโพด

นํามาตากให้ แห้ ง

เผาซังข้ าวโพดให้

นําถ่านซังข้ าวโพดไป

เป็ นถ่าน

บดเป็ นผง

เข้ าเครื่ องผลิตถ่าน

นํามาผสมตามสูตร

อัดแท่ง

รูปที่ 2 แผนภาพแสดงขั้นตอนการผลิตถานอัดแทงจากซังขาวโพด
3.2 การทดสอบแรงกด
ในการทดสอบแรงกดโดย เครื่อง Soil Testing machine-ขนาด 680 กิโลกรัม ซึ่งเปนการทดสอบแบบทําลาย ในการทดสอบจะคอยๆ
เพิ่มแรงจนกระทั่งเกิดถานการแตกหักและอานคาผลของแรงสูงสุดสังเกตจากเกจวัดแรง และนําคาที่ไดมาเปรียบเทียบกับคาที่ยอมรับไดในเชิงพาณิชย
[1]ซึ่งแรงกดที่ไดกอนถานอัดแทงจะแตกหักจะตองมีคาไมต่ํากวา 0.375 MPa วิธีการทดสอบแรงกดของถานอัดแทงแสดงในรูปที่

รูปที่ 3 การทดสอบแรงกดถานอัดแทง
3.3 การทดสอบคาความรอนของถาน
บอมบแคลอรีมิเตอร เปนอุปกรณที่ใชสําหรับการคํานวณหาคาการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายใน อันเนื่องมาจากการเกิดปฏิกิริยาเคมี ซึ่ง
การวัดพลังงานภายในนี้จะเกี่ยวของกับพลังงานอิเล็กตรอนโดยตรง สสารเคมีที่มีพลังงานอิเล็กตรอนในระดับสูงยอมจะมีพลังงานภายในสูงตามไปดวย
เมื่อธาตุสองตัว เชน ไฮโดรเจน กับออกซิเจน ทําปฏิกิริยากันเกิดเปนน้ํา (2.H2 + O2 =>2.H2O) พลังงานจะถูกปลดปลอยออกมาและจะทําให
อุณหภูมิของน้ําในอางน้ําควบคุมอุณหภูมิ สูงขึ้น ซึ่งอุณหภูมิที่สูงขึ้นนี้จะแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของพลังงานภายในที่เกิดขึ้นแสดงในรูปที่ 4
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รูปที่ 4 เครื่องบอมบแคลอรีมิเตอร
3.4 การทดสอบวัดคาความชื้นของถาน
เปนเครื่องมือที่ใชในกระบวนการทําใหปราศจากเชื้อแบบรอนแหง มีลักษณะคลายกับตูบมทั้งรูปรางภายนอกและภายใน ตางกันตรงที่
ตูอบลมรอนจะมีวิธีการใหกําเนิดความรอนแบบเดียว คือใหความรอนจากดานใตหรือผนังหองบม (เปรียบไดกับตูบมชนิด Dry wall) โดยจะใชเพื่อชวย
ในการอบไลความชื้นของถานอัดแทงใหมีประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็วความชื้นมาตรฐานแหง เปนการเปรียบเทียบน้ําหนักของน้ํากับน้ําหนักที่
เปนของแข็งของผลิตภัณฑ สามารถที่ (1)
%MCdb =

x 100

(1)

เมื่อ %MCdbคือ เปอรเซ็นตมาตรฐานกแหง
Mwคือ น้ําหนักของน้ําในถานอัดแทง
Msคือน้ําหนักของถานอัดแทง
3.5 จุดคุมทุน
การวิเคราะหตัดสินใจเลือกลงทุนในโครงการตางๆ บางครั้งตองการจะทราบวาจํานวนผลผลิตที่จะผลิตคุมทุนควรเปนเทาไร เพื่อชวยในการ
ตัดสินใจจุดคุมทุน (Breakeven Analysis) คือจุดที่รายไดกับรายจายเทากัน นั่นคือกําไรเปนศูนยนั่นเอง โดยกําหนดให
C คือ ตนทุนรวมในการผลิต, F คือ ตนทุนคงที่, V คือ ตนทุนแปรผัน,
N* คือ จํานวนที่ผลิตที่จุดคุมทุน, N คือ จํานวนการผลิตที่จุดใด ๆ, v คือ
ตนทุนแปรผันตอหนวย, R คือ รายได, P คือ กําไร, p คือ ราคาขายตอหนวย
รายได ( R )
กําไร ( P ) =
กําไร ( P ) =
N*
จํานวนที่ผลิตที่จุดคุมทุน =

=
pN
รายได ( R) – ตนทุนรวม (C)
p N – (F + v N)
=
F/(p–v)
ตนทุนคงที่
ราคาขายตอหนวย ตนทุนแปรผันตอหนวย

(2)

4. ผลการตรวจวัดการใชพลังงาน
4.1 ผลการทดสอบแรงกด
หลังจากผลิตแทงเชื้อเพลิงตามอัดตราสวนผสมตางๆ และไดนํามาทดสอบแรงกดจนไดผลการทดสอบตามอัตราสวนตางๆแสดงในตารางที่
ตารางที่ 1ผลทดสอบแรงกดของถานอัดแทง
สูตรที่
แรงกดของถาน (MPa)
1
0.8
2
0.57
3
0.54
4
1
จากตารางที่ 1 ความตานทานแรงกดของถานอัดแทงที่เปนสูตรผสมกะลามะพราวจะมีอนุภาคใหญกวาและแข็งแรงกวาถานที่ไดจากถานซัง
ขาวโพดผสมถานไมเนื้อแข็ง และถายจากซังขาวโพด แตจากการทดลองพบวาทุกอัตราสวนจะมีคาสูงกวาคาที่ยอมรับไดในเชิงพาณิชย
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4.2 การทดสอบคาความรอนของถาน
การทดสอบคาความรอนของถานอัดแทงโดย oxygen bombcalorimeter พบวาคาความรอนถานอัดแทงจะมีคาเปลี่ยนไปตามปริมาณของ
ถานอัดแทงเนื่องจากถานจากซังขาวโพดมีคาความรอนสูงกวาถานจากไมเนื้อแข็ง และจากการทดลองทําใหเห็นวาทุกๆอัตราสวนผสมของถานอัดแทง
มีคาความรอนสูงกวาเกณฑคามาตรฐานชุมชนถานอัดแทงกําหนดคาความรอนของถานอัดแทงตองไมนอยกวา 5,000 cal/g
ตารางที่ 1 ผลทดสอบคาความรอนของถานอัดแทง
สูตรที่
พลังงานรวม (cal/g)
1
5,250
2
5,471
3
6,142
4
4,941
4.3 การวิเคราะหจุดคุมทุน
ขอมูลที่ใชในการการวิเคราะหจุดคุมทุนประกอบดวย ราคาเครื่องรีดถานอัดแทง35,000บาทกําลังการผลิตที่ 150 กิโลกรัมตอชั่วโมง
ราคาขายแทงเชื้อเพลิง 15บาทตอกิโลกรัม คาไฟฟาในการในการผลิตแทงเชื้อเพลิง 0.09 บาทตอกิโลกรัม ตนทุนวัตถุดิบ 3.5 บาทตอกิโลกรัม ชั่วโมง
การผลิต 8 ชั่วโมงตอวัน คาแรง 300 บาทตอวัน คาแรงในการผลิต0.25 บาทตอกิโลกรัม
จากขอมูลประกอบขางตน ซึ่งสามารถวิเคราะหหาจุดคุมทุนโดยอาศัยสมการที่ 2 จะไดปริมาณการผลิตที่จุดคุมทุนที่ 5,682 กิโลกรัม
5. สรุปผลการศึกษา
การทดสอบนั้นสามารถผลิตถานอัดแทงที่สมบูรณมาได 3 สูตรซึ่งศึกษาถึงผลของสัดสวนตัวประสานที่มีตอการผลิตและสมบัติ ทางกายภาพ
ของแทง เชื้อเพลิงที่ผลิ ตได จากการทดลองพบวาอัต ราการผลิต และคาความรอนของแทง เชื้อเพลิงจะแปรผกผั นกับสัดส วน การผสมผงแปงมั น
สําปะหลังกับปูนขาว โดยสูตรที่ 3 คาความรอนสูงที่สุดถึง 6,142 cal/g ซึ่งมีคาความรอนมากกวาคามาตรฐานชุมชนถานอัดแทงกําหนดคาความรอน
ของถานอัดแทงตองไมนอยกวา 5,000 cal/g จากการทดสอบเพื่อหาคุณสมบัติของถานอัดแทงจากซังขาวโพดที่ผลิตออกมาไดพบวาคาความชื้นเฉลี่ย
อยูระหวาง 5 – 8 %โดยมวลยอมรับไดตามมาตรฐานชุมชนถานอัดแทง ความหนาแนนอยูในชวง 254 – 293 kg/m3คาความทนทานตอแรงกดทั้ง 3
สูตรอยูในชวง 0.54 – 1 MPaซึ่งสูงกวาคาที่ ยอมรับไดเชิงพาณิชยที่ 0.375 MPaจากการศึกษาพบวามีความเปนไปไดที่จะนําไปใชในครัวเรือนหรือ
ผลิตจําหนายในเชิงพาณิชยปริมาณการผลิตที่จุดคุมทุนที่ 5,682 กิโลกรัม
6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ที่ใหทุนสนับสนุนในการทํางานวิจัยในเรื่องนี้จนเปนผลสําเร็จ
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การวิเคราะหคุณภาพถานดวยเทคนิคจุลทรรศอิเล็กตรอน
The Charcoal Quality by EDX Spectrometer Analysis
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้เปนการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพถานดวยเทคนิคจุลทรรศอิเล็กตรอน(SEM: Scanning Electron Microscope) ดวยวิธีการ
วิเคราะหเชิงปริมาณธาตุและเชิงคุณภาพของถาน โดยตัวอยางถานที่นํามาวิเคราะหผลิตจากไมยูคาลิปตัสคามาลดู-เลนซิส จากเตาเผาถาน 3 ประเภท
ที่มีการใชงานแพรหลายทั่วไปคือ เตาเผาถานแบบถัง 200 ลิตร เตาเผาถานแบบอิฐกอ และเตาเผาถานอิวาเตะ ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ตัวอยางถานจะ
ถูกนํามาวิเคราะหปริมาณธาตุดวยกลองจุลทรรศอิเล็กตรอนรวมกับการวิเคราะหหาคาความรอนของเชื้อเพลิงดวยบอมมแคลอริมิเตอร ผลการศึกษา
ดวยเทคนิคจุลทรรศอิเล็กตรอนในการวิเคราะหเชิงปริมาณธาตุพบวา ถานที่ผลิตดวยเตาเผาถานอิวาเตะ มีปริมาณเปอรเซ็นตคารบอน(C)สูงสุดมีคา
89.40 เปอรเซ็นต รองลงมาคือถานที่ผลิตจากเตาเผาถานอิฐกอและเตาเผาถานแบบถัง 200 ลิตร โดยมีปริมาณเปอรเซ็นตคารบอน(C) 81.09 และ
76.88 เปอรเซ็นตตามลําดับ ในสวนของปริมาณออกซิเจนมีพบมากที่สุดในถานจากเตาเผา 200 ลิตรมีปริมาณ 22.93 เปอรเซ็นต ปริมาณแคลเซียม
(Ca)พบมากในถานจากเตาอิวาเตะมีปริมาณ 0.28 เปอรเซ็นต ปริมาณไนโตรเจน(N) พบในถานจากเตาอิฐกอมีคา 6.65 เปอรเซ็นต สวนถานที่ไดจาก
เตาเผาถานแบบถัง 200 ลิตรและเตาอิวาเตะไมพบปริมาณไนโตรเจน ปริมาณโพแทสเซียม(K)พบมากในถานจากเตาอิฐกอมีคา เผาถานแบบถัง 200
ลิตรมีคาสูงสุด 0.65 เปอรเซ็นต สําหรับถานจากเตาอิวาเตะและเตาอิฐกอมีคาเทากันคือ 0.28 เปอรเซ็นต ในสวนของการวิเคราะหหาคาความรอน
ของเชื้อเพลิงดวยบอมบแคลอริมิเตอรพบวา ถานจากเตาอิวาเตะมีคาความรอนของเชื้อเพลิงสูงสุดมีคา 67.11 กิโลแคลอรีตอกรัม รองลงมาคือถาน
จากเตาแบบอิฐกอและเตาเผาถานแบบถัง 200 ลิตรมีคา 62.40 และ 47.57 กิโลแคลอรีตอกรัมตามลําดับ แสดงใหเห็นคามีความสอดคลองระหวาง
ปริมาณคารบอน(C)กับคาความรอนของเชื้อเพลิง การวิเคราะหถานดวยเทคนิคจุลทรรศอิเล็กตรอนจึงเปนอีกแนวทางหนึ่งในการวิเคราะหถานเพื่อเพิ่ม
มูลคาของถานจากเงื่อนไขขององคประกอบของปริมาณธาตุและการผลิตที่แตกตางกัน
คําสําคัญ: คุณภาพถาน, จุลทรรศอิเล็กตรอน, EDX
1. บทนํา

ในปจจุบันเทคโนโลยีการเปลี่ยนชีวมวลเปนพลังงานชีวมวลมีอยูดวยกันหลายเทคโนโลยี แตละเทคโนโลยีรูปแบบการนําไปใชประโยชนก็
แตกตา งกัน ถา นถือ ว าเป นภู มิ ปญ ญาตั้ ง แต อ ดีต ซึ่ง ในอดี ตเราไม ได คํ านึ ง ถึง ประสิ ทธิ ภ าพของถ านและผลกระทบที่อ าจเกิ ดขึ้ น ตอ ร างกายและ
สิ่งแวดลอมแตอยางใด เพียงรูวาถานมีคาความรอนสูงมากกวาฟนเมื่อเทียบกับน้ําหนักหรือปริมาตรที่เทากันสงผลใหคาพลังงานที่ตองไดจากเชื้อเพลิง
ประเภทนี้มีคานอยและมีกลิ่นของถานบางชนิดติดมากับอาหารอีกดวย ในปจจุบันมีเทคโนโลยีการผลิตถานใหมีประสิทธิภาพสูง ไมวาจะเปน เตาเผา
ถานที่ใชระยะเวลาในการเผานอยลง ถานอัดแทงที่ติดไฟงายและใหคาพลังงานเพิ่มมากขึ้น [1]
ถานประกอบไดแก คารบอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน ซัลเฟอร และ โพแทสเซียม โดยธาตุหลักๆ ของถานที่ใหคาพลังงานสูงคือ
คารบอน และ ไฮโดรเจน สวนธาตุอื่นๆ มีผลทําใหเกิดกลิ่นและปริมาณเถา กลิ่นและปริมาณเถาที่มากเกิดจากองคประกอบของปริมาณ ไนโตรเจน
ซัลเฟอร และ โพแทสเซียม ปนอยูมาก คุณภาพของถานเกิดจากปจจัยหลายดานตั้งแตวัตถุดิบ เทคโนโลยีเตาเผาถานที่ใช อุณหภูมิภายในเตาเผาถาน
และเวลาที่ใชในการเผา ถานที่ไดจึงมีคุณภาพแตกตางกันตามเงื่อนไขดังกลาว การประกันคุณภาพถานในปจจุบันใชเพียงความรูสึก การมองดูดวยตา
เปลาจากการเผาไหมและควันที่เกิดขึ้น การตรวจวิเคราะหคุณภาพของถานสามารถทําได ดวยการตรวจสอบองคประกอบของถานดวยกลองกลอง
จุลทรรศนอิเล็กตรอน (Transmission electron microscope: TEM) ผานวิธีการ Energy Dispersive Spectroscopy (EDS/EDX)[4] คาที่ได
สามารถบงชี้ถึงรอยละองคประกอบของธาตุในถาน ควบคูกับการตรวจสอบคาความรอนของถานโดยใช Bomb Calorimeter ซึ่งคาที่ไดสามารถ
นํามาใชในการประกันคุณภาพของถานที่ได
2. คุณภาพของถาน [2-3]
ถานไมจะมีคุณภาพดีมากนอยเพียงใดจะขึ้นอยูกับปจจัยหลักๆ 2 ปจจัย คือ
ชนิดของไมที่ใชในการผลิตถาน โดยทั่วไปไมเนื้อแข็งจะกลายเปนถานไมที่มีคุณภาพดี สวนไมเนื้อออนก็จะมีคุณภาพรองลงมา
กรรมวิธีการผลิต หมายถึงระยะเวลาที่ใชในการผลิตถานและอุณหภูมิภายในเตาถาน ถาใชเวลาในการเผาถานเร็ว คือโหมเรงไฟหนาเตามาก
ความรอนจะเขาไปในเตาเร็วและมากทําใหไมฟนในตัวเตาลุกติดไฟและเผาไหมอยางรวดเร็ว ผลผลิตถานก็จะไดนอยและคุณภาพไมดี จะมีปริมาณกาซ
จากเนื้อไมมาก ถานจึงไมแกรง แตถาควบคุมอากาศและไฟหนาเตาใหคอยเปนคอยไป ปริมาณกาซจากไมฟนในเตาจะนอยและทําใหถานมีคุณภาพดี
ปจจุบันถานไมท่ผี ลิตไดแบงเปนออกได 2 ประเภท คือ
ถานดํา (Black of Soft Charcoal) โดยทั่วไปแลวถานสีดําจะนุมและมีเปลือกไมติดอยู ถานสีดําติดไฟงายและมีพลังงานความรอนในการเผา
ผลาญพอที่จะหลอมละลายโลหะและเหล็กได ถานเกือบทั้งหมดที่มีการผลิตทั่วโลกจะมีความคลายคลึงกันกับถานนี้ โดยที่อุณหภูมิของเตาเผาอยู
ระหวาง 500 ถึง 700 องศาเซลเซียส
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ถานขาว (White of Hard Charcoal) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวาถานแข็ง การแข็งของถานเกิดจากกระบวนการผลิตในขั้นตอนสุดทายในการ
ผลิตถานจะเปดปากเตาเพื่อใหอากาศเขาเตาจํานวนมาก ทําใหเกิดการเผาไหมอยางรุนแรงสงผลตออุณหภูมิภายในเตาสูงถึง 1,000 องศาเซลเซียสหรือ
กวานั้น ขณะเดียวกันก็จะนําถานที่กําลังลุกไหมอยูนั้นออกจากเตาทันทีเพื่อนํามาดับดวยขี้เถาผสมกับเศษดิน และน้ําประมาณ 10-20% มาโรยทับถาน
ที่นําออกจากเตา ผงฝุนที่ใชดับถานจะจับตัวที่ผิวของถานไมเห็นเปนสีเทาหรือขาวเรียกถานนี้วา ถานขาว ผงฝุนที่จับอยูที่ผิวของถานจะเปนตัวชวยให
จุดติดไฟไดงาย โดยปกติแลวถานขาวจะจุดติดไฟยาก แตเมื่อติดแลวจะอยูไดนาน และระหวางการติดไฟถามีการโหมไฟชวยอาจทําใหอุณหภูมิของการ
เผาไหมสูงถึง 1,000 องศาเซลเซียส เมื่อหยุดการโหมไฟจะลดลงอยูที่ประมาณ 400-500 องศาเซลเซียส เนื้อของถานขาวจะแกรง โดยทุกสวนของ
ถานจะผานขั้นตอนกลายเปนถานเทาๆ กันอยางสม่ําเสมอเมื่อทดลองหักถานดู จะเห็นผิวหนาที่เรียบและแข็ง ถานําถานนี้ไปเคาะดูจะไดยินเสียง
กังวานเหมือนโลหะ
คุณสมบัติที่ดีของถานไม เนื่องจากถานไมคือผลผลิตที่ไดหลังจากไมถูกสลายตัวดวยความรอน และมีคุณสมบัติแตกตางกันไปตามลักษณะ
เฉพาะตัวของไมแตละชนิด และกระบวนการผลิตถาน ถานไมที่ดีควรมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
คารบอนเสถียร (Fixed Carbon)
มีสารระเหยได (Volatile)
มีขี้เถา(Ash)
มีถานปน(Fine)
มีความชื้น (Moisture)
มีคาความรอน (Heating Value)
มีคาความแข็ง (Hardness)
ตองมีความพรุน (Porosity)
มีความตานทานไฟฟา
มีความเปนดางสูง pH

เตา 200 ลิตร

ไมนอยกวา
75
%
ไมเกิน
25
%
ไมเกิน
4
%
ไมเกิน
10
%
ไมเกิน
10
%
ไมเกิน
7,000 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม
ไมนอยกวาระดับ 5 %
มีพื้นที่ผิวไมนอยกวา 200 ตารางเมตร/กรัม
ต่ํา
ประมาณ
8-9

เตาอิฐก่อ

เตาอิวาเตะ

รูปที่ 1 เตาเผาถานประเภทตางๆ

รูปที่ 2 ภาพถายถานจากเตา 200 ลิตร
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รูปที่ 3 ภาพถายถานจากเตาอิฐกอ

รูปที่ 4 ภาพถายถานจากเตาอิวาเตะ
4. วิธีการศึกษา
การศึกษาคุณภาพถานจากกระบวนการผลิตถานดวยเตา 3 ประเภท ประกอบดวย เตา 200 ลิตร เตาอิฐกอ และเตาอิวาเตะ จํานวนถานที่
นํามาทดสอบไดจากวิธีการสุมตัวอยางถานจากเตาเผาถานละ 3 ตัวอยาง นํามาวิธีการวิเคราะหองคประกอบของธาตุและองคประกอบโครงสราง
จุลภาคของถานดวยกลองจุลทรรศอิเล็กตรอน โดยใชเทคนิคการกระจายพลังงานของรังสีเอ็กซ (Energy dispersive analysis of x-rays, EDX) ดวย
กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด รุน JSM-6460 LV ผลิตโดยบริษัท JEOL Lid, Tokyo, Japan ควบคูกับการทดสอบคาความรอนของ
เชื้อเพลิงดวยเครื่องบอมบแคลอริมิเตอร
ตารางที่ 1 รอยละองคประกอบของธาตุและคาความรอนของถาน
ชนิดเตาเผาถาน
เตา 200 ลิตร
เตาอิฐกอ
องคประกอบของธาตุ
เปอรเซ็นต
คารบอน (Carbon; C)
74.22-76.88
80.16-81.09
ออกซิเจน (Oxygen; O)
21.65-22.93
13.15-19.70
แคลเซียม (Calcium; Ca)
0.00-3.47
0.00-0.14
ไนโตรเจน (Nitrogen; N)
0.00-5.48
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เตาอิวาเตะ
86.19-89.40
6.97-10.32
0.00-0.28
0.00-6.56

ตารางที่ 1 รอยละองคประกอบของธาตุและคาความรอนของถาน (ตอ)
ชนิดเตาเผาถาน
เตา 200 ลิตร
เตาอิฐกอ
เตาอิวาเตะ
องคประกอบของธาตุ
เปอรเซ็นต
โพแทสเซียม (Potassium; K)
0.19-0.65
0.00-0.28
0.00-0.28
กิโลแคลอรีตอกรัม
คาความรอนของเชื้อเพลิง
46.02-49.13
60.38-64.41
63.09-70.53
5. ผลการศึกษา
ผลการศึ ก ษาร อ ยละองค ป ระกอบของธาตุ แ ละค า ความร อ นของถ า นเป น ดั ง ตารางที่ 1 พบว า ถ า นที่ ผ ลิ ต ด ว ยเตาเผาถ า น
อิวาเตะ มีปริมาณเปอรเซ็นตคารบอน(C)สูงสุดมีคา 89.40 เปอรเซ็นต รองลงมาคือถานที่ผลิตจากเตาเผาถานอิฐกอและเตาเผาถานแบบถัง 200 ลิตร
โดยมีปริมาณเปอรเซ็นตคารบอน(C) 81.09 และ 76.88 เปอรเซ็นตตามลําดับ ในสวนของปริมาณแคลเซียม(Ca)พบมากในถานจากเตาเผาถานแบบถัง
200 ลิตรมีคาสูงสุด 3.47 เปอรเซ็นต รองลงมาคือถานจากเตาอิวาเตะและเตาถานอิฐกอมีคา 0.28 และ 0.14 ตามลําดับ ปริมาณไนโตรเจน(N)พบใน
ถานจากเตาเผาถานอิวาเตะและเตาอิฐกอมีคา 6.65 และ 5.48 เปอรเซ็นตตามลําดับ สวนถานที่ไดจากเตาเผาถานแบบถัง 200 ลิตรไมพบปริมาณ
ไนโตรเจน ปริมาณโพแทสเซียม(K)พบมากในถานจากเตาเผาถานแบบถัง 200 ลิตรมีคาสูงสุด 0.65 เปอรเซ็นต สําหรับถานจากเตาอิวาเตะและเตาอิฐ
กอมีคาเทากันคือ 0.28 เปอรเซ็นต ในสวนของการวิเคราะหหาคาความรอนของเชื้อเพลิงดวยบอมบแคลอริมิเตอรพบวา ถานจากเตาอิวาเตะมีคาความ
รอนของเชื้อเพลิงสูงสุดมีคา 70.53 กิโลแคลอรีตอกรัม รองลงมาคือถานจากเตาแบบอิฐกอและเตาเผาถานแบบถัง 200 ลิตรมีคา 64.41 และ 49.13
กิโลแคลอรีตอกรัมตามลําดับ
6. สรุป
การวิเคราะหคุณภาพถานดวยกลองจุลทรรศอิเล็กตรอนโดยใชเทคนิคการกระจายพลังงานของรังสีเอ็กซ พบวาถานจากเตาเผาถานอิวาเตะมี
ปริมาณเปอรเซ็นตคารบอน(C)สูงสุด รองลงมาคือถานที่ผลิตจากเตาเผาถานอิฐกอและเตาเผาถานแบบถัง 200 ลิตร ตามลําดับ ซึ่งมีความสอดคลอง
ระหวางปริมาณคารบอน(C)ที่ไดจากการตรวจวัดดวยกลองจุลทรรศอิเล็กตรอนกับคาความรอนของเชื้อเพลิง การวิเคราะหถานดวยเทคนิคจุลทรรศ
อิเล็กตรอนจึงเปนอีกแนวทางหนึ่งในการวิเคราะหถานเพื่อเพิ่มมูลคาของถานจากเงื่อนไขขององคประกอบของปริมาณธาตุและการผลิตที่แตกตางกัน
7. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณผู ป ระกอบการถ านจั ง หวั ดมหาสารคามที่ ม อบถ า นไมตั ว อย า งในการทดสอบ ศูน ย เ ครื่ องมื อ กลาง คณะวิท ยาศาสตร และ
หองปฏิบัติการคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ใหการอนุเคราะหเครื่องมือในการวิจัย
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้เปนการศึ กษาการเพิ่มประสิท ธิภาพของเตาเผาถ านชีวมวล ขนาด 200 ลิตร ที่ใชสําหรับผลิตถานชีวมวลจากวัสดุเหลือใชทาง
การเกษตร โดยใชหลักการใหความรอนไปไลความชื้นในเนื้อวัสดุ ทําใหวัสดุกลายเปนถาน เรียกวา กระบวนการคารบอนไนเซชั่น (Carbonization)
ซึ่งปญหาของกระบวนการเผาถานโดยเตาชีวมวล 200 ลิตร คือ ใชเวลาเผาเปนเวลานานและมีความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในการเผาเนื่องจากการสูญเสีย
ความรอนในการเผาถานทางผนังของเตาในแตละดาน งานวิจัยนี้จึงไดนําฉนวนกันความรอนหุมบริเวณผนังของเตา โดยทดลองเปรียบเทียบเตาเผาถาน
ชีวมวล ขนาด 200 ลิตร แบบติดตั้งฉนวนกันความรอน และแบบไมติดตั้งฉนวนกันความรอน จากการศึกษาโดยทดลองจากการใหความรอนจากถาน
ชีวมวลที่ทําจากไมสะแก ในปริมาณ 5 กิโลกรัม ซึ่งจากการศึกษาอุณหภูมิบริเวณผนังดานนอกของเตาเผา 200 ลิตร พบวามีอุณหภูมิสูงสุดที่ 240
องศาเซลเซียส ซึ่งในสวนของเตาเผาถานชีวมวลที่ติดตั้งฉนวนกันความรอนที่มีคาการนําความรอนต่ํา มีอุณหภูมิบริเวณผนังดานนอกอยูที่ 750 องศา
เซลเซียส โดยลดการสูญเสียความรอนจากเตาเผาชีวมวล ทําใหเตาลดการสูญเสียความรอนและลดระยะเวลาในการเผาของเตาชีวมวลได อีกทั้งยังเกิด
การเผาไหมที่สมบูรณมากขึ้นทําใหกําจัดน้ํามันดิบ ออกจากเนื้อไมไดมากขึ้นและสงผลใหถานที่ไดจากการเผาของเตาชีวมวลมีความบริสุทธิ์มากขึ้นอีก
ดวย
คําสําคัญ: เตาเผาถาน 200 ลิตร, ประสิทธิภาพทางความรอน, ฉนวนกันความรอน, เซรามิกซไฟเบอร
1. บทนํา
พลังงานเปนสิ่งที่มีความจําเปนในโลกปจจุบันและทวีความสําคัญขึ้นเมื่อโลกมีการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมากขึ้น มนุษยจึง
นําความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชทําใหเกิดความตองการทางดานพลังงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งพลังงานที่นํามาใชเสวนใหญเปนพลังงานที่ได
จากฟอสซิล ซึ่งมีจํานวนลดลงทุกวัน และเปนพลังงานที่กอใหเกิดผลกระทบทางสิ่งแวดลอมของโลก และในปจจุบันไดมีการศึกษาเกี่ยวกับพลังงานชีว
มวลกันอยางกวางขวาง เนื่องจากเปนพลังงานสะอาด หางาย และเปนภูมิปญญาของมนุษยมาตั้งแตอดีต โดยเฉพาะการผลิตถานจากการเผาไมดวย
เตาเผาแบบตาง ๆ พลังงานชีวมวลเปนพลังงานทางเลือกที่สามารถนํามาทดแทนเชื้อเพลิงจากฟอสซิลได ซึ่งไดมีการศึกษาวิจัยกันอยางแพรหลาย โดย
พลังงานชีวมวลเปนพลังงานที่ไดจากสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว รวมไปถึงกากของเสียอื่นๆ เชน เศษไม ใบไม มูลสัตว และขยะชุมชนของเสียจากการแปร
รูปทางการเกษตร
จากการศึกษาเตาเผาถานชุมชนสวนใหญจะมีปญหาเรื่องการเผาถานตองใชเวลานานและสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง อีกทั้งคาประสิทธิภาพทางความ
รอนยังมีคาต่ํา เนื่องจากมีการสูญเสียความรอนจากเตาเผาสูภายนอกเปนจํานวนมาก ดังนั้น จึงมีแนวความคิดการศึกษาชนิดของฉนวนกันความรอนที่
เหมาะสม เพื่อลดการสูญเสียความรอนของเตาเผาถาน ซึ่งเปนวิธีการหนึ่งในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของเตาเผาชีวมวล จากโครงการของกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน ที่ไดจัดทําโครงการพลังงานเพื่อชุมชนสนองพระราชดาริ เศรษฐกิจพอเพียง ขึ้นในป พ.ศ.
2550 พบวามีเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับชุมชน และมีหลายชุมชนเลือกนามาใชเปนโครงการนํารองดานพลังงานเพื่อใชในชุมชนของตนเอง
พบวามีเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับชุมชน และมีหลายชุมชนเลือกนามาใชเปนโครงการนํารองดานพลังงานเพื่อใชในชุมชนของตนเอง นั่นคือ
เทคโนโลยีการเผาถานดวยเตาเผาถานแบบถัง 200 ลิตร ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่งาย ใกลกับชีวิตของประชาชน จึงมีชุมชนที่เขารวมการจัดทําแผนพลังงาน
เลือกนําไปใช โดยที่ เตาเผาถาน 200 ลิตร เปนการนําเอาถังเหล็ก ขนาดความจุ 200 ลิตร มาตัด เจาะตัวถัง และประกอบเขากับทอใยหิน แลวใชดิน
กลบหลังเตาเพื่อใหเปนฉนวนในการปองกันความรอนหลุดออกไปจากเตา การเผาจะเปนการจุดไฟที่หนาเตา และอบใหไมมีความรอนสะสม และติดไฟ
เอง โดยที่ไมไมไดถูกเผาดวยไฟโดยตรง จึงทาใหคณ
ุ สมบัติของถานที่ไดมีความรอนสูงกวาการใชเตาเผาถานแบบฝงกลบทั่วไป อีกทั้งปริมาณถานที่ได
จากการเปลี่ยนไมเปนถาน มีอัตราสวนสูงกวาดวย จึงทําใหไดถานในปริมาณที่มากขึ้น เนื่องจากใชหลักการความรอนเขาไปเผาไมใหไหมเทานั้น โดยไม
ไมไดถูกกับเปลวไฟโดยตรง ทําใหมีโอกาสการกลายเปนเถาต่ํา จึงไดปริมาณถานมาก อีกทั้งการเผาถานดวยวิธีนี้ พบวา สามารถไลน้ํามันดิน ที่มีสารทา
ซึ่งเปนสารกอมะเร็ง ที่มีอยูในเนื้อไม ใหออกไปได โดยใชความรอนพาออกไป จึงทําใหถานที่ไดจากการเผาดวยเตาเผา 200 ลิตร นี้ ไมมีสารกอมะเร็ง
เปนถานบริสุทธิ์ เมื่อนาไปใชก็มีความปลอดภัยมากขึ้น อีกทั้งถานที่ไดจะมีความแกรง ใหความรอนไดสูง อยูไดนานกวา ไมแตก เมื่อจุดไฟ ถานที่ไดจึง
เรียกอีกชื่อวาเปนถานประสิทธิภาพสูง อีกทั้งวิธีการเผาถานนี้ไมตองใชแกลบเปนเชื้อเพลิง และไมตองใชน้ําในการดับไฟ ทําใหเปนการประหยัดชีวมวล
และพลังงานน้ํา ซึ่งปญหาของการเผาชีวมวลของเตา 200 ลิตร ดานการใชเวลาคอนขางนานในการเผาเนื่องมาจาก การสูญเสียความรอนของผนังเตา
ซึ่งการนําฉนวนเซรามิกซไฟเบอร ที่สามารถทนความรอนสูงติดตั้งบริเวณผนังของเตาชั้นใน เพื่อลดการสูญเสียความรอนของเตา 200 ลิตร
2. ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1. เตาเผาถาน 200 ลิตร การเผาถานในอดีต จะทําโดยวิธีการที่เรียกวาเตาหลุมผีหรือเตาแกลบ โดยจะขุดดินใหเปนหลุมลึกประมาณ 30
เซนติเมตร จากนั้นก็เอาไมไปกองไวอยางเปนระเบียบแลวก็เอาดิน ฟางขาวใบไม หรือแกลบ คลุมกลบแลวเผาวัสดุเหลานี้ ทางดานบน จากนั้นก็ใชน้ํา
ดับ ถาน ไมที่ไดจึงมีคุณภาพต่ํา ไดปริมาณถานนอยเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณไมที่ใช และที่สําคัญคือเตาประเภทนี้ ไมสามารถเผากิ่งไมขนาดเล็กได
เตาเผาถาน 200 ลิตร เปนเตาที่มีประสิทธิภาพสูงกวาเตาเผาแบบอดีต เตาประเภทนี้ อาศัยความรอนไลความชื้นใน เนื้อไมที่มีอยูในเตา ทําใหไม
กลายเปนถาน หรือเรียกวา กระบวนการคารบอนไนเซชั่น นอกจากนี้ โครงสรางลักษณะปดทําใหสามารถควบคุมอากาศได จึงไมมีการลุกติดไฟของ
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เนื้อ ไม ผลผลิต ที่ไ ดจึ งเปน ถา นที่ มีคุ ณภาพ ขี้ เถ าน อยและผลพลอยไดจ ากกระบวนการเผาถ านอีก อย างหนึ่ งคื อน้ํ าส มควัน ไม ที่ส ามารถนํ าไปใช
ประโยชนในดานการเกษตรได เตาเผาถาน 200 ลิตร [1] มีประสิทธิภาพสูงกวาเตาแบบดั้งเดิม เตาประเภทนี้อาศัยความรอนไลความชื้นในเนื้อไมที่อยู
ในเตา ทําใหไมกลายเปนถาน เรียกวา กระบวนการคารบอนไนเซชั่น (Carbonization) โครงสรางเปนระบบบิด สามารถควบคุมอากาศได จึงไมมีการ
ลุกติดไฟของเนื้อไม ดังนั้นถานที่ไดจึงมีคุณภาพสูง เกิดขี้เถานอย และผลพลอยไดจากกระบวนการเผาถานอีกอยางหนึ่งคือ น้ําสมควันไม (Wood
Vinegar)

รูปที่ 1 ลักษณะของเตาเผาถาน 200 ลิตร [1]
จากรูปที่ 1 เตาเผาถาน 200 ลิตร แบบแนวตั้งมีสวนประกอบดังตอไปนี้คือ 1.ตัวเตาผลิตจากถังขนาด 200 ลิตร, 2.ฝาเตา, 3.ทอเรงไฟ, 4.ทอ
ควัน , 5.สวนควบแนนน้ําสมควันไม, 6. ชองเชื้อเพลิง, 7.รูเก็บน้ําสมควันไม โดยขอดีของเตาเผาถาน 200 ลิตร คือในดานวัตถุดิบ สามารถหาไมมาทํา
เชื้อเพลิงไดงาย และใชไมตางชนิดกันได และใชเชื้อเพลิงนอย ประมาณ 4 กิโลกรัมตอการเผา 1 ครั้ง ในดานการผลิตใชเวลาในการเผาสั้นประมาณ 16
ชั่วโมง หรือนอยกวานั้นหากไมตองการเก็บน้ําสมควันไม สามารถควบคุมอากาศในการเผาไหมได และยังเกิดขี้เถานอย ประมาณ 0.1 กิโลกรัมตอครั้ง
(กรณีเผาไหมแบบสมบูรณ) และดานการผลิตคือไดถานคุณภาพสูง ประมาณรอยละ 20-23 โดยน้ําหนักของปริมาณไมที่นํามาเผา และไดน้ําสมควันไม
ประมาณ 0.5-1 ลิตรตอครั้ง โดยขึ้นอยูกับความชื้นและชนิดของไม อีกทั้งยังใชเงินลงทุนนอยอีกดวย
2.2. ฉนวนความรอน ฉนวนความรอนแบบ เซรามิกซไฟเบอร เปนฉนวนที่มีความแข็งแรงทนทาน ยืดหยุนสูง ทําจากเสนใยเซรามิคที่มีขนาด
ยาวนํามาถักเขาดวยกัน เซรามิกซไฟเบอรมีประสิทธิภาพความเปนฉนวนดีเยี่ยม และมีคาการนําความรอนต่ํา คืออยูที่ 0.179 วัตตตอตารางเมตรเคล
วิล และมีความหนาแนนต่ํา [6] อีกทั้งยังปองกันการเกิด Thermal shock

รูปที่ 2. ฉนวนความรอนแบบ เซรามิกซไฟเบอร
เซรามิกซไฟเบอร ทนตอการกัดกรอนทุกชนิด ยกเวน กรดโฟสฟอริค (Phosphoric acids) กรดไฮโดรฟลูออริค (Hydrofluoric acids) และ
สารที่มีฤทธิ์เปนดาง นอกจากนี้ยังปองกันการเกิด oxidation และ reduction และสามารถกันไฟไดเปนอยางดี เซรามิกซไฟเบอร เหมาะกับงาน
อุตสาหกรรมที่มีอุณหภูมิสูง เชน งานเตาหลอม, เตาอบ เปนตน เซรามิคชนิดมวนคุณภาพสูง ผลิตดวยกรรมวิธีอันทันสมัย สามารถใช งานได อุณหภูมิ
1000 - 1400 องศาเซลเซียส สามารถใชงานไดทนนาน เนื่องจากเนื้อเซรามิคมีดายเซรามิค ปองกันการหลุดรวงของเสนใย เมื่อใชงาน เปนเวลานาน
เซรามิกซไฟเบอร เหมาะสําหรับนํามาใชเปนฉนวน หุมผนังของเตา ทําใหเกิดการสะสมความรอนของผนังเตานอยลง อีกทั้งยังมีความทนทานตอ
อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน และสามารถคืนสภาพเชิงกลไดดี
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3. การดําเนินงานวิจัย
3.1. การสรางเตาเผาถาน 200 ลิตร แบบแนวตั้ง จากการศึกษาถึงปญหาในการเผาเชื้อเพลิงชีวมวลของเตาเผา 200 ลิตร แบบแนวตั้ง ซึ่ง
ปญหาในการใชเวลาในการเผาที่คอนขางนาน อันเกิดจากสาเหตุการสูญเสียความรอนของเตาเผา ในงานวิจัยการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพของ
เตาเผาถานชีวมวล ขนาด 200 ลิตร นี้ จึงไดทําการพัฒนาในสวนของหองเผาไหมเพื่อลดการสูญเสียความรอนโดยการติดตั้งฉนวน [2] โดยในการสราง
เตาเผาถาน 200 ลิตร ตองเลือกสถานที่ในการสรางเตา โดยควรเปนที่ดอนและโลงควรอยูหางจากบานเรือนอยางนอย 50 เมตร เพื่อปองกันควันที่เกิด
จากการเผารบกวนการดําเนินชีวิต จะมีหลังคาคลุมก็ไดอายุงานจะนานขึ้น อยูใกลแหลงไมฟนหรือวัตถุดิบ ที่สําคัญคือตองปลอยควันออกสูที่โลงได
สะดวก บริเวณรอบๆ ควรมีตนไมเยอะๆ เพื่อดูซับควัน ซึ่งในงานวิจัยนี้ไดทําการพัฒนาเตาเผาชีวมวลขนาด 200 ลิตร คือมีผนังสองชั้นโดยที่ผนังชั้นใน
ทําการติดตั้งฉนวนกันความรอนประเภทเซรามิกซไฟเบอร ตามสวนประกอบในภาพที่ 3

รูปที่ 3 สวนประกอบของเตาเผาถาน 200 ลิตร
3.2. การติดตั้งฉนวนเพื่อลการสูญเสียความรอน ในการศึกษาวิจัยการการเพิ่มประสิทธิภาพทางความรอนของเตาเผาถานขนาด 200 ลิตร โดย
ใชฉนวนกันความรอนแบบเซรามิกซไฟเบอร โดยการติดตั้งฉนวนเซรามิกซไฟเบอร จะทําการหุมบริเวณผิวดานนอกของหองเผาไหม (หมายเลข 1) โดย
ที่ฉนวนเซรามิกซไฟเบอร มีความหนา 5 เซนติเมตร

รูปที่ 4 การติดตั้งฉนวนเซรามิกซไฟเบอรรอบเตาเผาถาน 200 ลิตร
การพิจารณาทรงกระบอก (ตันหรือกลวง) ที่ทาจากวัสดุความตานทานต่ําที่มีฉนวนหุม และฉนวนนั้นถูกลอมรอบดวยของไหล รัศมีภายในทอ
r1 อุณหภูมิ T1 หุมดวยฉนวนมีคา thermal conductivity (k) รัศมีภายนอก r2 อุณหภูมิผิวดานนอกของฉนวนที่หุมทอมีอุณหภูมิสม่ําเสมอ T2 และมี
การพาความรอนออกสูบรรยากาศ ดังแสดงในรูปที่ 5
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รูปที่ 5 ความหนาวิกฤติของฉนวนบุทอ [5]
3.3. ขั้นตอนการทดลอง ในขั้นตอนการทดลองจะใชเตาเผาชีวมวลขนาด 200 ลิตรที่สรางขึ้น 2 เตา [3] โดยที่เตาแรกเปนแบบปกติ สวน
เตาที่สอง ทําการหุมฉนวนเซรามิกซไฟเบอร ที่บริเวณหองเผาไหม ในหมายเลขที่ 1 ของรูปที่ 3 ซึ่งในงานวิจัยจะศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพทางความ
รอนของเตาเผาถานขนาด 200 ลิตร โดยใชฉนวนกันความรอน ซึ่งสรางภาระความรอนใหกับเตาเผาโดยการใชความรอนจากถานที่ทําจากไมสะแก ที่มี
คาความรอน 7,412 แคลอรี่ตอกรัม [7] ในปริมาณ 5 กิโลกรัม โดยทําการทดลองจากเตาแรกเปนแบบปกติ สวนเตาที่สอง ทําการหุมฉนวนเซรามิกซ
ไฟเบอร ที่บริเวณหองเผาไหม
4. ผลการทดลอง
ในการศึกษาวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพทางความรอนของเตาเผาถานขนาด 200 ลิตร โดยใชฉนวนกันความรอนแบบเซรามิกซไฟเบอร โดย
การทดลองจะใชเตาเผาชีวมวลขนาด 200 ลิตรที่สรางขึ้น 2 เตา โดยที่เตาแรกเปนแบบปกติ สวนเตาที่สอง ทําการหุมฉนวนเซรามิกซไฟเบอร ที่
บริเวณหองเผาไหม
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รูปที่ 6 ความสัมพันธของอุณหภูมิผิวเตาตอเวลา ที่ใหความรอนเตาเผา 200 ลิตร

Temperature oC

จากรูปที่ 6 เปนการแสดงความสัมพันธของอุณหภูมิที่บริเวณผิวเตาดานขาง ผิวเตาดานบน และอุณหภูมิแวดลอม ตอเวลาที่ใชในการใหความ
รอนแกเตา 200 ลิตร โดยที่อุณหภูมิแวดลอมขณะที่ทําการทดลองอยูที่ ประมาณ 30 องศาเซลเซียส โดยเมื่อเริ่มใหความรอนแกเตาในชวงแรก
อุณหภูมิบริเวณผนังเตาทั้งดานขางและดานบนจะเริ่มสูงขึ้น โดยที่อณ
ุ หภูมิผนังเตาดานขางจะมีอุณหภูมิสูงกวาผนังดานบน ซึ่งจากการเพิ่มอุณหภูมิ
โดยการใหความรอนภายในเตาเผา 200 ลิตร พบวาอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นสูงสุดประมาณ 230 องศาเซลเซียส โดยใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง จากนั้น
อุณหภูมิภายในเตาจะเขาสูสภาวะคงที่และลดลงตามลําดับ ซึ่งจากการขอมูลของอุณหภูมิที่บริเวณผิวเตาดานขาง ผิวเตาดานบน ของเตาเผาชีวมวล
200 ลิตร จะเห็นไดวาเกิดปญหาการสูญเสียความรอนบริเวณของผนังทุกดานของเตา จึงทําใหอุณหภูมิของเตาลดลง
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รูปที่ 7 ความสัมพันธของอุณหภูมิผิวเตาตอเวลา ที่ใหความรอนเตาเผา 200 ลิตรที่หุมฉนวน
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Heat transfer (W)

จากรูปที่ 7 เปนการแสดงความสัมพันธของอุณหภูมิที่บริเวณผิวดานนอกและอุณหภูมิแวดลอม ตอเวลาที่ใชในการใหความรอนแกเตา 200
ลิตร ที่หุมฉนวนเซรามิกซไฟเบอร โดยทําการทดลองเงื่อนไขเดียวกับเตา 200 ลิตรที่ไมหุมฉนวน ซึ่งจากการทดลองพบวาเมื่อทําการหุมฉนวนบริเวณ
หองเผาไหมของเตาเผาชีวมวลขนาด 200 ลิตร ทําใหอุณหภูมิที่ผิวเตาดานนอกสูงขึ้นอยางรวดเร็วเมื่อเริ่มใหความรอน โดยอุณหภูมิสูงสุดอยูที่ 750
องศาเซลเซียส อีกทั้งยังทําใหเตาเผาชีวมวลสามารถรักษาอุณหภูมิที่ประมาณ 500 องศาเซลเซียส ไดเปนเวลาคอนขางนานอีกดวย
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รูปที่ 8 ความสัมพันธของการถายเทความรอนที่เกิดขึ้นที่ผนังเตาเผา 200 ลิตร ตอเวลา

Heat loss (W)

รูปที่ 8 แสดงความสัมพันธของการถายเทความรอนที่เกิดขึ้นที่ผนังเตาเผา 200 ลิตร ที่หุมฉนวนและไมหุมฉนวนเซรามิกซไฟเบอร เมื่อทําการ
หุมฉนวนบริเวณหองเผาไหมของเตาเผาชีวมวลขนาด 200 ลิตร ทําใหอุณหภูมิที่ผิวเตาดานนอกสูงขึ้นอยางรวดเร็วเมื่อเริ่มใหความรอนและมีอุณหภูมิ
สูง ทําใหเกิดการถายเทความรอนเกิดขึ้นบริเวณผนังทุกๆของเตาสูงสุด ประมาณ 7.5 กิโลวัตต ซึ่งมีความแตกตางจากเตาที่ไมไดหุมฉนวนกันความรอน
ทําใหเกิดการสูญเสียความรอนมาก โดยความรอนที่ผนังของเตา 200 ลิตร ที่ไมหุมฉนวนกันความรอน
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รูปที่ 9 ความสัมพันธของการสูญเสียความรอนที่เกิดขึ้นที่ผนังเตาเผา 200 ลิตร ตอเวลา
จากรูปที่ 9 แสดงความสัมพันธของการสูญเสียความรอนที่เกิดขึ้นที่ผนังเตาเผา 200 ลิตร ทั้งแบบที่หุมฉนวนเซรามิกซไฟเบอร และแบบที่ไม
หุม ซึ่งจะเห็นไดวา เมื่อติดตั้งฉนวนเซรามิกซไฟเบอรบริเวณผนังชั้นนอกของหองเผาไหมเตาเผา 200 ลิตร พบวา ความรอนที่สูญเสียออกจากบริเวณ
ผนังหองเผาไหมเกิดสูงสุดประมาณ 2600 วัตต ซึ่งนอยกวาหองเผาไหมของเตา 200 ลิตร ที่ไมไดหุมฉนวนคอนขางมาก และยังสามารถรักษาอุณหภูมิ
ภายในเตาเผา 200 ลิตร ไดมาก
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5. สรุปผลการทดลองและวิจารณ
จากการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพทางความรอนของเตาเผาถานขนาด 200 ลิตร โดยใชฉนวนกันความรอนแบบเซรามิกซไฟเบอร ที่บริเวณ
ผนังดานนอกของหองเผาไหม พบวาความรอนจากการเผาเชื้อเพลิงชีวมวลที่เผาโดยเตาเผาขนาด 200 ลิตร นั้นสูญเสียความรอนออกบริเวณผนังทุก
ดานของหองเผาไหมของเตาในเปนปริมาณความรอนที่มากสูงสุด ประมาณ 8,000 วัตต ซึ่งสงผลใหใชเวลามากในการเผาชีวมวล ทําใหสิ้นเปลือง
เชื้อเพลิงที่ใชในการเผา และเมื่อติดตั้งฉนวนเซรามิกซไฟเบอรที่บริเวณผนังดานนอกของหองเผาไหม ทําใหเตาลดการสูญเสียความรอนและลด
ระยะเวลา ตลอดจนลดการใชพลังงาน ในการเผาของเตาชีวมวลได อีกทั้งยังเกิดการเผาไหมที่สมบูรณมากขึ้นทําใหกําจัดน้ํามันดิบ ออกจากเนื้อไม
ไดมากขึ้นและสงผลใหถานที่ไดจากการเผาของเตาชีวมวลมีความบริสุทธิ์มากขึ้นอีกดวย
6. กิตติกรรมประกาศ
คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณ สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ใหทุน
สนับสนุนการดําเนินงานศึกษาวิจัยในครั้ง
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การเปรียบเทียบสมรรถนะเครื่องยนตระบบหัวฉีด EFI ที่ใชแกสโซฮอล E10, E20 และ E85 เปนเชื้อเพลิง
Performance Test of EFI Engine Run on E10, E20 and E85 Fuel
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บทคัดยอ
บทความนี้มีวัต ถุประสงคเพื่ อเปรี ยบเทีย บสมรรถนะของเครื่องยนตเบนซินจุดระเบิด ดวยประกายไฟ เมื่ อใชน้ํ ามันเชื้ อเพลิ ง แกส โซฮอล
91(E10) เปรียบเทียบกับน้ํามันเชื้อเพลิง E20 และ E85 เครื่องยนตที่ใชในการทดสอบ เปนเครื่องยนตเบนซินระบบหัวฉีด EFI4 สูบ ยี่หอ Nissan รุน
QG 15 DE ขนาด 1,497 ซีซี อัตราสวนการอัด 9.9:1 การทดสอบที่ความเร็วรอบตางๆ โดยใช Hydraulic Dynamo meter test เปนเครื่องวัด
สมรรถนะของเครื่องยนต จากการทดสอบพบวา ที่รอบเครื่องยนตเทากับ 4500 rpm น้ํามัน E10 ให แรงบิดสูงสุดและ กําลังเบรคสูงที่สุด เทากับ
65.8 N.m และ 31.01 kW ซึ่งสูงกวา E20 และ E85 เมื่อคิดเปนเปอรเซ็นตแลวมีคาสูงกวาเทากับ 7.5% และ 10.6% ตามลําดับ น้ํามันE10 มีอัตรา
การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจําเพาะเบรคต่ําที่สุดเทากับ 0.214 kg/kWh ซึ่งต่ํากวา E20 และ E85 เทากับ 10.9% และ 38.1% ตามลําดับ น้ํามัน E85 ให
ประสิทธิภาพทางความรอนสูงที่สดุ เทากับ 41.8% ซึ่งสูงกวา E20 และ E10 เทากับ 8.7% และ 2.9% ตามลําดับ
คําสําคัญ : สมรรถนะเครื่องยนต เชื้อเพลิง E85
1. วัตถุประสงคของการศึกษา
ประเทศไทยตองพึ่งพาการนําเขาพลังงานจากตางประเทศเปนหลักจากขอมูลในป 2554 มาพบวากวา 60 %ของความตองการพลังงานเชิง
พาณิชยขั้นตนมาจากการนําเขาโดยมีสัดสวนการนําเขาน้ํามันสูงถึง 80 % ของปริมาณการใชน้ํามันทั้งหมดภายในประเทศและยังมีแนวโนมจะสูงขึ้น
อีกเพราะไมสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตปโตรเลียมในประเทศไดทันกับความตองการใชงานการพัฒนาพลังงานทดแทนอยางจริงจังจะชวยลดการ
พึ่งพาและการนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิงและพลังงานชนิดอื่น[1]
การทดลองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทําการศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะของรถยนตขนาด 1500 cc ซึ่งไดมีใชกันอยางมากในปจจุบัน และใน
ปจจุบันไดมีการสนใจในการใชพลังงานทางเลือกมากขึ้น แตยังไมไดทําการทดลองกันอยางแพรหลายนัก
2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 การหาสมรรถนะเครื่องยนต [2,3]
2.1.1 แรงบิดของเครื่องยนต (Torque)
แรงบิดของเครื่องยนตคือแรงหมุนของเพลาขอเหวี่ยงภายในเครื่องยนต ซึ่งจะสงกําลังของเครื่องยนตไปขับเกียร เพลาและลอใหรถ
เคลื่อนที่ไปได ซึ่งในเครื่องยนตแตละรุนจะมีการออกแบบใหแรงบิดสูงสุดไมเทากัน และในอัตราความเร็วรอบที่แตกตางกันออกไปตามการใชงาน
T = FR

(1)

เมื่อ

T = แรงบิด (N.m)
F = แรงตามแนวเสนสัมผัส (N)
R = แขนของแรง (m)
2.1.2 กําลังเบรกของเครื่องยนต (Brake power)
กําลังเบรกคือคาที่บอกกําลังของเครื่องยนต คา BHP (Brake Horse Power) หมายถึง กําลังของเครื่องยนต ที่ถูกหักดวยแรงเสียด
ทานภายในถามีการนําคามาเขียนลงกราฟแสดงรอบเครื่องยนต จะเห็นไดวา แรงมาสูงสุดของเครื่องจะอยูในตําแหนงรอบเครื่องที่สูงกวา แรงบิดสูงสุด
W = 2πTn / 60

(2)

เมื่อ

WB = กําลังเบรก (kW)
T = แรงบิด (N.m)
n = ความเร็วรอบ (rpm)
2.1.3 อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงจําเพาะเบรก (Brake. specific. fuel. consumption, bsfc) หมายถึงปริมาณหรือมวลเชื้อเพลิงที่
ใชหมดไปตอแรงมาเบรกหรือกําลังเบรกที่ไดดังสมการ
เมื่อ
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bsfc =
× 3600
(3)
bsfc =อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงจําเพาะเบรก (kg/kWh)
mf = อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง (kg/s)

2.1.4 ประสิทธิภาพเชิงความรอนเบรค (Brake thermal efficiency)
ประสิทธิภาพเชิงความรอนเบรก เปนความสัมพันธระหวางกําลังงานที่เครื่องยนตสงออก กับ พลังงานที่เกิดขึ้นจากการสันดาปของ
น้ํามันเชื้อเพลิง ซึ่งพลังงานความรอนนี้ไมสามารถนําไปใชไดหมด เนื่องมาจากตองสูญเสียความรอนใหกับ ระบบระบายความรอน จากการคายไอเสีย
หรือเสียไปกับระบบหลอลื่น
eff =
× 100%
(4)
×

เมื่อ

eff = ประสิทธิภาพเชิงความรอนเบรค (%)
LHV = คาความรอนจําเพาะ (kJ/kg)

2.2 คุณสมบัติของน้ํามันเชื้อเพลิง เนื่องจากคาออกเทนนัมเบอร (RON) มีผลตอการน็อคของเครื่องยนตแกสโซลีน
ตารางที่ 1: แสดงคุณสมบัติน้ํามันเชื้อเพลิง [4]

น้ํามัน E10, E20 และ E85 มีคา RON เทากับ 95.6, 99.7 และ 106 ตามลําดับ ซึ่งมีคา RON สูงกวา เบนซิน 91
3. วัสดุ อุปกรณและวิธีการทดลอง
การดําเนินงานวิจัยนี้เปนการทดสอบสมรรถนะเครื่องยนตแกสโซลีนระบบหัวฉีดอิเล็คทรอนิคส EFI ยี่หอ นิสสัน รุน QG 15 DE 4 สูบ มา
ติดตั้งบนเครื่องทดสอบไฮดรอลิคสไดนาโมมิเตอรขนาด 120 kW
3.1 อุปกรณที่ใชทําการทดสอบ
3.1.1 เครื่องยนต (Engine) ซึ่งมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2: ขอมูลทางเทคนิคของเครื่องยนตที่ใชทดสอบ
Description
Engine
Cylinder
Borex Stroke
Size
Compression ratio

Specification
Nissan QG-15 DE
Inline 4 Cylinder
73.6 mm x 88.0 mm
1,497 CC.
9.9 : 1

3.1.2 ไดนาโมมิ เ ตอร (Dynamometer) เป น อุ ป กรณ ค วบคุ ม ความเร็ ว รอบและภาระของเครื่ อ งยนต ซึ่ ง ในการทดสอบนี้ ใ ช
Dynamometer แบบ Hydraulic ซึ่งอาศัยของเหลวในการสรางภาระ (Load) ใหกับเครื่องยนตดังแสดงในรูป

รูปที่ 1: ชุดทดสอบเครื่องยนตแบบไฮดรอลิคสไดนาโมมิเตอร
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3.2 การดําเนินการทดสอบ
การทดสอบจะกระทําโดยติดตั้งเครื่องยนตเขากับไดนาโมมิเตอรดังรูปที่ 1 โดยทําการทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต โดยใชเชื้อเพลิง
E10, E20 และ E85ตามลําดับ
ทํา การศึ ก ษาตั ว แปรที่ สนใจคือ แรงบิ ดของเครื่ อ งยนต กํา ลั ง เบรกเครื่ องยนต อั ต ราการสิ้ น เปลื อ งน้ํ า มั นเชี้ อ เพลิ ง จํา เพาะและ
ประสิทธิภาพทางความรอนซึ่งทดสอบที่รอบของเครื่องยนต 3000, 3500, 4000, 4500 และ 5000 รอบตอนาทีซึ่งมีการทดสอบดังนี้
การทดสอบสมรรถนะเครื่องยนตทําการเดินเครื่องใหอุณหภูมิของชิ้นสวนเครื่องยนตอุณหภูมิคงที่ที่อุณหภูมิทํางานแลวทําการปรับ
รอบเครื่องยนตใหไดตามตองการ แลวเพิ่มภาระโดยหมุนไฮดรอลิคสไดนาโมมิเตอรเพื่อเพิ่มแรงบิดจนไดคาแรงบิดสูงสุด ทําการบันทึกคาของแรงบิดที่
ไดจากหนาจอแสดงผลทดสอบที่ความเร็วรอบของเครื่องยนต 3000, 3500, 4000, 4500 และ 5000 รอบตอนาทีทําการบันทึกคาของแรงบิดที่ไดใน
แตละความเร็วรอบซึ่งคาที่ไดจากการบันทึกนําไปคํานวณหากําลังของเครื่องยนตโดยใชน้ํามันเชื้อเพลิงเปนน้ํามัน E10, E20 และ E85 ตามลําดับ
การทดสอบหาอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงโดยใชน้ํามันเติมที่หลอดแกวในเครื่องทดสอบปริมาตร 200 cc. ทําการเดินเครื่อง
จนน้ํามันเชื้อเพลิงหมดหลอดแกว แลวทําการบันทึกเวลาที่เครื่องยนตใชน้ํามันไปทั้งหมด โดยใชน้ํามันเชื้อเพลิงเปนน้ํามัน E10, E20 และE85
ตามลําดับซึ่งหลังจากทําการเปลี่ยนเชื้อเพลิงจะทําการเดินเครื่องยนตทิ้งไวเปนเวลาประมาณ 5 นาที เพื่อใหเชื้อเพลิงเดิมที่คางในระบบหมดไป แลวจึง
ทําการทดลอง และเก็บขอมูล
4. ผลการทดลองและวิจารณ
4.1 แรงบิดและกําลังเบรกของเครื่องยนต
การทดสอบเดินเครื่องยนตทําการเปรียบเทียบโดยใชน้ํามันเชื้อเพลิง E10, E20 และ E85

เครื่องยนตที่รอบ 4500 rpm ผลการทดสอบพบวาจะใหแรงบิดสูงสุด เมื่อใชนํ้ามัน E10, E20 และ E85 จะใหแรงบิดสูงสุด เทากับ 65.8
N.m, 61.2 N.m และ 59.5 N.m ตามลําดับ จากการทดสอบ E10 ใหแรงบิดมากกวา E20 และ E85 เนื่องจากมีคาความรอนจําเพาะ มากที่สุด

เครื่องยนตที่รอบ 4500 rpm ผลการทดสอบพบวา เมื่อใชน้ํามัน E10, E20 และ E85 จะใหกําลังเบรค เทากับ 31.01 kW, 28.84 kW และ
28.04 kW ตามลําดับจากการทดสอบ E10 ใหกําลังเบรคมากกวา E20 และ E85 เนื่องจาก มีคาความรอนจําเพาะ มากที่สุดเชนเดียวกัน

เครื่องยนตที่รอบ 4500 rpm ผลการทดสอบพบวา เมื่อใชน้ํามัน E10,E20 และ E85 จะมีอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงจําเพาะเบรก
(bsfc) เทากับ 0.214 kg/kWh, 0.237 kg/kWh และ 0.295 kg/kWh ตามลําดับจากการทดสอบ E85มีอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงจําเพาะ
เบรกมากกวา E10 และ E20เนื่องจาก มีคาความรอนจําเพาะ นอยที่สุด
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เครื่องยนตที่รอบ 4500 rpm ผลการทดสอบพบวา เมื่อใชน้ํามัน E10,E20 และ E85 จะใหประสิทธิภาพทางความรอน เทากับ 40.7%,
38.5% และ 41.8% ตามลําดับจากการทดสอบ E85 มีประสิทธิภาพทางความรอน มากกวา E10 และ E20 เนื่องจาก มีคาความรอนจําเพาะ
นอยที่สุด
5. สรุปผลการทดลอง
ผลการทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนตเปรียบเทียบ ระหวาง E10, E20 และ E85 จากการทดสอบพบวา E10 ให Maximum torque และ
Brake power สูงที่สุด เทากับ 65.8 N.m และ 31.01 kW ซึ่งสูงกวา E20 และ E85 เมื่อคิดเปนเปอรเซ็นตแลวมีคาสูงกวาเทากับ 7.5% และ 10.6%
ตามลําดับและมีอัตรา bsfcต่ําที่สุดเทากับ 0.214 kg/kWh ซึ่งต่ํากวา E20 และ E85 เทากับ 10.9% และ 38.1% ตามลําดับ เนื่องจากมีคาความรอน
จําเพาะมากที่สุด
E85 ให Thermal efficiency สูงที่สุดเทากับ 41.8% ซึ่งสูงกวา E20 และ E10 เทากับ 8.7% และ 2.9% ตามลําดับ ตามลําดับ เนื่องจากมี
คาความรอนจําเพาะนอยที่สุด
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บทคัดยอ
ตนจาก (Nypa fruticans) เปนพืชที่ใหเอทานอลตอไรสูง (1,037-2,496 ลิตรตอไร ) เมื่อเปรียบเทียบกับ พืชชนิดอื่น เชน มะพราว มั น
สําปะหลัง และออย โดยที่ตนจากใหปริมาณเอทานอลมากกวาออย (536-1,072 ลิตรตอไร) ถึงสองเทา ดังนั้นหากไดรับการพัฒนาการผลิตน้ําหวาน
จาก (Nipa sap) ที่เหมาะสมอาจใชเปนเชื้อเพลิงยามขาดแคลนไดเปนอยางดี งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเทคนิคการผลิตน้ําหวานจากสําหรับ
การผลิตเอทานอล โดยศึกษาตนจากจํานวน 2 สายพันธุ คือ จากผูและจากเมีย จากการทดลอง พบวา สายพันธุทั้งสองใหปริมาณน้ําหวานไมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญ (p>0.05) แตปริมาณน้ําหวานจากที่ไดเมื่อจํานวนวันตีงวงจากตางกัน ผลที่ไดพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05)
โดยจากผูใหปริมาณน้ําหวานจากที่จํานวนวันตีงวงจาก 0, 10, 15 และ 20 วัน เทากับ 0, 119.67, 552.33, 981.67 และ 991.33 มิลลิลิตรตอตน
ตามลําดับ และจากเมียใหปริมาณน้ําหวานจากที่จํานวนวันตีงวงจาก 0, 10, 15 และ 20 วัน เทากับ 0, 116.35, 550.65, 979.33 และ 992.00
มิลลิลิตรตอตน ตามลําดับ โดยจํานวนวันตีงวงจากที่ใหปริมาณน้ําหวานจากมากที่สุด คือ เวลา 20 วัน แตเมื่อเปรียบเทียบกันกับเวลา 15 วัน พบวาไม
มีตางกันทางสถิติ (p>0.05) ดังนั้นจึงเลือกจํานวนวันตีงวงจากที่เวลา 15 วัน เพื่อเปนการประหยัดเวลาในการผลิตน้ําหวานจากสําหรับใชในการผลิต
เอทานอลตอไป
คําสําคัญ: ตนจาก, น้ําหวานจาก, เอทานอล
1. ที่มาและความสําคัญ
ในอดีตผูอาศัยอยูชายฝงทะเลไดใชประโยชนของตนจากอยางกวางขวาง อาศัยใบจากทําฝาบาน มุงหลังคา มวนบุหรี่ ทําภาชนะชนิดตางๆ
เชน หมวก ภาชนะตักน้ํา ไมกวาด ฯลฯ นอกจากนี้ยังใชเปนอาหารไดแก ผล ยอดออน และน้ําหวานจากตนจากเพื่อใชทําน้ําตาล น้ําสมสายชู เอ
ทานอล เครื่องดื่ม เรียกไดวาเปนไมคูชีวิตของคนที่อาศัยบริเวณชายฝง ตอมาเมื่อสภาพสังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง ทรัพยากรประจําทองถิ่นก็ถูก
แทนที่ ดังนั้นการใชทรัพยากรอยางยั่งยืนในยุคที่พลังงานมีราคาสูงจึงมีความจําเปน ตนจากจึงเปนแหลงของพลังงานทางเลือกอีกทางหนึ่ง เพราะเปน
พืชใหน้ําตาลและสามารถหมักเปนเอทานอลไดดีมีประสิทธิภาพสูง ประกอบดวยพื้นที่ชายฝงของประเทศไทยมีความเหมาะสมกับพืชชนิดนี้อยูแลว
เพียงแตทุกฝายใหความสนใจอยางจริงจัง โดยทําการศึกษา หาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคการปลูก การใหปุย การจัดการกอนปาดน้ําหวาน และ
การจัดการไรจากและเทคนิคการผลิตเอทานอลที่มีประสิทธิภาพ เปนตน
ตนจากเปนพืชที่ใหเอทานอลตอไรสูง เมื่อเปรียบเทียบกับพืชอื่น เชน มะพราว มันสําปะหลัง และออย ดังนั้นหากไดรับการพัฒนาที่เหมาะสม
อาจใชเปนเชื้อเพลิงยามขาดแคลนไดดี โดยที่ 1 กานทะลายผล สามารถปาดเปนชิ้นเล็กๆ ใหน้ําหวานเฉลี่ยวันละ 0.7 ลิตร หรือคิดเปนผลผลิตน้ําตาล
ปบ 165 กก.ตอไรตอเดือน โดยมีการประเมินวาตนจากสามารถใหน้ําตาลไดถึง 20 ตันตอแฮกตาร หรือ 3,200 กิโลกรัมตอไรตอป และคิดเปนเอทา
นอล 90 บารเรล หรือ 14,300 ลิตรตอแฮกตาร หรือ 2,288 ลิตรตอไรตอป ซึ่งมากกวาออยถึงสองเทา (นพรัตน บํารุงรักษ, 2540) ดังนั้นการนํา
น้ําหวานจากมาผลิตผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่มดวยกระบวนการหมักจึงเปนเรื่องที่นาสนใจ โดยเฉพาะการผลิตเอทานอลเพื่อใชเปนพลังงานทดแทน อีก
ทั้งเปนการลดการนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิงจากตางประเทศ ทําใหประหยัดคาใชจายของประเทศและยังชวยลดมลภาวะสิ่งแวดลอมของโลกที่เปนปญหา
สําคัญของโลกอีกดวย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเทคนิคการผลิตน้ําหวานจากเพื่อใชสําหรับการผลิตเอทานอล
2.งานวิจัยที่เกี่ยวของ
น้ําหวานของจากมีน้ําตาลซูโครส (sucrose) ประมาณ 17 เปอรเซ็นต (Purseglove, 1972) ในขณะที่บางพื้นที่รายงานวา มีน้ําตาล 6-17
เปอรเซ็นต (FAO,1994) ขึ้นอยูกับพันธุจาก พื้นที่ปลูก น้ําในดิน ความเค็ม และปจจัยแวดลอมอื่นๆ นอกจากนี้ Burkill (1996) รายงานวาน้ําตาลจาก
454 ลิตร จะใหน้ําตาลปบ 52 กิโลกรัม และใน 1 ไร จะไดน้ําตาล 480 กิโลกรัมตอฤดูการผลิต สวนการเตรียมกานทะลายผลกอนปาด ผลการวิจัยของ
Tran Van Ba (1999) พบวาทะลายที่มีอายุมากกวา 3 เดือนแลวใชจํานวนวันกระตุน หรือ เคาะกานหลายวันจะใหน้ําหวานมากกวาทะลายที่มีอายุ
นอยและเคาะดวยจํานวนวันที่นอยกวา การศึกษาที่อําเภอปากพนังยังพบวา มีความสัมพันธกันระหวางวิธีการเคาะกานและอัตราการไหลของน้ําหวาน
รวมทั้งความชื้นในดิน และพบวาน้ําหวาน 100 ลิตรใหน้ําตาล 20.83 กิโลกรัม (Bamroongrugsa et.al, 2004)
Matsui และคณะ (2011) ไดทําการศึกษาในพื้นที่ปลูกตนจากที่ ตําบลขนาบนาก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวาในพื้นที่ 1
ไร ใชกานผลเพื่อปาดเอาน้ําหวาน จํานวนเพียง 60 กาน จากกานทั้งหมด 2,000 กาน และ ในพื้นที่ตนจาก 5 แปลง ไดทําการสุม กานผลที่ปาดเอา
น้ําหวานมา 32 กาน เพื่อตรวจหาปริมาตรน้ําหวาน ปริมาณน้ําตาล และ ระยะเวลาทั้งหมดในการปาดแตละกาน พบวาปริมาณน้ําตาล ที่วัดจาก
น้ําหวาน 679 ตัวอยาง มีปริมาณสม่ําเสมอคือ เฉลี่ย 20.1 เปอรเซ็นต (น้ําหวาน 100 ลิตร ไดน้ําตาล 20.1 กิโลกรัม) ปริมาตรน้ําหวานเฉลี่ยแตละวัน
(คือใชเวลา 30 วัน) จากการปาดแตละกานคือ 589 มิลลิลิตร อาจกลาวไดวา เมื่อนําขอมูลมาวิเคราะห ตนจากจะสามารถผลิตเอทานอลได 4,011
ลิตร ตอพื้นที่ 1 แฮกตาร (6.25 ไร) ซึ่งสูงใกลเคียงกับออย สําหรับระยะเวลาปาดน้ําหวานและปริมาตรน้ําหวานแตละวันมีความผันแปร ตามสภาพ
ของกานและสภาพแปลง อนึ่งเมื่อศึกษาสวนประกอบทางเคมีของสวนตางๆในตนจาก พบวาคาเฉลี่ยทุกสวนมี เซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสในชวง 28.945.6 เปอรเซ็นต และ 21.8- 26.4 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ในแตละสวนของพืชจะมีความเดนตางกัน และสามารถใชประโยชนเปนแหลงของลิกโน
เซลลูโลส สําหรับเปนเชื้อเพลิงและสารเคมีไดดี (Tamunaidu and Saka, 2011)
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Tamunaidu และ Saka (2013) ศึกษาศักยภาพน้ําตาลจากตนจาก (Nipa sap) เพื่อใชเปนวัตถุดิบสําหรับการผลิตเอทานอล จากการศึกษา
พบวา ตนจากที่ทําการทดลองมีศักยภาพในการผลิตน้ําตาลประมาณ 0.4 ถึง 1.2 ลิตรตอตน โดยมีองคประกอบของน้ําตาลทั้งหมด 159 ถึง 214 กรัม
ตอกิโลกรัม สวนใหญเปนน้ําตาลซูโครส กลูโคส และฟรุกโตส นอกจากนี้ยังมีแรธาตุโซเดียม โพแทสเซียม และแคลเซียม รวมกันประมาณ 5 กรัมตอ
กิโลกรัม เมื่อนําน้ําตาลจากไปผลิตเอทานอลโดยเชื้อยีสต Saccharomyces cerevisiae สามารถผลิตเอทานอลไดภายใน 30 ถึง 48 ชั่วโมง ในสภาวะ
ที่ไมมีและมีการเติมสารอาหารเพิ่ม พบวา สามารถผลิตเอทานอลได 96.9 และ 95.5 เปอรเซ็นต ตามลําดับ
3.วิธีการทดลอง
3.1. ศึกษาเทคนิคการผลิตน้ําหวานจาก
สํารวจพื้นที่ผลิตน้ําตาลจาก ณ บริเวณพื้นที่ปลูกตนจาก ชุมชนในบาง อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อใชในการศึกษาสําหรับการ
ผลิตเอทานอล เมื่อไดพื้นที่ที่ผลิตน้ําหวานจากแลว ทําการศึกษาเทคนิคการผลิตน้ําหวานจาก ไดแก สายพันธุ การตีงวงจาก การปาดงวงจาก เวลาใน
การปาด โดยเลือกทะลายจากหรือกอจากที่สมบูรณ โดยดูจากความหนาแนนของกอจากตอพื้นที่ปลูก ซึ่งในการทดลองนี้มีจํานวน 50 กอตอไร เมื่อ
เลือกกอที่สมบูรณแลว ขั้นตอนตอไปคือ การเตรียมกานทะลายผลกอนปาดโดยจะเลือกทะลายที่มีอายุมากกวา 3 เดือน (รูปที่ 1) จํานวน 3 ทะลายตอ
สายพันธุ แลวศึกษาจํานวนวันสําหรับตีงวงจากหรือเคาะกานชอผล (กระตุนน้ําหวาน) ที่เวลา 0, 10, 15 และ 20 วัน โดยทําการเคาะจํานวน 20 ครั้ง
แลวใชเทาเขยาอีก 5 ครั้ง ทําทุกวัน ๆ ละ 1 ครั้งในชวงเวลา 16.00 น. – 17.00 น. (รูปที่ 2) หลังจากตีงวงจากหรือเคาะกานชอผลครบตามจํานวนวัน
แลว ก็ตัดทะลายหรือผลทิ้งเหลือแตกานทะลาย หรืองวงจากเทานั้น โดยการตัดกานทะลายเปนชิ้นแวนบางๆ หนาเพียง 1-2 มิลลิเมตร โดยใชมีดพราปาด 2-3
ครั้ง ดึงเขาหาตัวซึ่งจะปาดในเวลา 17.00 น. และเก็บน้ําหวานเวลา 06.00 น. ซึ่งตอนกลางคืนน้ําหวานจากมีอัตราการไหลดีกวาตอนกลางวัน โดยที่ 1 กาน จะ
ปาดหมดในเวลา 1-3 เดือน หรือขึ้นอยูกับความยาวของกานทะลาย แลวเอากระปองพลาสติกใสเกล็ดไมเคี่ยม 2-3 เกล็ดรองรับน้ําหวาน (เพื่อปองกันการเนา
เสีย) นําไปแขวนรับน้ําหวานที่งวงจาก (รูปที่ 3) น้ําหวานที่รับไดในกระปองนําไปเก็บในภาชนะที่ปดฝา ระหวางขนสงน้ําหวานจากไปยังหองปฏิบัติการ
เก็บโดยแชในน้ําแข็ง และเก็บไวที่ 4 องศาเซลเซียส ในหองปฏิบัติการเพื่อใชศึกษาในการผลิตเอทานอลตอไป

รูปที่ 1 ทะลายจากที่มีอายุมากกวา 3 เดือน

(ก)

(ข)

(ค)

รูปที่ 2 การตีงวงจาก (ก) การตัดทะลายทิ้ง (ข) และ การปาดน้ําหวานจาก (ค)
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(ก)

(ข)
รูปที่ 3 ภาชนะรองรับน้ําหวานจาก (ก) และน้ําหวานจาก (ข)

4. ผลการทดลองและวิจารณ
4.1. การสํารวจพื้นที่การผลิตน้ําหวานจาก
จากการสํารวจพื้นที่ผลิตน้ําหวานจาก ณ บริเวณพื้นที่ปลูกตนจากชุมชนในบาง อําเภอเมือง จังหวัด สุราษฎรธานี พบวา ณ บานเลขที่
63 หมูที่ 1 ตําบลบางไทร อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ไดผลิตน้ําหวานจาก โดยทําการผลิตน้ําหวานจากวันละ 15 ลิตรตอกานชอผล 25 กาน
เฉลี่ยไดน้ําหวานจากประมาณ 0.6 ลิตรตอตน ซึ่งใกลเคียงกับการทดลองของนพรัตน บํารุงรักษ (2540) โดยที่ 1 กานทะลายผล สามารถปาดเปนชิ้น
เล็กๆ ใหน้ําหวานเฉลี่ย 0.7 ลิตรตอตน การเตรียมกานทะลายผลกอนปาด โดยจะเลือกทะลายที่มีอายุมากกวา 3 เดือน แลวศึกษาจํานวนวันสําหรับตี
งวงจากหรือเคาะกานชอผล (กระตุนน้ําหวาน)
โดยพื้นที่ที่ศึกษาไดผลิตน้ําหวานจาก โดยทําการผลิตน้ําหวานจากวันละ 15 ลิตรตอกานชอผล 25 กาน ซึ่งมีพื้นที่ปลูกตนจากทั้งหมด 3 ไร จะ
ปาดน้ําหวานไดตลอดป และในการผลิตน้ําหวานจากนั้นนิยมปาดกานชอผล (infructescence) มากกวาใชกานชอดอก (inflorescence) เพราะกานดอกมักให
น้ําหวานนอยกวา เหมือนกับการผลิตน้ําหวานจากที่อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช (นพรัตน บํารุงรักษ, 2544) จากการศึกษาเทคนิคการผลิต
น้ําหวานจาก โดยเลือกทะลายจากหรือกอจากที่สมบูรณ โดยดูจากความหนาแนนของกอจากตอพื้นที่ปลูก ซึ่งในการทดลองนี้มีจํานวน 50 กอตอไร
โดยความหนาแนนของกอจากที่ศึกษาในครั้งนี้มีปริมาณนอยกวาความหนาแนนของกอจากในปาจากเพื่อทําน้ําตาลที่ประเทศฟลิปปนสใชความหนาแนน 62
กอตอไร และมาเลเซียใชความหนาแนน 116 กอตอไร แตมากกวาที่อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ใชความหนาแนน 42 กอตอไร (นพรัตน บํารุงรักษ,
2544) ซึ่งโดยทั่วไปแลวความหนาแนนของกอจากตอการผลิตน้ําหวานจาก คือ 42-116 กอตอไร ดังนั้นความหนาแนนของกอจากตอไรที่ศึกษาในครั้งนี้มีความ
เหมาะสมต อการผลิตน้ําหวานจาก นอกจากนี้การให ปริมาณน้ําหวานจากยังขึ้นอยูกั บพื้นที่ ปลูก ความชื้นในดิน ความเค็มของดิน และปจจัยแวดลอมอื่นๆ
(นพรัตน บํารุงรักษ, 2544)
4.2. ศึกษาเทคนิคการผลิตน้ําหวานจาก
จากการทดลองไดศึกษาตนจากจํานวน 2 สายพันธุ คือ จากผูและจากเมีย (รูปที่ 4) และมีคุณลักษณะของตนจากทั้งสองสายพันธุดังแสดง
ในตารางที่ 3

(ก)

(ข)
รูปที่ 4 ลักษณะของจากผู (ก) และจากเมีย (ข)
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ตารางที่ 3 คุณลักษณะของตนจากทั้งสองสายพันธุ
คุณลักษณะ
สายพันธุตนจาก
จากผู
จากเมีย
ความสูงของทางจาก
10-12 เมตร
5-7 เมตร
ขนาดของกอ
ใหญ
เล็ก
ระยะหางระหวางใบ
ใบหาง
ใบติดกัน
ความยาวของกานชอผล 90-120 เซนติเมตร 40-70 เซนติเมตร
ขนาดของทางจาก
ใหญ
เล็ก
ซึ่งจากการทดลอง พบวา สายพันธุทั้งสองใหปริมาณน้ําหวานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p>0.05) (ตารางที่ 4) แตปริมาณน้ําหวานจากที่
ไดเมื่อจํานวนวันตีงวงจากตางกัน ผลที่ไดพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) โดยจากผูใหปริมาณน้ําหวานจากที่จํานวนวันตีงวงจาก
0, 10, 15 และ 20 วัน เทากับ 0, 119.67, 552.33, 981.67 และ 991.33 มิลลิลิตรตอตน ตามลําดับ และจากเมียใหปริมาณน้ําหวานจากที่จํานวนวัน
ตีงวงจาก 0, 10, 15 และ 20 วัน เทากับ 0, 116.35, 550.65, 979.33 และ 992.00 มิลลิลิตรตอตน ตามลําดับ โดยจํานวนวันตีงวงจากที่ใหปริมาณ
น้ําหวานจากมากที่สุด คือ เวลา 20 วัน แตเมื่อเปรียบเทียบกันกับเวลา 15 วัน พบวาไมมีตางกันทางสถิติ (p>0.05) ดังนั้นจึงเลือกจํานวนวันตีงวงจาก
ที่เวลา 15 วัน เพื่อเปนการประหยัดเวลาในการผลิตน้ําหวานจาก
ตารางที่ 4 ปริมาณน้ําหวานจากที่จํานวนวันตีงวงจากตางกันของจากทั้งสองสายพันธุ
จํานวนวันที่ตีงวงจาก
ปริมาณน้ําหวานจาก (มิลลิลิตรตอตน)
จากผู
จากเมีย
0
0
0
5
119.67 ± 4.51a
116.35 ± 7.09a
10
552.33 ± 13.58b
550.65 ± 18.50b
c
15
981.67 ± 12.58
979.33 ± 19.01c
c
20
991.33 ± 9.87
992.00 ± 10.58c
หมายเหตุ: ตัวอักษรที่ตางกันในคอลัมนเดียวกันหมายถึง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
5. สรุปผลการทดลอง
สายพันธุทั้งสองใหปริมาณน้ําหวานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p>0.05) จํานวนวันตีงวงจากที่เหมาะสมคือ เวลา 15 วันใหปริมาณ
น้ําหวานจาก เทากับ 0.98 ลิตรตอตน และมีปริมาณน้ําตาลทั้งหมด 15 Brix โดยจะเลือกศึกษาสายพันธุจากผู เนื่องจากมีกานชอผลที่ยาวกวาทําใหสามารถผลิต
น้ําหวานไดมากกวาสายพันธุจากเมีย
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การผลิตน้ําสมควันไมจากการเผาถานไม 3 ชนิดดวยถัง 200 ลิตร
The producing wood vinegar from three charcoals with 200-litre-tank

O-CF13

เพชรรัตน ใจบุญ
สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 47000
โทร 0-4297-0030 โทรสาร 0-4297-0029 E-mail: pjaiboon6@yahoo.com
บทคัดยอ
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาสมบัติของน้ําสมควันไมที่ไดจากการเผาไมมะขาม ไมกระถินณรงคและไมยูคาลิปตัสดวยถัง 200 ลิตร ความชื้นเริ่มตน
ของไมมีคาระหวาง 17-28 รอยละมาตรฐานแหง (%d.b.) นําไมปริมาณ 90% ของปริมาตรถังมาเผาโดยใชเวลาในการเผา 8 ชั่วโมง ปริมาณน้ําสมควัน
ไมที่ไดจากการเผาไม 350 - 500 mL นํามาใสขวดพลาสติกผสมผงถาน 5% ของปริมาณน้ําสมควันไมทั้งหมด นาน 45 วัน จากนั้นนํามาผาน
กระบวนการกรอง 2 แบบคือ การกรองผานชุดกรองที่สรางขึ้น และการกรองผานเครื่องกรอง Vacuum bacteria filter โดยสมบัติที่ทําการศึกษาคือ
คา pH และความถวงจําเพาะ โดยทําการเปรียบเทียบกับน้ําสมควันไมอางอิงจากทองตลาด ผลการทดลองพบวา คา pH น้ําสมควันไมอางอิงมีคา
เทากับ 3.9 ซึ่งเทากับน้ําสมควันไมที่ไดจากไมกระถินณรงค สวนน้ําสมควันไมที่ไดจากเงื่อนไขอื่นมีคาระหวาง 3.8-5.1 โดยน้ําสมควันไมที่ผานการ
กรองมีคา pH สูงกวาน้ําสมควันไมที่ไมผานการกรอง สําหรับคาความถวงจําเพาะของน้ําสมควันไมทุกเงื่อนไขการทดลองมีคาระหวาง 0.98-1.01
คําสําคัญ: การเผาถาน; กรด-เบส; ความถวงจําเพาะ; น้ําสมควันไม
1 ที่มาและความสําคัญ
น้ําสมควันไมเปนผลพลอยไดจากการเผาถาน มีประโยชนในหลายๆ ดาน ไดแก การนําไปใชทางการเกษตร ครัวเรือน และอุตสาหกรรม เปน
ตน การใชประโยชนทางการเกษตร เชน ใชเปนสารกําจัดศัตรูพืช กําจัดจุลินทรียที่ทําลายพืช ดานครัวเรือน เชน ปองกันปลวก มดและแมลงตางๆ
รักษาแผลสด แผลน้ํารอนลวก สวนในดานอุตสาหกรรม ไดแก การผลิตสารดับกลิ่นตัว และ ใชเปนยารักษาโรคผิวหนัง น้ําสมควันไมมสี วนประกอบ
เชน กรดอะซิติก เปนสารถลุงออกฤทธิ์ฆาเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย และไวรัส สารประกอบฟนอล เปนสารกลุมควบคุมการเจริญเติบโตของพืชเปนสารฆา
แมลงใชลางแผล ผลิตเปนยากลุม แอสไพริน ฟอรมาลดีไฮด เปนสารกลุมออกฤทธิ์ฆาเชื้อโรคและแมลงศัตรูพืช เปนตน กลุมสารเหลานี้มสี ภาพเปนกรด
สูงกอนนําไปใชจึงมีการเจือจางใหเกิดสภาวะที่เหมาะสมซึ่งทั้งหมดนี้ทําใหลดตนทุนทางการเกษตร และไมทําลายสภาพแวดลอม น้ําสมควันไมสามารถ
ผลิตจากไมทุกชนิด ไดแกไมเนื้อออน และไมเนื้อแข็ง ตัวอยางของไมเนื้อแข็งเชน ไมแดง ไมเต็ง ไมมะคา ไมประดู ไมตะเคียนและไมมะขาม เปนตน
สวนตัวอยางไมเนื้อออนเชน ไมสัก ไมยาง ไมกระถินณรงค และไมยูคาลิปตัส เปนตน สําหรับไมที่นํามาใชในการศึกษาครั้งนี้มี 3 ชนิด ไดแก ไมมะขาม
ไมกระถินณรงค และไมยูคาลิปตัส ไมมะขามเปนไมยืนตน เนื้อแข็ง ลําตนมีขนาดกลางจนถึงขนาดใหญแตกกิ่งกานสาขาตรงสวนยอดของตน ลําตนมี
ความแข็งแรงและมีความสูงประมาณ 18 m เปลือกมีสนี ้ําตาลออน และแตกสะเก็ดเปนรองเล็กๆ [1] ไมยูคาลิปตัสเปนไมเนื้อออน ลําตนมีขนาดกลาง
ถึงขนาดใหญ มีความสูง 24-26 m และอาจสูงถึง 50 m เสนผานศูนยกลางของลําตนประมาณ 1-2 m [2] ไมกระถินณรงค เปนไมเนื้อออน โตเร็ว ใช
เปนพืชนํารองในการปลูกปาในพื้นดินเสื่อมโทรมไดดีและใชเปนไมฟนเชื้อเพลิง [3] จากขอดีของน้ําสมควันไมและขอจํากัดดานขอมูลของอุณหภูมิและ
ระยะเวลาสําหรับการเก็บน้ําสมควันไม ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงทําการศึกษาน้ําสมควันไมที่ผลิตจากไม 3 ชนิด ซึ่งไมทั้ง 3 ชนิดมีปริมาณมากในทองถิ่น
2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
กลาณรงค และคณะ [4] ไดทําการศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของน้ําสมควันไมจากไผ ไมยูคาลิปตัส และไมมะขาม ซึ่งสมบัติ
ทางกายภาพที่ทําการศึกษา คือ สี กลิ่นและความถวงจําเพาะ สําหรับสมบัติทางเคมี คือ ความเปนกรด เบส สวนประกอบทางเคมี และปริมาณโลหะ
หนัก ผลการศึกษา พบวา น้ําสมควันไมจากวัตถุดิบทั้งสามชนิดมีลักษณะเปนของเหลวใสสีเหลืองปนน้ําตาล มีกลิ่นควันไม มีคาความถวงจําเพาะ
1.005–1.013 g/L มีสมบัติเปนกรด (pH เทากับ 2.50-4.12) และสวนประกอบหลักเปนกรดอะซิติก ฟนอล และสารประกอบอัลดีไฮด ผลวิเคราะห
โลหะ 2 ชนิดคือ เหล็ก และตะกั่ว พบวาน้ําสมควันไมจากวัตถุดิบทั้ง 3 ชนิดมีปริมาณเหล็ก 0.09 – 3.14 ppm และพบปริมาณเหล็ก 0.11-0.19
ppm ในน้ําสมควันไมที่ผานกระบวนการกลั่น โดยน้ําสมควันไมกรองจากไมมะขามมีปริมาณเหล็กสูง (3.14 ± 0.19 ppm) และพบปริมาณเหล็กสูงสุด
(0.19 ± 0.05 ppm) ในน้ําสมควันไมที่กลัน่ จากไมไผ แตตรวจไมพบตะกั่วในน้ําสมควันไมทั้งสามชนิดที่ผานกระบวนการกรองและการกลั่น
ปาริชาติ [5] ไดทําการศึกษาสมบัติของถานและน้ําสมควันไมที่ไดจากกระบวนการเผาถานเศษกิ่งไม โดยใชเตาถานไทย อิวาเตะ โดยวิเคราะห
ปริมาณความชื้น คารบอน ขี้เถา และสารระเหยของถานที่ได สวนน้ําสมควันไม ไดทําการวิเคราะหความเปนกรด-เบส คาความถวงจําเพาะ และ
องคประกอบทางเคมีในน้ําสมควันไม ผลการศึกษา พบวา ถานที่ไดจากกระบวนการคารบอไนเซชันอยูในเกณฑมาตรฐานถานหุงตม และน้ําสมควันไม
ที่ มี ค า ความ เป น กรด 2.60-2.63 มี ค า ความ ถ ว งจํ า เพาะ 1.014 และองค ป ระกอบทางเคมี ที่ พ บมากที่ สุ ด ในน้ํ า ส ม ควั น ไม คื อ
กรดอะซิติก
นิคม และอัจฉริยะ [6] ไดทําการศึกษาสมบัติของน้ําสมควันไมที่ไดจากการผาถานจากไผ กระถินดอย เมเปลหอม และจันทรหอม โดยใช
เตาเผาถานไทย อิวาเตะ ผลการศึกษา พบวา การผลิตถานไม 1 ครั้ง (ใสไมเต็มเตาประมาณ 12 ลูกบาศกเมตร) ใชเวลาทั้งหมดประมาณ 10 วันโดย
การเผาถา นไมต างชนิ ดกั นซึ่ งปริม าณความชื้น ในเนื้ อไมต างกัน จะไดป ริม าณและสมบั ติของน้ํา สม ควั นไมต างกัน โดยน้ํา สม ควั นไมที่ ได มีค วาม
ถวงจําเพาะอยูระหวาง 1.006-1.016 คา pH อยูระหวาง 2.72-4.68 มีสีน้ําตาลใสถึงสีน้ําตาลเขม แตมีความใสและกลิ่นควันเหมือนกัน น้ําสมควันไมที่
ไดจากไมไผมีสีแดงตางจากไมซึ่งแตกตางจากไมชนิดอื่นอยางเดนชัดน้ําสมควันไมไผมีสมบัติอยูในเกณฑมาตรฐานของน้ําสมควันไมของประเทศญี่ปุน
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จากการรวบรวมผลงานวิจัยที่ผานมา พบวา มีการศึกษาการผลิตน้ําสมควันไมจากเตาเผา 200 ลิตร ไมมากนัก ดังนั้นงานวิจัยฉบับนี้จึง
มุงเนนในการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสําหรับการผลิตน้ําสมควันไมจากเตาเผา 200 ลิตร
3 วัสดุ อุปกรณและวิธีการทดลอง
3.1) การเผาถานไม มีขั้นตอนดังนี้
1.คัดเลือก ไมกระถินณรงค ไมมะขามและไมยูคาลิปตัสสด ขนาดตางๆ แยกไวเปนกองตามประเภท และสุมตัวอยางไปเก็บความชื้นโดย
นําไปอบที่อุณหภูมิ 103 ºC ในตูอบลมรอน 72 ชั่วโมง
2.นําไมทั้ง 3 ชนิดไปผึ่งแดด 3-4 สัปดาห เพื่อลดความชื้นของไม จากนั้นสุมตัวอยางไมทั้ง 3 ชนิดมาหาความชื้นของไมเหมือนกรณีไมสด
3.นําไมกระถินณรงค ไมมะขามและไมยูคาลิปตัสที่ผึ่งแดดไวนํามาชั่งน้ําหนักและทําการบันทึกคา แลวนําไปบรรจุใสเตาถัง 200 ลิตรใน
แนวนอนตามความยาวของถัง จนมีปริมาณ 90% ของเตา
4.นําไมแตละชนิด ที่แหงวางในห องเผาไหมบริ เวณหนาเตาแล วจุดไฟ เมื่อไฟติดความรอนจะกระจายเขา สูตัวเตาไปสูใ นตัวเตาเพื่อไล
อากาศเย็นและความชื้นที่อยูในเตาและเนื้อไม เริ่มจับเวลาในการทดลอง
5.เผาไปอีกระยะหนึ่งควันสีขาวจะเริ่มบางลงและเปลี่ยนเปนสีเทา แสดงวาไมในเตาเกิดการลุกติดไฟเรียบรอยแลวจึงหยุดใหเชื้อเพลิงหนา
เตา โดยการวัดคาอุณหภูมิ 3 ตําแหนงดวยกันคือ
5.1 อุณหภูมิหนาเตา คือ บริเวณหนาเตา (T1)
5.2 อุณหภูมิกลางเตา คือ บริเวณดานกลางเตา 20 cm (T2)
5.3 อุณหภูมิหลังเตา คือ บริเวณดานหลังเตา 20 cm (T3)
6. หลังจากหยุดปอนเชื้อเพลิงหนาเตา รอจนสีของควันไมที่ปากปลองเปนสีขาวอมเหลืองและมีกลิ่นฉุน ชวงนี้ยังบันทึกคาอุณหภูมิและจับ
เวลาตอไปโดยหรี่ไฟหนาเตาลง แลวเริ่มทําการเก็บน้ําสมควันไม
7. การเก็บน้ําสมควันไม ทําไดโดยใชไผทะลวงปลองขนาดเสนผานศูนยกลาง 4 นิ้ว ยาว 4.0 m ตอเขากับทอใยหินขนาด 4 นิ้ว เอียงมุม
45 ºC กับปากทอใยหินดานบนแลวใชผาชุบน้ําพันรอบรอยตอระหวางทอใยหินกับไมไผ ทําการเจาะรูกวาง 1 cm ยาวประมาณ 7 cm ตามแนวขวาง
ของทอไมไผหางจากปลายปลองทอไมไผที่ตอเขากับทอใยหินขึ้นไป 30 cm ใชขวดน้ําพลาสติกตัดปลายขวดดานบนออกเพื่อนํามาทําภาชนะรองรับ
น้ําสมควันไม
8. สังเกตควันเปลี่ยนเปนสีฟาจึงเปดหนาเตาเพื่อใหอากาศรอนเขาไปไลสารตกคางในถานออก โดยการเปดหนาเตาครึ่งหนึ่ง เมื่อควันมีสี
ฟาใสๆ จึงปดหนาเตาและปลองควันใหสนิทดวยดินเหนียว ทิ้งใหเตาเย็นเปนเวลา 8 ชั่วโมง จึงเปดเอาถานออก ทําการปดหนาเตาและหยุดบันทึกคา
อุณหภูมิทุกๆ จุดและหยุดจับเวลา
9. ทําการทดลองซ้ําแตละขั้นตอนอีกครั้ง โดยเปลี่ยนชนิดของไม
10. นําน้ําสมควันไมที่ไดจากการเผาถานไมแตละชนิดไปวิเคราะหสมบัติตอไป
3.2 การหาสมบัติน้ําสมควันไม มีดังนี้
3.2.1 การวัดความเปนกรด- เบส
เทน้ําสมควันไมที่ตองการทดสอบปริมาณ 50 ml ลงในบิกเกอร ขนาด 50 ml นํา pH meter มาจุมลงในน้ําสมควันไม แชไว
จนกวาคาตัวเลขหยุดนิ่ง ทําการบันทึกผล และทําซ้ําอีก 3 ครั้ง
3.2.2 การวัดคาความถวงจําเพาะ วิธีการทดสอบ มีดังนี้
ชั่ง Pycnometer เปลา บันทึกผล เทน้ําสมควันไมลงใน Pycnometer ใหเต็มนําไปชั่งน้ําหนัก บันทึกผล น้ําหนักของน้ําสมควันไม
มาจากน้ําหนักรวมลบน้ําหนักของ Pycnometer เปลา นําคาที่ไดไปคํานวณความหนาแนนตามสมการที่ (1) จากนั้นนําไปคํานวณหาความถวงจําเพาะ
จากสมการ (2) ทําการทดลองซ้ํากับตัวอยางอื่นตอไป

ความหนาแน นของสาร 

ความถวงจําเพาะ 

น้ําหนักของ สาร (g)
ปริมาตรของ สาร (ml )

ความหนาแนนของสาร (g/ml )
ความหนาแนนของน้ํา (g/ml)

(1)

(2)

4 ผลการทดลองและวิจารณ
รูปที่ 1-3 แสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิของการเผาไมยูคาลิปตัส กระถินณรงค และไมมะขามบริเวณ หนาเตา กลางเตา และทายเตา
กับระยะเวลาในการเผาดวยถัง 200 ลิตร ซึ่งไมแตละชนิดมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 – 5 cm ยาว 35 cm
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อุณหภูมิเตา (C)
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เวลาที่ใชในการเผา (h)
รูปที่ 1 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิของการเผาไมยูคาลิปตัสบริเวณ หนาเตา กลางเตา และทายเตา กับระยะเวลาในการเผา
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เวลาที่ใชในการเผา (h)
รูปที่ 2 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิการเผาไมกระถินณรงคบริเวณ หนาเตา กลางเตา และทายเตา กับระยะเวลาในการเผา
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เวลาที่ใชในการเผา (h)
รูปที่ 3 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิการเผาไมมะขามบริเวณ หนาเตา กลางเตา และทายเตา กับระยะเวลาในการเผา
จากรูปที่ 1, 2 และ 3 แสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมบิ ริเวณหนาเตา กลางเตา และทายเตาของการเผาไม 3 ชนิด ไดแก ไมยูคาลิปตัส
ไมกระถินณรงค และไมมะขามกับระยะเวลาในการเผา อุณหภูมิเตาเริ่มตนอยูในชวง 50-70 °C เมื่อระยะเวลาในการเผาเพิ่มขึ้น อุณหภูมิมีคาสูงขึ้นจน
มีคาสูงสุดที่เวลาประมาณ 8 ชั่วโมง จากนัน้ อุณหภูมิมีคาลดลง โดยอุณหภูมิหนาเตามีคามากกวา อุณหภูมิกลางเตา และทายเตาตามลําดับ ชวงเวลาที่
เก็บน้ําสมควันไม 3 – 8 ชั่วโมงหลังจากนัน้ ไมกลายเปนถาน ทําใหไมมนี ้ําสมควันไม ปดหนาเตาอุณหภูมิเตาจึงมีคาลดลงจนเทากับอุณหภูมิแวดลอม
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เวลาที่ใชในการเผา (h)
รูปที่ 4 การเปรียบเทียบอุณหภูมิ หนาเตา ของไมยูคาลิปตัส ไมกระถินณรงค ไมมะขาม กับระยะเวลาในการเผา
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รูปที่ 5 การเปรียบเทียบอุณหภูมิ กลางเตา ของไมยูคาลิปตัส ไมกระถินณรงค ไมมะขาม กับระยะเวลาในการเผา
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อุณหภูมิทายเตา (°C)
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รูปที่ 6 การเปรียบเทียบอุณหภูมิ ทายเตา ของไมยูคาลิปตัส ไมกระถินณรงค ไมมะขาม กับระยะเวลาในการเผา
รูปที่ 4, 5 และ 6 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิหนาเตา กลางเตา และทายเตา ของการเผาไมยูคาลิปตัส ไมกระถินณรงค และไมมะขาม
กับระยะเวลาในการเผา พบวาอุณหภูมิบริเวณหนาเตา กลางเตา และทายเตาของไมมะขามมีคาสูงสุด ในขณะที่อุณหภูมิของเตาทั้งสามบริเวณของไม
กระถินณรงคและไมยูคาลิปตัสมีคาที่ใกลเคียงกัน โดยสังเกตเห็นไดชัดในชวงเวลาที่เก็บน้ําสมควันไม เนื่องจากไมมะขามเปนไมเนื้อแข็งมีคาความรอน
สูงทําใหอุณหภูมิ จากการเผาไมชนิดนี้มีคาสูง
ตารางที่ 1 คา pH เฉลี่ยของน้ําสมควันไมที่ไดจากไมยูคาลิปตัส ไมกระถินณรงค และไมมะขาม
คา pH เฉลี่ยของน้ําสมควันไม
น้ําสมควันไมดิบ
น้ําสมควันไมดิบผสมผงถาน
น้ําสมควันไมดิบผสมผงถานผานเครื่อง
ชนิดไม
ผานชุดเครื่องกรองอยางงาย
กรอง Vacuum bacteria filter
ไมยูคาลิปตัส
4.32 ± 0.01
4.08 ± 0.02
3.83 ± 0.01
ไมกระถินณรงค
3.86 ± 0.01
5.07 ± 0.02
4.63 ± 0.01
ไมมะขาม
4.51 ± 0.0
4.46 ± 0.04
4.34 ± 0.01
น้ําสมควันไมดิบจากตลาด
3.94 ± 0.01
3.93 ± 0.03
3.93 ± 0.01
ตารางที่ 1 แสดงคาความเปนกรด-เบส (pH) ของน้ําสมควันไมดิบ น้ําสมควันไมดิบผสมผงถานผานชุดกรองอยางงาย และน้ําสมควันไมดิบ
ผสมผงถานผานเครื่องกรอง Vacuum bacteria filter พบวา น้ําสมควันไมดิบที่ไดทั้งหมดมีคา pH เฉลี่ยระหวาง 3.86 - 4.51 สวนน้ําสมควันไมดิบที่
ผสมผงถานผานเครื่องกรองอยางงายมีคา pH เฉลี่ย 3.93 - 5.07 และน้ําสมควันไมดิบที่ไมผสมผงถานผานชุดกรอง Vacuum bacteria filter มีคา
pH เฉลี่ย 3.83 - 4.63 ซึ่งแสดงสมบัติเปนกรดถาตัวเลขมีคานอย สมบัติความเปนกรดมีคามาก จากตารางที่ 1 คา pH เฉลี่ยของน้ําสมควันไมจากไม
มะขาม ไมยูคาลิปตัสมีคาลดลงเมื่อผานชุดเครื่องกรองทั้งสองยกเวนกรณีน้ําสมควันไมจากไมกระถินณรงคที่คา pH เฉลี่ยมีคาเพิ่มขึ้น อาจเนื่องมาจาก
ไมกระถินณรงคเปนไมเนื้อออนและมีลําตนขนาดเล็กจึงทําใหคา pH มีความแตกตางจากไมอีกสองชนิด ความเปนกรดของน้ําสมควันไมเอาไปใช
ประโยชนทางการเกษตรเชนการกําจัดแมลง ศัตรูพืช กําจัดจุลินทรียที่ทําลายพืช หรือดานครัวเรือนเชนปองกันปลวก มดและแมลงตางๆ โดยไม
ทําลายสิ่งแวดลอม
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ชนิดไม

ไมยูคาลิปตัส
ไมกระถินณรงค
ไมมะขาม
น้ําสมควันไมดิบจากทองตลาด

ตารางที่ 2 ความถวงจําเพาะเฉลี่ยของน้ําสมควันไม
ความถวงจําเพาะเฉลี่ย
น้ําสมควันไมดิบ
น้ําสมควันไมดิบผสมผงถาน
น้ําสมควันไมดิบผสมผงถานผานเครื่องกรอง
ผานชุดเครื่องกรองอยางงาย
Vacuum bacteria filter
1.00 ± 0.00
1.01 ± 0.01
1.01 ± 0.00
1.00 ± 0.01
0.99 ± 0.01
1.00 ± 0.01
1.00 ± 0.00
1.01 ± 0.00
1.00 ± 0.01
0.99 ± 0.01
-

ตารางที่ 2 แสดงความถวงจําเพาะเฉลี่ยของน้ําสมควันไมดิบ น้ําสมควันไมดิบผสมผงถานผานชุดเครื่องกรองอยางงาย และน้ําสมควันไมดิบ
ผสมผงถานผานเครื่องกรอง Vacuum bacteria filter พบวา น้ําสมควันไมดิบจากทองตลาดและน้ําสมควันไมจากไมทั้ง 3 ชนิดมีคาความถวงจําเพาะ
เฉลี่ย 0.99 ± 0.01 ถึง 1.00 ± 0.01 น้ําสมควันไมดิบผสมผงถานผานชุดเครื่องกรองอยางงายที่ไดจากไม 3 ชนิดมีคาความถวงจําเพาะเฉลี่ย 0.99 ±
0.01 ถึง 1.01 ± 0.01 และน้ําสมควันไมดิบผสมผงถานผานเครื่องกรอง Vacuum bacteria filter มีคาความถวงจําเพาะเฉลี่ย 1.00 ± 0.01 ถึง 1.01
± 0.00 ความถวงจําเพาะของตัวอยางน้ําสมควันไมดิบผสมผงถานที่ผานชุดเครื่องกรองอยางงายและผานเครื่องกรอง Vacuum bacteria filter และ
น้ําสมควันไมดิบที่ซื้อจากตลาดมีคาไมแตกตางกัน สําหรับคาความถวงจําเพาะเปนคาที่บงบอกวาน้ําสมควันไมที่ไดจาก 4 ตัวอยางมีความหนาแนน
ใกลเคียงกับน้ํา
5 สรุปผลการทดลอง
จากการศึกษาการผลิตน้ําสมควันไมจากไม 3 ชนิด ไดแก ไมยูคาลิปตัส ไมมะขาม ไมกระถินณรงค ดวยถัง 200 ลิตร โดยวัดคาอุณหภูมิที่ได
จากการเผาเฉลี่ยของหนาเตา กลางเตา และทายเตา มีคาระหวาง 30-270 C,30-260 C และ 30-195 C ตามลําดับ คา pH เฉลี่ยของน้ําสมควัน
ไมดิบ ไมกระถินณรงค ไมยูคาลิปตัส และไมมะขาม คือ 3.94, 3.86, 4.32 และ 4.51 ตามลําดับ สวนน้ําสมควันไมดิบผสมผงถานผานเครื่องกรองอยาง
งายมีคา pH เฉลี่ย 3.93 - 5.07 และน้ําสมควันไมดิบที่ผสมผงถานผานชุดกรอง Vacuum bacteria filter มีคา pH เฉลี่ย 3.83 - 4.63 สวนความ
ถวงจําเพาะเฉลี่ยของน้ําสมควันไมดิบจากทองตลาดและน้ําสมควันไมจากไมทั้ง 3 ชนิดมีคาระหวาง 0.99-1.01 ความถวงจําเพาะและคา pH บงบอก
วาน้ําสมควันไมที่ไดจาก 4 ตัวอยางมีความหนาแนนใกลเคียงกับน้ําและมีสมบัติเปนกรด
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O-CF14
การประเมินวัฎจักรชีวิตของ เชื้อเพลิง RDF-5 ที่มีสวนประกอบของขยะที่ผานกระบวนการบําบัดเชิงกลชีวภาพและกากตะกอนน้ํามันดิบ
สมชาย มณีวรรณ1, ฉันทนา พันธุเหล็ก1, วีระ พันอินทร2
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บทคัทยอ
บทความฉบั บ นี้ศึ กษาการประเมิ นวั ฏจั ก รชี วิต ของเชื้ อเพลิ ง RDF-5 ที่มี สว นประกอบของขยะที่ ผา นกระบวนการบํ าบั ดเชิ งกลชี วภาพ
(MBWT)และกากตะกอนน้ํามันดิบโดยเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิง RDF-5 ที่มีสวนประกอบของขยะชุมชน (MSW) และกากตะกอนน้ํามันดิบงานวิจัย
ดังกลาวใชขยะที่ผานกระบวนการบําบัดดวยวิธีเชิงกลชีวภาพ (MBT) ระยะเวลา 5 เดือน ทําการศึกษาที่อัตราสวนของกากตะกอนน้ํามันดิบตอขยะ
MBT/MSWที่อัตราสวน 5:95, 10:90, 15:85, 20:80 และ 25:75 จากผลการวิเคราะหเชื้อเพลิง RDF-5 ที่ผลิตจากกากตะกอนน้ํามันดิบรวมกับขยะ
ชุมชน และขยะบําบัดเชิงกลชีวภาพในอัตราสวน 20:80 เปนอัตราสวนที่เหมาะสมในการผลิต เมื่อเปรียบเทียบผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของเชื้อเพลิง
จากที่ผลิตจากขยะชุมชนมีผลกระทบสูงกวาเชื้อเพลิงที่ผลิตจากขยะบําบัดเชิงกลชีวภาพ ที่อัตราสวน 20:80 เทากัน โดยจากการประเมินวัฏจักรชีวิต
ในกรณีของเชื้อเพลิง RDF-5 จากขยะเชิงกลชีวภาพรวมกับกากตะกอนน้ํามันดิบ (CBT4) พบวาประเภทของผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นสูงสุด
คือ Heavy metals มีคาเทากับ 3,483.44 Pt รองลงมาคือ Acidification มีคาเทากับ 751.57 Pt, Winter smog มีคาเทากับ 347.30 Pt และ
Greenhouse มีคาเทากับ 260.41 Pt ตามลําดับ
คําสําคัญ: เชื้อเพลิง RDF-5, ขยะชุมชน, ขยะบําดับเชิงกลชีวภาพ, กากตะกอนน้ํามันดิบ, วัฎจักรชีวิต
Abstract
This paper was to study the Life Cycle of refuse derived fuel 5 (RDF-5) composed of mechanical biological waste
treatment (MBWT) and crude oil sludge compared with municipal solid waste (MSW) and crude oil sludge. In this case study,
the formation of RDF-5 was done by mixing crude oil sludge with the MBT for 5 months. The ratios of MBT/MSW and crude oil
sludge were 5:95, 10:90, 15:85, 20:80 and 25:75 respectively.The results showed that the optimal 20:80 ratio was feasibility to
produce the RDF-5. The environment results of MBT/MWS and crude oil has effect of environments impact; which 20:80 ratio
MWS has more environmental impact comparison of MBT. The Life Cycle Assessment shown that the major environmental
impact of RDF-5 (CBT4) is the heavy metals effect was about 2,972.49 Pt, followed by the acidification effect was about
724.23 Pt, the winter smog was about 335.05 Pt and the greenhouse effects was about 248.42 Pt respectively.
Keywords : RDF-5, MSW, MBT, crude oil sludge, Life Cycle
1. บทนํา
การเพิ่มขึ้นของประชากร สงผลใหเกิดความตองการการใชพลังงานสูงตาม โดยในชวง 9 เดือนแรกของป 2556 ประเทศไทยมีความตองการใช
พลังงาน 2,007 เทียบเทาพันบารเรลน้ํามันดิบตอวัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 1.9 โดยการใชกาซธรรมชาติ ซึ่งคิดเปนสัดสวนการใชสูงสุด
รอยละ 46 ของการใชพลังงานขั้นตนทั้งหมด มีการใชเพิ่มขึ้นรอยละ 4.1 รองลงมาไดแก การใชน้ํามัน สัดสวนรอยละ 36 มีการใชเพิ่มขึ้นรอยละ 3.0 การใช
ลิกไนต สัดสวนรอยละ 5 มีการใชเพิ่มขึ้นรอยละ 5.7 ในขณะที่การใชถานหินนําเขา สัดสวนรอยละ 11 มีการใชลดลงรอยละ 5.9 และการใชไฟฟาพลังน้ํา/
ไฟฟานําเขา สัดสวนรอยละ 2 มีการใชลดลงรอยละ 20.4[1]ผลจากการเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัวของเศรษฐกิจ นอกจากจะสงผลตอความตองการ
พลังงานแลว ยังกอใหเกิดการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะ[2] ปญหาขยะมูลฝอยซึ่งนับวันจะเพิ่มสูงขึ้นตามจํานวนประชากรซึ่งจากการสํารวจขอมูลปริมาณขยะ
มูลฝอยทั่วประเทศ เมื่อ พ.ศ. 2556 โดยทําการสํารวจจากกลุมเปาหมาย คือ องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศ จํานวน 7,782 แหง ประกอบดวย
เทศบาล จํานวน 2,271 แหง องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 5,510 แหง และ กทม.โดย พ.ศ.2556 พบวา ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ มี
จํานวน 26.77 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาถึง 2 ลานตัน โดยขยะมูลฝอยจํานวนดังกลาว ไดรับการใหบริการเก็บขนและนําไปกําจัดจากองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จํานวน 4,179 แหง (รอยละ 54) โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนําไปกําจัดแบบถูกตองจํานวน 7.2 ลานตัน (รอยละ 27) กําจัดแบบไมถูกตอง
6.9 ลานตัน (รอยละ 26) มีปริมาณขยะมูลฝอยที่ไมไดรับการเก็บขนทําใหตกคางในพื้นที่อยูถึง 7.6 ลานตัน (รอยละ 28) และมีปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกดึง
นํากลับมาใชประโยชนใหม 5.1 ลานตัน (รอยละ 19) ขณะนี้ทั้งประเทศมีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยอยูทั้งหมด 2,490 แหง เปนสถานที่ที่มีการกําจัดขยะ มูล
ฝอยแบบถูกตองเพียง 466 แหง (รอยละ 19) และยังคงมีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยไมแบบถูกตอง เชน การเทกองกลางแจง การเผาในที่โลง เปนตน อยูถึง
2,024 แหง (รอยละ 81) จากเหตุผลดังกลาวทําใหเกิดปริมาณขยะมูลฝอยสะสมตกคางเพิ่มขึ้นสูง จากการลงสํารวจพื้นที่ ป 2556 พบวา ปริมาณขยะมูล
ฝอยสะสมทั้งประเทศมีจํานวนสูงถึง 19.9 ลานตัน [2]
การนําขยะมาใชประโยชนในดานตางๆ เชน ในดานพลังงานไดแก นํามาใชผลิตกระแสไฟฟา [3-5] ขยะเชื้อเพลิง [5-7] และกาซเชื้อเพลิง จึง
เปนอีกแนวทางในการแกปญหาขยะมูลฝอย สามารถชวยกําจัดขยะและลดการพึ่งพาพลังงานจากตางประเทศได แตอยางไรก็ตามในการนําขยะมาใช
ในการผลิตพลังงานนั้น จําเปนตองมีการคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment; LCA) เพื่อใหทราบถึง
ผลกระตอสิ่งแวดลอมจึงเปนอีกวิธีหนึ่งที่ทราบถึงการผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการนําขยะมาแปรรูปเปนพลังงาน
ดังนั้นนักวิจัยจึงไดทําการประเมินวัฏจักรชีวิตของเชื้อเพลิง RDF-5 ที่ผลิตจากขยะ โดยจะทําการศึกษาวิเคราะหและประเมินคาผลกระทบของ
เชื้อเพลิง RDF-5 เริ่มตั้งแตการไดมาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนสง การแปรรูปเปนพลังงาน และการจัดการเศษซากของเชื้อเพลิง RDF-5 เมื่อ
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หมดอายุการใชงาน โดยระบุถึงปริมาณพลังงานและทรัพยากรหรือวัตถุดิบที่ใช รวมทั้งของเสียที่ปลอยออกสูสิ่งแวดลอม เพื่อนําไปเปนขอมูลในการ
ดําเนินการปรับปรุงเชื้อเพลิง RDF-5 และกระบวนการตางๆ ที่เกี่ยวของใหเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดลอมนอยที่สุด
2. ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
งานวิจั ยนี้นํ าเสนอผลการวิเ คราะหวัฎ จัก รชี วิตของเชื้อ เพลิง RDF-5 ที่ มีส วนประกอบของกากตะกอนน้ํา มันดิ บร วมกั บขยะชุมชน และ
เชื้อเพลิง RDF-5 ที่มีสวนประกอบของกากตะกอนน้ํามันดิบรวมกับขยะที่ผานการบําบัดดวยวิธีเชิงกลชีวภาพ (MBT) ทําการศึกษาที่อัตราสวนรอยละ
โดยน้ําหนักของกากตะกอนน้ํามันดิบตอขยะชุมชนที่อัตราสวน 5:95, 10:90, 15:85, 20:80 และ25:75 และอัตราสวนรอยละโดยน้ําหนักของกาก
ตะกอนน้ํามันดิบตอขยะ MBT โดยมีภาพรวมการศึกษาดังรูปที่ 1
วัตถุดิบที่ใชในการทดลอง
1) กากตะกอนน้ํามันดิบ ที่ความชื้นประมาณรอยละ 23.9
2) ขยะชุมชน (MSW) ที่ยังไมผานกระบวนการบําบัดดวยวิธีเชิงกลชีวภาพ
3) ขยะที่ผานกระบวนการบําบัดดวยวิธีเชิงกลชีวภาพ (MBT) ระยะเวลา 5 เดือน ที่ผานการนํามารอนแยกขนาด โดยงานวิจัยนี้ใชขนาด
เสนผานศูนยกลางมากกวา 40 mm ซึ่งมีความชื้นต่ํากวารอยละ 15
ตารางที่ 1 สัญลักษณอัตราสวนเชื้อเพลิงกากตะกอนน้ํามันดิบตอขยะ MSW/MBT
ตัวอยางเชื้อเพลิง

อัตราสวน
5:95
10:90
15:85
20:80
25:75
5:95
10:90
15:85
20:80
25:75

ขยะ MSW
กากตะกอนน้ํามันดิบ
(Crude Oil Sludge)
ขยะ MBT

ขยะ MBT/ขยะ MSW

กากตะกอนน้ํามันดิบ

สับ-ยอย (2 มิลลิเมตร)

ใหความรอนที่เหมาะสม

สัญลักษณ
CSW1
CSW2
CSW3
CSW4
CSW5
CBT1
CBT2
CBT3
CBT4
CBT5

ผสมกากตะกอนน้ํามันดิบ : ขยะ MBT/MSW
อัตราสวนรอยละโดยน้ํา หนักคือ 5:95, 10:90, 15:85, 20:80 และ25:75
อัดแทงเชื้อเพลิง RDF-5 ที่ความดัน 150 MPa (D ≥ 600 kg/m3)
ตามมาตรฐานการผลิตเชื้อเพลิงแข็ง

ทดสอบสมบัติทางกายภาพของเชื้อเพลิง

ทดสอบผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
-หาปริมาณคารบอนไดออกไซด (CO2)
-หาปริมาณคารบอนมอนอกไซด (CO)
-หาปริมาณออกไซดของไนโตรเจน (NOx)

-หาคาความรอน ( ASTM D 240)
-หาคาความชื้น (ASTM E 3173)
-หาปริมาณเถา (ASTM E 3174)
-หาคาความหนาแนน (ASTM E 75)

เชื้อเพลิง RDF-5
- วิเคราะหดานเศรษฐศาสตร (PBP, NPV และ IRR)

ไดเชื้อเพลิง RDF-5
ที่เหมาะสมสําหรับระบบผลิตกระแสไฟฟา/ความรอน

รูปที่ 1: ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
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3. ผลการศึกษา
3.1 สรุปผลการวิเคราะหความเหมาะสมทางดานเศรษฐศาสตร
จากผลการวิเ คราะห ความเหมาะสมทางดา นเศรษฐศาสตรเ ชื้อเพลิ ง RDF-5 ที่ผลิ ตจากกากตะกอนน้ํา มันดิ บร วมกับขยะ MSWใน
อัตราสวน 15:85 (CSW3) และ 20:80 (CSW4) รอยละโดยน้ําหนัก กับเชื้อเพลิง RDF-5 ที่ผลิตจากกากตะกอนน้ํามั นดิบรวมกับขยะ MBT ใน
อัตราสวน15:85 (CBT3) และ 20:80 (CBT4) รอยละโดยน้ําหนักแสดงดังตาราง 4.13
ตาราง 2: สรุปผลการวิเคราะหความเหมาะสมดานเศรษฐศาสตรของเชื้อเพลิง RDF-5
เชื้อเพลิง RDF-5
CSW
CBT
ประเด็นที่พิจารณา
หนวย
CSW3
CSW4
CBT3
1. ระยะเวลาคืนทุน
ป
5.81
5.03
4.98
2. มูลคาปจจุบันสุทธิ
ลานบาท
-46.69
18.43
26.12
3. อัตราผลตอบแทนภายใน
%
9.94
12.81
13.25
การจัดลําดับความเหมาะสมการลงทุน
ไมควรลงทุน



CBT4
4.52
74.36
15.55


ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความเหมาะสมทางดานเศรษฐศาสตรของเชื้อเพลิง RDF-5 ที่ผลิตจากกากตะกอนน้ํามันดิบรวมกับขยะ MSW ใน
อัตราสวน 15:85 (CSW3) และ 20:80 (CSW4) รอยละโดยน้ําหนัก กับเชื้อเพลิง RDF-5 ที่ผลิตจากกากตะกอนน้ํามันดิบรวมกับขยะ MBT ใน
อัตราสวน15:85 (CBT3) และ 20:80 (CBT4) รอยละโดยน้ําหนัก พบวา เชื้อเพลิง RDF-5 ที่ผลิตจากกากตะกอนน้ํามันดิบรวมกับขยะ MBT ใน
อัตราสวน 20:80 (CBT4) ที่ใหคาตามเกณฑที่ดีที่สุด รองลงมาคือ เชื้อเพลิง RDF-5 ที่ผลิตจากกากตะกอนน้ํามันดิบรวมกับขยะ MBT ในอัตราสวน
15:85 (CBT3) และเชื้อเพลิง RDF-5 ที่ผลิตจากกากตะกอนน้ํามันดิบรวมกับขยะ MSW ในอัตราสวน 20:80 (CSW4) ตามลําดับสวนเชื้อเพลิง RDF-5
ที่ผลิตจากกากตะกอนน้ํามันดิบรวมกับขยะ MSW ในอัตราสวน 15:85 (CSW3) ไมควรลงทุนเนื่องจากอัตราผลตอบแทนภายในมีคานอยกวาอัตรา
ผลตอบแทนที่ตองการ 12%
จากสถานการณในปจจุบัน ที่อัตราดอกเบี้ยมีความผันผวน ตามอัตราเงินเฟอที่ปรับตัวสูงขึ้นและสถานการณในตางประเทศที่อยูในสภาวะ
ถดถอย ดังนั้นในความเห็นของนักวิจัยจึงเห็นวาแหลงที่มาของเงินทุนของโครงการที่เหมาะสมที่สุด ควรมาจากเงินงบประมาณของภาครัฐ รวมถึง
ภาครัฐควรใหการสนับสนุนเพื่อเพิ่มแรงจูงใจใหเอกชนเขามาลงทุนในอนาคต เชน การใหคาตอบแทนในรูปคากําจัดขยะ การเพิ่มสวนเพิ่มราคารับซื้อ
ไฟฟาเพิ่มขึ้น รวมทั้งสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ํา สรางมาตรการสงเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่เหมาะสมกับภาคเอกชน เพื่อ
เปนการสรางแรงจูงใจใหเอกชนเขามาลงทุนในโครงการโรงไฟฟาจากขยะเปนเชื้อเพลิงตอไป
3.2 การประเมินวัฏจักรชีวิตการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิง RDF-5 (CBT4)
จากผลการวิเคราะหความเหมาะสมทางดานกายภาพและทางดานเศรษฐศาสตรของเชื้อเพลิง RDF-5 ที่ผลิตจากกากตะกอนน้ํามันดิบ
รวมกับขยะ MBT ในอัตราสวน 20:80 (CBT4) ใหคาตามเกณฑที่ดีที่สุดดังนั้นนักวิจัยไดจัดทําบัญชีรายการดานสิ่งแวดลอม (Life Cycle Inventory
Analysis) ของการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิง RDF-5 (CBT4) ดังตางราง 3
ตาราง 3 แสดงบัญชีรายการสิ่งแวดลอมการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิง RDF-5 (CBT4)
กระบวนการ
1. กระบวนการ MBT

2. การขนสง

3. การผลิต RDF-5

4. การผลิตไฟฟา
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ขอมูลขาเขา (Input)
รายการ
ปริมาณ
ขยะชุมชนรวม
135
น้ํามันดีเซล
560

หนวย
ตัน
ลิตร

รถบรรทุก 10 ลอ
ระยะทาง
น้ํามันดีเซล
ขยะ MBT
กากตะกอนน้ํามันดิบ
ไฟฟาที่ใชในระบบ
เชื้อเพลิง RDF-5
ไฟฟาที่ใชในระบบ

คัน
km
ลิตร
ตัน
ตัน
kWh
ตัน
kWh

1
30
17.14
35.15
7.03
1,947,660
42.18
8,796.38

ขอมูลขาออก (Output)
รายการ
ปริมาณ
ขยะ MBT
35.15
Compost
6.75
ขยะรีไซเคิล
2.7

หนวย
ตัน
ตัน
ตัน

เชื้อเพลิง RDF-5

42.18

ตัน

ไฟฟาที่ผลิตได
ปริมาณเถา
มลพิษสูอากาศ
CO
NOx

135,328.97
2

kWh
ตัน

224
7.00

ppm
ppm

ในการประเมินวัฎจักรชีวิตนั้นใชโปรแกรมสําเร็จรูป SimaProVersion 7.2 ซึ่งจากผลการคํานวณคาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของการผลิต
พลังงานจากเชื้อเพลิง RDF-5(CBT4) แสดงรูปที่ 2

รูปที่ 2 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิง RDF-5 (CBT4)
การประเมินคาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการผลิตพลังงานของเชื้อเพลิง RDF-5 ที่ผลิตจากกากตะกอนน้ํามันดิบรวมกับขยะ MBT ใน
อัตราส วน 20:80 พบว า ประเภทของผลกระทบต อสิ่ งแวดล อมที่เ กิด ขึ้นสู งสุ ดคื อ Heavy metals มีค าเทากั บ 3,450.41 Pt รองลงมาคื อ
Acidification มีคาเทากับ 728.07 Pt Winter smog มีคาเทากับ 336.71Pt และ Greenhouse มีคาเทากับ 249.19 Pt ตามลําดับ
3.3การประเมินวัฏจักรชีวิตการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิง RDF-5 (CBT3)
จากผลการวิเคราะหความเหมาะสมทางดานกายภาพและทางดานเศรษฐศาสตรของเชื้อเพลิง RDF-5 ที่ผลิตจากกากตะกอนน้ํามันดิบรวมกับ
ขยะ MBT ในอัตราสวน 15:85 (CBT3) ใหคาตามเกณฑที่ดีรองลงมาจากเชื้อเพลิง RDF-5 ที่ผลิตจากกากตะกอนน้ํามันดิบรวมกับขยะ MBT ในอัตราสวน
20:80 (CBT4) จากผลการศึกษาขอมูลปริมาณของสารที่เขาและออกจากระบบการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิง RDF-5 (CBT3) แสดงดังตาราง 3
ตาราง 3 แสดงบัญชีรายการสิ่งแวดลอมการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิง RDF-5 (CBT3)
กระบวนการ
1. กระบวนการ MBT

2. การขนสง

3. การผลิต RDF-5

4. การผลิตไฟฟา

รายการ
ขยะชุมชนรวม
น้ํามันดีเซล

ขอมูลขาเขา (Input)
ปริมาณ
135
560

รถบรรทุก 10 ลอ
ระยะทาง
น้ํามันดีเซล
ขยะ MBT
กากตะกอนน้ํามันดิบ
ไฟฟาที่ใชในระบบ
เชื้อเพลิง RDF-5
ไฟฟาที่ใชในระบบ

1
30
17.14
35.15
5.27
1,947,660
40.42
8,108.69

หนวย
ตัน
ลิตร
คัน
km
ลิตร
ตัน
ตัน
kWh
ตัน
kWh

รายการ
ขยะ MBT
Compost
ขยะรีไซเคิล

ขอมูลขาออก (Output)
ปริมาณ
35.15
6.75
2.7

เชื้อเพลิง RDF-5

ไฟฟาที่ผลิตได
ปริมาณเถา
มลพิษสูอากาศ
CO
NOx

หนวย
ตัน
ตัน
ตัน

40.42

ตัน

135,328.97
2

kWh
ตัน

218
5.33

ppm
ppm
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รูปที่ 3 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิง RDF-5 (CBT3)
รูปที่ 3 พบวาเชื้อเพลิง RDF-5 ที่ผลิตจากกากตะกอนน้ํามันดิบรวมกับขยะ MBT ในอัตราสวน 15:85 ของผลกระทบที่เกิดขึ้นสูงสุดคือ
Heavy metals มีคาเทากับ 4,528.55 Pt รองลงมาคือ Acidification มีคาเทากับ 963.22 PtWinter smog มีคาเทากับ 435.81Pt และ
Greenhouse มีคาเทากับ 300.44 Pt ตามลําดับซึ่งจากผลการเปรียบเทียบผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของเชื้อเพลิง RDF-5 ที่ผลิตจากกากตะกอน
น้ํามันดิบรวมกับขยะ MBT ในอัตราสวน 20:80 พบวาเชื้อเพลิง RDF-5 ที่ผลิตจากกากตะกอนน้ํามันดิบรวมกับขยะ MBT ในอัตราสวน 15:85 มีคา
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมสูงกวา RDF-5 ที่ผลิตจากกากตะกอนน้ํามันดิบรวมกับขยะ MBT ในอัตราสวน 20:80 ดังนั้นเชื้อเพลิง RDF-5 ที่ผลิตจากกาก
ตะกอนน้ํามันดิบรวมกับขยะ MBT ในอัตราสวน 20:80 จึงนาลงทุนในการผลิตเปนเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนในกระบวนการผลิตไฟฟาหรือความรอน
ในโรงงานอุตสาหกรรมมากกวา
3.4 การประเมินวัฏจักรชีวิตการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิง RDF-5 (CSW4)
จากผลการวิเคราะหความเหมาะสมทางดานกายภาพและทางดานเศรษฐศาสตรของเชื้อเพลิง RDF-5 ที่ผลิตจากกากตะกอนน้ํามันดิบ
รวมกับขยะ MSW ในอัตราสวน 20:80 (CSW4) ใหคาตามเกณฑที่ดีรองลงมาจากเชื้อเพลิง RDF-5 ที่ผลิตจากกากตะกอนน้ํามันดิบรวมกับขยะ MBT
ในอัตราสวน 15:85 (CBT3) ขอมูลปริมาณของสารที่เขาและออกจากระบบการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิง RDF-5 (CSW4) แสดงดังตางรางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงบัญชีรายการสิ่งแวดลอมการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิง RDF-5 (CSW4)
กระบวนการ

1. การคัดแยกขยะ
2. การขนสงไป

3. การอบขยะชุมชน
4. การผลิต RDF-5

5. การผลิตไฟฟา

ขอมูลขาเขา (Input)
รายการ

ปริมาณ

ขยะชุมชนรวม
รถบรรทุก 10 ลอ
ระยะทาง
น้ํามันดีเซล
ขยะชุมชน
ไฟฟาที่ใช
ขยะชุมชนที่ผานการรอน
ตะกอนน้ํามันดิบ
ไฟฟาที่ใชในระบบ
เชื้อเพลิง RDF-5
ไฟฟาที่ใชในระบบ

135
2
30
68.56
135
21,086.1
34.94
6.99
1,947,660
41.92
10,345.01

หนว
ย
ตัน
คัน
km
ลิตร
ตัน
kWh
ตัน
ตัน
ตัน
kWh

ขอมูลขาออก (Output)
รายการ
ปริมาณ

หนวย

ขยะชุมชน

135

ตัน

ขยะผานการอบ

134.16

ตัน

เชื้อเพลิง RDF-5

41.92

ตัน

ไฟฟาที่ผลิตได
ปริมาณเถา
มลพิษสูอากาศ
CO
NOx

159,153.96
2

kWh
ตัน

228
8.00

ppm
ppm

จากขอมูลการจัดทํา บัญชีรายการดานสิ่ง แวดลอมของการผลิ ตพลังงานจากเชื้อเพลิง RDF-5 (CSW4) นํามาใชในขั้น ตอนการประเมินค า
ผลกระทบตลอดวัฏจักรชีวิตเชื้อเพลิง RDF-5 ที่มีตอสิ่งแวดลอม โดยนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดจากตารางบัญชีรายการดานสิ่งแวดลอมการผลิต
พลังงานจากเชื้อเพลิง RDF-5 (CSW4)มาทําการคํานวณดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SimaproVersion 7.2 ซึ่งผลการคํานวณคาผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ของการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิง RDF-5(CBT3) จะนํามาเปรียบเทียบคาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิง RDF-5 ที่ผลิตจากที่
ผลิตจากกากตะกอนน้ํามันดิบรวมกับขยะ MBT ในอัตราสวน 20:80 (CBT4) และเชื้อเพลิง RDF-5 ที่ผลิตจากที่ผลิตจากกากตะกอนน้ํามันดิบรวมกับ
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ขยะ MBT ในอัตราสวน 15:85 (CBT3) เพื่อใชเปนขอมูลในการประกอบการตัดสินใจในการเลือกเชื้อเพลิงขยะที่ตางชนิดกันมาลงทุนผลิตเชื้อเพลิง
RDF-5 เพื่อเปนเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนในกระบวนการผลิตไฟฟาหรือความรอนในโรงงานอุตสาหกรรมแสดงรูปที่

รูปที่ 4 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิง RDF-5 (CSW4)
จากรูปที่ 4พบวาเชื้อเพลิง RDF-5 ที่ผลิตจากกากตะกอนน้ํามันดิบรวมกับขยะ MSW ในอัตราสวน 20:80 ผลกระทบที่เกิดขึ้นสูงสุดคือ
Heavy metals มีคาเทากับ 3,483.44 Pt รองลงมาคือ Acidification มีคาเทากับ 751.57 Pt, Winter smog มีคาเทากับ 347.304 Ptและ
Greenhouseมีคาเทากับ 260.41Pt ตามลําดับ สวนคาอื่นๆ ผลการเปรียบเทียบผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของเชื้อเพลิง RDF-5 ที่ผลิตจากกากตะกอน
น้ํามันดิบรวมกับขยะ MBT ในอัตราสวน 20:80 และเชื้อเพลิง RDF-5 ที่ผลิตจากกากตะกอนน้ํามันดิบรวมกับขยะ MBT ในอัตราสวน 15:85 พบวา
เชื้อเพลิง RDF-5 ที่ผลิตจากกากตะกอนน้ํามันดิบรวมกับขยะ MSW ในอัตราสวน 20:80 มีคาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมสูงกวาเชื้อเพลิง RDF-5 ที่ผลิต
จากกากตะกอนน้ํามันดิบรวมกับขยะ MBT ในอัตราสวน 20:80 แตมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมต่ํากวาเชื้อเพลิง RDF-5 ที่ผลิตจากกากตะกอนน้ํามันดิบ
รวมกับขยะ MBT ในอัตราสวน 15:85 ดังนั้นจะเห็นไดวาเชื้อเพลิง RDF-5 ที่ผลิตจากขยะ MBT มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมต่ํากวาเชื้อเพลิง RDF-5 ที่
ผลิตจากขยะ MSW เมื่อเปรียบเทียบในอัตราสวนเดียวกัน จากขอมูลนี้สนับสนุนสมมติฐานของงานวิจัยไดวาเชื้อเพลิง RDF-5 ที่ผลิตจากขยะ MBT มี
ความเหมาะสมมากกวาเชื้อเพลิง RDF-5 ที่ผลิตจากขยะ MSW ทั้งทางดานกายภาพ เศรษฐศาสตรและสิ่งแวดลอม แสดงรูปที่ 5

รูปที่ 5 ผลการเปรียบเทียบคาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิง RDF-5
รูปที่ 5แสดงผลการเปรียบเทียบคาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของเชื้อเพลิง RDF-5 ที่ผลิตจากกากตะกอนน้ํามันดิบรวมกับขยะ MBT ใน
อัตราสวน 20:80 และเชื้อเพลิง RDF-5 ที่ผลิตจากกากตะกอนน้ํามันดิบรวมกับขยะ MSW ในอัตราสวน 20:80 พบวาตลอดวัฏจักรชีวิตของเชื้อเพลิง
RDF-5 ที่ผลิตจากกากตะกอนน้ํามันดิบรวมกับขยะ MBT ในอัตราสวน 20:80 มีคาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยรวมต่ํากวาเชื้อเพลิง RDF-5 ที่ผลิต
จากกากตะกอนน้ํามันดิบรวมกับขยะ MSW ในอัตราสวน 20:80 ซึ่งผลปญหาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นไดแก Heavy metals รองลงมาคือ
Acidification, Winter smog และ Greenhouse ตามลําดับ
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4. สรุปผล
จากผลการประเมินคาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิง RDF-5 สามารถสรุปไดวาเชื้อเพลิงที่สงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมมากที่สุดคือ เชื้อเพลิง RDF-5 ที่ผลิตจากที่ผลิตจากกากตะกอนน้ํามันดิบรวมกับขยะ MBT ในอัตราสวน 15:85 (CBT3) รองลงมาคือ
เชื้อเพลิง RDF-5 ที่ผลิตจากที่ผลิตจากกากตะกอนน้ํามันดิบรวมกับขยะ MSW ในอัตราสวน 20:80 (CSW4) และเชื้อเพลิง RDF-5 ที่ผลิตจากที่ผลิต
จากกากตะกอนน้ํามันดิบรวมกับขยะ MBT ในอัตราสวน 20:80 (CBT4) ตามลําดับ และเชื้อเพลิง RDF-5 ที่ผลิตจากขยะ MBT สงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมต่ํากวาเชื้อเพลิง RDF-5 ที่ผลิตจากขยะ MSW เมื่อเปรียบเทียบในอัตราสวนเดียวกัน จากขอมูลนี้สนับสนุนสมมติฐานของงานวิจัยไดวา
เชื้อเพลิง RDF-5 ที่ผลิตจากขยะ MBT มีความเหมาะสมมากกวาเชื้อเพลิง RDF-5 ที่ผลิตจากขยะ MSW ทั้งทางดานเทคนิค เศรษฐศาสตรและ
สิ่งแวดลอม
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ผลิตแกสชีวมวลจากเปลือกกระจับโดยแกสซิฟเคชั่น
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จีรัฐติกุล กลาหาญ1, อาทิตย คงใจดี1, รนชัย กัญญานก1
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บทคัดยอ
งานวิจัยเรื่อง การผลิตแกสชีวมวลจากเปลือกกระจับโดยแกสซิฟเคชั่นนี้ผูศึกษาไดพบปญหาในเรื่องน้ํามันเชื้อเพลิงเริ่มมีนอยลงสงผลกระทบทํา
ใหมีราคาสูงขึ้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองหาแหลงพลังงานทดแทน ซึ่งพลังงานทดแทนที่หาไดงายกคือพลังงานชีวมวล ผูศึกษาไดพบพืชชนิดหนึ่งคือกระจับมี
จํานวนมากในเขตพื้นที่ ตําบลวังน้ําซับ อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อชาวบานนําเนื้อกระจับไปขายจะเหลือเปลือกเปนขยะจํานวนมาก จึง
นํามาศึกษาหาแกสชีวมวลจากเปลือกกระจับ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเกิดแกสชีวมวลจากเปลือกกระจับ ปริมาณแกสมีเทนและประสิทธิภาพ
ของแกสชีวมวลโดยใชเตาเผาแกสซิไฟเออรแบบเปลวไฟไหลลง จากผลการทดลองโดยการปอนเชื้อเพลิงเปลือกกระจับ5 กิโลกรัมตอครั้ง สามารถให
เชื้อเพลิงชีวมวลออกมาและนําแกสชีวมวลที่ออกมานําไปตรวจหาปริมาณแกสมีเทนได 6.8 % จากทดลองโดยปรับความเร็วอากาศที่ปอนเขาสูหอง
เผาไหมของเตาเผาแกสซิไฟเออร3 ระดับ คือ 2, 3 และ 4 เมตร/วินาทีพบวาการปรับความเร็วอากาศที่ 3 เมตร/วินาทีใหผลในการผลิตแกสชีวมวลได
ดีที่สุด และเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเกิดแกสมีเทนของเปลือกกระจับ แกลบ และถานไม ปรากฏวาเปลือกกระจับใหปริมาณแกสมีเทนมากที่สุด
คือ 6.8 %, 5.5 % และ 1.5 % ตามลําดับ โดยทดลองจากการปอนปริมาณเทากันอยูที่ 5 กิโลกรัมตอครั้ง
คําสําคัญ: เปลือกกระจับ, แกสซิฟเคชั่น, แกสซิไฟเออร
ที่มาและความสําคัญ
พลังงานทดแทน คือพลังงานเกิดจากการทับทมกันของซากพื้นซากสัตวขนาดเล็กในทะเลเมื่อประมาณ 500 ลานป การทับทมและตกตะกอน
เปนชั้นหนาทับถมเปนพันเมตรจนกลายเปนชั้นหินใตผิวโลก ทําใหไดรับความรอนจากใตพิภพและการเกิดการสลายตัวของอินทรียสาร ซึ้งเชื้อเพลิง
ดังกลาวประกอบดวย 3 สถานะของแข็งรูจักในชื่อ ถานหิน ของเหลว คือ น้ํามันดิบ และกาซ ก็คือกาซธรรมชาติ โดยเรียกวารวม พลังงานฟอสซิลหรือ
เชื้อเพลิงฟอสซิล
กะลาปาลม เปนผลิตภัณฑผลพลอยไดจากการแยกเมล็ดในปาลม ในกระบวนการสกัดน้ํามันปาลมดิบเกรด A กะลาปาลมเปนสวนประกอบ
หนึ่งของผลปาล ม โดยจะอยูระหวางเสนใยปาลมที่ติ ดเปลือ กดานนอกสุด กั บเนื้อปาลมที่อ ยูดานในสุด ลั กษณะทั่ว ไปมีสีน้ํ าตาล เนื้อแข็ ง และมี
คุณสมบัติใหคาความรอนตอหนวยพลังงานในระดับสูง จึงไดรับความนิยมนําไปใชเปนเชื้อเพลิงชีวมวล ทดแทนเชื้อเพลิงกระแสหลัก โดยปจจุบันกะลา
ปาลมเปนที่ตองการของกลุมอุตสาหกรรมที่มี Boiler เปนหนวยใหพลังงานในกระบวนการผลิตอยางแพรหลายอยูชนิดหนึ่งมีคุณสมบัติคลายกับกะลา
ปาลมคือ เปลือกกระจับ จะมีลักษะแข็งเมื่อตากแดดจนแหง เวลาเผาก็จะเกิดประกายไฟแตกกระจายเหมือนกับกะลาปาลม คุณสมบัติดังกลาวถา
นําไปทดลองหาคาความรอนคงใกลเคียงกับกะลาปาลมซึ่งเปลือกกระจับยังไมมีใครนําไปศึกษาหาคาความรอนของเชื้อเพลิง
เขตพื้นที่ตําบลวังน้ําซับ อําเภอศรีประจันตจังหวัดสุพรรณบุรี มีการทําการเกษตรหลายดาน เชน ขาว กระจับ และแหว ขาวมีการทํามาก
ที่สุดสวนกระจับทํารองลงมาจากขาวในเขตพื้นที่ตําบลวังน้ําซับ ซึ่งกระจับในการเพาะปลูกในแตละครั้งสามารถเก็บเกี่ยวไดถึง 6-8 ครั้งซึ่งใน 1 เดือน
การเก็บเกี่ยวกระจับครั้ง 1 จะเก็บได 180 กก./ไรและถาเก็บตลอดหนาจะเก็บได 1,080-1,440 กก/ไรและเมื่อทําการปลอกเปลือกแลว 1 กิโลกรัม จะ
ไดเนื้อ 0.4 กิโลกรัมเปลือกจะเหลือ 0.6 กิโลกรัมถาคิดทั้งหมดแลวจะเหลือเปลือกกระจับเปนขยะประมาณ 86.4 ตัน (งานรายประจําปขององคการ
บริหารสวนตําบลวังน้ําซับ)
ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการศึกษาแกสซิชีวมวลที่เกิดจากเปลือกกระจับนี้ขึ้นมาเพื่อศึกษาปริมาณแกสมีเทนของเปลือกกระจับเพื่อผลิตเปนพลังงาน
ทดแทนทางดานแกสชีวมวล
1.วัตถุประสงคงานวิจัย
1.1. เพื่อศึกษาการเกิดแก็สชีวมวลจากเปลือกกระจับ โดยเตาเผาแก็สซีไฟเออร
1.2. เพื่อศึกษาปริมาณแกสมีเทน (CH4) ที่เกิดจากเปลือกกระจับ
1.3. เพื่อเปนการศึกษาหาประสิทธิภาพการเกิดแก็สชีวมวลที่เกิดจากเปลือกกระจับ
2.ขอบเขตของงานวิจัย
2.1. ทําการทดลองการเกิดแก็สชีวมวลจากเปลือกกระจับ
2.2. เตาเผาแก็สซีไฟเออรใชเทคโนโลยีแกสซิฟเคชั่น (Gasification)เปลี่ยนจากเปลือกกระจับมาเปนแกสชีวมวล (แกสเชื้อเพลิง)
2.3. พลังงานแก็สชีวมวลจากเปลือกกระจับ
2.4. ขนาดของเตาเผามีเสนผานศูนยกลาง 40เซนติเมตร สูง 55เซนติเมตร มีหองเผาไหมทรงกระบอกมีเสนผานศูนยกลาง 30 เซนติเมตร สูง
40 เซนติเมตร
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3. ประโยชนของงานวิจัย
3.1. ไดพลังงานแกสชีวมวลที่เกิดจากเปลือกกระจับ
3.2. ไดรูถึงโครงสรางทางเคมีของเปลือกกระจับของการเกิด แก็สมีเทน (C4H)
3.3. ไดแก็สชีวมวลที่เกิดจากเตาเผาแก็สซีไฟเออร แบบ Downdraft
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการวิจัยเรื่องเกิดแกสซิไฟเออรจากเปลือกกระจับเพื่อเปนการศึกษาหาพลังงานทางเลือกอีกรูปแบบหนึ่งมาเปนการใชพลังงานชีวมวลโดย
เปลือกกระจับมาเผาในเตาแกสซิไฟเออรและทําการจํากัดปริมาณอากาศเพื่อใหเกิดการเผาไหมที่ไมสมบูรณและเมื่อไดแกสออกมาก็จะผานตัวกรอง
ตางๆเพื่อที่จะทําใหแกสที่ไดสะอาดที่สุดกอนที่จะนํามาอัดเขาถังเก็บและนําไปใชตอไปผูจัดทําจึงไดรวบรวมแนวคิดทฤษฎีและหลักการตางๆจาก
เอกสารที่เกี่ยวของดังตอไปนี้
4.1. กระจับ
กระจับเปนพืชน้ําลมลุกอายุหลายฤดู ลักษณะเปนกอลอยน้ํา ใบมี 2 แบบ คือ ใบใตน้ําเปนเสนยาวคลายราก สวนใบลอยน้ํารูปคลายสี่เหลี่ยม
ขนมเปยกปูนกระจับเปนไมน้ําชนิดหนึ่งที่นาสนใจมากเพราะผลมรูปรางประหลาด คลายหนาควายที่มีเขาโคง ๒ เขา สีชมพูเขม ถานําไปตมเปลือกจะ
เปนสีดําสนิท เมื่อกะเทาะเปลือกนอกที่แข็งออก จะไดเนื้อในสีขาว

รูปที่ 1 กระจับ
4.2 ชีวมวล (Biomass)
ชีวมวล (Biomass) หมายถึงวัสดุหรือสารอินทรียซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงเปนพลังงานไดชีวมวลนับรวมถึงวัสดุทิ้งทางการเกษตรเศษไม
ปลายไมจากอุตสาหกรรมไมมูลสัตวของเสียจากโรงงานแปรรูปทางการเกษตรและของเสียจากชุมชนหรือกากจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
การเกษตร
4.2.1การแปรรูปชีวมวลใหเปนพลังงาน
4.2.1.1.การเผาไหมโดยตรง (Combustion) เมื่อนําชีวมวลมาเผาจะไดความรอนออกมาตามคาความรอนของชนิดชีวมวลความรอน
ที่ไดจากการเผาสามารถนําไปใชในการผลิตไอน้ําที่มีอุณภูมิและความดันสูงไอน้ํานี้ จะถูกนําไปขับกังหัน ไอน้ําเพื่อผลิตไฟฟา ตอไปตัวอยางชีวมวล
ประเภทนี้คือเศษวัสดุทางการเกษตรและเศษไม
4.2.1.2. การหมัก (Fermentation) เปนการนําชีวมวลมาหมักดวยแบคทีเรียในสภาวะไรอากาศชีวมวลจะถูกยอยสลายและแตกตัว
เกิดแกสชีวภาพ (Biogas) ที่มีองคประกอบของแกสมีเทนและคารบอนไดออกไซดแกสมีเทนที่ไดสามารถนําไปใชเปนเชื้อเพลิงในเครื่องยนตสาหรับ
ผลิตไฟฟา
4.2.1.3. การผลิตแกส (Gasification) เปนกระบวนการเปลี่ยนเชื้อเพลิงแข็งหรือชีวมวลใหเปนแกสเชื้อเพลิงเรียกวาแกสชีวภาพ
(Biogas) มีองคประกอบของแกสมีเทนไฮโดรเจนและคารบอนมอนนอกไซดสามารถนําไปใชกับกังหันแกส (Gas Turbine)
4.3 ชนิดของแกสซิไฟเออร (Type of Gasifier)
4.3.1 แกสซิไฟเออรชนิดเบดอยูกับที่ (Fixed Bed Gasifier) แกสซิไฟเออรชนิดนี้เปนชนิดที่มีการใชงานกันอยางแพรหลายในอดีต
อุณหภูมิการทางานจะอยูที่ประมาณ 1,000 C แกสซิไฟเออรชนิดนี้สามารถแบงยอยไดอีก 2 แบบตามลักษณะของทิศทางการไหลของอากาศหรือ
เปลวไฟคือแบบเปลวไฟไหลขึ้น (Updraft) และแบบเปลวไฟไหลลง (Downdraft)
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ตารางที่1 แสดงสวนประกอบของโปรดิวเซอรแกสจากแกสซิไฟเออรแบบตางๆ
TYPE
Fluidized Bed, Air blown
Updraft, Air Blown
Downdraft, Air Blown

Gas composition % v/v dry
H2
co Co2 Ch4 N2
9
14 20
7 50
11
24
9
3 53
17
21 13
1 48
Gas composition % v/v dry

TYPE
Downdaft,Oxygen-Blown
Mulfi-solid Fluidized Bed
Twin Fluidized Bed Gasification

H2
32
15
31

co
48
47
48

Co2
15
15
0

Ch4 N2
2
3
23 0
21 0

HHV Mj/N m3
5.4
5.5
5.7
HHV Mj/N m3
10.4
16.1
17.4

Gas Quality
Tar
Dust
Fair
Poor
Poor Good
Good Fair
Gas Quality
Tar
Good
Fair
Fair

Dust
Good
Poor
Poor

ที่มา: เตาเผาแกสซิไฟเออร (อี.เทค)
4.4 เทคโนโลยีแกสซิฟเคชั่น (Gasification Technology)
กระบวนการแกสซิฟเคชั่นเปนการเปลี่ยนเชื้อเพลิงชีวมวลซึ่งอยูในสถานะของแข็งใหเปนเชื้อเพลิงแกสซึ่งเกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิง
ชีวมวลในที่จํากัดอากาศโดยความรอนที่เกิดขึ้นนี้จะเรงปฏิกิริยาแบบตอเนื่องกลายเปนโปรดิวเซอรแกสหรือเชื้อเพลิงแกส (Fuel Gas)
4.4.1 ปฏิกิริยาในการผลิตกาซเชื้อเพลิงชีวมวลสามารถแยกเปน 4 ขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ขั้นตอนการอบแหง (Drying Zone)

- ความชื้นของชีวมวลจะถูกระเหยออก
- อุณหภูมิ อยูร ะหวาง 100-135

2. ขั้นตอนการกลั่นสลาย (Pyrolysis)

- เชื้อเพลิงจะถูกสลายโดยความรอน
- อุณหภูมิ อยูระหวาง 450-600

3. ขั้นตอนการเผาไหม (Combustion Zone)

4. ขั้นตอนรีดักชัน (Reduction Zone)

- เชื้อเพลิงทําใหเกิดปฏิกิริยาเคมีระหวาง
ออกซิเจนในอากาศกับคารบอนและ H2
- การเกิดแกสเชื้อเพลิงชีวมวล
- อุณหภูมิ อยูระหวาง 600-700

รูปที่ 2 แผนผังแสดงขั้นตอนการเกิดปฏิกิริยาตางๆ 4 โซนของกระบวนการแกสซิฟเคชั่น
4.5.การเผาไหม
การเผาไหมเปนปฏิกิริยาคายความรอนรวมการเกิดความรอนสูงและแสง เปนปรากฏการณที่ปฏิกิริยาเกิดขึ้นอยางตอเนื่องโดยความรอนที่
เกิดจากปฏิกิริยา เมื่อใชสารชีวมวลเปนเชื้อเพลิง ปฏิกิริยาอ็อกซิเดชั่นที่มคี วามรอนเกิดขึ้นโดย คารบอน (C), ไฮโดรเจน (H2), ออกซิเจน (O), ซัลเฟอร
(S) ที่เผาไหมได และไนโตรเจน (N), น้ํา H2O และเถา ซึ่งอยูในสารชีวมวลทําปฏิกิริยากับออกซิเจน เรียกวาการเผาไหม
สมการการเผาไหมจะเกิดดังตอไปนี้
C
+
O2
>
CO2
(2.3)
C
+
½ O2 >
H2 O
(2.4)
S
+
O2
>
SO2
(2.5)
N
+
XO2
>
NOX
(2.6)
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สําหรับไนโตรเจน (N) สามารถทําปฏิกิริยากับออกซิเจน (O) ทําใหเกิดเปนสารประกอบไนโตรเจนออกไซด แตเกิดในปริมาณที่นอยมาก
ดังนั้น ในแงปฏิกิริยาการเผาไหม จึงถือวาไมเกิดการเผาไหม
จากสมการการเผาไหมของเชื้อเพลิงจึงพบวาไอเสียที่เกิดขึ้นนั้นจะประกอบดวย คารบอนไดออกไซด (CO2), น้ํา(H2O) และซัลเฟอรได
ออกไซด (SO2) ใน ทางปฏิบัติอาจเกิดการเผาไหมของเชื้อเพลิงที่ไมสมบูรณ ทําใหสารคารบอนในเชื้อเพลิงเกิดเปนเขมา ซึ่งเปนสารคารบอนที่เกิดจาก
การไมทําปฏิกิริยาเผาไหม หรือรัยกวาคารบอนมอนน็อกไซด (CO) ซึ่งเปนสารประกอบของคารบอนที่ยังเผาไหมไมสิ้นสุด ผลผลิตทั้งสองตัวนี้ถือเปน
เชื้อเพลิงสวนที่เผาไหมไมหมดที่เกิดจากการเผาไหมไมสมบูรณ
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ธนกฤต แกวมณี ป 2556 การออกแบบและพัฒนาเตาเผาชีวมวลเพื่อผลิตกาซสังเคราะหน้ํามันดินต่ํา
นฤเบศร หนูใสเพชร นายสิทธิชัย วงศหนอ ป2553 การออกแบบและสรางเตาแกสซิไฟเออขนาดเล็กสําหรับผลิตกระแสไฟฟา
ปน ประมาพันธ ป 2555 เตาเผาแก็สซิไฟเออร
สุภา บุญดี ออกแบบสรางผลิตเตาพลังกาซชีวมวลจากเศษไม ขี้เลื่อย แกลบและน้ํามันพืชเตาปฏิกรณชีวมวล Gasifier Reactor Stove
Model iizz v.1
ณัฐพล บุญพิทักษ ป 2555 การจําลองกระบวนการแกสซิฟเคชันแบบออโตเทอรมัลโดยใชน้ํา
บุริมภัทร ปกรณศิริ ป 2552 การลดการใชน้ํามันเตาและการจัดการของเสียผานกระบวนการแก็สซิฟเคชั่นของกากตะกอนชีวภาพใน
อุตสาหกรรมกระดาษรีไซเคิล
6.วิธีดําเนินงานวิจัย
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานวิจัยเตาเผาแกสซิไฟเออรแบบลงลางตั้งแตการศึกษาคนควาขอมูลตลอดจนถึงการทดสอบและบันทึกผลการ
ทํางาน โดยจะบอกวิธีการดําเนินงานตางๆของงานวิจัยเปนขั้นตอนตามแบบแผนที่เตรียมไวโดยมีขั้นตอนการดําเนินงานจัดทําโครงสรางซึ่งมีเนื้อหา
ดังตอไปนี้

รูปที่ 3เตาเผาแกสซิไฟเออร

รูปที่ 4เปลือกกระจับ

6.1 การคํานวณงานวิจัย
6.1.1 การคํานวณหาปริมาณอากาศ
สูตรที่ใชในการคํานวณปริมาณอากาศที่เขาสูเตาเผา คือ Q = V A
เมื่อ Q = ปริมาณอากาศที่เขาสูเตาเผา เปนลูกบาศกเมตร / วินาที
V = ความเร็วลมในการพาอากาศเขาไป เปนเมตร / วินาที
A = พื้นที่หนาตัดของทอที่อากาศไหลผาน เปนตารางเมตร
d = เสนผานศูนยกลางของทออากาศ เปน เมตร
คํานวณครั้งที่ 1 ให V = 2 m/s A = d2 d = 0.04 เมตร
2  (0.042)
0.0025 m3/s

แทนคา Q =
Q =

ให V = 3 m/s A = d2

คํานวณครั้งที่ 2

3  (0.04 )
0.0037 m3/s

แทนคา Q =
Q =
คํานวณครั้งที่3

ให V = 4 m/s A = d2

แทนคา Q =
Q =
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d = 0.04 เมตร

2

4  (0.042)
0.005 m3/s

d = 0.04 เมตร

6.1.2 คํานวณการเลือกใชพัดลมโบลเวอร
1) คํานวณหาปริมาตรของเตาเผา
สูตร
Q เตาเผา = D2 L
แทนคา D = 0.4

m. L = 0. 55m

Q เตาเผา = (0.42 )
Q เตาเผา = 0.069
2) คํานวณหาปริมาตรที่ตองถายเท
จะได

0.55
m3

เตาเผา ×จน.การถายเท

สูตร ปริมาตรที่ตองถายเท =
นาที
จํานวนการถายเทของเตาเผาตองเปน 100 ถาถายเทไมหมดเตาอาจระเบิด
.

แทนคา ปริมาตรที่ตองถายเท =
ปริมาตรที่ตองถายเท = 0.115

×
นาที

CMM

CMM

6.2 การทดสอบและการบันทึกขอมูล
6.2.1 ขั้นการเตรียมเปลือกกระจับที่แหงแลวที่ความชื้นประมาณ 12 – 18 %

6.2.2.ขั้นติดเตาเผาโดยใสเชื้อเพลิงลงไป 5 กิโลกรัม แลวควบคุมอากาศโดยใชความเร็วของอากาศอยูที่ 2, 3 และ 4 เมตร/วินาที เพื่อดู
ปริมาณของแกสที่เอาออกมาใชวาความเร็วของอากาศแคไหนใหปริมาณแกสไดมากกวา

6.2.3.ขั้นตอนทดสอบปริมาณแกสที่ไดออกมาใชงานมาไดปริมาณมากแคไหน โดยการจับเวลาในการติดไฟในการทดลองนี้ชวงไหนที่มีการ
ติดไฟไดเวลานานที่สุดเพื่อจะนํามาใชงานและนําแกสที่ไดออกมานํามาตรวจหาองคประกอบของแกส

6.3. ผลการดําเนินงานวิจัย
ผลการวิเคราะหขอมูลจากการทดสอบเผาเชื้อเพลิงเปลือกกระจับในเตาเผาแกสซิไฟเออร โดยเปลือกกระจับมีความชื้น12-18 % ซึ่งจะ
เปรียบเทียบกับปริมาณอากาศที่ปอนเขาสูเตาเผาแกสซิไฟเออร ดังตาราง 2
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1) วัดอุณหภูมิโดยใชเทอรโมมิเตอรแบบดิจิตอลคาที่ไดมีดงนี้
- อุณหภูมิภายในเตาเผา มีคาเทากับ
545 ºC
- อุณหภูมิที่ทออากาศทางเขา มีคาเทากับ 35 ºC
- อุณหภูมิที่ทอวนแกสออก มีคาเทากับ
80 ºC
- อุณหภูมิของแกส มีคาเทากับ
59 ºC
ตารางที่ 2 ตารางบันทึกผลการเกิดแกสชีวมวลซึ่งจะเปรียบเทียบกับปริมาณอากาศที่ปอนเขาสูเตาเผาแกสซิไฟเออร โดยน้ําหนักของเปลือกกระจับ
เทากับ 5 กิโลกรัม
ความเร็วอากาศ
ปริมาณอากาศ
การเกิดแกสแลวติดไฟ
เวลาที่ไฟติด
2 m/s
3 m/s
4 m/s

0.0025 ลูกบาศกเมตร/วินาที
0.0037 ลูกบาศกเมตร/วินาที
0.005 ลูกบาศกเมตร/วินาที

ไมติด(อากาศเบาดันแกสมาไมได)
ติดดีมาก
ติดแลวดับ (อากาศแรงมากกวาแกส)

5 นาที
30 วินาที

จากตารางบันทึกผลการทดลอง
ครั้งที่ 1 ใชความเร็ว 2 เมตร/วินาที ปริมาณอากาศที่เขาไปจะได 0.0025 ลูกบาศกเมตร/วินาที ทดลองการเกิดแกสดวยการจุดไฟที่แกสออก
ผลปรากฏวาไฟไมติด เนื่องจากอากาศนอยไมพอที่จะทําการเผาไหมแกสจึงไมออกที่ออกมามีแตควัน
ครั้งที่ 2 ใชความเร็ว 3 เมตร/วินาที ปริมาณอากาศที่เขาไปจะได 0.0037 ลูกบาศกเมตร/วินาที ทดลองการเกิดแกสดวยการจุดไฟที่แกสออก
ผลปรากฏวาไฟติด เนื่องจากอากาศพอที่จะทําการเผาไหมแกสแตเผาไหมไมสมบูรณจึงออกมาเปนแกสชีวมวล
ครั้งที่ 3 ใชความเร็ว 4 เมตร/วินาที ปริมาณอากาศที่เขาไปจะได 0.005 ลูกบาศกเมตร/วินาที ทดลองการเกิดแกสดวยการจุดไฟที่แกสออก
ผลปรากฏวาไฟติดแลวดับ เนื่องจากอากาศมากเมื่อทําการเผาไหมจะเปนการเผาไหมที่สมบูรณแกสจึงออกมานอยที่ออกมามีไอความรอน
ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณแกสมีเทนและความชื้นของแกสที่ไดจากเปลือกกระจับ ถานไมและแกลบ
ชนิดชีวมวล
ปริมาณชีวมวล (กิโลกรัม)
ปริมาณแกสมีเทน (%)
ปริมาณความชื้น (%)
เปลือกกระจับ
5
6.8
18
ถานไม
5
1.5
18
แกลบ
5
5.5
18
8
7
6
5
4

ปริมาณชีวมวล (kg.)

3

ปริมาณแก๊สมีเทน (%)

2
1
0

เปลือกกระจับ

แกลบ

ถ่านไม้

รูปที่ 5 กราฟแสดงการเปรียบเทียบปริมาณแกสมีเทนและความชื้นของแกสที่ไดจากเปลือกกระจับ แกลบ และถานไม
7. สรุปผล อภิปรายและขอเสนอแนะ
ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาการเกิดแกสซิไฟเออรจากเปลือกกระจับ ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาถึงองคประกอบทางเคมีและหาประสิทธิภาพของการเกิด
แก็สชีวมวลที่เกิดจากเปลือกกระจับ
7.1 สรุปผลการดําเนินงานวิจัย
จากผลการทดลองเพื่อทําการหาแกสชีวมวลที่เกิดจากเปลือกกระจับโดยแก็สซิฟเคชั้น โดยใชเตาเผาแกสซิไฟเออร ซึ่งมีหลักการทํางาน
แบบ Downdraft โดยที่เปลือกกระจับมีความชื้นที่ 12- 18 % ซึ่งจะเปรียบเทียบกับปริมาณอากาศที่ปอนเขาสูเตาเผาแกสซิไฟเออร โดยปอนที่
ความเร็ว 3 เมตร/วินาที ซึ่งมีปริมาณอากาศที่เขาสูหองเผาไหมอยูที่ 0.0037 ลูกบาศกเมตร/วินาที จึงทําใหเกิดแกสที่ไหลออกมาและทําการจุดดวยไฟ
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ผลปรากฏวาติดไฟได เปนตําแหนงของการเผาไหมที่เหมาะสมเมื่อเทียบความเร็วที่ตําแหนงอื่นๆ ของการเกิดแกส ซึ่งมีคาแกสมีเทนอยูที่ 6.8 % โดย
น้ําหนักของเปลือกกระจับที่ใชในเผาไหมอยูที่ 5 กิโลกรัม
7.2 อภิปรายผล
7.2.1 ปญหาของเชื้อเพลิง คือกระจับจะเกาะกันอยูเมื่อเผาไหมจะไมคอยไหลลงไปในหองเผาไหม
7.2.2 ปญหาของแกสที่ออกมาจะมีควันไฟออกมาเวลาจุดไฟจึงทําใหติดยาก
7.3 ขอเสนอแนะ
7.3.1 ควรมีอุปกรณชวยใหเชื้อเพลิงไหลลงเขาสูหองเผาไหม
7.3.2 ควรมีระบบกักควันไฟไมใหออกมาพรอมแกสโดยตรงให
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P-CF16
การศึกษาผลการเกิดกาซชีวภาพจากเศษอาหารของโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร
Study of biogas production from food waste in Kamphaeng Phet Rajabhat University canteen
ภาคิณ มณีโชติ*1, เสาวลักษณ ยอดวิญูวงศ *1
1

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
E-mail: ball_ccs04@hotmail.co.th

บทคัดยอ
งานวิจัยการศึกษาผลการเกิดกาซชีวภาพจากเศษอาหารมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระบบการเกิดกาซชีวภาพจากเศษอาหารแบบมีถังหมักกับถัง
เก็บกาซชีวภาพและเพื่อถายทอดเทคโนโลยีชีวภาพ จากเศษอาหาร จากการศึกษาผลการเกิดกาซชีวภาพจากเศษอาหารพบวาชวงที่ 1 ใสเศษอาหาร
วันละ 1 กิโลกรัม เปนเวลา 5 วันผลการเกิดกาซชีวภาพจากเศษอาหารเกิดขึ้นเฉลี่ย 0.041 ลูกบาศกเมตร ชวงที่ 2 ใสเศษอาหารวันละ 2 กิโลกรัม
เปนเวลา 5 วันผลการเกิดกาซชีวภาพจากเศษอาหารเกิดขึ้นเฉลี่ย 0.058 ลูกบาศกเมตร ชวงที่ 3 ใสเศษอาหารวันละ 3 กิโลกรัม เปนเวลา 5 วันผลการ
เกิดกาซชีวภาพจากเศษอาหารเกิดขึ้นเฉลี่ย 0.106 ลูกบาศกเมตร จากการอบรมการถายทอดเทคโนโลยีชีวภาพจากเศษอาหารใหกับนักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไปประเมินความพึงพอใจ พบวา ผูเขาอบรมจํานวน 20 คน ใหความสนใจโดยรวมอยูในระดับดีรอยละ 86.80 พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ ดานคุณภาพการใหบริการ รอยละ 88.60 รองลงมาคือดานสิ่งอํานวยความสะดวก รอยละ 87.40 ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ คิดเปนรอยละ
86.40 และดานที่ไดคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุดไดแกดานกระบวนการ / ขั้นตอนการใหบริการ คิดเปนรอยละ 85.00หลังจากที่นักศึกษาไดเขารับการ
อบรมการถายทอดเทคโนโลยีชีวภาพ พบวา ผูเขาอบรมสามารถนําไปประยุกตใชงานเองไดเพราะ วัสดุในการผลิตหางาย ลดปญหาสิ่งแวดลอมได และ
ยังเปนการสงเสริมใหรูจักประหยัดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงการสรางถังหมักและการทดลองตมน้ําจะชวยลดคากาซ LPG ไดประมาณมื้อละ 5 บาท
คําสําคัญ: กาซชีวภาพ, เศษอาหาร
1. บทนํา
เนื่องจากปจจุบันประเทศไทยเปนประเทศที่กําลังพัฒนา จึงมีความตองการที่จะใชพลังงานในการพัฒนาประเทศในดานอุตสาหกรรมตางๆ ทํา
ใหการใชพลังงานตางๆ มีการใชงานเปนจํานวนมาก ชนิดของพลังงานที่ใชกันเปนจํานวนมาก ไดแก น้ํามันเชื้อเพลิง กาซหุงตม พลังงานไฟฟา เปนตน
ซึ่งนับวันปริมาณก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งราคาของเชื้อเพลิงก็ยังมีราคาสูงขึ้นตามราคาในตลาดโลก สงผลใหผูบริโภคในประเทศตองมีภาระ
คาใชจายในการครองชีพเพิ่มสูงขึ้นอีกทั้งเมื่อมีการบริโภคในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นสภาวะการขาดแคลนหรือการลดปริมาณของเชื้อเพลิงก็จะเกิดขึ้น
ตามมาดวย
จากแนวคิดของผูวิจัยที่เล็งเห็นความสําคัญของเศษอาหารที่เหลือทิ้งจากโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชรที่ 1 วัน จะมีเศษอาหาร
เหลือทิ้งประมาณ 40-50 กิโลกรัม จึงจําเปนจะสรางแหลงพลังงานที่ผลิตกาซชีวภาพมาใชในครัวเรือน ดังนั้นจึงมีแนวความคิดที่จะนําเศษอาหารมา
ผลิตกาซชีวภาพ เพื่อลดการใชกาซหุงตมและประหยัดคาใชจายในครัวเรือน ลดปริมาณขยะซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งของการเกิดภาวะโลกรอนไดอีกดวย
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะศึกษาการเกิดกาซชีวภาพจากถังผลิตกาซชีวภาพขนาด 200ลิตรและถังเก็บกาซขนาด 150 ลิตร โดยใชเศษอาหาร
เหลือทิ้งจากโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มาผลิตกาซชีวภาพเพื่อใชเปนพลังงานทางเลือกใหมและเปนการศึกษาการผลิตกาซชีวภาพ
จากเศษอาหารใชเปนแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพใหเหมาะสมกับครัวเรือน ชุมชนหรือผูที่สนใจในเทคโนโลยีชีวภาพ

รูปที่ 1 แสดงกระบวนการยอยสลายแบบไรอากาศ (Anaerobic Digestion)
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จากรูปที่ 1 แสดงกระบวนการยอยสลายแบบไรอากาศ (Anaerobic Digestion) มี 3 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 Hydrolysis ขั้นตอนนี้สารอินทรียยังอยูในรูปโมเลกุลใหญ ไมสามารถจะ ยอยสลายไดทันที จําเปนที่จะตองมีการทําใหเกิดการ
แตกตัวเปนโมเลกุลเล็กเสียกอน โดยมีแบคทีเรียกลุมแรกปลอยเอนไซมมาชวยเรงการแตกตัวของโมเลกุล แบคทีเรียกลุมนี้จะไดรับสารอาหารบางชนิด
จากสารอินทรียผานการดูดซึมเขาสูเซลลไดโดยตรง
ขั้นตอนที่ 2 Acidogenesis แบคทีเรียอีกกลุมจะทําการยอยสลายโมเลกุลที่แตกตัวแลวจากขั้นตอนแรกใหเปนกรดอินทรีย (Organic Acid)
ซึ่งไดแก Acetic Acid, น้ํา (H2O) และคารบอนไดออกไซด (CO2) เปนตน แบคทีเรียทีกลุมนี้เรียกวา Acid Forming Bacteria เปนแบคทีเรียที่อยูได
ทั้งในสภาพที่มีออกซิเจนหรือไมมีออกซิเจน
ขั้นตอนที่ 3 Methanogenesis ในขั้นตอนนี้แบคทีเรียอีกกลุมหนึ่งซึ่งเรียกวา Methanogens หรือ Methane Forming Bacteria จะทําการ
เปลี่ยน Acetic Acid และไฮโดรเจน (H) เปนกาซมีเทน (CH4) และกาซคารบอนไดออกไซด แบคทีเรียพวกนี้เปนชนิดที่ตองอยูในภาพที่ไรออกซิเจน
จริงๆ (Obligate Anaerobic Bacteria) ปริมาณกาซมีเทนที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้จะขึ้นอยูกับปริมาณของ Acetic Acid จากปฏิกิริยากอนหนานี้
จะเห็นไดวากระบวนการผลิตกาซชีวภาพจะตองอาศัยการทํางานรวมกันของแบคทีเรียหลายๆ กลุมดังที่กลาวมาแลว โดยความสามารถในการ
ยอยสลายของแตละกลุมก็จะมีผลซึ่งกันและกัน และมีผลตอความสามารถในการผลิตกาซชีวภาพ[1]
2. วิธีทดลอง
งานวิจัยครั้งนี้มุงเนนการศึกษาการหมักกาซชีวภาพ จากถังหมัก 200 ลิตร และถังเก็บกาซขนาด 150 ลิตร วัตถุดิบเริ่มตนในการผลิตกาซ
ชีวภาพใชมูลสัตวเปนตัวเริ่มตน จากนั้นจึงใสเศษอาหารและเก็บผลทดลอง การทดสอบหาคาเฉลี่ยปริมาณกาซชีวภาพที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลา 15 วัน
โดยทําการทดลงใสเศษอาหารวันละ1 กิโลกรัม เปนเวลา 5 วัน และเพิ่มเปน 2 กิโลกรัมและ 3 กิโลกรัม เพื่อศึกษาระบบการเกิดกาซชีวภาพจากเศษ
อาหาร ดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยาง ทดลองผลิต
2.1.1 เตรียมมูลสัตว (มูลวัว, หมู) 30 กิโลกรัม
2.1.2 ใสมูลสัตวที่เตรียมลงถัง ใสน้ํา 30 ลิตร (รอไว 7-15 วัน)
2.1.3 ใสเศษอาหารบดละเอียดเริ่มจากวันแรก 1 กิโลกรัม พรอมเติมน้ํา จนถึงระดับน้ําลน รอจนเกิดกาซ จึงเติมมูลสัตวในแตละวันอยาง
ตอเนื่องแลวบันทึกขอมูล
2.1.4 ทดลองเติมเศษอาหารเพิ่มขึ้นเปน 2 กิโลกรัม และ 3 กิโลกรัม ตามลําดับแลวบันทึกผล
2.1.5 ทุกครั้งที่เติมเศษอาหารจะตองกวนเศษอาหารใหเขากัน
2.1.6 เก็บขอมูลการเกิดกาซในแตละครั้ง โดยเทียบสัดสวนจากปริมาณเศษอาหารที่เติม [2]
3. ผลการทดลอง
ผลการเกิดกาซชีวภาพจากเศษอาหาร
ชวงที่ 1 ใสเศษอาหารวันละ 1 กิโลกรัม เปนเวลา 5 วันผลการเกิดกาซชีวภาพจากเศษอาหารเกิดขึ้นเฉลี่ย 0.041 ลูกบาศกเมตร
อุณหภูมิเฉลี่ยอยูที่ 35°C ในชวงนี้ ความสูงจากถังสูงขึ้นเฉลี่ย 28.6 ซ.ม.
ชวงที่ 2 ใสเศษอาหารวันละ 2 กิโลกรัม เปนเวลา 5 วันผลการเกิดกาซชีวภาพจากเศษอาหารเกิดขึ้นเฉลี่ย 0.058 ลูกบาศกเมตร อุณหภูมิ
เฉลี่ยอยูที่ 37°C ในชวงนี้ ความสูงจากถังสูงขึ้นเฉลี่ย 40.2 ซ.ม.
ชวงที่ 3 ใสเศษอาหารวันละ 3 กิโลกรัม เปนเวลา5 วันผลการเกิดกาซชีวภาพจากเศษอาหารเกิดขึ้นเฉลี่ย 0.106 ลูกบาศกเมตร อุณหภูมิ
เฉลี่ยอยูที่ 37°C ในชวงนี้ ความสูงจากถังสูงขึ้นเฉลี่ย 73.2 ซ.ม
ผลการทดลองโดยใชกาซชีวภาพจากเศษอาหารมาตมน้ํา
ทดลองครั้งที่ 1 ตมน้ํา 1 kg. ใหเดือด (อุณหภูมิน้ําจาก 27 °C ถึง อุณหภูมิน้ําเดือด 100°C ) ใชกาซชีวภาพปริมาตร 0.0798 m3 ความสูง
ถังเก็บ 55 เซนติเมตร ตมจนกาซหมดวาได กี่ครั้ง ทดลอง กาซชีวภาพจากเศษอาหารใชตมน้ําเพื่อถายเทความรอนใหน้ํา 1 kg. ไดเทาไรหาไดจากสูตร
Q = MC t
เมื่อ Q = ความรอนของกาซที่ถายเทใหน้ํา
m =มวลของน้ํา
c = ความรอนจําเพาะของน้ํา = 4.2 kJ / kg
t =อุณหภูมิน้ําเดือด 100 °C – อุณหภูมิน้ํากอนตม 27 °C
แทนคาสูตร Q = (1 kg *4.2kj * 73) / 1kg
Q =306 kJ
ลดลง)
สูตร

ตัวอยางที่ 2 ตมน้ํา 1 กิโลกรัม ใหเดือด อุณหภูมิน้ําจาก27 °C ถึงอุณหภูมิน้ําเดือด 100°C โดยยังใชกาซชีวภาพชุดเดิม (ปริมาณกาซเริ่ม
สรุปผลการทดลอง น้ําตัวอยางที่ 2 เดือด กาซชีวภาพจากเศษอาหารถายเทความรอนใหน้ํา 1 กิโลกรัม ในตัวอยางที่ 2 ไดเทาไร หาไดจาก
Q = MC t
แทนคาสูตร Q= (1 kg * 4.2kj * 73 ) / 1kg
Q= 306 kJ
ตัวอยางที่ 3 ตมน้ํา 1 กิโลกรัม ใหเดือดอุณหภูมิน้ําจาก27 °C ถึงอุณหภูมิน้ําเดือด 100°C โดยยังใชกาซชีวภาพชุดเดิม (ปริมาณกาซเริ่มลดลง)
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สรุปผลการทดลอง น้ําตัวอยางที่ 3 เดือดกาซชีวภาพจากเศษอาหารถายเทความรอนใหน้ํา 1 กิโลกรัม ในตัวอยางที่ 2 ไดเทาไร หาไดจากสูตร
Q = MC t
แทนคาสูตร Q = (1 kg * 4.2kj * 73 ) / 1kg
Q = 306 kJ
ลดลง)

ตัวอยางที่ 4 ตมน้ํา 1 กิโลกรัม ใหเดือดอุณหภูมิน้ําจาก 27°C ถึงอุณหภูมิน้ําเดือด 100 °C โดยยังใชกาซชีวภาพชุดเดิม (ปริมาณกาซเริ่ม

สรุปผลการทดลอง น้ําตัวอยางที่ 4 น้ํายังไมเดือดกาซชีวภาพจากเศษอาหารหมดกอนแตอุณหภูมิได 75°C หาไดจากสูตร Q = MC t
แทนคาสูตร Q = (1 kg * 4.2kj * 48) / 1 kg
Q = 201 kJ
สรุปผลทั้ง 4 ตัวอยาง กาซชีวภาพจากเศษอาหารปริมาตร 0.0798 m3 ความสูงถังเก็บ 55 เซนติเมตร สามารถถายเทความรอนใหน้ําได
ทั้งหมดเทากับ Q1 = 306kJ + Q2 = 306kJ + Q3 = 306kJ + Q4 = 201kJ = 1,119kJ [3]
เปรียบเทียบกับการใชกาซ LPG ตมน้ําใหเดือด 3 ครั้งสวนครั้งที่ 4 ตมน้าํ ใหได 75 °C กอนตมถังแกสมีน้ําหนัก 14.26 กิโลกรัม หลังตม
น้ําหนักในถังแกสเหลือ 14.06 กิโลกรัม เทากับใชแกส LPG ไป 200 กรัมหรือ 2 ขีด เปนเงินประมาณ 5 บาท คิดไดจากราคาแกส LPG ถังละ 400
บาท น้ําหนักแกส 15กิโลกรัม แกสราคากิโลกรัมละ 26 .6 บาท ถาคิดเปนขีดๆละ 2.66 บาท
4. สรุปการวิจัย
1. จากการศึกษาระบบการเกิดกาซชีวภาพจากเศษอาหาร จากถังหมักขนาด 200 ลิตรและถังเก็บ 150 ลิตร พบวาเศษอาหารสามารถนํามา
หมักกาซชีวภาพได จากการทดลอง เศษอาหาร 3 กิโลกรัม สามารถนํามาทํากับขาวไดประมาณ 3 อยาง
2 .กระบวนการเกิดกาซชีวภาพจากเศษอาหาร ในกระบวนการหมักกาซชีวภาพนั้นตองขึ้นอยูกับอุณหภูมิในถัง และหามมีจุดรั่วภายในถังเลย
3. จากการสํารวจขอมูลเบื้องตน จะมีเศษอาหารเหลือทิ้งจากโรงอาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประมาณวันละ 80 กิโลกรัม ที่
สามารถนํามาทํากาซชีวภาพไดมีประมาณ 40 กิโลกรัม ถานําเศษอาหาร 40 กิโลกรัมนี้มาทํากาซชีวภาพจะไดกาซชีวภาพประมาณ 1.64 ลูกบาศก
เมตร สามารถนํามาทําอาหารได 40 อยาง ทําใหลดคาใชจายคากาซ LPG ไปอยางมาก
4. จากการอบรมและเผยแพรการศึกษาผลการเกิดกาซชีวภาพดวยถังหมักกาซขนาด 200 ลิตร และถังเก็บกาซขนาด 150 ลิตรใหกับนักศึกษา
นักศึกษาใหความสนใจโดยรวมอยูในระดับดี ( X = 4.34) คิดเปนรอยละ 86.80 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดาน
คุณภาพการใหบริการ คิดเปนรอยละ 88.60 รองลงมาคือดานสิ่งอํานวยความสะดวก ( X =4.37) คิดเปนรอยละ 87.40 ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ (
X =4.32) คิดเปนรอยละ 86.40 และดานที่ไดคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุดไดแก ดานกระบวนการ / ขั้นตอนการใหบริการ ( X = 4.01) คิดเปนรอยละ
85.00
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การศึกษาความความเหมาะสมที่จะนําวัสดุเหลือใชจากตาลโตนดไปเปนวัสดุเชื้อเพลิงชีวมวล
Education appropriate of Remaining Materials Palmyra Palm to the Biomass Materials.
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บทคัดยอ
บทความนี้กลาวถึงการนําเศษหรือสิ่งที่เหลือใชจากตาลโตนดมาทําการศึกษาเพื่อหาความเปนไปไดในการที่จะนํามาใชเปนวัสดุเชื้อเพลิ ง
ชีวมวลโดยเปรียบเทียบกับคาความรอนที่ไดจากเชื้อเพลิงจากแกลบเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานที่จะนําไปใชเลือกวัตถุดิบในการนําไปทดสอบกับระบบแกส
ซิฟเคชันเพื่อการผลิตไฟฟาโดยการทดสอบนี้ไดเลือกใชสวนตางๆของตาลโตนดมาทดสอบดังตอไปนี้ทางตาลโตนดผลตาลแกใบตาลและเปลือกจากผล
ตาลโตนดผลการทดสอบพบวาวัสดุที่นํามาทดสอบใหคาความรอนดังตอไปนี้ 4,020 3,955 4,040 และ 4,010 cal/g ตามลําดับและเกิดเถาจาการเผา
ไหม 1.41 3.45 5.00 และ3.57% ตามลําดับซึ่งใหผลที่ดีกวาแกลบที่มีคาความรอน 3,419 cal/g และเกิดเถา 17.1% [4] ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะ
นําไปทดสอบใชงานรวมกับระบบแกสซิฟเคชั่นเพื่อการผลิตไฟฟาตอไป
คําสําคัญ: ตาลโตนด; ชีวมาล; แกสซิฟเคชั่น
1. ที่มาและความสําคัญ
การผลิตไฟฟาในปจจุบัน การผลิตไฟฟาในสเกลขนาดใหญของประเทศไทยยังคงพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งไดแกกาซธรรมชาติเกือบรอยละ
70 ที่เหลือเปนถานหิน น้ํามันเตา พลังน้ํา และพลังงานหมุนเวียน ซึ่งบางสวนของผูผลิตไดมีการหันมาใชผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนซึ่งสวนใหญ
ไดมาจากชีวมวล การนําชีวมวลเหล านี้ไปใชจะตองนําไปเผาไหม สวนใหญจะทํา การเผาไหมโ ดยตรง เพื่อให ไดความรอน และนํา ความร อนไปใช
ประโยชน จากกระบวนการนี้จะสงผลทําใหประสิทธิภาพรวมของระบบต่ํา แตมีวิธีการหนึ่งซึ่งเปนเทคโนโลยีพลังงานก็คือการเปลี่ยนรูปพลังงานชีวมวล
ซึ่งมีสถานะเปนของแข็งใหเปนกาซเผาไหมได (แกสซิฟเคชั่น) และใชประโยชนจากกาซเผาไหมดังกลาว โดยกระบวนการดังกลาวจะมีประสิทธิภาพสูง
กวาการเผาไหมโดยตรง เทคโนโลยีดังกลาวกําลังถูกพัฒนาและสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการใชงานในการผลิตไฟฟาชุมชน หากมีการดําเนินการใน
ชุมชนสิ่งที่ต องคํา นึงถึง นอกจากเทคโนโลยีคื อวัตถุ ดิบเชื้ อเพลิงในพื้นที่ต องมีเ พียงพอ ในสวนของจั งหวัด เพชรบุรีนั้ นมีตาลโตนดอยูม าก ผลจาก
ตาลโตนดที่ไดจากภาคครัวเรือน และชุมชน เปนที่นิยมเปนอยางมากตัวอยางเชน น้ําตาล ลูกตาล จาวตาล เปนตน ปจจุบันพื้นที่ปลูกตาลโตนดใน
เพชรบุรีกลับลดลงอยางมาก เนื่องจากตาลโตนดที่ปลูกไวมีอายุมากและไดยืนตนตาย บางสวนไดถูกตัดนําสวนลําตนไปใชงาน และไมไดมีการปลูก
ทดแทน เพราะตาลโตนดจะใหผลผลิตที่เปนลูกตาลนับตั้งแตเริ่มปลูกนั้นจะใชระยะเวลาที่นานประมาณ 10-15 ป ในชวงที่กอนตาลโตนดจะมีผลผลิต
เกษตรกรผูปลูกจะไมมีรายไดจากสวนอื่นๆของตาลโตนด จากปญหาการลดลงของตนตาลโตนด จึงไดมีการรณรงคใหมีการปลูกตนตาลโตนดจาก
ภาครัฐเพื่อเพิ่มจํานวนใหกับตนตาลโตนดใหมากยิ่งขึ้นในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี แตก็ไมไดมีการตอบรับเทาที่ควรเนื่องจากปญหาดานรายไดในชวงเริ่ม
ปลูกใหม ในสวนสิ่งที่เหลือใชจากการผลิต ผลิตผลจากตาลโตนดสวนใหญจะเปนลูกตาลแก เปลือกจากลูกตาล ทางตาล และใบตาล ในสวนของทาง
ตาล และใบตาล นั้นจะมีตั้งแตชวงแรกที่เกษตรกรเริ่มปลูก ซึ่งวัสดุตางๆที่กลาวมาแลวเหลานี้ไมไดถูกนําไปใชประโยชนมากนัก จึงมีความสนใจศึกษา
วัสดุดังกลาว มาทดสอบหาความเหมาะสมที่จะเปนวัสดุเชื้อเพลิงชีวมวลในระบบแกสซิฟเคชั่น เพื่อสรางรายไดใหกับเกษตรกร
2. หลักทฤษฎีที่เกี่ยวของ
2.1. การวิเคราะหแบบประมาณ
การวิเ คราะห แบบประมาณ (ProximateAnalysis) ตามมาตรฐาน ASTM D3172 จะระบุ ปริม าณความชื้ น (Moisture Content)
ปริมาณสารระเหยที่เผาไหมได (Volatile Combustible Matter) ปริมาณคารบอนคงตัว (Fixed Carbon) และปริมาณเถา (Ash Content) ในการ
ทดสอบตามมาตรฐานดังกลาว เชื้อเพลิงแข็งจะถูกบดเปนผงและนําไปอบใหแหงในเตาอบภายใตอุณหภูมิประมาณ 105 -110oCจนไดน้ําหนักคงที่
น้ําหนักสวนที่หายไปเมื่อเทียบกับน้ําหนักเดิมคือปริมาณความชื้น จากนั้นเชื้อเพลิงแข็งที่แหงแลวจะถูกทําใหรอนในภาชนะปด (เพื่อปองกันการเกิด
ออกซิเดชั่น) ภายใตอุณหภูมิ 900oCเพื่อไลสารระเหยที่เผาไหมได จนกระทั่งน้ําหนักคงที่ น้ําหนักสวนที่หายไปคือปริมาณสารระเหยที่เผาไหมนั่นเอง
จากนั้นนําเชื้อเพลิงแข็งที่ไดไปอบในภาชนะเปดภายใตอุณหภูมิ 750oCเพื่อใหเกิดการเผาไหมจนไดน้ําหนักที่เหลือคงที่และเปนน้ําหนักของเถาใน
ขณะที่น้ําหนักสวนที่หายไปคือปริมาณของคารบอนคงตัวนั่นเอง การวิเคราะหแบบประมาณมีประโยชนในการเปรียบเทียบเชื้อเพลิง[1,2]
2.2. องคประกอบของชีวมวล
องคประกอบของชีวมวลหรือสสารทั่วไปจะแบงออกเปน 3 สวนหลักคือ
- ความชื้น (Moisture) หมายถึงปริมาณน้ําที่สะสมอยูในชีวมวล
- สวนที่เผาไหมได (Combustible substance) จะแบงออกเปน 2 สวนคือ สารระเหย (Volatiles Matter) และคารบอนคงที่
(Fixed Carbon)
- สวนที่เผาไหมไมได หรือขี้เถา (Ash) [2]
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2.3. สวนตางๆของตาลโตนดที่นํามาทดสอบ
- ทางตาล เปนสวนของกานของใบตาล สวนทางตาลตอนโคน ซึ่งอยูติดกับตนตาลนั้น มีจํานวน 2 แฉก เมื่อทางตาลแกจัดจนใบแหงจะ
รวงหลนลงมาเอง แสดงดังรูปที่ 1
- ผลตาลแกหรือลูกตาลแก เปนสวนของลูกตาลที่แกและสุก เนื้อมีสีเหลืองสดนํามาคั้นเอาเสนใยออกมีกลิ่นหอมใชปรุงขนมหวานเมล็ดใช
เพาะเพื่อเอาจาวตาลใชทําขนม ตากแหงสามารถทําเชื้อเพลิงได แสดงดังรูปที่ 2

รูปที่ 1 ทางตาลโตนด

รูปที่ 2 ลูกตาลโตนดแก (สุก)
- ใบตาล เปนสวนที่ติดอยูกับทางตาล ใบตาลมีขนาดใหญ นิยมนํามานําไปมุงหลังคา ทําปะรํา มุงกระทอม หรือโรงนา มีอายุใชงาน
ประมาณ 2-3 ป แสดงดังรูปที่ 3[3]
- เปลือกจากผลตาลโตนดไดจากผลตาลโตนดที่ยังไมแกจัด ที่ถูกนําเนื้อในลูกตาลออกไปแลวแสดงดังรูปที่ 4

รูปที่ 3 ใบตาลโตนดแก

รูปที่ 4 เปลือกจากผลตาลโตนด

3. วิธีการทดลอง
จัด หาวัส ดุที่ จะทํา การทดลอง นํา มาเข าเครื่ อ งบดย อยเพื่ อใหวั สดุ นั้น มี ขนาดที่เ หมาะสมกับ การวิเ คราะหขอมู ลในรู ป แบบ Proximate
Analysis โดยไดทําการสงตัวอยางวัสดุจากตาลโตนดในจังหวัดเพชรบุรีมวล 1kg ตอหนึ่งตัวอยางเพื่อนําไปวิเคราะหโดยสถาบันพัฒนาและฝกอบรม
โรงงานตนแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ในสวนของแกลบใชผลการทดสอบแกลบในจังหวัดเพชรบุรีมวล 1kg ที่วิเคราะหโดยกรมวิทยาศาสตรบริการ [4]
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รูปที่ 5 ตัวอยางวัสดุที่สงเพื่อทดสอบ
4. ผลการทดลอง
- ผลจากการทดลองหาปริมาณความชื้น (Moisture) พบวา ทางตาลมีความชื้น 12.18% ลูกตาลแกมีความชื้น 10.88% ใบตาลมีความชื้น
10.38%เปลือกจากลูกตาลมีความชื้น 9.67% และแกลบมีความชื้น 10.00%
- ผลจากการทดลองหาปริมาณขี้เถา (Ash) พบวา ทางตาลปริมาณขี้เถา 1.41% ลูกตาลแกมีปริมาณขี้เถา 3.45%ใบตาลมีปริมาณขี้เถา
5.00% เปลือกจากลูกตาลมีปริมาณขี้เถา 3.57%และแกลบปริมาณขี้เถา 17.10%
- ผลจากการทดลองหาปริมาณสารระเหยที่เผาไหมไดงาย (Volatile Matter)พบวา ทางตาลมีปริมาณสารระเหยที่เผาไหมไดงาย 68.46% ลูก
ตาลแกมีปริมาณสารระเหยที่เผาไหมไดงาย 66.57%ใบตาลมีปริมาณสารระเหยที่เผาไหมไดงาย 67.37% เปลือกจากลูกตาลมีปริมาณสารระเหยที่เผา
ไหมไดงาย 69.36%และแกลบมีปริมาณสารระเหยที่เผาไหมไดงาย 57.30%
- ผลจากการทดลองหาปริมาณคารบอนคงตัว (Fixed Carbon) พบวา ทางตาลมีปริมาณคารบอนคงตัว 17.95% ลูกตาลแกมีปริมาณ
คารบอนคงตัว19.10%ใบตาลมีปริมาณคารบอนคงตัว 7.25% เปลือกจากลูกตาลมีปริมาณคารบอนคงตัว 14.40%และแกลบมีปริมาณคารบอนคงตัว
15.60%
- ผลจากการทดลองหาปริมาณคารบอนคงตัว (Fixed Carbon) พบวา ทางตาลมีปริมาณคารบอนคงตัว 17.95% ลูกตาลแกมีปริมาณ
คารบอนคงตัว19.10%ใบตาลมีปริมาณคารบอนคงตัว 7.25% เปลือกจากลูกตาลมีปริมาณคารบอนคงตัว 14.40%และแกลบมีปริมาณคารบอนคงตัว
15.60%
- ผลจากการทดลองหาปริมาณความรอนสูงสุด (Higher Heating Value) พบวา ทางตาลมีปริมาณความรอนสูงสุด4,020 cal/g ลูกตาลแกมี
ปริมาณความรอนสูงสุด3,955cal/g ใบตาลมีปริมาณความรอนสูงสุด4,040cal/g เปลือกจากลูกตาลมีปริมาณความรอนสูงสุด 4,010 cal/g และแกลบ
มีปริมาณความรอนสูงสุด 3,419 cal/g
ตารางที่ 1: ผลการวิเคราะหแบบประมาณจากวัสดุเหลือใชตาลโตนด
พารามิเตอร
Moisture
Ash
Volatile Matter Fixed Carbon
Higher Heating
ตัวอยาง
(% as
(% as
(% as
(% as
Value
received)
received)
received)
received)
(cal/g as received)
1 ทางตาลโตนด
12.18
1.41
68.46
17.95
4,020
2 ผลตาลแก
10.88
3.45
66.57
19.10
3,955
3 ใบตาลโตนด
10.38
5.00
67.37
7.25
4,040
4 เปลือกจากผลตาลโตนด
9.67
3.57
69.36
14.40
4,010
5 แกลบ
10.00
17.10
57.30
15.60
3,419
5. สรุปผล

ผลการวิเคราะหแบบประมาณของทางตาลโตนดผลตาลแกใบตาลและเปลือกจากผลตาลโตนดพบวาวัสดุที่นํามาทดสอบใหคาความรอน
ดังตอไปนี้ 4,020 cal/g, 3,955 cal/g, 4,040 cal/g และ 4,010 cal/g ตามลําดับและเกิดเถาจากการเผาไหม 1.41%, 3.45%, 5.00% และ3.57%
ตามลําดับซึ่งเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงแกลบพบวาวัสดุเหลือใชจากตาลโตนดใหคาความรอนดานสูงสูงกวาเชื้อเพลิงแกลบและมีปริมาณขี้เถา
นอยกวาเชื้อเพลิงแกลบ ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะนําไปทดสอบใชงานรวมกับระบบแกสซิฟเคชั่นเพื่อการผลิตไฟฟาตอไป
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P-CF18
การผลิตไฟฟาจากชีวมวลโดยใชเทคโนโลยีแกสซิฟเคชัน
Biomass Electrical Power Generation System by Using Gasification Technology
ทรงกช เพ็ญวันศุกร1 จิรพงศ ทองสุข1 ธีรเมธ เปยขุนทด1 อํานาจ บัวบาน1 และเจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน1
1

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 73170
E-mail: jensak.eak@rmutr.ac.th

งานวิจัยนี้เปนการศึกษาและทดสอบศักยภาพของการผลิตไฟฟาจากชีวมวลโดยใชเทคโนโลยีแกสซิฟเคชัน แกสเชื้อเพลิงที่ผลิตไดถูกนําไปใช
กับเครื่องกําเนิดไฟฟา ระบบที่ใชทดสอบประกอบดวยเตาแกสซิไฟเออรแบบอากาศไหลลง ไซโคลน เวทสครับเบอร ถังเก็บแกส และเครื่องกําเนิด
ไฟฟาขนาดเล็ก ชีวมวลที่ใชในการทดสอบประกอบดวย ฟางขาว ฟางขาวผสมกากมันสําปะหลังอัดแทง และไมฟน การทดสอบทําไดโดยการเผาชีว
มวลในเตาแกสซิไฟเออรเพื่อผลิตแกสและทําการวัดปริมาณรอยละของแกสคารบอนมอนอกไซดที่เกิดขึ้น โดยแกสที่ผลิตถูกนํามาเปนเชื้อเพลิงใหกับ
เครื่องยนตของเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาดเล็ก และจากการทดสอบโดยทําการวัดคากําลังไฟฟาที่เครื่องกําเนิดไฟฟาผลิตไดจากชีวมวลฟางขาวไดคา
กําลังไฟฟาประมาณ 124.18 วัตต ชีวมวลฟางขาวผสมกากมันสําปะหลังไดคากําลังไฟฟาประมาณ 588.92 วัตต และชีวมวลไมไดคากําลังไฟฟา
ประมาณ 791.11 วัตต ซึ่งผลลัพธที่ไดเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
คําสําคัญ: เทคโนโลยีแกสซิฟเคชัน เตาแกสซิไฟเออร ชีวมวล
1. บทนํา
ในปจจุบันมีการใชพลังงานไฟฟาเปนจํานวนมาก ทั้งจากทางภาครัฐ ภาคเอกชนหรือแมกระทั่งภาคครัวเรือน การผลิตไฟฟาในแบบปจจุบัน
อาจไมเพียงพอตอการใชไฟของมนุษยในอนาคต การใชไฟฟาของประเทศไทย ในป 2554 อยูที่ระดับ 147,836 กิกะวัตตชั่วโมง (GWh) โดยการใช
ไฟฟาในภาคอุตสาหกรรมมีสัดสวนการใชมากที่สุดคิดเปนรอยละ 45 การใชไฟฟาแบงเปนเขตนครหลวงและเขตภูมิภาค เขตนครหลวง มีการใชไฟฟา
ป 2554 อยูที่ระดับ 43,898 กิกะวัตตชั่วโมง เขตภูมิภาคมีการใชไฟฟาป 2554 อยูที่ระดับ 101,166 กิกะวัตตชั่วโมง [1] จากผลของการใชไฟฟา
ดังกลาวทําใหเกิดการพัฒนาวิธีการ และรูปแบบใหมๆ ในการผลิตพลังงานไฟฟาอยางมากมายเพื่อใหเพียงพอตอการใชไฟฟาของประชากรในปจจุบัน
การผลิตกระแสไฟฟารูปแบบใหมๆ ในปจจุบันจะเปนไปในแนวทางดานพลังงานทดแทน ซึ่งความหมายของคําวาพลังงานทดแทนหมายถึง พลังงานที่มี
อยูทั่วไปตามธรรมชาติและสามารถทดแทนไดอยางไมจํากัด (เมื่อเทียบกับพลังงานหลักในปจจุบัน เชน น้ํามันหรือถานหิน) เชน พลังงานลม พลังงาน
น้ํา พลังงานแสงอาทิตย พลังงานชีวภาพ (Bio-Fuel) พลังงานน้ําขึ้นน้ําลง พลังงานคลื่น และพลังงานความรอนใตพิภพ พลังงานจากกระบวนการ
ชีวภาพ เชน บอกาซชีวภาพ เปนตน โดยพลังงานทดแทนที่ผลิตไดทั่วโลกอยูที่ประมาณ 157,900 เมกะวัตต (MW) ในป 2552 พลังงานทดแทนเปน
พลังงานที่สะอาด ไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และเปนแหลงพลังงานที่มีอยูในทองถิ่น [2]
2. ชีวมวล (Biomass)
ชีวมวล หมายถึ ง วัส ดุห รือสารอิน ทรี ยที่ เป นแหล งกั กเก็ บพลัง งานจากธรรมชาติและสามารถนํ ามาใชผ ลิต พลัง งานได โดยที่ ชีว มวลนั้ น
ประกอบดวยธาตุหลักๆ คือ คารบอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน รวมทั้งปริมาณของไนโตรเจนและธาตุอื่นๆ อีกเล็กนอย ชีวมวลนั้นมีอยูมากมายทั้งที่ไดจาก
สิ่งมีชีวิต (ยกเวนที่ไดกลายเปนเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิล เชน ถานหิน น้ํามัน และแกสธรรมชาติ) และยังรวมไปถึงสิ่งตางๆ ที่มีธาตุคารบอน ไฮโดรเจน
ออกซิเจน เปนองคประกอบหลัก ทั้งนี้อาจจะสามารถจําแนกแหลงที่มาของชีวมวลได 2 แหลงดังนี้ [3]
1. ของเสียจากการประกอบการทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม เชน ของเสียจากโรงงานแปรรูปทางการเกษตร ไดแก ฟางขาว
ชานออย เปนตน รวมไปถึงของเสียประเภทพลาสติกและกากตะกอนจากโรงบําบัดน้ําเสียอุตสาหกรรม
2. ของเสียจากแหลงชุมชน เชน ขยะชุมชน กากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนของเสียจากสัตว เชน มูลสัตว เปนตน
การผลิตพลังงานไฟฟาจากชีวมวลเปนอีกวิธีการหนึ่งในการใชประโยชนจากพลังงานทดแทน เชื้อเพลิงชีวมวล เชน ไมฟน แกลบ กากออย
เศษไม เศษหญา หรือเศษวัสดุที่เหลือทิ้งจากการเกษตรอื่นๆ สามารถใชเปนเชื้อเพลิงใหความรอน มูลสัตวและของเสียจากโรงงานแปรรูปทางการ
เกษตร เชน เปลือกสับปะรดจากโรงงานสับปะรดกระปอง น้ําเสียจากโรงงานแปงมัน สามารถนํามาหมักและผลิตเปนกาซชีวภาพได โดยเหตุที่ประเทศ
ไทยทําการเกษตรอยางกวางขวาง วัสดุเหลือใชจากการเกษตร มีอยูเปนจํานวนมาก (เทียบไดน้ํามันดิบปละไมนอยกวา 6,500 ลานลิตร) จึงควรจะใช
เปนเชื้อเพลิงผลิตไฟฟาในเชิงพาณิชยได สําหรับผลิตผลจากชีวมวลในลักษณะอื่นที่ยังใชเปนเชื้อเพลิงได เชน แอลกอฮอล จากมันสําปะหลัง กาซจาก
ฟน (Gasifier) กาซจากการหมักเศษวัสดุเหลือจากการเกษตร (Biogas) ก็สามารถนํามาใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับผลิตไฟฟาไดเชนกันเตาเผาชีวมวล ใน
กระบวนการผลิตไฟฟาจากชีวมวล จะตองใชเตาเผาระบบปดซึ่งก็มีหลากหลายแบบ ขึ้นกับการออกแบบใหสอดคลองกับวัตถุดิบที่จะนําไปเขาเตา
เพื่อที่จะไดควบคุมปริมาณแกสที่ไดจากการเผาในอุณหภูมิสูง โดยแกสที่ผลิตไดเราเรียกรวมๆกันวาแกสชีวมวล หรือจะเรียกวา ซิงคแกส โดยทั่วไปใน
การผลิตซิงคแกสจะไดแกสมีเทน คารบอนไดออกไซด ไฮโดรเจน คารบอนมอนอกไซด รวมไปถึงน้ําดวย ในกระบวนการผลิตไฟฟาจากชีวมวล ซิงค
แกส จะถูกนําไปใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องยนตตนกําลังเพื่อขับเคลื่อนเครื่องกําเนิดไฟฟา ซึ่งในงานวิจัยนี้จะใชหลักการนี้ในการผลิตพลังงานไฟฟา
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3. โครงสรางและองคประกอบของระบบที่ใช
ผูวิจัยไดทําการสรางระบบผลิตแกสชีวมวลขึ้นเพื่อใชทดสอบเชื้อเพลิงตางๆ และไดทําการเปรียบเทียบผลของแกสชีวมวลที่ไดจากฟางขาวไม
อัดแทง แทงเชื้อเพลิงฟางขาวผสมกากมันสําปะหลัง และไมฟน ระบบผลิตแกสชีวมวลที่สรางขึ้นประกอบดวยสวนหลักๆ ดังตอไปนี้
1) ตาแกสซิไฟเออรแบบอากาศไหลลง (Downdraft)
2) ไซโคลน
3) เครื่องพนจับแบบเปยก (Wet Scrubber)
4) ถังเก็บแกส
5) เครื่องกําเนิดไฟฟาขนาดเล็ก
รูปที่ 1 แสดงการตอเชื่อมกันของอุปกรณในระบบผลิตแกสชีวมวลที่สรางขึ้น หลักการทํางานเบื้องตนและรายละเอียดของสวนประกอบหลักๆ
ของระบบมีดังตอไปนี้

Gasifier
Blower
Cyclone

Wet
Scrubber
M

Water Pump

Generator
Gas Storage

Gas Storage

รูปที่ 1 ระบบผลิตแกสชีวมวลที่ใชในการทดสอบ
4. ขั้นตอนการทดลอง
ทําการทดลองโดยทําการกําหนดเชื้อเพลิงที่ใชใหมีปริมาณที่เทากัน ทําการจับเวลาของระยะเวลาการเกิดแกสและทําการจายโหลดใหกับ
เครื่องกําเนิดไฟฟาพรอมบันทึกผลการทดลอง เชื้อเพลิงที่ใชในการทดลองมี 3 ชนิด คือ ฟางขาว แทงเชื้อเพลิงฟางขาวผสมกากมัน และไมฟน การ
ทดลองใชเชื้อเพลิงฟางขาวเปนหลัก ทําการวัดปริมาณคารบอนมอนอกไซดที่ไดจากเผาไหมฟางขาวและฟางขาวผสมกากมันสําปะหลังวาเชื้อเพลิงชนิด
ใดสามารถใหคารบอนมอนอกไซดไดดีที่สุด และไดนําคามาเปรียบเทียบกับปริมาณคารบอนมอนอกไซดที่ไดจากการเผาไมฟนอีกดวย

รูปที่ 2 เชื้อเพลิงที่ใชในการทดสอบ
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รูปที่ 3 ระบบที่ใชทําการทดสอบ
ทําการใสเชื้อเพลิงลงไปในเตาแกสซิไฟเออร จุดไฟแลวเปดโบวเวอรใหทํางาน เมื่อโบวเวอรทํางานจะทําการอัดอากาศจากภายนอกเขาไปใน
เตาแกสซิไฟเออรทําใหเกิดการเผาไหมอยางตอเนื่อง ถาแกสจากเผาไหมมีความหนาแนนเพียงพอและเราสามารถปรับแตงอากาศใหมีความพอดี เรา
จะสามารถจุดไฟติดที่วาลวทดสอบ หลังจากระบบทํางาน ถังเก็บแกสจะลอยขึ้นเนื่องจากแกสที่ไหลเขาภายในถังจะดันถังใหลอยสูงขึ้น หลังจากเก็บ
แกสที่ไดจากการเผาไหมชีวมวลแลว จะตอถังเก็บแกสเขากับเครื่องกําเนิดไฟฟาเพื่อใชแกสที่ผลิตขึ้นเปนเชื้อเพลิง และนําแผงหลอดไฟมาตอเขากับ
เครื่องกําเนิดไฟฟาเพื่อทําหนาที่เปนโหลด ใหเครื่องกําเนิดไฟฟาทําการจายไฟฟาใหกับหลอดไฟ

รูปที่ 4 เครื่องกําเนิดไฟฟาและแผงหลอดไฟที่ใชในการทดสอบ
หลังจากเกิดกระบวนการเผาไหมภายในเตาแกสซิไฟเออร แกสที่ไดจากการเผาจะไหลจะผานไซโคลนและเวทสครับเบอร กอนที่แกสจะเขาถัง
เก็บแกสนั้น เราตองทําการวัดปริมาณแกสคารบอนมอนอกไซด เพื่อนําคาที่ไดมาวิเคราะหและสรุปผล ดังรูปที่ 5

รูปที่ 5 กระบวนการวัดปริมาณแกสคารบอนมอนอกไซด
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รูปที่ 6 รอยละของแกสคารบอนมอนอกไซดที่ไดจากเชื้อเพลิงแตละชนิด
ทําการวัดแรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟาที่ไดจากเครื่องกําเนิดไฟฟา โดยเครื่องกําเนิดไฟฟาใชแกสคารบอนมอนอกไซดที่ไดจากการเผาไหม
เชื้อเพลิงทั้ง 3 ชนิด ในการเดินเครื่อง กําลังไฟฟาที่ไดจากการทดสอบชื้อเพลิงแตละชนิดแสดงดังรูปที่ 7

รูปที่ 7 การเปรียบเทียบพลังงานไฟฟาที่ระบบผลิตไดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงทั้ง 3 ชนิด
5. ผลการทดลอง
จากการทดลองสรุ ปไดวา การใชฟ างขา วเปน เชื้อ เพลิง เพี ยงอย างเดีย วนั้ นสามารถทํ าใหเ ครื่อ งกํ าเนิด ไฟฟา ทํา งานได แค เพี ยงระยะสั้น ๆ
เนื่องจากฟางขาวมีลักษณะเปนเสนใยที่ยากตอการอัดใหมีความหนาแนน แกสคารบอนมอนอกไซดที่ไดจากการเผาไหมจึงมีความหนาแนนไมเพียงพอ
จึงไดทดลองนําฟางขาวมาผสมกับกากมันสําปะหลัง จากการทดลองสังเกตไดวาปริมาณแกสคารบอนมอนอกไซดที่ไดจากการเผาไหมนั้นมีมากกวาขึ้น
กวาการใชฟางขาวเพียงอยางเดียว โดยการจุดไฟทดสอบที่หัวทดสอบแกสที่ไดจากการเผาไหม ผลที่ไดคือ จุดไฟติดไดนานกวาการใชฟางขาวเพียง
อยางเดียว และไดทําการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟาก็สามารถทํางานไดดี แตทั้งนี้ปริมาณของคารบอนมอนอกไซดที่เกิดขึ้นก็ยังมีคา
นอยกวาการใชไมฟนเพียงอยางเดียว
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[7] เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน ไชยยันต ทองสองยอด และณัฐ จันทครบ ศักยภาพของเชื้ อเพลิงกากมันสําปะหลังอัดแทงในเชิงการใหกําเนิดแก ส
สําหรับผลิตไฟฟา งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 20 ประจําป 2553 วันที่ 16-18 กันยายน 2553 โรงแรม
เจ บี หาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
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Effect of Moisture on the Minimum Velocity of SawDust Transport
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคตองการศึกษาผลของความชื้นของฝุนขี้เลื่อยตอความเร็วลมต่ําสุดในการขนสงฝุนขี้เลื่อย โดยชุดทดลองประกอบดวย
ทอลมที่ทําจากสังกะสีมวนขึ้นรูปขนาดเสนผานศูนยกลาง 4 นิ้ว ยาว 2 เมตร ติดตั้งเขากับพัดลมเปาอากาศที่มีกําลังไฟฟา 0.75 กิโลวัตต ความเร็วรอบ
1,430 รอบตอนาที การทดลองจะดําเนินการโดยนําฝุนขี้เลื่อยที่มีคาความชื้น 3 ระดับคือ 77.78, 66.67 และ 45.16 รอยละฐานแหง มาบรรจุในทอ
ลมดังกลาว โดยแตละคาความชื้น จะบรรจุฝุนขี้เลื่อยดวยมวล 20, 60 และ 100 กรัม จากการทดลองพบวาที่ระดับความชื้น 77.78 รอยละฐานแหง
ความเร็วลมในการขนสงฝุนขี้เลื่อยมวล 20, 60 และ 100 กรัม มีคา 2,066.4, 2,401.0 และ 3,562.1 ฟุตตอนาที ตามลําดับ ที่ระดับความชื้น 66.67
รอยละฐานแหง ความเร็วลมในการขนสงฝุนขี้เลื่อยมวล 20, 60 และ 100 กรัม มีคา 1,889.3, 2,164.8 และ 2,833.9 ฟุตตอนาที ตามลําดับ และที่
ระดับความชื้น 45.16 รอยละฐานแหง ความเร็วลมในการขนสงฝุนขี้เลื่อยมวล 20, 60 และ 100 กรัม มีคา 1,554.7, 1,889.3 และ 2,401.0 ฟุตตอ
นาที ตามลําดับ สามารถสรุปไดวาความชื้นของฝุนขี้เลื่อยมีผลตอความเร็วลมในการขนสงฝุนขี้เลื่อย โดยเมื่อฝุนขี้เลื่อยมีคาความชื้นสูงขึ้น จะตองใช
ความเร็วลมที่มีคาสูงขึ้นในการขนสงฝุนขี้เลื่อย
คําสําคัญ: ฝุนขี้เลื่อย; ความชื้น; ความเร็วลมต่ําสุด
1. บทนํา
การแปรรูปไมยางพาราซึ่งมีการปลูกอยางแพรหลายในพื้นที่ภาคใต จะเริ่มจากการเลื่อยไมยางพาราทอนที่ตัดโคนจากสวนยางพาราเกา ที่
ตองการโคนเพื่อปลูกใหม หลังจากนั้นจะนําไมยางพาราที่ไดรับการแปรรูปแลวไปอบน้ํายา เสร็จแลวจึงนําไปอบแหง และบรรจุหีบหอเพื่อรอจําหนาย
โดยในขั้นตอนการเลื่อยไมนั้นจะเกิดฝุนขี้เลื่อยจํานวนมากระหวางการเลื่อย ทําใหเกิดสภาวะที่ไมเหมาะสมในการทํางาน กลาวคือ ผูที่ทํางานในบริเวณ
เลื่อยไมจะเกิดการระคายเคืองตา และแสบจมูกจากการสูดเอาฝุนขี้เลื่อยเขาไป จึงทําใหตองมีระบบดูดฝุนขี้เลื่อย เพื่อทําการจัดเก็บฝุนขี้เลื่อยจากโตะ
เลื่อยแลวสงไปยังไซโลที่ทําการกักเก็บฝุนขี้เลื่อย เพื่อรอการจําหนาย หรือนําไปใชงานอยางอื่นตอไป โดยระบบดูดฝุนขี้เลื่อยจะประกอบไปดวย หัวดูด
ฝุนขี้เลื่อย ทอสง พัดลมดูดอากาศ (blower) ไซโคลน (cyclone) และไซโล โดยพัดลมดูดอากาศตองมีความสามารถในการทําใหฝุนขี้เลื่อยสามารถถูก
ขนสงไปกับลมในทอจากตนทางไปจนถึงปลายทางได โดยปจจัยที่ใชในการออกแบบระบบดูดฝุนขี้เลื่อยที่สําคัญประการหนึ่งก็คือ ความเร็วลมต่ําสุดใน
ขนสงฝุนขี้เลื่อยใหไปกับลมไดตลอดทาง ไมมีการตกสะสมภายในทอ ซึ่งจะเกิดปญหาการอุดตันของระบบได จึงทําใหทางผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา
ผลของความชื้นตอความเร็วลมต่ําสุดในการขนสงฝุนขี้เลื่อย เพื่อที่จะสามารถนําไปประยุกตใชกับการออกแบบระบบดูดฝุนขี้เลื่อยในโรงงานแปรรูปไมยาง
ในอนาคตไดอยางเหมาะสม
สุธรรม นิยมวาส และ บัญญัติ นิยมวาส [1] ไดระบุถึงขอมูลการขนถายวัตถุโดยกลาววาความเร็วลมที่ใชในการพาขี้เลื่อยที่มีความหนาแนน
192.22 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตรมีคาเทากับ 3,500 ฟุตตอนาที Lawson – Taylor Co.,Ltd. [2] ไดกลาววาความเร็วลมที่ใชในการพาขี้เลื่อยที่มี
ความหนาแนน 112.13 - 240 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตรมีคาเทากับ 3,700 ฟุตตอนาที สวน The New York Blower Company [3] ไดระบุถึง
ความเร็วลมในการพาขี้เลื่อยโดยแบงเปนสองคาคือความเร็วลมสําหรับการพาขี้เลื่อยเปยก (sawdust, wet) มีคาเทากับ 4,000 ฟุตตอนาที และ
ความเร็วลมสําหรับการพาขี้เลื่อยแหง (sawdust, dry) มีคาเทากับ 3,000 ฟุตตอนาที The Engineering ToolBox [4] ไดใหขอมูลความเร็วลมในการ
พาขี้เลื่อยแบงเปนสองคาคือความเร็วลมสําหรับการพาขี้เลื่อยเบา (sawdust, light) มีคาเทากับ 2,000 – 3,000 ฟุตตอนาที และความเร็วลมสําหรับ
การพาขี้เลื่อยหนัก (sawdust, heavy) มีคาเทากับ 3,500 – 4,500 ฟุตตอนาที Spiral Manufacturing Co, Inc. [5] ไดไดระบุถึงความเร็วลมในการ
พาขี้เลื่อยโดยแบงเปนสองคาคือความเร็วลมสําหรับการพาขี้เลื่อยหนัก (Wood Shavings Heavy) ซึ่งมีคาความหนาแนน 15 ปอนดตอลูกบาศกฟุต
หรือเทากับ 240.28 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตรมีคาเทากับ 5,600 ฟุตตอนาที และความเร็วลมสําหรับการพาขี้เลื่อยเบา (Wood Shavings Light) ซึ่งมี
คาความหนาแนน 7 ปอนดตอลูกบาศกฟุต หรือเทากับ 112.13 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตรมีคาเทากับ 4,500 ฟุตตอนาที
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OCHI และ IKEMORI [6] ไดศึกษาคาความเร็วลมต่ําสุดในการขนสงขาวสาลี (wheat) โดยขาวสาลีมีคาเฉลี่ยของขนาดเสนผานศูนยกลาง
(mean particle size) คือ 4.1 มิลลิเมตร ทอขนสงมีขนาดระหวาง 50 – 60 มิลลิเมตร พบวาความเร็วลมต่ําสุดในการขนสงขาวสาลี มีคาอยูระหวาง
14.8 – 16.2 เมตรตอวินาที หรือ 2,913.4 – 3,189 ฟุตตอนาที
จากที่ไดกลาวไปพบวาความเร็วลมต่ําสุดในการขนสงฝุนขี้เลื่อยมีหลายคาจึงทําใหเกิดปญหาในการเลือกใชงานทําใหงานวิจัยนี้สนใจที่จะศึกษา
ผลอันเนื่องมาจากความชื้นของไมยางพาราที่นํามาเลื่อยวามีผลกระทบกับความเร็วลมต่ําสุดในการขนสงฝุนขี้เลื่อยหรือไม อยางไร เพื่อที่จะไดเปน
แนวทางในการออกแบบระบบดูดฝุนขี้เลื่อยใหเหมาะสมถูกตองตอไป
2. อุปกรณและวิธีการทดลอง
2.1. อุปกรณที่ใชในการทดลอง
ในการทําลองเพื่อหาคาความเร็วต่ําสุดในการขนสงฝุนขี้เลื่อย มีอุปกรณและเครื่องมือตางๆ ที่ใชในการทดลองดังนี้คือ พัดลมเปาอากาศ
(blower) สําหรับสรางแรงลมเพื่อขนสงฝุนขี้เลื่อย ยี่หอ SUPER LINE รุน JEC – 2137 – 2000 ขับดวยมอเตอรไฟฟาชนิด 3 เฟส ขนาด 1 แรงมา
(0.75 กิโลวัตต) ความเร็วรอบ 1,430 รอบตอนาที ความถี่ 50 เฮิรตซ ทําการแปรคาความเร็วของพัดลมเปาอากาศดวยการปรับคาความถี่ของมอเตอร
ไฟฟา โดยใชชุดอินเวอรเตอร ยี่หอ TELEMECANIQUE รุน ATV31 HO75N4A พิกัด 1 แรงมา สามารถปรับความถี่ของกระแสไฟฟาไดระหวาง 0 –
50 เฮิรตซ เครื่องวัดความเร็วลม ยี่หอ DIGICON รุน DA-42 มีชวงการวัด 0.4 – 30 เมตร/วินาที (78 ฟุตตอนาที – 5,905 ฟุตตอนาที)  2 % ทอที่
ตอกับปากทางออกดานเปาของพัดลมเปาอากาศทําจากสังกะสีมวนขึ้นรูป ขนาดเสนผานศูนยกลาง 4 นิ้ว มีความยาว 2 เมตร ที่ตําแหนงหางจากปาก
ทางออกดานเปาของพัดลมเปาอากาศเปนระยะ 45 เซนติเมตร จะเจาะชองขนาด 5 เซนติเมตร x 10 เซนติเมตรบนทอเพื่อทําเปนชองสําหรับบรรจุฝุน
ขี้เลื่อย โดยชองนี้จะทําจากแผนอะคลิลิค เพื่อใชในการสังเกตพฤติกรรมการพาฝุนขี้เลื่อยไปกับลม
ในการหาคาความชื้นของฝุนขี้เลื่อยจะทําการอบแหงฝุนขี้เลื่อยดวยตูอบยี่หอ Binder โดยตั้งอุณหภูมิเอาไวที่ 105 องศาเซลเซียส เปน
เวลา 72 ชั่วโมง และในการชั่งมวลของฝุนขี้เลื่อยจะใชเครื่องชั่งน้ําหนักดิจิตอล ยี่หอ Sartorius ความละเอียดในการอานคา 0.0001 กรัม พิกัดในการ
ชั่ง 120 - 220 กรัม เพื่อหามวลแหงสุดทายของฝุนขี้เลื่อย เพื่อที่จะนํามาหาคารอยละความชื้นของฝุนขี้เลื่อย จากสมการที่ 1 ตอไปนี้

 M i  Mf
 Mf

คาความชื้นของฝุนขี้เลื่อย (รอยละฐานแหง) = 


 100%


(1)

เมื่อ
Mi = มวลเริ่มตนของฝุนขี้เลื่อย มีหนวยเปน กรัม
Mf = มวลแหงของฝุนขี้เลื่อย มีหนวยเปน กรัม
2.2. วิธีการทดลอง
เมื่อนําฝุนขี้เลื่ อยมาจากโรงงานแปรรูปไม ยางพารา จะนํามาหาคาความหนาแนน (bulk density) โดยการตวงดวยบีกเกอรขนาด 200
มิลลิลิตร และนําไปชั่งน้ําหนักเพื่อหามวลของฝุนขี้เลื่อย ทําใหสามารถหาคาความหนาแนนไดจากการนํามวลที่ชั่งไดหารดวยปริมาตรที่ตวงไดของฝุนขี้
เลื่อย หลังจากนั้นก็จะนําฝุนขี้เลื่อยมาทําการทดลองโดยการตวงฝุนขี้เลื่อยใหได 20 กรัม บรรจุในทอสังกะสี โดยใชชองที่ไดเจาะเอาไว หลังจากนั้นทํา
การปรับความถี่ของมอเตอรไฟฟาที่ขับพัดลมเปาอากาศดวยชุดอินเวอรเตอรจนกระทั่งฝุนขี้เลื่อยถูกพาไปกับลมจนหมด จึงทําการบันทึกคาความถี่
เอาไว และทําการวัดคาความเร็วลมที่สอดคลองกับคาความถี่ดังกลาว พรอมบันทึกขอมูล หลังจากนั้นจึงทําการทดลองที่มวล 60 และ 100 กรัม
ตามลําดับ โดยถือวาเปนการทดลองที่ความชื้นแรก เมื่อทําการทดลองครบ 3 คาของมวล ก็จะนําฝุนขี้เลื่อยบางสวนไปทําการอบแหงเพื่อหาคารอยละ
ความชื้นของฝุนขี้เลื่อย และนําฝุนขี้เลื่อยสวนที่เหลือไปตากแดดเปนเวลา 5 ชั่วโมง เพื่อที่จะนําไปทดลองในวันที่สอง โดยถือวาเปนความชื้นคาที่สอง
เมื่อเสร็จการทดลองในวันที่สอง ก็ใหนําฝุนขี้เลื่อยบางสวนไปทําการอบแหงเพื่อหาคารอยละความชื้นของฝุนขี้เลื่อย และนําฝุนขี้เลื่อยสวนที่เหลือไป
ตากแดดเปนเวลา 5 ชั่วโมง เพื่อนําไปทดลองซ้ําในวันที่สามซึ่งถือเปนคาความชื้นที่สาม
ชุดทดลองที่ประกอบเสร็จ และ ฝุนขี้เลื่อยที่นํามาใชในการทดลอง แสดงไดดังรูปที่ 1 และ 2 ตอไปนี้
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รูปที่ 1 ชุดทดลองหาคาความเร็วต่ําสุดในการขนสงฝุนขี้เลื่อย

รูปที่ 2 ฝุนขี้เลื่อยที่นํามาใชในการทดลอง
3. ผลการทดลองและวิจารณผลการทดลอง
ผลการทดลองหาคาความหนาแนนและคาความชื้นของฝุนขี้เลื่อย สามารถแสดงไดดังตารางที่ 1 ตอไปนี้
ตารางที่ 1 คาความหนาแนนและคารอยละความชื้นของฝุนขี้เลื่อย
ความชื้นที่
ความหนาแนน
คาความชื้น
(กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร)
(รอยละฐานแหง)
1
320
77.78
2
275
66.67
3
225
45.16
จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวา ฝุนขี้เลื่อยที่นํามาจากโรงงานแปรรูปไมยางพารา มีคาความชื้นที่สูงก็คือมีคาความชื้น เทากับ 77.78 รอยละฐานแหง
เมื่อนํามาหาคาความหนาแนน (bulk density) ก็จะไดคาเทากับ 320 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตรหลังจากนั้นเมื่อนําฝุนขี้เลื่อยนี้ไปตากแดดเปนเวลา 5
ชั่วโมง และนําไปทดลองในวันถัดไป พบวาการตากแดดทําใหความชื้นในฝุนขี้เลื่อยลดลง หรือกลาวไดวาฝุนขี้เลื่อยแหงขึ้น ทําใหหาคาความชื้น ได
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เทากับ 66.67 รอยละฐานแหง และคาความหนาแนน (bulk density) เทากับ 275 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร สุดทายนําฝุนขี้เลื่อยนี้ไปตากแดดอีก
เปนเวลา 5 ชั่วโมง เพื่อนําไปทดลองในวันถัดไป พบวาการตากแดดทําใหความชื้นในฝุนขี้เลื่อยลดลงอีก ทําใหหาคาความชื้น ในวันที่สามไดเทากับ
45.16 รอยละฐานแหง และคาความหนาแนน (bulk density) เทากับ 225 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร
เมื่อนําฝุนขี้เลื่อยของแตละวันมาทําการทดลองเพื่อหาคาความเร็วลมต่ําสุดในการขนสงฝุนขี้เลื่อย โดยทดลองที่ 3 ปริมาณมวลของฝุนขี้เลื่อย
คือ 20, 60 และ 100 กรัม ตอคาความชื้น สามารถแสดงผลการทดลองไดดังตารางที่ 2 ตอไปนี้
ตารางที่ 2 คาความเร็วลมต่ําสุดในการขนสงฝุนขี้เลื่อย
คาความชื้น
มวล
ความเร็วลมต่ําสุด
(รอยละฐานแหง)
(กรัม)
(ฟุตตอนาที)
77.78
20
2066.4
60
2401.0
100
3562.1
66.67
20
1889.3
60
2164.8
100
2833.9
45.16
20
1554.7
60
1889.3
100
2401.0
จากตารางที่ 2 ซึ่งแสดงผลการทดลองคาความเร็วลมต่ําสุดในการขนสงฝุนขี้เลื่อย พบวาที่ปริมาณมวลของฝุนขี้เลื่อยเดียวกัน เมื่อฝุนขี้เลื่อยมี
คาความชื้นสูงจะตองการคาความเร็วลมต่ําสุดในการขนสงฝุนขี้เลื่อยสูงตามไปดวย และเมื่อพิจารณาที่คาความชื้นเดียวกันเมื่อใสฝุนขี้เลื่อยในปริมาณ
มวลที่มาก จะตองใชคาความเร็วลมต่ําสุดที่สูงขึ้นในการขนสงฝุนขี้เลื่อย
ผลการทดลองจากตารางที่ 2 สามารถนํามาแสดงเปนกราฟไดดังรูปที่ 3 ตอไปนี้

รูปที่ 3 ความสัมพันธระหวางคาความเร็วลมต่ําสุดกับคาความชื้น
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จากกราฟแสดงผลการทดลองดังแสดงในรูปที่ 3 พบวาในการขนสงฝุนขี้เลื่อย ตัวแปรที่มีผลตอคาความเร็วลมต่ําสุดในการขนสงก็คือ ความชื้น
ของฝุนขี้เลื่อย กลาวคือ หากในการเลื่อยไมของโรงงานแปรรูปไมยางพาราใชไมยางพาราที่คอนขางสดมาทําการเลื่อย จะทําใหฝุนขี้เลื่อยที่ไดมีความชื้น
สูง จําเปนตองใชความเร็วลมในการขนสงฝุนขี้เลื่อยที่สูงกวากรณีฝุนขี้เลื่อยที่แหงกวา อีกทั้งพบวาเมื่อฝุนขี้เลื่อยมีปริมาณมาก ก็จะตองการความเร็ว
ลมที่ใชในการขนสงฝุนขี้เลื่อยเชนกัน
4. สรุปผลการทดลอง
จากการทดลองพบวาที่ระดับความชื้น 77.78 รอยละฐานแหง ความเร็วลมในการขนสงฝุนขี้เลื่อยมวล 20, 60 และ 100 กรัม มีคา 2,066.4,
2,401.0 และ 3,562.1 ฟุตตอนาที ตามลําดับ ที่ระดับความชื้น 66.67 รอยละฐานแหง ความเร็วลมในการขนสงฝุนขี้เลื่อยมวล 20, 60 และ 100
กรัม มีคา 1,889.3, 2,164.8 และ 2,833.9 ฟุตตอนาที ตามลําดับ และที่ระดับความชื้น 45.16 รอยละฐานแหง ความเร็วลมในการขนสงฝุนขี้เลื่อย
มวล 20, 60 และ 100 กรัม มีคา 1,554.7, 1,889.3 และ 2,401.0 ฟุตตอนาที ตามลําดับ สามารถสรุปไดวาความชื้นของฝุนขี้เลื่อยมีผลตอความเร็ว
ลมในการขนสงฝุนขี้เลื่อย โดยเมื่อฝุนขี้เลื่อยมีคาความชื้นสูงขึ้น จะตองใชความเร็วลมที่มีคาสูงขึ้นในการขนสงฝุนขี้เลื่อย
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เพื่อศึกษาความตองการใชพลังงานทดแทน ผูวิจัยจึงใหความสําคัญตอการศึกษาอุปสงคของพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะในอําเภอหัว
หิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เพื่อมีจุ ดประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอความตองการใชพลังงานทดแทน ศึกษาพฤติกรรมการใชพลังงาน
ทดแทนสําหรับยานพาหนะ รวมถึงการศึกษาทัศนคติทางการตลาดที่มีตอความตองการใชพลังงานทดแทน ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีผลกระทบตอ
ความตองการใชพ ลังงานทดแทน อยางมี นัยสํ าคัญ ทางสถิติ ณ ระดั บความเชื่ อมั่น รอยละ 99.9995 โดยมี การใชพลั งงานทดแทนเพิ่ม สูงขึ้ น ค า
สัมประสิทธิ์เทากับ 37.71 และมีปจจัย 5 ปจจัยที่มีผลตอความตองการใชพลังงานทดแทน ไดแก ราคาพลังงานทดแทน คาสัมประสิทธเทากับ -0.78
ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99.9995 รายไดของผูใชพลังงานทดแทน คาสัมประสิทธเทากับ 0.001 ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99.995 ระยะ
ทางการใชพลังงานทดแทน คาสัมประสิทธเทากับ 4.89 ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99.9995 ราคายานพาหนะ คาสัมประสิทธเทากับ 2.69 ณ
ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99.99 และอัตราการสิ้นเปลืองการใชพลังงานทดแทน คาสัมประสิทธเทากับ -0.01 ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99.99
ความสัมพันธระหวางผลกระทบตอความตองการใชพลังงานทดแทนกับปจจัยตางๆ มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญรอยละ 58.01 ลักษณะของเสนอุป
สงคระหวางราคาพลังงานทดแทนและปริมาณพลังงานทดแทนมีลักษณะตรงกันขามกันตามทฤษฎี ผลการศึกษาดานทัศนคติทางการตลาดความ
ตองการใชพลังงานทดแทน พบวา ดานราคาเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดในความตองการใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะในอําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ มีความพึงพอใจในเกณฑมากสําหรับแนวทางการปรับปรุงการพัฒนาการใชพลังงานทดแทนผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอ
ความเพียงพอของจํานวนสถานีที่ใหบริการ และคุณภาพของพลังงานทดแทนเพื่อลดการสึกหรอและการบํารุงรักษาของเครื่องยนตนอยลง
คําสําคัญ : พลังงานทดแทน, อุปสงค, แกสโซฮอล
Abstract
This research is survey research and analyzes relevant quantitative research. The target population is composed of
consumers of alternative energy for vehicles in HuaHin at Prachubkhirikhun and the purposive sampling is 625 persons. The
methodology research is a multiple regression model at significance of 99.9995%. The study found that there are five factors
to alternative energy demand effectiveness for vehicles of statistical significance and has a reliability level of 99.99%. This has
the use of alternative energy demand effectiveness increasing by a coefficient value of 37.71. These 5 factors are : the level
price of alternative energy for vehicles which has a coefficient value at -0.78 at significance of 99.9995%, the income for
consumers of alternative energy for vehicles which has a coefficient value at 0.001 at a significance of 99.995%, the kilometers
of vehicles per month which has a coefficient value at 4.89 at a significance of 99.9995%, the level price of vehicles having a
coefficient value at 2.69 at a significance of 99.99% and the ratio between kilometers and liter having a coefficient value at 0.01 at significance of 99.99%, the correlation between the alternative energy demand and the five factors has a reliable
statistical significance of 58.01%. The demand line result of findings between the level price of alternative energy and
alternative energy quantity found that the negative demand line follows the relationship of price and quantity of alternative
energy. The study result of marketing attitudes to the demand of alternative energy for vehicles found that the level price of
alternative energy is the most important factor to getting consumers to choose alternative energy for vehicles in HuaHin
district, Prachubkhilikhun. There is a high satisfaction.
Keywords : Alternative Energy for vehicles is energy instead of oil or petroleum oil.

316

1. บทนํา
พลังงาน" เปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหโลกปจจุบันขับเคลื่อนไปขางหนามนุษยคนพบแหลงพลังงานมาเนิ่นนานแลว เชน พลังงานเชื้อ เพลิงซึ่งแปรรูป
มาจากพลังงานธรรมชาติที่สะสมมานานนับศตวรรษหรือปโตรเลียม (น้ํามันดิบ)และเราไดใชพลังงานดังกลาวมาผลักดันโลกใหพัฒนากาวไปขางหนาใน
ทุก ๆดานจนกระทั่ง วันหนึ่งที่ทุกคนเริ่มตระหนักวาพลังงานที่แปรรูปจากธรรมชาติดังกลาว (น้ํามันดิบ)กําลังจะหมดไปมนุษยจําเปนตองหาหนทางอื่น
ๆ ในการสรางพลังงานทดแทนกอนที่ทุกอยางจะ สายเกินไปจากเหตุผลดังกลาวทําใหมนุษยพยายามที่จะคิดคนวิธีการตาง ๆเพื่อสรางพลังงานทดแทน
การผลิตแกสโซฮอลในประเทศไทยนั้นเกิดจากแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเมื่อปพ.ศ. 2528 โดยโครงการสวนพระองค
ไดศึกษาการผลิตแกสโซฮอล เพื่อใชเปนพลังงานทดแทนโดยผลิตเอทานอลจากออยหลังจากนั้นก็เกิดความตื่นตัวทั้งจากภาครัฐและเอกชนเขามารวม
พัฒนาและนําไปทดสอบกับเครื่องยนต ในป พ.ศ. 2543 การปโตรเลียมแหงประเทศไทยดําเนินการทดสอบการใชแกสโซฮอลในรถยนต พบวา ชวยลด
มลพิษ ประหยัดน้ํามันและไมมีผลตอสมรรถนะ และไดมีการผลิตแอลกอฮอลจากหัวมันสดโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีแหงประเทศซึ่ง
จะสงใหโรงกลั่นของบางจากผลิตเปนแกสโซฮอล ซึ่งไดทดลองจําหนายเมื่อป 2544 ในสถานีบริการน้ํามันของบางจาก 5 แหงในเขตกรุงเทพฯโดยมี
ราคาจําหนายต่ํากวาน้ํามันเบนซินไรสารตะกั่วออกเทน95 เล็กนอยซึ่งก็ไดผลตอบรับที่นาพอใจ ปจจุบันมีบริษัทคาน้ํามันจํานวน 11 รายที่จําหนาย
น้ํามันแกสโซฮอลและกระจายไปตามสถานีน้ํามันตางๆ จากขอมูลสถานีน้ํามันแกสโซฮอลในเดือนพฤศจิกายน 2550 ภาคตะวันตกมีสถานีน้ํามันรวม
396 สถานีแบงเปนจังหวัดเพชรบุรี 47 สถานี และจังหวัดประจวบคีรีขันธจํานวน 39 สถานี การทดแทนการนําเขาน้ํามันจากปละ 500,000 ลานบาท
เพื่อการใชในประเทศไทยจากการใชพลังงานทดแทน (นิธิวดี ไพชยนต. 2549.“ป 2549 ปแหงพลังงานทดแทน”, วารสารพลังงานทดแทน หนา 2634) จะชวยใหประเทศไทยประหยัดพลังงานการใชน้ํามันและยังมีสวนในการพัฒนาประเทศจากการลดตนทุนการผลิตทางการขนสงและยานพาหนะ
เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจใหเจริญเติบโตตอไป โดยเฉพาะชุมชนทองถิ่นที่ไดรับผลกระทบจากราคาน้ํามันในปจจุบันปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ดวย
เหตุนี้ผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญตอการศึกษาวิจัยความตองการบริโภคพลังงานทดแทนน้ํามันสําหรับยานพาหนะในชุมชนทองถิ่นภาคตะวันตก คือ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งนับเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศ ในแตละปมีนักทองเที่ยวเดินทางโดยยานพาหนะเพิ่มอัตรารอยละ 5.08 ตอป
(สถิติก ารทองเที่ยวหั วหิน จั งหวัดประจวบคีรีขัน ธ. 2552. http://www2.tat.or.th/stat/download/tst/233/huahin.doc) และประชาชนใน
ทองถิ่นมีการประกอบธุรกิจที่ใชยานพาหนะเปนปจจัยสําคัญในการประกอบธุรกิจในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการใชพลังงาน
ทดแทนในฐานะที่เปนเขตพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่สําคัญทางการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมตางๆ รวมถึงยังเปนเสนทางลงสูพื้นที่ภาคใตที่นําไปสูการขนสง
สินคาและธุรกิจในพื้นที่ภาคใต จึงศึกษาปจจัยที่มีผลตอการใชพลังงานทดแทนน้ํามันสําหรับยานพาหนะ เพื่อการพัฒนาพลังงานทดแทนและลดตนทุน
การผลิต และการนําเขาน้ํามันจากตางประเทศ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอยางมั่นคงตอไป
งานวิจัยที่เกี่ยวของไดแก คําเพียร สะอาดศรี (2547) เรื่อง การใชพลังงานทดแทนกับวิถีชีวิตชุมชน(กรณีศึกษาบานทาวารี ตําบลหัวดอก
อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิถีชีวิตกับ
การใชพลังงานแตละประเภทในชุมชน, ณัฐพล ลิ้มปริสุทธิ์ (2551) เรื่องการศึกษาสภาพและผลที่เกิดจากการใชแก็สโซฮอลของผูขับขี่รถจักรยานยนต
ในเขตกรุงเทพมหานคร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพและผลที่เกิดจากการใชแก็สโซฮอล
และเสนอแนะใหมีการเพิ่มสถานีบริการ ตองการใหมีการสนับสนุนการใชแกสโซฮอลจากรัฐบาลใหมาก, ศิริมา แยมสํารวล (2551) เรื่อง การศึกษา
สภาพและปญหาจากการใชระบบ เอ็นจีวี (NGV) ในรถบรรทุกในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ แสดงถึงความตองการพลังงานของประเทศไทยในปจจุบัน พบวาภาคขนสงมีการใชพลังงานมากที่สุด, สดิวัตร สุกใส (2552) แนวโนม
พฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกใชพลังงานทดแทนกาซธรรมชาติ NGV ทดแทนการใชน้ํามันของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร สารนิพนธ ปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สํารวจความรูความเขาใจและแนวโนมมีการใชกาซ NGV ในอนาคตใน
ระดับสูง การรับรูขาวสารเกี่ยวกับกาซ NGV อยูในระดับปานกลาง
ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงปจจัยที่มีผลกระทบตอการใชพลังงานทดแทนน้ํามันสําหรับยานพาหนะ โดยเฉพาะในพื้นที่อําเภอหัวหิน
ซึ่งไดรับผลกระทบจากการเริ่มมีการรณรงคเรื่องการใชพลังงานทดแทนในชวง 4-5 ปที่ผานมาจนเกิดกิจการสถานีน้ํามัน และสถานีใหบริการพลังงาน
ทดแทนเพิ่ มมากขึ้น เริ่ มมีก ารสรางกลยุท ธทางการตลาดที่ ทําใหเกิ ดการบริก ารเพิ่มมากขึ้ น นอกจากนี้ ผูวิจั ยยังต องการมุ งแสวงหาแนวทางการ
พัฒนาการใชพลังงานทดแทน อีกทั้งการประชาสัมพันธใหผูบริโภคใชบริการพลังงานทดแทนในยานพาหนะมากขึ้น เพื่อปรับตัวในอนาคตพรอมรับมือ
กับการใชพลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้น ลดการขาดแคลนพลังงานน้ํามัน ซึ่งผลจากการศึกษาครั้งนี้จะเปนประโยชนตอการดําเนินการตลาดในธุรกิจการ
ใหบริการพลังงานทดแทนทามกลางกระแสการแขงขันกับสถานีพลังงานทดแทนที่มีเพิ่มมากขึ้นเพื่อเปนโอกาสใหผูบริโภคไดประโยชนจากการใช
บริการสถานีพลังงานทดแทนอันจะเปนความรูพื้นฐานแกศาสตรทางดานการบริหารธุรกิจตอไป
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะในพื้นที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
2.2 เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการบริโภคพลังงานทดแทนทุกประเภทตั้งแต น้ํามันแกสโซฮอล 91 น้ํามันแกสโซฮอล 95 กาซเอ็นพีวี กาซแอล
พีจี สําหรับยานพาหนะในพื้นที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
2.3 เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการบริโภคพลังงานทดแทนภาพรวมสําหรับยานพาหนะในพื้นที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
3. วิธีการดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้จะศึกษาอุปสงคของพลังงานทดแทนของยานพาหนะในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ระยะเวลาที่ทําการสํารวจตั้งแต
เดือนตุลาคม 2553 – กันยายน 2554โดยกําหนดขอบเขตงานวิจัย ดังนี้
3.1 ขอบเขตดานประชากร
ประชากร ไดแก ผูบริโภคที่ใชย านพาหนะในพื้นที่อําเภอหัวหิน จั งหวัดประจวบคีรีขันธ ที่เปนจํานวนรถที่จดทะเบียนในพื้นที่จังหวั ด
ประจวบคีรีขัน ธจํ านวน 269,310 คน (ขอ มูล จํา นวนรถที่ จดทะเบี ยนสะสม ณ วั นที่ 30 มิถุนายน 2556 รายจั งหวัด (Number of Vehicle
Registered in Thailand as of 30 June 2013by Provinces) สถิติการขนสง กองแผนงาน กรมการขนสงทางบก (Transport Statistics SubDivision, Planning Division , Department of Land Transport))
3.2 ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง ไดจากผูบริโภคที่ใชยานพาหนะในพื้นที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ที่เปนจํานวนรถที่จดทะเบียนในพื้นที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ จํานวน 625 คน (ที่มาจากตาราง Yamane ที่รอยละ 95 โดยมีขนาดของกลุมตัวอยางตามความคลาดเคลื่อนรอยละ 4 การเก็บ
รวบรวมข อมูลเก็บข อมูลโดยวิธีการสุม แบบใชความนาจะเปนโดยสุ มตัวอยา งแบบงาย (Simple random method) ใชต าราง Yamane จาก
ประชากรในฐานะผูบริโภคที่ใชยานพาหนะในพื้นที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งไดจากการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของเครจซี่
และมอรแกน (Krejcie and Morgan. Educational and Psychological Measurement. 2513: 608-609) ไดกลุมตัวอยาง 625คน ซึ่งจะใชใน
การตอบแบบสอบถาม (Questionaire) อยางไรก็ตาม การสอบถามแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางจะเลือกเฉพาะการสอบถามกับกลุมผูบริโภคที่ใช
พลังงานทดแทนเทานั้น
3.3 ขอบเขตของตัวแปร
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาผูวิจัยไดทบทวนแนวคิดทฤษฎีจากเอกสาร สามารถสังเคราะหเปนแนวคิดในการวิจัยได ดังตอไปนี้
ตัวแปรตน
ตัวแปรตาม

ปริมาณการใช้พลังงานทดแทนของ
ยานพาหนะ ในอําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรขี นั ธ์

1.
2.
3.
4.
5.

ราคาพลังงานทดแทน
รายได้ของผูใ้ ช้พลังงานทดแทน
ระยะทางการใช้ยานพาหนะ
ราคายานพาหนะทีใ่ ช้
อัตราการสิ้นเปลืองการใช้พลังงานทดแทน

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดทางการวิจัย
ในการศึกษาอุปสงคของการใชพลังงานทดแทนของยานพาหนะในพื้นที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยพิจารณาปจจัยที่มีผลกระทบ
ตอการใชพลังงานทดแทนของยานพาหนะทั้งที่เปนตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ตามแบบจําลองที่ใชในการศึกษาดังนี้
สมการสามารถเขียนอยูในรูปความสัมพันธ คือ
DSoil
โดยกําหนดให
DSoil
Po
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=
=

=

C - a1 Po+ a2 Y + a3M + a4Pc - a5UseM

ปริมาณการใชพลังงานทดแทนของยานพาหนะ
ราคาพลังงานทดแทน

Y
M
Pc
UseM

=
=
=
=

รายไดของผูใชพลังงานทดแทน
ระยะทางการใชยานพาหนะ
ราคายานพาหนะที่ใช
อัตราการสิ้นเปลืองการใชพลังงานทดแทน

เครื่องมือที่ใช ในการวิจัยครั้ งนี้ เปนแบบสอบถามจํานวน 625 ชุด โดยใหผูใชพลั งงานทดแทนของยานพาหนะ ในอําเภอ หัวหิน จังหวั ด
ประจวบคีรีขันธ เปนผูใหขอมูลซึ่งไดแบงออกเปน 5 ตอน ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางประกอบดัวย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายไดตอเดือนภูมิลําเนา
สถานภาพของผูใชยานพาหนะ สถานภาพการเปนเจาของยานพาหนะ เปนแบบสอบถามลักษณะใหเลือกตอบและเติมคํา จํานวน 8 ขอ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลผูใชพลังงานทดแทนของยานพาหนะ ประกอบดวย ยี่หอยานพาหนะที่ใชและราคา ขนาดเครื่องยนต
อายุการใชงาน ระยะทางที่ขับยานพาหนะ ราคาติดตั้งเพื่อใชพลังงานทดแทน ตัวถังที่เลือกใชพลังงานทดแทน ความจุของถังที่ใชพลังงานทดแทน
คาใชจา ยในการเติมเชื้อ เพลิง การเติมพลังงานทดแทนตอ เดือน การเติมพลังงานทดแทนในครั้งนี้ อั ตราการสิ้นเปลือ งพลังงานทดแทน ประเภท
ยานพาหนะที่ใชพลังงานทดแทน ประเภทพลังงานทดแทนที่ใช สถานีเพื่อใชพลังงานทดแทน กิจกรรมที่ใชพลังงานทดแทน การสงเสริมการขายที่ได
จากสถานีบริการ ผลกระทบดานดีของการใชพลังงานทดแทน ผลกระทบดานเสียของการใชพลังงานทดแทน การไดรับขาวสารการใชพลังงานทดแทน
ความเพียงพอของปริมาณการใหบริการพลังงานทดแทน แนวโนมในการใชพลังงานทดแทน สาเหตุการเลือกใชพลังงานทดแทน เปนแบบสอบถาม
ลักษณะใหใหเลือกตอบและเติมคํา และสามารถตรวจรายการมากกวา 1 ขอ จํานวน 24 ขอ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติทางการตลาดของผูใชพลังงานทดแทนของยานพาหนะ ประกอบดวยปจจัยทางการตลาดทางดาน
ราคา ไดแก ราคาและความเหมาะสมตามประเภทเชื้อเพลิง ราคาในปจจุบันมีความเหมาะสม ความคุมคาระหวางราคาและปริมาณการใช ระยะเวลา
การเปลี่ยนแปลงของราคาพลังงานทดแทนมีความเหมาะสม การเปลี่ยนแปลงราคาพลังงานทดแทนเหมาะสมตามสภาวะเศรษฐกิจ ราคาพลังงาน
ทดแทนเหมาะสมกับคุณภาพเชื้อเพลิงและราคาถูกของพลังงานทดแทนคุมคาตอการเสียคาติดตั้งเพื่อรองรับการใช เปนตนซึ่งรวมเปน 8 ขอ สําหรับ
ดานสินคา ไดแก คุณภาพเหมาะสมกับการใช อุปกรณติดตั้งรองรับการใชพลังงานทดแทนไดมาตรฐาน ประสิทธิภาพตอการเผาไหมที่สมบูรณ ไมสงผล
กระทบตอเครื่องยนตและสิ่งแวดลอม การเดินเครื่องเรียบไมสะดุด การบํารุงรักษาเครื่องยนตและซอมนอย การสึกหรอของเครื่องยนตเมื่อใชพลังงาน
ทดแทน และไมมีสี ไมมีกลิ่น ปราศจากสารพิษเมื่อใชพลังงานทดแทน เปนตน รวมทั้งหมด 9 ขอ สําหรับดานสถานที่จัดจําหนาย ไดแก จํานวนสถานีที่
ใหบริการมีมากเพียงใด ยี่หอของสถานีใหบริการพลังงานทดแทนมีความหลากหลายตอการใหบริการ แตละสถานีใหบริการมีความปลอดภัย แตละ
สถานีบริการไดรับมาตรฐานการใชบริการ สถานีใหบริการพลังงานทดแทนมีความสะดวกในการเดินทางไปใชบริการ สถานีบริการใกลชุมชน และ
ระยะหางของสถานีบริการพลังงานทดแทนระหวางกันมีความหางที่เหมาะสมงายตอการใชบริการ เปนตน รวมทั้งหมด 7 ขอ สําหรับดานสงเสริม
การตลาด ไดแก การประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง การโฆษณาจากสื่อโทรทัศน สิ่งพิมพ อินเตอรเน็ต มีผลตอการใชพลังงานทดแทน พนักงานใหบริการ
มีความชํานาญ การใหบริการสะดวก รวดเร็ว การจัดสงเสริมการขายเชน การแถมน้ําดื่ม ขนม มีผลตอการใชบริการ และภาครัฐใหการสนับสนุนใน
การใชพลังงานทดแทน เปนตน รวมทั้งหมด 8 ขอ ซึ่งแบบสอบถามจะเปนลักษณะตรวจรายการเปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale)
4. ผลการวิจัย
ผลการศึกษาพอสรุปไดวา ขอมูลทั่วไปของผูใชพลังงานทดแทนของยานพาหนะในพื้นที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน 625 คน
สวนใหญเปนชาย 404 คน คิดเปนร อยละ 64.6 ซึ่ งเพศชายมักจะเป นผูใชพลังงานทดแทนมากกวาเพศหญิงประกอบกับเพศชายมีสถิติ การขั บ
ยานพาหนะมากกวาเพศหญิงทําใหการสํารวจแบบสอบถามมักพบเพศชายตอบแบบสอบถามมากกวานั่นเอง สําหรับอายุเฉลี่ย 33 ป สวนใหญอยู
ในชวงอายุ 26-35 ป จํานวน 287 คน คิดเปนรอยละ 45.9 ระดับการศึกษาสวนใหญระดับปริญญาตรีจํานวน 266 คนรอยละ 42.6 อาชีพสวนใหญมี
อาชีพรับจาง จํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 25.0 รายไดตอเดือนโดยเฉลี่ย 16,968 บาท อยูในชวงระดับรายได 5,000-15,000 บาท จํานวน 350
คิดเปนรอยละ 56.0 ภูมิลําเนาของผูใชพลังงานทดแทนของยานพาหนะโดยสวนใหญอยูภาคกลางจํานวน 309 คน คิดเปนรอยละ 49.4 ตําแหนงงาน
ของผูใชยานพาหนะสวนใหญเปนลูกจางบริษัทในหัวหินและเปนคนในพื้นที่ จํานวน 276 คน คิดเปนรอยละ 44.2 ความเปนเจาของยานพาหนะสวน
ใหญจํานวน 539 คน คิดเปนรอยละ 86.2
ผลการศึกษาพอสรุปถึงพฤติกรรมของผูใชพลังงานทดแทนของยานพาหนะ พบวา ผูใชพลังงานทดแทนของยานพาหนะสวนใหญใชรถยนต
ยี่หอฮอนดา(HONDA) จํานวน 255 คน คิดเปนรอยละ 40.8 ขนาดเครื่องยนตสวนใหญอยูในชวง ต่ํากวา 1,500 ซีซี จํานวน 249 คน คิดเปนรอยละ
39.8 ขนาดเครื่องยนตเฉลี่ยอยูที่ 1,600 ซีซี ประเภทของยานพาหนะเปนมือหนึ่ง จํานวน 513 คน คิดเปนรอยละ 81.9 ราคายานพาหนะสวนใหญอยู
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ในชวง 600,001 – 900,000 บาท จํานวน 222 คน คิดเปนรอยละ 35.5 ราคายานพาหนะโดยเฉลี่ยเทากับ 630,000 บาท ราคาที่ใชในการติดตั้ง
อุปกรณเพื่อรองรับการใชพลังงานทดแทนประเภทกาซ LPG สวนใหญในชวง 15,001 – 25,000 บาท จํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 53.2 ราคา
เฉลี่ยของการติดตั้งกาซ LPG เทากับ 10,900 บาท ราคาที่ใชในการติดตั้งอุปกรณเพื่อรองรับการใชพลังงานทดแทนประเภทกาซ NGV สวนใหญในชวง
45,001 บาทขั้นไป จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 38.0 ราคาเฉลี่ยของการติดตั้งกาซ NGV เทากับ 13,700 บาท ทําใหราคาติดตั้งกาซ LPG มีมูลคา
นอยกวา ราคาการติดตั้งกาซ NGV ซึ่งไดรับการรับรองมาตรฐานจากภาครัฐ และมีหนว ยงานที่รับติดตั้งจากภาครัฐ แตสํ าหรับกาซ NGV ดวยมี
มาตรฐานการรับรองความปลอดภัยมากกวาทําใหมูลคาการติดตั้งสูงกวา ตัวแปรดานระยะการใชงานหลังการติดตั้งอุปกรณเพื่อรองรับการใชพลังงาน
ทดแทน สวนใหญอยูในชวง 1 ป 6 เดือน ถึง 2 ป จํานวน 187 คน คิดเปนรอยละ 63.8 แสดงวาอายุการใชงานหลังการติดตั้งอุปกรณเพื่อรองรับการ
ใชพลังงานทดแทนสวนใหญจะติดตั้งมาพรอมกับการใชงานยานพาหนะตั้งแตครั้งแรกที่ซื้อมาใชงาน ระยะทางที่ขับยานพาหนะโดยใชพลังงานทดแทน
ตลอดเดือน สวนใหญในระยะทางการใชยานพาหนะตอเดือนอยูในชวง ต่ํากวา 1,000 กิโลเมตร จํานวน 360 คน คิดเปนรอยละ 57.6 ระยะทางที่ขับ
ยานพาหนะตอเดือนเฉลี่ยเทากับ 3,265 กิโลเมตรตอเดือน คาใชจายในการเติมพลังงานทดแทนตอครั้ง อยูในชวงคาใชจายต่ํากวา 500 บาท จํานวน
474 ราย คิดเปนรอยละ 75.8 คาใชจายเฉลี่ยตอการเติมน้ํามันเทากับ 476 บาทตอครั้ง เปนมูลคาคาใชจายต่ําสุดของการเติมพลังงานทดแทน สวน
จํานวนครั้งที่เติมตอเดือนแสดงความถี่ในการเติมพลังงานทดแทน สวนใหญอยูในชวง ต่ํากวา 10 ครั้งตอเดือน จํานวน 467 คน คิดเปนรอยละ 74.7
จํานวนลิตรในการเติมตอครั้ง สวนใหญอยูในชวงต่ํากวา 20 ลิตร จํานวน 268 คน คิดเปนรอยละ 42.9 ปริมาณการเติมพลังงานทดแทนเฉลี่ยเทากับ
15.85 ลิตร ระดับราคาพลังงานทดแทนสวนใหญอยูในชวง ต่ํากวา 15 บาทตอลิตร จํานวน 317 คน คิดเปนรอยละ 50.7 ระดับราคาพลังงานทดแทน
เฉลี่ยเทากับ 21.42 บาท อัตราการสิ้นเปลืองในการใชพลังงานทดแทน สวนใหญมีการสิ้นเปลืองอยูในชวง 11-15กิโลเมตรตอลิตร จํานวน 268 คัน คิด
เปนรอยละ 42.9 อัตราการสิ้นเปลืองเฉลี่ยกิโลเมตรตอลิตรเทากับ 12 กิโลเมตรตอลิตร ประเภทของพลังงานทดแทนสวนใหญเติมแก็ส LPG จํานวน
214 คัน คิดเปนรอยละ 34.2 สถานีพลังงานทดแทนที่เลือกใชบริการสวนใหญเลือกใชสถานี ปตท. จํานวน 394 คัน คิดเปนรอยละ 63
ผลการศึกษาพอสรุปถึงพฤติ กรรมของผูใชพลังงานทดแทนของยานพาหนะประเภทที่ตอบมากกวา 1 ขอ แสดงความถี่ และรอยละ ดา น
จุดประสงคของการใชพลังงานทดแทนสวนใหญพบวา จุดประสงคการใชพลังงานทดแทน เพื่อใชเดินทางกลับบานและไปทํางาน จํานวน 325 คน คิด
เปนรอยละ 34.8 การสงเสริมการขายของพลังงานทดแทนสวนใหญพบวา การเติมพลังงานทดแทนครบมูลคาจะไดรับน้ําดื่ม จํานวน 341 คน คิดเปน
รอยละ 48.6 ดานผลกระทบดานดีของพลังงานทดแทนสวนใหญพบวา ราคาถูกกวาน้ํามันเชื้อเพลิงปกติ จํานวน 421 คน คิดเปนรอยละ 12.1 สวน
ผลกระทบดานไมมีของพลังงานทดแทนสวนใหญพบวา สถานีจายพลังงานทดแทนมีไมเพียงพอในชุมชนที่ใชในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
จํานวน 301 คน คิดเปนรอยละ 16.0 ดานขาวสารที่ไดรับของพลังงานทดแทนสวนใหญพบวา ไดรับขาวสารจากการตัดสินใจเอง จํานวน 212 คน คิด
เปนรอยละ 28.0 จํานวนสถานีที่ใหบริการพลังงานทดแทน จํานวน 333 คน คิดเปนรอยละ 53.3 แนวโนมการใชพลังงานทดแทนสวนใหญพบวา มี
แนวโนมจะใชพลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้น จํานวน 485 คน คิดเปนรอยละ 77.6 ปจจัยที่ตัดสินใจในการเลือกใชพลังงานทดแทน สวนใหญพบวา ให
ความสํ าคั ญดา นราคาพลังงานทดแทนมีร าคาถู กเมื่ อเปรี ยบเทีย บกั บราคาน้ํา มัน เชื้ อเพลิง ปกติ จํานวน 515 คน คิ ดเปนร อยละ 35.0 ด านการ
เปลี่ยนแปลงการใชพลังงานทดแทนในอนาคต สวนใหญพบวา จะใชพลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้น จํานวน 359 คน คิดเปนรอยละ 57.5
ผลการศึกษาพอสรุปถึงทัศนคติทางดานการตลาดของพลังงานทดแทนในยานพาหนะในพื้นที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีทั้งหมด 4
ดานคือ ดานราคาพลังงานทดแทน ดานผลิตภัณฑของพลังงานทดแทน ดานสถานที่จัดจําหนายพลังงานทดแทน ดานสงเสริมการขายของพลังงาน
ทดแทน จากผลการศึกษาพบวา สวนใหญทัศนคติทางดานการตลาดภาพรวมทางราคาพลังงานทดแทนมีระดับความพึงพอใจสูงสุด คิดคาเฉลี่ยเทากับ
3.73 อยูในเกณฑความพึงพอใจมาก เมื่อแยกตามรายขอทางดานราคา ผูตอบแบบสอบถามที่มีความพึงพอใจเฉลี่ยสูง 2 หัวขอ คือ ราคาพลังงาน
ทดแทนในปจจุบันมีความเหมาะสม และราคาพลังงานทดแทนถูกกวาน้ํามันเชื้อเพลิงปกติอยูในระดับคะแนน 3.84 อยูในเกณฑมาก ในดานผลิตภัณฑ
ของพลังงานทดแทน มีระดับความพึงพอใจในหัวขอ พลังงานทดแทนมีคุณภาพเหมาะสมตอการใชยานพาหนะ มีคาเฉลี่ย 3.96 อยูในเกณฑมาก ใน
ดานสถานที่ใหบริการพลังงานทดแทนมีระดับความพึงพอใจในหัวขอ แตละสถานีใหบริการพลังงานทดแทนมีความปลอดภัย มีระดับความพึงพอใจใน
หัวขอคาเฉลี่ยเทากับ 3.54 อยูในเกณฑมาก ในดานสงเสริมการขายของพลังงานทดแทนมีระดับความพึงพอใจในหัวขอ การประชาสัมพันธการใช
พลังงานทดแทนอยางตอเนื่อง มีระดับความพึงพอใจในหัวขอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.57 อยูในเกณฑมาก ซึ่งดานทัศนคติทางการตลาดของพลังงาน
ทดแทนยังคงใหความสําคัญระดับสูงในดานราคาพลังงานทดแทน แสดงถึงสถานการณการใชพลังงานในปจจุบันของยานพาหนะ ราคาถูก จะทําใหผูใช
สนใจในการตัดสินใจเลื อกใชพลังงานทดแทน ประกอบกับการพัฒนาคุ ณภาพของพลังงานทดแทนเพื่อแสดงการพัฒนาเทคโนโลยีดานนวัตกรรม
ทางการพัฒนาคุณภาพพลังงานทดแทนและสอดคลองกับระดับราคาไมแพงมากนักจะทําใหปริมาณการใชพลังงานทดแทนมีมากขึ้น
ผลการศึกษาพอสรุปถึง การตรวจสอบความรูเกี่ยวกับพลังงานทดแทนของยานพาหนะ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญทราบเกี่ยวกับความรู
เกี่ยวกับพลังงานทดแทนของยานพาหนะ จากการสอบถามความรูจํานวน 10 ขอ ผูตอบวาทราบเกี่ยวกับพลังงานทดแทนเทากับ 3,619 คะแนน คิด

320

เปนรอยละ 57.9 ความรูที่มีผลตอบวาทราบมากที่สุดคือ ทราบวาพลังงานทดแทนที่เปนกาซธรรมชาติประเทศไทยสามารถผลิตเองได จํานวน 418
คะแนน คิดเปนรอยละ 66.9 ของการตอบวาไมทราบ
ผลการวิเคราะหแบบจําลองทางเศรษฐมิติถึงการศึกษาปจจัยที่มีปริมาณความตองการใชพลังงานทดแทนของยานพาหนะในพื้นที่อําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ จากการหาความสัมพันธระหวางปริมาณการใชพลังงานทดแทนไดแก ปริมาณการเติมพลังงานทดแทนของยานพาหนะในพื้นที่
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธกับตัวแปรปจจัยตางๆ โดยใชขอมูลจากการออกแบบสอบถามผูใชพลังงานทดแทน เพื่อศึกษาปจจัยตางๆ ที่มี
อิทธิพลตอปริมาณการใชพลังงานทดแทน ดวยวิธีประมาณการคาแบบกําลังสองนอยที่สุด (OLS) ปรากฏผลการศึกษา ดังนี้
ในการศึกษาอุปสงคของการใชพลังงานทดแทนของยานพาหนะในพื้นที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยพิจารณาปจจัยที่มีผลกระทบ
ตอการใชพลังงานทดแทนของยานพาหนะทั้งที่เปนตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ตามแบบจําลองที่ใชในการศึกษา ผลการศึกษาพบสมการตามที่ศึกษา
ดังนี้
สมการสามารถเขียนอยูในรูปความสัมพันธ คือ
DSoil
=
(t-stat.)

37.71 – 0.78Po + 0.001Y + 4.89M + 2.69Pc – 0.01UseM
(15.75) (-13.32) (3.07) (3.49) (2.20)
(-2.15)

R-Squared = 0.65
Durbin – Watson Stat. = 1.77
F – Stat. = 58.01
โดยกําหนดให
DSoil
=
ปริมาณการใชพลังงานทดแทนของยานพาหนะ
Po
=
ราคาพลังงานทดแทน
Y
=
รายไดของผูใชพลังงานทดแทน
M
=
ระยะทางการใชยานพาหนะ
Pc
=
ราคายานพาหนะที่ใช
UseM =
อัตราการสิ้นเปลืองการใชพลังงานทดแทน
จากสมการที่คํานวณไดมีคา R-Squared เทากับ 0.65 แสดงวาปริมาณการใชพลังงานทดแทนของยานพาหนะในพื้นที่อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ มีความสัมพันธกับตัวแปรอิสระที่เปนปจจัยที่มีผลตอการใชพลังงานทดแทนในแบบจําลองถึงรอยละ 65 จึงนับไดวาสมการดังกลาว
สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงปริมาณการใชพลังงานทดแทนของยานพาหนะพื้นที่อํา เภอหัวหิน จัง หวัดประจวบคี รีขันธไดเปนอยางดี สวนค า
Durbin – Watson Statistic เทากับ 1.77 แสดงวาแบบจําลองนี้ไมมีปญหาสหสัมพันธเชิงสถิติ (Autocorrelation) อยางแนนอน และเครื่องหมาย
สัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ ประกอบกับคา t-stat. ที่ไดปรากฏวาตัวแปรอิสระทุกตัวสามารถอธิบายสมการไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Significant)
ผลการศึกษาดังกลาวเปนไปตามขอสมมติฐานที่คาดไว จะเห็นไดวา จากปจจัยตางๆ ในสมการแบบจําลองสามารถอธิบายตัวแปรที่มีผลตอดานปริมาณ
การใชพลังงานทดแทนในพื้นที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดรอยละ 58.01และเมื่อมีการแสดงความสัมพันธของอุปสงคของพลังงานทดแทน
จากการวิจัยระหวางระดับราคาพลังงานทดแทนโดยเฉลี่ยและปริมาณการเติมพลังงานทดแทนโดยเฉลี่ย ซึ่งแสดงเปนเสนอุปสงคระหวางตัวแปรสองตัว
แปร สรุปไดวา ลักษณะเสนอุปสงคลาดลงจากซายไปขวาแสดงวาระดับราคาพลังงานทดแทนมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับปริมาณการเติม
พลังงานทดแทน กลาวคือ เมื่อราคาพลังงานทดแทนราคาลดลงปริมาณความตองการใชพลังงานทดแทนจะเพิ่มสูงขึ้น เมื่อราคาพลังงานทดแทนมาก
ขึ้นปริมาณความตองการเติมพลังงานทดแทนจะนอยลง เปนไปตามทฤษฎีอุปสงคทางเศรษฐศาสตร ที่กําหนดตัวแปรความสัมพันธระหวางราคาและ
ปริมาณสินคา คือพลังงานทดแทน ดังรูปที่ 2
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รูปที่ 2 อุปสงคของพลังงานทดแทน
5. สรุปและอภิปรายผล
สรุปการศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบทางดานปริมาณการใชพลังงานทดแทนในพื้นที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดปรับแนวทางของ
การพิจารณาปจจัยหลักที่สําคัญ และสอดคลองตามทฤษฎีทางดานเศรษฐศาสตร ซึ่งทางผลการศึกษาในฉบับนี้พบวา 5 ปจจัยมีผลกระทบทางดาน
ปริมาณการใชพลังงานทดแทนในพื้นที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ถามีการปรับกลยุทธปจจัยทั้ง 5 จะสามารถสนับสนุนใหผูใชพลังงาน
ทดแทนในยานพาหนะมั่นใจและยอมรับในการใชพลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้น ไมวาจะเปนระดับความแตกตางระหวางราคาพลังงานทดแทนและราคา
น้ํามันเชื้อเพลิงปกติถามีความแตกตางกันมาก จะทําใหพลังงานทดแทนเปนทางเลือกของผูใชพลังงานทดแทน และสําหรับผูที่ใชยานพาหนะกําลัง
ตัดสินใจที่จะมาใชพลั งงานทดแทนเพิ่มมากขึ้น ระดับรายไดของผูใชเมื่อเพิ่มขึ้นจะมีสวนในการประหยัด การใชน้ํามันเชื้อเพลิง หันมาใชพลังงาน
ทดแทนที่จะทําใหระดับรายไดของผูใชประหยัดไดอีกทางหนึ่ง ปจจัยดานระยะทางการใชยานพาหนะของผูใชพลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้นจะสามารถ
ประหยัดคาใชจายของผูใชได ราคายานพาหนะที่ใหความสําคัญกับสมรรถนะเครื่องยนตที่มีประสิทธิภาพเครื่องยนตใหญ แรงมาการเรงเครื่องมาก จะ
เปนการสิ้นเปลืองการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ราคายานพาหนะจะราคาสูงไปตามคุณภาพของเครื่องยนต พลังงานทดแทนจะเปนอี กทางเลือกหนึ่งจะ
ชวยเหลือการประหยัดในการใชน้ํามันเชื้อเพลิง และสําหรับปจจัยดานการสิ้นเปลืองพลังงานเมื่อเปรียบเทียบกับระยะทางการใชตอลิตรของน้ํามัน
เชื้อเพลิง เปนอีกปจจัยหนึ่งที่แสดงถึงศักยภาพของเครื่องยนตที่บงบอก การใชน้ํามันเชื้อเพลิงและคุณภาพของเครื่องยนตถาสิ้นเปลืองมาก การใช
พลังงานทดแทน จะเปนทางเลือกที่ผูใชยานพาหนะที่สิ้นเปลืองจะใชพลังงานทดแทนมากยิ่งขึ้น จะสังเกตไดวา ปจจัยทั้ง 5 ดานเปนผลกระทบตอการ
ใชพลังงานทดแทนในยานพาหนะในปจจุบัน สําหรับงานวิจัยในครั้งนี้ นักวิจัยมีการประเมินตัวแปรทางดานปจจัยที่เกี่ยวของกับการใชพลังงานทดแทน
ในยานพาหนะหลายปจจัย แตการสรุปผลการศึกษาเลือกปจจัยตามทฤษฎีที่สามารถอธิบายผลกระทบทางดานการใชพลังงานทดแทนในยานพาหนะ
อยา งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติและแสดงความสั มพั นธ ของตัว แปรทางดา นป จจัย ตา งๆ ที่ มีต อการใชพ ลัง งานทดแทนในยานพาหนะ ที่ จะไม มีป ญหา
สหสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ รวมกัน (Auto Correlation) เทานั้น ซึ่งในงานวิจัยครั้งตอไป จะควรมีการพิจารณาปจจัยทางดานพลังงานทดแทนแยก
ประเภทอุปสงคของแก็สแอลพีจี อุปสงคของแกสเอ็นจีวี อุปสงคของน้ํามันอี 20 อุปสงคของแก็สโซฮอล อุปสงคของน้ํามันไบโอดีเซล เพื่อใหเห็นถึง
ปจจัยของพลังงานทดแทนแตละประเภทมีความแตกตางและใหความสําคัญของปจจัยตอการใชพลังงานทดแทนที่เฉพาะสําหรับประเภทตางๆ ของ
พลังงานทดแทน นอกจากนี้ปจจัยทางสังคมที่ประเมินดานสังคมศาสตรนับเปนปจจัยที่มีผลกระทบตอการใชพลังงานทดแทนในยานพาหนะ เพื่อศึกษา
ผลกระทบในระดับลึกมากขึ้นเพื่อสามารถอธิบายผลกระทบการใชพลังงานทดแทนในยานพาหนะไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น และอาจจะใชสถิติระดับสูงเพื่อ
พิสูจนทฤษฎีทางดานเศรษฐศาสตรที่จะชวยแกปญหาการเกิดความสัมพันธรวมกันระหวางตัวแปรอิสระรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งถามี
การพิจารณาจากงานวิจัยอื่นที่ทําการสํารวจมักจะเปนการอธิบายผลจากการสอบถามที่กําหนดระยะเวลาที่ทําการศึกษา ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จาก
พฤติกรรมของผูใชและแสดงความสัมพันธของตัวแปรทางดานสังคมศาสตร ซึ่งจะเปนการอธิบายพฤติกรรมและระดับความพึงพอใจของผูใชพลังงาน
ทดแทนเทานั้น อยางไรก็ตาม การศึกษาอุ ปสงคของพลัง งานทดแทนในยานพาหนะที่ใ ชในอําเภอหัว หิน จังหวัดประจวบคีรีขันธใ นครั้งนี้เปนการ
กําหนดพื้นที่ในระดับชุมชนที่ผูวิจัยอาศัยอยูสามารถนําไปพิจารณาเทียบเคียงกับชุมชนอื่นได ซึ่งเชื่อไดวาไมแตกตางกันมากนักสําหรับปจจัยที่มีผลตอ
การใชพลัง งานทดแทนในปจจุบั น ถาการวิจัยครั้งตอ ไปอาจจะกําหนดปจ จัยทางการประเมิน ผลกระทบทางดานเทคโนโลยีของเครื่องยนตในเชิ ง
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วิศวกรรมศาสตรทางเครื่ องยนต ที่พรอ มใชสํา หรับการใชพ ลังงานทดแทนที่มีผ ลกระทบตอการใชจ ะชวยใหสามารถหาคําตอบทางนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีเพื่อใหผูใชพลังงานทดแทนมีความมั่นใจในการเลือกใชพลังงานทดแทนไดมากยิ่งขึ้น และเกิดผลงานวิจัยในการประเมินถึงความเปนไปไดใน
การประหยัดพลังงานทางเลือกไดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ผลการศึกษาทัศนคติทางการตลาดของการใชพลังงานทดแทนในยานพาหนะถึงแมวาการอธิบายคาเฉลี่ยของการแสดงทัศนคติทางการตลาด
ของการใชพลังงานทดแทนในยานพาหนะจะมีระดับความคิดเห็นในแตละดานใกลเคียงกัน คือมีระดับความคิดเห็นอยูในเกณฑมาก แตเมื่อพิจารณา
จากตั วเลขคะแนนเฉลี่ ยที่ได แลว พบว าดานระดับ ราคาสินคา มีระดั บคา เฉลี่ย สูงสุด แสดงถึงการให ความสําคั ญของผูใชพ ลังงานทดแทนยัง คงให
ความสําคัญตอระดับราคาเปนลําดับตน ตามทฤษฎีอุปสงคของสินคา เปนยืนยันปจจัยในการเลือกใชพลังงานทดแทน ถึงแมวางานวิจัยที่เกี่ยวของจะให
ความสําคัญตองานวิจัยในเชิงวิทยาศาสตร และวิศวกรรมศาสตรทางเทคโนโลยีของการพัฒนาเครื่องยนตใหมีประสิทธิภาพรองรับการใชพลังงาน
ทดแทน แต ระดับ ราคาสิ นค ายัง เป นปจ จัย หลั กที่ใ ชใ นการตั ดสิ นใจเลื อกใชพ ลัง งานทดแทน การพัฒ นานวัต กรรมใหม ของพลั งงานทดแทนและ
เครื่องยนตจะตองพิจารณาถึงราคาดวย เพื่อสร างความมั่นใจใหกับผูใช พลังงานทดแทนสามารถจะชวยประหยัดพลังงานและสามารถใชพลังงาน
ทดแทนที่ราคาไมสูงมากนัก อยางไรก็ตามผูวิจัยเห็นวา เราควรปลูกจิตสํานึกแกผูใชพลังงานทดแทนใหความสําคัญตอการลดการใชพลังงานเชื้อเพลิง
ใหมากขึ้น เนื่องจากถึงแมวาราคาพลังงานทดแทนถูกกวาพลังงานเชื้อเพลิงปกติ แตกรณีที่เรามีปริมาณการใชเพิ่มมากขึ้น ความเปนไปไดที่ความ
ตองการการใชพลังงานทดแทนสูง ราคาพลังงานทดแทนจะสูงตามไปดวย การใชอยางประหยัดเพื่อปริมาณพลังงานทดแทนจะสามารถใชไดในระยะ
ยาวตอไปไดในอนาคต
ขอเสนอแนะทางการวิจัยในเรื่องผลกระทบทางดานการใชพลังงานทดแทนในยานพาหนะในพื้นที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ควร
พิจารณากรณีศึกษาขนาดใหญขึ้น เพื่อหาภาพรวมของความตองการใชพลังงานทดแทนของยานพาหนะมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้การแยกประเภทพลังงาน
ทดแทนในการศึกษาอุปสงคพลังงานทดแทนแตละประเภท เปนงานวิจัยอีกฉบับหนึ่งซึ่งสามารถศึกษาปจจัยที่มีผลตอการใชพลังงานทดแทนแตละ
ประเภทไดชัดเจนและนาสนใจมากยิ่งขึ้น ขอเสนอแนะดานการตรวจสอบความรูเกี่ยวกับการใชพลังงานทดแทนของยานพาหนะในพื้นที่อําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธการตรวจสอบความรูพลังงานทดแทนมีหลายประเภทการตอบคําถามจึงหลากหลาย ไมไดแยกประเภทพลังงานทดแทน ซึ่ง
ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะสามารถใหแนวทางตองานวิจัยตอไปใหสามารถไดขอมูลที่ครอบคลุมการตรวจสอบความรูของการใชพลังงานทดแทนของ
ยานพาหนะไดมากขึ้นและชัดเจนมากขึ้นตามประเภทของพลังงานทดแทน
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O-ES03
ประสิทธิภาพเชิงความรอนของเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงครวมเซลลแสงอาทิตย
Development of Solar Tunnel Dryer combined with PV module generated electricity for blower within chamber applied to rural area
บงกช ประสิทธิ์* และ สหัถยา ทองสาร
วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 65000
* Corresponding author, E-mail address: micky_sert@hotmail.com (B. Prasit)
บทคัดยอ
โครงการวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ หาประสิ ท ธิ ภ าพเชิ ง ความร อ น และอั ต ราการอบแห ง ของเครื่ อ งอบแห ง พลั ง งานแสงอาทิตยแบบ
อุโมงคของวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทลัยนเรศวร เครื่องอบแหงที่ใชทดลองประกอบดวยชุดตัวเก็บรังสีอาทิตยชนิดแผนเรียบซึ่งประกอบดวย
กระจกใสหนา 3 mm มีพื้นที่รับรังสีเทากับ 6,090 cm2 และชุดตูอบแหงซึ่งมีหองอบแหงทําจากอลูมิเนียม ดานบนปดดวยแผนกระจกใส ภายในมีถาด
อลูมิเนียม 4 ถาดสําหรับบรรจุผลิตภัณฑ มีพื้นที่ในการอบแหงทั้งหมดเทากับ 5,850 cm2 และมีฮีทเตอรขนาด 500 W จํานวน 2 ตัว จากการทดลอง
เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงค โดยกํา หนดอัต ราการไหลของอากาศคงที่เ ทา กับ 0.0167 kg/s และมีความเขมรังสีอาทิตยเฉลี่ย
อยูที่ 613.3 W/m2 ชุดตัวเก็บรังสีอาทิตยชนิดแผนเรียบจะมีประสิทธิภาพเชิงความรอนอยูในชวง 47.2%-58.3% (เฉลี่ย 51.85%) และอากาศไหลที่
เขาสูบริเวณชุดตูอบแหงจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นเฉลี่ย 12.45 OC โดยอุณหภูมิสูงสุด ณ ตําแหนงกลางตูอบแหงเทากับ 51.25 OC เมื่อทําการทดลองอบ
กลวยน้ําวา 6.84 kg ความชื้นเริ่มตนที่ 222.6 % (d.b.) เปนเวลา 5 วัน วันละ 9 ชั่วโมง พบวา กลวยน้ําวามีความชื้นสุดทายเทากับ 31.1% (d.b.) คิด
เปนอัตราการอบแหงเฉลี่ย 4.2% (d.b.) /hr โดยมีอัตราการอบแหงสูงสุดเทากับ 11.9% (d.b.)/hr เครืองอบแหงพลังงานแสงอาทิตยมีประสิทธิภาพ
เท ากั บ 7.69% ลั กษณะรู ปร าง สี และรสชาติ ของกล วยน้ําว าหลั งจากการอบแห งนั้ น มี ล ั ก ษณะไม ต  า งจากกล ว ยตากที ่ จํ า หน า ยทั ่ ว ไปใน
ท อ งตลาด โดยคาใชจายดานพลังงานตอหนวยมวลของน้ําที่ถูกระเหยสําหรับการอบแหงกลวยน้ําวาเทากับ 4.07 บาทตอกิโลกรัม เมื่อเปลี่ยนมา
ใชเซลลแสงอาทิตยผลิตไฟฟาแทนระยะคืนทุนคาใชจายพลังงานอยูที่ 3.8 ป
คําสําคัญ : เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย, เซลลแสงอาทิตย
บทนํา
ประเทศไทยมีศักยภาพในการใชพลังงานแสงอาทิต ยเ นื่อ งจากประเทศไทยมีแ สงอาทิต ยเ กือ บตลอดทั้ง ป โดยมีคา พลังงานแสงอาทิตย
ประมาณ 17.0 MJ/day.m2 เทคโนโลยีการอบแหงโดยใชพลังงานแสงอาทิตยมีการประยุ ก ต ใ ช ม านาน การประยุ ก ต ใ ช เ ทคโนโลยี พ ลั ง งาน
แสงอาทิ ต ย แ บบบั ง คั บ การไหลของอากาศเพื่ อ การอบแห ง สํา หรั บ ลดความชื้ น ซึ่ ง เป น อีกแนวทางที่สามารถลดระยะเวลาในการลดความชื้นในเนื้อ
วัสดุใหเร็วกวาตากแบบธรรมชาติ 2-3 เทา เทคโนโลยีดังกลาวใชงานงาย ไมยุงยากซั บ ซ อ นต น ทุ น ในการก อ สร า งต่ํา สามารถเข า ถึ ง เกษตรกร หรื อ
ผู ป ระกอบการ รวมทั้ ง ภาคอุตสาหกรรมไดเปนอยางดี สําหรับการประยุกตใชงานในพื้นที่จริงสามารถนําเซลลแสงอาทิตยมาประยุกตใชรวมในการ
ผลิตกระแสไฟฟา เพื่อจายให กั บ พั ด ลมเพื่ อ บั ง คั บ การไหลของอากาศ จะมี ค วามเหมาะสมในพื้ น ที่ ไ ฟฟ า เข า ไม ถึง รวมทั้ ง ด า นหลั ง ของแผงเซลล
แสงอาทิตยขณะทํางานจะมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 50 - 60 OC ซึ่งถาสามารถนําความรอนดังกลาวมาใชงานรวมกับตัวรับรังสีดวงอาทิตยเพื่อเพิ่มอุณหภูมิ
ใหกับระบบฯ ในการไลความชื้นในเนื้อวัสดุไดเร็วกวาระบบเดิมสําหรับการอบแหง และยังสามารถผลิตไฟฟาไดเพิ่มมากขึ้นหลังจากระบายความรอน
ใหกับอุโมงคอบแหง ซึ่งเปนประเด็นที่สําคัญและนาสนใจ การศึกษาผลของอุณหภูมิจากการใชตัวรับรังสีดวงอาทิตยรวมกับแผงเซลลแสงอาทิตย เพื่อ
การอบแหงผลิตภัณฑท างการเกษตร การลดความชื้นในเนื้อวัสดุจะทําใหทราบถึงสมรรถนะของเทคโนโลยีสําหรับการอบแหงและความเหมาะสมในการ
ประยุกตใชงาน สําหรับกรอบแนวคิดของโครงการวิจัยนี้ ถาสามารถนําแผงเซลลแสงอาทิตยมาติดตั้งแทนตัวรับรังสีดวงอาทิตยแบบแผนเรียบ หรือดานบน
ของระบบพลั งงานความร อนเสริม สมมุติฐ าน คือระบบยังสามารถผลิตความรอนใหกั บอุโ มงค อบแหงไดซึ่ง โดยปกติก ารใชง านของแผงเซล ล
แสงอาทิ ต ย ข ณะเปลี่ ย นพลั ง งานแสงอาทิ ต ย เ ป น ไฟฟ า อยู นั้ น ความร อ นด า นหลั ง แผงเซลล จ ะมี อุณหภูมิประมาณ 50 – 65 OC อีกทัง้ ตัวเซลล
แสงอาทิตยยังสามารถผลิตไฟฟา และจายใหกับระบบอบแหงในสวนของพัดลมที่ใชบังคับอากาศในการไลค วามรอ น และความชื้น ภายในอุโ มงค
อบแหงออกทางดานปลายของอุโมงคอบแหง แนวคิดดังกลาว นอกจากจะไดความรอนจากดานหลังของแผงเซลล แ สงอาทิ ต ย ไ ปใช ใ นกระบวนการ
อบแห ง แล ว ยั ง ส ง ผลให แ ผงเซลล แ สงอาทิ ต ย ส ามารถผลิ ต กําลังไฟฟาไดเพิ่มมากขึ้นจากการระบายความรอนดานหลังแผงเซลลไปใชในการ
อบแหงซึ่งเทากับวาไดทั้งความรอน ไฟฟา และกํา ลั ง ไฟฟ า ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น ซึ่ ง เป น ประเด็ น ที่ น า สนใจศึ ก ษา และต อ งรี บ ดํา เนิ น การวิ จั ย อย า ง
เร ง ด ว นเพื่ อ การนํา เทคโนโลยีดังกลาวประยุกตใชในชุมชน รัฐวิสาหกจชุมชน หรือภาคอุตสาหกรรมตางๆ ที่มีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
และมีการใชพลังงานสิ้นเปลืองที่นับวันมีราคาสูงอยางตอเนื่อง และสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเกิดผลกระทบตอสภาวะแวดลอมโลก
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วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
เพื่ อ ทดสอบตั ว รั บ รั ง สี ด วงอาทิ ต ย แ บบแผ น เรี ย บร ว มกั บ PV module ด า นบนของระบบพลั ง งานความร อ นเสริ ม สํา หรั บ เทคโนโลยี
อบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงค
ขอบเขตของโครงการวิจัย
เทคโนโลยีอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงคมีการใชงานรวมกับแผงเซลลแสงอาทิตยชนิดอมอรพัสซิลิคอนในการผลิตความรอนและผลิต
กระแสไฟฟาใหกับอุโมงคอบแหง
ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
การพั ฒ นาเครื่ อ งอบแห ง พลั ง งานแสงอาทิ ต ย ร ว มกั บ แผงเซลล แ สงอาทิ ต ย ด า นบนของระบบพลั ง งานความร อ นเสริ ม สํา หรั บ
เทคโนโลยี อบแหงพลังงานแสงอาทิต ย เพื่อ การแปรรูป ผลผลิต ผลทางการเกษตรและหรือ ลดความชื้น ในเนื้อวัสดุพวกชีวมวลตางๆ ซึ่งโดยปกติ
ตัวรับรังสีดวงอาทิตยแบบแผนเรียบจะทําหนาที่ผลิตอากาศรอนอุณหภูมิประมาณ 70 - 80 OC และถูกนําไปใชในอุโมงคอบแหงสําหรับอบแหงผลิ ต ภั ณ ฑ

PV

รูปที่ 1 เทคโนโลยีอบแหงพลังงานแสงอาทิตยรวมกับแผงเซลลแสงอาทิตยในการผลิตความรอนและไฟฟา
กรอบแนวคิ ด ของโครงการวิ จั ยนี้ ถาสามารถนํา แผงเซลล แสงอาทิ ต ยม าติ ด ตั้ง ด านบนของระบบพลังงานความรอนเสริม สมมุติฐานคือ
ระบบยังสามารถผลิตความรอนใหกับอุโมงคอบแหงได ซึ่งโดยปกติการใชงานของแผงเซลลแสงอาทิต ย ขณะเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิต ยเปนไฟฟา อยู
นั้นความรอนดานหลัง แผงเซลลจ ะมีอุ ณหภูมิประมาณ 50 – 65 OC อีกทั้งตัวเซลลแสงอาทิ ตย ยังสามารถผลิต ไฟฟา และจา ยใหกับ ระบบอบแหง
ในสวนของพั ดลมที่ใชบังคั บอากาศในการไล ความรอน และความชื้นภายในอุโมงคอบแหงออกทางดานปลายของอุโมงคอบแหง แนวคิดดังกลาวนอกจาก
จะไดความรอนจากดานหลัง ของแผงเซลลแสงอาทิตยไปใชในกระบวนการอบแหง แลว ยังสงผลให แผงเซลลแสงอาทิตยสามารถผลิตกําลังไฟฟาได
เพิ่มมากขึ้นจากการระบายความรอนดานหลังแผงเซลลไปใชในการอบแหง ซึ่งเทากับวาไดทั้งความรอน ไฟฟา และกําลังไฟฟาที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเปน
ประเด็น ที่นาสนใจศึกษาและตอ งรี บดําเนิน การวิจั ยอยางเรงดวน เพื่ อการนําเทคโนโลยี ดังกลา วประยุกตใชในชุมชน หรือในพื้นที่ ไฟฟาเข าไม
ถึง รัฐวิสาหกจชุมชน หรือภาคอุตสาหกรรมตางๆ ที่มีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร และมีการใชพลังงานสิ้นเปลืองที่นับวันมีราคาสูงอยาง
ตอเนื่อง และสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เกิดผลกระทบตอสภาวะแวดลอมโลก
แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย
เผยแพร ผ ลงานวิ จั ย ทางเว็ บ ไซค ของวิ ท ยาลั ย พลั ง งานทดแทน และกลุ ม ชุ ม ชน รั ฐ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนหรือภาคอุตสาหกรรม และ
ผูสนใจทั่วไปที่มาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมเทคโนโลยีดานพลังงานสะอาด ภายในสวนพลังงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อ
ขยายผลสูการใชงานจริง
วิธีการดําเนินการวิจัย และสถานที่ทําการทดลอง/เก็บขอมูล
1. พัฒนาและออกแบบเทคโนโลยีตนแบบฯ โดยมีแผงเซลลแสงอาทิตยรวมทําหนาที่ผลิตไฟฟาจายใหพัด
2. ทําการทดสอบสมรรถนะการใชงาน หาประสิทธิภาพเชิงความรอนตัวรับรังสีดวงอาทิตย และประสิทธิภาพระบบฯ
3. เก็บขอมูลผลการทดสอบ
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4. วิเคราะหผลการทดสอบเพื่อปรับปรุงและแกไขระบบฯ
5. สรุปผลการวิจัย และเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ
สถานที่ทําการทดลอง ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร
การอบแหงดวยแสงอาทิตย และทฤษฎีที่เกี่ยวของ
การอบแหงดวยพลังงานแสงอาทิตยมีมานานแลว และในปจจุบันก็ยังนิยมใชกันอยู กลาวคือผลิตผลสวนใหญจะถูกทําใหแหงโดยวิธีการตากแดด
เวลาที่ใชในการตากขึ้นอยูกับชนิดความชื้นของผลิตผล และ สภาพอากาศ
แมวาการตากแดดจะไดผลดี แตในบางครั้งก็ประสบปญหาผลิตผลเปยกชื้น ไมสามารถทําใหแหงไดทันเวลา ทําใหผลิตผลเสียหาย เชน มีเชื้อ
รา ปญหาผลิตผลเปยกมั กเกิดในชวงฤดูฝน ปญหาดังกลาวสามารถแกไขไดโดยใชเครื่องอบแหง พลังงานแสงอาทิตย พลั งงานแสงอาทิตยนั้นเป น
พลังงานที่สะอาด ไมทําใหเกิดมลภาวะ แตการที่เราจะดึงพลังงานแสงอาทิตยมาใชนั้น ตองมีการลงทุนสรางอุปกรณเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
โดยทั่วไปแลวจะแบงไดเปน 2 สวนคือ สวนที่เปนชุดตัวเก็บรังสีอาทิตยเพื่อใหความรอนแกอากาศเพื่อนําไปอบแหงผลิตผล และสวนที่เปนตูอบแหงซึ่งไว
ใสผลิตผลที่ตองการอบแหง [1]
การอบแหงดวยแสงอาทิตยสามารถแบงตามลักษณะการไหลไดเปน 2 แบบคือ
1. แบบการไหลของอากาศแบบธรรมชาติ (Natural convection) ซึ่งจะเกิดการไหลเนื่องจากความแตกตางของความหนาแนนอากาศภายใน
และภายนอกเครื่อง
2. แบบการไหลของอากาศแบบบังคับ (Force convection) โดยใชพัดลมสรางความแตกตางของความดันใหแกอากาศเพื่อบังคับการไหลให
เปนไปตามความตองการ
เครื่ อ งอบแห งที่ ใ ช ในการทดลองจะเป นเครื่ องอบแหง ที่ มี การไหลอากาศแบบบัง คั บ โดยจะมี ก ารติด ตั้ ง พัด ลมเพื ่อ ดูด อากาศเข า มา
ประสิ ท ธิ ภ าพเชิ ง ความร อ นของเครื ่ อ งอบแห ง แบบบั ง คั บ จะมี ค า ที ่ สู ง กว า เครื ่ อ งอบแห ง ที ่ มี ก ารไหลแบบธรรมชาติ เนื่ องจากจะสามารถ
ควบคุมปริมาณการไหลของอากาศได แตการไหลแบบธรรมชาติ จ ะขึ้ น อยู กั บ ปริ ม าณรั ง สี อ าทิ ต ย โดยหากค า รั ง สี ต่ํา การไหลของอากาศก็ จ ะต่ํา ไป
ด ว ย ทํา ให ประสิทธิภาพเชิงความรอนมีคานอยตามไปดวย
คํานึง วาทโยธา [2] ไดทําการอบกลวยดวยเครื่องอบจําลองรูปแบบการทํางานของเครื่องอบไมโครเวฟรวมกับสายพานลําเลียง โดยในการ
ทดลองใชกลวยน้ําวาปอกเปลือกเปนผลิตภัณฑ โดยใชอุณหภูมิในการอบที่ 60 OC ตลอดการอบ พบวาคุณภาพของกลวยหลังการอบไมแตกตางจาก
การใชตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
ธีระชัย ไชยศิริ และคณะ [3] ทําการทดลองอบกลวยน้ําวาดวยเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยพบวาสามารถอบกลวยน้ําวาจากความชื้น
เริ่มตน 230 เปอรเซ็นตมาตรฐานแหง ใหเหลือความชื้นประมาณ 25 เปอรเซ็นตมาตรฐานแหง โดยใชเวลา 3 วัน และสีของกลวยจะเขมกวากลวยที่ตาม
โดยใชวิธีธรรมชาติ โดยเครื่องอบแหงนี้มีประสิทธิภาพเชิงความรอนประมาณ 9.2%
Ali Al-Mohamand [4] ไดศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะของระบบเซลลแสงอาทิตยที่ติดตั้งแบบเคลื่อนที่ตามดวงอาทิตยและแบบติดตั้งอยูกับ
ที่ผลจากการวิจัยพบวาระบบเซลลแสงอาทิตยที่เคลื่อนที่ตามดวงอาทิตยสามารถผลิตไฟฟาไดมากกวาระบบเซลลแสงอาทิตยแบบติดตั้งอยูกับที่ถึง 20%
การอบแหง คือ กระบวนการลดความชื้น โดยสวนใหญใชการถายเทความรอนไปยังวัสดุที่ชื้นเพื่อไลความชื้นออกโดยการระเหย โดยอาศัยความ
รอนที่ไดรับเปนความรอนแฝงของการระเหย โดยปกติจะใชความชื้น เปนตัวบอกปริมาณของน้ําที่อยูในวัสดุ [5] ซึ่งสามารถแสดงไดเปน 2 แบบ คือ
1. ความชื้นมาตรฐานเปยก (Wet basis moisture content) คือ อัตราสวนมวลของน้ําในผลิตภัณฑตอมวลผลิตภัณฑชื้น โดยมีสมการดังนี้
MC w.b . 

wd
x100
w

(1)

2. ความชื้นมาตรฐานแหง (Dry basis moisture content) คือ อัตราสวนมวลของน้ําในผลิตภัณฑตอมวลผลิตภัณฑแหง โดยมีสมการดังนี้
MC d .b . 

โดยที่ MCw.b. คือ ความชื้นมาตรฐานเปยก
MCd.b. คือ ความชื้นมาตรฐานแหง
w คือ มวลเริ่มตนของผลิตภัณฑ, กรัม
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wd
x100
d

(2)

d คือ มวลผลิตภัณฑแหง, กรัม
การคํานวณประสิทธิภาพเชิงความรอนของชุดตัวเก็บรังสีอาทิตย
ประสิทธิภาพเชิงความรอนของชุดตัวเก็บรังสีอาทิตย คือ สัดสวนระหวางพลังงานที่นําไปใชในระบบตอพลังงานที่เขาสูระบบ โดยพลังงานที่
นําไปใชในระบบคือพลังงานที่นําไปใชในการเพิ่มอุณหภูมิใหแกของไหล และพลังงานที่เขาสูระบบคือ พลังงานจากแสงอาทิตยที่ตกลงบนชุดตัวเก็บรังสี
อาทิตยสามารถแสดงเปนสมการ ไดดังนี้




m c p (T f ,o T f ,i )

(3)

Gt Ac



m คือ อัตราการไหลเชิงมวลของของไหล, kg/s
cp คือ คาความจุความรอนจําเพาะของของไหล, J/kg.K
Tf,I คือ อุณหภูมิของของไหลที่ทางเขา, OC
Tf,o คือ อุณหภูมิของของไหลที่ทางออก, OC
การคํานวณประสิทธิภาพของเครื่องอบแหง
ประสิทธิภาพของเครื่องอบแหง เปนสัดสวนระหวางพลังงานความรอนที่นําไปใชในการดึงความชื้นออกจากผลิตภัณฑตอพลังงานจาก
แสงอาทิตยที่ตกลงบนพื้นที่เครื่องอบแหงทั้งหมดสามารถแสดงเปนสมการไดดังนี้


h
m

fg

Gt Ac

(4)

Ac คือ พื้นที่รับรังสีดวงอาทิตย, m2
Hfg คือ คาเอนทาลประหวางการเปลี่ยนเฟสของน้ําจากของเหลวไปเปนไอ, J/kg
ผลการวิจัย
1. ผลการทดลองเมื่อไมมีภาระ
ในการทดลองเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตแบบอุโมงค โดยใชพลังงานจากแสงอาทิตย โดยไมมีผลิตภัณฑภายในตูอบแหง แสดงผล
การทดลองไดดังนี้
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รูปที่ 6 แสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิ ณ ตําแหนงตางๆ และความเขมรังสีอาทิตยในแตละชวงเวลา โดยกําหนดอัตราการไหลของอากาศคงที่
เทากับ 0.0167 kg/s
จากแผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิ ณ ตําแหนงตางๆ และความเขมรังสีอาทิตยในแตละชวงเวลาของวัน พบวาความเขมรังสี
อาทิตยจะสงผลใหความแตกตางของอุณหภูมิทุกจุดภายในเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงคเมื่อเทียบกับอุณหภูมิที่ทางเขาของตัวเก็บรังสี
อาทิตยในชวง 30.5 OC – 20.85 OC โดยที่บริเวณสวนกลางของตูอบแหงจะมีอุณหภูมิที่สูงสุดที่ 51.25 OC และมีความแตกตางของอุณหภูมิสูงสุดถึง 20.85
O
C เนื่องจากอากาศที่ไหลผานสวนตัวเก็บรังสีอาทิตยมีอุณ หภูมิที่สูง อยูแ ลว และยัง ไดรับ พลัง งานความรอ นจากแสงอาทิต ยที่ต กกระทบลงบน
กระจกในสว นของตู อบแหง ซึ่ งเกิดการแผรัง สีภายในตูอบแห งอีกดวย ทําให อุณหภูมิของอากาศเพิ่มขึ้ นจากทางออกของตัวเก็บรังสีอ าทิตยอี ก
เล็กนอย

รูปที่ 7 แสดงความสัมพันธของความเขมรังสีอาทิตยและประสิทธิภาพเชิงความรอนของตัวเก็บรังสีอาทิตยในแตละชวงเวลา โดยกําหนดอัตราการไหล
ของอากาศคงที่เทากับ 0.0167 kg/s
จากรูปที่ 7 แสดงความสัมพันธของความเขมรังสีอาทิตยและประสิทธิภาพเชิงความรอนของตัวเก็บรังสีอาทิตยชนิดแผนเรียบในแตละชวงเวลา
ของวัน พบวาประสิทธิภาพเชิงความรอนของตัวเก็บรังสีอาทิตยชนิดแผนเรียบในชวงเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 15.00 น. จะอยูในชวง 47.2%-58.3%
(เฉลี่ย 51.85%) เนื่องจากความเขมรังสีอาทิตยในชวงเวลาดังกลาวสามารถสรางความแตกตางของอุณหภูมิระหวางทางออกและทางเขาของตัวเก็บ
รังสีอาทิตยไดอยางเหมาะสม สวนในชวงเวลา 8.00 น. ถึง 8.30 น. ความเขมรังสีอาทิตยจะต่ําในขณะที่ความแตกตางของอุณหภูมิยังมีคาพอประมาณ
และในชวงเวลา 15.00 น. ถึง 17.00 น. คาความเขมรังสีอาทิตยจะมีคาที่ต่ํา แตความแตกตางของอุรหภูมิยังมีคาสูงอยู เนื่องมาจากตัวเก็บรังสีอาทิตย
ยังมีความรอนที่ดูดกลืนไวอยูซึ่งยังสามารถถายเทความรอนใหแกอากาศที่ไหลผานไดในขณะที่ความเขมรังสีอาทิตยเริ่มมีคาลดลง ทําใหประสิทธิภาพ
เชิงความรอนของตัวเก็บรังสีอาทิตยในชวงเวลานั้นสูงผิดปกติ
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รูปที่ 8 แสดงความสัมพันธความแตกตางของอุณหภูมิเทียบกับความเขมรังสีอาทิตยของเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงค โดยกําหนดอัตราการ
ไหลของอากาศคงที่เทากับ 0.0167 kg/s
จากรูปที่ 8 แสดงความสัมพันธความแตกตางของอุณหภูมิเทียบกับความเขมรังสีอาทิตยของเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงค
พบวาความแตกตางของอุณหภูมิจะมีความสัมพันธเปนเชิงเสนกับความเขมรังสีอาทิตย ความแตกตางของอุณหภูมิ ณ ตําแหนงตางๆ ในบริเวณตูอบ
แหงจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในชวง 30.5 OC – 20.85 OC (เฉลี่ย 12.45 OC) โดยเมื่ออากาศไหลผานตัวเก็บรังสีอาทิตยชนิดแผนเรียบจะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น
6.1 OC – 17.8 OC (เฉลี่ย 12.2 OC) และเมื่ออากาศจากทางออกของตัวเก็บรังสีอาทิตยไหลผานชุดตูอบแหงพบวาจะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอีก 0.15 OC – 3.35
O
C (เฉลี่ย 1.9 OC) เนื่องจากดานบนของชุดตูอบแหงถูกปดดวยกระจกใส การประมาณอุณหภูมิ ณ ตํา แหน ง ทางเข า ตู อ บแห ง สามารถประมาณ
อุ ณ หภู มิ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จากค า รั ง สี อ าทิ ต ย ไ ด ต าม สมการ T = 0.014Gt + 3.191 ที่ตําแหนงกลางตูอบแหงสามารถประมาณอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจาก
คารังสีอาทิตยไดตามสมการ T = 0.018Gt + 2.650 และที่ตําแหนงทางออกของตูอบแหงสามารถประมาณอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจากคารังสีอาทิตยได
ตามสมการ T = 0.013Gt + 2.865

รูปที่ 9 แสดงความสัมพันธของอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธของอากาศในแตละชวงเวลา โดยกําหนดอัตราการไหลของอากาศคงที่เทากับ 0.0167 kg/s
จากรูปแสดงความสัมพันธของอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธของอากาศในแตละชวงเวลา พบวาเมื่ออุณหภูมิของอากาศเพิ่มขึ้นในชวง 3.5 OC –
15.3 OC ความชื้นสัมพัทธของอากาศจะลดลงในชวง 12.88 – 51.24 เปอรเซ็นต เนื่องจากอากาศเกิดการขยายตัวเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นแตปริมาณของน้ํา
ภายในอากาศยังเทาเดิม
2. ผลการทดลองอบกลวยน้ําวา
ผลสังเกตทางดานลักษณะของกลวยที่อบจากเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงค
ไดทําการเปรียบเทียบกับกลวยตากยี่หอจิราพรเนื่องจากกลวยตากยี่หอจิราพรเปนกลวยตากที่หาซื้ไดงาย และมีบรรจุภัณฑที่สวยงาม
1. ในดานของสีสันเมื่อเทียบกับกลวยตากยี่หอ จิราพร พบวามีลักษณะของสีสันที่ใกลเคียงกันมาก มีความสม่ําเสมอของสี สีไมออ นและ
ไมเขมจนเกินไป
2. ในดานลักษณะผิวและความแหงของเนื้อใน มีความแข็งและแหงใกลเคียงกัน เนื่องจากมีความชื้นของกลวยที่ใกลเคียงกันมาก
3. ในดานรสชาติและกลิ่นของกลวย จากการทดลองชิมพบวามีรสชาติหวานใกลเคียงกับกลวยตากยี่หอจิราพร และไมมีกลิ่นผิดปกติไป
จากกลวยตากหรือกลวยอบทั่วไป
3. ผลการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร
ในการอบแหงกลวยน้ําวาน้ําหนักรวม 6.84 กิโลกรัม ดวยเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงค ใหเหลือน้ําหนักรวมอยูที่ 2.75
กิโลกรัม ในเวลา 5 วัน วันละ 9 ชั่วโมง ตองใชพลังงานไฟฟาในการใชพัดลมดูดอากาศทั้ง 3 ตัว แตละตัวตองการพลังงานไฟฟาตัวละ 30.8 วัตต ดังนั้น
ในการอบแหงจะใชพลังงานไฟฟาทั้งหมด 4.158 กิโลวัตต-ชั่วโมง ซึ่งหากคาไฟฟาคิดเปน 4 บาทตอหนวย (กิโลวัตต-ชั่วโมง) เทากับมีคาใชจายทางดาน
พลังงานเทากับ 16.63 บาท ในการทําใหน้ําในกลวยน้ําวาระเหยออกไป 4.09 กิโลกรัม ดังนั้นในการอบแหงดวยเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบ
อุโมงคนี้จะมีคาใชจายทางดานพลังงานสําหรับการทําใหน้ําระเหยจากกลวยน้ําวา เทากับ 4.07 บาทตอกิโลกรัม
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สรุปผลการวิจัย
ในการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพเชิงความรอนของเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงค โดยกําหนดอัตราการไหลของอากาศคงที่
เทากับ 0.0167 kg/s และมีความเขมรังสีอาทิตยเฉลี่ยที่ 613.3 W/m2 จากการทดลองพบวาตัวเก็บรังสีอาทิตยชนิดแผนเรียบมีประสิทธิภาพเชิงความ
รอนอยูในชวง 47.2%-58.3% (เฉลี่ย 51.85%) ซึ่งมีประสิทธิภาพที่ใกลเคียงกับเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงคที่ใชในงานวิจัยทั่วไป
และอากาศไหลที่เขาสูบริเวณชุดตูอบแหงจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นในชวง 30.5-20.85 OC (เฉลี่ย 12.45 OC) โดยอุณหภูมิสูงสุด ณ ตําแหนงกลางตูอบแหง
เทากับ 51.25 OC
เมื่ อ นํา เครื่ อ งอบแห ง พลั ง งานแสงอาทิ ต ย แ บบอุ โ มงค ม าดลองอบแห ง กล ว ยน้ํา ว า มวลรวม 6.84 กิโลกรัม ที่มีความชื้นมาตรฐานแหง
เริ่มตนที่ 222.6 เปอรเซ็นต (ความชื้นมาตรฐานเปยก 70 เปอรเซ็นต) เปนเวลาทั้งสิ้น 5 วัน วันละ 9 ชั่วโมง พบวา ไดกลวยน้ําวาที่มีความชื้น
มาตรฐานแหงสุดทายเทากับ 31.1 เปอรเซ็นต (ความชื้นมาตรฐานเปยก 23.7 เปอรเซ็นต) มีอัตราการอบแหงสูงสุดเทากับ 11.9 เปอรเซ็นตมาตรฐาน
แหงตอชั่วโมง (เฉลี่ย 4.2 เปอรเซ็นตมาตรฐานแหงตอชั่วโมง) โดยประสิทธิภาพระบบของเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยเทากับ 7.69% การอบแหง
ดวยเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงคมีความสม่ําเสมอของการอบแหงทุกตําแหนง มีลักษณะของกลวยน้ําวาหลังจากการอบแหงนั้น มี
ความคลายคลึงทางรูปราง รสชาติ และสี เมื่อเทียบกับกลวยน้ําวาอบแหงทั่วไปที่จําหนายทั่วไปในทองตลาด
จากผลการทดลอง การศึกษาสมการความสัมพันธของการเพิ่มอุณหภูมิ ณ ตําแหนงตางๆ ของเครื่องอบแหงเทียบกับความเขมรังสีอาทิตย
ความชื้นมาตรฐานแหงเทียบกับระยะเวลา และอัตราการอบแหงเทียบกับความชื้นมาตรฐานแหง ทําใหสามารถทํานายคุณลักษณะของเครื่องอบแหง
พลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงคได
จากการเปรียบเทียบระหวางการอบแหงและการตากแหง พบวาอัตราการระเหยน้ําและอัต ราการอบแหงของการอบแหงมีคาสูงกวาของ
การตากแหง ดังนั้นในระยะเวลาที่เทากันกลวยน้ําวาจากการอบแหงจะมีค วามชื้ น มาตรฐานแห ง ต่ํา กว า การตากแห ง และในด า นลั ก ษณะของ
กล ว ยน้ํา ว า ที่ อ บด ว ยเครื่ อ งอบแห ง มี คุณลักษณะโดยรวมดีกวากลวยตากที่ตากแหงโดยเฉพาะกลวยน้ําวาที่อบดวยเครื่องอบแหงจะมีสีที่สม่ําเสมอทั่ว
ทั้งลูก ตรงตามความตองการของตลาด นอกจากนี้การอบแหงโดยใชเครื่องอบแหงจะสามารถควบคุมสภาวะของการอบใหเปนไปตามที่ตองการได
ในการอบแหงกลวยน้ําวาน้ําหนักรวม 6.84 กิโลกรัม ดวยเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงค ใหเหลือน้ําหนักรวม 2.75 กิโกลรัม ใน
เวลา 5 วัน วันละ 9 ชั่วโมง ตองใชพลังงานไฟฟาในการใชพัดลมดูดอากาศทั้ง 3 ตัว โดยคาใชจายดานพลังงานตอหนวยมวลน้ําระเหยสําหรับการ
อบแหงกลวยน้ําวาเทากับ 4.07 บาทตอกิโลกรัม โดยปริมาณพลังงานที่ไดรับจากแสงอาทิตยจะเทียบเทากับการใชพลังงานไฟฟา ในการทําใหน้ําใน
กลวยระเหยเทากับ 678.359 วัตต แตถาหากใชพลังงานความรอนจากฮีทเตอรในการอบที่ระยะเวลาเทากันจะตองใชพลังงานไฟฟาถึง 45 กิโลวัตตชั่วโมง เมื่อรวมกับพลังงานไฟฟาที่พัดลมดูดอากาศใชทั้งหมดจะเทากับ 49.158 กิโลวัตต-ชั่วโมง คิดเปนคาพลังงานถึง 196.63 บาท หรือคิดเปน
48.08 บาทตอกิโลกรัมน้ําที่ระเหยออกไป หากมีการใชฮีทเตอรไฟฟาตลอด 5 วัน จะทําใหตนทุนในการผลิตสูงมากขึ้นซึ่งอาจไมคุมคา ควรมีการใชใน
กรณีที่ไมมีแสงแดดเทานั้น และใชพลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงานหลักจะมีคาความคุมทุนกวามาก

รูปที่ 8 การประยุกตใช PV module ผลิตไฟฟาจายใหกับพัดลมภายในอุโมงคอบแหง
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และหากติดแผงโซลารเซลล ขนาด 100 วัตต ซึ่งสามารถใชรวมกับพัดลม DC จํานวน 3 ตัว ซึ่งราคาโซลารเซลลปจจุบันอยูที่ 30 บาทตอวัตต
ลงทุนเพิ่มเพียง 3,000 บาท เพื่อผลิตพลังงานไฟฟา DC ใหกับพัดลม เพื่อระบายความรอนและความชื้นที่ออกมาจากผลิตภัณฑ คาใชจายทางดานพลังงาน
เทากับ 16.63 บาท ตอการอบกลวย 1 แบต ระยะเวลาภายใน 1 เดือนสามารถอบกลวยได มากที่สุด 4 แบต คาใชจายคาพลังงานเทากับ 16.63 บาท x 4
แบต = 66.52 บาทตอเดือน ลงทุนติดตั้ง โซลารเซลล 3,000 บาท จะคืนทุนอยูที่ (3,000 บาท/ 66.52 บาทตอเดือน เทากับ 3 ป 8 เดือน ซึ่งอายุของโซลาร
เซลลสามารถใชงานไดถึง 25 ป ซึ่งก็เปนทางเลือกที่นาสนใจ เพราะปจจุบันราคาเซลลแสงอาทิตยมีราคาตอวัตตที่ลดลงเปนอยางมาก
กิตติกรรมประกาศ
คณะผูวิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยนเรศวรที่สนับสนุนทุนวิจัยจากเงินงบประมาณแผนดิน ประจําป 2557 ขอบคุณวิทยาลัยพลังงานทดแทน
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บทความนี้นําเสนอการจําลองการทํางานของระบบสื่อสารดวยแสงที่มองเห็นไดดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อวิเคราะหคุณสมบัติของ
ระบบสื่อสารที่ใชการประมวลผลสัญญาณแบบตาง ๆ เปนการนําแหลงกําเนิดแสงสวางประเภทหลอดไดโอดเปลงแสงแบบ MR-16 สําหรับ
แรงดัน ไฟฟ ากระแสตรงขนาด 12 โวลตที่ ขายเป นผลิ ตภั ณฑต ามทอ งตลาดมาทดสอบและนําข อมู ลที่ไ ดเ หลา นั้น มาใชป ระกอบการจํา ลอง
ระบบสื่อสาร มีการจําลองการทํางานของภาครับและสงขอมูลแบบดิจิทัลที่ใชการมอดูเลตแบบ Variable Pulse Position Modulation และ
วิเคราะหคุณสมบัติในการรับและสงขาวสารดิจิทัล ผลลัพธจากการทดสอบแสดงใหเห็นวาการจําลองระบบสื่อสารดวยแสงที่มองเห็นไดโดยใช
ขอมูลจากการทดลองจริงบางสวนประกอบการจําลองระบบสื่อสารใหผลลัพธใกลเคียงกับการทดลองดวยอุปกรณจริง แหลงกําเนิดแสงประเภท
หลอดไดโอดเปลงแสงสําหรับการสองสวางที่เปนผลิตภัณฑวางขายตามทองตลาดสามารถนํามาใชเปนแหลงกําเนิดแสงของระบบสื่อสารดวยแสง
ที่มองเห็นได อยางไรก็ตามมีความจําเปนตองพิจารณาถึงอัตราเร็วของการรับและสงขาวสารดิจิทัลเนื่องจากการรับสงขอมูลดวยอัตราที่มาก
เกินไปสงผลใหระบบสื่อสารมีอัตราความผิดพลาดบิตเพิ่มขึ้นจนอาจไมเหมาะสมตอการใชงาน
คําสําคัญ: การสื่อสารดวยแสงที่มองเห็นได หลอดไดโอดเปลงแสง การจําลองระบบสื่อสาร
1. บทนํา
การสื่อสารทางแสง (Optical communications) [1] เปนการสื่อสารรูปแบบหนึ่งซึ่งใชแสง (Light) หรือรังสี (Ray) เปนพาหะในการสง
ถายขอมูลระหวางตนทางและปลายทาง ปจจุบันระบบสื่อสารทางแสงไดรับการนําไปใชงานหลากหลายรูปแบบ อาทิ การรับสงขอมูลโครงขาย
อินเทอรเน็ตระหวางประเทศ และ การรับสงขอมูลระยะใกลสําหรับอุปกรณอิเล็กทรอนิกส สําหรับการสื่อสารดวยแสงที่มองเห็นได (Visible light
communications หรือ VLC) [2] คือการสื่อสารทางแสงรูปแบบหนึ่งซึ่งใชแหลงกําเนิดแสงประเภทหลอดไดโอดเปลงแสง (Light Emitting
Diode) ซึ่งเปลงแสงที่มนุษยมองเห็นไดดวยตาเปลาเพื่อการสงขอมูล ระบบดังกลาวสามารถใชเปนระบบสื่อสารและระบบสองสวางภายใน
อาคารไดในเวลาเดียวกัน ปจจุบันมีการนําหลอดไดโอดเปลงแสงมาประยุกตใชเปนแหลงกําเนิดแสงภายในและภายนอกอาคารเนื่องจากมีอายุ
การใช งานยาวนาน ประหยัด พลังงาน และ มี ความรอนระหวา งการใชงานนอยกวาเมื่ อเปรี ยบเที ยบกัน การใชหลอดฟลูอ อเรสเซนต ดังนั้ น
ระบบสื่อสารดวยแสงที่มองเห็นไดจึงไดรับความสนใจในการวิจัยในดานตาง ๆ ใน พ.ศ. 2547 T. Komine, และ M. Nakagawa ไดนําเสนอ
หลักการวิเคราะหระบบสื่อสารดวยแสงที่มองเห็นได พ.ศ. 2551 L. Zeng D. O’Brien และคณะผูวิจัยไดนําเสนอแนวทางเพิ่มอัตราเร็วสําหรับ
การสงขอมูลของการสื่อสารทางแสงดวยการนําการปรับแตงสัญญาณ (Equalization) มาใชงาน [3] ใน พ.ศ. 2552 L. Zeng D. O’Brien และ
ในเวลาตอมาคณะผูวิจัยก็ไดนําเสนอการนําหลักการของระบบสื่อสารแบบ Multiple-Input, Multiple-Output (MIMO) มาใชงานรวมกับการ
สื่อสารดวยแสงที่มองเห็นได [4] เพื่อเพิ่มอัตราเร็วสําหรับการรับสงขอมูล พ.ศ. 2555 S. Rajagopal R.D. Roberts บรรยายหลักการมอดูเลต
สัญญาณของการสื่อสารดวยแสงที่มองเห็นไดและการควบคุมการสองสวาง [5] พ.ศ. 2553 H.Q. Nguyen, J.H. Choi และคณะผูวิจัยไดนําเสนอ
หลักการพัฒนาโปรแกรมจําลองการสื่อสารดวยแสงที่มองเห็นไดดวยโปรแกรม MATLAB [6]
งานวิจัยขางตนสวนใหญเปนการพัฒนาแหลงกําเนิดแสงดวยหลอดไดโอดเปลงแสงเพื่อการใชประกอบการวิจัยในลักษณะตาง ๆ เพื่อ
พัฒนาเทคโนโลยีการประมวลผลสั ญญาณของการสื่อสารดว ยแสงที่มองเห็ นได อยา งไรก็ ตามปจจุ บันมีบ ริษัท ตาง ๆ ผลิตและวางจํา หนา ย


Transmitter



Receiver
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รูปที่ 1 พื้นฐานการสื่อสารดวยแสงที่มองเห็นได

แหลงกําเนิดแสงประเภทหลอดไดโอดเปลงแสงเพื่อการสองสวางโดยทั่วไป ดังนั้นหากมีการศึกษาเพิ่มเติมเรื่องคุณสมบัติของอุปกรณกําเนิดแสง
เหลานี้ก็จะเปนประโยชนตอการนําอุปกรณดังกลาวมาปรับใชกับการสื่อสารทางแสง จากสาเหตุขางตนบทความนี้จึงนําเสนอการจําลองคุณสมบัติ
ของระบบสื่อสารดวยแสงที่มองเห็นไดดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อวิเคราะหคุณสมบัติของระบบสื่อสารที่ใชการประมวลผลสัญญาณแบบตาง ๆ
มีการนําขอมูลคุณสมบัติของแหลงกําเนิดแสงสวางประเภทหลอดไดโอดเปลงแสงแบบ MR-16 สําหรับแรงดันไฟฟากระแสตรงขนาด 12 โวลตที่
ขายเปนผลิตภัณฑตามทองตลาดมาใชประกอบการทดสอบ มีการจําลองการทํางานของภาครับและสงขอมูลแบบดิจิทัลที่ใชการมอดูเลตแบบ
Variable Pulse Position Modulation (VPPM) ซึ่งงายแกการพัฒนาตนแบบและวิเคราะหคุณสมบัติในการรับและสงขอมูลดิจิทัล ผลลัพธ
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการวิจัยสามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนแบบระบบสื่อสารดวยแสงที่มองเห็นไดตอไป
2. โครงสรางระบบสื่อสารดวยแสงที่มองเห็นได
รูป ที่ 1 แสดงการทํ า งานพื้ น ฐานของระบบสื่ อ สารทางแสงสํ า หรั บ การสื่อ สารภายในอาคาร แหล ง กํ า เนิ ด แสงซึ่ ง ทํ า จากหลอด
ไดโอดเปลงแสงถูกติดตั้งไวบริเวณเพดานภายในอาคารโดยมีการควบคุมความเขมแสงใหสัมพันธกับขาวสารที่ตองการสงและปริมาณการสองสวาง
ที่ตองการใชงาน สัญญาณทางแสงที่ถูกกําเนิดขึ้นโดยแหลงกําเนิดแสง (Light source) แพรผานอากาศไปยังตําแหนงตาง ๆ ภายในอาคาร
สําหรับภาครับ (Receiver) เปนการตรวจจับสัญญาณทางแสงดวยโฟโตดีเทคเตอร (Photodetector) เพื่อกําเนิดสัญญาณทางไฟฟาเพื่อการ
ประมวลผลตาง ๆ ตอไป การทํางานของระบบสื่อสารดวยแสงที่มองเห็นไดมีลักษณะดังรูปที่ 2 โดยที่เปนการจําลองการสงขอมูลไบนารี่จาก
ภาคสงไปสูภาครับ การทํางานของภาคสง (Transmitter) เปนการนําขอมูลไบนารี่ di ผานการมอดูเลต (Modulation) เพื่อกําเนิดสัญญาณ
ทางไฟฟา ps t  ซึ่งถูกนําไปขับหลอดไดโอดเปลงแสง หากกําหนดใหผลตอบสนองอิมพัลสของหลอดไดโอดเปลงแสง hLED t  มีคุณสมบัติดัง
สมการ [4]
hLEDt   ect

(1)

เมื่อ
c 

p
Tr  T f

(2)

โดย Tr และ T f คือหวงเวลาขอบขาขึ้น (Rise time) และขอบขาลง (Fall time) ของหลอดไดโอดเปลงแสง ตัวแปร p เปนคาที่ไดจากการ
ทดลอง สัญญาณทางแสงที่ ถูกขับ ออกมาจากหลอดไดโอดเปลงแสงใด ๆ pt t  สามารถคํานวณได จากการคํานวณคา คอนโวลูชั่นระหวา ง
ps t  และ hLED t 
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รูปที่ 2 การทํางานของระบบสื่อสารดวยแสงที่มองเห็นได
สัญญาณทางแสงที่กําเนิด ขึ้นจากแหล งกําเนิดแสงถูกสงผานอากาศไปยัง ภาครับซึ่งใชโฟโตดีเทคเตอรแปลงสัญญาณทางแสงใหเป น
สัญญาณทางไฟฟา เนื่องจากหลอดไดโอดเปลงแสงที่ใชในระบบอาจมีจํานวนมากกวาหนึ่งหลอดดังนั้นสัญญาณทางแสงที่ตรวจจับไดที่อุปกรณ
ตรวจจับแสงจะเกิดจากผลรวมของผลคูณระหวางความเขมแสงที่กําเนิดจากหลอดไดโอดเปลงแสงตาง ๆ กับ Channel DC gain H d 0
ระหวางหลอดไดโอดเปลงแสงและอุปกรณตรวจจับแสง
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เทอมแรกของสมการแสดงถึงแสงที่แพรจากหลอดไดโอดเปลงแสงมาสูอุปกรณตรวจจับแสงโดยตรง (Line-of-sight propagation path)
ในขณะที่เทอมที่สองของสมการคือผลของแสงที่เกิดจากแสงที่มีการเดินทางจากหลอดไดโอดเปลงแสงมาสูโฟโตดีเทคเตอรโดยมีการสะทอน
เกิดขึ้ น (Reflection path) หากกํ าหนดใหแ หลงกํ าเนิด แสงมีการแผรัง สีแบบ Lambertian โดยมีอ อรเดอรของการแผรังสื (Order of
Lambertian emission) เปน m องศาของการเปลงแสงระหวางหลอดไดโอดเปลงแสงใด ๆ และโฟโตดีเทคเตอรมีคาเปน  องศาของการรับ
แสงเปน  และองศาสูงสุดของการรับแสง (Half field of view) มีคาเปน  จะไดวา Channel DC gain ระหวางหลอดไดโอดเปลงแสงใด
ๆ และโฟโตดีเทคเตอรสามารถคํานวณไดจาก

 m  1 A
cos m  Ts  g   cos   ;0     

H d 0   2Dd2
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คือระยะหางระหวางแหลงกําเนิดแสงและโฟโตดีเทคเตอร
Optical concentrator ซึ่งคํานวณไดจาก
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คืออัตราขยายของ Optical filter และ g   เปนคาอัตราขยายของ
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เมื่อ n คือดรรชนีหักเห (Refractive index) สําหรับภาครับมีก ารใชโฟโตดีเทคเตอรเพื่อตรวจจับแสงในยานความยาวคลื่นที่ตาของมนุษ ย
สามารถมองเห็นไดและกําเนิดสัญญาณทางไฟฟาที่มีความสัมพันธกับความเขมแสงที่ตรวจจับไดดังสมการ
(7)
I r t   Pr t 
'
เมื่อ  คือคา Responsitivity ของโฟโตดีเทคเตอร สัญญาณ I r ที่ไดนี้ถูกใชในการดีมอดูเลตเพื่อกําเนิดบิตขาวสาร d i เพื่อการใชงานตอไป
สัญญาณทางไฟฟา นี้ถูกรบกวนจากสั ญญาณรบกวนแบบช็อต (Shot noise) และสั ญญาณรบกวนอุณหภูมิ (Thermal noise) ในกรณี ที่
ระบบสื่อสารมีการมอดูเลตแบบ On-Off Keying (OOK) คาอัตราสวนระหวางกําลังงานเฉลี่ยของสัญญาณขาวสารตอสัญญาณรบกวน (Signal to
Noise Ratio หรือ SNR) ของระบบสื่อสารดวยแสงที่มองเห็นไดสามารถคํานวณไดจาก
SNR 

Function
generator

MOSFET
Light
Driver
source
Transmitter

Pr 2

(8)

2 T2

Free
space

Photodiode

Amplifier

Receiver

รูปที่ 3 การทดสอบคุณสมบัติของหลอดไดโอดเปลงแสง

Transmitter

Receiver
รูปที่ 4 การจัดวางอุปกรณเพื่อการทดสอบผลตอบสนองอิมพัลสของหลอดไดโอดเปลงแสง
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Oscilloscope

เมื่อ  T2 คือคาความแปรปรวน (Variance) ของสัญญาณรบกวน สําหรับกรณีที่ระบบสื่อสารมีการมอดูเลตแบบ VPPM จะไดวา
SNR 

Pr D 2
 T2

(9)

เมื่อ D คือระดับความสวาง (Dimming level) ของสัญญาณทางแสงที่ไดจากการมอดูเลตแบบ VPPM
3. การวิเคราะหผลตอบสนองอิมพัลสของหลอดไดโอดเปลงแสงสําหรับสองสวาง
เพื่อใหสามารถจําลองคุณสมบัติของระบบสื่อสารดวยแสงที่มองเห็นไดที่มีผลลัพธใกลเคียงกับคาที่วัดไดจากอุปกรณจริง งานวิจัยนี้มีการ
ทดสอบการรับสงสัญญาณโดยใชแหลงกําเนิดแสงและโฟโตดีเทคเตอรเพื่อนําผลลัพธจากการทดลองมาปรับแตงตัวแปรในการจําลองระบบสื่อสาร
ตอไป แหลงกําเนิดแสงที่ใชในการทดสอบเปนแหลงกําเนิดแสงประเภทหลอดไดโอดเปลงแสงแบบ MR-16 ที่ใชแรงดันกระแสไฟฟา 12 โวลต
สําหรับการสองสวางภายในอาคาร มีความสวาง 860 แคนเดลาหรือ 1.25915 W.sr-1 ตัวแปร Half beam angle มีคาเปน 18 องศา การ
ทดสอบคุณสมบัติของแหลงกําเนิดแสงเปนไปดังภาพที่ 3 และ 4 เปนการนําสัญญาณลูกคลื่นพัลสซึ่งกําเนิดจากฟงกชันเจนเนอรเรเตอรสงตอเขา
สูภาคขั บหลอดไดโอดเปลงแสงซึ่งต อกับแหลงกํา เนิดแสง การตรวจจับสัญญาณแสงที่กําเนิ ดขึ้นจากแหล งกําเนิ ดแสงใชโฟโตไดโอดในการ
ตรวจจับแสง สัญญาณที่ไดถูกขยายและสงเขาสูออสซิโลสโคปเพื่อการแสดงผล แหลงกําเนิดแสงและโฟโตดีเทคเตอรอยูหางกัน 1 เมตร จากการ
ทดสอบขางตนพบวาเมื่อปอนสัญญาณลูกคลื่นพัลสซึ่งมีมีความถี่ 100Hz เขาสูวงจรขับหลอดไดโอดเปลงแสงจะไดวาสัญญาณลูกคลื่นพัลสที่
ภาคสงและสัญญาณที่ตรวจจับไดที่ไดที่ภาครับมีหวงเวลาขอบขาขึ้น t r และขอบขาลง t f ของสัญญาณขาออกมีคาเปน 2.4ms และ 3.8ms
ตามลําดับ คาของตัวแปร p ในสมการผลตอบสนองอิมพัลสของหลอดไดโอดเปลงแสงที่ใชงานมีคาเปน 4.75

2 meters
2
meters

(ก)
(ข)
รูปที่ 5 ตําแหนงของแหลงกําเนิดแสงที่ใชในการจําลองระบบสื่อสาร (ก) ตําแหนงของแหลงกําเนิดแสง (ข) กําลังงานแสงที่ตรวจจับไดที่โฟโตดี
เทคเตอร ณ ตําแหนงตาง ๆ ของหอง
4. ผลการจําลองระบบสื่อสารดวยแสงที่มองเห็นได
เพื่อวิเคราะหคุณสมบัติของระบบสื่อสารดวยแสงที่มองเห็นไดที่มีการมอดูเลตแบบ VPPM และใชหลอดไดโอดเปลงแสงที่มีคุณสมบัติดัง
ในหัวขอที่ 3 มีการจําลองระบบสื่อสารดวยแสงที่มองเห็นไดดวยโปรแกรมจําลองระบบสื่อสารโดยนําขอมูลแหลงกําเนิดแสงที่ไดจากการทดสอบ
จริงมาใชประกอบการจําลองระบบสื่อสาร โปรแกรมจําลองระบบสื่อสารเปนการจําลองการสองสวางภายในหองที่มีความกวางและยาวขนาด 6
เมตร ระยะหางระหวางเพดานและภาครับบนพื้นหองมีคาเปน 2.5 เมตร ภายในหองติดตั้งแหลงกําเนิดแสง 9 จุดโดยแตละจุดมีระยะหางสอง
เมตรดังแสดงในรูปที่ 5(ก) การจําลองระบบไมมีการนําผลของการสะทอนของแสงที่ผนังมาประกอบการพิจารณา ภาครับติดตั้งอยูบริเวณกลาง
หอง ตัวแปรตาง ๆ ของแหลงกําเนิดแสงที่ใชในการทดสอบเปนไปดังหัวขอที่ผานมา โฟโตดีเทคเตอรที่ใชงานมีคา Radiant sensitive area เปน
7 ตารางมิลลิเมตร คา Responsitivity และองศาสูงสุดในการรับแสงของโฟโตดีเทคเตอรมีคาเปน 0.54 A/W และ 55 องศาตามลําดับ กําลัง
งานแสงที่ตกกระทบพื้น ณ ตําแหนงตาง ๆ ของหองมีลักษณะดังรูปที่ 5(ข)
รูปที่ 6 และ 7 เปนผลการจําลองลักษณะของสัญญาณทางแสงที่กําเนิดขึ้นจากภาคมอดูเลตของภาคสงและสัญญาณทางแสงที่ตรวจจับ
ไดที่ภาครับในกรณีที่ระบบสื่อสารใชการมอดูเลตแบบ OOK และ VPPM ตามลําดับ คาอัตราสวนระหวางกําลังงานเฉลี่ยของสัญญาณขาวสารตอ
สัญญาณมีคา 20 เดซิเบลล ภาคสงกําเนิดขอมูลไบนารี่ดวยอัตรา 100 บิตตอวินาที (Bits/second หรือ BPS) การมอดูเลตแบบ VPPM มีระดับ
การสองสวาง 60% ผลการทดสอบแสดงใหเห็นวาสัญญาณที่ตรวจจับไดที่โฟโตดีเทคเตอรของภาครับมีลักษณะที่ผิดเพี้ยนไปจากสัญญาณที่
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ภาคสงเพราะคุณลักษณะของหลอดไดโอดเปลงแสง และผลการจําลองดวยโปรแกรมจําลองระบบสื่อสารไดผลลัพธใกลเคียงกับการทดลองดวย
อุปกรณจริง
รูปที่ 8 (ก) แสดงความสัมพันธระหวางอัตราความผิดพลาดบิต (Bit Error Rate หรือ BER) ของระบบสื่อสารดวยแสงที่มองเห็นไดซึ่งใช
การมอดูเลตแบบ OOK และ VPPM โดยมีอัตราการสงขอมูล 50 100 และ 200 บิตตอวินาที จากการทดสอบพบวาการเพิ่มอัตราการสงขอมูล
ของระบบสื่อสารสงผลใหอัตราความผิดพลาดบิตมีคาเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ ระบบสื่อสารที่ใชการมอดูเลตแบบ VPPM ที่มีอัตราการสงขอมูล
100 และ 200 บิตตอวินาทีมีคาอัตราความผิดพลาดบิตมากกวากรณีที่สงขอมูลดวยอัตรา 50 บิตตอวินาที รูปที่ 8(ข) แสดงความสัมพันธ
ระหวางอัตราความผิดพลาดบิตของระบบสื่อสารดวยแสงที่มองเห็นไดซึ่งใชการมอดูเลตแบบ VPPM ที่มีระดับการสองสวางเปน 30% 50% และ
70% ผลการทดสอบแสดงใหเห็นวาระบบสื่อสารซึ่งใชระดับการสองสวางเปน 50% มีอัตราความผิดพลาดบิตนอยที่สุด

รูปที่ 6 สัญญาณที่ไดจากการจําลองระบบสื่อสารกรณีที่มีการมอดูเลตแบบ OOK

รูปที่ 7 สัญญาณที่ไดจากการจําลองระบบสื่อสารกรณีที่มีการมอดูเลตแบบ VPPM
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(ก)
(ข)
รูปที่ 8 ผลการจําลองระบบสื่อสาร (ก) ความสัมพันธระหวางอัตราความผิดพลาดบิตและอัตราเร็วในการรับสงขอมูล (ข) ความสัมพันธระหวาง
อัตราความผิดพลาดบิตและระดับความสวางของการมอดูเลตแบบ VPPM
บทสรุป
บทความนี้เปนการวิเคราะหคุณสมบัติและความสามารถในการนํามาใชในการรับสงสัญญาณทางแสงของแหลงกําเนิดแสงประเภทหลอด
ไดโอดเปลงแสงแบบ MR-16 ที่ใชแรงดันไฟฟากระแสตรงขนาด 12 โวลตและวางขายเปนผลิตภัณฑตามทองตลาด มีการพัฒนาโปรแกรมจําลอง
การสื่อสารดวยแสงที่มองเห็นไดดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรและนําขอมูลคุณสมบัติของหลอดไดโอดเปลงแสงที่ไดจากการทดลองมาปรับใชงาน
ผลการทดสอบแสดงใหเห็นวาการจําลองระบบสื่อสารดวยแสงที่มองเห็นไดโดยใชขอมูลจากการทดลองจริงมาบางสวนมาประกอบใหผลลัพธ
ใกลเคียงกับการทดลองดวยอุปกรณจริง ผลการจําลองระบบสื่อสารยังแสดงใหเห็นวาแหลงกําเนิดแสงประเภทหลอดไดโอดเปลงแสงสําหรับการ
สองสวางที่เปนผลิตภัณฑวางขายตามทองตลาดสามารถนํามาใชเปนแหลงกําเนิดแสงของระบบสื่อสารดวยแสงที่มองเห็นไดอยางไรก็ตามมีความ
จําเปนตองพิจารณาถึงอัตราเร็วของการรับและสงขาวสารดิจิทัลเนื่องจากการรับสงขอมูลดวยอัตรามากเกินไปสงผลใหระบบสื่อสารมีอัตราความ
ผิดพลาดบิตเพิ่มขึ้น ขอมูลที่ไดจากการวิจัยนี้ถูกนําไปใชเพื่อการกําหนดรูปแบบการมอดูเลตสัญญาณทางแสงและตัวแปรตาง ๆ ที่เหมาะสมตอ
การจัดทําโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาตนการสื่อสารภายในอาคารแบบประหยัดพลังงานดวยแสงที่มองเห็นไดตอไป
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การเปรียบเทียบการใชเชื้อเพลิงกาซแอลพีจีของตูอบแหงดวยรังสีอินฟาเรดระยะไกลกับเตาอบเดิม
Comparison between a dryer integrated with Far Infrared Radiation and a conventional ovenin LPG consumption
เสาวลักษณ ยอดวิญูวงศ1,พิสิษฏ มณีโชติ2, วิกานต วันสูงเนิน3, ภาคิณ มณีโชติ4
1
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 62000
2
หนวยวิจัยพลังงานชุมชน วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร 65000
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บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบการใชเชื้อเพลิงแอลพีจี (LPG) ของตูอบแหงดวยรังสีอินฟาเรดระยะไกลกับเตาอบแบบเดิม ใน
การอบผลิตภัณฑแปรรูปอาหารของวิสาหกิจชุมชนบานสรอยสุวรรณ ตําบลนาบอคํา อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชรผลิตภัณฑที่นํามาทดลองอบ
ไดแก ขนมคุกกี้แปรรูปจากขาวไรซเบอรี่ ในการทดลองไดอบขนมคุกกี้แบบตอเนื่องจํานวน 5 ครั้ง ในแตละครั้งปริมาณของคุกกี้ที่ใชอบจํานวน 500
กรัม ในการอบขนมคุกกี้นอกจากอบใหสุกแลวสีของขนมตองเปนสีน้ําตาลออนดูนารับประทาน จากการทดลองพบวา การใชเตาอบแบบเดิมอบขนม
คุกกี้ใชระยะเวลาในการอบแตละครั้งเฉลี่ย20.8นาที อบขนมที่อุณหภูมิเฉลี่ย 159องศาเซลเซียส ใชปริมาณเชื้อเพลิง LPG ทั้งสิ้นจํานวน 457กรัม สวน
ตูอบแหงดวยรังสีอินฟาเรดระยะไกลใชระยะเวลาในการอบแตละครั้งเฉลี่ย 18นาทีอบขนมที่อุณหภูมิเฉลี่ย156.8องศาเซลเซียส ใชเชื้อเพลิง LPG ใน
การอบทั้งสิ้นจํานวน 240กรัมหลังจากการทดลองพบวาตูอบแหงดวยรังสีอินฟาเรดระยะไกลสามารถลดปริมาณการใชเชื้อเพลิง LPG รอยละ 47.48
ทั้งนี้จากการสอบถามความพึงพอใจคุณลักษณะของขนมคุกกี้ที่อบดวยตูอบแหงดวยรังสีอินฟาเรดระยะไกล จากสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนฯ จํานวน
14 คน พบวา มีความพึงพอใจทางดานรสชาติมากที่สุดรอยละ 100 ถัดมามีความพึงพอใจทางดานกลิ่นหอม ความกรอบและสีสวยนารับประทานรอย
ละ 92.86, 85.71, 87.14 ตามลําดับ
คําสําคัญ: ตูอบแหง, เชื้อเพลิงแอลพีจี, การแปรรูปผลิตภัณฑ, รังสีอินฟาเรดระยะไกล
ที่มาและความสําคัญ
พลังงานเปนปจจัยที่สําคัญสําหรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและนํามาซึ่งความเจริญของประเทศโดยสวนรวม การใชพลังงานทุกรูปแบบใหได
ประโยชน สู ง สุ ด เป น การลดค า ใช จ า ย ลดต น ทุ น ในการผลิ ต ลดการนํ า เข า พลั ง งาน ลดการขาดดุ ล การค า ของประเทศ และเป น การสงวน
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยางจํากัดใหมีใชไดนานที่สุด
คณะกรรมการนโยบายพลั ง งานแห ง ชาติ มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 16 กรกฎาคม 2556 เห็ น ชอบให ท ยอยปรั บ ขึ้ น ราคาก า ซแอลพี จี
(LiquefiedPetroleumGas: LPG) ภาคครัวเรือนเดือนละ 0.50 บาท/กิโลกรัม ตั้งแต 1 กันยายนเปนตนไป เพื่อใหราคากาซแอลพีจีภาคครัวเรือน
จากเดิมซึ่งอยูที่ 18.13 บาท/กิโลกรัม ปรับเพิ่มขึ้นไปอยูที่ราคา 24.82 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้น 6.69 บาท/กิโลกรัม หรือประมาณ 100 บาท/ถังขนาด
15 กิโลกรัม ซึ่งเปนระดับราคาเทียบเทาตนทุนราคา ณ โรงแยกกาซ (550 ดอลลารสหรัฐฯ/ตัน) โดยคาดวาหากเปนไปตามแผนการปรับราคาจะ
เปนไปโดยสมบูรณในชวงประมาณเดือนตุลาคม 2557 ซึ่งมาตรการดังกลาวจะทําใหกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง ลดเงินอุดหนุนราคากาซ LPG ที่ตองใชสูง
ถึงปละหลายหมื่นลานบาท ในขณะเดียวกัน ก็ชวยลดปญหาการลักลอบสงออกกาซ LPG ไปยังประเทศเพื่อนบาน ที่มีราคาจําหนายสูงกวาไทยกวา
เท าตั ว การปรั บราคาดั งกล าวมีผ ลกระทบต อภาคสว นต า งๆ โดยเฉพาะผูป ระกอบการที่ ตอ งใชก าซ LPG ในกิจ กรรมธุ รกิ จ ทั้ง ร านอาหารและ
ภาคอุตสาหกรรมที่ใช LPG เปนเชื้อเพลิง อาทิ อุตสาหกรรมเซรามิก และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร [1] กลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑขาว
บานสรอยสุวรรณ ตําบลนาบอคํา อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ไดแปรรูปขนมคุกกี้จากขาวไรซเบอรี่ ซึ่งใชกาซแอลพีจีในกระบวนการอบขนม ทํา
ใหไดรับผลกระทบจากการขึ้นราคาของกาซอยางมาก ทั้งนี้ยังประสบปญหาการผลิตขนมคุกกี้ไมเพียงพอตอการจําหนาย เนื่องจากเตาอบสามารถอบ
ขนมคุกกี้ไดเพียงครั้งละ 2 ถาด และหลังจากการอบขนมบางสวนมีรอยไหมเกรียมเกิดความเสียหายเนื่องจากเตาอบไมสามารถควบคุมอุณหภูมิได
จากปญหาดังกลาว คณะผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการเปรียบเทียบการใชเชื้อเพลิงแอลพีจีของตูอบแหงดวยรังสีอินฟาเรดระยะไกลกับเตาอบเดิม
เพื่อชวยลดตนทุนในการผลิตขนมคุกกี้ และเพิ่มปริมาณการผลิตใหเพียงพอตอการจําหนาย
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยนี้ไดมุงเนนการประหยัดการใชพลังงานแอลพีจีในกระบวนการอบคุกกี้ที่แปรรูปจากขาวไรซเบอรี่และเพิ่มผลผลิตใหเพียงพอตอการ
จําหนายจากการคนควาพบวาการอบแหงดวยการแผรังสีอินฟราเรดระยะไกล (FarInfraredRadiation : FIR) มีศักยภาพที่ดีมากในการพัฒนาสูการใช
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ในกระบวนการการอบแหง เนื่องจาก FIR สามารถสงผานคลื่นเขาไปสูภายในเนื้อวัสดุอบแหงและสรางความรอนจากภายในเนื้อวัสดุ ทําใหความชื้น
เกิดการระเหยจากภายในสูภายนอก ซึ่งสงผลใหอัตราการอบแหงมีคาสูงมากดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1:ผลกระทบของ FIR ตอความชื้นในวัสดุ
กลาวคือ เมื่ อใหความร อนแกเซรามิก จะทําใหเกิดกระบวนการถายเทความรอนในชวงความยาวคลื่นที่ เรียกวา FIR ขึ้น ซึ่ง กระบวนการ
ดังกลาว จะสามารถแพรรังสีอินฟราเรด ยานความถี่ 3 – 1,000 μm. [2] ไปยังโมเลกุลของวัสดุที่ตองการอบแหงได โดยจะสงผลใหความชื้นของวัสดุ
นั้นระเหยออกไปอยางรวดเร็ว ซึ่งการอบแหงดวยกระบวนดังกลาวสามารถอบแหงไดตลอดเวลาไมวาจะมีแสงแดดหรือไมก็ตาม เนื่องจากความรอนที่
ใหแกเซรามิก ไดจากเชื้อเพลิงกาซแอลพีจี
แผนเซรามิกที่นํามาใชในงานวิจัยนี้ เปนสารประกอบในสถานะของแข็งที่ประกอบไปดวยคารบอนรอยละ 50 และซิลิกอนรอยละ 50 วัสดุ
ชนิดนี้เปนทั้งเซรามิกและสารกึ่งตัวนําซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีเยี่ยม เชน ความแข็งซึ่งเกือบเทียบเทาเพชร มีความทนทานตออุณหภูมิสูงมากกวา 1000 องศา
เซลเซียส นอกจากนี้ ยังมีคาสภาพนําความรอนที่สูง ซึ่งทําใหสามารถถายเทความรอนไดเชนเดียวกับโลหะ[3]
กิ่งกานต พันธุวาณิชย การศึกษาการแผรังสีอินฟาเรดระยะไกลของเซรามิกโดยใชแกสชีวมวลเพื่อใชในการอบแหงจากการศึกษางานวิจัยนี้
พบวา พลังงานความรอนจากการแผรังสีที่สงออกมาจากแผนเซรามิกจะเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิ และเมื่อเปรียบเทียบการอบแหงแบบมีแผนเซรามิกกับไม
มีแผนเซรามิกเปนตัวกําเนิดคลื่นความรอน โดยพิจารณาระยะเวลาที่ใชในการอบแหง ความสิ้นเปลืองพลังงานที่ใชในการอบแหง และสีของผลิตภัณฑ
พบวา การอบแหงแบบมีแผนเซรามิกสามารถลดความชื้นผลิตภัณฑใหถึงระดับที่ตองการ ใชระยะเวลาในการอบและความสิ้นเปลืองพลังงานนอยกวา
การอบแหงแบบไมมีแผนเซรามิก[4]
วิธีวิจัย
อุปกรณที่ใชในการทดลอง
1. เตาอบแบบเดิม
เตาอบแกสที่ใชในการทดลอง เปนเตาอบตัวเดิมที่ทางกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑขาวบานสรอยสุวรรณ ใชในการอบขนมคุกกี้
ใชเชื้อเพลิงกาซแอลพีจี มีลักษณะทางกายภาพ คือ มีความกวางขนาด 80 เซนติเมตร ความยาว 50 เซนติเมตรและความสูง 120 เซนติเมตร มีประตู
อยูดานหนา ภายในเตาอบมี 2 ชั้น สามารถวางถาดที่มีความกวางขนาด 40 เซนติเมตรและความยาว 60 เซนติเมตร ไดชั้นละ 1 ถาด หลักการทํางาน
คือ เมื่อทําการจุดเตา เปลวไฟที่ทําหนาที่ใหความรอนภายในเตาอบจะอยูบริเวณรอบๆ เตาทั้งสามดาน ยกเวนดานหนา และมีมิเตอรวัดอุณหภูมิ
ภายในเตา แตไมสามารถควบคุมอุณหภูมิไดดังรูปที่ 2

รูปที่ 2:เตาอบแบบเดิมที่ใชในการทดลอง
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2. ตูอบแหงดวยรังสีอินฟาเรดระยะไกล
ตูอ บแห งฯ ใช เ ชื้อ เพลิ งแอลพี จี เช นเดี ยวกั นกั บ เตาอบแบบเดิ ม หลัก การทํ างาน คือ เมื่ อ ให ค วามร อ นแก แผ น เซรามิ กจะทํา ใหเ กิ ด
กระบวนการถายเทความรอนในชวงความยาวคลื่นที่เรียกวา FIR ขึ้น ซึ่งกระบวนการดังกลาวจะสามารถแพรรังสีอินฟราเรดไปยังโมเลกุลของวัสดุที่
ตองการอบแหงได โดยจะสงผลใหความชื้นของวัสดุนั้นระเหยออกไปอยางรวดเร็ว มีลักษณะทางกายภาพ คือ มีความกวางขนาด 90 เซนติเมตร ความ
ยาว 70 เซนติเมตรและความสูง 150 เซนติเมตร มีประตูอยูดานหนา ภายในเตาอบมี 4ชั้น สามารถวางถาดที่มีความกวางขนาด 40 เซนติเมตรและ
ความยาว 60 เซนติเมตร ไดชั้นละ 2ถาด ดังรูปที่ 3

1 = ช่องระบายอากาศ 2 = พัดลมดูดอากาศ
5 = แผ่นเซรามิก 6 = หัวแก๊ส 7 = ปลั ๊กไฟ

3 = ชัน้ วางถาดบรรจุผลิตภัณฑ์ 4 = กล่องควบคุม
8 = ถาดวางผลิตภัณฑ์ 9 = แหล่งเชือ้ เพลิง(แก๊สแอลพีจ)ี

รูปที่ 3:ตูอบแหงดวยรังสีอินฟาเรดระยะไกล
เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลการทดลองงานวิจัยครั้งนี้ มีรายละเอียดดังตารางที่ 1
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ที่
1

ชื่อเครื่องมือ
เครื่องบันทึกขอมูล

2

สายเทอรโมคัพเปล

3

เครื่องชั่งน้ําหนัก

4

เครื่องชั่งน้ําหนักดิจิตอล

ตารางที่ 1:เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลการทดลอง
หนาที่
ใชในการบันทึกอุณหภูมิภายในของเตาอบแบบเดิม
กับตูอบแหงดวยรังสีอินฟาเรดระยะไกล
ใช ร ว มกั บ เครื่ อ งบั น ทึ ก ข อ มู ล ในการเก็ บ ข อ มู ล
อุณหภูมิ
ใชในการชั่งน้ําหนักของขนมคุกกี้ในทําการทดลอง
กับเตาอบแบบเดิมและตูอบฯ
ใช ใ นการชั่ งน้ํ า หนัก ของถั ง ก าซแอลพี จี ใ นทํ า การ
ทดลองกับเตาอบแบบเดิมและตูอบ

ลักษณะ

วิธีการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล
ในงานวิ จัยนี้ มุง เนน การเปรียบเทีย บการใชเชื้ อเพลิง แอลพีจีของตู อบแหง ดวยรัง สีอิน ฟาเรดระยะไกลกับ เตาอบเดิม และความพึงพอใจ
คุณลักษณะของขนมคุกกี้ที่อบดวยตูอบแหงดวยรังสีอินฟาเรดระยะไกล ซึ่งมีขั้นตอนการทดลองดังตอไปนี้
1.การเปรียบเทียบการใชเชื้อเพลิงแอลพีจีของตูอบแหงดวยรังสีอินฟาเรดระยะไกลกับเตาอบเดิม
ในการทดลองไดทําการอบขนมคุกกี้แบบตอเนื่องจํานวน 5 ครั้ง มีขั้นตอนการทดลองดังตอไปนี้
1.1.เตรียมเตาอบแบบเดิมและตูอบฯ ใหพรอมใชงาน จากนั้นทําการติดตั้งสายเทอรโมคัพเปล กับเตาอบแบบเดิมและตูอบฯ เขากับเครื่อง
บันทึกขอมูล และบันทึกคา ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4: แสดงแผนผังการวางตําแหนงการทดสอบอุณหภูมิภายในเตาอบแบบเดิมและตูอบฯ
จากรูป A1 กับ A2 เปนการวัดอุณหภูมิภายในเตาอบแบบเดิม สวน B1, B2 และ B3 เปนการวัดอุณหภูมิภายในตูอบฯเทียบกับอุณหภูมิ
โดยรอบ
1.2.นําแปงคุกกี้ที่ผานการนวดพรอมอบมาชั่งน้ําหนักจํานวน 10 ตัวอยางๆ ละ 500 กรัม บันทึกคาการชางน้ําหนัก แลวนํามาบีบดวยแมพิมพ
ใสถาดที่เตรียมไว ดังรูปที่ 5

รูปที่ 5: แสดงการชางน้ําหนักและการบีบขนมคุกกี้กอนอบในเตาแบบเดิมและตูอบฯ
1.3. ชางน้ําหนักกาซแอลพีจี กอนอบและหลังอบทั้งสองถัง บันทึกคาทั้ง 5 ครั้ง
1.4. นําผลที่ไดมาวิเคราะหการลดปริมาณการใชเชื้อเพลิงแอลพีจี โดยใชสูตรการคํานวณเทียบรอยละ ดังนี้

ปริมาณการใช้ ก๊าซน้ อย
ปริมาณการใช้ ก๊าซมาก

X 100
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2. การวิเคราะหความพึงพอใจคุณลักษณะของขนมคุกกี้
นอกจากไดทําการทดลองเปรียบเทียบปริมาณการใชเชื้อเพลิงของเตาอบแบบเดิมและตูอบฯ แลวนั้น คณะผูวิจัยไดวิเคราะหความพึงพอใจ
ของสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนฯ จํานวน 14 คน ที่ใชตูอบแหงดวยรังสีอินฟาเรดระยะไกลในการอบขนมคุกกี้ ดวยแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ
ทางดานรสชาติ กลิ่นหอม ความกรอบและสีสวยนารับประทาน บันทึกคาและวิเคราะหความพึงพอใจ
ผลการทดลอง
ในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อศึกษาศักยภาพการลดปริมาณการใชเชื้อเพลิงกาซแอลพีจี ระหวางเตาอบแบบเดิมและตูอบฯ
รวมถึงวิเคราะหความพึงพอใจคุณลักษณะทางกายภาพของขนมคุกกี้ที่อบดวยตูอบฯ คณะผูวิจัยนําผลการทดลองมาวิเคราะหดังตอไปนี้
1.การเปรียบเทียบการใชเชื้อเพลิงแอลพีจีของตูอบแหงดวยรังสีอินฟาเรดระยะไกลกับเตาอบเดิม
จากการทดลองอบขนมคุกกี้ดวยเตาอบแบบเดิมและตูอบฯ ในปริมาณ 500 กรัมที่เทากันอบแบบตอเนื่องจํานวน 5 ครั้ง พบวาเวลาที่ใชใน
การอบมีความแตกตางกัน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2: แสดงเวลาที่ใชในการอบขนมคุกกี้ดวยเตาอบแบบเดิมและตูอบฯ
เตาอบแบบเดิม
ตูอบแหงดวยรังสีอินฟาเรดระยะไกล
ครั้งที่
ทดสอบในชวงเวลา
จํานวน(นาที)
ทดสอบในชวงเวลา
จํานวน(นาที)
1
14.14-14.50 น.
36
14.14-14.42 น.
28
2
14.54-15.10 น.
16
14.44-15.00 น.
16
3
15.14-15.30 น.
16
15.08-15.22 น.
14
4
15.34-15.54 น.
20
15.24-15.40 น.
16
5
15.58-16.14 น.
16
15.42-16.58 น.
16
1.1. อุณหภูมิภายในเตาอบแบบเดิม
จากการทดลองวัดอุณหภูมิภายในเตาอบแบบเดิม พบวา อุณหภูมิภายในไมคงที่ เนื่องจากลักษณะของเปลวไฟที่อยูรอบๆ ติดไมสม่ําเสมอ
ขณะอบจึงตองเปดเตาอบบอยๆ เพื่อสังเกต ทั้งนี้ใชเวลาในการอบขนมคุกกี้แบบตอเนื่อง จํานวน 104 นาที แสดงดังรูปที่ 6
250

อุณหภูม ิ

200
150
100
50
0

เวลา
Ambient
A2

รูปที่ 6: แสดงอุณหภูมิภายในเตาอบแบบเดิมในการทดสอบอบขนมคุกกี้แบบตอเนื่องจํานวน 5 ครั้ง
1.2. อุณหภูมิภายในตูอบแหงดวยรังสีอินฟาเรดระยะไกล
จากการทดลองวัดอุณหภูมภิ ายในตูอบแหงดวยรังสีอินฟาเรดระยะไกล พบวาอุณหภูมิภายในเตาคงที่ เนื่องจากมีระบบควบคุมอุณหภูมิ
และระบบควบคุมการเปดปดแกส ทั้งนี้ใชเวลาในการอบขนมคุกกี้แบบตอเนื่องจํานวน 90นาที แสดงดังรูปที่ 7
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อุณหภุม ิ

200
150
100
50
0

เวลา
Ambient

B3

B2

B1

รูปที่ 7: แสดงอุณหภูมิภายในตูอบแหงดวยรังสีอินฟาเรดระยะไกล ในการทดสอบอบขนมคุกกี้แบบตอเนื่องจํานวน 5 ครั้ง
1.3. ปริมาณการใชเชื้อเพลิงของเตาอบแบบเดิมและตูอบฯ
จากการทดลองไดนํากาซแอลพีจี ชางน้ําหนักกอนอบและหลังอบทั้งสองถัง พบวาเตาอบแบบเดิมใชกาซแอลพีจีจํานวน 457กรัม และตู
อบแหงดวยรังสีอินฟาเรดระยะไกลใชกาซแอลพีจีจํานวน 240กรัม ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงปริมาณการใชเชื้อเพลิงแอลพีจีของเตาอบแบบเดิมกับตูอบแหงดวยรังสีอินฟาเรดระยะไกล
ครั้งที่
ชนิดของเตาอบ(kg)
น้ําหนักกาซกอนอบ (kg)
น้ําหนักกาซหลังอบ (kg)
น้ําหนักกาซที่ใชไป (kg)
1
ตูอบแหงดวยรังสีอินฟาเรดฯ
31.240
31.100
0.140
ตูอบเดิม
29.600
29.428
0.172
2
ตูอบแหงดวยรังสีอินฟาเรดฯ
31.100
31.075
0.025
ตูอบเดิม
29.428
29.357
0.071
3
ตูอบแหงดวยรังสีอินฟาเรดฯ
31.075
31.050
0.025
ตูอบเดิม
29.357
29.286
0.071
4
ตูอบแหงดวยรังสีอินฟาเรดฯ
31.050
31.025
0.025
ตูอบเดิม
29.286
29.214
0.072
5
ตูอบแหงดวยรังสีอินฟาเรดฯ
31.025
31.00
0.025
ตูอบเดิม
29.214
29.143
0.071
จากตารางพบวา ตูอบแหงดวยรังสีอินฟาเรดระยะไกลใชเชื้อเพลิงกาซแอลพีจีในการอบขนมคุกกี้นอยกวาเตาอบแบบเดิมรอยละ 47.48
2. การวิเคราะหความพึงพอใจคุณลักษณะของขนมคุกกี้
จากการใชแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจทางดานรสชาติ กลิ่นหอม ความกรอบและสีสวยนารับประทานของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน
จํานวน 14 คนพบวา มีความพึงพอใจทางดานรสชาติมากที่สุดคิดเปนรอยละ 100 มีความพึงพอใจทางดานกลิ่นหอมรอยละ 92.86 มีความพึงพอใจ
ทางดานความกรอบรอยละ 85.71 และมีความพึงพอใจทางดานสีสวยนารับประทานรอยละ 87.14 ดังรูปที่ 8

(ก) แสดงการอบดวยตูอบแหงรังสีอินฟาเรดระยะไกล(ข) แสดงการอบดวยเตาอบเดิม
รูปที่ 8: แสดงขนมคุกกี้ที่ผานการอบ
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จากรูปจะเห็นไดวาขนมคุกกี้ที่ผานการอบดวยเตาอบเดิมจะมีลักษณะเปนสีน้ําตาลเขมไหม สวนขนมคุกกี้ที่ผานการอบดวยตูอบแหงรังสีอิน
ฟาเรดระยะไกลจะมีลักษณะเปนสีน้ําตาลออนนารับประทาน
สรุปผลการทดลอง
จากการเปรียบเทียบการใชเชื้อเพลิง LPG ของตูอบแหงดวยรังสีอินฟาเรดระยะไกลกับเตาอบเดิม สามารถสรุปไดดังนี้
5.1. เมื่อทําการทดสอบอุณหภูมิภายในหองอบ พบวาตูอบแหงดวยรังสีอินฟาเรดระยะไกล สามารถควบคุมอุณหภูมิใหคงที่กวาเตาอบแบบเดิม
5.2. การใชตูอบแหงดวยรังสีอินฟาเรดระยะไกลในการอบคุกกี้เทียบกับเตาอบเดิม สามารถลดปริมาณการใชเชื้อเพลิงแอลพีจีรอยละ 47.48
5.3. ตูอบแหงดวยรังสีอินฟาเรดระยะไกลมีปริมาณพื้นที่ในการอบขนมคุกกี้มากกวาเตาอบเดิม ทําใหลดตนทุนในการผลิต และเพิ่มรายไดมากขึ้น
5.4. สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑขาวบานสรอยสุวรรณมีความพึงพอใจตูตูอบแหงดวยรังสีอินฟาเรดระยะไกลโดยเฉลี่ยรอยละ 91.43
กิตติกรรมประกาศ
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ZaoJZeE7`TMVaFiESj[whZ:gOanRjJ=vW:7V`:9dJW_JV^  =_nWiR:T^E_K9W`Rg8wRhZ:kRvFnq`7Wv`
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jJ7TDb 8\:MfwLVf7gK?;R`XjJFq`KVkHSZ`R_99bOKWv`Rb9W`R[V`7[V`S8\:7`TLAaK_Fag7bnSW7_K7`Tj[whZ:kPh7vFwJgK?;R`XjJ=vW: W_J
hT7 7Vv`W9d\
 8J`EW_FFy8\:[V\EkP Rb7`Tj=w[V\EkPF_o:hFv8J`E  W_FFy iESTw\SV^  j=w[V\EJb\\JW\TyRkWHy8J`E  W_FFy >cn:gEaR 
Ls7v\J;^JaSRj=w[V\E7VR8J`E
W_FFy hFvkP[V\EJb\\J;^LT^[S_EkPPu`R`7Gc: gHv`
 T^S^Hbnh8WJ[V\EkP g7YFT7TTw\SV^  ;^h8WJ[V\EkPkWwHbnT^E_K  gRFT ;`7OdoJEaJ RbK`:T`SHbnh8WJkWwZf:gObS: 
gRFT T^S^h8WJZf:g<VbnS  gRFT
 T^S^[v`:T^[Wv`:EW:kPhFvV^EW: ;^Rb7`Th8WJ[v`:7_JF_o:hFv    gRFT>cn:hVwWhFv9W`Rg8wR8wJ8\:[V\EkP hFvTw\SV^
 ;^h8WJkWw[v`:  gRFT hV^\b7Tw\SV^  ;^h8WJkWw[v`:7_J  gRFT
 T^S^gWV`Hbnj[whZ:kP OKWv` Rb7`Tj[whZ:kPJ`J F_o:hFv   hV^  =_nWiR:iESg7YFT7TTw\SV^   j[wkPJ`J  =_nWiR: ! "
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[V\EgRH_V]`kVEy
[V\Ei>gEbSR9W`RE_Jk\Zf:
[V\Ei>gEbSR9W`RE_Jk\Fnq`
[V\EPVf\\gTZg>JFy
[V\E9\RhO9PVf\\gTZg>JFy

)>4>#*@G 9eDZRK_Fia ESLT^R`D8\:[V\EkP=JaEFv`:l !"
9eDZRK_Fa8\:[V\EkP
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 7?+@(H>C,?,#>,7?$=3
7`TEq`gJaJ:`JWa;_SkEwEq`gJaJ7`T\SfvEwWS7_J ZvWJiES7T^KWJ7`TZvWJHbn[Jcn:gL{J7`THEZ\KLTaR`Dh[v:7`TZv\:ZWv`:8\:[V\EHbnJq`R`j=w
hHJ[V\EkZw jJ[w\:LAaK_Fa7`TZv\:ZWv`: iESRb7`THEZ\KjJHT:7VRW_EhZ:F`RTfLHbn hV^Rb7`TW_E9v`O`T`RagF\Ty8\:[V\EF`RTfLHbn iES
7T^KWJ7`THEZ\K;^Hq`7`T9WK9eR\eD[QfRa[w\:j[w\SfvHbn   ;`7J_oJ;c:Hq`7`T\evJHT:7VRW_EhZ:gOdn\kVv9W`R=doJhV^j[wQ`SjJHT:7VRW_E
hZ:\SfvT^[Wv`: 56 5 hVwW;c:Hq`7`THEZ\K[V\EkZw
W_FFyhV^[V\E9\RhO9PVf\\gTZg>JFy

TfLHbn  W:;T7`TW_E9v`O`T`RagF\Ty8\:[V\EHEZ\K
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TfLHbn  HT:7VRW_EhZ:

TfLHbn  LTaR`Dh[v:7`TZv\:ZWv`:8\:[V\EHbnHq`7`THEZ\K
;`7TfLHbn hZE:j[wg[mJWv`9v`9W`RLLTaR`Dh[v:7`TZv\:ZWv`:8\:[V\E9\RhO9PVf\\gTZg>JFy  W_FFyRb9v`9W`Rg8wRhZ:Hbnj7Vwg9bS:7_K
[V\EkZw
W_FFyR`7HbnZeE
ZvWJHbnZ\:kEwEq`gJaJ7`THEZ\K7`Tj[w[whZ:7_KE\7gK?;R`XjJXfJSyRfVJaIai9T:7`T[VW:Z^i:x^ gRdn\kEw[V\EHbnJq`R`j=wHEhHJ[V\EkZw
W_FFy ;c:Hq`7`THEZ\K7`Tj[whZ:7_KE\7gK?;;R`XjJiT:hRvO_JIyE\7gK?;R`X hV^hLV:Lz7=q` iESHq`7`TTFaEF_o:[V\EkZw
W_FFygHbSK7_K[V\E
9\RhO9PVf\\gTZg>JFy  W_FFy

TfLHbn 7`TFaEF_o:8\:[V\EkZw

W_FFy

TfLHbn 7`TFaEF_o:8\:[V\E9\RhhO9PVf\\gTZg>JFy  W_FFy

 /6 >4*(6;#D6<7?$>4'L
E_:J_oJMfwWa;_S;c:kEwJq`[V\E9\RhO9PVf\\gTZg>JFy  W_FFyhKK $0- 4)*2' kLHEZ\KjJ7`Tjj[whZ:8\:E\7gK?;R`XgOT`^Rb9W`R
g8wRhZ:hV^ZbHbnj7Vwg9bS:7V_K[V\EkZw
W_FFFy hV^RbLT^ZaHIaQ`OHbnEb7Wv`[V\EkZw E_:jJTfLHbn  hV^TfLHbn 
7`Tj[whZ:h7viT:hRvO_JIy8\:E\7gK?
?;R`XjJXfJSyi9T:7`T[VW:Z^i:x^9v`7T^hZkPPu`8\:[V\EkZwZw W_FFy \SfvHbnLT^R`D  h\RhLTy
Fv\iT:gTd\J ZvWJ9v`7T^hZkPPu`[V\E9\RhOO9PVf\\gTZg>JFy  W_FFy\SfvHbnLT^R`D  h\RhLTyFv\iT:ggTd\J E_:J_oJ9v`7T^hZkPPu`8\:[V\EkZw
W_FFy ;^Rb9v`R`77Wv`9v`7T^hZkPPu`8\\:[V\E9\RhO9PVf\\gTZg>JFy  W_FFyLT^R`D  h\RhLTy hZE:j[wg[mJWv`[V\EkZwRb7`Tj=w
OV_: :`JkPPu`HbnR`77Wv`[V\E9\RhO9PVf\\\gTZg>JFy  W_FFy \SfvLT^R`D  gHv` ZvWJ7`Tj[whZZ:h7vhLV:Lz7 =q`8\:E\7gK?;R`X9v`
7T^hZkPPu`8\:[V\EkZw
W_FFy\SfvHbnLT^R`D  h\RhLTy Fv\iT:gTd\JZvWJ9v`7T^hZkPPu`[V\EE9\RhO9PVf\\gTZg>JFy  W_FFy\SfvHbn
LT^R`D  h\RhLTy Fv\iT:gTd\J9v`7T^hhZkPPu`8\:[V\EkZw
W_FFy;^Rb9v`R`77Wv`9v`7T^hZkPPuPu`8\:[V\E9\RhO9PVf\\gTZg>JFy 
W_FFyLT^R`D  h\RhLTy hZE:j[wg[mJWv`[V\EkZwRb7`Tj=wOV_::`JkPPu`HbnR`77Wv`[V\E9\RhO9PVf\\gTZgg>JFy  W_FFy \SfvLT^R`D  gHv`

Vq`E_K

)>4>#*@G 9v`kPPu`Hbnj=wjJiT:hRvO_JIyFv\gEd\J
9v`OV_::`JkPPu`8\:[VV\EkZw
W_FFy hV^[V\E9\RhO9PVf\\gTZg>JFy  W_FFy iiT:hRvO_JIyFv\gEd\J
[V\EkZw
W_FFy
[V\E9\\RhO9Pf\\gTZg>JFy  W_FFy
T`S7`T
;q`JWJ
[JvWS
;q`JWWJ
[JvWS
[JvWSkPPu`Fv\gEd\JHbnW_EEkEw

.*2

.*2
T`9`9v`kPPu`g<VbnS

K`H

K`H
9v`kPPu`Fv\gEd\J
  
K`H

K`H
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[R`Sg[Fe T`9`9v`kPPu`R7T`9RgRY`SJ 
;`7F`T`:Hbn gL{J9v`kPPu`Hbnj=wjJiT:hRvO_JIyFv\gEd\J>cn:;^g[mJkEwWv`[V\EkZw
W_FFy ;^gZbS9v`kPPu`R`77Wv`[V\E9\RhO9PVf\\gTZ
g>JFy  W_FFy j=wN`9T\KEW:i9RhKKOV`ZFa7[ewREwWSP\SVyLT^R`D   K`HFv\gEd\J[Td\9aEkEwWv`7`Tj=w[V\EkZw
W_FFy ;^gZbS9v`kPPu`
R`7Wv`[V\E9\RhO9PVf\\gTZg>JFy  W_FFy j=wN`9T\KEW:i9RhKKOV`ZFa7[ewREwWSP\SVy\SfvLT^R`D   gHv`Fv\gEd\J
)>4>#*@G 9v`kPPu`Hbnj=wjJhLV:Lz7=q`Fv\9T\K
9v`OV_::`JkPPu`8\:[V\EkZw
W_FFyhV^[V\E9\RhO9PVf\\gTZg>JFy  W_FFy hLV:Lz7=q`Fv\9T\K
[V\EkZw
W_FFy
[V\E9\RhO9Pf\\gTZg>JFy  W_FFy
Vq`E_K
T`7`T
;q`JWJ
[JvWS
;q`JWJ
[JvWS
[JvWSkPPu`Fv\9T\KHbnW_EkEw
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.*2
T`9`9v`kPPu`g<VbnS

K`H

K`H
9v`kPPu`Fv\9T\K
 
K`H
 
K`H
[R`Sg[Fe T`9`9v`kPPu`R7T`9RgRY`SJ 
;`7F`T`:Hbn g[mJkEwWv`9v`7`Tj=wOV_::`JkPPu`8\:[V\EkZw
W_FFy R`77Wv`[V\E9\RhO9PVf\\gTZg>JFy  W_FFy j=wN`9T\KEW:i9R
hKKOV`ZFa7[ewREwWSP\SVy\SfvHbnLT^R`D  SfJaFFv\9T\K >cn:Zv:MVj[wZf?gZbS9v`kPPu`E_:F`T`:Hbn [V\EkZw
W_FFy ;^Zf?gZbS9v`kPPu`
LT^R`D   K`HFv\9T\KhFv[V\E9\RhO9PVf\\gTZg>JFy  W_FFy j=wN`9T\KEW:i9RhKKOV`ZFa7[ewREwWSP\SVy;^Zf?gZbS9v`kPPu`LT^R`D
 K`HFv\9T\K>cn:[V\EkZw
W_FFy ;^Rb7`TZf?gZbS9v`kPPu`HbnR`77Wv`LT^R`D  K`HFv\9T\K
 :4A./6 >47?$=3
7`TFaEF_o:[V\E9\RhO9PVf\\gTZg>JFy  W_FFy hKK 4$0- 4)*2' Hbnj=wN`9T\KEW:i9RhKKOV`ZFa7Hbn[ewREwWSP\SVy;^FaEF_o:Zf:;`7OdoJ
 gRFTT^S^[v`:T^[Wv`:[V\E  gRFT jJOdoJHbnLVf7E\7gK?;R`X  F`T`:gRFT ;^Hq`j[wkEw9W`Rg8wRhZ:HbngObS:O\Fv\7`Tj[whZ:h7vE\7
gK?;R`X iESRb7`Tj=wkPPu`jJZvWJ8\:iT:hRvO_JIyRbZvWJFv`:\SfvLT^R`D   K`HFv\gEd\J jJZvWJFwJHeJ7`TFaEF_o:8\:[V\E9\RhO9PVf\\gTZ
g>JFy  W_FFy j=wN`9T\KEW:i9RhKKOV`ZFa7[ewREwWSP\SVy;^RbFwJHeJHbnZf:7Wv`[V\EkZw
W_FFy gRdn\gHbSKFwJHeJ7`TFaEF_o:7_K9v`kPPu`[V\E
9\RhO9PVf\\gTZg>JFy  W_FFy j=wN`9T\KEW:i9RhKKOV`ZFa7[ewREwWSP\SVy;^9dJHeJLT^R`D  gEd\J8coJkL jJZvWJ8\:hLV:Lz7=q`7`TFaEF_o:
[V\E9\RhO9PVf\\gTZg>JFy  W_FFy hKK $0- 4)*2' Hbnj=wN`9T\KEW:i9RhKKOV`ZFa7Hbn[ewREwWSP\SVy;^FaEF_o:Zf:;`7OdoJ  gRFT
T^S^[v`:T^[Wv`:[V\E  gRFT ;^kEw9W`Rg8wRhZ:HbngObS:O\Fv\7`Tj[whZ:h7vE\7gK?;R`XhV^jJ7`Tj=wOV_::`JkPPu`[V\EkZw W_FFy;^Rb
7`T7`Tj=wOV_::`JkPPu`HbnR`77Wv`\SfvLT^R`D  K`HFv\9T\KhFvgRdn\gLTbSKgHbSKFwJHeJ7`TFaEF_o:7_K9v`kPPu`hVwW[V\E9\RhO9PVf\\gTZ
g>JFy  W_FFyj=wN`9T\KEW:i9RhKKOV`ZFa7[ewREwWSP\SVy;^9dJHeJLT^R`D  gEd\J8coJkLgRdn\gHbSK7_K[V\EkZw
W_FFy
 -44'>,A 42
! " Ke?T_7Yy 7`?;JWTWDa=Sy XfJSygH9iJiVSbiV[^hV^W_ZEeh[v:=`Fa
! " Zq`J_7O_CJ`9eDQ`OZaJ9w`g7YFT7TRZv:gZTaR7`Tg7YFT
! " \JeZT;_JHTyhE: 7`TXc7Y`WaIb7`TMVaFhV^Lz?[`7`TMVaFgK?;R`X8\:g7YFT7TFq`KVkHSZ`R_99b \q`gQ\W_:Joq`g8bSW ;_:[W_EJ9TT`=ZbR`XfJSy
Zv:gZTaRhV^O_CJ`\`=bO7`Tg7YFT ;_:[W_EJ9TT`=ZbR` O_JIeyOd=gO`^gVboS: 
!" T\:X`ZFT`;`TSyETLTb=`V\gZTbW`Ja=
!" =`?X_7Eap\Q_SJaO_CJy gH9Ja97`T\\7hKKT^KKhZ:ZWv`:ZR`9RZv:gZTaRgH9iJiVSb kHS?bnLetJ 
!" Zq`J_7O_CJ`9eDQ`OZaJ9w`g7YFT7TRZv:gZTaR7`Tg7YFT
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 ?3;> B3F:;I3F I3D?GF; 35 F:

<9.L7BZJ
b_PnxinyRwjazaxqatNxk_xaxjckyix[Nqa]kRattNU\'(J mvNqPxkbta\ttNU\( _zNy\RxNNxkdxriOtQNqtm
fzRz %)  arwnfagnwq\}fk}ai\Nmitw\aaU{Q_xixRxNrya]~cmxi\Nmi_zizOax\qadxao~ajNmxQ 6 mvPxPnxifk}a  _xNwb  5?
mv  tw]kxknTyQckyix]kOtQT|tfmyQNqdqiNta .?;J kvrnxQNqtmfzRzNwbtxNxo^~NqQOxixjwQTwanwq\}fk}aaTnQPnxikn   
? :D tw]kxqnaqii~mOtQT|tfmyQ  tj~aTnQ    \j_xNxknw\ckyix[Nq'(Jmv (_zkv\wbPnxiq~QOtQTwanwq\}fk}a_xNwb
   5? ]ximx\wbU{Qab_PnxinyRwjaz\axckyix[Nq_znw\PxRxNNxk_\mtQixckzjb_zjbNwbdmNxk_xaxjckyix[Nq\jTPkQOxj
ckvqx__zjidmRxNNxko{NpxfbnxbbRxmtQPkQOxjckvqx__zjibbrmxjTwactacOxQraxU{QizNkvbnaNxkkzjak~bbfkNkvRxj
jtaNmwbOtQmnabykN ixPnx\_qxixk^_xaxjckyix[Nq '(Jmv (_zcmtjttNixRxNrwnfagnwq\}fk}ai\Nmitw\aa\
.YMHYM.L3 rwnfagnwq\}fk}a nwq\}fk}ai\Nmitw\aa PkQOxjckvqx__zji
 <9;YM
cRR}bwaaQxat}]qxrNkkiawaayjiTrwnfagrk|trwndx GD@7D a|tQRxNrwnfagcat}cNk[_zizrax_zqwa\xcT|tfmyQNwbtxNxoa
qw\qna_zrixvqif|t_xrNy\cmng >3?7 U{QfmwQQxaPnxikta_z\RxNcmng^~NaxcTQxa\\j]kQ]xiPnxi]tQNxkamwNp[v]xQ
TarPnxiktaNwbritaxt}]qxrNkki "@6GEFD;3>4A;>7D rPnxiktaa]~tbrmN GD@3575:3?47D Ta]xdxOjv "@5;@7D3FAD ca
]a\j_wncOwa]taNxk_xQxaOtQkvbbNxkdxriaQxat}]qxrNkkickvNtbc\nj  Owa]ta 1 2 P|t  NxkRxjtxNxo  NxkRxjT|tfmyQ
 NxkPnbP}itw]kxqnaOtQtxNxoNwbT|tfmyQ  NxkdqiNwaOtQtxNxoNwbT|tfmyQ  NxkR}\kvby\mv  NxkPnbP}icmngRxNOwa]taNxk
_xQxa_wQ  OtfbnxabxQPkwQrwnfagtxRRv_xQxafzjQbxQqnaOtQOwa]ta_wQri\]abxQNk[zrwnfagtxRRv]tQ_xQxaPkb_}NOwa]ta
\njr]}azrwnfagRw\caqnackvNtb_zqxPwVOtQkvbbNxkdxrimvizdm\j]kQ]tNxkckwbck}Qckvqy_`yhxfNxkdxriT|tfmyQ

CQ=9OX qnackvNtb\jmvtzj\OtQrwnfagTay\TT|tfmyQNq 12
 
  



 

CQ=9OX Nxk]y\]wQrwnfagf|tTNwbritaxt}]qxrNkki 12
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k~c_z q\QqnackvNtb\jmvtzj\OtQrwnfagTay\TT|tfmyQNq_zTQxaRkyQaTyQfx[yTj 12 fbnxizqnackvNtb_zPtaOxQ
UwbUta]NftjNqnackvNtb_zqxPwV\  qnaP|tqnakNrwndxri A?4GEF;A@:736 caqna_zcmng^~NfattNf|taxcTQxaqna_z
qtQkvbbNxkRxjtxNxomvPnbP}iPnxi\watxNxo rixjmO   mv  qna_zqxicakvbbNxkRxjNqmvNxkR}\kvby\ rixjmO
  mv  qxrkwbqnaq}\_xjcakvbbtymN_ktayPq_zTPnbP}iNxk_xQxat}cNk[]xQOtQrwnfag rixjmO   mv  U{QNxkTQxa
RkyQOtQrwnf ag]tQizNxkaxc]y\]wQ OxNwbt}cNk[t|a\wQq\Qak~c_z  ca]wntjxQNxk]y\]wQrwnfagf|tTNwbritaxt}]qxrNkki 12
mwNp[vNxk]y\]wQTaazcaNxk_xQxa\j_wncOtQrittaxt}]qxrNkkitjxQkN]xickvqy_`yhxfNxkdxriOtQrwnfag_zTQxatj~jwQizPx]x
\njr]}azawNnyRwjmvnyonNkRxanaixN\rxan_xQ_zRvckwbck}Qckvqy_`yhxfOtQrwnfagra{Qaan_xQ_zrPnxiqaRP|tNxkckvj}N]T nwq\}
fk}aarwnfagU{QkzjNnxrwnfagbbnwq\}fk}a )ADAGE4GD@7D
rwnfagbbnwq\}fk}aizOt\z_z\\\aNnxbb_wncrmxjckvNxk 12 NmxnP|ttw]kxqnaNxkrkzfyiO{aRxNckvix[  catjxQatj
  NxmwQPnxiOiOaNxkdxri )AI7DA85A?4GEF;A@;@F7@E;FK i|t_xQxakniNwbPk|tQmNcmzjaPnxikta_zhxkv\zjnNwarwnfagbb
nwq\}fk}aRvizOax\mNNnxN|tb _xNxkdxriqxixk^Ny\q^zjkOtQcmng\_zqhxnvqnadqit\zbxQ %73@ 5A?4GEF;A@ U{QizPx
tw]kxqnaqii~m CG;H3>7@57D3F;AE tj~aTnQ    mvtw]kxNxkcm\cmtjNqtqzjizPx]xixN\jiztw]kxNxkcmtj( mv'(J
atjNnx  mv  ?9 =/:D ]ximx\wbatNRxNazjwQfbnxrwndxrk|trwnfag_z_xNxko{Npx_zdxaixjwQizqna_z]tQckwbck}QmvPaPnx
fyi]yitzNrmxjtjxQinxRvcaNxkqkxQrwnfagrizPkQqkxQij}QjxNdmy]rk|t]y\]wQ\tjxQQxj]qxixk^_xrcmngq^zjk\imxbxNiz
Nxk_xaxjNxkdxri\jTNmN_xQRmaoxq]k_zizP[y]oxq]kiUwbUtaaNxkNcVrx]rdmNxk_xaxj_ziajxaNxkfwZaxckvqy_`yhxf
OtQrwnfagnwq\}fk}aawaRxca]tQizT}\_\mtQmv_xNxk_\mtQ\njQ|taO]xQU{Qmnamn]tQTQbckvix[aNxkqkxQT}\_\mtQTnmxa
Nxk_\mtQmv_\qtbcatjxQixNf|tr\ixU{Q O ti~mrk|tQ|taO_zrixvqxrkwbNxkfyickvqy_`yhxfOtQrwnfagnwq\}fk}aU{QNxk_kxb
fl]yNkkiNxkdxrirk|tqxixk^_xaxj\iajxR{QcaqyQqxPwVaNxkttNbbrk|tRxmtQNkvbnaNxkdxririzPnxirixvqimvcaNxk
m\PxTRxjaNxkqkxQT}\_\mtQmvm\nmx_zTaNxk_\mtQmv_\qtbmQ\\wQawaPkQOxjckvqx__zji 3DF;8;5;3>@7GD3>@7FIAD=E R{Q
\^~NaxixTf|tNcVrx_xQnyonNkkiPiz 12 \jPkQOxjckvqx__zjiaz^~NTf|tt`ybxjfl]yNkkiNxkdxriOtQnwq\}mvT|tfmyQ_z]N]xQ
Nwa 1 2 \njr]}azQxanyRwjazR{Qiznw]^}ckvqQPf|to{NpxNxkckvj}N]TPkQOxjckvqx__zjiaNxk_xaxjckyix[Nqa]kRattNU\_zNy\RxN
rwnfagnwq\}fk}ai\Nmitw\aa_zTNqtmfzRzcaT|tfmyQ
 JP=,C6]EKFN:O,MC97EJ/
 t}cNk[Nxk_\mtQ
k~c_z  q\Qt}cNk[Nxk_\mtQOtQrwnfagnwq\}fk}aNqTay\i\Nmitw\aa rya]~cmx _zTtmfzRzcaT|tfmyQU{QbQttN\ca
 OtbO]_zqxPwVckvNtbc\njOtbO]_zra{Qcaqna_zctaT|tfmyQ "@<75F;A@ 5:3?47D LA@7 rk|tNxkRxjt\z txNxoNwb %)  Oxq~
nwq\}fk}aTay\i\Nmitw\aaOtbO]_zqtQcaNxkt}at\zrk|t]xraQNxkNxk]y\]wQnwq\}fk}a BADAGE4GD@7DLA@7 U{Qnwq\}fk}acaTay\i\
Nmitw\aakzjQ]wnbkkR}tj~OxQa_tq]amq_zizqadxao~ajNmxQhxjatN_xNwb  ?? rax  ?? atNRxNazf|tNwaPnxiktaq~Vqzjq~
hxjatNR{Qrmtc~a_ag 57?7@F rax  ?? hxja_tq]amq]mt\TnQ_zizNxkbkkR}nwq\}fk}a   ?? mvOtbO]q}\_xjP|tNxkdx
rimv_ttqzj 5A?4GEF;A@3@67J:3GEF6G5FLA@7
RxNqnackvNtb_wQri\OtQrwnfagNqbbazRvizrmwNNxk_xQxaP|t i|tt\z txNxodqiNwb %)  rmdxa "@<75F;A@LA@7 Oxq~
)ADAGE4GD@7DLA@7 t\zRvrmdxaTwanwq\}fk}amvRvizkv\wbt}[rh~iy_zq~QO{a rmwQRxNawat\zRvrmcjwQbkyn[_xQttNOtQTwanwq\}fk}aOxq~
OtbO]_zqxiNtrNy\NxkR}\]y\g ;9@;F;A@ mvdxria_zq}\ 5A?4GEF;A@LA@7cmng_zNy\O{aRvdkwQqzPnxiktajtaNmwbcjwQTwanwq\}
fk}a_xrizPnxiktari}anzjahxjakvbbcanwWRwNkNy\NxkdxritjxQ]ta|tQ]kxb_zizT|tfmyQctaixjwQ Twanwq\}fk}a f|trOxR^{Q
ckxNWNxk[NxkdxrimvNxkqQ^xjPnxiktakvrnxQTwanwq\}fk}aNwbcmng_zNy\O{at}[rh~iy]xianNamvNqtqzjR{Q^~N]knRnw\\wQ
kxjmvtzj\]tcaz_tkiPwccmTay\P $ FKB7F:7D?A5AGB>7E Rxana  Tya_zizOax\qadxo~ajNmxQ  ?? Rv^~N]y\]wQa]xraQ
N{QNmxQOtQrwnfag]xianNa\jbQttNca  Nm}iNmxnP|tNm}i_z iz_tkiPwccmfzjQTya\zjn_xawa ,  _z]y\]wQn_z "@<75F;A@
LA@7 f|texkvnwQirt}[rh~iya]xraQazq~QNnxt}[rh~iyR}\]y\g\nj]wntQ EBA@F3@7AGEF7?B7D3FGD712 OtQ %) Nm}i_z  izRxana
Tya , ,  Rv]y\]wQna )ADAGE 4GD@7D LA@7 f|t\~NmNNxkt}aT|tfmyQmvP}[mwNp[vNxkdxriqxrkwbNm}iq}\_xjizRxana Tya
,  , Rv]y\]wQna A?4GEF;A@ 3@6 7J:3GEF 6G5F LA@7 f|t\~fl]yNkkiOtQcmng_zNy\O{a\j_tkiPwccm_wQri\azRv]tOxNwb
Pk|tQ3F3>A997D k}a &/ jzrt 0A=A=3I3 mvT|ti]tcjwQPtifyn]tkf|tckvinmdmmvbwa_{NPxbb]ta|tQO[v_xNxk_\mtQ
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CQ=9OX dadwQt}cNk[Nxk_\mtQOtQrwnfagNqnwq\}fk}aTay\i\Nmitw\aa
aqnaOtQNqtqzj_zNy\O{aRvrmttNRxNkvbb_xQ\xamxQOtQ_tq]amq mv^~N]knRnw\rxckyix[ttNU\OtQa]kRa '(J
mvPxkbtaitatNU\ ( \njPk|tQnyPkxvrNqtqzj 7J:3GEF 93E 3@3>KL7D jzrt ,7EFAk}a & U{Qckyix[Nqtqzj_znw\\Rv
axqat\njPx_zizNxkckwb_zjbNwbttNUyRaqnaNya  af|aXxarQ ADD75F;A@4K 7J57EEAJK97@A@6DK43E;E qxrkwbrya]~cmx_z
TaQxanyRwjazRvizOax\qadxo~ajNmxQSmzj_xNwb  5? mvizPxPnxifk}a_xNwb  U{Qq\Qnak~c_z 

 "

CQ=9OX rya]~cmx ,:7B744>7E _zm|tNTcanwq\}fk}aTay\i\Nmitw\aaaNxk_\mtQ
  ny`zNxk_\mtQ
_xNxkRxjtxNxo 3J;3> 3;D fkti_wQNqT|tfmyQ %)  atw]kxqna_wQqtQ_zrixvqiNwa\jcN]yriz  ixNNnx_zqhxnv
t}[rh~iyR}\]y\g\nj]wntQOtQ %) 1 2 f|trNy\NxkdxriRxNawa_xNxkR}\T|tfmyQNqr]y\\jTgmt B;>AF8>3?7 ]kQ]xraQTtQg
mt;9@;F;A@BADFOtQrtQdxrii|tg]y\mnktRaNnxt}[rh~iyOtQnwq\}fk}ark|tkvbbtj~aqhxnvPQ_z EF736KEF3F7 _xNxkckwbPx  r
tj~aqhxnv_zqaRRvo{NpxrmwQRxNawackwb .?;JkyiRxN  ? :DqwQN]Nxk]y\gmvktRakvbbtj~aqhxnvPQ_ztzNPkwQ_xNxkNbOti~mdmNxk
_\mtQ_zqhxnvazU{QOti~mNxk_\mtQ_z_xNxkbwa_{NPxawackvNtbc\njt}[rh~iy]mt\PnxijxnOtQrwnfagckyix[Nqtqzj_zcm\cm tj
ttNix\NPxkbtaitatNU\ ( mvttNU\OtQa]kRa '(J \njPk|tQnyPkxvrNqtqzj 7J:3GEF93E3@3>KL7D _z\xaOxttN
RxNrwnfagf|taxixj|ajwamvTnjt`ybxjfl]yNkkiNxkdxriOtQT|tfmyQNqarwnfagnwq\}fk}arOxR\^~N]tQjyQO{a
  NxkrxPxPnxifk}a
ny`zNxkrxPxPnxifk}aOtQnwq\}fk}abbi\Nmitw\aaaQxanyRwjazU{QizOax\qadxo~ajNmxQSmzj 6 _xNwb  5? izny`zNxkP|t
axnwq\}fk}aqmQcahxTavk~c_kQNkvbtNq~Q % _xNwb 5? Oax\qadxao~ajNmxQ_kQNkvbtN  _xNwb  5? _xrhxTavbkkR}
_kQNkvbtNazizckyix]k 5A@F3;@7DHA>G?7. P|t %    5?\wQq\Qak~c_z  _axr]ihxTavrk|t^{Qkv\wb\xabadynnwq\}
fk}aft\z_yQn  ax_zf|traxU{iOxcaa|tnwq\}fk}amn_axttNRxNhxTav_wQri\RxNawa]nQax_z_kxbckyix]kaata FAF3> HA>G?7
., \njhxTav]nQa_zaz .,  5?mn]yiaxtzNPkwQr]ihxTavRa^{Qkv\wbnwq\}fk}aft\z_xNxktxaPxckyix]kax_z]yimQc 8;>>;@9
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HA>G?7.8;>> RxNhxTav]nQckxNWnxckyix]kax ., 5? Rvrm|ttj~  5? _xr.8;>> _z]yimQcanwq\}fk}aizPxca 5? .8;>>
  5? ckyix]k .8;> azP|tckyix]kTtQnxQ_zaxc_a_zU{QNP|tckyix]kPnxifk}a HA;6HA>G?7. awatQaxckyix]k . azcrxkNwb
ckyix]k . Rv\PxPnxifk}aBADAE;FK \jckvix[_xNwb  f|trOxRjyQO{aRvOtq\Qny`zNxkPxan[rxPxPnxifk}acaqiNxk
P[y]oxq]k]ximx\wb\wQqiNxk_z 

  
     



     
  


  
  
  




CQ=9OX t}cNk[_\mtQrxPxPnxifk}a
,MC=CKBP,8]U1[S<<0YMEJ/T.C/-ZMB=CKHM9R9OBA
bbR x mtQPkQO x jckvqx__z j i_z  m| t NT  aQxany Rw j az P| t bbR x mtQPkQO x jckvqx__z j ibbrmxjTw a c t acO x Qra x
?G>F;>3K7D87768ADI3D6@7GD3>@7FIAD= mvTNkvbnaNxkkzj ak~ bbfkNkvRxjjtaNmwb OtQmnabykN ixPnx\_ %7H7@47D9
&3CGD6FE35= )DAB393F;A@ U{Qcara{QaPkQqkxQOtQbbRxmtQPkQOxjckvqx__zji_zayjiT_zq}\ 1 2 a|tQRxNcaPkQqkxQ_zi
UwbUtamvTnmxiaxaaNxkeNrw\PkQOxjckvqx__zji 1 2 35= )DAB393F;A@ jwQcatwmNtky_{i_zTaNxkkzjak~OtQPkQOxjckvqx_
_zjiny`zra{Q_zayjiTf|tckwbPxaxrawNaqaT|ti]tkvrnxQaynktarrixvqi \jNxkckwbPxazO{aNwbPnxi]N]xQOtQPxtx]f}]_zPxan[\
NwbPxtx]f}]_z]tQNxkT}\Oti~m_zTeNrw\PkQOxjckvqx__zjiRvizPx]tbnPtj]knR\~nxPkQOxjckvqx__zjirPx]tb_z^~N]tQrk|ti^x
Px]tbi^~NnQRkOxjNRvckwb]wntQf|tr\Px]tb_z\zO{a\wQq\QaqiNxk_z  i|t ΔP|tPxckwbNPx^nQaxrawN_zra\; mv <η P|ttw]kx
Nxkkzjak~δP|tPxdm]xQkvrnxQPxRkyQNwbPx_z\RxNNxkPxan[ak~cta}fwa`OtQ ,D3@E87D 8G@5F;A@ _zra\< α P|tPxiia]wi P|tPx
dmmwf`OtQbbRxmtQ_zra\< mvP|tktbNxkckwbN

     ηδ      α  
Nxkkzjak~OtQaynktma]nykP_x\\jNxkqQOti~mOxixjwQqna_zkzjNnxftkUc]kta )7D57BFDA@ U{Qqxixk^_zjb\NwbUmm
qitQOtQia}pj \j_zftkUc]kta_xNxkkwbOti~m_ztj~ak~cOtQi_kyN UU{Q ca]wnmOOxixPxan[qxrkwbgQ NTwadmkni +G??3F;A@
G@5F;A@ izNxk_xQxa\wQqiNxk_z i|t  P|tdmkni_z\RxNgQNTwadmkni P|tPxOti~mOx]wn_z ;  P|tPxaxrawNOtQaynkta]wn_z ; P|tPx
dmmwf`OtQbbRxmtQ_zra\< P|tRxanaaynktaTwaOti~mOx P|tPxPnxiaitzjQmvP|t,D3@E87D8G@5F;A@


     


mvPxtx_f}]OtQ]mvra\qxixk^rx\RxNqiNxk_z 
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QxanyRwjaz\TQxabbRxmtQPkQOxjckvqx__zjidxaNmtQPk|tQi|tPkQOxjckvqx__zji @7GD3>@7FIAD=FAA>4AJ \j_zOti~m
tyaf}] ;@BGF OtQPkQOxjckvqx__zjickvNtb\njPxPnxifk}akv\wbPnxiq~QOtQTwanwq\}fk}atw]kxqnaqii~mmvPxtw]kxknTyQckyix]k
OtQT|tfmyQNqNtadqiOti~mtx_f}] AGFBGF OtQPkQOxjckvqx__zjiP|tckyix[Nqa]kRattNU\_zNy\RxNNxkdxrimviz
RxanaTwaUta :;667@ >3K7D OtQPkQOxjckvqx__zjiqtQTwaUtaizRxanaaynktaaTwaUta  aynktamv aynkta]ximx\wbmvT
gQNTwa^xjta FD3@E87D8G@5F;A@ OtQPkQOxjckvqx__zjiP|t >A9;EF;5E;9?A;68G@5F;A@ mv BGD7>;@73D8G@5F;A@ aTwaUtamvTwa
AGFBGF ]ximx\wb\wQq\Qak~c_z  \jOti~mRxNNxkdxriOtQrwnfagnwq\}fk}aRvaxixTeNrw\mv_\qtbPkQOxjckvqx__zjif|t_xaxj
ckyix[Nqa]kRattNU\RxNOti~m_wQqya  T}\Oti~m\j_zT}\Oti~m^~NbQttNca  qnaqnakNTf|tNxkeNrw\PkQOxjckvqx_
_zjimvqna_z rm|tTf|t_\qtbPkQOxjckvqx__zjiaNxk_xaxjckyix[Nq'(Jmv (

CQ=9OX PkQOxjckvqx__zji_zTqxrkwb_xaxjckyix[Nqa]kRattNU\
U{QaQxanyRwjazktjmv OtQOti~mNxkdxri^~NTf|teNrw\mvtzNktjmv  OtQOti~mNxkdxriTf|t_\qtbNxk_xaxjckyix[
Nq'(Jmv ( OtQPkQOxjckvqx__zjiRxNawackzjb_zjbdmNxk_xaxjckyix[NqkvrnxQPkQOxjckvqx__zjiNwbckyix[NqRxNNxk
_\mtQ\jTPxkxN_zqtQOtQPxSmzjOtQdmkniOtQPnxiPmx\Pm|ta_wQri\ *&+ mvPxqwickvqy_`yNxk]w\qyaR D ca\wTazTznw\aNxk
ckzjb_zjb *&+ Pxan[\RxNqiNxk_z i|t .JBD7;P|tckyix[Nq'(Jmv ( RxNNxk_xaxj .J7JB;P|tckyix[Nq'(Jmv ( RxNNxk
_\mtQmv ' P|tRxanaOti~m



 
           





 >E,MC97EJ/SEKFN0MC6]
dmNxk_xaxjckyix[Nq '(Jmv ( _zNy\RxNNxkdxriOtQNqtmfzRz %)  arwnfagnwq\}fk}ai\Nmitw\aaU{Q_xixRxNrya]~
cmxi\Nmitw\aa\njPkQOxjckvqx__zjiU{QcaNxk_\qtbNxk_xaxjrmwQRxN_z\_xNxkeNrw\PkQOxjckvqx__zji\njOti~mNxk_\mtQ
Py\caktjmv mv_xNxk_\qtbNxk_xaxj\jckzjb_zjbNwbOti~mNxk_\mtQtzNktjmv  _zrm|tfbnxPkQOxjckvqx__zjiqxixk^
_xaxjckyix[Nq_zNy\RxNNxkdxri\\jizPx D_xNwb  mv *&+ _xNwb  \wQq\Q]wntjxQak~c_z  mv 
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CQ=9OX dmNxk_xaxjckyix[Nq'(Jmv ( _zkv\wb.?;J ? :mvtw]kxqnaqii~m 

CQ=9OX  dmNxk_xaxjckyix[Nq'(Jmv( _zkv\wb.?;J  ? :mvtw]kxqnaqii~m 
RxNk~c_z mv  RvfbnxbbRxmtQPkQOxjckvqx__zjiqxixk^_xaxjckyix[Nq\\j_zdmNxk_xaxjizPnxiqt\PmtQNwbdmNxk
_\mtQtjxQiajxq\Qrra^{QPnxiqxixk^aNxk_xaxjckyix[Nq\jTPkQOxjckvqx__zji_wQaza|tQRxNbbRxmtQPkQOxjckvqx_
_zjiizR}\\aaNxkkzjak~qwQPkxvr_xaxjdmmwf`OtQcRRwjbbizPnxiqwifwa`UwbUtamvicaTyQqa\\zmvPkQOxjckvqx__zjijwQ
qxixk^ckwb]QPnxik~_zUtatj~hxjaPk|tOxj_zizNxk]tT|tijQNwatjxQraxaa\njgQNTwa^xjtaaTwaUtamvTwatx_f} ]izNxkqQdxa
Oti~m_zckvinmdmRxNtyaf}]cjwQtx]f}]\wQawaNxkckvinmdmOtQPkQOxjckvqx__zjiR{QcactjxQiajx
 <9HCP=
dmRxNNxk_xaxjckyix[Nq'(Jmv ( \jTPkQOxjckvqx__zjifbnxPkQOxjckvqx__zjiizdmNxk_xaxjckyix[Nq_zqt\PmtQNwb
dmNxk_\mtQmviajx\jizPx D Nwb  mvizPx *&+ _xNwb  U{QPnxiqxixk^aNxk_xaxjckyix[NqazRvcackvjTa]tNxk
nxQdattNbbrwnfagnwq\}fk}a_\qtbmvm\Owa]taNxk_\mtQf|tfwZaxckvqy_`yhxfOtQrwnfagnwq\}fk}a\tzN_wQjwQcaNxkckvrjw\fmwQQxa
mvPxTRxj_zRvTaNkvbnaNxkqkxQmv_\qtbrwnfagnwq\}fk}amQ\nj
 ,N88N,CCA=CK,MG
OtOtbP}[irxny_jxmwj_PamjzkxTiQPmtzqxa_zqawbqa}a_}anyRwjaPkwQaz
<CC6M;P,CA
1 2 NtQ_}af|tqQqkyiNxkta}kwNpfmwQQxa qxawNQxaP[vNkkiNxkajbxjfmwQQxarQTx]y Nxkckvrjw\fmwQQxaa]xdx Nk}Q_fu
12 3>FGD,75:@A>A9K)7D">>;?3P~i|t "@EFDG5F;A@8AD4GD@7DE?A67> 
12 &A443G7D+ );5=7@35=7D( );5=7@35=7D$ 3@6,D;?;E BB>;53F;A@A8F:7BADAGE4GD@7DF75:@A>A9K;@7@7D9K 3@6:73F
7@9;@77D;@9 )DA5776;@9 A8 F:7 ;8F: "@F7D@3F;A@3> A@87D7@57 A@ ,75:@A>A9;7E 3@6 A?4GEF;A@ 8AD 3 >73@ @H;DA@?7@F
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BB>;76,:7D?3>@9;@77D;@9     
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ombustion
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Normal Combustion compared with Oxygen-Assistted Combustion
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Tl|Gg^QYbYbnR[`nDTo{xQwVX  xQYbYbnR  RlV wVuRbkXHkxQYbYbnRtXVH}mVcV^mD`sXuWWDm`H}mgVm_[`nDEiGtDeR`^ogbm_`sXuWW
tJV[`nDfQQnWubkfrD [`nDugG[`nDXVtVq{iGHmDwVJcGtDzWtDo{_c[`nDVl|V[`nDfrD^oX`n^mP^mDHVbVRbmQx^fm^m`SH}mgVm_xQTlVtcbmT}mwg[`nD
tVmtfo_tDeR`D`HpGtXbo{_V`sXuWWDm`H}mgVm_vQ_T}mwgtXV[`nDugGKp{GwJcnUoDm`RmDuQQuRDm`RmDuQQ^oEiH}mDlQ^mD^m_ubktDnQXLgmRmGy
Rm^^mtDeR`D`WmGDbr^HpGglV^mwJDm`iWugGvQ_wJtF`q{iGiWugGuTVDm`RmDuQQHkT}mwg[`nDugGt`zcubktDzWYbYbnRxcH}mgVm_wV`k_k
tcbmVmVxQViDHmDVo|ubctDeR`D`xQtXbo{_VHmDDm`tDzW`lDemxcH}mgVm_wV`sX[`nDugG^mtXVDm`uX``sXYbYbnRHmD[`nDvQ_T}mtXV[`nDXV[`nD
uDGimgm`f}mt`zH`sXTo{^ofcVYf^HmD[`nDioD^mD^m_ ) * Dm`uX``sX[`nDvQ_tI[mk[`nDXVVl|VHkRiGV}m[`nDugGxXiWg`qiFl{cwgD`iWRm^Fcm^
RiGDm`DiVTo{HkV}mtEmtF`q{iGWQbktio_QSpGHkxQ[`nDXViiD^mubkwVXHHrWlVtDeR`i}mt]iEm^fkuDufGHlGgclQVF``mJfo^mxQ^oDm`H}mgVm_
[`nD`sX[`nDugGubkt[n{^cnUouX``sXYbYbnRHmD[`nDH}mVcV^mD^m_HVtXVirRfmgD``^uX``sXimgm`To{^oclRSrQnWFqi[`nDT}mwg[`nDuX`sXVo|^oJq{itfo_G
^mDEp|VfGH}mgVm_Tl|GwVubkRmGX`ktTdT}m`m_xQwgDlWHlGgclQXbk^mD^m_uRXLgmTo{tDnQEp|VHmDDbr^tDeR`D`FqiDm`RmDuQQKp{GwJtcbmVmV
ubkfsLtfo_blDePkWmGi_mGEiG[`nDxXT}mwg[`nDFrP]m[x^^oubkDm`Fl{c[`nDwJcnUotQn^FqiwJDkTkKp{GtDnQXLgmwVt`q{iGDbn{VIrVufW`iVxQ
X`n^mPVi_HmDDm`Fl{cuRbkF`l|GwJ[`nDugG F`l|Gbk  tTmVl|VwJtcbm  Jl{cv^GKp{GtXVX`n^mPTo{x^t[o_G[iDlWFcm^RiGDm`wVuRbkF`l|G
tVq{iGHmDRiGDm`[`nDFl{cH}mVcV^mDHpGRiGT}mwgtfo_tcbmubkfn|VtXbqiG[blGGmV^mDwVuRbkF`l|GT}m[`nDuX``sX
HmDXLgmEmGRVVl|VT}mwgFnQtDnQuVcTmGuDxEQc_cnUoDm`f`mGtF`q{iGiWugGubkFl{c[`nDvQ_wJSlGFcm^`iVuWWSlGg^rVtXVSlGiWugG
blDePkT`GD`kWiDFcWFr^Dm`T}mGmVvQ_wJcGH`intbzDT`iVnDfX`lWFmtcbmiWubkirPg]s^nEiGSlGiWxQubkwJ[blGGmVFcm^`iVHmDuDf
X~vR`tbo_^tgbc  # vQ_x^RiGV}m[`nDxXRmDuQQwVDm`V}mugGubkx^RiGwJu`GGmVwVDm`Fl{cxQX`n^mP[`nD^mD[ix^ufW`iVx^xQ`lWDbn{V
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t[n{^tcbmioD  VmToV}mEp|V^mHmDV|}m`iVTn|GwgfktQzQV|}m  VmToTo{irPg]s^ngiGDiVV}mtEmtF`q{iGiWugGwgJl|GV|}mgVlDDiVubkJl{GgblGDm`iWugG
T}mtJVVo|RbiQDm`TQbiGt[q{igmilR`mDm`iWugG
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 El|VRiVDm`Q}mtVnVDm`TQbiGubktDzWEi^sb
 TQfiWDm`iWugG[`nDHmDtF`q{iGiWugG[`nDHnVQmTo{wJTQfiW  DnvbD`l^TQfiWgmFcm^t`zc`iWTo{tg^mkf^To{Fcm^t`zc`iW
 `kQlWFqi  ubk :96 To{irPg]s^nFGTo{t[q{idpDemblDePkTmGDm_]m[EiG[`nDugGtJVDm`uRDDm`glDfo[`nDtVq{iGHmDu`Gtgco{_GHmDDm`
g^rVEiGSlGiWugGt^q{ixQFcm^t`zc`iWTo{tg^mkf^ubcRixXgmirPg]s^nTo{tg^mkf^vQ_TQfiWTo{irPg]s^n  `kQlWFqi      ubk
iGdmtKbtKo_fTo{Fcm^t`zc`iWFGTo{t[q{idpDemirPg]s^nTo{tg^mkf^EiGtF`q{iGiWugGTo{Fcm^Jq|Vt`n{^RV  ?- ubkwg^oFcm^Jq|VfrQTm_
  ?- f}mg`lW[`nDugGubk   ?- f}mg`lW[`nDugGD`iW[`i^XVDm`TQfiWQlGDbmc^oHrQX`kfGt[q{iRiGDm`gmf]mckDm`TQbiGTo{
tg^mkf^wVDm`iWugG[`nDHnVQmvQ_[nHm`Pm FrP]m[EiG[`nDTo{f]mckDm`TQbiGRmGyubkDm`fn|VtXbqiG[blGGmVWlVTpDYbTrDyJl{cv^G
 gmf^``SVkubkdlD_]m[EiGtF`q{iGiWugGubkFl{c[`nDuWWSlGg^rVvQ_wJ[blGGmVFcm^`iVHmDuDfX~vR`tbo_^tgbc  # vQ_
[nHm`PmHmDtcbmTo{wJwVDm`iWugGFcm^fn|VtXbqiG[blGGmVubkFrP]m[EiG[`nDTo{xQwVGmVcnHl_Vo|xQD}mgVQ`sXuWWDm`TQbiGQc_Dm`FcWFr^
irPg]s^nilR`mDm`g^rVEiGSlGiWugGTo{wJwVDm`TQbiGwVDm`gmc^``SVkEiGtF`q{iGiWugGubkFl{c[`nDfQuWWSlGg^rVvQ_wJ[blGGmVFcm^`iV
HmDuDfX~vR`tbo_^tgbc  #
 cntF`mkggblDDm`TmGtd`eMdmfR`Dm`cntF`mkggmRVTrVTo{wJwVDm`iWugGvQ_T}mDm`cntF`mkgRVTrVEiGtF`q{iGiWugGTl|G`kWW
wVblDePk 0>053B0/ 77=,5 8;<   xQuDtGnVbGTrVf}mg`lWtF`q{iGiWugGubkirXD`PTl|G`kWWFmwJHm_wVDm`Qsub`lDemubktXbo{_ V
Jn|VfcVirXD`PFmwJHm_QmV[blGGmVTo{wJwVDm`iWugG`mFm[`nDfQFmHmGu`GGmVFVtXVRV
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O-ES10
การศึกษาประสิทธิภาพเชิงความรอนของเตาแกสหุงตมในครัวเรือนชนิดตาขายสแตนเลส
Study of Thermal Efficiency on Domestic Cooking Burner using Stainless Wire-Net
สุรเดช สินจะโปะ และ บัณฑิต กฤตาคม
หองปฏิบัติการวิจัยการพัฒนาในเทคโนโลยีของวัสดุพรุน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 30000 E-mail: auto013_rmuti@hotmail.com และ bundit.kr@rmuti.ac
บทคัดยอ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความรอน (Thermal efficiency, th ) ของเตาแกสหุงตมในครัวเรือนที่มี
ปริมาณการใชแกสแอลพีจี (Liquefied petroleum gas, LPG) สูงสุดไมเกิน 5.78 kW ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.2312-2549 ใน
การศึกษาจะทําการออกแบบและสรางหัวเตาแกสหุงตมในครัวเรือนชนิดตาขายสแตนเลส (Domestic cooking burner using stainless wire-net)
โดยอาศัยหลักการอุนอากาศกอนการเผาไหมที่มีการหมุนเวียนความรอน (Heat-recirculating combustion) โดยใชตาขายสแตนเลสนํามาวางเรียง
ซอนกันเปนวัสดุพรุน ซึ่งจะทําหนาที่เปนตัวรับรังสีความรอนจากเปลวไฟบนผิวหนาวัสดุพรุน หลังจากนั้นวัสดุพรุนจะทําการแผรังสีออกไปทุกทิศ ทุก
ทาง โดยเฉพาะสองดานที่สําคัญคือ การแผรังสีไปดานบนหมายถึงการสงความรอนไปยังกนภาชนะ และอีกดานหนึ่งแผรังสีลงดานลางมายังสวนผสม
ระหวางเชื้อเพลิงและอากาศสวนแรก (Primary air) เพื่อเพิ่มอุณหภูมิใหสูงขึ้นกอนเขาสูการเผาไหม ซึ่งเรียกบริเวณนี้วา ชวงการอุนไอดี (Preheating
zone) หมอหุงตม ในการทดลองใชขนาดเบอร 22 cm ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.2312-2549 ซึ่งตมน้ํา 2.7 ลิตร แตขั้นตอนการทดลองเพื่อหา
คา  th ของเตานั้น จะเปนไปตามมาตรฐานเยอรมัน DIN-EN 203-2 จากการทดลองพบวาเตาแกสหุงตมในครัวเรือนชนิดตาขายสแตนเลส สามารถ
ตมน้ําเดือดไดเร็วกวาเตาแกสแบบ เซรามิกสและเตาแกสแบบหัวฟูและมีคา  th เนื่องจากอิทธิพลการแผรังสีของวัสดุพรุน และพฤติกรรมการเผา
ไหมของเตาแกสหุงตมในครัวเรือนชนิดตาขายสแตนเลสที่สมบูรณกวาตามปริมาณ CO ที่ต่ํากวา
คําสําคัญ: ประสิทธิภาพเชิงความรอน, เตาแกสหุงตมในครัวเรือน, ตาขายสแตนเลส
1. บทนํา
เตาแกสหุงตมในครัวเรือน [1] กลาวไดวาเปนเตาที่มีบทบาทสําคัญตอความเปนอยูในชีวิตประจําวันของคนไทย และนิยมใชหุงตมในครัวเรือน
อยางแพรหลายมากที่สุด เพราะมีลักษณะเดนคือโครงสรางเรียบงาย ราคาถูก ใชงาย สะดวก เรงไฟไดเร็ว และมีชวงการทํางานที่กวางพอสมควร
ทนทาน เชื่อถือไดสูง มีความปลอดภัยสูง ซึ่งเตาแกสหุงตม ที่ใชในประเทศไทยจะตองเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.2312-2549
โดยเชื้อเพลิงที่ใชในเตาแกสหุงตม ในครัวเรือนคือ แกสปโตรเลียมเหลว หรือ แอลพีจี (Liquefied Petroleum Gas, LPG) ที่เปนสวนผสมของ โปรเพน
(Propane) และบิวเทน (Butane) หรือเปน อยางหนึ่งอยางใดก็ได และการเผาไหมเปนแบบเปดจึงไมสามารถนําความรอนที่ไดจากการเผาไหมมาใช
ประโยชนอยางเต็มที่ เนื่องจากการถายเทความรอนจากเปลวไฟไปยังภาชนะถูกบังคับ โดยการพาความรอน (Heat convection) เปนสวนใหญ จึงทํา
ใหมีประสิทธิภาพเชิงความรอน (  th ) ไมสูงเทาที่ควร โดยจะอยูที่ประมาณรอยละ 30 - 50 ดังนั้นจึงมีความพยายามในการเพิ่ม  th ของเตาแกส
หุงตมในหลายรูปแบบหรือหลายวิธีการ โดยอาศัยอุปกรณตาง ๆ ซึ่งทุกรูปแบบหรือทุกวิธีการจะอยูบนแนวความคิดและหลักการใหญ ๆ เพียงสาม
ประการ ไดแก ลดการสูญเสียความรอน อุนอากาศ และปรับปรุงลักษณะการฉีดแกสของหัวเตา
ดวยเหตุนี้การวิจัยเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่ม  th ของเตาแกสหุงตุมไดกระทํากันมาอยางตอเนื่อง วิเชียร ตรีเวชอักษร [2] ศึกษาทฤษฎีการ
เผาไหม รวมถึง การเผาไหมของเตาหุงตม LPG เพื่อพัฒนา และปรับปรุงเตาหุงตมแอลพีจีแบบมาตรฐาน (Conventional burner, CB) ใหเปนแบบ
Swirling burner พบวา  th สูงขึ้นกวาเดิม เนื่องจากการพาและเหนี่ยวนําอากาศสวนที่สอง (Secondary air) รวมถึงการเก็บกักความรอนดวย
ระบบ อุนอากาศ รวมทั้งการปรับปรุงฐานตั้งภาชนะใหเหมาะสม และมีการสูญเสียความรอนนอยที่สุด ตอมา ณัฐวุฒิ รังสิมันตุชาติ [3] ไดนําเอา
เทคโนโลยีวัสดุพรุนมาประยุกตใชในการสงเสริม  th ของเตาแกสหุงตม โดยในการทดลองใชหัวเตาฟู KB-10 ที่มีขายอยูตามทองตลาด มาประกอบ
เขากับโครงสรางของเตา ที่ทําขึ้น จากการทดลอง พบวาสามารถเพิ่ม  th ใหสูงขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 12 และคิดเปนอัตราการประหยัด โดย
เฉลี่ยประมาณรอยละ 30 เมื่อเปรียบเทียบกับเตา KB–10 ที่ใชกันอยูทั่ว ๆ ไป และในการทดลองนี้ยังไดมีการพัฒนาใหเตาแกสหุงตมมีคาประสิทธิภาพ
เพิ่มสูงขึ้นไปอีกโดยการปรับปรุงหัวเผาใหเปลวไฟที่พุงออกมีลักษณะของการหมุนวนเขาสูศูนยกลาง และจากการทดลองพบวาสามารถเพิ่ม  th ให
สูงขึ้นไดโดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับเตาแบบ Swirl burner ที่ยังไมไดมีการประกอบเขากับโครงสรางที่ออกแบบไว และเมื่อ
เปรียบเทียบกับเตา KB–10 ที่ใชกันอยูทั่ว ๆ ไป พบวาสามารถเพิ่ม  th ใหสูงขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 30 และคิดเปนอัตราการประหยัดโดย
เฉลี่ ย ประมาณ ร อ ยละ 51 Dong และคณะ [4] ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ข องระยะห า งระหว า งหั ว เผากั บ ก น ภาชนะ (H) ที่ เ หมาะสมกั บ ขนาด
เสนผาศูนยกลางของหัวเผา (d) ซึ่งหัวเผาที่นํามาใชทดสอบเปนแบบ Slot จํานวน 1 หัวเผา โดยเงื่อนไขการทดลองจะทําการปรับคา Reynolds
number (Re) จาก 800 ถึง 1,700 และปรับระยะ H จาก 2de ถึง 12de โดยใชเชื้อเพลิง บิวเทน พบวาที่ตําแหนง H/d = 6 จะใหอัตราการถายเท
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ความรอนที่ดีสุด วสันต โยคเสนะกุล [5] นําแนวทางจาก ณัฐวุฒิ รังสิมันตุชาติ [3] มาพัฒนาตอ โดยใชเตาแกสขนาด KB–10 ที่มีขายในทองตลาดมา
ทําการดัดแปลงหัวเผาจาก CB เปน SB แลวนํามาประกอบเขากับโครงสรางที่มี การหมุนเวียนความรอน (Porous Radiant Recirculated Burner,
PRRB) จากการทดลองพบวาหัวเผา แบบ CB มีระยะหางระหวางหัวเผากับกนภาชนะ (H) ที่เหมาะสมอยูที่ 63.5 mm. (2.5 in.) และเมื่อเปลี่ยนเปน
PRRB (SB) ซึ่งมีระยะ H ของแตละภาชนะไมเทากัน จะให  th ที่แตกตางเนื่องจากอิทธิพลของ การหมุนเวียนความรอน จารุณี จาบกลาง [6] นํา
แนวทาง วสันต โยคเสนะกุล [5] มาศึกษาพัฒนา โดยใช เตาแกสขนาด KB–5 ทั่วไป (Conventional burner, CB) ที่มีใชกันอยางแพรหลายทั้งใน
ครัวเรือน และตามแหลงรานอาหารขนาดเล็ก กลาง และใหญ แตมี  th ประมาณรอยละ 35 ซึ่งคอนขางต่ํา โดยแบงการศึกษาออกเปน สองสวน
สวนแรกจะทําการพัฒนาหัวเผา จากแบบทั่วไป (CB) ซึ่งมีเปลวไฟไหลตามรัศมีมาเปนแบบหมุนวน (SB) ซึ่งจะใหลักษณะของเปลวไฟหมุนวนเขาสู
ศูนยกลาง สวนที่สองทําการพัฒนา อีกขั้นหนึ่ง คือ นําเตาแกส KB–5 มาใชควบคูกับ PRRB ตามหลักการหมุนเวียนความรอนกระทํากับภาชนะสอง
แบบ คือ หมอ (ภาชนะกนแบน) กระทะ (ภาชนะกนโคง) จากผลการทดลองพบวามี  th เพิ่มขึ้นประมาณ 20 % นอกจากนี้ จรินทร เจนจิตต [7]
ไดศึกษาการประยุกตใชวัสดุพรุนเพื่อเพิ่ม  th ของเตาแกสในครัวเรือน โดยออกแบบ Porous Radiant Recirculated Cover (PRRC) ติดตั้งกับเตา
แกสหุงตมแบบมาตรฐาน (Household cooking burner, HB) เมื่อทําการติดตั้งฝาครอบชนิดวัสดุพรุน PRRC (EP4+AP4) พบวา  th เพิ่มสูงขึ้น
จากเดิมเปน 48 % คิดเปน Energy saving สูงสุดเทากับ 14.58% ซึ่งจากการทดลองพบวา การติดตั้งฝาครอบชนิดวัสดุพรุน PRRC (EP4+AP4) ไม
เพียงแตเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความรอน ยังสามารถลดปริมาณมลพิษ CO ใหมีคาสูงสุดไมเกิน 124 ppm ในขณะที่ปริมาณ CO ของ HB ในเตาที่ติดตั้ง
LPB-FP มีคาสูงสุดไมเกิน 347 ppm, 140 ppm ตามลําดับ
จากงานวิจัยดังกลาวขางตน บทความนี้จึงมีแนวคิดเพื่อศึกษาหาแนวทางในการเพิ่ม  th ของ เตาแกสหุงตมในครัวเรือนโดยอางอิงตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.2312-2549 [1] โดยเตาแกสจะมีปริมาณการใช LPG สูงสุดของแตละหัวเตาไมเกิน 5.78 kW ดังนั้นเพื่อบรรลุ
ตามแนวคิดนี้จึงไดทํา การออกแบบและสรางหัวเตาแกสหุงตมในครัวเรือนชนิดตาขายสแตนเลสขึ้น เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพเชิงความรอนและลด
ปริมาณการใชเชื้อเพลิง รวมทั้งลดปริมาณมลพิษที่เกิดขึ้น ซึ่งสามารถนําไปใชงานไดจริงกอใหเกิดการประหยัดพลังงาน
2. รายการสัญลักษณ
CP,water คาความรอนจําเพาะของน้ําที่ใชทดสอบ (MJ/kg·K)
CB
Conventional burner
CO
คารบอนมอนอกไซด (ppm)
LHV
คาความรอนทางต่ําของแกส (MJ/m3)
m water มวลของน้ําที่ใชในการทดสอบ (kg)
Re
Reynolds number
SB
Swirling burner
Twater,i
อุณหภูมิเริ่มตนของน้ํา (oC)
t
เวลาที่ใชในการตมน้ํา (s)
v
อัตราการไหลเชิงปริมาตรของแกสที่ใชทดสอบ (m3/s)
 th
ประสิทธิภาพเชิงความรอน (%)

 th ,1

ประสิทธิภาพเชิงความรอนของหัวเตาตัวที่ 1

 th , 2

ประสิทธิภาพเชิงความรอนของหัวเตาตัวที่ 2

3. อุปกรณและวิธีการทดลอง
3.1. อุปกรณการทดลอง
รูปที่ 1 แสดงสแตนเลสที่นํามาศึกษาในบทความวิจัยนี้ เปนสแตนเลสเบอร 304 มีขนาดชองตอนิ้วของลวดสแตนเลส คือ 10 ชองตอตารางนิ้ว
และมีความกวางของชอง 2.08 mm ซึ่งมีเหล็ก โครเมียม และนิกเกิล เปนสวนผสม ทนความรอนไดสูงสุดที่ 1200 องศาเซลเชียล สแตนเลสเบอร 304
เปนสแตนเลสกลุ มออสเตนิติก (Austenitic) ที่ใชอยางแพรห ลายมากที่สุด มี สวนผสมของโครเมียม (Chromium) ประมาณ 18% และนิคเกิ ล
(Nickel) ประมาณ 8% เปนสแตนเลสที่แมเหล็กดูดไมติด

รูปที่ 1: ตาขายสแตนเลส
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รูปที่ 2 แสดงหลักการทํางานของเตาแกสหุงตมในครัวเรือนชนิดตาขายสแตนเลส โดยทําการติดตั้ง ตาขายสแตนเลส ดานบนของหัวเตา ซึ่ง
สามารถอธิบายไดดังนี้ เริ่มจากแกสความดันต่ําถูกพนออกจากรูพนแกสเขาไปในทอผสม ขณะเดียวกันอากาศสวนแรก (Primary air) ที่อยูบริเวณใกล
ๆ จะถูกชักนําผานชองอากาศสวนแรก เขาไปในทอผสมพรอม ๆ กับแกส โดยอาศัยการถายเทโมเมนตัมระหวางแกสและอากาศโดยรอบ ดวยวิธีการ
ดังกลาวอากาศสวนแรกจะมีคาประมาณ 50 - 70% ของปริมาณอากาศที่จําเปนเพื่อการเผาไหมที่สมบูรณ (Stoichoimetric air) และมีความเปนไปได
ที่จะทําใหอากาศสวนแรกนี้ มีคาถึง 100% ขึ้นอยูกับความดันของแกสที่ใช จากนั้นสวนผสมของอากาศสวนแรกและแกสจะไหลผานตาขายสแตนเลส
และถูกจุดประกายไฟ ซึ่งการจุดติดไฟจะใชวิธีเปลวไฟลอ (Pilot flame) ขณะเดียวกันอากาศสวนที่สอง (Secondary air) ซึ่งจะถูกชักนําเขามาจาก
ทางดานขางเปลวไฟ โดยอาศัยการถายเทโมเมนตัม และแรงลอยตัวของแกสรอนที่จะขยายตัวและลอยสูงขึ้น ชวยทําใหอากาศโดยรอบที่เย็นกวาถูกดูด
เขามาผสมกับเปลวไฟไดมากขึ้น และสงผลใหเกิดการเผาไหมสมบรูณดียิ่งขึ้น ซึ่งตาขายสแตนเลสจะทําหนาที่เปนตัวรับรังสี (Absorber) และตัวแผ
รังสีความรอน (Emitter) เมื่อตาขายสแตนเลสไดรับความรอนจากเปลวไฟ (Flame) ที่เสถียรอยูในหรือบนผิวหนาตาขายสแตนเลส (Stability inside
or on the surface of stainless wire-net plate) ก็จะแผรังสีความรอนออกไปทุกทิศทุกทาง โดยเฉพาะสองดานที่สําคัญคือการแผรังสีไปดานบน
หมายถึงจะสงความรอนไปยังกนภาชนะ และอีกดานหนึ่งแผรังสีลงดานลางมายังสวนผสมระหวางเชื้อเพลิง (LPG) และอากาศสวนแรก (Primary Air)
ดังนั้นสวนผสมนี้เมื่อไหลเขามากอนถึงตาขายสแตนเลสจะเกิด การอุนหรือเพิ่มอุณหภูมิใหสูงขึ้นกอนเขาสูการเผาไหม เรียกบริเวณนี้วา ชวงการอุน
ความรอน (Preheating Zone) โดยนิยามเรียกเตาแบบใหมนี้วา เตาแกสหุงตมชนิดตาขายสแตนเลส (Stainless wire-net type of domestic
cooking burner) และมีชื่อยอวา SWB

รูปที่ 2: หลักการทํางานของหัวเตาแกสหุงตมในครัวเรือนชนิดตาขายสแตนเลส
3.2. วิธีการทดลอง
รูปที่ 3 แสดงอุปกรณทดลองหาคาประสิทธิภาพเตาแกสหุงตมในงานวิจัยนี้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ เริ่มตนดวยการจายแกส LPG จาก
แหลงจายแกสไหลไหลผานอุปกรณควบคุมความดันเขาสูมาตรวัดปริมาณแกส ทําการติดไฟที่เตาโดยเปดเตาในอัตราการใชแกสสูงสุด เปนเวลา 15
นาที จึงปดเตาแลวเปลี่ยนหมอทดลองใหม ซึ่งใสน้ํา 2.7 ลิตร พรอมฝาเทอรโมคัปเปล เปดเตาในอัตราการใชแกสตามที่ตองการ โดยปรับปริมาณ
อากาศใหไดการเผาไหมที่เหมาะสมพรอมกับจับเวลาเริ่มตน ตมจนน้ํามีอุณหภูมิสูงขึ้นจากอุณหภูมิปกติ จนอุณหภูมิสูงขึ้นจากเริ่มตนเปน 90 องศา
เซลเซียส และอุณหภูมิจุดเดือดแลวใหปดแกส วัดคาการใชแกสระหวางการทดสอบและคาตาง ๆ

รูปที่ 3: การทดสอบประสิทธิภาพเตาแกสหุงตม
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3.3. การหาคาประสิทธิภาพเชิงความรอน (  th )
การวัดคาประสิทธิภาพเชิงความรอนในที่นี้อางอิงตามมาตรฐานของเยอรมัน DIN EN 203-2 ซึ่งคาประสิทธิภาพเชิงความรอนหาได
จากคาความรอนสัมผัสที่น้ําไดรับ โดยวิธีการตมน้ํา
 th =

m water C p ,water (363 - Twater,i )
v  LHV  t

(1)

3.4. การประหยัดพลังงาน [8]
การหาคาเปอรเซ็นตการประหยัดพลังงานของ เตาแกสหุงตมสามารถหาไดจากสมการที่ (2)

Energy saving 

 th,2   th,1
 th,2

(2)

4. ผลการทดลอง
4.1. ลักษณะเปลวไฟของเตาแกสหุงตม
ในการศึกษาวิจัยไดเปรียบเทียบเตาแกสหุงตมชนิดตาขายสแตนเลส (Stainless wire-net type of domestic cooking burner,
SWB) กับเตาแกสที่มีใชกันในทองตลาด 2 ชนิด ไดแกหัวเตาแกสแบบวัสดุพรุนชนิดเซรามิกสรังผึ้ง (Honey comb ceramic porous burner, PB)
และแบบหัวฟู (Radial slotted ports burner, RB) ซึ่งแบบ RB เปนที่นิยมใชกันมากที่สุด ในครัวเรือน และจากการทดลองลักษณะเปลวไฟของเตา
แกสแตละแบบจะมีความแตกตางกัน กลาวคือเตาแกสแบบ RB เปลวไฟจะพุงขึ้นเล็กนอย สวนเปลวไฟของเตาแกสแบบ PB เปนลักษณะไรเปลวไฟ
(Flameless) เสมือนมีเปลวไฟสีแดงกระจายทั่วทั้ง แผนวัสดุพรุน และไมมีเปลวไฟพุงเปนลําขึ้นไป สําหรับเปลวไฟของเตาแกสแบบ SWB จะมีรูปราง
เปลวไฟแบงเปน 2 สวนประกอบไฟดวย สวนแรกที่ผิวของวัสดุพรุนจะเปนลักษณะ Flameless ขณะเดียวกันก็มี เปลวไฟพุงเปนลําอีกสวนอยูดานบน
ดวยเหตุนี้รูปรางเปลวไฟของ SWB จึงเปนการรวมเอาเปลวไฟแบบ PB และ RB เขาดวยกัน ดังแสดงในรูปที่ 4

(a)
(b)
(c)
รูปที่ 4: ลักษณะเปลวไฟของเตาแกส (a) ชนิดตาขายสแตนเลส (SWB) (b) แบบวัสดุพรุนชนิดเซรามิกสรังผึ้ง (PB) และ (c) แบบหัวฟู (RB)
4.2. อุณหภูมิตมเดือด
รูปที่ 5 เปนการแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิน้ํากับเวลาที่ใชในการทดลองของหัวเตาแกสทั้ง 3 แบบ โดยในการ
ทดลองบรรจุน้ําในปริมาตร 2.7 ลิตร และมีอุณหภูมิน้ําเริ่มตนประมาณ 27 oC จากการทดลองพบวาเวลาที่ใชในการตมเดือด (ประมาณ 100 oC) ของ
เตาแกสหุงตมแบบ SWB จะใชเวลาอยูในชวง 565 วินาที ซึ่งนอยกวาเตาแกสหุงตม แบบ PB และ RB ที่ใชเวลานานถึง 705 วินาที และ 695 วินาที
ตามลําดับ ซึ่งเหตุผลนี้สามารถอธิบายไดดวยกลไกการแผรังสีความรอนที่ออกมาจากแผนตาขายสแตนเลส ซึ่งไปชวยอุนอุณหภูมิสวนผสมในชวงการ
อุนความรอน ทําใหเตาแกสหุงตมแบบ SWB สามารถตมน้ําเดือดไดเร็วกวาเตาแกสหุงตม แบบ PB และ RB
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4.3. ประสิทธิภาพเชิงความรอน (  th )

รูปที่ 5: ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิน้ํากับเวลา

รูปที่ 6 แสดงแผนภูมิแทงของประสิทธิภาพเชิงความรอน (Thermal efficiency,  th ) ของ เตาแกสหุงตมทั้ง 3 แบบ จากผลการ
ทดลองพบวาเตาแกสแบบ SWB มีคา  th สูงสุดประมาณ 48.12% แตเตาแกสแบบ PB และ RB มีประสิทธิภาพเพียง 38.85% และ 40.22%
ตามลําดับ ซึ่งสามารถอธิบายไดดวยกลไกการแผรังสีความรอนที่ออกมาจากแผนตาขายสแตนเลส เชนเดียวกันกับกรณีของอุณหภูมิตมเดือด

รูปที่ 6: แผนภูมิแทงแสดงประสิทธิภาพเชิงความรอน (Thermal efficiency,  th ) ของเตาแกสแตละแบบ
4.4. ปริมาณคารบอนมอนอกไซด (CO) ของเตาแกส
รูปที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณคารบอนมอนอกไซด (CO) ของเตาแกสแตละแบบ พบวาคาปริมาณ CO ของเตาแกสแบบ
SWB มีคาเทากับ 228 ppm ขณะที่เตาแกสแบบ PB และ RB มีคา อยูที่ 360 ppm และ 120 ppm ตามลําดับ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงกระบวนการเผา
ไหมของเชื้อเพลิงในแตละ หัวเตาแกส มีการเผาไหมที่สมบูรณไมแตกตางกัน เนื่องจากการจายเชื้อเพลิงใหแกระบบที่เทากัน และเมื่อเปรียบเทียบเตา
แกสแบบ SWB กับเตาแกสแบบ PB พบวาคา CO ของเตาแกสแบบ SWB มีคาต่ํากวา
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รูปที่ 7: แผนภูมิการเปรียบเทียบคา CO ของเตาแกสแตละแบบ
4.5. การประหยัดพลังงาน (% Energy saving)
รูปที่ 8 แสดงผลการเปรียบเทียบการประหยัดพลังงานของเตาแกสแบบ SWB และเตาแกสแบบ RB โดยเตาแกสทั้งสองจะทําการ
คํานวณจากสมการที่ (2) และใชคา  th ของเตาแกสแบบหัวฟู PB เปนคาอางอิง จากการวิเคราะหพบวาการประหยัดพลังงานของเตาแกสแบบ
SWB และเตาแกสแบบ RB มีคาประมาณ 19.26% และ 3.4% ตามลําดับ ซึ่งยืนยันไดวาเตาแกสแบบ SWB มีการใชพลังงานต่ํากวา เตาแบบ PB
และ RB เนื่องจากกลไกการแผรังสีความรอนที่ออกมาจากแผนตาขายสแตนเลส จะไปชวยอุนอุณหภูมิสวนผสม

รูปที่ 8: แผนภูมิเปรียบเทียบการประหยัดพลังงานของเตาแกสแบบ SWB และแบบ RB
5. สรุป
จากการศึกษาการประยุกตใชตาขายสแตนเลส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความรอนของเตาแกสหุงตมในครัวเรือนสามารถสรุปผลไดดังนี้
1) เปลวไฟของเตาแกสทั้ง 3 แบบ มีรูปรางของเปลวไฟที่แตกตางกัน กลาวคือเตาแกสแบบ RB เปลวไฟจะพุงขึ้นเล็กนอย สวนเปลวไฟของเตา
แกสแบบ PB เปนลักษณะไรเปลวไฟ (Flameless) เสมือนมีเปลวไฟสีแดงกระจายทั่วทั้งแผนวัสดุพรุน และไมมีเปลวไฟพุงเปนลําขึ้นไป สําหรับเปลว
ไฟของเตาแกส แบบ SWB จะมีรูปรางเปลวไฟแบงเปน 2 สวนประกอบไฟดวย สวนแรกที่ผิวของวัสดุพรุนจะเปนลักษณะ Flameless ขณะเดียวกันก็
มีเปลวไฟพุงเปนลําอีกสวนอยูดานบน ดวยเหตุนี้รูปรางเปลวไฟของ SWB จึงเปนการรวมเอาเปลวไฟแบบ PB และ RB เขาดวยกัน
2) เตาแกสหุงตมในครัวเรือนชนิดตาขายสแตนเลส (SWB) สามารถตมน้ําเดือดไดเร็วกวาแบบ เซรามิกส (PB) และแบบหัวฟู (RB) เพราะ
อิทธิพลของการแผรังที่ออกมาจากแผนตาขายสแตนเลสไปยังสวนผสม
3) ประสิทธิภาพเชิงความรอน (  th ) ของเตาแกสแบบ SWB มีคาสูงสุดประมาณ 48.12% และเตาแกสแบบ PB และ RB มีประสิทธิภาพ
เทากับ 38.85% และ 40.22% ตามลําดับ เนื่องจากกลไกการแผรังความรอนของแผนตาขายสแตนเลส ซึ่งไปชวยอุนอุณหภูมิสวนผสมในชวงการอุน
ความรอน
4) ปริมาณ CO ของเตาแกสแบบ SWB มีคาเทากับ 228 ppm ขณะที่เตาแกสแบบ PB และ RB มีคาอยูที่ 360 ppm และ 120 ppm
ตามลําดับ ดังนั้นระดับ CO ในการเผาไหมของเตาแกสแบบ SWB มีคาอยูในเกณฑต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับเตาแกสแบบ PB
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5) การประหยัดพลังงานของเตาแกสแบบ SWB และเตาแกสแบบ RB โดยใชคา  th ของเตาแกสแบบ PB เปนคาอางอิง พบวาการประหยัด
พลังงานของเตาแกสแบบ SWB และเตาแกสแบบ RB มีคาประมาณ 19.26% และ 3.4% ตามลําดับ ซึ่งยืนยันไดวาเตาแกสแบบ SWB มีการใช
พลังงานต่ํากวาเตาแบบ PB และ RB
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O-ES11
การเผาไหมเชื้อเพลิงแกสในหัวพนไฟวัสดุพรุนที่มีการติดตั้งอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนแบบกลุมทอ
Combustion of Gas Fuel on Porous Burner Installed Tube Bank Heat Exchanger
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บทคัดยอ
บทความวิจัยนี้ไดทดลองพฤติกรรมการไหมของหัวพนไฟวัสดุพรุนชนิดเชื้อเพลิงแกสที่มีการติดตั้งอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนแบบกลุมทอ
(Tube-bank heat exchanger) โดยอากาศเปนสารทํางาน เชื้อเพลิงที่จายเขาสูหัวพนไฟเปนแบบที่มีการผสมเชื้อเพลิงระหวางอากาศและแอลพีจี
(Liquid Petroleum Gas, LPG) กอนเขาสูระบบการไหม (Premixed-gas combustion) วัสดุพรุนที่เลือกใชในหัวพนไฟเปนแบบเม็ดกลมอัดแนนทํา
มาจากอะลูมินา-คอรดไรท (Alumina-Cordierite, Al-Co) โดยมีขนาดเสนผาศูนยกลางเฉลี่ย (Average dimiter, d) และคาความพรุน (Porosity,
ϕ) เทากับ 0.72 cm และ 0.395 ตามลําดับ อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนเปนแบบกลุมทอที่มีจํานวนแถวในแนวตั้ง (NT) และแถวในแนวนอน (NL)
เทากับ 3 และ 8 แถว ในการทดลองความเร็วเชิงปริมาตรของเชื้อเพลิงแกสผสมกอน (Volumetric premixed-gas velocity, Vmax) ถูกสงเขามายัง
ชั้นวัส ดุพรุน ในชว งความเร็ ว 5 - 30 m3/h โดยพิจ ารณาอางอิ งกับ สภาวะเสถี ยรของเปลวไฟ และแสดงคาด วยอัต ราสว นสมมูลของเชื้อ เพลิ ง
(Equivalence ration, Ф) จากการศึกษาพบวาโครงสรางทางอุณหภูมิ (Temperature profile, T) ตลอดความยาวของหัวพนไฟและคาประสิทธิผล
(Effectiveness, ɛ) มีแนวโนม เพิ่มขึ้นตาม Ф และ Vmax แตแนวโนมของ T และ ɛ ลดลงเมื่ออัตราการไหลของอากาศผานอุปกรณแลกเปลี่ยนความ
รอน (QAH) เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังพบวาขอบเขตเสถียรภาพการเผาไหมของหัวพนไฟแบบนี้มีคา Ф อยูในชวง 0.5 - 0.95 สําหรับปริมาณองคประกอบ
แกสไอเสีย (O2, CO2, CO และ NOx) ที่ปลอยออกมาอยูในเกณฑต่ําเปนที่ยอมรับได
คําสําคัญ: หัวพนไฟวัสดุพรุน, อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนแบบกลุมทอ, แอลพีจี
1. บทนํา
หัวพนไฟหรือหัวเผาแผรังสีแบบวัสดุพรุน (Porous radiant burner) ที่ใชแกสเปนเชื้อเพลิง มีการใชประโยชนอยางกวางขวางในหลาย
วัตถุประสงค [1] ยกตัวอยางเชน ใชในขบวนการผลิตกระดาษ การทําใหกระดาษแหง (Paper dying) การเคลือบเงากระดาษ (Paper finishing) ใชใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ การอบและการทําใหเสนใยแหง (Baking and textile dying) การผลิตไอน้ําในหมอตมน้ําทางอุตสาหกรรม การหลอ การหลอม
เหล็ก หรือแมแตการสรางความอบอุนภายในบานเรือน (Domestic radiant heater) ก็มีการใชประโยชนจากหัวเผาแบบนี้แลว ขอดีที่โดดเดนของหัว
เผาแกสวัสดุพรุนมีสองขอหลัก ๆ คือ มีความสามารถในการแผรังสีไดสูงและปลดปลอยมลพิษจากการเผาไหมในปริมาณที่ต่ํา ดวยสาเหตุนี้เปนเหตุผล
ใหนักวิจัยและวิศวกรจํานวนมากมีความสนใจ และศึกษาเกี่ยวกับหัวเผาชนิดนี้ ทั้งดวยวิธีการทดลองและทางทฤษฎีเพื่อที่จะพัฒนาสมรรถนะใหดียิ่งขึ้น
กลุมงานวิจัยภายใตการนําของ Echigo [2-4] เปนกลุมงานวิจัยแรกที่เสนอผลงานการเผาไหม ในวัสดุพรุนทั้งการทดลองและทฤษฎี โดยพบวา
วัสดุพรุนจะชวยสงเสริมการเผาไหมใหดียิ่งขึ้น เนื่องจากการหมุนเวียนพลังงานดวยการแผรังสี (Radiation recirculation) จากบริเวณเปลวไฟไปยังไอ
ดีผสม (Unburned gas mixture) ที่กําลังสงมายังระบบ หลังจากนั้นไดมีนักวิจัยหลายกลุมศึกษาการใชเทคโนโลยีของวัสดุพรุนรวมกับการเผาไหม
อยางมากมายทั้งดวยการทดลอง [5,6] และดวยวิธีทางทฤษฏี [7-9] ซึ่งผลการศึกษาของกลุมงานวิจัยตาง ๆ เหลานั้น ลวนทําใหมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการเผาไหม ในวัสดุพรุนไดดียิ่งขึ้นรวมทั้งเสนอแนวทางการนําไปใชประโยชนไดจริงในอุตสาหกรรม เมื่อเร็ว ๆ นี้ Krittacom และคณะ [10,
11] ไดทําการทดลองและสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร เพื่อศึกษาคุณลักษณะการแผรังสีของหัวเผาไหมแบบวัสดุพรุนชนิดเซลลูลารเปด การเผา
ไหมที่เกิดขึ้นจะเปนแบบ การผสมเชื้อเพลิงกอนเขาสูระบบการเผาไหม (แกสมีเทนและอากาศ) การวัดรังสีที่แผออกมาจากหัวเผา จะใชเครื่องมือวัด
ชนิด ผิวหนาสองสี (A two-color radiometry) จากการศึกษาของ Krittacom และคณะ [10,11] พบวาสภาวะเสถียรของการเผาไหมอยูในชวง
อัตราสวนสมมูลการเปาดับประมาณ 0.48 ถึง 0.5 และการยอนกลับของเปลวไฟ จะต่ํากวา 0.62 สําหรับปริมาณการแผรังสีจะขึ้นอยูกับอัตราสวน
สมมูลและอัตราการจายเชื้อเพลิงผสมกอนหรือเลขเรยโนลด (Reynolds number, Re) ผลการเปรียบเทียบระหวางการคํานวณและการทดลอง
มีความสอดคลองกันอยางสมเหตุสมผล
จากงานวิจัยที่กลาวมาขางตนจะพบวาการศึกษาและการพัฒนาเกี่ยวกับหัวพนไฟหรือหัวเผาแผรังสี จะนิยมใชวัสดุพรุนชนิดเซรามิกสที่มี
โครงสรางทางกายภาพที่มีคาความพรุนสูง ๆ เชน เซลลูลารเปด (Open-cellular) โครงขาย (Reticulated media) เสนใย (Fibrous) เปนตน ซึ่งมี
เหตุผลหลักคือความรอนที่จะนําไปใชงานจะตองใหอยูในรูปของการแผรังสีความรอน อยางไรก็ตามในการประยุกตใชบางงาน ความยาวของเปลวไฟ
(Flame length) เปนสิ่งที่ตองการ เชน การตมน้ําในหมอน้ําอุตสาหกรรม การเผาขยะ เปนตน ซึ่งวัสดุพรุนที่มีคาความพรุนสูง ๆ จะไมมีเปลวไฟที่ลาม
ออกไปจากหัวเผา แตวัสดุพรุนที่มีคาความพรุนต่ํา ๆ ไดแก เม็ดกลมอัดแนน (Packed-bed sphere) แบบชิ้นสวน (Discrete element) จะสามารถ
ชวยสงเสริม ใหเกิดการเผาไหมดานนอกวัสดุพรุนได สงผลใหมีความยาวเปลวไฟเพิ่มขึ้น ดวยเหตุนี้ ปรีชา ศรีสุวรรณและคณะ [12] ไดทําการ
ทดลองและสรางหัวพนไฟวัสดุพรุนที่มีคาความพรุนต่ํา ๆ โดยพัฒนามาจากงานวิจัยของ Krittacom และคณะ [10,11] เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการเผา
ไหมและลักษณะเปลวไฟที่มีความยาว วัสดุพรุนที่เลือกใชมีโครงสรางเปนแบบเม็ดกลมอัดแนนและใชแอลพีจีเปนเชื้อเพลิง จากการศึกษาพบวา
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เสถียรภาพการเผาไหมในการทดลองนี้มีคา  อยูในชวง 0.72 โครงสรางทางอุณหภูมิมีความยาวตลอดความยาวหัวพนไฟและมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตาม
การเพิ่มขึ้นของ  และ Vmix สําหรับปริมาณ CO และ NOx ที่ปลอยออกมาจากหัวพนไฟวัสดุพรุนชนิดนี้อยูในเกณฑต่ําที่ยอมรับได ดวยจุดเดนของ
หัวพ นไฟวัสดุ พรุน ที่ใช คาความพรุน ต่ํา ๆ นี้ โดยเฉพาะจุดเดนที่ เปลวไฟมีโ ครงสรา งอุณ หภูมิ สูงและยาวนั้ น ผู เขีย บทความนี้จึง มีแนวคิด ที่จ ะ
ประยุกตใชงานจากเปลวไฟที่มีความยาวนี้ โดยการติดตั้งเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนที่เปนลักษณะกลุมทอ (Tube banks) โดยใชอากาศเปนสาร
ทํางานเพื่อ แลกเปลี่ยนความรอนจากหั วพนไฟ ซึ่ง จะปรั บปรุง และพั ฒนาจากหั วพนไฟของปรีชา ศรีสุ วรรณ และคณะ [12] โดยยังคงใชแอลพี จี
(Liquefied Petroleum Gas, LPG) เปนเชื้อเพลิง ขอมูลที่ไดจากการศึกษา จะเปนประโยชนในการนําเอาความรอน ไปใชงานในลักษณะของการ
อบแหง (Drying) หรือลักษณะงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของตอไป
2. อุปกรณและวิธีการทดลอง
รูปที่ 1 แสดงอุปกรณการทดลอง ซึ่ง แบงออกได 3 ขอบเขตที่สําคัญ ประกอบไปดวย ขอบเขตที่หนึ่งเปนสวนที่ปอนเชื้อเพลิง (Injection
zone) หรือการจ ายไอดีผสม (อากาศกั บแกสแอลพีจี) เขาสู ชั้นวัสดุพรุน ขอบเขตที่ สองเปนการอุนไอดีห รือตําแหนง การติดตั้งวั สดุพรุน (Porous
burner zone, PB) ซึ่งวัสดุพรุนที่เลือกใชคือเซรามิกสเม็ดกลมอัดแนน เรียงตัวบรรจุอยูขางในทอสแตนเลส ที่มีเสนผาศูนยกลางภายนอกเทากับ 104
mm หนา 2 mm เพื่อกันความรอนสูญเสียสูภายนอก จึงหลอปูนทนไฟ (Cement) หนา 2 mm ภายในทอสแตนเลสตลอดชวงที่มีการบรรจุ วัสดุพรุน
(150 mm) และขอบเขตสุดทายคือการเผาไหมและ การแลกเปลี่ยนความรอน (Combustion and Heat exchanger zone, CH)

รูปที่ 1: แผนผังอุปกรณการทดลอง
จากสวนประกอบทั้งหมดของหัวพนไฟแกสแบบนี้จะมีหลักการทํางาน คือ เมื่อไอดี (อากาศผสมกับแอลพีจี) ไหลผาน Injection zone เขาสู
ชั้นวัสดุพรุนของ Porous burner zone ไอดีจะไหลผานชั้นวัสดุพรุน และจะมีระดับอุณหภูมิที่สูงขึ้น หลังจากนั้นไอดีจะไหลลงมาสูบริเวณทางออก
ของชั้นวัสดุพรุนเขาสูขอบเขตที่สามกอใหเกิดการจุดติดไฟ (Ignition) และเผาไหมในที่สุด (Combustion zone) เปลวไฟ ที่เกิดขึ้นจะแผรังสีความ
รอนยอนกลับไปยังชั้นวัสดุพรุนทําใหมีความรอนหมุนเวียนภายในระบบเปนวัฎจักรเกิดการเผาไหมอยางตอเนื่องตราบที่มีเชื้อเพลิงปอนมายังชั้นวัสดุ
พรุน ที่บริเวณที่เกิดการเผาไหมและมีเปลวไฟนี้จะทําการติดตั้งอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน (Heat exchanger) ตามที่ไดออกแบบไว ดังนั้นขณะที่
หัวพนไฟเกิดการเผาไหมก็ทําการจายอากาศเย็น (Cold air) ไหลเขา Heat exchanger เพื่อรับความรอนจากการเผาไหมและไหลออกจาก Heat
exchanger จะไดอากาศรอน (Heat air) ที่สามารถนําไปใชงานตาง ๆ ไดตามวัตถุประสงคตอไป
3. ผลการทดลอง
3.1 อิทธิพลของอัตราสวนสมมูล
รูปที่ 2 แสดงอิทธิพลของอัตราสวนสมมูล (Equivalenct ratio, ) ที่มีตอโครงสรางทางความรอน ซึ่งแสดงอยูในรูปการกระจายตัวของ
อุณหภูมิตามแนวแกนตลอดความยาวของอุปกรณการทดลอง ในที่นี้ จะเรียกวาโครงสรางทางอุณหภูมิ (Temperature profile, T) โดยเปนการ
ทดลองที่สภาวะอัตราความเร็วเชิงปริมาตรของเชื้อเพลิงแกสเผสมกอน (Volumetric premixed gas velocity, Vmix) เทากับ 20 m3/hr ความหนา
ของชั้นวัสดุพรุน (Porous matrix height, H) เทากับ 7.5 cm อัตราการจายอากาศไหลเขา อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน (Air flow rate into
heat exchanger, QAH) เทากับ 24 m3/hr และมีคาความพรุน (Porosity, ) คือ 0.395 จากการทดลองพบวาเมื่อทําการเพิ่มคา  จาก 0.55 ถึง
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0.85 แนวโนม T จะเพิ่มขึ้นอยางเดนชัดซึ่งปรากฏการเชนนี้เปนไปตามกายภาพการเผาไหมจริง เนื่องจากระบบไดรับเชื้อเพลิงที่เพิ่มหรือปริมาณไอดี
ผสมที่หนาขึ้นยอมทําใหการเผาไหมมีความรุนแรงและสมบูรณยิ่งขึ้น
สําหรับกลไกการถายเทความรอนของอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนไดแสดงในรูปที่ 3 โดยเปนการแสดงอิทธิพลของ  ตออุณหภูมิอากาศที่
ทางเขา (Inlet temperature, Tc,in) และที่ทางออก (Outlet temperature, Tc,out) โดยเปนการทดลองที่สภาวะ Vmix = 20 m3/hr, H = 7.5 cm,
QAH = 24 m3/hr และ  = 0.395 จากการทดลองพบวาเมื่อทําการเพิ่มคา  จาก 0.55 ถึง 0.85 อุณหภูมิ Tc,out จะเพิ่มขึ้นอยางเดนชัดเนื่องจาก
อากาศไดรับพลังงานหรือความรอนมากขึ้น จากเปลวไฟที่มีระดับอุณหภูมิสูงตามปริมาณ  เชนกันที่เพิ่มขึ้น เปนปรากฏการณตามธรรมชาติของการ
เผาไหม
1400

QAH = 24 m3/hr
H
= 7.5 cm
 = 0. 395

1000

800

o

T ( C)

 = 0.55
 = 0.60
 = 0.65
 = 0.70
 = 0.75
 = 0.80
 = 0.85

Al-Co #07
Vmix = 20 m3/hr

1200

Porous burner

600

400

200

0

0

10

20

30

40

50

60

X (cm)

รูปที่ 2: อิทธิพลของ  ตอ T
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รูปที่ 3: อิทธิพลของ  ตอ Tc,in และ Tc,out
3.2 อิทธิพลของอัตราความเร็วเชิงปริมาตรของเชื้อเพลิงแกสผสมกอน
รูปที่ 4 แสดงอิทธิพลของ Vmix ที่มีตอ T โดยเปนการทดลองที่สภาวะ  = 0.70 H = 7.5 cm, QAH = 24 m3/hr และ  = 0.395 จากการ
ทดลองพบวาเมื่อทําการเพิ่มคา Vmix จาก 5 ถึง 25 m3/hr แนวโนมของ T จะเพิ่มขึ้น เนื่องจากระบบมีอัตราการไดรับเชื้อเพลิงที่เพิ่มหรือเชื้อเพลิง
ปอนเขาสูระบบเร็วและมากขึ้น ยอมทําใหการเผาไหมมีความรุนแรงและสมบูรณยิ่งขึ้น สงผลใหอุณหภูมิในการเผาไหมมีคาสูงตามไปดวยสวนอุปกรณ
แลกเปลี่ยนความรอนนั้นไดแสดงในรูปที่ 5 เปนอิทธิพลของ Vmix ที่มีตอ Tc,in และ Tc,out โดยเปนการทดลองที่สภาวะ  = 0.70, H = 7.5 cm, QAH
= 24 m3/hr และ  = 0.395 จากการทดลองพบวาเมื่อทําการเพิ่มคา Vmix จาก 5 ถึง 25 m3/hr แนวโนมของอุณหภูมิ Tc,out จะเพิ่มขึ้นอยางเดนชัด
เนื่องจากอากาศไดรับพลังงานหรือความรอนมากขึ้นจากเปลวไฟ เปนปรากฏการณตามธรรมชาติของการเผาไหม
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รูปที่ 4: อิทธิพลของ Vmix ตอ T
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รูปที่ 5: อิทธิพลของ Vmix ตอ Tc,in และ Tc,out
3.3 อิทธิพลของอัตราการไหลของอากาศผานอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน
รูปที่ 6 แสดงอิทธิพลของ QAH ที่มีตอ T โดยเปนการทดลองที่สภาวะ  = 0.70 Vmix = 20 m3/hr, H = 7.5 cm, และ  = 0.395 จาก
การทดลองพบวาเมื่อทําการเพิ่มคา QAH จาก 24, 30, 36, และ 42 m3/hr ตามลําดับ แนวโนมของ T จะลดลง เนื่องจากระบบมีอัตราการไดรับ
เชื้อเพลิงหรือเชื้อเพลิงปอนเขาสูระบบเทาเดิมแตอัตราการจายอากาศผานอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนมีความเร็วเพิ่มขึ้นจึงสามารถนํา ความรอน
ออกไปไดมากขึ้นสงผลให T ลดลงเมื่อ QAH เพิ่มขึ้น สวนอุปกรณการแลกเปลี่ยนความรอนได แสดงในรูปที่ 7 เปนการแสดงอิทธิพลของ QAH ที่มีตอ
Tc,in และ Tc,out โดยเปนการทดลองที่สภาวะ  = 0.70 , Vmix = 20 m3/hr, H = 7.5 cm, และ  = 0.395 จากการทดลองพบวาเมื่อทําการเพิ่มคา
QAH จาก 24, 30, 36, และ 42 m3/hr ตามลําดับ แนวโนมของอุณหภูมิ Tc,out จะลดลงอยางชัดเจนเนื่องจากระยะเวลาในการแลกเปลี่ยนความรอน
ลดลงสงผลใหอากาศไดรับพลังงานหรือความรอนจากเปลวไฟลดลงเมื่อคา QAH เพิ่มขึ้น
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รูปที่ 6: อิทธิพลของ QAH ตอ T
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รูปที่ 7: อิทธิพลของ Vmix ตอ Tc,in และ Tc,out
3.4 ประสิทธิผลของอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน
รูปที่ 8 แสดงอิทธิพลของอัตราสวนสมมูล (Equivalence ratio, ) ที่มีตอประสิทธิผลของอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน () โดยเปนการ
ทดลองที่สภาวะ Vmix = 20 m3/hr H = 7.5 cm และ QAH = 24 m3/hr จากการทดลองพบวาเมื่อทําการเพิ่มคา  แนวโนมของ  จะเพิ่มขึ้น
เล็กนอย เนื่องจากระบบไดรับเชื้อเพลิงที่เพิ่มหรือปริมาณไอดีผสมที่หนาขึ้นการเผาไหมมีความรุนแรงและสมบูรณยิ่งขึ้น สงผลให  มีปริมาณเพิ่ม
มากขึ้น
รูปที่ 9 แสดงอิทธิพลของ Vmix ที่มีตอ  โดยเปนการทดลองที่สภาวะ  = 0.70 H = 7.5 cm และ QAH = 24 m3/hr จากการทดลองพบวา
เมื่อทําการเพิ่มคา Vmix แนวโนมของ  จะเพิ่มขึ้น เนื่องจากระบบมีอัตราการไดรับเชื้อเพลิงที่เพิ่มหรือเชื้อเพลิงปอนเขาสูระบบเร็วมากขึ้น การเผาไหม
มีความรุนแรงและ สมบูรณยิ่งขึ้น อากาศไดรับพลังงานหรือความรอนมากขึ้นตามระดับอุณหภูมิที่สูงขึ้น เมื่อคา Vmix เพิ่มขึ้น สงผลให  เพิ่มขึ้นตาม
ไปดวย
รูปที่ 10 แสดงอิทธิพลของ QAH ที่มีตอ  โดยเปนการทดลองที่สภาวะ  = 0.70 Vmix = 20 m3/hr, H = 7.5 cm และ  = 0.395 จาก
การทดลองพบวาเมื่อทําการเพิ่มคา QAH จาก 24, 30, 36, และ 42 m3/hr ตามลําดับ แนวโนมของ  จะลดลงเนื่องจากระยะเวลาในการแลกเปลี่ยน
ความรอนลดลง สงผลใหอากาศไดรับพลังงานหรือความรอนจากเปลวไฟลดนอยลง เมื่อคา QAH เพิ่มขึ้น สงผลให  ลดลงตามไปดวย
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รูปที่ 8: อิทธิพลของ  ตอ 

รูปที่ 9: อิทธิพลของ Vmix ตอ 

รูปที่ 10: อิทธิพลของ QAH ตอ 
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3.5 ขอบเขตการเผาไหม
สภาวะขอบเขตเปลวไฟเสถียร (Stability of combustion) ของหัวพนไฟวัสดุพรุนชนิดเชื้อเพลิงแกสแบบเม็ดกลมอัดแนนชนิดเซรามิกซ อะลูมิ
นา-คอรดิไรท (Al-Co) ขนาดเสนผาศูนยกลางเฉลี่ยเทากับ 7 mm จะถูกกําหนดโดยขอบเขตการเปาดับ (Blow off limit) คือปรากฏการณที่เปลวไฟ
(Flame) เคลื่อนตัวออกจาก ผิวดานลางของชั้นวัสดุพรุนและจะดับ (Extinguishment) ในที่สุดโดยแสดงผานอัตราสวนสมมูล () มีคาอยูในชวง
ประมาณ 0.5 ถึง 0.6 และชวงประมาณ 0.5 ถึง 0.65 ถาเปลวไฟเคลื่อนตัวยอนกลับหรือสวนทางกับทิศการจายเชื้อเพลิงออกจากผิวดานบนของชั้น
วัสดุพรุนแลวเกิดการดับ จะเรียกวาขอบเขตการยอนกลับ (Flash back limit) ยังสรุปไมได เนื่องจากเปนขีดจํากัดของอุปกรณการทดลอง ดังแสดงไว
ในรูปที่ 11 การเผาไหมหัวพนไฟวัสดุพรุนชนิดเชื้อเพลิงแกส มีขอบเขตการเผาไหมที่กวาง เมื่อมีการติดตั้งอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนเขาไปในหัวพน
ไฟ ดังนั้นหากจะนําไปใชงานจึงควรเลือกใชหัวพนไฟที่มีขอบเขตการเผาไหมกวางมากกวาจะไดไมตองกังวลในเรื่องการดับหรือควบคุมเสถียรภาพของ
เปลวไฟ
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4 สรุปผลการทดลอง
4.1 โครงสรางทางอุณหภูมิ (T) ของหัวพนไฟชนิดนี้ มีแนวโนมเพิ่มขึ้นตาม  และ Vmix ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากระบบไดรับเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นทํา
ใหการเผาไหมมีความรุนแรงและสมบูรณยิ่งขึ้น แตมีแนวโนมลดลงตาม QAH
4.2 อุณหภูมิ Tc,out มีแนวโนมเพิ่มขึ้นตาม  และ Vmix ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากอากาศไดรับพลังงานหรือความรอนมากขึ้นจากเปลวไฟที่ระดับ
อุณหภูมิสูงขึ้น นอกจากนี้ปริมาณ Tc,out มีแนวโนมลดลงเมื่อ QAH เพิ่มขึ้นเนื่องจากอากาศไดรับพลังงานหรือความรอนจากเปลวไฟลดลง
4.3 แนวโนมของ  จะเพิ่มขึ้นตาม  และ Vmix ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากอากาศไดรับพลังงานหรือ ความรอนมากขึ้นจากเปลวไฟที่ระดับ
อุณหภูมิสูงขึ้น แตมีแนวโนมลดลงตาม QAH ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากอากาศไดรับพลังงานหรือความรอนจากเปลวไฟลดลง
4.4 ขอบเขตการเผาไหมของหัวพนไฟวัสดุพรุนชนิดเชื้อเพลิงแกสเม็ดกลมอัดแนนชนิดเซรามิกส ชนิด Al-Co #07 มีขอบเขตการเผาไหมที่
กวางมากสามารถนําไปประยุกตใชกับงานไดหลายประเภท
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2.1. ÖćøĂĂÖĒïïĒúąÿøšćÜÝĂĒÿéÜñúĒĂúĂĊéĊ
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ÖćøĂĂÖĒïïðŜć÷ĕôÝøćÝøïĆÜÙĆïĒúąðŜć÷đêČĂîìĊęĒÿéÜéšü÷×šĂÙüćö ÿĆâúĆÖþèŤĀøČĂìĆĚÜÿĂÜĂ÷ŠćÜøüöÖĆî øüöìĆĚÜðŜć÷ĒîąîĞćêŠćÜė
êćö×šĂÖĞćĀîé×ĂÜÙèąÖøøöÖćøÝĆéøąïïÖćøÝøćÝøìćÜïÖ đóČęĂđðŨîĒîüìćÜĔîÖćøîĞćĕðĔßšðäĉïĆêĉ ĒêŠöĉĕéšĀšćöìĊęÝąðøĆïðøčÜĒÖšĕ×ĔĀšđĀöćąÿöÖĆï
ÿõćóóČĚîìĊę ēé÷ĔĀšøĆÖþćĀúĆÖÖćøÿĞćÙĆâđøČęĂÜøĎðøŠćÜĒúąÿĊ×ĂÜðŜć÷ ÖúŠćüÙČĂðŜć÷ĔîúĆÖþèąđéĊ÷üÖĆîĔĀšĂĂÖĒïïđĀöČĂîÖĆî øĎðøŠćÜĒúąÿĊ×ĂÜðŜć÷ĔĀšöĊ
úĆÖþèąđßŠîđéĊ÷üÖĆîÖĆïðŜć÷ìĊęìĞćĀîšćìĊęđĀöČĂîÖĆîðŜć÷ÝøćÝøÝąêšĂÜöĊúĆÖþèąÿĞćÙĆâÙČĂ ñĎšĔßšìćÜêšĂÜĂŠćîĂĂÖĒúąđ×šćĔÝ ÿćöćøëðäĉïĆêĉêćöĕéšĔîđüúć
ĂĆîÿĆĚî ēé÷öĊÙčèÿöïĆêĉêŠĂĕðîĊĚ
1) öĂÜđĀĘîĕéšßĆéđÝîìĆĚÜĔîđüúćÖúćÜüĆîĒúąÖúćÜÙČî
2) ĂŠćîĂĂÖĕéšéĊ Āöć÷ëċÜ ÖćøìĊęöĊ×îćéêĆüĂĆÖþøĒúąÿĆâúĆÖþèŤìĊęÿćöćøëĂŠćîđ×šćĔÝĕéšĂ÷ŠćÜøüéđøĘü
2.2.2. ÖćøĂĂÖĒïïÿĆâúĆÖþèŤ×ĂÜðŜć÷ÝøćÝø
ðŜć÷ÝøćÝøÝąöĊúĆÖþèąêŠćÜÖĆîĕðêćö×šĂÖĞćĀîéöćêøåćîÿćÖúàċęÜøĎðĒïïĒúąÿĆâúĆÖþèŤêŠćÜė đßŠî øĎðĒïï êĆüđú× ÿĊ ×ĂïðŜć÷ ÝąöĊ
ÙüćöĀöć÷ĒúąÿČęĂëċÜðøąđõìĒúąÖćøĔßšÜćîìĊęĒêÖêŠćÜÖĆîìćÜÙèąñĎšÝĆéìĞćĕéš÷ċéĒïï×îćé×ĂÜðŜć÷ÝøćÝø êćöÙĎŠöČĂđÙøČęĂÜĀöć÷ÙüïÙčöÝøćÝøõćÙ 1
ÞïĆïðŘ ó.ý. 2531 [2] đðŨîđÖèæŤ
2.2.3.ÖćøĂĂÖĒïïĒñÜÝĂĒĂúĂĊéĊ
đöČęĂìĞćÖćøđðøĊ÷ïđìĊ÷ïøą÷ąìćÜÖĆï×îćéêĆüĂĆÖþøîĆĚî ÙèąñĎšÝĆéìĞćÝċÜĕéšĂĂÖĒïïĒñÜĒúąÝĂĒÿéÜñúĒĂúĂĊéĊĒïïéĂìđöêøĉÖàŤ×îćé
10×10 àö.ēé÷ÖćøĂĂÖĒïïĒñÜÝĂĒĂúĂĊéĊêšĂÜÙĞćîċÜëċÜÙčèÿöïĆêĉ×ĂÜĀúĂéĒĂúĂĊéĊéšü÷ đßŠî ×îćé×ĂÜĀúĂéĒĂúĂĊéĊ ÿĊìĊęĔßšĔîÖćøĒÿéÜñú ÖøąĒÿ
ĒúąĒøÜéĆîìĊęêÖÙøŠĂöĀúĂééšü÷éĆÜîĆĚîÙèąñĎšÝĆéìĞćÝċÜĕéšđúČĂÖĔßšĀúĂéĒĂúĂĊéĊ2 ÿĊ ÙČĂÿĊĒéÜĒúąÿĊđ×Ċ÷üìĊęđðŨîĒïï SMD (surface mount device)
×îćé 3.2×2.7 öö.ēé÷ìĊęÿĊĒéÜöĊĒøÜéĆîêÖÙøŠĂöìĊę 2V ÖøąĒÿ 30mA ĒúąÿĊđ×Ċ÷üöĊĒøÜéĆîêÖÙøŠĂöìĊę 2.3V ÖøąĒÿ 54mA ĒêŠëšćöĊÖøąĒÿìĊęĕĀúñŠćî
öćÖÖüŠćîĊĚĂćÝÝąìĞćĔĀšĀúĂéĒĂúĂĊéĊđÿĊ÷Āć÷ĕéš ÝċÜĕéšÙĞćîüèÙŠćÙüćöêšćîìćîìĊęîĞćöćÝĞćÖĆéÖøąĒÿ×ĂÜĀúĂéĒĂúĂĊéĊĕéšéĆÜøĎðìĊę 2

øĎðìĊę 2:üÜÝø×ĂÜĀúĂéĒĂúĂĊéĊ

øĎðìĊę 3: ēÙøÜÿøšćÜĀúĂéĒĂúĂĊéĊđöêøĉÖàŤ 8 ĀúĆÖ 8 Ēëü
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đöČęĂđøćĕéšÙčèÿöïĆêĉ×ĂÜĀúĂéĒĂúĂĊéĊĒúšü ÙèąñĎšÝĆéìĞćÝċÜĕéšĂĂÖĒïïÝĂĒÿéÜñúđðŨîĒïïéĂêđöêøĉÖàŤàċęÜÝĂĒÿéÜñúĒïïéĂêđöêøĉÖàŤîĊĚÝą
đðŨîÖúčŠö×ĂÜĀúĂéĒĂúĂĊéĊìĊęîĞćöćêŠĂÖĆîđðŨîđöêøĉÖàŤĒïï 8×8 ēé÷ĀúĂéĒĂúĂĊéĊìĊęîĞćöćĒÿéÜñúĒïïéĂêîĊĚÝąöĊÿćöÿĊĔĀšđúČĂÖĔîÖćøĒÿéÜñúĕöŠüŠćÝą
đðŨî ÿĊĒéÜ ÿĊđ×Ċ÷ü ÿĊđĀúČĂÜ đðŨîêšîøĎðøŠćÜúĆÖþèąÖćøêŠĂ×ĂÜĀúĂéĒĂúĂĊéĊĒÿéÜñúĒïïéĂêđöêøĉÖîĊĚÝąĒÿéÜéĆÜøĎðìĊę 3đóČęĂĔĀšĕéš×îćé×ĂÜðŜć÷ÝøćÝø
ĒĂúĂĊéĊ×îćé 50×50 àö. ÝċÜĕéšîĞćĒñÜÝĂĒĂúĂĊéĊ×îćé 10×10 àö.ìĊęĕéšĂĂÖĒïïĕüšĒúšüîĆĚî îĞćöćêŠĂÖĆîđðŨîĒïïéĂêđöêøĉÖàŤĒïï 5×5(5 Ēëü 5
ĀúĆÖ) àċęÜøĎðøŠćÜúĆÖþèą×ĂÜĒñÜÝĂĒÿéÜñúĒĂúĂĊéĊĒïïéĂêđöêøĉÖàŤîĊĚ ÝąĒÿéÜéĆÜøĎðìĊę 4

øĎðìĊę 4: úĆÖþèą×ĂÜĒñÜÝĂĒĂúĂĊéĒĊ ÿéÜñú×îćé 50×50 àö.
đöČęĂđøćĕéšÝĂĒĂúĂĊé×Ċ îćé 50×50cm Ēúšü đøćÝċÜîĞćĀúĂéĒĂúĂĊéöĊ ćÙĞćîüèĀćÙŠćóúĆÜÜćîìĊęĀúĂéĒĂúĂĊéĊĔßšÜćîìĆĚÜĀöé ÖøèĊìĊęĀúĂéĒĂúĂĊéĊ
êĉéĀöéìĆĚÜÝĂ éĆÜîĆĚîđøćÝąÿćöćøëÙĞćîüèÖćøĔßšóúĆÜÜćî×ĂÜĀúĂéĒĂúĂĊéĊÙŠćóúĆÜÜćîìĊęĀúĂéĒĂúĂĊéĊĔßšÿĎÜÿčéÙČĂ 84 W/h
ßŠüÜđüúć
1 ms
2 ms
3 ms
4 ms
5 ms
6 ms
7 ms
8 ms

êćøćÜìĊę 2: ÙŠćóúĆÜÜćîìĊęĀúĂéĒĂúĂĊéĊĔßšìĆĚÜĀöéēé÷Ē÷ÖÙŠćóúĆÜÜćîêćöÿĊ×ĂÜĀúĂéĒĂúĂĊéĊ
VS
IR
IG
IY
R
G
5V
30 mA
54 mA
84 mA
30 W
54 W
5V
30 mA
54 mA
84 mA
30 W
54 W
5V
30 mA
54 mA
84 mA
30 W
54 W
5V
30 mA
54 mA
84 mA
30 W
54 W
5V
30 mA
54 mA
84 mA
30 W
54 W
5V
30 mA
54 mA
84 mA
30 W
54 W
5V
30 mA
54 mA
84 mA
30 W
54 W
5V
30 mA
54 mA
84 mA
30 W
54 W

Y
84 W
84 W
84 W
84 W
84 W
84 W
84 W
84 W

2.2.4 ÖćøĀć×îćé×ĂÜĒïêđêĂøĊę
đîČęĂÜÝćÖÙŠćóúĆÜÜćîìĊęðŜć÷ĒĂúĂĊéĔĊ ßšÿĎÜÿčéÙČĂ 84 W/h ÝćÖêćøćÜìĊę 2 ĒúąðŜć÷ĒĂúĂĊéöĊ ÖĊ ćøĔßšÜćîêŠĂđîČęĂÜ 24 ßĆęüēöÜđøćÝċÜĀć×îćé
ÙüćöÝč×ĂÜĒïêđêĂøĊęĀćìĊęÙćĞ îüèĕéšÝćÖÿĎêøêćöÿöÖćøìĊę (1) éĆÜîĊĚ

Ah =
đöČęĂ

(84Watt/h)×24h
(1)
%DOD × Vbatt

Ah ÙČĂ ÙüćöÝč×ĂÜĒïêđêĂøĊĔę îÖćøïøøÝčóúĆÜÜćî

%DOD ÙČĂ ÙŠćóúĆÜÜćîìĊęĒïêđêĂøĊęÿćöćøëĔĀšóúĆÜÜćîĕéš
Vbatt ÙČĂ ĒøÜéĆî×ĂÜĒïêđêĂøĊę
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ÙŠćóúĆÜÜćîìĊęðŜć÷đêČĂîĂčïĆêĉđĀêčĔßšÿĎÜÿčéÙČĂ 20.79 W/h Āć×îćéÙüćöÝč×ĂÜĒïêđêĂøĊęĕéšĔĀöŠđöČęĂēĀúéöĊÖćøĔßšÜćî 24 ßĆęüēöÜéĆÜîĆĚîđúČĂÖĔßš
ĒïêđêĂøĊę×îćé 12 V 70 Ah
2.2.5 ßčéßćøŤÝĒïêđêĂøĊę
1) đÙøČęĂÜßćøŤÝðøąÝčĒïêđêĂøĊę 12 Véšü÷ĕôôŜćÖøąĒÿÿúĆï 220 V

øĎðìĊę 5: üÜÝøßćøŤÝĒïêđêĂøĊę
ÝćÖüÜÝøéĆÜøĎðìĊę 5 đðŨîüÜÝøßćøŤÝĒïêđêĂøĊęÝćÖĕôôŜćÖøąĒÿÿúĆï 220V ñŠćîĀöšĂĒðúÜđðŨî 20VĒøÜéĆîĕôôŜćìĊęĂĂÖöćÝąđðŨîĕôôŜć
ÖøąĒÿÿúĆï đöČęĂñŠćîßčéĕéēĂéïøĉéÝŤìĆĚÜÿĊęêĆü ÝąĕéšĒøÜéĆîĕôôŜćÖøąĒÿêøÜĂĂÖöć ēé÷öĊÙćðćàĉÿđêĂøŤÖøĂÜÖøąĒÿĔĀšđøĊ÷ï×ċĚî ĒøÜéĆîĕôôŜćìĊęëĎÖĒðúÜ
ĒúšüÝąÿŠÜêŠĂöć÷ĆÜĕĂàĊđøÙÖĎđúđêĂøŤĒúąìøćîàĉÿđêĂøŤ đóČęĂÙüïÙčöĒøÜéĆîĒúąÖøąĒÿĔĀšđĀöćąÿöÖŠĂîìĊęÝąðŜĂîĕðÿĎŠÖćøßćøŤÝĒïêđêĂøĊę ēé÷öĊĕéēĂé
1N5404 đðŨîêĆüÖĆĚîÖøąĒÿĕöŠĔĀšĕĀú÷šĂîÖúĆïÝćÖĒïêđêĂøĊęđ×šćÿĎŠüÜÝøßćøŤÝ ēé÷ĒøÜéĆîđĂćêŤóčêìĊęĔßšĔîÖćøßćøŤÝĒïêđêĂøĊęÝąĔßšĒøÜéĆîìĊę 15V Ēúą
ÖøąĒÿßćøŤÝ×èąĒïêđêĂøĊęĀöéðøąöćè 4 A đöČęĂìĞćÖćøßćøŤÝĒøÜéĆîĒïêđêĂøĊęÝąđóĉęö×ċĚîÖøąĒÿÝąúéúÜ đöČęĂĒøÜéĆîĒïêđêĂøĊęđóĉęö×ċĚîÝîëċÜ 13.8 V
üÜÝøÝąêĆéÖćøßćøŤÝĒïêđêĂøĊęìĆîìĊēé÷öĊĂĂôĒĂöðşđðŨîêĆüđðøĊ÷ïđìĊ÷ïĒøÜéĆî
2) đÙøČęĂÜßćøŤÝðøąÝčĒïêđêĂøĊę 12 V éšü÷óúĆÜÜćîĒÿÜĂćìĉê÷Ť
ìĞćĀîšćìĊęÙüïÙčöÖćøðøąÝčÖøąĒÿĕôôŜćúÜĔîĒïêđêĂøĊę ÝąìĞćĔĀš÷ČéĂć÷čÖćøĔßšÜćî×ĂÜĒïêđêĂøĊęĕéš àċęÜêšĂÜöĊ×îćéđìŠćÖĆïĀøČĂöćÖÖüŠć
ÖøąĒÿĕôôŜćìĊęĕĀúñŠćîÝćÖĒñÜēàúŠćđàúúŤÿĎŠĒïêđêĂøĊđę ÙøČęĂÜßćøŤÝðøąÝčĒïêđêĂøĊęìĊęđĀöćąÿöÙČĂ 12V 5AéĆÜĔîøĎðìĊę 6 ĔîÖćøĀć×îćé×ĂÜđÙøČęĂÜÙüïÙčö
ÖćøðøąÝčÖøąĒÿĕôôŜćÙüøöĊ×îćéđÖĉîÖøąĒÿĕôôŜć×ĂÜĒñÜēàúúŠćđàúúŤàċęÜÙĞćîüèĕéšÝćÖÿĎêøêćöÿöÖćøìĊę (2)

C Batt =
đöČęĂ C Batt ÙČĂ ×îćéÖøąĒÿĕôôŜć
PV ÙČĂ ÖĞćúĆÜüĆêêŤ×ĂÜĒñÜēàúŠćđàúúŤ
VBatt ÙČĂ ĒøÜéĆîĒïêđêĂøĊę
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PV
VBatt

(2)

øĎðìĊę 6:đÙøČęĂÜÜðøąÝčĒïêđêĂĂøĊęóúĆÜÜćîĒÿÿÜĂćìĉê÷Ť

3. ēÙøÜÿøøšćÜ×ĂÜðŜć÷ĕĕôÝøćÝøĒĂúĂĊéĊ

3

1

4
2

5

Āöć÷đđú× 1
Āöć÷đđú× 2
Āöć÷đđú× 3
Āöć÷đđú× 4
Āöć÷đđú× 5
Āöć÷đđú× 6

ÿŠüî××ĂÜēÙøÜ
ÝĂĒÿÿéÜñú
ĕàđøîî
ÙĊ÷ŤĒóóé
ðøąêĎêĎéšćîĀúĆÜ
úšĂ

6
øĎðìĊę7: ēÙøøÜÿøšćÜ×ĂÜðŜćć÷ĕôÝøćÝøĒĂĂúĂĊéĊ
ÝćÖøĎðìĊę 7 đðŨîîÖćøĂĂÖĒïïïēÙøÜÿøšćÜ×ĂĂÜðŜć÷ĕôÝøćÝÝøĒĂúĂĊéĊĕéšĂĂĂÖĒïï×îćéêĆüēÙøÜĔĀšöĊÙüćöÖüšćÜ 90 àö.ÙüćöÿĎÜ 1170 àö. đóČęĂĔĔĀš
ēÙøÜÿøšćÜöĊÙüćöĒ×ĘÜĒøøÜĒúąđÙúČĂę î÷÷šć÷ĕéšÿąéüÖ
4. ñúÖćøøìéúĂÜ
ÝćÖÖćøĂĂÖĒïïĒúąÿøšćÜēēÙøÜÜćî ñĎšÝĆééìĞćĕéšéĞćđîĉîîÖćøđÖĘïñúĒĒïêđêĂøĊęÝćÖĒñÜđàúúŤĒÿÜÜĂćìĉê÷Ťēé÷ĒĒñÜìĊęìĞćÖćøüĆĆéîĆĚîđðŨîĒñÜĒïï
ĂąöĂøŤôÿŦ [1] ĒúąđÖĘïñúÖćøðøąÝčĒĒïêđêĂøĊęéšü÷ĒøÜéĆîĕôôŜćÖÖøąĒÿÿúĆï 2220V ñŠćîüÜÝøÖćøðøąÝč ÝćÖîĆĚîÝċÜìĞćÖććøđÖĘïñúĔîÿŠüî×ĂÜÝĂ ĒĂĂúĂĊéĊ
×ĂÜÖćøĒÿÿéÜðŜć÷ÝøćÝøĒïïêŠćÜė éšü÷đóČęĂĒÿéÜññúÖćøöĂÜđĀĘîîĒúąđüúć×ĂĂÜÖćøĒÿéÜñúúĔĀšßĆéđÝîöćÖÖ×ċĚî
4.1.ÖćøđÖĘïñúúÖćøðøąÝčĒïêêđêĂøĊęéšü÷đàúúúŤĒÿÜĂćìĉê÷ŤĒïïĂąöĂøŤôôŦŦÿ
ÝćÖÖćøđÖĘïñúÖćøðøąÝÝčĒïêđêĂøĊęÖĆïïđàúúŤĒÿÜĂćììĉê÷ŤĒïïĂąööĂøŤôŦÿ àċęÜđàúúúŤĒÿÜĂćìĉê÷ŤìĊęĔßšöĊ×îćé 440 W ĒøÜéĆéĆîđìŠćÖĆï 62..2 V
ÖøąĒÿđìŠććÖĆï 1.14 A ēēé÷ĔßšÖćøïĆîììċÖ×šĂöĎúĔîìčÖė 5 îćìĊ ĒúúąöĊÖćøđÖĘïñúñŠćîĂčðÖøèŤ
èŤêøüÝüĆéÙüćööđ×šöĒÿÜđóČęĂĔĔĀšìøćïëċÜßŠüüÜđüúćìĊęĒÿÜĒĒééöĊ
Ùüćöđ×šöĂĂŠĂîöćÖîšĂ÷đđóĊ÷ÜĔé
ÝćÖÖćøðøąÝčĒïêđêĂøĊøĊęéšü÷đàúúŤĒÿÜÜĂćìĉê÷Ť Ĕî 1 üĆî ÝąĕéšÖøąąĒÿ 6.59A
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Á¨¨rÂ°µ· ¥r

A
V

A

Á¦ºÉ° ¦³»
ÂÁÁ°¦¸É

V

ÂÁ°¦¸É

øĎððìĊę 8: ÖćøüĆéĒĒøÜéĆîĒúąÖøąĒÿ×èąðøąÝčĒïêđêĂøĊę
4.2.ÖćøđÖĘïñúÖćøðøąÝčĒïêêđêĂøĊéę üš ÷øąïïïĕôôŜćóČĚîåććîñŠćîüÜÝøÖÖćøðøąÝčìĊęÿøšććÜ×ċĚî
ÝćÖÖćøđÖĘïïñú×ĂÜÖćøððøąÝčĒïêđêĂøĊĊęéšü÷ĕôôŜćÖøøąĒÿÿúĆï 2200V ñŠćîüÜÝøÖÖćøðøąÝčÝąìĞìĞćÖćøüĆéÙŠć×ĂĂÜĒøÜéĆî×ĂÜĒĒïêđêĂøĊęĒúą
ÖøąĒÿìĊðęðøąÝčĒïêđêĂøĊøĊę éĆÜîĊĚ
AAC
2220V

ª¦µ¦
¦³»

A
V

ÂÁ°¦¸É

øĎððìĊę 9 ÖćøðøąąÝčĒïêđêĂøĊęéšü÷øąïïĕôôŜććóČĚîåćîñŠćîüüÜÝøÖćøðøąÝÝčìÿĊę øšćÜ×ċĚî
4.3.ÖćøìéÿĂïïÖćøĒÿéÜñúú×ĂÜðŜć÷ĕôÝøøćÝøĒĂúĂĊéĊ
ÝćÖÖćøĂĂĂÖĒïïðŜć÷ĕôôÝøćÝøĒĂúĂĊééĊĊ ìćÜÙèąñĎšÝÝĆĆéìĞćĕéšìĞćÖćøĂĂÖĒïïĔĀššÿćöćøëĒÿéÜÜñúĕéš 20 øĎððĒïï ĒïŠÜĂĂÖđðŨîðŜć÷ïĆÜÙÙĆï 9
ðŜć÷ ĒúąððŜć÷đêČĂîÝĞćîîüî 11 ðŜć÷úĆĆÖþèą×ĂÜÿĆâ
ââćèðŜć÷ĕôÝøćÝøĔîĒêŠúúąøĎðĒïï ×šĂööĎúÝĞćîüîĀúĂĂéĒĂúĂĊéĊìĊęĔßßšĒúąÙŠćÖøąĒĒÿĕôôŜćìĊęĔßšÜććîĒêŠ
úąðŜć÷ éĆÜÜêćøćÜìĊę 3 ĒĒúąêćøćÜìĊę 4
êćøćÜìĊę 3 úĆÖþèą××ĂÜÿĆââćèðŜćŜ ÷ĕôÝøćÝøĒĒïïïĆÜÙĆï 9 ðŜć÷
ÝÝĞćîüîĀúĂéLLED
ÝĞćîüüîĀúĂéLED
461 ĀúĂé
406 ĀúĂéé
ÖøąĒĒÿĕôìĊĔę ßšÜćî
ÖÖøąĒÿĕôìĊĔę ßšÜćî
2.26 A
2.20 A
ÝĞćîüüîĀúĂéLED
ÝÝĞćîüîĀúĂéLLED
4009 ĀúĂé
467 ĀúĂéé
ÖøąĒĒÿĕôìĊĔę ßšÜćî
ÖÖøąĒÿĕôìĊĔę ßšÜćî
2.04 A
2.14 A
ÝĞćîüüîĀúĂéLED
ÝÝĞćîüîĀúĂéLLED
467 ĀúĂé
410 ĀúĂéé
ÖøąĒĒÿĕôìĊĔę ßšÜćî
ÖÖøąĒÿĕôìĊĔę ßšÜćî
2.14 A
2.05 A
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ÝĞćîüîĀúúĂéLED
421 ĀĀúĂé
ÖøąĒÿĕôôìĊĔę ßšÜćî
2.223A
ÝĞćîüîĀúúĂéLED
409 ĀĀúĂé
ÖøąĒÿĕôôìĊĔę ßšÜćî
2.044 A
ÝĞćîüîĀúúĂéLED
459 ĀĀúĂé
ÖøąĒÿĕôôìĊĔę ßšÜćî
2.255 A

êćøćÜìĊę 4 úĆÖþèą×ĂÜÿĆââćèðŜćć÷ĕôÝøćÝøĒïïïđêČĂî 11 ððŜć÷
ÝĞćîüîĀĀúĂéLED
ÝĞćîüîĀúĂééLED
778 ĀúĂé
560 ĀúĂé
ÖøąĒÿĕĕôìĊĔę ßšÜćî
ÖøąĒÿĕôìĊĔę ßßšÜćî
2.770 A
2.26 A
ÝĞćîüîĀĀúĂéLED
ÝĞćîüîĀúĂééLED
580 ĀúĂé
498 ĀúĂé
ÖøąĒÿĕĕôìĊĔę ßšÜćî
ÖøąĒÿĕôìĊĔę ßßšÜćî
2.226 A
2.18 A
ÝĞćîüîĀĀúĂéLED
ÝĞćîüîĀúĂééLED
692 ĀúĂé
674 ĀúĂé
ÖøąĒÿĕĕôìĊĔę ßšÜćî
ÖøąĒÿĕôìĊĔę ßßšÜćî
2.442 A
2.33 A
ÝĞćîüîĀúĂéLED
ÝĞćîîüîĀúĂéLEDD
576 ĀúĂĂé
5576 ĀúĂé
ÖøąĒÿĕôìĊĔęĔßšÜćî
ÖøąąĒÿĕôìĊĔę ßšÜćîî
1.94 A
1.94 A

ÝĞćîüüîĀúĂéLED
530 ĀúĂé
ÖøąĒĒÿĕôìĊĔę ßšÜćî
2.22 A
ÝĞćîüüîĀúĂéLED
4498 ĀúĂé
ÖøąĒĒÿĕôìĊĔę ßšÜćî
2.18 A
ÝĞćîüüîĀúĂéLED
674 ĀúĂé
ÖøąĒĒÿĕôìĊĔę ßšÜćî
2.34 A

5. ÿøčð
ÝćÖÜćîüĉÝĆ÷îĊÿĚÿćöćøëîĞćĕðĔĔßšÜćîĕéšéĊïîđÿšîìćÜÖćøÝøøćÝøĔîßŠüÜđüüúćÖúćÜÙČî đîîČęĂÜÝćÖÖĞćúĆÜÜüĆêêŤ×ĂÜĀúĂĂéĒĂúĂĊéĊĕöŠđóĊ÷ÜóĂìĊęÝąĔĀĀšĒÿÜ
ĔîßŠüÜđüúúćêĂîÖúćÜüĆî ēé÷öĊõćóððŜć÷ÿĆââćèÝÝøćÝøĀúĆÖėÝÝĞćîüî 20 ðŜćć÷ ĒïŠÜđðŨîðŜć÷đêČĂîÝĞćîüüî 11 ðŜć÷ ÝÝąĔßšÖćøñÿöÿĊÿĊ×ĂÜÖćøđðúŠÜÜĒÿÜ
×ĂÜĀúĂééĒĂúĂĊéĊøąĀüŠćÜÿĊĒéÜÖĆïÿĊđđ×Ċ÷üđóČęĂĔĀšĕéšÿĊÿšöÿŠüîðŜć÷÷ïĆÜÙĆïÝĞćîüîî 9 ðŜć÷ ÝąĔßšßšĀúĂéĒĂúĂĊééĊĊÿĊĒéÜđóĊ÷ÜÿĊđéĊ÷üđìŠćîĆĚî ééĆÜîĆĚîìćÜñĎšìĞććüĉÝĆ÷
ÝċÜóĉÝćøè
èćðŜć÷đêČĂîđîČîČęĂÜÝćÖöĊÖćøĔĔßšÖćøñÿöÿĊ××ĂÜÖćøđðúŠÜĒĒÿÜ×ĂÜĀúĂééĒĂúĂĊéĊöćóĉÝÝćøèć đóøćąąüŠćĔßšÙŠćÖøąĒĒÿĕôôŜćĔîÖćøÝŠć÷ĔĀšÖĆïÖććø×Ćï
ĀúĂéĒĂúúĂĊéĊÿĎÜÖüŠćÖćøøđðúŠÜĒÿÜđóĊ÷÷ÜÿĊđéĊ÷ü đóøććąÞąîĆĚîðŜć÷ìĊìĊęöĊÖćøĔßšóúĆÜÜÜćîÿĎÜÿčéÙČĂ ðŜć÷ĂčïĆêĉđĀêčêč×ŠćÜĀîšć öĊÙŠćć×ĂÜÖøąĒÿĕôôôŜćìĊęĔßšÜćî 2.70
A ÿŠüîðŜć÷ìĊęĔßšóúĆÜÜćîîêęĞćÿčéÙČĂ ðŜć÷÷đêČĂîĒîüìććÜéšćîàšć÷ĒúúąðŜćîđêČĂîĒîîüìćÜéšćî×üüć öĊÙŠćÖøąĒÿÿìĊęĔßšÜćî 1.994 A ìĆĚÜîĊĚ÷ĆÜÿćöćøëìĊęÝąìĞććÖćø
đßČęĂöêŠĂÖĆĆïĒñÜđàúúŤĒÿÿÜĂćìĉê÷ŤĕéšĔîîóČĚîìĊęĕÖúÝćÖÖĒĀúŠÜÝŠć÷ĒøÜÜéĆîĕôôŜćđóČĂęĂöćĔßšĔîÖćøßßćøŤÝðøąÝčĔĀšÖÖĆĆïĒïêđêĂøĊęÝćÖÖćøðøąÝčĒĒïêđêĂøĊęéšü÷đđàúúŤ
ĒÿÜĂćìĉêê÷Ť Ĕî 1 üĆî ÝÝąĕéšÖøąĒÿ 66.59AÿćöćøëëîĞćöćÙĞćîüè
èĀćđüúćĔîÖććøĔßšÜćî×ĂÜðŜðŜć÷ÝøćÝøĒïïêŠćÜėĕéš àċęÜðŜć÷ìĊęöĊÖćøĔßšßšóúĆÜÜćîöćÖÖìĊęÿčé
ÙČĂ ðŜć÷đêČêČĂîĂčïĆêĉđĀêč××ššćÜĀîšć ÿćöććøëĔßšÜćîĕéšððøąöćè 2 ßĆęüüēöÜ ÿŠüîðŜć÷÷ìĊęöĊÖćøĔßšóúĆĆÜÜćîîšĂ÷ìĊęÿčééÙČĂðŜć÷đêČĂîîĒîüìćÜàšć÷ ÿćöćøëĔßšÜććîĕéš
ðøąöćî 3 ßĆęüēöÜ éĆÜîĆĚîĔîÖćøßćøŤÝÝĒïêđêĂøĊęéšü÷đàúúŤĒÿÜĂććìĉê÷ŤĔî 1 üĆî ÿćöćøëĔßšÜćîðŜć÷ÝøćÝøøĔîĒêŠúąðŜć÷ĕĕéšðøąöćè 2 – 3 ßĆęüēöÜììĞćĔĀš
ÿćöćøëúééÖćøĔßšĕôôŜćÝćÖÖćøĕôôŜććĕéš àċęÜÝąßŠü÷úéÖćøÿĉĚîđðúČúČĂÜóúĆÜÜćîĕéšéšĂĊÖìćÜĀîċęÜ
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×šĂöĎúìĊęĕéšöćìĞćÖćøÙĞćîüèĀćÖĞćúĆÜĕôôŜć ĂĆêøćÙŠćĕô×ĂÜđÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćýêćößĆęüēöÜ×ĂÜÖćøĔßšÜćî đðøĊ÷ïđìĊ÷ïÖćøðøąĀ÷ĆéóúĆÜÜćî ĒúąĂĆêøćÙČî
ìčî ×ĂÜÖćøđðúĊę÷ îđÙøČę ĂÜðøĆ ï ĂćÖćýĔĀöŠ (÷Ċę Āš Ă đĂ Ēúą ÷Ċę ĀšĂ ïĊ ) ÖĆ ï đÙøČę Ă ÜðøĆ ï ĂćÖćýđÖŠ ć ÝćÖîĆĚ î öćìĞ ć Öćøüĉ đ ÙøćąĀŤÙ üćöÙčš ö ÙŠć ìćÜéš ć î
đýøþåýćÿêøŤ×ĂÜÖćøđðúĊę÷îđÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćýĔĀöŠ ÖćøüĉđÙøćąĀŤóïüŠćđÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćýđÙøČęĂÜĔĀöŠ ÷ĊęĀšĂ đĂ öĊÝĞćîüîđÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćýìĊęÙüøđðúĊę÷î
184 đÙøČęĂÜ ĒúąöĊĂĆêøćÖćøðøąĀ÷ĆéĕôĂ÷ĎŠìĊęðøąöćè 157.84 ÖĉēúüĆêêŤ êŠĂ ðŘ ÷ĊęĀšĂ ïĊ öĊÝĞćîüîđÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćýìĊęÙüøđðúĊę÷î 183 đÙøČęĂÜ ĒúąöĊ
ĂĆêøćÖćøðøąĀ÷ĆéĕôöćÖÖüŠć ÷ĊęĀšĂ A ðøąöćè 22.74 ÖĉēúüĆêêŤ êŠĂ ðŘ ìĆĚÜÿĂÜ÷ĊęĀšĂ öĊøą÷ąđüúćÙČîìčîĂ÷ĎŠìĊðøąöćè 2.4 ðŘ àċęÜ×šĂöĎúìĊęĕéšÝąĔßšđðŨî
ðøąē÷ßîŤÿĞćĀøĆïÖćøĂîčøĆÖþŤóúĆÜÜćîêŠĂĕðĕéš
ÙĞćÿĞćÙĆâ : ÙüćöÙčšöÙŠćìćÜđýøþåýćÿêøŤ ÖćøðøąĀ÷ĆéóúĆÜÜćî
1.ÙüćöÿĞćÙĆâ
ðŦÝÝčïĆîđÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćýìĊęöĊĂ÷ĎŠõć÷Ĕî ýĎî÷ŤÖúćÜ öìø.ĂĊÿćî ÝĞćîüîöćÖ ĔßšÜćîđÖĉî 10 ðŘ ìĞćĔĀšðøąÿĉìíĉõćóúéúÜ Ĕî×èąìĊęÖćøĔßšóúĆÜÜćî
ĕôôŜćöćÖ×ċĚî àċęÜöĊñúìĞćĔĀšÙŠćĕôđóĉęööćÖ×ċĚî ìĞćĔĀšìćÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷êšĂÜÿĎâđÿĊ÷ÜïðøąöćèÙŠćĔßšÝŠć÷ĔîÿŠüîîĊĚđóĉęö×ċĚî đóČęĂĔĀšĕéš×šĂöĎúéšćîóúĆÜÜćîìĊęÿĎâđÿĊ÷
ÝćÖÖćøĔßšđÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćý ÙèąñĎšüĉÝĆ÷ ÝċÜüĉđÙøćąĀŤëċÜÙüćöÙčšöÙŠć×ĂÜÖćøđðúĊę÷îđÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćý ìĊęöĊĂć÷čđÖĉî 10 ðŘ ēé÷đðøĊ÷ïđìĊ÷ïëċÜĂĆêøćÖćøĔßš
óúĆÜÜćî×ĂÜđÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćýđÖŠć ĒúąĔĀöŠìĊęÝąêĉéêĆĚÜ üĉđÙøćąĀŤêšîìčîÖćøúÜìčîêĉéêĆĚÜ ĒúąÙŠćéĎĒúøĆÖþćøąïï øüöëċÜÝčéÙčšöìčî øą÷ąÙČîìčî ĒúąüĉđÙøćąĀŤ
ëċÜñúðøąē÷ßîŤ×ĂÜēÙøÜÖćø ìĆĚÜéšćîÖćøðøąĀ÷ĆéóúĆÜÜćîĕôôŜć ēé÷îĞćđĂćêšîìčî Ēúąñúðøąē÷ßîŤéĆÜÖúŠćü öćüĉđÙøćąĀŤìćÜđýøþåýćÿêøŤĒúąđÿîĂêŠĂ
öĀćüĉì÷ćúĆ÷đóČęĂĔĀšđÖĉéðøąē÷ßîŤĔîÖćøðøąĀ÷ĆéóúĆÜÜćîĕôôŜć×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷êŠĂĕð
2. ìùþãĊóČĚîåćîìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜ
2.1 ÙĞćîĞć
ðøąđìýĕì÷ìĊęêĆĚÜĂ÷ĎŠĔîđ×êàċęÜöĊõĎöĉĂćÖćýĒïïøšĂîßČĚî õć÷ĔîĂćÙćøÝĞćđðŨîêšĂÜöĊÖćøðøĆïĂćÖćý đóČęĂĔĀšïčÙúćÖøÿćöćøëìĞćÜćîĕéšĂ÷ŠćÜöĊ
ðøąÿĉ ì íĉ õ ćó đðŨ î ìĊę ì øćïÖĆ î éĊ üŠ ć øąïïðøĆ ï ĂćÖćýēé÷ÖćøìĞ ć Ùüćöđ÷Ę î öĊ Ö ćøĔßš ó úĆ Ü ÜćîĒúąÙŠ ć Ĕßš ÝŠ ć ÷éš ć îóúĆ Ü ÜćîìĊę ÿĎ Ü øąïïðøĆ ï ĂćÖćý
ðøąÖĂïéšü÷ ĂčðÖøèŤÝĞćîüîöćÖ àċęÜÿćöćøëðøĆïðøčÜđóČęĂĔĀšöĊðøąÿĉìíĉõćóÿĎÜ×ċĚî ÝąßŠü÷ĔĀšðøąĀ÷ĆéóúĆÜÜćîĒúąúéÙŠćĔßšÝŠć÷úÜ ĒúąÖćøĔßšÜćî
øąïïðøĆïĂćÖćýĂ÷ŠćÜöĊðøąÿĉìíĉõćó đðŨîĂĊÖĒîüìćÜĀîċęÜìĊęÿćöćøëúéÖćøĔßšóúĆÜÜćîúÜĕéš
2.2 ßîĉé×ĂÜđÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćý
ÖćøĒïŠÜðøąđõì×ĂÜđÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćý ĕéšĒÖŠ ÖćøĒïŠÜêćöĔßšÜćî Öćøøąïć÷ÙüćöøšĂî×ĂÜÙĂîđéĘîàĉęÜ êćößîĉé×ĂÜÙĂöđóøÿđàĂøŤ Ēúą
êćö×îćé àċęÜđðŨîìĊęîĉ÷ööćÖìĊęÿčé [2]
1. đÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćý×îćéđúĘÖđðŨîđÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćøìĊęĔßšĂ÷ĎŠêćöïšćîđøČĂî ĒúąÿĞćîĆÖÜćî×îćéđúĘÖ đÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćý×îćéđúĘÖöĆÖđðŨî
đÙøČęĂÜđéĊę÷ü đøĊ÷ÖüŠć Unitary ÿćöćøëðøĆïĂćÖćýĕéšēé÷ĕöŠêšĂÜêŠĂóŠüÜĂčðÖøèŤĂČęî
2. đÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćýĒïïĀîšćêŠćÜ (Window) đÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćýĒïïĀîšćêŠćÜÝąøüöĂčðÖøèŤìĆĚÜ 4 Ă÷ŠćÜ ĔîêĆüđÙøČęĂÜđéĊ÷üÖĆî êĉéêĆĚÜēé÷
ĔĀšéšćîĀîċęÜĂ÷ĎŠĔîĀšĂÜÿŠüîĂĊÖéšćîĂ÷ĎŠõć÷îĂÖ ìĞćĀîšćìĊęøąïć÷ÙüćöøšĂî éĆÜîĆĚîÖćøêĉéêĆĚÜÝċÜêšĂÜêĉéêĆĚÜïøĉđüèßŠĂÜĀîšćêŠćÜĀøČĂđÝćąßŠĂÜìĊęñîĆÜéšćîìĊę
Ē×ĘÜĒøÜĔîÖøèĊ ìĊęđðŨîïšćîĕöšÖĘĂćÝöĊđÿĊ÷ÜéĆÜ×šĂéĊ×ĂÜđÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćýðøąđõìîĊĚÙČĂðøąĀ÷ĆéđîČĚĂìĊęĕöŠÝĞćđðŨîêšĂÜöĊìĊęÿĞćĀøĆïêĆĚÜÙĂîđéĘîàĉęÜ÷Ďîĉê Ēúą
ÙüćöÿćöćøëĔîÖćøìĞćÙüćöđ÷Ęî×ĂÜđÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćýßîĉéîĊĚÝąÿĎÜÖüŠćĒïïĂČęîė đóøćąìčÖĂ÷ŠćÜðøąÖĂïđÿøĘÝÝćÖēøÜÜćîĕöŠ×ċĚîÖĆïÖćøêĉéêĆĚÜéĆÜîĆĚî
ÖćøÿĎâđÿĊ÷ ðøąÿĉìíĉõćóĔîÖćø ìĞćÙüćöđ÷ĘîÝċÜöĊîšĂ÷öćÖ
3. đÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćýĒïïĒ÷ÖÿŠüî (Spilt Type) đÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćýĒïïĒ÷ÖÿŠüîÝąĒ÷ÖđðŨî 2 ÿŠüîÙČĂÿŠüîìĞćÙüćöđ÷ĘîìĊęđøĊ÷ÖüŠćĒôîÙĂ÷úŤ÷Ď
îĉê (Fan Coil Unit) ÝąđðŨîÿŠüîìĊęĂ÷ĎŠõć÷ĔîĀšĂÜ àċęÜõć÷ĔîðøąÖĂïéšü÷ ĂĊüćóĂđøđêĂøŤ (Evaporator Coil) ĒúąĂčðÖøèŤúéÙüćöéĆî (ïćÜøčŠîÝąêĉéêĆĚÜĕüšĔî
ÙĂîđéĘîàĉęÜ) ĂĊÖÿŠüîĀîċęÜÙČĂÙĂîđéĘîàĉęÜ÷Ďîĉê (Condensing Unit) ÝąêĆĚÜĂ÷ĎŠõć÷îĂÖðøąÖĂïéšü÷ÙĂîđéĘîđàĂøŤÙĂ÷úŤ (Condensor Coil) Ēúą
ÙĂöđóøÿđàĂøŤ (Compressor) ìĆĚÜÿĂÜÿŠüîîĊĚÝąêŠĂëċÜÖĆîēé÷øąïïìŠĂîĚĞć÷ć đÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćýĒïïĒ÷ÖÿŠüîöĊ×šĂéĊÙČĂÿŠüîìĊęðøĆïĂćÖćýÝąđÜĊ÷ï
đÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćýĒïïĒ÷ÖÿŠüîÿćöćøëĒïŠÜðøąđõìêćöúĆÖþèąÖćøêĉéêĆĚÜĒôîÙĂ÷úŤ÷ĎîĉêĕéšéĆÜîĊĚ
- ĒïïêĆĚÜóČĚîÝčéđéŠî×ĂÜÖćøêĉéêĆĚÜúĆÖþèąîĊĚÙČĂ ÿąéüÖêŠĂÖćøïĞćøčÜøĆÖþćĒúąàŠĂöĒàöĒêŠòčśîúąĂĂÜĔîĀšĂÜĂćÝđ×šćđÙøČęĂÜĕéšÜŠć÷đðŨî ñúĔĀš
êšĂÜìĞćÙüćöÿąĂćéĕÿšÖøĂÜïŠĂ÷ėĒúą÷ĆÜđÿĊ÷óČĚîìĊęĔßšÿĂ÷ĕðÿŠüîĀîċęÜéšü÷
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- ĒïïêĉéññîĆÜêęĞćúĆÖþèąąîĊĚÙúšć÷ÖĆïĒïïïĒøÖĒêŠêŠćÜÜÖĆîêøÜìĊęòčśîúúąĂĂÜÝąđ×šćđÙÙøČęĂÜîšĂ÷ÖüŠć
- ĒïïêĉéññîĆÜÝąðøąĀ÷Ć÷ĆéđîČĚĂìĊęéĎĒúøĆĆÖþćÜŠć÷ ĒêŠÝÝą÷ćÖÖüŠćĒïïêĆĚÜóČĚîÖćøêĉéêĆĚÜÿŠüîĔĀâŠ ÝĞćÖĆéÖĆïÿëććîìĊęàċęÜêšĂÜđðŨîñîĆÜìĊęêĉéÖĆïïéšćî
îĂÖĒúąÙÙĂîđéĘîàĉęÜ÷Ďîĉê Ă÷ĎŠĔÖúšėÖĆïïĒôîÙĂ÷úŤ÷Ďîîĉĉê
- ĒïïĒ×üüîĔêšđóéćîðøąĀ÷ĆéđîČĚĂìĊęööćÖìĊęÿčé øą÷÷ąúöđðśćĕÖúÖÖüŠć òčśîúąĂĂĂÜđ×šćđÙøČęĂÜ÷ćÖ ĒúąÖćøøøąïć÷úöéĊĒêêŠÖćøïĞćøčÜøĆÖþþćĕöŠ
ÿąéüÖîĆÖ
âŠđßŠî
4. đÙøČęĂÜÜðøĆïĂćÖćý××îćéĔĀâŠđÙøČøČęĂÜðøĆïĂćÖććý×îćéĔĀâŠđđðŨîđÙøČęĂÜðøĆĆïĂćÖćýìĊęĔßšÖÖĆîĔîĂčêÿćĀÖÖøøöĒúąĂćÙÙćø×îćéĔĀâ
ēøÜÜćî ēøøÜĒøö ĀšćÜÿÿøøóÿĉîÙšć ēøøÜó÷ćïćú đðŨðŨîêšîđÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćýðøąąđõìîĊĚöĆÖðøąąÖĂïéšü÷üÜÝÝøìĞćÙüćöđ÷Ęî 2 ÿŠüî ÝċÜêšĂÜöĊĂčðÖøèŤööćêŠĂ
óŠüÜđóČęĂĔĀĀšøąïïÿöïĎøè
èŤ đÙøČęĂÜðøĆïĂĂćÖćýĒïïîĊĚÝąöĊøćÙćĒóÜÜĒêŠðøąÿĉìíĉõõćóÿĎÜ
22.3 ÖćøÙĞćîüè
èĀć×îćé×ĂĂÜđÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćý (BTUU)
BTU (Brittish Thermaal Unit) ÙČĂ ĀîŠü÷ìĊęĔßšüĆéðøĉöćèÙüćööøšĂîĀîŠü÷ĀîċîċęÜ ÿćöćøëđìĊìĊ÷ïĕéšÖĆïĀîŠüü÷ÝĎú ĀøČĂĒÙúúĂøĊĔîøąïïÿÿćÖú
ēé÷ìĊęÙüćöøšĂî 1 Btu ÙČĂðøĉöćè
èÙüćöøšĂîìĊìĊęìĞćĔĀšîĚĞć 1 ðĂîéŤ öĊĂčèĀĀõĎöĉđóĉęö×ċĚî/úúéúÜ 1 ŏF đÙÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćýîĆĚîÝąüĆéÖĞćúĆÜÙüćöđ÷ĘîîĀøČĂ
ÙüćöÿćöćøëĔîÖćøéċÜÙüćöøšĂî ĂĂĂÖÝćÖĀšĂÜðøĆøĆïĂćÖćýĔîĀĀîŠü÷ïĊìĊ÷Ď (Bttu) đßŠî đÙøČęĂĂÜðøĆïĂćÖćý×îćé 14,0000 ïĊìĊ÷ĎêŠĂßĆęüēēöÜ Āöć÷ÙüććöüŠć
đÙøČęĂÜðøĆïïĂćÖćýÿćöćøëĔîÖćøéċÜÙüćöøšĂîĂĂÖÝÝćÖĀšĂÜ 14,0000 ïĊìĊ÷Ďõć÷ĔĔîđüúć 1 ßĆęüēēöÜ
èĀć×îćéđÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćýý ×šĂöĎúìĊęêšĂÜìøćïđÖĊę÷üÖĆïïĀšĂÜìĊêę šĂÜÖććøðøĆïĂćÖćýÙČÙČĂ
ÖćøÙĞćîüè
1. ĀšĂÜìĊęêĂšĂÜÖćøðøĆïĂććÖćýĂ÷ĎŠßĆĚîĕĀîî×ĂÜĂćÙćø
22. êĞćĒĀîŠÜ×ĂĂÜĀšĂÜêĆĚÜĂ÷ĎŠìýĉýĔé
3. ßŠüÜđüúććìĊęÝąĔßšđÙøČęĂÜÜðøĆïĂćÖćý
44. đóéćîĕéšøïĆïÙüćöøšĂîēé÷êøÜĀøČĂĕöŠ
5. ÝĞćîüîÙÙîìĊęĂ÷ĎĔŠ îĀšĂÜÜðøĆïĂćÖćý
66. éüÜĕô ĒúąąĂčðÖøèŤĕôôŜććìĊęĔßšĔîĀšĂÜ
7. öĊóĆéúöéĎéĂćÖćýđóČĂęĂÖćøøąïć÷ĂććÖćýĀøČĂĕöŠ
88. ×îćéóČĚîìĊęĀĀšĂÜìĊęêšĂÜÖćøøðøĆïĂćÖćý
êĆüĂ÷ŠćÜ ÖćøÙĞćîüèĀć×îćéđÙøČęĂÜððøĆïĂćÖćý ĔĀĀšÙĞćîüèĀć×îćéđÙøČęĂÜðøĆøĆïĂćÖćýìĊęÝąąĔßšêĉéêĆĚÜÿĞćĀøøĆïĀšĂÜìĞćÜćîîêćöĒðúî ××îćé
ÖüšćÜ 4 đđöêø ÷ćü 5 đöêø đóéćîîÿĎÜ 3 đöêø đðŨîĀšĂÜìĊęĂ÷ĎŠĔîßĆĚîÖúćÜ×ĂĂÜĂćÙćø ĒúąąêĆĚÜĂ÷ĎŠìćÜìĉýýĔêš×ĂÜêĆüĂćÙÙćø ÿõćóÖććøĔßšÜćî-ĔßšÜććîìĆĚÜ
ÖúćÜüĆîĒúąÖúćÜÙČî ÝĞćîüîÙîìĊęĂ÷ĎŠĔîĀšĂÜ 3 Ùîî öĊéüÜĕôõć÷÷ĔîĀšĂÜðøąööćè 80 üĆêêŤ đðŨîĀšĂÜìĊęĕöŠööĊóĆéúöéĎéĂććÖćý ĒúąĂčè
èĀõĎöĉõć÷îĂÖÖĀšĂÜ
ðøĆïĂćÖćýđðŨî 35 ŏC ( 95 ŏF )

øøĎðìĊę 1 ĒðúîîĀšĂÜìĊęÝąĀć×îćéđÙøČęĂÜðøĆøĆïĂćÖćý
üĉííĊĊìĞć ĔîÖćøÙĞććîüèĔßš×šĂöĎúúìĊęĕéšøĆï ĔßšĒïïïôĂøŤöÖćøÙÙĞćîüèĀć×îććéđÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćý éĆÜîĊĚ
1.óČĚîìĊęĀšĂÜĒúąðøĉöćèÙüććöøšĂî ÙĞćîüèĀćÙŠćðøĉöććèÙüćöøšĂîìĊęñŠćîđ×šćöć êćö×îćé×ĂĂÜóČĚîìĊęĀšĂÜđîČîČęĂÜÝćÖĂčèĀõĎöĉ ×ĂÜĂćÖÖćýìĊę
ĒêÖêŠćÜøąąĀüŠćÜĔîĀšĂÜðøĆïĂćÖćýÖĆïïĂćÖćýõć÷îîĂÖĀšĂÜ
= ÙüćöÖüšćÜ x Ùüćö÷ćü = 4x5
óČĚîìĊęĀšĂÜ
= 20 êøø.ö.
o
èĀõĎöĉ 35 C)
= 640 BBtu/h
ðøĉöćèÙüćöøšĂî = óČĚîìĊęĀšĂÜ x ĒôÖđêĂøŤ
= 20x32 (32 ÙČĂĒôÖđđêĂøŤìĊęßŠüÜĂčè
2.ðøĉöćêøĀšĂÜ ÙĞćîüèĀćÙŠććðøĉöćèÙüćööøšĂî ìĊęđÖĉéÝććÖÖćøëŠć÷đìĂĂćÖćýõć÷ĔîîĀšĂÜ
= 1,200 Btu/h
ðøĉöćèÙüćöøšĂî = ðøĉöćêøĀšĂÜ x ĒôÖđêĂøŤ (ĔßšÙŠć 20 đðŨîÙŠćĒôÖđêĂøøŤ) = (4x5x3)x20
3.ĀîšćêŠćÜìĊęĒéééÿŠĂÜ (đúČĂÖđđÞóćąéšćîìĊęĕééšøĆïÙüćöøšĂîîÿĎÜÿčéđóĊ÷ÜéšććîđéĊ÷ü) ÝćÖêêĆüĂ÷ŠćÜêćöĒĒðúî öĊĀîšćêŠćÜĂ÷ĎŠÿĂÜéšćîîÙČĂìĉýĔêšÖĆïìĉý
êąüĆîêÖĒĒúąđîČęĂÜÝćÖìĉìĉýêąüĆîêÖĕéšéšøĆïÙüćöøšĂîÿÿĎÜÖüŠćÝċÜÙĉéÝćÖéšćîìĉýêąüüĆîêÖ
ðøĉöćèÙüćöøšĂî = óČĚîìĊęĀîšćêŠćÜ x ĒôÖđêĂøŤøŤ (ĔßšÙŠć1,2000 đðŨîÙŠćĒôÖđêĂøŤ) = (1.1xx1.1x2)x1,2000 = 2,904 Btu/h
4.ĀîšćêŠćÜìčÖïïćîìĊęđĀúČĂ (ĕööŠøüöĔî×šĂ 3))
ðøĉöćèÙüćöøšĂî = óČĚîìĊęĀîšćêŠćÜ x ĒôÖđêĂøŤøŤ (ĔßšÙŠć 160 đðŨîÙŠćĒôÖđêêĂøŤ) = (1.8xx1.1)x160
= 317 BBtu/h
5.ñîĆÜõć÷îĂÖÖĀšĂÜéšćîìĊęĒéééÿŠĂÜ (ìĉýêąąüĆîêÖ) đðŨîÖćøÙĞćîüèĀćÙŠćðøĉöćèÙüćöøšĂî àċęÜëŠć÷đìñŠćîñîĆÜĀšĂÜéšćîìĊęëĎÖĒĒééÿŠĂÜ
ðøĉöćèÙüćöøšĂî = óČĚîìĊęñîĆÜõć÷îĂÖ x ĒôÖÖđêĂøŤ (ĔßšÙŠć 1144 đðŨîÙŠćĒôôÖđêĂøŤ) = [(3x5)+(1.1xx1.1x2)]x144
=11,812 Btu/h
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6.ñîĆÜõć÷îĂÖìĆĚÜĀöé (ĕöŠøüö×šĂ 5)
ðøĉöćèÙüćöøšĂî = óČĚîìĊęñîĆÜ x ĒôÖđêĂøŤ (ĔßšÙŠć 100 đðŨîÙŠćĒôÖđêĂøŤ)
= 10.02x100
= 1,002 Btu/h
7.ñîĆÜéšćîĔîêĉéÖĆïĀšĂÜìĊęĕöŠĕéšðøĆïĂćÖćý
ðøĉöćèÙüćöøšĂî = óČĚîìĊęñîĆÜéšćîĔî x ĒôÖđêĂøŤ (ĔßšÙŠć 44 đðŨîÙŠćĒôÖđêĂøŤ) = [(3x5)+(3x4)]x44 = 1,188 Btu/h
8.òŜćđóéćîĀøČĂĀúĆÜÙć
ðøĉöćèÙüćöøšĂî = óČĚîìĊęòŜćđóéćî x ĒôÖđêĂøŤ (ĔßšÙćŠ 32 đðŨîÙŠćĒôÖđêĂøŤ) = (5 x 4) x 32
= 640 Btu/h
9.ÝĞćîüîÙîìĊęĂ÷ĎŠĔîĀšĂÜ 3 Ùî
ðøĉöćèÙüćöøšĂî = ÝĞćîüîñĎšĂćýĆ÷ x ĒôÖđêĂøŤ (ĔßšÙćŠ 600 đðŨîÙŠćĒôÖđêĂøŤ) = 3 x 600
= 1,800 Btu/h
10.éüÜĕôĒúąđÙøČĂę ÜĔßšĕôôŜć (ÙĞćîüèĀćðøĉöćèÙüćöøšĂîĔîđüúćÖúćÜüĆî ÙüćöøšĂîÝćÖéüÜĕôÝċÜĕöŠö)Ċ
11. ðøĉöćèÙüćöøšĂîìĆĚÜĀöéøüö (ÝćÖ×šĂ 1 ëċÜ ×šĂ 9) = 640 +1,200 + 2,904 + 317 +1,812 +1,002 +1,188 + 640 1,800
= 11,503 Btu/h
ĔîìćÜðäĉïĆêĉĔĀšđúČĂÖđÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćýìĊęöĊ×îćéĔĀâŠÖüŠćìĊęÙĞćîüèĕéšđúĘÖîšĂ÷ ÝćÖêĆüĂ÷ŠćÜîĊĚÙüøêĉéêĆĚÜđÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćý×îćé 12,000
Btu/h
2.4 ÖćøÙĞćîüèĀćðøąÿĉìíĉõćóđÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćý ĀøČĂÙŠć EER
EER ĀøČĂÙŠć Energy Effective Ratio đðŨîÙŠćïŠÜïĂÖĂĆêøćÿŠüî×ĂÜđÙøČĂę ÜðøĆïĂćÖćý đðŨîÙŠćìĊęđðŨîÙŠćĀúĆÖìĊęĔßšüĆéðøąÿĉìíĉõćóÖćøĔßš
óúĆÜÜćî ÖĆï ÙŠćĕôēé÷ÿøčðĒúšü ÙŠć EER îĆĚîÙČĂÙŠćĂĆêøćÿŠüî×ĂÜÙüćöđ÷ĘîìĊęđÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćýìĞćĕéšÝøĉÜ Āćøéšü÷ ÖĞćúĆÜĕôôŜćìĊęđÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćýĔßš
ēé÷öĊÿöÖćøéĆÜîĊĚ EER = [(Btu/hr) / (Watt)]
àċęÜÙŠć EER đðŨîđÖèæŤ ĔîÖćøêĆéÿĉîÞúćÖóúĆÜÜćîĂĊÖéšü÷
2.5 ÖćøüĉđÙøćąĀŤñúðøąē÷ßîŤêŠĂđÜĉîúÜìčî
ēÙøÜÖćø×ĂÜõćÙđĂÖßî ĒúąēÙøÜÖćø×ĂÜõćÙøĆåöĊÙüćöĒêÖêŠćÜÖĆîĀúć÷ðøąÖćø éĆÜîĆĚîĔîÖćøüĉđÙøćąĀŤđóČęĂìĊęÝąêĆéÿĉîĔÝÝċÜĒêÖêŠćÜÖĆî
àċęÜĔîÖćøüĉđÙøćąĀŤēÙøÜÖćø×ĂÜõćÙøĆåïćúĒêÖêŠćÜÖĆîĂĂÖĕð đóøćąüŠćēÙøÜÖćøÿŠüîöćÖĕöŠĕéšöĊøć÷ĕéšĀøČĂøć÷øĆïöĊĒêŠøć÷ÝŠć÷đìŠćîĆĚî đßŠî úÜìčîÿøšćÜ
ÿąóćîĔĀšøë×šćö ÝąêšĂÜúÜìčîÿøšćÜĔî×ĆĚîêšîĒúąêšĂÜđÿĊ÷ÙŠćïĞćøčÜøĆÖþćĂĊÖ øą÷ąđüúć×ĂÜēÙøÜÖćøĀøČĂĂć÷č×ĂÜēÙøÜÖćøÝą÷ćüîćîÖüŠć×ĂÜđĂÖßî
ðøąÖĂïÖĆïđÜČęĂîĕ× öĊÖãøąđïĊ÷ïĔîÖćøúÜìčîöćÖÖüŠć ēÙøÜÖćøïćÜēÙøÜÖćøĒïŠÜÖćøúÜìčîđðŨîĀúć÷ßŠüÜ ĔîÖćøüĉđÙøćąĀŤđóČęĂêĆéÿĉîĔÝÝċÜ÷ćÖÖüŠć×ĂÜ
đĂÖßî Ă÷ŠćÜĕøÖĘêćöēÙøÜÖćø×ĂÜøĆåïćúëċÜĒöšüŠćÝąĕöŠöĊñúÖĞćĕø (Non-Profit) ĒêŠÖĘ÷ĆÜđðŨîðøąē÷ßîŤêŠĂÿćíćøèąßîĔĀšĕéšĔßšÖĆî àċęÜðøąē÷ßîŤéĆÜÖúŠćü
ÿćöćøëüĆéđðøĊ÷ïđìĊ÷ïéšü÷ĂĆêøćÿŠüî×ĂÜñúðøąē÷ßîŤêŠĂđÜĉîúÜìčî (benefit – cost ratio; B/C) ēé÷ÝąêšĂÜó÷ć÷ćöĒðúÜñúðøąē÷ßîŤìĊęĕéšøĆï
ĂĂÖöćđðŨîöĎúÙŠć×ĂÜđÜĉî ÿŠüîđÜĉîìĊęĔßšúÜìčîøĎšĒîŠîĂîĂ÷ĎŠĒúšüĂĆêøćÿŠüî×ĂÜñúðøąē÷ßîŤêŠĂđÜĉîúÜìčîöĊúĆÖþèąéĆÜÿöÖćøìĊę 1 [2]
ĂĆêøćÿŠüî×ĂÜñúðøąē÷ßîŤêŠĂđÜĉîúÜìčî (B/C) = ñúðøąē÷ßîŤ
(1)
đÜĉîúÜìčî
ĂĆêøćÿŠüî > 1 ĒÿéÜüŠć ÙüøêĆéÿĉîĔÝđúČĂÖēÙøÜÖćøîĆĚî ĒêŠëšćĂĆêøćÿŠüî < 1 ĒÿéÜüŠćēÙøÜÖćøîĆĚîĕöŠîŠćÿîĔÝúÜìčî ĒêŠĂĆêøćÿŠüî = 1 ĒÿéÜüŠć
ēÙøÜÖćøîĆĚîÙčšöìčî ĔîìćÜðäĉïĆêĉÝøĉÜ ñĎšúÜìčîÝąöĊ B/C ìĊęêęĞćÿčé×ĂÜĒêŠúąÙî
ÖćøüĉđÙøćąĀŤĂĆêøćÿŠüî×ĂÜñúðøąē÷ßîŤêŠĂđÜĉîúÜìčîîĆĚî öĎúÙŠć×ĂÜđÜĉîÝąĂ÷ĎŠĔîßŠüÜđüúćĔîÖćøúÜìčîĒêÖêŠćÜÖĆî ñĎšüĉđÙøćąĀŤÝąêšĂÜĒðúÜ
öĎúÙŠćđÜĉîìĊęĂ÷ĎŠêćößŠüÜđüúćêŠćÜė öćĂ÷ĎŠìĊęÝčéđéĊ÷üÖĆî ĂćÝÝąĒðúÜđðŨîöĎúöĎúÙŠć ðŦÝÝčïĆîöĎúÙŠćøć÷ðŘ ĀøČĂöĎúÙŠćĂîćÙêÖĘĕéš éĆÜîĆĚîÿöÖćøìĊę 1 ÝċÜ
éĆéĒðúÜĔĀšđĀöćąÿöĕéšéĆÜÿöÖćøìĊę 2
ĂĆêøćÿŠüî×ĂÜñúðøąē÷ßîŤêŠĂđÜĉîúÜìčî (B/C) = ñúðøąē÷ßîŤđìĊ÷ïđìŠć
(2)
đÜĉîúÜìčîđìĊ÷ïđìŠć
2.6 ÖćøÙĞćîüèĂĆêøćÿŠüîñúðøąē÷ßîŤêŠĂđÜĉîúÜìčîēÙøÜÖćøđéĊę÷ü
ÖćøìĞćíčøÖĉÝĀćÖđðŨîēÙøÜÖćøđéĊę÷ü ÝąöĊñúðøąē÷ßîŤìĊęĕéšøĆïÖĆïđÜĉîúÜìčî×ĆĚîêšî ĒúąÙŠćéĞćđîĉîÖćøđðŨîÿŠüîĔĀâŠĒêŠĔîïćÜÙøĆĚÜÖćøìĊęđðŨî
ÿćíćøèĎðēõÙ ñúðøąē÷ßîŤìĊęÿĎâđÿĊ÷ĕð đßŠî ÖćøÿøšćÜđ×ČęĂî ìĞćĔĀšÿĎâđÿĊ÷ðśćĕöšìĊęöĊĂ÷ĎŠđéĉö đðŨîêšî ÝċÜðøą÷čÖêŤÿĎêøĕéšđðŨîÿöÖćø 3
ĂĆêøćÿŠüî×ĂÜñúðøąē÷ßîŤêŠĂđÜĉîúÜìčî B/C = ĕéšðøąē÷ßîŤ - đÿĊ÷ðøąē÷ßîŤ
(3)
ÙŠćĔßšÝŠć÷ìĆĚÜĀöé
ÙŠćĔßšÝŠć÷ Āöć÷ëċÜ ÙŠćĔßšÝŠć÷ìĆĚÜĀöé đßŠî ÙŠćàŠĂöïĞćøčÜ ÙŠćéĞćđîĉîÖćø đðŨîêšî ĔîïćÜÙøĆĚÜÝąđðøĊ÷ïđìĊ÷ïÖĆïđÜĉîúÜìčîÙøĆĚÜĒøÖ éĆÜ
ÿöÖćøìĊę 4
ĂĆêøćÿŠüîñúðøąē÷ßîŤêŠĂđÜĉîúÜìčî B/C = ĕéšðøąē÷ßîŤ - đÿĊ÷ðøąē÷ßîŤ - ÙŠćĔßšÝŠć÷ĔîÖćøéĞćđîĉîÖćø
(4)
ÙŠćĔßšÝŠć÷ìĆĚÜĀöé
ÝćÖÿöÖćøìĆĚÜÿĂÜÿöÖćø ÙüøÝąúÜìčîêŠĂđöČęĂ B/C >1 ÿöÖćøìĊę 3 îĉ÷öĔßšöćÖÖüŠćÿöÖćøìĊę 4 đóøćąĔßšüĉđÙøćąĀŤíčøÖĉÝĕéšìčÖðøąđõì ëšćĔßš
ÿöÖćøìĊę 2.4 öĊÝčéìĊęĕöŠđĀöćąÿöÿĞćĀøĆïíčøÖĉÝïćÜðøąđõì đÜĉîúÜìčî×ĆĚîêšîÿĎÜ đöČęĂđìĊ÷ïÖĆïÙŠćéĞćđîĉîÖćøêęĞć đßŠî ĀĂóĆÖ ÿŠüîíčøÖĉÝïćÜðøąđõì đÜĉî
úÜìčîêęĞć ĒêŠÙŠćéĞćđîĉîÖćøÿĎÜ ÝąöĊñúêŠĂÙŠć B/C öćÖ
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3. ÖćøéĞćđîĉîÜćîĒúąñúÖćøéĞćđîĉîÜćî
ÖćøüćÜĒñîÖćøéĞćđîĉîÜćîéĞćđîĉîÖćøđÖĊę÷üÖĆïÖćøÿĞćøüÝ öĊÖćøüćÜĒñîÖćøéĞćđîĉîÜćîēé÷ĒïŠÜĂĂÖđðŨî×ĆĚîêĂîéĆÜêŠĂĕðîĊĚ
1.ÿĞćøüÝđÖĘï×šĂöĎúÙŠćóúĆÜÜćîĕôôŜć×ĂÜđÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćýìĊęöĊĂć÷čÖćøĔßšÜćîđÖĉî 10 ðŘ êćöøć÷ÖćøÿĞćøüÝ×ĂÜ ýĎî÷ŤÖúćÜ öĀćüĉì÷ćúĆ÷
đìÙēîēú÷ĊøćßöÜÙúĂĊÿćî
2.ýċÖþćĒúąđðøĊ÷ïđìĊ÷ïÖćøĔßšóúĆÜÜćîĕôôŜć øąĀüŠćÜđÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćýđÙøČęĂÜđÖŠćÖĆïđÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćýđÙøČęĂÜĔĀöŠ
3.üĉđÙøćąĀŤêšîìčî ÙüćöÙčšöÙŠć×ĂÜ øą÷ąđüúćÙČîìčî ĂĆêøćÖćøðøąĀ÷ĆéóúĆÜÜćîĕôôŜć
3.1ÖćøÿĞćøüÝ×šĂöĎú
×š Ă öĎ ú ìĊę ìĞ ć ÖćøÿĞ ć øüÝ ðøąÖĂïéš ü ÷ ÖøąĒÿĕôôŜ ć ĒøÜéĆ î ĕôôŜ ć đóćđüĂøŤ Ē ôÙđêĂøŤ àċę Ü ×š Ă öĎ ú ÝąîĞ ć ĕðüĉ đ ÙøćąĀŤ ĂĆ ê øćÙŠ ć ĕô Ēúą
ðøąÿĉìíĉõćóÖćøðøąĀ÷ĆéóúĆÜÜćî ×ĂÜđÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćý ēé÷öĊøć÷úąđĂĊ÷éÝćÖÖćøÿĞćøüÝĀîŠü÷Üćî éĆÜêćøćÜìĊę 1
ìĊę
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

êćøćÜìĊę 1 ÝĞćîüîđÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćýìĊęĕéšìĞćÖćøÿĞćøüÝ øüöìĆĚÜÿĉĚî 231 đÙøČęĂÜ
ĀîŠü÷Üćî
ÝĞćîüî ìĊę
ĀîŠü÷Üćî
üĉýüÖøøöĕôôŜć
33
11 ÿëćðŦê÷Öøøö
üĉýüÖøøöē÷íć
27
12 ÖćøÝĆéÖćøñĆÜđöČĂÜ
üĉýüÖøøöÿĞćøüÝ
8
13 đìÙēîēú÷ĊöĆúêĉöĊđéĊ÷
üĉýüÖøøöÙĂöóĉüđêĂøŤ
5
14 ÿĞćîĆÖÜćîĂíĉÖćøïéĊ
üĉýüÖøøöĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ
6
15 ÿĞćîĆÖÜćîÿŠÜđÿøĉöüĉßćÖćøĒúąÜćîìąđïĊ÷î
üĉýüÖøøöēìøÙöîćÙö
9
16 ÿĞćîĆÖüĉì÷ćïøĉÖćøĒúąđìÙēîēú÷Ċÿćøÿîđìý
üĉýüÖøøöĂčêÿćĀÖćø
8
17 ÿĞćîĆÖÜćîÙèïéĊ ÙèąüĉýüÖøøöýćÿêøŤĒúąÿëćðŦê÷ÖøøöýćÿêøŤ
üĉýüÖøøöüĆÿéčĒúąēúĀąÖćø
10
18 ýĎî÷ŤÖćøđøĊ÷îøüöđÙøČęĂÜìĞćÙüćöđ÷ĘîĒúą ðøĆïĂćÖćý
üĉýüÖøøöđÙøČęĂÜÖú
7
19 Ùèąüĉì÷ćýćÿêøŤĒúąýĉúðýćÿêøŤ
đÙøČęĂÜÝĆÖøÖúđÖþêø
5
20 ÙèąýĉúðÖøøöĒúąĂĂÖĒïïĂčêÿćĀÖøøö

ÝĞćîüî
26
2
7
39
1
6
4
12
11
5

3.2 đðøĊ÷ïđìĊ÷ïÙŠćĕôôŜć ĒúąðøąÿĉìíĉõćóÖćøðøąĀ÷Ćéĕô×ĂÜđÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćýĔĀöŠÖĆïđÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćýđÖŠć
ÝćÖÖćøÿĞćøüÝÙŠćóúĆÜÜćîĕôôŜć×ĂÜđÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćý ìĞćĔĀšìøćïÙŠćóúĆÜÜćî×ĂÜđÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćýĒúąÿćöćøëîĞćöćÙĞćîüèĀćĂĆêøćÙŠć
ĕô×ĂÜđÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćýđÙøČęĂÜđÖŠćĒêŠúąđÙøČęĂÜ ĒúąĕéšđðøĊ÷ïđìĊ÷ïĂĆêøćÙŠćĕô×ĂÜđÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćýđÙøČęĂÜĔĀöŠÖĆïđÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćýđÙøČęĂÜđÖŠć àċęÜĕéš
÷ÖêĆüĂ÷ŠćÜđÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćýđÙøČęĂÜĔĀöŠÿĂÜ÷ĊęĀšĂĕéšĒÖŠ ÷ĊęĀšĂ A Ēúą ÷ĊęĀšĂ B ÖćøÙĞćîüèĀćðøąÿĉìíĉõćóĂĆêøćÖćøðøąĀ÷Ćé×ĂÜđÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćý Ĕî
êćøćÜìĊę 2
ÖćøÙĞćîüèĀćĂĆêøćÙŠćĕô ßĆęüēöÜÖćøĔßšÜćî×ĂÜđÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćýđÞúĊę÷ 4 ßĆęüēöÜêŠĂüĆî đÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćý (đÙøČęĂÜđÖŠć) ĀšĂÜòść÷ÿćøïøøè
øĆï-ÿŠÜĀîĆÜÿČĂ ×îćé 36,362.03 ïĊìĊ÷Ď (÷ĊęĀšĂ Fujibishi)
êćøćÜìĊę 2 ÖćøđðøĊ÷ïđìĊ÷ïÖćøĔßšđÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćýđÖŠć ÖĆïđÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćýĒïï A Ēïï B
ßîĉéđÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćý ÖĞćúĆÜĕôôŜć(kW) ßĆęüēöÜĔßšÜćî ÙŠćĕôêŠĂĀîŠü÷ ÙŠćĕôêŠĂüĆî ÙŠćĕôêŠĂđéČĂî ÙŠćĕôôŜćêŠĂðŘ
Āöć÷đĀêč
Fujibishi (×ĂÜđéĉö)
5.356
4
4
85.696
2570.88
30,850.56
A
3.239
4
4
51.824
1554.72
18,656.64 EER = 11.76
B
3.427
4
4
54.832
1644.96
19,739.52 EER = 11
đÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćýđÖŠć đìĊ÷ïÖĆïđÙøČĂę ÜĒïï A
12,193.92
đÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćýđÖŠć đìĊ÷ïÖĆïđÙøČĂę ÜĒïï B
11,111.04
đðĂøŤđàĘîêŤđðøĊ÷ïđìĊ÷ïđÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćýđÖŠć đìĊ÷ïÖĆïđÙøČęĂÜĒïï A
39.53
đðĂøŤđàĘîêŤđðøĊ÷ïđìĊ÷ïđÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćýđÖŠć đìĊ÷ïÖĆïđÙøČęĂÜĒïï B
36.02
éĆÜîĆĚî ĀćÖđðúĊę÷îđÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćýĔĀöŠđðŨîĒïï B ÝąðøąĀ÷ĆéÙŠćĕôöćÖÖüŠćđÙøČĂę ÜðøĆïĂćÖćýđÙøČęĂÜđÖŠć 11,111.04 ïćì/ðŘ
đðøĊ÷ïđìĊ÷ïđðĂøŤđàĘîêŤðøąÿĉìíĉõćóÖćøðøąĀ÷ĆéóúĆÜÜćîøąĀüŠćÜđÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćýđÙøČęĂÜĔĀöŠÖĆïđÙøČęĂÜđÖŠć đðĂøŤđàĘîêŤðøąÿĉìíĉõćóÖćø
ðøąĀ÷ĆéóúĆÜÜćîĕôôŜć êćöîē÷ïć÷ðøąĀ÷ĆéóúĆÜÜćî đðĂøŤđàĘîêŤðøąÿĉìíĉõćóÖćøðøąĀ÷ĆéóúĆÜÜćî 10 % ×ċĚîĕðëČĂüŠćđÜČęĂîĕ×ĒøÖñŠćî îŠćúÜìčî
êĉéêĆĚÜđÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćý đÙøČęĂÜĔĀöŠ
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êĆüĂ÷ŠćÜ üĉíĊÙĉéðøąÿĉìíĉõćóÖćøðøąĀ÷ĆéóúĆÜÜćîĕôôŜć ÙĉéđðŨî %
= (ĂĆêøćÙŠćĕô×ĂÜđÙøČĂę ÜðøĆïĂćÖćýđÙøČĂę ÜđÖŠć – ĂĆêøćÙŠćĕô×ĂÜđÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćýđÙøČęĂÜĔĀöŠ) x 100
ĂĆêøćÙŠćĕô×ĂÜđÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćýđÙøČęĂÜđÖŠć
= (30,850.56 - 12,193.92) x 100 = 39.53 %
30,850.56
éĆÜîĆĚî ðøąÿĉìíĉõćóĔîÖćøðøąĀ÷ĆéóúĆÜÜćî = 39.53 %
3.3 ñúÖćøüĉđÙøćąĀŤÙüćöÙčšöÙŠć×ĂÜÖćøđðúĊę÷îđÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćýđÙøČęĂÜĔĀöŠ ÷ĊęĀšĂ A Ēúą B
ÝćÖÖćøđðøĊ÷ïđìĊ÷ïĀćðøąÿĉìíĉõćóĂĆêøćÖćøðøąĀ÷Ćéĕô×ĂÜđÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćýìĆĚÜÿĂÜ÷ĊęĀšĂ ìĞćĔĀšìøćïëċÜðøąÿĉìíĉõćóĂĆêøćÖćøðøąĀ÷Ćéĕô
ÝĞćîüî Ēúą÷ĊęĀšĂ×ĂÜđÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćý ìĊęÝąêšĂÜìĞćÖćøđðúĊę÷î ēé÷đðøĊ÷ïđìĊ÷ïĀćÖðøąÿĉìíĉõćóĂĆêøćÖćøðøąĀ÷Ćéĕô 10 % ×ċĚîĕð ëČĂüŠćĂ÷ĎŠĔî
đÜČęĂîĕ×ìĊęÙüøÝąìĞćÖćøđðúĊę÷îđÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćýĔĀöŠ ÖćøÙĞćîüèĀćĂĆêøćÿŠüîñúðøąē÷ßîŤêŠĂđÜĉîúÜìčî (B/C)
ÖćøêĆĚÜÜïúÜìčî ÷ĊęĀšĂ A
ÜïúÜìčîĔîÖćøđðúĊę÷îđÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćýđÙøČęĂÜĔĀöŠ÷ĊęĀĂš A ÝĞćîüî 184 đÙøČęĂÜ đðŨîìĆĚÜĀöé 7,388,500 ïćì
øą÷ąđüúćÙČîìčî
ĂĆêøćÖćøðøąĀ÷ĆéĕôêŠĂðŘ ĂĆêøćÖćøðøąĀ÷ĆéĕôêŠĂðŘ×ĂÜđÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćý÷ĊęĀšĂ A đðŨîđÜĉî 2,243,681.28 ïćìêŠĂðŘ
éĆÜîĆĚî øą÷ąđüúćÙČîìčî = đÜĉîúÜìčî/ĂĆêøćÖćøðøąĀ÷Ćéĕô
= 7,388,500 / 2,243,681.28 = 3.29 ðŘ
ĂĆêøćÿŠüîñúðøąē÷ßîŤêĂŠ đÜĉîúÜìčî (B/C)
ĀćĂĆêøćÿŠüîñúðøąē÷ßîŤêŠĂđÜĉîúÜìčî ÝćÖÿöÖćøìĊę 2.4 Ēïï (B/C) , B/C > 1 îŠć
úÜìčî đÜĉîúÜìčî 7,388,500 ïćì øą÷ąđüúć 10 ðŘ úéÖćøÿĎâđÿĊ÷ĕéšðŘúą
êšîìčîêŠĂðŘ
= 7,388,500 (A/P,7%,10) = (7,388,500) (0.14238) = 1,051,974.63
ÙĉéÙŠćĔßšÝŠć÷ĔîÖćøïĞćøčÜøĆÖþć 500 ïćì/ðŘ
éĆÜîĆĚî (B/C)
= (ĕéšðøąē÷ßîŤ) - (đÿĊ÷ðøąē÷ßîŤ) - (ÙŠćĔßšÝŠć÷ĔîÖćøéĞćđîĉîÖćø)
ÙŠćĔßšÝŠć÷×ĂÜêšîìčîêŠĂðŘìĆĚÜĀöé
éĆÜîĆĚîĂĆêøćÿŠüîñúðøąē÷ßîŤêŠĂđÜĉîúÜìčî (B/C) = 2,243,681.28 - 500
= 2.13 (ĂĆêøćÿŠüî (B/C) !1 îŠćúÜìčî)
1,051,974.63
ÖćøÙĞćîüèĀćĂĆêøćÿŠüîñúðøąē÷ßîŤêŠĂđÜĉîúÜìčî (B/C)
ÖćøêĆĚÜÜïúÜìčî ÷ĊęĀšĂ B
ÜïúÜìčîĔîÖćøđðúĊę÷îđÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćýđÙøČęĂÜĔĀöŠ÷ĊęĀšĂ B ÝĞćîüî 183 đÙøČęĂÜ đðŨî ìĆĚÜĀöé 6,785,500 ïćì öĊøą÷ąđüúćÙČîìčî đìĊ÷ïĂĆêøć
ÖćøðøąĀ÷ĆéĕôêŠĂðŘ ĂĆêøćÖćøðøąĀ÷ĆéĕôêŠĂðŘ×ĂÜđÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćý÷ĊęĀšĂ B đðŨîđÜĉî 1,035,488.24 ïćì/ðŘ
éĆÜîĆĚî øą÷ąđüúćÙČîìčî = đÜĉîúÜìčî/ĂĆêøćÖćøðøąĀ÷Ćéĕô = 6,785,500 / 2,044,431.36 = 3.32 ðŘ
ĂĆêøćÿŠüîñúðøąē÷ßîŤêŠĂđÜĉîúÜìčî (B/C)
ĀćĂĆêøćÿŠüîñúðøąē÷ßîŤêŠĂđÜĉîúÜìčî ÝćÖÿöÖćøìĊę 2.4 Ēïï (B/C), B/C > 1 îŠćúÜìčî
đÜĉîúÜìčî 6,785,500 ïćì øą÷ąđüúć 10 ðŘ úéÖćøÿĎâđÿĊ÷ĕéšðŘúą
êšîìčîêŠĂðŘ
= 6,785,500 (A/P,7%,10) = (6,785,500) (0.14238) = 966,119.49
ÙĉéÙŠćĔßšÝŠć÷ĔîÖćøïĞćøčÜøĆÖþć 500 ïćì/ðŘ
éĆÜîĆĚî B/C
= ĕéšðøąē÷ßîŤ-đÿĊ÷ðøąē÷ßîŤ-ÙŠćĔßšÝŠć÷ĔîÖćøéĞćđîĉîÖćø
ÙŠćĔßšÝŠć÷×ĂÜêšîìčîêŠĂðŘìĆĚÜĀöé
éĆÜîĆĚîĂĆêøćÿŠüîñúðøąē÷ßîŤêŠĂđÜĉîúÜìčî (B/C) = 2,044,431.36 - 500 = 2.12 (ĂĆêøćÿŠüî(B/C) !1 îŠćúÜìčî)
966,199.49
4. ÿøčðñúÖćøéĞćđîĉîÜćîĒúą×šĂđÿîĂĒîą
ÝćÖÖćøÿĞćøüÝ×šĂöĎúóúĆÜÜćî×ĂÜđÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćýìĊęöĊĂć÷čÖćøĔßšÜćîđÖĉî 10 ðŘ Ĕî ýĎî÷ŤÖúćÜ öìø.ĂĊÿćî ĒúšüüĉđÙøćąĀŤÙüćöÙčšöÙŠć×ĂÜÖćø
đðúĊę÷îđÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćý ÿøčðĕéš éĆÜîĊĚ
đÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćýìĆĚÜĀöé ÝĞćîüî 231 đÙøČęĂÜ ÖĞćúĆÜĕôôŜćøüö 719.80 kW
đÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćý÷ĊęĀšĂ A ÝĞćîüî 184 đÙøČęĂÜ ÖĞćúĆÜĕôôŜćøüö 561.95 kW ĂĆêøćðøąĀ÷ĆéÖüŠćđÙøČęĂÜđÖŠć 157.84 kW/ðŘ
đÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćý÷ĊęĀšĂ B ÝĞćîüî 183 đÙøČęĂÜ ÖĞćúĆÜĕôôŜćøüö 539.21 kW ĂĆêøćðøąĀ÷ĆéÖüŠćđÙøČęĂÜđÖŠć 180.58 kW/ðŘ
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ÖćøêĆĚÜÜïúÜìčîĒúąñúðøąē÷ßîŤêĂŠ đÜĉîúÜìčî
đÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćý ÷ĊęĀšĂ A ÝĞćîüî 184 đÙøČęĂÜ úÜìčî 7,388,500 ïćì ðøąĀ÷Ćé 1,152,170.29 ïćì/ðŘ ÙČîìčî 3.29 ðŘ ĂĆêøć B/C öĊÙŠć
đìŠćÖĆï 2.13 ĒúąđÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćý÷ĊęĀšĂ B ÝĞćîüî 183 đÙøČęĂÜ úÜìčî 6,785,500 ïćì ðøąĀ÷Ćé 1,035,488.24 ïćì/ðŘ đüúćÙČîìčî 3.32 ðŘ ĂĆêøć
B/C öĊÙŠćđìŠćÖĆï 2.12
5. ïøøèćîčÖøö
>@ ßĎßĆ÷ ê.ýĉøĉüĆçîć, ÖćøìĞćÙüćöđ÷ĘîĒúąÖćøðøĆïĂćÖćý óĉöóŤÙøĆĚÜìĊę 12 ÖøčÜđìóĄ ÿĞćîĆÖóĉöóŤÿöćÙöÿŠÜđÿøĉöđìÙēîēú÷Ċ (ĕì÷-âĊęðčśî): 2550.
>@ ĕóïĎú÷Ť Ē÷šöđñČęĂî đýøþåýćÿêøŤüýĉ üÖøøö ÖøčÜđìóĄ. àĊđĂĘé÷ĎđÙßĆęî: 2548
>@ http://www.thavechaiair.com/All-đÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćý/SAIJO-DENKI/øćÙćĒúą ×šĂöĎú- ĒĂøŤêĉéñîĆÜ-SAIJO-DENKI-àĆ÷ēÝđéĘîÖĉ 5óùþõćÙö
ó.ý.2557
>@ http://www.thavechaiair.com/All-đÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćý/CARRIER/øćÙćĒúą ×šĂöĎú- ĒĂøŤêĉéñîĆÜ- CARRIER -ĒÙøŤđøĊ÷ 5 óùþõćÙö
ó.ý.2557
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H"7EN>#3A<H$>7SL7&S/OPA29L5RI00 DN#>@+J/5@+B
 
[Xfkhv_k sxa_koxkxfQp  OksQovM\w hvO`aMaM mu~RaovM\x~sMb}k[unvZa




O[unx_jwowq]kmu~_Oamjyirwnx_jwmvjkwThvWri}bwaRsibzQ  
qwNwnxonMkkiggwO[unxonMkkiowq]kirwnx_jwmvj~_OamjykwTiQOmkv]aMqxa_k  
sy~im %1CC1@?A>@1B87=19< 3?=

0-"@*6Q>
b_Onwiayaw~qasMwkssMbbmuqkwQ~Ok{sQfwq~RskkUawdmirk{sdmdmx]_wQMwk~Mp]kTax\s{a _yiyMwk_wQwabbMzQsv]aiv]xiy
MwmvQMwkdmx]ksbmui~Mxa  mx]kTMqsmfyRy~ca~T{s~fmxQmuTfmvQQwaggwakubbOnbO|i OkQqkwQNsQ~Ok{sQmus|cMk[ckuMsb_w
RwMq]a~mq~f{sOnwiNQkQmuQwj]sMwk_wOnwiqusw\~Ok{sQ^}MssMbbr_wMwkfwq~RskkU\jTnx`yOnwiksaq}Q ~nmwqva !*)*!978
*5=@5A1CDA5 )8?AC*9=5 \jRv\nwQsQOckuMsbNsQ~Ok{sQriyku\vbq}Q]w~kyjQmw\vbMva~f{srnv]^|\xb_yawiwfwq~RskkU~Om{sa_yRwMbamQ
mwQ\\jswovjkQai^nQmuqwiwk^rmdwaqnarOnwiksamuqna_wOnwi~ja\]wi~nmw_y]sQMwk \jqwiwk^OnbO|isv]kwMwkrm\
RwMnwmn_y]x\]vQsj}kurnwQ^vQ RwMdmMwk_\msQfbnw~Ok{sQfwq~RskkU_yaw~qasqwiwk^qkwQ~Q{saNNsQs|[rh}ixmu~nmwaMwkkvbOnwiksa
NsQnv]^|\xb \]wiNsMwra\NsQMwk_wfwq~RskkU
"PA<PA"@' ~Ok{sQfwq~RskkU Onwiksaq}Q ~nmwqva MzQsv]aiv]x
 0-/PA
Mwkawdmdmx]_wQMwk~Mp]kiwckk}cava~caMwkTnjcsQMvaMwkma]mw\NsQdmx]dmq\TnjjMku\vbkwOwdmx]dmir]M]w Tnjr
dmdmx]iyswj|jwnawaNzaqwiwk^~MbkvMpwnRwrawj\~ca~nmwawaMsaRu~aw~qyj_vQayMwkckk}cqxaOw~Mp]kjvQqwiwk^qkwQ~caswTyfrmvMrk{s
~qkxirMvb~Mp]kMk\Nzasj}MvbNaw\muckxiw[aMwkdmx]Mwkckk}cqxaOw~Mp]kr~cadmx]hv[Yswrwkava]sQiyMwknwQdadmx]qxaOwava
mnQrawmu~riwuqiMvbl\}Mwm~f{sqxaOwavaRuiy]a_|a]wNwj\kwOwq}Q]sQiyOnwiqaRmu]vQR]sMwk_wdmx]hv[Yava~f{sr iyOnwi
qiw~qisNsQkqTw]xmuO|[hwf_y\y]sQOwazQ^zQOnwiqusw\Onwicms\hvj~qis]sQiyOnwik}aqwkck|Q]Qswrwk_yTsjw QiajwMwkckk}c
dmx]dmMwk~Mp]k^w]sQMwkrdmx]hv[YavaiyO|[hwf\ymuMwkOv\~m{sMnv]^|\xb~f{sMwkckk}cRu]sQiymvMp[umuO|[hwf]kQ]wiTax\NsQ
swrwkmu]sQOwazQ^zQ~nmwkQQwamuOwTRwjaMwk~]kyjinv]^|\xb\nj . /
cRR|bvaMwkckk}cdmx]hv[YMwk~Mp]kcku~h_NsQ~rmn~Taawdmirk{sai~f{sMwk^asiswrwkr~Mbn\~ca~nmwawaavaRuT
nx`yMwkfwq~RskkUrk{sMwkq~]skxmU_vQayNzasj}MvbOnwi]sQMwkNsQd}dmx]]_vQqsQnx`yMwkayRw~ca]sQT~Ok{sQi{s~Ok{sQRvMk_yqkwQNza~f{sTa
Mwkdmx]\j~Sfwu~NwTnj UzQab_OnwiayRuMmwn^zQMwkmuqkwQmu_\qsb~Ok{sQfwq~RskkUawdmibbMzQsv]aiv]x_yiyNaw\~mM~Om{sajwj
QwjmuiykwOw^}M~f{sr~Mp]kMkkwjjsjqwiwk^awcTckk}cdmdmx]NsQ]a~sQ~f{s~caswTyf~qkxi\
 :@+,F17?<#"S
~f{sqkwQmu_\qsb~Ok{sQfwq~RskkUawdmirk{sdmdmx]_wQMwk~Mp]kTax\s{a_y_wQwa\bbMzQsv]aiv]xiyMwmvQMwkdmx]ksbmui~Mxa
 mx]kTMqsmfyRy~ca~T{s~fmxQmuTfmvQQwaggwakubbOnbO|i
 -8;(C
Mwkfwq~RskkU @1BC5DA9I1C9?> O{s Mwk_wmwjR|mxa_kyj_yMsr~Mx\kOmu~saUi_y~caqw~r]|rswrwkb}\~aw~canx`yMwk^asi
swrwk~f{sj{\swj|Mwk~Mbswrwk_wrswrwkcms\hvj\j_yi_wrMmxakqqnackuMsbNsQswrwk~cmyjacmQ_vQjvQOQO|[hwfNsQswrwkr i
]M]wQRwMswrwk\xbiwMavM Mwkfwq~RskkU swrwkqwiwk^_wmwj~Ummjyq]kwmubO_y~kyj _yi_aksa]jvQ i~fyj Qfs_yRu_wmwj
bO_y~kyj_y_aOnwiksaq}Q C85A=?@89<<93213C5A91 muiqwiwk^_wmwjqcskNsQ~T{sR|mxa_kyj_y~casva]kwj]sd}bkxhO\vQavaOnk~MbkvMpw
dmx]hv[Y_ydwaMwkfwq~RskkU_ys|[rh}ix]wMnw  sQow~Um~Uyjq~fkwuMwk~MbkvMpw_ys|[rh}ix]wqwiwk^jvbjvQMwk~RkxV~]xb]NsQqcskRzQi
~casva]kwj]sd}bkxhO
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Mwkfwq~RskkU~caMwk]vQT{s~f{sr~Myjk]xMavMnx_jwowq]kTwnekvQ~oqT{srm|jqcwq~]sk #?D9B'1BC5DA UzQ~caOakM_yOx\OaMwk
PwR|mTyf_ycmMcmsisj}a~rmwnakurnwQcf o     \jMwkTOnwiksackuiw[   sQow~Um~UyjqUzQMwkOafbayMsr~Mx\
ckujTasjwQiwMaMwkdmx]~Ok{sQ\{i_y]sQPw~T{sR|mxa_kyj]Ts|[rh}ixq}QiwMi\~fkwuRu_wrkqmuMmxa~cmyjacmQ\jrmvMMwkMO{s
OnwiksaRwMMwkrOnwiksaaMkubnaMwkfwq~RskkURuqQdm_wrqwkck]ya_yiysj}a~UmmR|mxa_kyjmu~saUiNQ]vnRvbMva~caM samu
~q{siqhwf\jMwk~kQcWxMxkxjw_wQ~OiyRwMOnwiksaRzQ_wmwj~saUimuqwiwk^_wmwj~T{sR|mxa_kyj\ nx`yMwkfwq~RskkUnx`yMwkfwq~RskkUiy
 nx`yO{s
nx`yTOnwiksa]w ~nmwawa #*#*#?F*5=@5A1CDA5 #?>7*9=5 nx`yayTOnwiksa_ys|[rh}ix     sQow~Um~Uyjq~ca
~nmw  aw_y~i{sdwaOnwiksa\jT~nmw]wi_yMwra\mn]sQ~Mbswrwkna_y~jaUzQiys|[rh}ix]wMnw  sQow~Um~UyjqMkkinx`yMwkayasMRwM
Ru_wmwjbO_y~kyj_y_wr~Mx\kOmnjvQjvbjvQMwk_wQwaNsQ~saUijsjNivaTax\m~cq #9@1B5 UzQ~ca]vnMwk_wr~Mx\Mmxar{aaawai\nj
 nx`yTOnwiksaq}Q ~nmwqva !*)*!978*5=@5A1CDA5 )8?AC*9=5 nx`yayTOnwiksa_ys|[rh}ixq}QMnwnx`ykM]T~nmwasjMnw
O{ss|[rh}ix  sQow~Um~UyjqOQn~ca~nmw  nxaw_yswrwk_ydwaOnwiksamnRu\kvbMwkbkkR|mQMmsQrk{sNn\\jnx`yckwoRwM~T{smn
awcT~ja_ys|[rh}ix  sQow~Um~Uyjq ./
~Ok{sQfwq~RskkU_yaw~qasab_Onwiay ^}MssMbbr_wMwkfwq~RskkU\njnx`yOnwiksaq}Q ~nmwqva !*)*!978*5=@5A1CDA5
)8?AC*9=5 ~kwqwiwk^bQjsjTax\NsQMwkfwq~RskkU\syMrmwjTax\]wi~nmwmus|[rh}ix_yrMvbnv]^|\xb\vQq\Qa]wkwQ_y
+A7A#-CN  Tax\NsQMwkfwq~RskkU]wi~nmwmus|[rh}ix
>F)=4G5B
H:9A
%/B*!># A73A<H$>7SL7&S
 K  K
 aw_y
,1C'1BC5DA9I1C9?>
 K  K
 nxaw_y
!978C5=@5A1CDA5B8?ACC9=5'1BC5DA9I1C9?>!*)*
 K  K
nxaw_y
!9785A !51C)8?AC5A*9=5 !!)*
 K  K
 nxaw_y
!9785A !51C)8?AC5A*9=5!!)*
 K K
nxaw_y
!9785A !51C)8?AC5A*9=5!!)*
 K  K
 nxaw_y
!9785A !51C)8?AC5A*9=5!!)*
K  K
nxaw_y
!9785A !51C)8?AC5A*9=5!!)*
 K K  nxaw_y
+<CA1'1BC5DA9I1C9?>+'
 aMk[y_yiyNivaaai~MxaMnwksjmu rk{siyMwk~fxiOnwirnwamQanv]^|\xb_yTrk{snv]^|\xbiyOnwi~NiNaq}Qs|[rh}ixRw~fwu_yTaMwkfwq
~RskkURu]sQ~fxiNzasyM  sQow~Um~Uyjq  sQowgw~kat] \vQq\Qa]wkwQ_y 
+A7A#-CN  Tax\NsQMwkfwq~RskkU]wi~nmwmus|[rh}ix~i{snv]^|\xbiyNiva~Mxaksjmu
>F)=4G5B
 K  K
 K  K
 K  K

H:9A
 =9>DC5B
B53?>4B
B53?>4B

rk{siyMwk~fxiOnwirnwa

%/B*!># A73A<H$>7SL7&S
,1C'1BC5DA9I1C9?>
!978C5=@5A1CDA5B8?ACC9=5'1BC5DA9I1C9?>!*)*
!978C5=@5A1CDA5B8?ACC9=5'1BC5DA9I1C9?>!*)*

 A7>> I00I9?<7RA#
OkQqkwQNsQ~Ok{sQfwq~RskkU_yssMbbNzabQ~ca  qnaO{sqnaNsQMwk~MbfvMnv]^|\xbqnaMwkrOnwiksaqnaNsQMwk_wOnwi
~ja muqnaNsQMwk]knRnv\mukubbOnb\jnvq\|_yT_wOkQqkwQmuqnackuMsb]wQ NsQ~Ok{sQRu_wRwMq]a~mq~f{sOnwiNQkQQwj]s
Mwk_wOnwiqusw\muckwoRwMqaxi ]x\]vQms  ms ~f{sOnwiqu\nMaMwk~Om{sajwj kwjmu~syj\NsQs|cMk[muMwk_wQwaNsQsQOckuMsb
]muqnaiy\vQ]scay
 <Q:/!># A7H M0I9?3@ :@+,F*B0
qnaNsQMwk~Mbnv]^|\xb_wNzaRwMrisq]a~mq RwMk}c_y muk}c_y  Ru~ranw^vQqwrkvb~Mbnv]^|\xbava^}MnwQsj}a]wraQbaq|\
~a{sQRwMssMbbr~Ok{sQ_wQwa\jswovjrmvMMwkkQai^nQNsQmM\j~i{sd}T~c\nwmn , nv]^|\xbRurmRwM^vQ~MbmQq}qnaNsQMwkrOnwi
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ksa~sQ]wikQai^nQ\ji]sQTMwmvQRwMci ~a{sQRwM^vQqwrkvb~Mbnv]^|\xbiyNaw\  mx]k UzQMwk~]xinv]^|\xbRu_w\sjwM~fkwu]sQjM
nv]^|\xb_yiyawravMiwMNza_yq}QRzQssMbbrTksMggw_w~camxg]jMNsQNaw\~mM~f{sTnjdsakQ \}k}c_y  _wrOaq}Qswj|rk{sd}rVxQqwiwk^
TQwa~Ok{sQayOa~\yjn\

k}c_y kubbMwk_wQwaNsQ~Ok{sQfwq~RskkU_yaw~qas

k}c_y  ~Ok{sQfwq~RskkUbbMzQsv]aiv]x_yaw~qas
 <Q:/!># A7K=R":A57R>/
qnaNsQMwkrOnwiksa_wNzaRwMrisq]a~mqNaw\~\yjnMvaMvb_yT~Mbnv]^|\xbnwQsj}ba~]wMq\jhwja]x\]vQ_sq]a~mqN
aw\ L axnN\~canQ~f{s_w~ca~Ok{sQmM~cmyjaOnwiksa 851C 5G381>75A \jTrmvMMwkrOnwiksa_wQssi O{s MwkrOnwiksaMvb
nv]^|\xb_yrmdwa~Ok{sQmM~cmyjaOnwiksa Taw~ca]vnMmwQaMwkkvbOnwiksaRwM~]wMqmn^wj~_rMvbnv]^|\xb_yrmsj}a_sN\_wr
nv]^|\xb\kvbOnwiksa\\ji]sQqvidvqrk{s~R{scaMvbqwk_wQwa]vnMmwQ\vQq\Qak}c_y 

k}c_y  qnaNsQMwk~MbmufvMnv]^|\xbmuqnaNsQMwkrOnwiksa
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 <Q:/!># A7-PA":A5H6M/
qnaNsQMwk_wOnwi~ja_wNzaRwMrisq]a~mqNaw\~\yjnMvaMvb_vQqsQqnakMhwja]x\]vQ_sq]a~mqNaw\ L axnN\~canQ~f{s
_w~ca~Ok{sQmM~cmyjaOnwiksa~Ta~\yjnMvbqnarOnwiksaaN[uTQwa]sQqawNQr~]iris~f{sm\OnwiksaNsQnv]^|\xb_yrmdwaa_s
mQsjwQkn\~kn
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 apUcPpYFpcHfZHuaIpYFlicpIlpHpcwGrbf 
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jYpWr~wFr~bfGlIzYFpcFlicpIlpHpcw[YaqUcFoZiq~IxfTelaxUen[cnw`Ww^t~lYp\eWr~{TToIFepf{[HpYfSjpHpyTbfqXr{HixHfc 56  '>B/?2
(2@A Ul{[
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(<3<!*>H  cfaGlaveWr~{TJpFxZZilZVpa
D 3!<39?H,G
D 3!<33;%-<4







/ALB>H25L9!
fqgfFc
iVp[YqF
wJpGlIyHcIFpc
\vcoZwjap
\vHfZHuaIpY
\vZcqjpcyHcIFpc
lt~Y|
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GoYUlYWr~ UoIiaaUqPpYyTbiaaUqzj  HtlHpWr~xiTIVsIHfpailTHelIFoYGlIGlaveUoflbpIWr~{TipcfJapxiTIfpZuHepFczYWuFUpxjYI
GlIWoIyHcIFpcjYfbIpYGlIcoPZpeFoZjYfbIpYlt~Y|\vWr~arifYwFr~bfGlIzYFpcFpcFlicpIToIFepfHepbHesIFoYjctlZuHepFczYWuFUpxjYIGlIWoI
yHcIFpcjYfbIpYGlIcoPZpeFoZjYfbIpYlt~Y|{aw[YlqicnUlFoYjctljapbHfpafpyHcIFpcWr~UpIFoYWoIyHcIFpcjYfbIpYGlIcoPZpeFoZ
jYfbIpYlt~Y|YoYJn{aw[Y\eUljYpWr~GlI\vWr~arifYwFr~bfGlIzYIpYFlicpIxenzYUcIFoYGpaiaaUqHp  HtlHpWr~xiTIVsIHfpa{ailTHelIFoYGlI
GlaveWr~WpFpcipcfJapxiTIfpZuHepFcWr~arifYwFr~bfGlIzYFpcFlicpIGlIWoIyHcIFpcjYfbIpYGlIcoPZpeFoZjYfbIpYlt~Y|WpjYpWr~ToIFepf
{aHepbHesI FoYjctl ZuHepFczYWuFUpxjYIGlIWoIyHcIFpcjYfbIpYGlIcoPZpeFoZjYfbIpYlt~Y|WpjYpWr~w[YlqicnUlFoYjctljapbHfpafp
japbHfpafpyHcIFpcWr~UpIFoYWoIyHcIFpcjYfbIpYGlIcoPZpeFoZjYfbIpYlt~Y|YoYJnw[Y\eUljYpWr~GlI\vWr~arifYwFr~bfGlIzYIpYFlicpI
yTbWr~Vp\eWr~{TarHpllFapapFFfpHpWr~{TJpFFpcw[TGlIUpcpIFpcxJFxJIHfpaYpJnw[YxZZ{HixHfc 56  '>B/?2 F}JnxiTIfpHpWr~
w[crbZwWrbZFoYYoYw[YlqicnUlFoYxenVp\ellFap[cpFOfparHpYlbFfpF}JnxiTIfpHpWr~w[crbZwWrbZFoYYoY{aw[YlqicnUlFoY
UoIiaaUqPpY
 % % %%;GlaveUoflbpIilTHelIFoYjctl{aw[YlqicnUlFoY
 %  %  %  %;lbpIYlb UofGlaveUoflbpI{ailTHelIFoYjctlw[YlqicnUlFoY




GoYUlYWr~  FpjYTHpYobipHoN
J<8,',;27J< ;$  



GoYUlYWr~  UofiVqUqzYFpcWTilZGlaveJpxYF[cnw`WilIWpI
UofiVqUqipjcoZFpcWTilZ
r

x 
2

1 1

c

(Oij  E ij ) 2

j 1

E ij





GoYUlYWr~ FpcFpjYTHplIgplqicnyTbxWYHpUpaivUcWr~FpjYTyTbWr~zjHp ? HtlJpYfYGlIGlaveWr~w[YJpYfYGlIxVfUpaxYfYlY
&<D WoIjaTxenFpjYTzjHp 0 HtlJpYfYGlIGlaveWr~w[YJpYfYGlIxVfUpaxYfUoI <9B:; WoIjaTyTbWoIHp ? xenHp 0 YoYTvJpYfY
GlIGlaveJpFUpcpIWr~  YpHpToIFepfapxWYHpivUcToIYrwLYarlIgplqicn  ?  0      
GoYUlYWr~ jpHpHfpaHpTjfoIJpFivUcWr~FpjYTyTbFpcFpjYTzj HtlHpWr~{TJpFHpGlIxVfWr~ xenHleoaYWr~ JpF\eGlIUpcpIWr~
Ms~IarHpwWpFoZ  FoZ Yp{[xWYHpzYUpcpIWr~ Jn{T\eFpcHpYfSToIUpcpIWr~ F}Jn{THpHfpaHpTjfoIGlI  wWpFoZ  w[YUY
8< K< 5<1 <'85;!
E ij 

n i . n. j
n..
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(<3<!*>H  HpHfpaHpTjfoI
 
   
 
   
 
   
  
   
 
   
 
   

   








 
 
 
 
 
 


GoYUlYWr~ UpcpIHpYfS\e{HixHfcyTbYpHpWr~{TJpFGoYUlYWr~ JpFGlaveWr~{TJpFxZZilZVpaxenGoYUlYWr~  GlaveJpFUpcpIHpHfpa
HpTjfoIYpap[lYzizYUpcpIWr~  zYLlI Oij HtlJpYfYHfpaVr~JpFFpcioIwFUzYxYfYlYWr~ 6xVfUoIWr~ 7 xen E ij HtlJpYfYHfpaVr~UpaWdhrzY
xYfYlYWr~ 6xVfUoIWr~ 7 UpaepToZw^t~ljpHp Oij  Eij  (Oij  Eij ) 2 xen (Oij  Eij ) 2 / Eij w^t~lHpYfSjpHp
{HixHfcyTb{TJpF\ecfaGlIHpWr~{TJpF (Oij  Eij ) 2 / Eij Ms~IarHp + wWpFoZ  
(<3<!*>H  UpcpI{HixHfc56  '>B/?2
C)5,9,  C)5(;I!
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(Oij  Eij )2 / Eij














GoYUlYWr~  icu[\eHfpaw[YlqicnUlFoYjctl{aw[YlqicnUlFoYcnjfpIUoflbpIWr~UlIFpcw[crbZwWrbZFoYyTbicu[JpF\eFpcHpYfSWr~{T
2
JpFUpcpIWr~  wYt~lIJpF X cal
 `pH\YfF GxiTI\eFpcHpYfSHp{HixHfc UpcpIWr~G  fqwHcpnj\vWr~wFr~bfGlIzYFpcFlicpIlpHpc
w[YaqUcFoZiq~IxfTelajYp  X .295( 6 )   `pH\YfFH UpcpIWr~H FpcxJFxJIHfpaYpJnw[YxZZ{HixHfc JsI{a[OqwiX 
xiTIfpioTifYGlIjYpWr~GlI\vWr~wFr~bfGlIcnjfpIyHcIFpcjYfbIpYcoPZpeFoZyHcIFpcjYfbIpYlt~Y| {aw[YlqicnUlFoY
JpFFpcipcfJ^ZfpjYpWr~GlI\vWr~wFr~bfGlIzYFpcFlicpIlpHpcw[YaqUcFoZiq~IxfTelacnjfpIjYfbIpYGlIcoPZpexenjYfbIpYlt~Y|
YoY^ZfpZuHepFczYxUenUpxjYIJnarjYpWr~Wr~HepbFoY{afpJnw[YyHcIFpcwe}FxenyHcIFpczjNxen^ZfpWuF]pbarHfpaUoIzJzYFpcWpIpYzY
FpcWpjYpWr~xUWoIYrboIGpTFpc[cnipYIpYxenFpcUFeIWpHfpawGpzJFoYFlYwGpivGoYUlY WoIYr^ZfpWuF]pb^bpbpaWpjYpWr~w^t~lzj]pbUYwlI{T
[cnybLYapFWr~iuTw[YjeoFJsIw[YWr~apGlIHfpaGoTxbIWoIYrwYt~lIJpFfpFpc[cnLuaw^t~lFpjYTxYfWpIFpcFlicpIlpHpcw[YaqUcFoZiq~IxfTela{aar
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FpcUFeIFoYVsIcpbenwlrbTzYxUenGoYUlYfpHfcTpwYqY{[lbpI{cwLYjeoFwFSQFpcWpIpYcpbenwlrbTxenFpjYTwfepGlIwlFipcWr~UlIWpw[Y
UYWpzjwFqT[NjpGsYwat~lwGpivGoYUlYFpcFlicpIlpHpccfaVsIwFqT[Njpwat~larFpczLIpYlpHpc
JpFFpcgsFhpGlI^Zfp\vWr~wFr~bfGlIFoZFpcFlicpIlpHpcw[YaqUcFoZiq~IxfTelazYyHcIFpcWr~WpFpcgsFhpYoYxZIw[Y [cnw`WHtl
[cnw`WWr~ HtlyHcIFpcWr~arw^rbIwJpGlIIpYxen\vcoZwjapIpYFlicpI^ZfpwFqTGsYzYyHcIFpcGYpTwe}FyTbwJpGlIIpYHqTfpFpcarjYfbIpY
ToIFepfw[YFpceIWuYWr~{aHuawJpGlIIpYJsIw[Y\vWpFpcUcfJilZxen^qJpcSpFpcxefwic}JGlIIpYWpzjwJpGlIIpY{TIpYWr~^lzJapFWr~iTu xUlbpI{c
F}TrFpcWr~{aarjYfbIpYWr~WpjYpWr~\vZcqjpcxenHfZHuaIpYFlicpIYoY{TwFqT\ewirb wLYFoYHtlwJpGlIIpYMs~I{aarHfpacvTpYfqgfFccaFpcFlicpI
ipapcVWr~JnUcfJilZIpYTpYHfpaifbIpaxUw^rbIlbpIwTrbf{aipapcVUcfJilZIpYWr~wFr~bfGlIFoZHfpaxG}IxcIGlIyHcIicpI{TjctlWr~wFr~bfFoZIpY
TpYfqgfFcca{TxenFpcUcfJilZF}{aarjeoFFpcjctlfqXrFpczYFpcUcfJilZWpzjwFqTFpcUcfJilZWr~MpMlYxenzYFpcUlclIzT|FoZ\vcoZwjapIpY
FlicpI{aipapcVWp{TapFwYt~lIJpF\vcoZwjapIpYFlicpIaoFlpIVsI[cniZFpcSWr~apFFfp
[cnw`WWr~ HtlyHcIFpcWr~arwJpGlIIpY\vZcqjpcyHcIFpcxen\vHfZHuaIpYFlicpIxen\vcoZwjapIpYFlicpI JpFFpcgsFhp^Zfpw[Y
eoFhSnGlIyHcIFpcGYpTFepIGsY{[wYt~lIJpFIpYarcpbenwlrbTWr~MoZMlYGsYWpzjwJpGlIIpY{aipapcVWpFpcZcqjpcHfZHuaxenUcfJilZIpY{T
TfbUYwlIMs~IWpzj{TIpYWr~arHuS`p^VvFUlIUpajeoFfqgfFccaxUGlwirbHtlwJpGlIIpY{aipapcV{TIpYWr~UYwlI^sI^lzJwWpFoZWr~{THfZHuaxen
UcfJilZIpYTfbUYwlI
-33&<,@31
- .);6A21'A/A21?22;B6916;4<B;069 jctl )' !2/12?@56=6;;2?4E/;1;C6?<;:2;A/9 2@64;! jeoFwFSQlpHpc
wGrbfGlIi`plpHpcwGrbfijcoPm  
- . fqgfFccaiVpYxjI[cnwWg{Wbm xeniapHaiVp[YqFibpam wFSQFpc[cnwaqYlpHpcwGrbf wat~lHcoI eIYpacfaFoYJoTUoIiVpZoYlpHpcwGrbf
{Wb   
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D818BI6E/ QD&I8GA/ 8B$ !A#"*BI-"K/K:7FAH,>D? 8866?D;E-7D:C78D%5C(:ND1D#
./;8 9,KA@D8./38 ∗
ITluXIwZwebpksVinjGccaajnfoXbnembcnM`mPen\nJ

:.69 A6;9.:=.;44:.690<:

0-"C+7OA
JnZfoKmbZp}gqGhnGnc\cluaoZGnc\ekbGnNucrkZGclKGHkJITluXIwZwebpksVinjGccaajnfoXbnembcnM`mPen\nJwUbGncInZfTvel
viUJ]eu\ZIn\coanTGnNInc[kZyUkkGyNUuXpb[uXnXp|uGoUHq}ZKnGGoKGccaVnJzxZITluXIwZwebpksVinjGccaajnfoXbnembcnM`mPen\nJwUb
xMvZfXnJGnc\cluaoZHkJGnc\cluaoZInc[kZ_sV^co}ZXHkJkJIGcHkJ\cluXgyXbwUbv[JGoKGccau\Z Hk[uHVyUvG  Ick[IesaGnc
cm|fyjeHkJincXnIfnaub{ZGncuGoUapuXZKnG[kGmGuG{[Z}nuipb Ick[IesaGncxM^emJJnZy__nvel Ick[IesaGncxMGclUnhGncxMZ}n\cl\n
u\ZVZKnGGncgqGhn^[fn\coanTGnNucrkZGclKGXp|uGoUKnGGoKGccaHkJITluXIwZwebpksVinjGcca ajnfoXbnembcnM`mPen\nJxZ\GncgqGhn
 ap\coanTuXnGm[   A<;$ 2> wUbGncxM^emJJnZy__nu\ZGoKGccaXp|GkxjuGoUGnNucrkZGclKGitJisUIoUu\Zckbel ckJeJanIrk
GnNucrkZGclKGKnG[kGmGuG{[IoUu\Zckbel  ITluXIwZwebpksVinjGccaapGncxM^emJJnZviJknXoVbanMfbxZcl[[ikJifnJXnxjinancW
eUGnc\ekbGnNucrkZGclKGeJyU  84$ 2> KnG]eGnc\cluaoZXp|yUinancWZnanxMxZGncZnuiZkanVcGncxZGnc[cojncKmUGncveljn
vZfXnJeUGncxM^emJJnZHkJITluXIwZwebpksVinjGccaajnfoXbnembcnM`mPen\nJvelZny\itGncfnJv]Z\cm[\csJ GncKmUuG{[HkateXp|u\ZKcoJ
HkJGoKGccaXp|GkxjuGoUGnNucrkZGclKGHkJITluXIwZwebpksVinjGccaajnfoXbnembcnM`mPen\nJxZ\GncgqGhnVky\
"ND>ND"C'GnNucrkZGclKG GnceUGncxM^emJJnZ
";D6I1R/6DJ:B";D6>ND"C'
inujVsjZq|JXp|XnxjuGoU`nflweGckZveluGoUGncu\ep|bZv\eJi`n^`taoknGnganKnGGnNucrkZGclKGNq|JjemGQnZXnJfoXbngniVc[JMp}fn
ksTj`taouLep|bHkJweGxZMfJgVfcchXp|]nZanu^o|aHq}ZKqJXnxjXm|fweGuco|aVcljZmGWqJIfnainImOveljnvZfXnJIfnacfaarkxZGnceUGnNucr kZ
GclKG wUbXp|foYpGncjZq|JXp|yUcm[IfnaZobaxZ\KKs[mZIrkGnc\cluaoZInc[kZ_sV^co}ZXHkJkJIGc .?/<;<<A=?6;A3<?$?4.;6F.A6<;$ Nq|J
u\ZfoYpXp|viUJHkate\coanTGnNucrkZGclKGXp|apGnc\ekbkkGanKnGUnuZoZGncHkJkJIGcvelbmJinancW^[fnGnNucrkZGclKGinancWuGoUKnG
GoKGccaVnJzHkJaZshbXm}JGncxM^emJJnZGncXnGncuGhVcGncHbnbVmfHkJ`nIksVinjGccaGncxMXcm^bnGcvelGncXnenbio|JvfUekavel
kJIGcGncgqGhnG{u\ZvjeJ\ekbGnNucrkZGclKGvjeJjZq|JuMZGmZxZ\KKs[mZiWn[mZGncgqG hnapGncHbnbVmfxZifZHkJGncGkicnJ\coanT
ZmGgqGhnvel[sIenGcXp|u^o|aHq}ZXnxjapGncxM^emJJnZXp|itJ Hq}Zu^r|kVk[iZkJGoKGccaUnZGncgqGhnxjap\clioXYo`n^ Nq|J GoKGccaUmJGenfefZ
GkxjuGoUapGnc\ekbGnNucrkZGclKGVnaan uMZ`nIfoMnuIapITlfogfGccagniVcajnfoXbnembuGhVcgniVcGnNucrkZGclKGuGoUKnGGncGncxM
y__nitJisUckbel  YZmX^te\clXoZvelITl   , -Nq|J\coanTGnNucrkZGclKGXp|uGoUKnGGoKGccaGncucpbZGncikZZm}ZKl^[fnapGnc
\ekbxZ\coanTXp|itJUmJKluj{ZyUKnGGnNucrkZGclKGHkJITlfogfGccagniVcajnfoXbnembajnincInaap\coanTuXnGm[   A<;$ 2>
wUbXp|GncxM^emJJnZy__napGnc\ekbGnNucrkZGclKGanGXp|isU #61. 5.6:<<;  , - KnG\cluU{ZUmJGenfJnZfoKmbZp}KqJasJuZZgqGhnGnc
\cluaoZ]eGclX[XnJio|JvfUekaxZUnZGncIoUGnNucrkZGclKGXp|uGoUKnGGoKGccaHkJITluXIwZwebpksVinjGccaajnfoXbnembcnM`mPen\nJwUb
foYpGnc\cluaoZInc[kZ_sV^co}ZXHkJkJIGcu^r|kZn]eXp|yUanXnGncfouIcnljInGnNucrkZGclKGveljnvZfXnJxZGnceUGnNucrkZGclKGNq| JKl
viUJWqJIfnacm[]oUMk[HkJkJIGcVkimJIa velinancWvZf]eXp|yUy\xMGm[kJIGckr|ZzxZGnceUGnc\ekbGnNucrkZGclKGVky\
#D/;E$C7-FMI FM7;!PA#
Gnc\cluaoZGnNucrkZGclKGHkJITluXIwZwebpksVijGccaajnfoXbnembcnM`mPen\nJyUXnGncgqGhnJnZfoKmbXp|uGp|bfHkJu^r|kZnanu\Z
vZfXnJxZGncUnuZoZGncfoKmb VmfkbnJuMZ
;A<;6<'06=6<;6  , - yUxMfoYpGnc\cluaoZVekUfmPKmGcMpfoVinjcm[cl[sGcl[fZGncveljfJwNks\XnZXp|iJ]eGclX[Vk
Gncu\ep|bZv\eJi`n^`taoknGngxMGcTpgqGhnHkJGesa[cohmX (2A?.%.8 Nq|Ju\Z[cohmX]eoV[ccKs`mTRHkJknjnc Gnc\cluaoZVekUXm}JfmPKmGcMpfoV
^[fnGcl[fZGncXp|GkxjuGoUGnNucrkZGclKGanGXp|isUIrkHm}ZVkZGncyUanNq|JfmVWsUo[viUJxjuj{ZfnapGoKGccaXp|[cohmXyayUIf[IsaGncUnuZoZGnc
ZnanIoU\coanTGnNucrkZGclKGUmJZm}ZKqJapGncxMfoYpGnc\cluaoZInc[kZ_sV^co}ZXVna '$   ]eviUJfnGncxM^emJJnZxZkJIGcapGnc
\ekbGnNucrkZGclKGanGXp|isU JnZfoKmb Zp}yUZnvZfIoUGnc\cluaoZGnNucrkZGclKGXp|uGoUKnGGoKGccaHkJkJIGcXp|kJIG cinancWIf[IsaGnc
UnuZoZGncHkJkJIGcyUu^r|k]eXp|yUKlinancWcl[svjeJ\ekbGnNucrkZGclKGHkJkJIGcyUkbnJWtGVkJ
!2A606.     yUXnGnc\cluaoZ\coanTGnc\ekbGnNInc[kZyUkkGyNUxZajnfoXbnemb 2"<;A3<?A wUbxMjemGGnc
HkJInc[kZ_sV^co}ZXwUbXnGncuG{[HkateXm}J Hk[uHVUmJVky\Zp}  GncxM^emJJnZxZknIncIoUKnGGnc\ekbae^ohXnJVcJHkJknIncvel
ks\GcTVnJz  GncuUoZXnJwUbIoU\coanTGnc\ekbGnNucrkZGclKGXnJVcJvelXnJkkaKnGGncuUoZXnJHkJuKnjZnXp|GncuUoZXnJHkJZmGgqGhn
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velGncuUoZXnJXmgZgqGhn  GncKmUNr}kKmUKnJKnGGncHZiJioZInHkJksVinjGcca XnJkka Gnc\ekbGnNucrkZGclKGHkJioZInvel[coGncKnG
ajnfoXbnemb yacfa^emJJnZvelGncuUoZXnJ ]eviUJxjXcn[fnGncxM^emJJnZapGnc\ekbGnNucrkZGclKGanGXp|isU JnZfoKmbZp}yUZnfoYpGncGnc
\cluaoZGnNucrkZGclKGanxMu^r|kxjXcn[vjeJGnc\ekbGnNucrkZGclKGHkJITluXIwZwebpksVinjGccaajnfoXbnembcnM`mPen\nJIck[Iesa
XsGGoKGccaXp|\ekbGnNucrkZGclKG
-9=(F-FMI FM7;!PA#
Gnc\cluaoZGnNucrkZGclKGHkJITluXIwZwebpksVijGccaajnfoXbnembcnM`mPen\nJKlUnuZoZGncVnavZfXnJGnc\cluaoZInc[kZ
_sV^co}ZXHkJkJIGcHkJ\cluXgyXbkJIGnc[cojncGnNucrkZGclKG ,- Nq|J^mSZnwUbknJkoJanKnGkZsGcaanVcQnZ'$   ,- vel
?22;5<B@2.@%?<A<0<9 HkJ+<?91B@6;2@@<B;0693<? 'B@A.6;./922C29<=:2;A+', Hk[uHVGncgqGhn
XbnembcnM`mPen\nJITluXIwZwebpksVinjGccaajnfo\clGk[UfbknInc jemJxZ\  apKnZfZ  IZ GncgqGhn\coanTGnc
\ekbGnNucrkZGclKGKnGGncUnuZoZJnZjcrkGoKGccaHkJITluXIwZwebpksVinjGccaajnfoXbnembcnM`mPen\nJ yUGnjZUHk[uHVcf[cfavjeJ
\ekbvelUtUGem[GnNucrkZGclKGv[[If[IsaGncUnuZoZJnZ $=2?.A6<;.9<;A?<9==?<.05 wUbKnvZGkkGu\Z Hk[uHV '0<=2 yUvG
 Hk[uHVXp| Gnc\ekbGnNucrkZGclKGXnJVcJyUvGGnccm|fyjeHkJincXnIfnaub{Z[kGmGuG{[Z}nuipbHkJITluXIwZwebpksVinjGcca
ajnfoXbnembcnM`mPen\nJ
Hk[uHVXp| Gnc\ekbGnNucrkZGclKGXnJkkaKnGGncxM^emJJnZyUvGGncxM^emJJnZy__n
Hk[uHVXp| Gnc\ekbGnNucrkZGclKGXnJkkakr|ZzyUvG\coanTGnNucrkZGclKGXp|uGoUHq}ZKnGGoKGccaVnJzZkGujZrkKnGXp|cl[syfxZ
Hk[uHVXp| vel Nq|JkJIGcinancWfmUjcrk\cluaoZu^r|kcnbJnZ]eu^o|auVoayUwUbyaWrku\ZHk[mJIm[wUbGoKGccaXp|\cluaoZxZJnZfoKmbZp}yUvG GncxM
GclUnhHkJkJIGc
 GncKmUXn[mOMpcnbGnc
GncKmUXn[mOMpcnbGncGnNucrkZGclKGGnc\cluaoZInc[kZ_sV^co}ZXHkJITluXIwZwebpksVinjGccaajnfoXbnembcnM`mPen\nJ yU
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Gnc\ekbGnNucrkZGclKGHkJITluXIwZweebpksVinjGcca ajnfoXbnembcnM`mPen\nJ cfaXm}JinancWZZn]ey\fnJv]ZGnc[cojncKmUGnc[mOMp
cnbGncGnNucrkZGclKGxZ\Vky\xjWtGVkJVVcJGm[\coanTGnNucrkZGclKGXp|\ekbkbnJvXKcoJ
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Uw go}m|aoTwWt|opzp|nkewpuowt~nwmc~Zc`twfS|o``[{f p}ao

 # +!#(1#)$,+!9
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EaktYq|hHgblHGmVo{tZX_nTaElYfn{HucSbh_ Lp{HEma[bnTu[XEaktYq|hH_rHgblHGmVo{[bnTImEFr`_k\amcubkEbhHX_wXHmXcnIl`Xo| Ikx__oEmawKfmatG_owS
ywXEma[f_IpH_odlE`^m\wXEma\lQXmtZXJXcX Vo{tZX_nTaThfn{HucSbh_
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 =D@.IBI4$;-UL<C=F1G.REK2F2$E;=F(D:
  tGaq{hH_qhhrZEaR
   tGaq{hHTot`q{hEakSme_oblEeRktZXEbhHtgbzEFXmStVmElY BB tLXTnt_Ta ubkTnSwK_htThaFXmS  uaH_m  vcbT
_owY_oSTot`q{h  wYfm_maUTot`q{hEakSmexSGal|Hbk  EnvbEal_

8E70GP  ufSHUlHZXu`Et`q{hEakSme
   tGaq{hHYSuYYbktho`S`o{ghvatcha &$)&  tGaq{hHYSuYYbktho`S  %  '& tGaq{hH`XT   uaH_m_htTha
  EnvbclTT  vcbT  tinaV fm_maUYSclTUrwgxSFXmStbzEUpH  __ ubk[mwgYmHIXbktho`SSc`EmawK_oS tGaq{hHYSbktho`StZXEmaYS
clfSrVo{IkV~mEmadpEemwg_oFXmSh`sVo{  D  __

8E70GP  tGaq{hHYSbktho`S
   tGaq{hHhlSahX`o{gh %#$#  "$#- (!, _htThaFlY FXmS  EnvbclTT tGaq{hHwKX|~m_lXwXEmaFlYtGbq{hX C3=0@862
%@9< FXmSTlctGaq{hH  t_Ta B  t_Ta fm_maUfHE~mblHEmahlSxSUpH  TlX FXmSgXmEcmH   t_Ta fm_maUfamHGcm_ahXxSTl|HuT
  hHdmtLbtLo`f_otEIYhEuaHSlX\ah_fm_maUTl{HtcbmEmaV~mHmXxSfm_maUwKHmXxSXmXTnSThElX  Kl{cv_H

8E70GP

tGaq{hHhlSahX

   TshYakYYb_ahX x]]m  UmS !(& $#)( $#$)# Tsf~mgalYhYugHxbGcm_Kq|XxSf_{~mtf_hVl{cVl|HTs vS`wKb_
ahXtZmg_rXtco`XubkwKx]]mwgGcm_ahXvGaHfamHTs^m`XhE EcmH  L_ bpE L_ fsH  L_FXmS^m`wXEcmH  L_ bpE  L_
fsH  L_ clfSrVo{wK[bnTSc`fuTXtbf u[XtEaS  '   gXm   __ tZXTshYakYYg_rXtco`XhmEmdahXSc`\lSb_ tZmb_wgxgbtco`XImE
SmXYXbHfsSmXbmHFhHTsvS`EakIm`[mXasVo{[XlHFmHTs ubk_oKhHakYm`b_ubkGcm_Kq|XhhEVo{SmXYXFhHTs _htTha\lSb_g_rXtco`XFXmS 
uaH_m  vcbT  t]f  tian}V ^m`wXtTm_oKl|XcmHUmShYxS  uUc uUcbk  Kl|X uTbkKl|XfsHgmH  tLXTnt_Ta f~mgalYwfUmSV~mSc`fuTX
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tbftImkas  _nbbnt_TaFXmSEcmH B bpE B fsH  tLXTnt_TaI~mXcX  wY _oZakTs  YmX\ah_Vo{IlYubkTlcbzhEJXcXElXGcm_ahX w`
gnX&;27*;;8 VXGcm_ahXxSx_T{~mEcm  hHdmtLbtLo`f [XlHTsubkZakTsYrw`gnXgXm  Xn|c _obhtgbzEtfX[mXdsX`EbmH  Xn|c

8E70GP

tTmhYuYY\mGcm_ahX

   KrSclShrRg^s_n Gcm_Kq|XSc`akYY "62=;2;:?=;884=(49<4=0?@=40:3@9636?C;:?=;8 arX +$#    fm_maU
clSGmhrRg^s_nwXgXc`hHdmtLbtLo`fGmGcm_GbmStGbq{hX   ufSHGm  IrSVdXn`_ ubkfm_maUclSGmGcm_Kq|XxSTl|HuT   tZhatLzXT Gm
Gcm_GbmStGbq{hX   Tl|HGmhrRg^s_nGcYGr_\lSb_u`EElXvS`hnfakxS  TlcufSHfUmXEmaV~mHmXFhHhrZEaRZr_Go`tZXTlctbF  fm_maU
ZalYGm 0861=0?4 hrRg^s_nGcm_Kq|XxSthHVo{gXmIh !

8E70GP tGaq{hHTacIclShrRg^s_n
  clfSrcnIl`
   EmatTao`_tfXw`ImEFr`_k\amc
EmatTao`_Fr` _k\amcvS`EmatEzYacYac_ImEvaHHmXhrTfmgEaa_gaqh^mGtEeTaEaa_ubkX~m_mhYVo{hrR g^s_n 
tLbtLo`ft\q{hwgGcm_Kq|Xx_tEnX  tZhatLzXTtZXtcbm  Kl{cv_H hYwgtgbqhGcm_Kq|X  tZhatLzXT

8E70GP

hHdm

ufSHEmaX~mFr`_k\amcxZhYVo{hrRg^s_n  hHdmtLbtLo`ftZXtcbm  Klc{ v_H

   EmatTao`_EbhHtGaq{hHSq{_Vo{wKubc
EmatTao`_\bmfTnEubk]h`bImEEbhHtGaq{hHSq{_wKubc ./ vS`EmaX~mEbhHtGaq{hHSq{_Vo{xS_mV~mGcm_fkhmSubkJoEhhEtZXKn|Xy
./ ubkwfbHwXUlHZXtan{_tSnXtGaq{hHwXEmaZXEakSme\bmfTnEubk]h`bIku`EhhEImEElXgblHImEXl|XX~m_mEahHSc`tGaq{hHEahHuXcamYgblH
Emau`Et`q{hEakSmehhEEzIkxS\bmfTnEubk]h`bVo{IkX~mxZwKwXEma[bnTu[XEaktYq|hHgblHGm
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8E70GP EmaGlSu`EFXmSSc`tGaq{hHGlSu`Et`q{huYYTkuEaHamY
  cnWoS~mtXnXEmacnIl`[bnTu[XEaktYq|hHgblHGmImEEbhHtGaq{hHSq{_wKubcac_ElYFr`_k\amc
   Fl|XThXEmaaoSahX
V~mEma[f_clfSrWaa_KmTnxSuEFr`_k\amcwXhlTamfcXah`bk   ubk vS`X|~mgXlEac_ElY\bmfTnEubk]h`bVo{xSImEEbhH
tGaq{hHSq{_wKubcgblHImEXl|XV~mEmatTao`_Fp|XwfYbzhGSc`tGaq{hHhlSu[XVo{FXmS   B  tLXTnt_Taubk_oGcm_fsH  tLXTnt_TaubkV~mEma
hlSVo{hrRg^s_n  hHdmtLbtLo`fgblHImEXl|XwXFRkVo{u[XEaktYq|hHgblHGm`lHahXh`sX~mhhE_mFp|XasZbhXSc`EmaX~mtgbzEVhXEb__mcmHTm_
ah`Vo{xStTao`_xct_q{ht`zXX~mu[XEaktYq|hHgblHGmVo{xS_mTlSFhYwgtao`Yubktf_hElXEzIkxSu[XEaktYq|hHVo{IkV~mEmadpEem

8E70GP  ufSHEmahlSahXFhHu[XEaktYq|hH
 =FK&;ECAU5<$E;=F(D:
  [bEmaVSfhYSmX_nTnGcm_gXmFhHu[XEaktYq|hHgblHGm
/E;E'0GP  [bEmadpEemSmX_nTnGcm_gXmFhHu[XEaktYq|hHgblHGm _nbbnt_Ta
clTUrSnY
EbhHtGaq{hHSq{_wKubc
EbhHtGaq{hHSq{_wKubc[f_Fr`_k\amc

hlTamfcX[f_FhHclfSrWaa_KmTn ah`bkvS`X|~mgXlE



3
 D 
 D 2
 D 1
 D  0

ImETmamHVo{  \YcmGmGcm_uTETmHElXThGcm_gXmFhHu[XEaktYq|hHgblHGmLp{H_oGmGcm_gXmuTETmHElXh`mH_oXl`f~mGlMVmHfUnTnwX
hlTamfcXah`bk  ubk vS`X|~mgXlEVo{Gcm_gXmFhHEaktYq|hHgblHGmfsHVo{frSGqh D  _nbbnt_TaLp{H[f_Fr`_k\amcwXhlTamfcXah`
bk  vS`X|~mgXlE ahHbH_mwXhlTamfcXah`bk  vS`X|~mgXlELp{H_oGcm_gXm D  _nbbnt_TafcXwXhlTamfcXah`bk  vS`X|~mgXlE_o
Gcm_gXmXh`Vo{frSGqh D  _nbbnt_TaImE[bEmaVSfhY\Ycmt_q{h_oEmat\n{_hlTamfcXFhHclfSrVmHWaa_KmTnIk_ouXcvX_V~mwgGcm_gXm
FhHEaktYq|hHt\n{_fsHFp|XTm_xZSc`XhEImEXo|wXVrEhlTamfcX`lHGHtZXxZTm__mTaOmX[bnT^lRPhrTfmgEaa__hE  
  [bEmaVSfhYblEeRkVmHEm`^m\FhHu[XEaktYq|hHgblHGm
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/E;E'0GP  ufSH[bEmadpEemblEeRkVmHEm`^m\FhHu[XEaktYq|hHgblHGm
hlTamfcX[f_FhHclfSrWaa_KmTn
clTUrSnY
hlTamfcXah`bk
blEeRkVo{xS
EbhHtGaq{hHSq{_wKubc  

blEeRk[nctZX_lXcmctao`YuYX
EbhHtGaq{hHSq{_wKubc

blEeRk[nctZX_lXcmctao`YuYX
[f_Fr`_k\amc

blEeRk[nctZX_lXcmcFarFaktbzEXh`

blEeRk[nc_lXcmc_oah`XsXtbzEXh`YmHIrS
ImETmamHVo{  \Ycmu[XEaktYq|hHgblHGmVo{[bnTxSblEeRk_oah`FarFaktbzEXh`tXq{hHImEclTUrSnYgblEGqh\bmfTnEubk]h`bVo{xSImEEbhH
tGaq{hHSq{_wKubcIpHV~mwgu[XEaktYq|hHgblHGmVo{[bnT_oblEeRkx_tao`Yubkx_f_{~mtf_huTh`mHxaEzTm_EmawK\bmfTnEubk]h`btZXfcX[f_wXEma
[bnTIkV~mwgEaktYq|hHgblHGmXl|XtZXEmat\n{_GrRf_YlTnwXEma`pStEmkSsImEblEeRkFhHtXq|hu[XEaktYq|hHVo{_oblEeRktZXtXq|htSo`cElXubk`lHGH_o
GrRf_YlTnhq{XytZXxZTm__mTaOmX[bnT^lRPhrTfmgEaa_ _hE   ./
  [bEmaVSfhYEmaal{cLp_X|~mFhHu[XEaktYq|hHgblHGm
vS`X~m_mwfwXYbzhEVo{`muXcSc`LnbnvGbXEmct\q{hElXX|~mal{cgblHImEXl|XV~mEmaFlHX|~mwgfsHEcmakSlYGcm_fsHImEu[XEaktYq|hHx_Xh`Ecm
 tLXTnt_TatZXtcbm  Kl{cv_HubkYlXVpE[bvS`EmaflHtETcmx__og`SX|~mwgu[XEaktYq|hHgaqhx_vS`[bEmaVSfhYEmaal{cLp_X|~mufSHwXTmamHVo{ 
/E;E'0GP [bEmaVSfhYEmaal{cLp_X|~mFhHu[XEaktYq|hHgblHGm
clTUrSnY

hlTamfcXah`bk

EbhHtGaq{hHSq{_wKubc  
EbhHtGaq{hHSq{_wKubc[f_Fr`_k\amc





[bEmaVSfhY
ZamENg`SX|~m
x_ZamENg`SX|~m





ImETmamHVo{  \Ycmx_ZamENg`SX|~mwTu[XEaktYq|hHgblHGmwXVrEhlTamfcXFhHEbhHtGaq{hHSq{_wKubc[f_ElYFr`_k\amcVo{V~mEmadpEem
Lp{HtZXxZTm__mTaOmX[bnT^lRPhrTfmgEaa_f_h   ./ tXq{hHImE\bmfTnEubk]h`bGrRf_YlTnwXEmaTmXVmXEmaLp_[mXFhHX|~mxStZX
h`mHSovS`tJ\mk\bmfTnEVo{_oGrRf_YlTnEmatEmktEo{`cVo{SoIpHV~mwgu[XEaktYq|hHgblHGmVo{[bnTxS_oGrRf_YlTnTmXVmXEmaLp_[mXFhHX|~mbHfsSmXbm H
FhHu[XEaktYq|hHgblHGmxStZXh`mHSo
  EmaVSfhYEmaSsSLp_X|~mFhHu[XEaktYq|hHgblHGm
/E;E'0GP [bEmaVSfhYEmaSsSLp_X|~mFhHEaktYq|hH

clTUrSnY
EbhHtGaq{hHSq{_wKubc
EbhHtGaq{hHSq{_wKubc[f_Fr`_k\amc

X|~mgXlEEaktYq|hHgblHGm ah`bkvS`X|~mgXlE
hlTamfcX[f_clfSrWaa_KmTn ah`bkvS`X|~mgXlE



3
D 
 D 2
 D 1
 D 0

ImETmamHVo{  \YcmEmaVSfhYEmaSsSLp_X|~mFhHEaktYq|hHgblHGmVo{[f_EbhHtGaq{hHSq{_wKubcVo{[f_Fr`_k\amcwXhlTamfcXah`bk 
ubk  vS`X|~mgXlE_oXl`f~mGlMVo{akSlY
Lp{HXh`Ecm  Xl{XGqhhlTamfcXFhHclfSrWaa_KmTnVo{uTETmHElX_o[bThEmaSsSLlYX|~mFhHu[X
EaktYq|hHgblHGmLp{H_oGmEmaSsSLp_X|~muTETmHElXh`mH_oXl`f~mGlMVmHfUnTnufSHcmhlTamfcXFhHclfSrWaa_KmTnVo{wK_o[bThEmaSsSLlYX|~mFhHu[X
EaktYq|hHgblHGm\Ycmt_q{h_oEmat\n{_hlTamfcXclfSrVo{[f_tFmxZIkV~mwgGmEmaEmaSsSLp_X|~mFhHu[XEaktYq|hHgblHGm_oGmt\n{_Fp|XTm_xZSc`vS`
tERP_mTaOmXEmaSsSLp_X|~makYrxccmGmEmaSsSLp_X|~mFhHu[XEaktYq|hHgblHGmThHx_tEnXah`bk  FhHX|~mgXlEu[XEaktYq|hHgblHGmvS`Ema
VSfhY\YcmwXEma[f_Fr`_k\amcwXhlTamfcXah`bk  ubk  vS`X|~mgXlE_oGmEmaSsSLp_X|~mah`bk  D   D  ubk
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 D  Tm_b~mSlYLp{H[bEmaVSfhY\YcmwXhlTamfcX[f_Vo{  [mXtERP_mTaOmXFhHxV`Lp{HtZXxZTm__mTaOmX[bnT^lRPhrTfmgEaa_
_hE   ./ fcXhlTamfcX[f_ah`bk  ubk  vS`X|~mgXlETm_b~mSlYFhHVrEhlTamfcXx_[mXtERP_mTaOmX ./
  EmaVSfhYGcm_uFzHuaHFhHu[XEaktYq|hHgblHGm
/E;E'0GP farZ[bEmaVSbhHGmGcm_uFzHuaHEaktYq|hHgblHGm

clTUrSnY
EbhHtGaq{hHSq{_wKubc
EbhHtGaq{hHSq{_wKubc[f_Fr`_k\amc

GmGcm_uFzHuaHFhHEaktYq|hHgblHGm XncTlX
hlTamfcX[f_clfSrWaa_KmTn ah`bkvS`X|~mgXlE



  #
  #
  #
 

#

ImETmamHVo{  \YcmEaktYq|hHgblHGmVo{[bnTImEEbhHtGaq{hHSq{_wKubcElYclfSrWaa_KmTnGqhFr`_k\amcwXhlTamfcXah`bk  ubk 
vS`X|~mgXlETm__mTaOmXE~mgXSGmGcm_uFzHuaHFhHEaktYq|hHx_Xh`Ecm  XncTlXLp{HEaktYq|hHgblHGmVo{V~mEmaVSfhYVrEhlTamfcX_oGmGcm_
uFzHuaH_mEEcm   XncTlXLp{H_o[b_mImE\bmfTnEubk]h`bImEEbhHtGaq{hHSq{_Vo{wKubc_oGcm_tgXo`cubk`qSg`rXLp{Ht_q{hX~mxZVSfhYGcm_
uFzHuaHEaktYq|hHgblHGm`lHGHf^m\Sox_tfo`gm`gaqhuTEglEuT_oah`amcgaqhah`glEVo{tEnSImEEmaVSfhYuTx_fH[bThGrRf_YlTnFhHEaktYq|hH
gblHGmLp{HtZXxZTm_[bnT^lRPhrTfmgEaa_f_h   ./
  EmaVSfhYEmaUm`tVGcm_ahXFhHu[XEaktYq|hHgblHGm
vS`Tm__mTaOmX[bnT^lRPhrTfmgEaa__hE    akYrxccmGmEmaX~mGcm_ahXThHx_tEnX  clTTThTmamHt_Ta[bEma
Um`tVGcm_ahXFhHu[XEaktYq|hHgblHGmufSHwXTmamHVo{ 
/E;E'0GP [bEmaVSfhYEmaX~mGcm_ahXFhHu[XEaktYq|hHgblHGm
clTUrSnY
EbhHtGaq{hHSq{_wKubc
EbhHtGaq{hHSq{_wKubc[f_Fr`_k\amc

hlTamfcX[f_FhHclfSrWaa_KmTn ah`bkvS`X|~mgXlE



0
D 
D 2
D 1
D 3

ImETmamHVo{  \YcmEmaVSfhYEmaX~mGcm_ahXFhHEaktYq|hHgblHGmVo{[f_EbhHtGaq{hHSq{_wKubcVo{[f_Fr`_k\amcwXhlTamfcXah`bk 
 ubk  vS`X|~mgXlE_oXl`f~mGlMVo{akSlY
Lp{HXh`Ecm  Xl{XGqhhlTamfcXah`bkFhHclfSrVmHWaa_KmTnVo{uTETmHElX_o[bThEmaX~mGcm_
ahXFhHu[XEaktYq|hHgblHGmLp{H_oGmEmaX~mGcm_ahXuTETmHElXh`mH_oXl`f~mGlMVmHfUnTnufSHcmhlTamfcXFhHclfSrVmHWaa_KmTnVo{wK_o [bThEma
X~mGcm_ahXFhHu[XEaktYq|hHgblHGmvS`Vo{EaktYq|hHgblHGmVo{[f_Sc`Fr`_k\amcwXhlTamfcXah`bk  fm_maUX~mGcm_ahXxSXh`Vo{frS Gqh
D  clTT TmamHt_Ta wXhlTamfcXah`bk  _oGmEmaX~mGcm_ahXfsHVo{frSGqh D clTT TmamHt_Ta Lp{Ht_q{htZao`YtVo`YGmEmaX~m
Gcm_ahXElYEaktYq|hHgblHGmImEEbhHtGaq{hHSq{_   x_uTETmHh`mH_oXl`f~mGlMVmHfUnTnVo{akSlYGcm_tKq{h_l{X  \Ycm[bEmaVSfhYwXVrE
hlTamfcX[f_FhHclfSrWaa_KmTn[mXtERP_mTaOmXhrTfmgEaa_f_h   ./
@;I45<$E;=F(D:
EmadpEemEma[bnTEaktYq|hHgblHGmImEEbhHtGaq{hHSq{_wKubc[f_clfSrWaa_KmTnvS`Ema[f_clfSrVmHWaa_KmTnGqhFr`_k\amcwXhlTamfcX
ah`bk   ubk  vS`X|~mgXlE vS`cnWoEmaaoSahXLp{H x__oEmatTn_fmatG_obHxZKc`wXEmaZakfmXubkV~mEmaVSfhYZakfnVWn^m\ubk
GrRf_YlTnFhHEaktYq|hHgblHGmVo{[bnTxSvS`farZ[bSlHXo|
  EmadpEemSmX_nTnGcm_gXmubkblEeRkVmHEm`^m\FhHu[XEaktYq|hHgblHGmwXhlTamfcX[f_FhHclfSrWaa_KmTnah`bk   ubk 
vS`X|~mgXlE\Ycmu[XEaktYq|hHgblHGmVrEhlTamfcX[f__oGcm_gXmtZXxZTm__mTmOmX[bnT^lRPhrTfmgEaa_Lp{HGcm_gXmuXXFhHu[XEaktYq|hH
gblH GmwXhlTamfcXah`bk  FhHFr` _k\amc_oGcm_gXmfsH frS Gqh   _nbbnt_TawXhlTamfcXah`bk  _oGcm_gXmXh `Vo{frSGqh
D  _nbbnt_Taf~mgalYEma[bnTEaktYq|hHgblHGmImE _hE   FhHZaktVdxV`u[XEaktYq|hHgblHGmIk_oGcm_gXmt\n{_Fp|XTm_hlTam
fcX[f_FhHclfSrWaa_KmTn_oblEeRk[nc_lXcmcubkFarFaktbzEXh`LpH{ x__o[bEakVYThGrRf_YlTnFhHu[XEaktYq|hHgblHGm
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  EmaVSfhYEmaal{cLp_X|~mFhHu[XEaktYq|hHgblHGm \YcmEaktYq|hHgblHGmVo{[bnTImEEbhHtGaq{hHSq{_wKubc[f_clfSrWaa_KmTnwXhlTamfcX
ah`bk  ubk  vS`X|~mgXlEVrEhlTamfcX[mXEmaVSfhYEmaal{cLp_X|~mLp{HtZXxZTm__mTaOmX[bnT^lRPhrTfmgEaa_Ema[bnTEaktYq|hHgblHGm
_hE   tXq{hHImE\bmfTnEubk]h`bt_q{hxSalYGcm_ahXIkac_TlctZXtXq|htSo`cElXV~mwg_oGcm_tgXo`cubk`qSg`rXfsHX|~mIpHx_fm_maULp_
[mXxS
  EmaVSfhYEmaSsSLp_X|~mFhHu[XEaktYq|hHgblHGmVo{[bnTImEEbhHtGaq{hHSq{_wKubc[f_ElYclfSrWaa_KmTnxSuEFr`_k\amcwXhlTamfcX
ah`bk  \Ycm_oGmEmaSsSLp_X|~mtVmElY  D  tZhatLzXTLp{HtZXxZTm__mTaOmX[bnT^lRPhrTfmgEaa_Ema[bnTEaktYq|hHgblHGm _hE 
 Lp{HakYrcmEmaSsSLp_X|~mFhHEaktYq|hHgblHGmThHx_tEnX  tZhatLzXTvS`X|~mgXlEfcXwXhlTamfcXah`bk  ubk  vS`X|~mgXlEFhHVrE
hlTamfcX[f__oGmEmaSsSLp_X|~mtEnX_mTaOmXVo{E~mgXSVl|Hg_SVl|HXo|hlTamfcXVo{wK[f_wXEma[bnTEaktYq|hHgblHGm_o[bThGmEmaSsSLp_X|~m
  EmaVSfhYGmGcm_uFzHuaHFhHEaktYq|hHgblHGmVo{[bnTImEEbhHtGaq{hHSq{_wKubc[f_clfSrWaa_KmTnvS`EmaaoSahX\Ycmu[XEaktYq|hH
gblHGmVrEhlTamfcX[f_ _oGmGcm_uFzHuaHtZXxZTm__mTaOmXEma[bnTEaktYq|hHGm  _hE   FhHZaktVdxV`Lp{HakYrcmGmGcm_uFzHuaH
FhHEaktYq|hHgblHGmThH_oGmGcm_uFzHuaHx_Xh`Ecm  XncTlXImEEmaVSfhYGmGcm_uFzHuaHFhHEaktYq|hHgblHGmVo{[bnTxSwXVrEhlTamfcX[f_
\Ycmfm_maUalYuaHESxS_mEEcm   XncTlXvS`x__o[bEakVYThGrRf_YlTnhq{Xy
 $F//F$;;94;C$E>
HmXcnIl`Xo|fm_maUS~mtXnXEmaxZxSSc`SoIXf~mtazIbrbcHTm_clTUrZakfHGubktZmg_m`Vo{xScmHxc Lp{HxSalYEmafXlYfXrXImEfUmYlXcnIl`ubk
\lQXmubkFhFhY\akGrRGRmIma`ubktImgXmVo{GRkfUmZT`Eaa_dmfTaubkEmahhEuYY_gmcnV`mbl`tVGvXvb`oamK_HGbalTXvEfnXVa Vo{xS
wgG~muXkX~mubkh~mXc`Gcm_fkScEwXEmaS~mtXnXHmXTmH y Vo{tZXZakv`KXThHmXcnIl`Xo| [sIlSV~mIpHwGaFhufSHGcm_FhYGrR_m R vhEmfXo|Sc`
KB$@E;BTE'BF'
./ aoxLtGnbtGaq{hHSq{_Kc`V~mwgvbEt`zXbHugbHVo{_m AAA ?506763> =42C284 2;9
./ SaaKXo\lVWcamEa KB$@E;4;C$B3$E;@B2K0&M2M<:G@FP'0B^mGcnKmtG_ohrTfmgEaa_ GRkcnV`mdmfTa _gmcnV`mbl`tKo`Hwg_
./ Ea_fHtfan_GrR^m\fn{HucSbh_ &JS9HB$E;&D.L:$%:C;GO*K&F< EarHtV\j 
./ Ea_GcYGr__b\ne L2=0E'$E;N)T4;CM:)2U(E$%:C9J<6B:N2)I9)2 EarHtV\j 
./ f~mXlEHmX_mTaOmX[bnT^lRPhrTfmgEaa_ f_h   9E/;,E2$;CK3HQB'&B2$;G/9I'A<D'&E_hE 
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PZt}^P`khxq{\ovpNiiggpvlw^hvkuhivTfuWkvbvQ
 @4<? 7B?<6:@4<? 6B@
@=2P:FbN
PiQNvilwRuh`xgxlu\]{bitoQP}dzqmyNnvmuNhfvdNvi[|[UuaNvU}izq`NitRNOqQbvT{gT`av`luQPlvhqv}fqQvlRuQplu[kvbvQ[hTlw_xNvi
Pv`lZNvik[NvU}izq`NitRNfvPoguPiRovpiuaNvibk|NbvqhvQhuQhz`[hTogNvi~qkk}g^ix}dzqT}b`NkNk`NvioivQPlvg\itp`uNp
T{gT`i|P{ZPv~ktPlvgovPuVOqQbv`}TwQ[v`ckNit^a\qNvi}bkxh`~bkQofvdf|gwqvNvmRvNNvimyNnvdalvbvT{ gT`av`luQPlvhgxdz`^x
^uQpg[   i[h^vNviovilRdz`^x\ulqhvQO`v[  K  }g\iRv`l`  ~bkQdalvgx\`g[h}Skxh  \`\qiPlvg\^xit[uaqN}Skxh
  }U`\w}g\iPlvgo|Q}Skxh   }g\i~ktRvNPv`lZdalvbvT{gT`av`luQPlvhgxPlvgovgvi]NuN}NaNvU}izq`NitRNfvh\NiZxXv`
4F8?<A8+8DH8FGE4G<BA }^vNua   G( ~ktbiwgvZNvU}izq`NitRNRvN^xNuN}NaNvi[v}`w`PiQNvi  b )EB=86G+8DH8FGE4G<BA
}^vNua    G( [uQ`u`NviNuN}NaNvU}izq`NitRN^x[RvNPiQNvi 4E5BA+8DH8FGE4G<BA gxPv}^vNua    G(
2_QL_Q2P7 Nvik[NvU}izq`NitRNfvPoguPiR Nvibk|NbvqhvQhuQhz` T{gT`av`luQPlvh
 @=?_Q
NvibkqhNvU}izq`NitRNqhvQ\q}`zqQRvNNwRNiig\vQOqQg`{nh ^uQNviTdkuQQv`Nvi}Nn\iNiigNviOhvh\ulOqQfvPq{\ovpNiig
NviO`oQNvi\u[g^vkvhbvilg^uQNvi^vkvh^iudhvNi_iigTv\w~ktowQ~l[kqg`i|b~aa\vQkl`}b`ov}p\{ovPuVOqQNvi}Nw[fvltkNiq`
^x`vbo|Nvi}bkxh`~bkQofvdf|gwqvNvmUyQ`ua}b`p`yQ`bVpvovPuVit[uaovNk^xfvPiuX}qNT`~ktbitTvT`\qQilggzqNu`~NOckNit^a
RvNfvltkNiq`^vpbit}^m\vQ^ulkN\z`\ul`Nvi[v}`w`Qv`}dzqk[NvibkqhNvU}izq`NitRN ^uQRvNNviPv`lZpvbiwgvZNvi\w[\vg
\ilRoqaNviivhQv`ckNvi^l`oqaNvibkqh~ktNvi[|[NkuaNvU}izq`NitRN UyQ}b`ol`ovPuV`Nviiw}iwg~c`Qv`}dzqRvNu[Plvg}OgO`OqQ
NvU}izq`NitRN`Tu`aiihvNvmNvi}dwgOy`OqQbiwgvZNvUPviaq`[qqNU[ ( `aiihvNvmbitgvZiqhkt  }Nw[RvNNvio|V}oxh
Pviaq`^xNuN}Na`glkTxlfvd 12 }`zqQRvNNvi\u[g^vkvhbv~ktNvio|V}oxhPviaq``[w`RvNNvi}bkxh`~bkQNviTbithT`^x[w`}`zqQRvN
\`govgvi][|[UuaNvUPviaq`[qqNU[RvNaiihvNvm[hNital`NviouQ}Pivtp~oQ~kt`vgvotogl`i|bOqQglkTxlfvd^uQ`ol`}p`zq
dz`[w`kv\`NwQa ~kt\[w` ivN ^vpPviaq`]|N\iyQqh|`\`gR`NlvRtgxNvi\u[\`gqqNRvNdz`^xb[uQ`u`RyQPlik[Nvi\u[g^vkvhbv
~kt}dwgdz`^xbv[hNvie`e|dz`^xbv}ozqg^igpizqNvibk|NoivQol`bv}dzqk[Nvibk[bkqhPviaq`o|aiihvNvmbRR{au`dalvgxNvimyNnv~`l
^vQNvibit}gw`NviT[}ThPviaq`^uQ`ofvddz`^xbv 12ol`bvbk|N 12 ghz`\``}gzqQ -E54AGE8812ilg]yQNviRu[Nvi[w``~bkQOvld[
]ul}pkzqQ 12~kt^{QpVv}kxhQou\l 12sksUyQ`qNRvNgxbitow^_wck\qNvi^vouVVvUzqOvhPviaq`}Pi[w\~klhuQ}b`~`l^vQbWwau\w`}TwQq`{iuNn
[w` }dwgPlvgpkvNpkvh^vQTxlfvdk[Nvio|V}oxhdz`^xbvg 89BE8FG4G<BA diqgNua}dwgg|kPv^vQ}minXNwRpNuadz`^xbk|N[uQNkvl[lh 1 2
`bit}^m^h[gxNvimyNnvmuNhfvd`Nvi[|[UuaNvU}izq`NitRNOqQdiiZg\vQ RvNckNvimyNnvOqQbit[wnX\ixduY`vo{liiZ~ktPZt
dalvghvQdvivqvh{  bgh|Pvkwb\uoPvgvk[|}k`Uwoqvh{  b~ktgouNqvh{  bgxglkTxlfvdilg}^vNua     ~kt
  \u` }rN\vigxNviNuN}NaPviaq`ilg}^vNua     ~kt   \u` }rN\vi\vgkv[ua 12 itlx}Rxhilwfv~ktPZt  myNnv
Nvibit}gw`Nvi}NaNuNPviaq`~ktivh[RvNNviT[}ThPviaq``ol`hvQdvivdalvol`hvQdviv}b`~pkQ[|[UuaNvUPviaq`[qqNU[~kt
}NaNuNPviaq`^xovPuV[hol`hvQdvivovgvi]}NaNuNPviaq`^uQpg[qh|`TlQ     \u` }rN~\i     \u` i UyQgx
Plvgougdu`_NuaTlQqvh{hvQdviv~aadkx`}gxhk E   ol`ivh[o{^_wRvNNvi^vouVVvT[}ThNvi}NaNuNPviaq`\kq[  bbit}gw`[
}^vNua  -+ }rN~\i    av^ i
NvimyNnv`xRyQgxlu\]{bitoQP}dzqbit}gw`muNhfvdNvi[|[UuaNvU}izq`NitRNOqQbvT{gT` NiZxmyNnvbvT{gT`av`luQPlvh qv}fqQvl
RuQplu[kvbvQ[hmyNnvbiwgvZPviaq`otog`glkTxlfvd}p`zqdz`[w`~kt\[w`OqQ\`g ~ktNvi[|[UuaNvU}izq`NitRN}dzqT}b`~`l^vQ`
NvioQ}oiwgNviq`{iuNn~ktNvibk|Nbv}dzq}dwgdz`^xNvi[|[UuaNvU}izq`NitRN
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 IR>S0QG:_QX?R?3Q?IR4PF
`Nvibit}gw`muNhfvdNvi[|[NkuaNvU}izq`NitRNOqQbvT{gT`PiuQ`x^vNvimyNnvbvT{gT`av`luQPlvhqv}fqQvlRuQplu[kvbvQUyQOy`
^t}axh`}b`bvT{gT`}gzqd m gxRv`l`dz`^x^uQpg[   i
 0QGJT0KQHP0K9OCGG9\EcYHOAGOXER?0QGLOLEEIH5SIDQC1N3;c?\Ec 12
o{glvQ~bkQO`v[  K }g\iRv`l`  ~bkQ}dzqT}b`\ul~^``NvimyNnvPiuQ`xRvN`u`ovilRRv`l` T`w[du`_g diqg^uQlu[Plvg
\^xit[uaqN   }g\i}p`zqdz`[w` ~ktPlvgo|QOqQ\`g `vPvNvi}RiwV}\wg\^uQoqQgv~^``ogNvi~qkk}g\ix ??B@8GE<68DH4G<BA }dzq
Pv`lZpvPvglkTxlfvd `vp`uN~pQ }p`zqdz`[w`[hTogNviOqQ ,FHGFH@<8G4?  1 2 [uQ`x
WS = 0.0509  dbh 2 h 

0.919

WB = 0.00893  dbh 2 h 
WL = 0.014  dbh 2 h 

}gzq

0.977

0.669










WS WB ~kt WL Pzq `vp`uN~pQkv\` +G8@ NwQ E4A6; ~kta %849 \vgkv[ua >:
dbh
Pzq }o`cvm|`hNkvQ}dxhQqNit[ua   }g\i}p`zqdz`[w` 6@
Pzq Plvgo|QOqQ\`g @
h

 0QGAGOXER?0QG0P0X0]@0dQ6XGUN?0GO404Q00G9S8Q? +$"&)-+,*,"'& 12
}gzq[glkTxlfvdilgOqQ\`g M (0),i RvNogNvi^x    ~kt  ~kl`vgvPv`lZpvbiwgvZNvU}izq`NitRN^xNuN}Nafvh\NiZx
Xv`\vgogNvi^x      ~kt  [hPvbiwgvZPviaq``}`zqg}^vNua  1  2 ~ktou[ol`Pviaq`OqQ\`\qivNOqQ\`gT`w[
}^vNua  1 2

C BSL = B(0) × (44/12)
}gzq

CBSL
B(0)

Pzq biwgvZNvU}izq`NitRN^xNuN}Nafvh\NiZxXv` G(
Pzq biwgvZPviaq`^xNuN}Na[`NiZxXv` G
 n

B(0) =    BA(0),i + BB(0),i  ×A i 
 i=1

}gzq

B B(0),i

Pzq biwgvZPviaq`^xNuN}Na[`NiZxXv` G
Pzq biwgvZPviaq`}p`zqdz`[w`^xNuN}NaOqQ\`gT`w[ < `NiZxXv`G E4<
Pzq biwgvZPviaq`\[w`^xNuN}NaOqQ\`gT`w[ < `NiZxXv` G E4<

Ai

Pzq dz`^xPiQNvi E4<

B(0)
BA(0),i

BA(0),i = M (0),i × CF

}gzq

BA(0),i
M (0),i
CF
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Pzq biwgvZPviaq`}p`zqdz`[w`^xNuN}NaOqQ\`gT`w[ < `NiZxXv`G E4<
Pzq glkTxlfvdOqQ\`gT`w[ < `dz`^xPiQNvi`NiZxXv`[hovgvi]Pv`lZ[RvNogNvi~qk
k}g^ix G& E4<
Pzq biwgvZPviaq``}`zqg }^vNua 

BB(0),i = BA(0),i × ri

}gzq

B B(0),i
BA(0),i

ri



Pzq biwgvZPviaq`\[w`^xNuN}Na[OqQ\`gT`w[ < `NiZxXv` G E4<
Pzq biwgvZPviaq`}p`zqdz`[w`^xNuN}Na[OqQ\`gT`w[ < `NiZxXv` G E4<
Pzq ou[ol`Pviaq`OqQ\`\qivNOqQ\`gT`w[ <^vNua 

 0QGAGOXER?0QG0P0X0]@0dQ6XGUN?0GO404Q00QG:_QX?R?Z2G30QG *'#,)-+,*,"'&12
^vNvibit}gw`PiQNvi}b`itht}lkv  b[hTogNvi^x       ~kt  ~ktPv`lZNviNuN}NaNvU}izq`NitRN^x[RvN
PiQNvi[hTogNvi^x 

C PROJ = P(t) × (44/12)
}gzq

CPROJ
P(t)
t

Pzq biwgvZNvU}izq`NitRN^xNuN}NaRvNNvi[v}`w`PiQNviG(
Pzq biwgvZPviaq`^xNuN}Na[`b^x GG
Pzq b^xPv `lZbiwgvZNvU}izq`NitRN
 n

P(t) =    PA(t),i + PB(t),i  ×A i 
 i=1

}gzq

P(t)
PA(t),i
PB(t),i

Ai

Pzq
Pzq
Pzq
Pzq

biwgvZPviaq`^xNuN}Na[`b^x GG
biwgvZPviaq`}p`zqdz`[w`^xNuN}Na[OqQ\`gT`w[ < `b^x GG E4<
biwgvZPviaq`\[w`^xNuN}Na[OqQ\`gT`w[ < `b^x GG E4<
dz`^x E4<

PA(t),i = M (t),i × CF

}gzq

PA(t),i
M (t),i
CF

PB(t),i
PA(t),i

ri

 

Pzq biwgvZPviaq`}p`zqdz`[w`^xNuN}Na[OqQ\`gT`w[ < `b^x GG E4<
Pzq glkTxlfvdOqQ\`gT`w[ < `dz`^xPiQNvi`b^x G [hovgvi]Pv`lZRvNogNvi~qkk}g^ix
G& E4<
Pzq biwgvZPviaq``}`zqg Nvp`[p}^vNua  12
PB(t),i = PA(t),i × ri

}gzq





Pzq biwgvZPviaq`\[w`^xNuN}Na[OqQ\`gT`w[ < `b^x GG E4<
Pzq biwgvZPviaq`}p`zqdz`[w`^xNuN}Na[OqQ\`gT`w[ < `b^x GG E4<
Pzq ou[ol`Pviaq`OqQ\`\qivNOqQ\`gT`w[ <

NviPv`lZNviNuN}NaNvU}izq`NitRN^x[RvNPiQNvi 4E5BA+8DH8FGE4G<BA 12
CSEQ = C PROJ - C BSL - C LEAK

}gzq

CSEQ



Pzq biwgvZNvU}izq`NitRN^xNuN}Na[o{^_wOqQPiQNvi G(
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CPROJ
CBSL
C LEAK

Pzq biwgvZNvU}izq`NitRN^xNuN}Na[RvNNvi[v}`w`PiQNvi G(
Pzq biwgvZNvU}izq`NitRN^xNuN}Na[fvh\NiZxXv` G(
Pzq biwgvZNvibkqhNvU}izq`NitRN`qNOqa}O\PiQNvi G(

 BH0QGJT0KQYHOIR4QG9eBH
 HP0K9OCGG9\EcYHOEIH5SIDQC1N3;c?\Ec
ckNvimyNnvdz`^x\ulqhvQO`v[  K  }g\iRv`l`  ~bkQdalvgxdiiZgRv`l`  T`w[Plvg]xOqQ\`g^xda}^vNua  \`\qi
}o`cvm|`hNkvQ}dxhQqNit[ua   }g\i}Skxh   }U`\w}g\iPlvgo|QOqQ\`g}Skxh   }g\i~ktgxglkTxlfvd~pQ}Skxh   \u`\qiPw[
}b`    \u`\qdz`^xbv^uQpg[   iivhkt}qxh[[uQ\vivQ^x 
;QGQ3=S^ kuNnZtdiiZg~ktglkTxlfvdOqQ\`g^x^vNvimyNnv`dz`^xO`v[  K }g\iRv`l`  ~bkQ
diiZg
NitdxRu`
OvQpulpg|
~Pbv
Qwl~[Q
\`TwQTu`
\`TP
\`\qQ
}\Q
bit[|
gt}Nwg
gRu`^`
ggqN
iuQ
ouN
}oxhlbv
pgx}pg`
}pxhQ
qqhTvQ

Rv`l`
\`



















Plvg\^x
75; }Skxh Plvgo|Q}Skxh
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}Skxh @
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 0QG0P0X0]@0dQ6XGUN?0GO404Q00G9S8Q?
RvN\vivQ^x  dalvbiwgvZPviaq`}p`zqdz`[w`^xNuN}Na[}^vNua  G E4< biwgvZPviaq`\[w`^xNuN}Na[}^vNua  G E4< ilg
}^vNua  G E4< pizqPw[}b`  G( E4< ilgdz`^xbv^uQpg[   ibiwgvZNvU}izq`NitRNRvNNiZxXv`}^vNua   G(
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;QGQ3=S^ biwgvZNvU}izq`NitRNRvNNiZxXv` 4F8?<A8+8DH8FGE4GG<BA
Pviaq`}p`zqdz`[w`
G E4<


Pviaq`\[[ww`
G E4<


Pviaq`ilg
G E4<
G  E4<

  

+%
G(( E4<
 

G(  E4<
 

 0QG0P0X0]@0dQ6XGUN?0GO404Q000QG:_QX?R?Z2G30QG
RvN\vivQ^x dalvbiwgvZPviaq``}p`zqdz`[w`^xNuN}Na[`bXv`        ~kt  }^^vNua          ~kt
 G E4< \vgkv[uabiwgvZPviaq`\[w``^xNuN}Na[`bXv`     ~kt  }^vNua          ~kt  G E4< \vgkv[ua
~ktbiwgvZNvU}izq`NitRN^xNuN}NaRvNNvii[v}`w`PiQNvibXv`      ~kt  }^vNua           
   ~kt   G(  E4< \vgkv[ua
ZNvU}izq`NitRN^xNuN}NaRvNNvi[v}`w`PiQNvi )EB=86G+8DH8FGE4G<BA
;QGQ3=S^ biwgvZ
b^x[v}`w`
PiQNvi
bXv`
b^x 
b^x 
b^x 
b^x 
b^x 

Pviaq`}p`zqdz`[w`
G E4<

 
 

 
 

Pviaq`\[w`
G E4<







ilg
G E4<

 
 
 
 
 

G  E4<
  
  
  
  
  
  

)*(#
G( E4<
G(  E4<
 
 

  
 
  
 
   
 
  
 
  

GWA=S^ NviNuN}NaNvvU}izq`NitRN^x[RvNPiQNvi 4E5BA+8DH8FGE4G<BA dz``^xbv   i
RvNi|b^x  NviNuN}NaNvU}izq`NitRRN^x[RvNPiQNvidz`^xbv   igxPv}dwgOy`}gzqb^x[v}`w`w`PiQNvi}dwgOy`[h`b^x    
~kt  ovgvi]NuN}NaNvU}izq`NitRN^x[RRvNPiQNvi}^vNua         ~kt  G( \vgkv[ua[hPlvgougdu`_
itplvQNvi[|[UuaNvU}izq`NitRNNuaTlQqvhh{\`gpizqb^x[v}`w`PiQNvigxkuNnZt~aadkx`}gxhkNvkuuQoqQL K  K 
gxPv E}^vNua 
 LGVABH
RvNNviovilRdz`^x\ulqhvQO`v[  K  }g\iRv`l`  ~bkQOqQbvT{gT`av`luQPlvhUyQgxdz`^x^uQpg[   idalvgxdiiZg
Rv`l`  T`w[Plvg]xOqQ\`g^xda}^vNua  \`\qi}o`cvm|`hNkvQ}dxhQqNit[ua   }g\i}Skxh   }U`\w}g\iPlvgo|QOqQ\`g}Skxh
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  }g\i~ktgxglkTxlfvd~pQ}Skxh   \u`\qiPw[}b`    \u`\qdz`^xbv^uQpg[   i~ktRvNPv`lZdalvbvT{gT`av`luQPlvh
gxPlvgovgvi]NuN}NaNvU}izq`NitRNfvh\NiZxXv` 4F8?<A8 +8DH8FGE4G<BA }^vNua   G( ~ktbiwgvZNvU}izq`NitRNRvN^xNuN
}NaNvi[v}`w`PiQNvi )EB=86G+8DH8FGE4G<BA `bXv`     ~kt  }^vNua             ~kt   
~kt    G  E4<\vgkv[ua [uQ`u`NviNuN}NaNvU}izq`NitRN^x[RvNPiQNvi 4E5BA+8DH8FGE4G<BA `b^x     ~kt 
}^vNua             ~kt   G(  E4< \vgkv[ua[hgxPlvgougdu`_Nuaitht}lkvPiQNvi`kuNnZt
~aadkx`}gxhkNvkuQoqQ L K  K  gxPv E}^vNua 
 0R;;R0GGEAGO0QJ
OqOqaP{Zgpvlw^hvkuhivTfuWkvbvQ ^xpNvio`uao`{`QabitgvZ`Nvi^vlwRuhPiuQ`x~ktOqOqaP{Z`vhN}^mavk\vakpkvQ\c|`v
T{gT`~ktTvlav``}^mavkpklQ\qv}fqQvlRuQplu[kvbvQ^xpPvbiyNnv~ktpPlvgilggzq`Nvi^vlwRuh`PiuQ`xR`ov}iRk{klQ[lh[x
XN0LQGNcQ3NR3
12 bit[wnX\ixduY`vo{liiZ~ktPZtNviNuN}NaPviaq``glkTxlfvdOqQdiiZgavQT`w[^xbk|NZm|`hmyNnvNviduY`vf|dv`qu`
}`zqQgvRvNditivT[viwRuQplu[oNk`Pi Nigq{^hv`~pQTv\wou\lbv~ktdu`_{dzT I4<?45?8
;GGC JJJ 7AC :B G; J4G8EF;87 >ABJ?87:839<?8F (3);HC4A C79 owQpvPg
12 +B?58E:  BE8FG5<B@4FF4F64E5BAF<A> 86BAB@<6I4?H84A79BE8FG@4A4:8@8AG CB?<6L<@C?<64G<BAF E<G<64?*8I<8JF<A
AI<EBA@8AG4?+6<8A684A7 ,86;AB?B:L +   
12 _xilQm}pkvo{liiZ NviaiwpviRu[NviOqg|kPviaq`}Pi[w\o|\kv[oguPiR lviovilwRuh}dzqNviduY`v}TwQdz`^x    
12 &6!4?8 & * &6);8EFBA  HE>8 "  ,;8CBG8AG<4?B9HE54AGE88C?4AG<A:FGB586BFG89986G<I8<A64E5BA6E87<G
@4E>8GF -E54ABE8FGEL -E54A E88A<A:     
12 ? $4<F< & & 0<A / ! %<6;G &  +B<?64E5BA4A7A<GEB:8A6;4A:8F4F<A9?H8A6875LG<??4:84A76EBCC<A:FLFG8@F<A
FB@8"BJ4FB<?F :E<6H?GHE8 6BFLFG8@F4A7AI<EBA@8AG      
12 +G8C;8AFBA  $ BF6;     EBBI8E  4E5BA 6E87<G CBG8AG<4? 9EB@ <AG8AF<I8 EBG4G<BA4? :E4M<A: HA78E 64E5BA 6E87<G
68EG<9<64G<BACEBGB6B?F @8E<64A:E<6H?GHE4?6BAB@<6FFFB6<4G<BAAAH4?&88G<A:  CC  H:HFG   
12 $<A78E@4AA  (58EFG8<A8E & +B;A:8A  +4G;4L8 # A7E4F>B $ *4@8GFG8<A8E  +6;?4@47<A:8E  .HA78E + 
846; *  ?B54?6BFG8FG<@4G8FB9E87H6<A:64E5BA8@<FF<BAFG;EBH:;4IB<787789BE8FG4G<BA )EB6887<A:FB9G;8'4G<BA4?
6478@LB9+6<8A68FB9G;8-A<G87+G4G8FB9@8E<64           
12 itlx }Rxhilwfv o{iTv\w}dTi~Nl g`\ix~Nl[lQ~ktlw^hvdipggx Nvibit}gw`Nvi}NaNuNPviaq`~ktivh[RvNNviT[}ThPviaq``
ol`hvQdviv lviovilw^hvmvo\ia|idv     
12 bitNvmPZtNiigNviqQPNviaiwpviNvU}izq`NitRN lv[lhit}axhalw_xNvik[NvU}izq`NitRNfvPoguPiRd m    it}axhalw_xNvi
Pv`lZNvik[NvU}izq`NitRNfvPoguPiRovpiuaNvibk|NbvqhvQhuQhz` 
1 2 qQPNviaiwpviRu[NviNvU}izq`NitRN qQPNvigpvT` TlhkNPkvhiq` qQPNibNPiqQol`^qQ]w` aiwnu^ dx^|[xU`~q`[diw`^
RvNu[ dwgdPiuQ^x  Nu`hvh` 
12 qQPNviaiwpviRu[NviNvU}izq`NitRN qQPNvigpvT`  ~`l^vQNvibit}gw`Pviaq`e{\eiw`^OqQqQPNibNPiqQol`^qQ]w` aiwnu^
}qo dx ^h}dioRvNu[ dwgdPiuQ^x  djmRwNvh` 
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R090MALR;X\@?6N =K1ADAA5GP-GAZI@SCJT17M?LT.7A=K49[
k\gdgrLpd`fpKKq\JVogrZdqhqjXeckqgrZdqfpdckqjqeJqc
Xq]fZqIm\dqKmqxbmHp\ZegrNpdLpKkgpWckqjqeJqc   zZe   Xm  zZejqe  
 ;/7:3<3@5F.8/<3F/6== 1=;
:8.K6@YI
LqH^PkqjbqgozfHem\{\^LLv]p\jK_fHeoZ]YtKjrKygWfmczWdjqxkXvkfpH} ZsZq{kxHrWjbqgozfHem\JumHqOxeum\HeoLH zWdHqe
^fmdHqOxeum\HeoLH\p\LocqLqHHrL HeecXqK} ImKc\vidmdqKXmx\umKZpKHqe{N`fpKKq\HqexHiXeHeecHqe`pU\qyfoHqeIdqdXpgImK
bqJmvXjqkHeecHqeI\jKHqeXpW|cZqfqd^qegcZpKHqeZqfqdZep`dqHe[eecNqXryfojrKygWfmc{\ew^y]]mu\}fg\x^\jqxkXvjqJpPImKHqe
xHrWbqgozfHem\WpK\p\xeqLtK|WZqKq\grLpdxHsdgHp]Hqe^eoxcr\_fHeoZ]ZqKWq\jrKygWfmcXfmWgpRLpHeNsgrXImK_frXbpVTyfox^esd]xZsd]_fZs
|WHp]_frXbpVTmu\XqcZmKXfqW Hqe^eoxcr\gpRLpHeNsgrX $743 F1:3 AA3AA;3<B  $ x^\xJeumKcumk\tKZsYwH\qcq{N{\Hqe^eoxcr\_f
HeoZ]ZqKWq\jrKygWfmcXfmWgpRLpH eNsgrXImK|jH emH^fqecJgp\zWd|WxH~]Imcwf{\HeVshtHiqImKzeKKq\ykKk\tKZsLpK kgpWHqljr\[v Hqe
^eoxcr\_fHeoZ]Wq\bqgozfHem\Zs\qxj\mImcwf{\ew^ImK & 3? _fImKHqehtHiqYwH`]gq Heo]g\Hqe_frX|jHemH^fqecJgp\jK_fHeoZ]
XmjrKygWfmcxZqHp]xZqHp]  95 & 3?  5 ImK_frXbpVT zWdHeo]g\HqeNqykfoZs|WcqOtKx\um^fqjK_fHeoZ]cqHZsjvWJum  95
& 3? jg\Heo]g\Hqejp]_jcjK_fHeoZ]\mdZsjvWZs   E  95 & 3? Hqex^esd]xZsd]_fHeoZ]XmjrKygWfmceokgqK|jHemH^fq
ecJgp\yfo|jHemH|HzcHHsZscsIqdXqcZmKXfqWYwH`]gq|jHemH|HjzcHHsjK_fHeoZ]XmjrKygWfmcZs  95& 3?  5 OtKcsJqcqHHgq|j
HemH^fqecJgp\Hgqemdfo
.WLGWL.K2 ;AJR?M9DK30K,1NDM7 $ |jHemH _fHeoZ]jbqgozfHem\
:89WL
LqH^ PkqjbqgozfHe m\{\^ L Lv ]p \j K_fHeoZ]Yt K jr K ygWf mc zWdHqe^f m dH qOxeu m \HeoLH\p \cqLqHHr LHeecX qK}ImKc\v i d
mvXjqkHeecmqkqex^\mvXjqkHeecZscsJgqcjqJpPyfocs_frXbpVTZskfqHkfqdew^y]]yfodpKjK_fHeoZ]ZqKjrKygWfmcJqe]m\avX`er\Z
/@0=< ==B>@7<B   x^\msHZqKxfumHk\tKImKHqefWHqe^fmdHqOxeum\HeoLHJqe]m\avX`er\ZkcqdYtK^ercqVHqOxeum\HeoLHZs^fmd
mmHcqLqH_frXbpVTyXfok\gdXfmWgpRLpHeNsgrXImK_frXbpVTXpKyXHqe|WcqOtKgpXYvWr]HqeI\jKHqe^eoHm]Nr\jg\Hqe{NKq\yfoHqeLpWHqe
OqH_frXbpVTkfpKHqe{NKq\zWdJq\gVmmHcq{\ew^Jqe]m\|WmmH|OWxZsd]xZq ^eozdN\ImKHqeZq $ YwH\q|^^eodvHX{N|WkfqdyKmqZr
jqcqeY\q $ |^{N{\Hqex^esd]xZsd]_frXbpVTkeumHeo]g\Hqe_frXgqHeo]g\Hqe{W]qKZscs_fHeoZ]XmjrKygWfmc x`umkqy\gZqK{\Hqe
^ep]^evKHqe]g\Hqe_f_frX|WjqcqeY\qImcwfZs|WLqHHqe^eoxcr\|^{N{\HqemmHy]]Zq 1= 23A75< XfmWL\Zq{kZeq]YtK_fHeoZ]
jrKygWfmcImK_frXbpVTkeumHeo]g\Hqe_frXXfmWgpRLpHeNsgrX|c{NNgK{WNgKk\tKZq{kjqcqeY^ep]^evKyH|I^PkqZsxHrWIt\|WJe]ZvHWq\ WpK\p\
xeqLtK|WZqHqehtHiqxHsdgHp]gpRLpHeHqe_frX|jHemH^fqecJgp\ZskqKkv\jg\LqHpWykKk\tK{\LpKkgpWHqljr\[v x`um^eoxcr\_fHeoZ]XmjrKygWfmc
ZqKWq\bqgozfHem\Zs\qxj\m{\ew^ImKJqe]m\|WmmH|OWxZsd]xZq & 3? yfo\q_fZs|W|^x^esd]xZsd]Hp]_frXbpVTXqcZmKXfqW
8BF3N8NVR,NV@D-ZI/,K:/L9DM0K@
Hqe^eoxcr\gpRLpHeNsgrXkeum $ \p]x^\xJeumKcum{\HqegrxJeqok_fHeoZ]XmjrKygWfmcxNrK^ercqVmdqKx^\eo]]XfmWgpRLpHeNsgrXImK
_frXbpVTzWdgpRLpHeNsgrXImK_frXbpVTLoJem]JfvcXpKyXHqe|WcqOtKgpXYvWr]Hqey^eew^gpXYvWr]Heo]g\Hqe_frXHqe{N_frXbpVTHqe{NOqHqe
]qevKepHiqkeumHqe\qHfp]cq{N{kcHqeHqLpW{\Ip\Xm\jvWZqdXfmWL\HqeI\jK{\ZvH}Ip\Xm\XfmWL\]eeLvbpVTZs{Nkmkvc_frXbpVT
Hqe^eoxcr\_fHeoZ]XmjrKygWfmczWdXfmWgpRLpHeNsgrXImK_frXbpVTZq|WzWdHqeLqy\HN\rWyfo^ercqVImKjqeIqxIqyfojqeIq
mmHZsxHsdgImKHp]eo]]ImK_frXbpVTZsZqHqehtHiq^ercqVImKjqeIqxIqyfojqeIqmmHLoYwH\qcqxNumczdKHp]_fHeoZ]XmjrKygWfmcZsmqL
xHrWIt\|WXfmWgpRLpHeNsgrXImK_frXbpVTzWdZqHqeJq\gV_fHeoZ]XmjrKygWfmc{\xNrK^ercqVXmk\gdk\qZsHqeZqKq\ImK_frXbpVT\p\}
C<1B7=</: C<7B OtK`rLqeVq_fHeoZ]XmjrKygWfmcZsJem]Jfvc|^YtKeo]]\rxgh\yfojvIm\qcpdx`umkqgr[s{\Hqe^ep]^evK_frXbpVT{kxHrW_f
HeoZ]XmjrKygWfmc\mdZsjvW Ip\Xm\HqeWqx\r\Kq\ $ ^eoHm]|^Wgd  Ip\Xm\ WpKew^Zs
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ew^Zs Hem]gr[s^Rr]pXryfokfpHHqeWqx\r\Kq\Hqe^eoxcr\gpRLpHeNsgrX
 S9D8L/,LA,LAEO,FLSCJ;AJR?M9
 Hqk\Wx^qkcqdyfoIm]xIX
x^qkcqdImKHqehtHiq{\JepK\s x`umJq\gVkq^ercqVImKJqe]m\|WmmH|OWxZsd]xZqZsYwH^fmdmmHcqLqHHeo]g\Hqe_frX|jHemH^fq
ecJgp\zWdHqk\Wk\gdImKHqeZqKq\ C<1B7=</: *<7B Jum|jHemH^fqHecJgp\  5 YvK Im]xIXImKHqe^eoxcr\_fHeoZ]ZqK
jrKygWfmcImKHeo]g\Hqe_frX|jH emH^fqecJgp\ zWdLoZqHqehtHiqxM`qoHeo]g\Hqe_frXYtK]eeLvbpV T yfoLo|cegcJq_fHeoZ]mp\
x\umKcqLqHHqe|WcqOtKmv^HeVyfoxJeumKcumXqK} {\Heo]g\Hqe_frXHeo]g\Hqe_frX|jHemH^fqecJgp\YwHy]KmmHx^\ Heo]g\HqeJum
NqykfoyNxd~\xXesdcxJeumK^evKjp]_jc _jcIt\ew^|jHemH ecJgp\XcfWmvVkbwcr|jHemHyfo]eeLvbpVTWpKew^Zs 
  HqegrxJeqok]pPNseqdHqe
Imcwf]pPNseqdHqeWq\jrKygWfmckcqdYtKjqeIqxIqyfojqeIqmmHImKeo]]_frXbpVTOtK|WcsHqeLqy\HyfoHqk\W|gyfg{\Ip\Xm\
HqeHqk\Wx^qkcqdyfoIm]xIXImKHqehtHiq gr[sHqexH~]eg]egcImcwfXmKcsJgqcYwHXmKyc\dqyfoxNumYum|W{\HeVsZseo]]_frXbpVTcsHqe
_frX_frXbpV TIqKxJsd K Ip\Xm\\s|WLqHHqexH~]ImcwfbqJj\qcyfoHqemqKmrK ImcwfZs\qxNumYum|W jqeIqxIqOtK^eoHm]|^WgdZep`dqHe
`fpKKq\jg\jqeIqmmHXmK^eoHm]|^W gdcf`riyfo_frXbpV TZs|WWpKyjWK{\ew^Zs  zWd{kxH~]ImcwfZsfoIp\Xm\x`umjqcqeYgrxJeqok
_fHeoZ]ZsJqWgqLoxHrWIt\{\yXfoIp\Xm\|W
  Hqe^eoxcr\_fHeoZ] $
Hqe^eoxcr\_fHeoZ]zWdXfmWgpRLpHeNsgrXImK_frXbpVTcsgpXYv^eojKJx`umy^fKImcwf]pPNseqdHqeZs|WLqHHqeeg]egc^ercqVjqeIqxIq
yfojqeIqmmHImKeo]]_frXbpVTLqHIp\Xm\HqegrxJeqok]pPNseqdHqeWq\jrKygWfmc{kmdw{\ew^ImKXpgNsgpW_fHeoZ]ZqKjrKygWfmcx`um]KNsJq
JgqcjqcqeY{\HqeHm{kxHrW_fHeoZ]XmjrKygWfmc zWdHqe^eoxcr\YwH\qcq^eoxcr\zWd{NJqHqe^fW^fmdJqe]m\|WmmH|OWImK
_frXbpVTZs{NKq\Xmk\gd_f_frX ;7AA7=</1B=@  xN\ XfmWgpQLpHeHqe_frX|aaq 9+6 JqWgqLojK_fHeoZ]XmjbqgozfHem\xZqHp]
  95&3?XpgmdqKJqJqHqe^fW^fmdJqe]m\|WmmH|OWyjWK|WWpKXqeqKZs
  Hqey^f_f
Hqey^f_fZq{kZeq]gqNgKNsgrX{WImK_frXbpVTZsHm{kxHrW_fHeoZ]XmjrKygWfmccqHZsjvW^eoxW~\^PkqjrKygWfmcZscs\pdjqJpP
jwKjvW egcYtKykfKZscqImK^eoxW~\^Pkqyfo_fHeoZ]XmjrKygWfmc
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Hqe^eoxcr\gpRLpHeNsgrXImKHeo]g\Hqe
_frX\qXqfZeqdyWK
ckqgrZdqfpd[eechqjXe

(=27C;B@7>=:F>6=A>6/B3) &
/B/0/A3#C<3 
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epX\qgeeVcpKJpKyfoJVo  k\pKjum
Jqe]m\avX`er\Z_frXbpVTxHiXeyfo
mqkqe
mKJHqe]erkqeLpWHqeHqOxeum\HeoLH
mKJHqeckqN\

 <C,LAEO,FL
LqHHqe^eoxcr\_fHeoZ]XfmWgpRLpHeNsgrXImK|jHemH^fqecJgp\ZpK Heo]g\HqeJumHeo]g\HqeNqykfoHeo]g\HqeyNxd~\
Heo]g\HqexJeumK^evKHeo]g\Hqejp]_jcHeo]g\Hqe_jcHeo]g\HqeIt\ew^|jHemHHeo]g\HqeecJgp\Heo]g\HqeXcHeo]g\HqefW
mvVkbwcr|jHemH^fqyfoHeo]g\Hqe]eeLvbpVT Hqe^eoxcr\JqHqe^fW^fmdJqe]m\|WmmH|OWzWddtWkfpHHqeXqcy\gZqKHqe^eoxcr\_f
HeoZ]XfmWgpRLpHeNsgrXImK_frXbpVT $ ^eoHm]|^Wgd  Ip\Xm\kfpH Hqe^eocgf_fHeoZ]XmjrKygWfmcmp\x\umKcqLqHHeo]g\Hqe_frX
|jHemH^fqecJgp\zWdJrWJqHqe^fmd & 3? Xm|jHemH^fq  5 `emc]eeLvbpVT`]gq|jHemH^fq  5 Lo^fW^fmd & 3? mmHcq
95& 3?  5
Heo]g\HqeZs^fW^fmd & 3? cqHZsjvW JumHeo]g\HqeNqykfox`eqocsHqe{NgpXYvWr]x^\^ercqVcqH{\Hqe_frX^fmd & 3? JrWx^\
95& 3?  5 emKfKcqJumHeo]g\HqexJeumK^evK ^fW^fmd & 3? JrWx^\ 95& 3?  5 Heo]g\HqeZs^fmd & 3? \md
ZsjvWJumHeo]g\Hqejp]_jcx`eqo|ccsHqe{NZep`dqHexfdyfocsHqe{NgpXYvWr]\mdcqH^fW^fmd & 3? JrWx^\  G  95& 3?   5
emKfKcqJumHeo]g\HqeecJgp\^fW^fmd & 3? JrWx^\  G  95& 3?   5 yXxcum`rLqeVqjqeIqxIqOtK^eoHm]|^WgdgpXYvWr]
Zep`dqHe`fpKKq\yfojqeIqmmHJumImKxjsd`]gqHeo]g\HqeZs{NgpXYvWr]cqHZsjvWJumHeo]g\HqeNqykfo^fW^fmd & 3? JrWx^\ 
95& 3?   5 Heo]g\HqeZs{NgpXYvWr]\mdZsjvW Jum Heo]g\Hqejp]_jc^fmd & 3? JrWx^\  G  95& 3?   5 egcHeo]g\Hqe\s
^fmd & 3? JrWx^\ 95& 3?  5
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Heo]g\HqeZs{NZep`dqHecqHZsjvWJumHeo]g\Hqe]eeLvbpVT^fW^fmd & 3? JrWx^\  G  95& 3?   5 Heo]g\HqeZs{N
Zep`dqHe\mdZsjvWHeo]g\HqeecJgp\^fW^fmd & 3? JrWx^\ G  95& 3?  5 egcHeo]g\Hqe\s^fW^fmd & 3? JrWx^\ 
95& 3?   5 Heo]g\HqeZs{N`fpKKq\|aaqcqHZsjvWJumHeo]g\HqeyNxd~\^fW^fmd & 3? JrWx^\  G 95& 3?   5
Heo]g\HqeZs{N`fpKKq\|aaq\mdZsjvWJumHeo]g\Hqejp]_jc^fW^fmd & 3? JrWx^\  G  95& 3?  5 egcHeo]g\Hqe\s^fW^fmd
& 3? JrWx^\ 95& 3?  5
Heo]g\HqeZs^fmdImKxjsdcqHZsjvWJumHeo]g\HqefWmvVkbwcr^fW^fmd & 3? JrWx^\ G 95& 3?   5 Heo]g\HqeZs
^fmdImKxjsd\mdZsjvWJumHeo]g\HqeNqykfo^fW^fmd & 3? JrWx^\ G  95& 3?  5 egcHeo]g\Hqe\s^fW^fmd & 3? JrWx^\
 G  95& 3?  5 WpKXqeqKZs  kqHLo`rLqeVqx`umkqy\gZqK{\Hqe^ep]^evK_frXbpVT _fHeoZ]XmHqexHrWbqgozfHem\jg\cqHmp\
x\umKcqLqHHqe{NgpXYvWr] yfo`fpKKq\ WpK\p\JgexfumH{NgpXYvWr]Zsx^\crXeHp]jrKygWfmcjg\`fpKKq\Jgex`rcjpWjg\Hqe{N`fpKKq\LqH`fpKKq\
ZWyZ\{kjwKIt\x`umfWHqe{NxNumx`frKLqHamjOrfZsjK_fHeoZ]XmjrKygWfmccqHHgqkqHx^esd]xZsd]Hp\yfg
Kq\grLpd\s|W`rLqeVqImcwfImK]eripZ_frXbpVTmqkqex`umjvIbq`LqHpWZs|WZqHqeIt\Zox]sd\Jqe]m\avX `er\ImK_frXbpVT|jHemH
|HjzcHHs  5 ^fW^fmdJq & 3? JrWx^\  95 & 3?  5 cqx^esd]xZsd]Hp]_fHeoZ]XmjrKygWfmcZs|WLqHKq\grLpd\sYwH`]gqHqe
_frX|jHemH|HjzcHHsjK_fHeoZ]XmjrKygWfmc  95& 3?  5 {\IVoZs|jHemH^fqecJgp\^fW^fmdJqe]m\|WmmH|OWmmHcqx`sdK
 95& 3?  5 OtKXqKHp\  yjWKgq|jHemH|H jzcHHsjK_fHeoZ]XmjrKygWfmccqHHgq|jHemH^fq
 GAP;
^eoxcr\_fHeoZ]ZqKWq\jrKygWfmcXfmWgpRLpHeNsgrXImK|jHemH^fqecJgp\zWd|WxH~]Imcwf{\HeVshtHiqImKzeKKq\ykKk\tKZsLpKkgpW
Hqljr\[vHeo]g\Hqe_frX|jHemH^fqecJgp\jK_fHeoZ]XmjrKygWfmcxZqHp]xZqHp]  95 & 3?   5 ImK_frXbpVTzWdHeo]g\Hqe
NqykfoZs|WcqOtKx\um^fqjK_fHeoZ]cqHZsjvWJum  95& 3? jg\Heo]g\Hqejp]_jcjK_fHeoZ]\mdZsjvWZs   E  95& 3? Hqe
x^esd]xZsd]_fHeoZ]XmjrKygWfmceokgqK|jHemH^fqecJgp\yfo|jHemH|HzcHHsZscsIqdXqcZmKXfqWYwH`]gq|jHemH|HjzcHHsjK_fHeoZ]
XmjrKygWfmcZs  95& 3?  5 OtKcsJqcqHHgq|jHemH^fqecJgp\Hgqemdfo

fqWp]
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7LAL/8NV ^ercqVHqe^fW^fmd & 3? Xm|jHemH^fq  5 `emc]eeLvbpVT
95& 3?  5
95& 3?  5
Heo]g\Hqe
gpXYvWr]
Zep`dqHe
`fpKKq\
ImKxjsd
Nqykfo^fq

G 
G 


yNxd~\
 G
 G 
xJeumK^evK




jp]_jc
 G
 G
 G 
_jc
 G 
G 
G 
G 
It\ew^|jHemH
G 
ecJgp\
G 
 G 
 G 
Xc
 G 
 G 
G 
 G 
fWmvVkbwcr
 G 
G 
 G 
]eeLvbpVT
 G 
G 
 G 
AD?

 + 


 ,M77M,AA?;AJ,LE
ImIm]JvVbqJgrNqajrHjyfok\gdgrLpd`fpKKq\JVogrZdqhqjXeckqgrZdqfpdckqjqeJqc yfozeKKq\|jHemH^fqecJgp\ ZsLpKkgpWHqljr\[v
RI,GLAIZL/IM/
, - MfqHJqe]m\yfoJqe]m\avX`er\ZImKmKJHe ,mm\|f\-  crYv\qd\  ju]J\LqH6BB> B6/71/@0=<:/03:
B5= =@ B6 1/@0=<4==B>@7<B >@=2C1BA >6>72  
,- jYq]p\|aaqyfomrxf~HZem\rHj hw\dxZJz\zfdszfkoyfogpjWvykKNqXr jq\pHKq\JVoHeecHqe`pU\qHqexheiSHrLyfojpKJcykKNqXr Hqe
^eoxcr\gpRLpHeNsgrXyfoHqemmHy]]xNrK\rxghxheiSHrL `rc`JepKZs hw\dxZJz\zfdszfkoyfogpjWvykKNqXr HevKxZ`n 
,- xL\Lreq`vZ[geNpd Hqe^eoxcr\_fHeoZ]Wq\jrKygWfmcImKmvXjqkHeecxJeumKWucHeo^mKzWdgr[sHqe^eoxcr\gpRLpHeNsgrX grZdq\r`\[eoWp]
^erPPqXesjqIqgrhgHeecxJcsbqJgrNqgrhgHeecxJcs JVogrhgHeechqjXeckqgrZdqfpd[eechqjXe 
,- MfqHJqe]m\yfoJqe]m\avX`er\ZImKmKJHe ,mm\|f\-  crYv\qd\ 
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8YNVV8`GGTCYF[QXAVY8YR9FYA_Pd8cNkTYMaAMb=kcLa:N:VFaDN_PVNl
&2*(- .'3)& *1&+&22 *$1. &"3)&1 3"3*.- #"2&%.- *$1.$.-31.++&1
ho}fr u}Yh fmhfr [qq}hdi]p


vhquY}qt|e~qfzc fWhtqmt}XX~hxXz~fdq Wb|uvuUrrpv~xdrt|xe~jdqUrrpv~xdr
py~ufq~t}q fWhtqr~[pXWtxurrbophhfir  B6>A  K6H?6C6H:E>CFBIHG7 68 H= M6CHCDC<M6=DD 8DB
GD:XAMjV
ifWu~phpu}dejr|xXW mzm}ah~xe~hu}cz~U~vVh~c tU jhr|iirx~qpU~rr}ixXVzptcuqWthufqfWu~pe  '"Ncq[
\ttxXz~fdqVh~c B0 jhd}udruYu}cWu~p VpxXz~fdqt|[pWrWzhfr tzr  id jhd}uWuiWpU~rr}ixXVzptktU~ruY}q
miu~xe~hu}cz~U~vVh~c tUf~X~hccx~p~reu}cxo~u|z~U~vc  W~Wz W~Wu~p[hx}pm}fgzbyopWu~p rutpfvf~Xtpt|W~Wu~p
VpVzXxXz~fdq U~rr}i xXVzptiirx~qr|yu~X[c \h \zrt|[cxcXktppVzkcmt~c UcVh t|r|q|f~XUtfxchftX fxe~h
u}cz~U~vVh~c tUf~X~hcWz  pdr
:gYTgY:X? xe~hu} cz~U~vVh~c tU jrUrpxe~hu}cz~U~vVh~c tU zbyop Wu~p[hx}pm}fg Wu~p VpVzXxXz~fdq
GDFgY
xe~hu}cz~U~v jh WrzXpzu}cfpWu~pY~ jht|pWu~px~W}]p~UhtUjYYi}h\XpWu~p jtqhjtXVzXxo~u|uctzpzq~Xp~U
Yhphwqf}ujW~cpeX xe~hu}cz~U~v[hU~r UiVzpt UquU}iz~U~vt|h~Vzptp~[jr|q[hzq~XUu~XVu~X [h[hU~rmq~Urb
z~U~v mzyjr|[~[hcrVzpttuXyh~ UquU}ixo~u|z~U~v lhyp|zbyoprXtp{t{ mz drqpWu~pmrzphU~rc~ hh[udjr|Y~u}h
yrz mzYX dzho}qmi}df~Xgrrp[~d [ho}qh~fupo}qkhchyuyrzo}qY~Um~qlht|m~qyp| jhdhhzUY~Uhtuq}XpU~r[xe~hu}c
z~U~v mzU~r UiVzptVzXxo~u|z~U~vhdt|mhffpU~rdcd}XrXnn~mt}XX~hfcfh cq Zm~|zq~XqXr|iiktdnn~Y~Umt}XX~h
xXz~fdq t|mt}XX~htp VzptVzXWu~p VpxXz~fdq Wu~p rutpt|fvf~XtpzbyopxXuctzpt|Wu~p[hx}pm}fg Y|[hU~r
jr| phW~U~t}Xktdnn~t|xprreh|VzXr|iiktdnn~c}XUt~u34 hzUY~Uhtuq}XpU~rh~xe~hu}cz~U~vj[hc~hU~r Uwdr [hX~h
n~rpt| UwdrUrrpzq~XUu~XVu~X [hrzXh mzktduhWbo~mxX rp|h~urp}hx~j|yt}X rp}hlr}X rV~umct|jtX Uwdr[hczh
rupf}Xhxe~huY}qf~XU~r Uwdr3434 \XY|dzXp \h \zrfu}cW~zhcp~UUu~ [hu}cWu~p[hhchu}cjrp~bh~lhWu~pc}hz~U~v t|
z~Ypr|iiUtzX mzdruYcxo~muctzpzh czUcuq xe~hu}cz~U~vcqf}ujp  t}Uwb|Wziipx~qt|iirx~qf}XhVhzqU}i
Wu~p yp~|xpVzXxe~hfdcd}XhWrXU~rhY|Ut~u Zm~|r|iiU~ru}cxo~u|z~U~viifxXVzptrx~q fu}cd}ujrf UquVzXU}iU~r
jr| phxprreh|VzXr|iiktdnn~Y~U \ttxXz~fdq f~h}hxe~hu}cxo~u|z~U~vh}hY|[ \h \zryt~q[hchU~ru}cm~r~p dzrd~X
t|h~W~fu}ccY| Uiuhc~d~tzW UzryrzxXjfWzpmu dzr UiVzptcqr|iiU~rxzx~rVzptiiciiyhX 3434xe~hu}cz~U~vf
Ut~up~h}hjr|Uzijcuq \h \zrd}ujtXx}]]~bd}uxXx}]]~brx~qk~hWthufqytXY~qnn~t|id dzrzjUrbc}XUt~utuhd jh
WrzXpzu}cfpr~W~WzhV~XxX cq Zm~|r~W~VzX \h \zru}cWu~p VpVzXxXz~fdq [h ktdo}b`VzX %>EE2DC:C (DJ6AMCL yrz
/#,>CGHFIB:CHG fp Wbo~mcY|pr~W~xXp~Ut|dzXh~ V~p~Y~Ud~Xjr| fvkuY}qYXprXYXYfY|m}ah~r|iifpr~W~eUtXcq[\
t~ \ttVh~c tU jh \h \zru}cxXz~fdq fcfh \h \zru}cWu~p VpVzXxXz~fdqfh~ V~Y~Ud~Xjr| fvt|m}ah~uXYrzh dzr n\yp
W~kcmt~cY~UU~ru}cd~ jhW~fqzpr}ichU~r[X ~ht|dzrupU}iuXYrVq~qiifpzhmdzpmch\xX [h uXYrVq~qzhxdr phd\X
xzcWtzXU}ihuWcVzX ' :C<=6C:B 34 t|U~rfctzXVzX '   'ISDN !6F8P6 34 t|kuY}qY| tzU[ \h \zru}czbyopt|
Wu~p[hx}pm}fgfphjr| fvr~W~pxXt| tzU \h \zru}cWu~p rut|fvf~Xtpf yp~|xpp~[rupU}ht|m}ah~pWrWzhfr tzr mzf~
yh~fW uiWp UiVzpt t|r}ixXVzptcuqWthufqhq~hWu~pe '"Nt|fctzXU~rf~X~hVzXr|iic}XUt~uu~[X~hcyrzpczq~Xr
f}Xh mzjr|q[hhU~r UiVzptt|U~rjr|qUd[X~hzhdzj
V]H8N@l`PWQZE[8YN
 _>dF_>VNlQXA`T;VYDZBMl
m}ah~Vhcq[ \ttxXz~fdq [hcktU cqu Vh~c L 8B /  B t|[ +G= W~  dzVh~hU}i \ttxXz~fdq t|
h~jfctzXu}cW~Wu~p VpxXz~fdq0 B mztcW~[Y~qVzXr|iitXyt}UU~rWzW~Ur|x    Y|jrk}hdrXU}iW~Wu~p VpxXz~fdq
#FF69>6C8:G 0 B t|W~rXc}hfdUWrzp +G= cq[yt}UU~ru}cW~Ur|xt}cuXYrVzX \ttxXz~fdqd~pxpU~rzq~XrUd~prXc}hfc
zzUp~Y|pW~hzqp~UYX[zhxdr phdzpmtnr izr  fpzpmch\zhmdxXp~U mzVq~qx}]]~bc}Xrjf  \ttxXz~fdqfh~p~[
hpW~ 6A>7F6H>DC;68HDF f~U}i 
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W~hcp~Y~UU~rfctzX

*



pz % Wz6A>7F6H>DC;68HDF
"> WzW~Wu~p VpxXz~fdq

N^HD[e uXYr \h \zru}cxXz~fdq
 _>dF_>VNlQXAPLkuY}q tzU[ \h \zru}cWu~p rutpt|fvf~Xtprh  ktdo}b`VzXX /#, #CGHFIB:CHG pW~ z~dmdWz
Wu~p rutp F:J =DIF   BE= t|ffvf~Xtp jhd}ud~hf~hjr}iW~cr|yu~X  %  %GGDIH=  Oc}Xrjf 
 _>dF_>VNlQXAV]@UK^LZ`PW:QYLL=\fFTXLJXDElkuYq} tzU \h \zriidcd}Xo~qhzUfhdzxo~mmuctzpt|lht|zzXrh*'"' 
 VzX *+#'., \h \zrd}uhx ~p~ru}cWu~pp[ht|zbyopchd}u cquU}hc}Xrjf  uXYr \h \zrWu~pp[hx}pm}fg  +" t|zbyop
 zXv~ \t \qx jhx}]]~b  B  / +, 

N^HD[e

\h \zru}czbyopt|Wu~p[hx}pm}fgt| \h \zru}ctpp

 aLA^PT\eVTYNcNkTYM!   jhd}ur}ixXVzptf~yh~fjtXVzptY~U +, yrz +, jhWthufqWu~pe '"N
Wu~p ruhU~rr}ixXVzpt      77EG x~p~re tzU[zXWu~pec  [zXr|q|f~XU~rr}ixX  pdrhftXpmzrd [zpdz  [zX
x~yr}idzU}iWzpmu dzryrzpWrWzhfrtt tzrt}Uwb|VzXpct 1,  & xcXhrjf 

N^HD[e

pctr}i xXVzptcuqWthufqrh 1,  &

 8YNVV8`GGNWGGcz|UrpUU~rzzUiir|iixe~hu}cz~U~vVh~c tUrx~qhifWu~pphxcXhrjf 

N^HD[e r|iixe~hu}cz~U~vVh~c tUrx~q
  &"241&,&-3-*33Y|h~x}]]~bY~U \h \zr[hcd~XWz \h \zru}cWu~p VppxXz~fdq d}uu}cWu~p rut|fvf~X
tp \h \zru}czbyopt|Wu~p[h k~hd}ujtXx}]]~b   izr  VzXirw}f #++.,&)!# jh  DCJ:FH:F  7>HrzXr}i
zhmd   B [zX  / [zX puXYrVq~q  [zXr|c}i B/ [ '.+'-'# , izr &&* VzXirw}f *"#&#*, ihizrc
VzX -- WuiWpU~rr}ixXx}]]~b  8DCCJ:FH:Fd}XW~k~h %:ME69 Vh~c L cxcXktk~hYz & irrf}c  d}uz}Uwr &D<<:F W~f
u}cctXh ,+ d~p ut~fU~yhc zq~~Xhzq  uh~fr}ixXVzptk~hmzrdzhUrpcq[[d}ujtXx}]]~bpctxzx~rrh1,  & jh
+ 'D9IA:c}Xrjf 
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  .-*3.1-*3[pcttxzx~rf[hU~rr}ixXVzpt izr cquU}hh~x}]]~bfr}icck~h   t|xX V~ '. dr|Ut *#
izr $ VzXirw}f '#+)"#* tt|p , 86F9 x~yr}ii}hfUW~Vzptt|x~p~rexcXktciihYz & f WrzXr}it|x~p~redz
G:F>6AEDFH V~xWzpmu dzr mzxcXktt|cuqjrUrp &67/#0c}Xrjf 

N^HD[e

':6GIF:B:CH.C>H 6C9'DC>HDF.C>H

  8YNTVG_D[MG pzm}ahh~xe~hu}cz~U~vVh~c tUrx~q xrYtukuY}qch~p~xzi fqiU}ixe~hu}cz~U~vp~dr_~hh
WrXU~rh[xe~hu}cz~U~vktdo}b`VzX /#,#CGHFIB:CHG rh /6CH6<:*FD## cqxzi fqi Zm~~|U~ru}cW~Wu~p VpxXz~fdq f~h}h
mr~|u~ \h \zru}ctpt| u}czbyopcpU~rxzi fqiY~Uirw}fkktdp~tu
QZE[8YNDAPV;
 dcd}Xxe~hu}cz~U~vVh~c tUrrx~qfh}UuY}qm}ah~Vhir ubhzUz~W~rc}Xrjf c~ hhU~rfctzXu}ct| UiVzptxo~u|z~U~v
hu}hf  mswo~Wp m v  r|yu~X ut~~  h  h cqd}XW~ ut~xpd}uzq~XVzX WrzXu}c ff~U}i  uh~fcqr|q|f~Xr|yu~Xd}u
xXx}]]~bt|d}ur}ix}]]~bf[hU~rfctzzX f~U}i  pdrc}Xrjf 
 dcd}X[c 'DC>HDF hyzXj^^i}dU~rt|dzx~q ., V~U}iWzpmu dzrfdcd}XjrUUrpz~hW~Vzpt fkuY}qxr~XVhcq[
jrUrp &67/#0 mzz~hW~Vzptxo~u|zz~U~vfu}cc
 z~hW~t|i}hfUktU~ru}cW~Wuu~p[hx}pm}fgzbyopWu~p rutpfvf~Xtpt|W~Wu~p VpVzXxXz~fdqY~UYzo~mVzX[c
':6GIF:B:CH fqiU}iW~fz~hcY~U[c '
'DC>HDFyh~YzWzpmu dzrc}Xrjf 
 f~U~rfctzXd~pVz  \~Y~huuh  Wr}X

N^HD[e  xe~hu}cz~U~vfkuY}qm}ah~Vh

N^HD[e  U~rz~hW~ktU~rfctzX
 fctzXy~r|q|f~XfUtfxcccqdcd}X[cxe~hu}cz~U~vVh~c tUo~qhzUz~W~rt|dcdd}X[c 'DC>HDF hhudrXfx~p~re
pzX yhU}hcppz~W~rp~i}XU~rr}ixXx}x}]]~bcq[ir ubehho~qhpy~ufq~t}q fWhtqr~~[pXWtxurrbop vhqhhfir Vdd
ir ubV~Xz~W~r  t|z~W~rr~[pXWt x}X Udt|i}hfUkt
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IP8YNQZ<XM
 IP8YNDATVG8YNDgY;YFktUU~ru}cW~xo~u|z~U~vf}X  W~ Wz zbyopWu~p[hx}pm}fgg Wu~p rutp fvf~Xtpt|Wu~p Vp
VzXxXz~fdq fu}ccY~U[cxe~hu}cz~U~~vVh~c tUrx~qfh}UuY}qm}ah~Vh Y~huh Wr}Xmiu~Vzzptfu}ccY~c[c ':6GIF:B:CH pW~
drXU}hU}iVzptfz~hcY~U[c 'DC>HDFfUWWr}Xc}XxcXhd~r~Xf 
BYNY;D[e IP8YNDATVG8YNDgY;YF9V;TCYF[QXAVY8YR9FYA_Pd8cNkTYM JOOSKY:L 
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 IP8YNQXANWMWDY;8YNNXGhTj;;TX??Y@D[ec8PD[eT]AktU~rfctzXmiu~r|q|UtfxcfpU~rr}i xXx}]]~bcuqWthufqfWu~pe
 '"N pr|q|f~X  pdr pzfcxziihftX c}Xd~r~Xf t| pzfcxzihffpzjxrrWUcVu~~XcqU~rdcd}Xd}ur}i[c 'DC>HDFuh
z~W~rt|d}uxX [c ':6GIF:B:CH uhzUUz~W~rmiu~r|q|f~Xfr}i xXx}]]~bcUtfxcWz pdrr
BYNY;D[D[e IP8YNDAPV;9V;NWMW8YNNXGhTj;9kVL^Pc8PD[eT]AbFD[eaPPj;

TN]H`PWQZ<YN@l
Y~UktU~rfcxziU~rxe~hu}cz~UU~vVh~c tUrx~qfm}ah~Vhhmiu~f~X~hceUdzXU~rr}r}i xXVzptr|yu~X[c ':6GIF:B:CH
t|[c 'DC>HDF k~hpctU~rxzx~rcuqWWthufqrh1,  & f~ccpWu~peUdzXfUWr}Xt|f~X~~hcr|q|Ut  pdr hftXt|
r|q|f~X pdrhfpxXUcVu~Xx~p~rejr|qUd[chX~hc~hn~rpz}YZrq| t|X~ho~Wxh~pzhh e~cm}ah~jrUrp 'DC>HDF yp
Wu~pxpirbY|x~p~re[cU}iX~hjr|qUUdfUu~XVu~XVh [h rXnn~mt}XX~hfcfhrXnn~iiikxpkx~hrXnn~mt} XX~htpt|
xe~hu}cz~U~v jhdhzq~XrUd~pX~huY}qhf~y yhu~ WrzXpzu}cxo~u|z~U~vf[ \h \zrWu~p VpxXz~fdqfkuY}qm}ah~Vh zXhxXkt
yr~W~VzXxe~hu}cz~U~vVh~c tUpr~W~tcctX mr~|pdzXh~ V~ \h \zru}cWu~p VpxXz~fdqfY ~Ud~Xjr| fvhzh~WdWuruY}qt|m}ah~
zq~Xdz hzX mzypjr|xfgo~mxXVh [hU~rjzXU}hh~t|zbyophU~rh~j[X~ho~Wxh~pU~r mppr|q|VzXU~rxXx}]]~bfUtVh t|
Wu~pkcmt~cY~UU~ru}cypW~tctX t| mzzY|cjr|qUd[h [Xm~b[qchzh~Wd
8ZBBZ8NNLHNW8YR
VziWbWb|uvuUrrpv~xdrt|xxe~jdqUrrpv~xdrpy~ufq~t}q fWhtqr~[pXWtxurrboppfxh}ixhhXijr|p~bU~ruY}q
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_V8TYNVkY;VZ;
34 (  06H?6C6H:E>C 6C9   DDCB:::i&5&+./,&-3 .' "#  .-*3.1*-( 723&, ''.1 3)& 7#1*% h *-% -&1(7
723&, -:8=DCC:8H0DFA9DC;:F::C8:6C9LED  $IC:    C6=:>B 6A>;D
;DFC>6 .,
34=HHE KKK GB6FH;6FBH=6>A6C9 8DB <<F6CBDCH: '>8FD5A>B6H:5,H6H>DC =HBDCA>C:688:GGDDC :8:B7:F 
34 (6HH6EDC<-DC<FD9  %F>G6C69:?$6FD:CGIH6G>C:: 9>GDFC-I6CHF6CDCH 6C9-::F6@>6H%:F98=6FD:C-'.1,"3*.- &$)-.+.(7 '.1
,"13*-&7"1% 0DFA98DC;:F:C8:DC 6<F>8IAHIF6A>C;DFB6H>DC6C9#- #& #-0   -D@MD.C>J:FG>HMD;<F>8IAHIF:
-D@MD $6E6C  I<IGH  
34*FD96H6 ;;DF967A:6IHDB6H>80:6HH=:F,H6H>DC =HHE KKK K:6H=:FGH6H>DC 8I I@ )CA>C::
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*K@DN*EKRBICLQ,@KIG\,CK>5ZH-*K@*K@T/Z<BJ--K8U==XKT8H8K,5RBI<L.K@3K*K@B4*K@:BYH?*[K0,K@\9H8U4H[H*U04\
T8*@3M7MV>M*K@T/Z@6U==XK  @6?85\U==XK  RBI  T8:@IQ7DU7?S4?T/ZR99.WKBH-7K-,3L5DKF5@\
&'()##!)& &$!'% !#%)"# #$#& %' $#$ " && $#%(' $#
#&$(& # # # !#)(& # "'"' !"$!
kwfs\ZfzlMdMrd iishffV ms\ZfhMi kqJfs\Zf XftewZ[ zgp^cqkfrzNMNsXe

crLhsPrhsihJffd}bbrLVphsihJffdirkXf dlrhsZergqeyZL{\{getfrPdMLg[qR]wft 

kYr]q\hsNqezgpaqU\rdlrhsZergqeyZL{\{getfrPdMLg[qR]wft 
 >3;=CEB;? ?7? B>EDD 35 D:
97,J4?YH
^NNw]q\^RlrfrLr\rdq\|\XgrW{gJdtfrLrkxMKu\kM_gZ]XmJrf|PagqMMr\yPvmyagsM crLJrfK\kMy^\fp]]Zt|PyPvmyagsMy^\mq\Wq]l\uM
KmM^fpyZifqS]rgNuMdt\{e]re|lgWJrf|PagqMMr\ fY}bbrNuMy^\ZrMygvmJl\uMZtXm]k\mM\{e]re{WedtJrfkMykfsd|ldtJrf|PfY}bbrzZ\
fYe\XZt|P\rdq\yPvmyagsMzXYrdtJrf|PfY}bbrNr\h\drJ^fsdrVagqMMr\}bbrmrNNp}dyateMamXmLhrdXmMJrfWqM\q\Mr\hsNqe\tNuM\ryk\m
JrfiuJjrzgphsyLfrplLhrdXmMJrfJrf|PagqMMr\}bbr|\m\rLXzgpasNrfVrJrfgWJrf^gmeJrQLrf]m\}WmmJ}QW|\JfVtZtdtJrf|PfY}bbr
*)  $(* fYe\X}bbr + zgp'!+ |\^fpyZi}Ze{We|Pz]]NrgmMZrMLVsXirkXf NrJ_gJrfNrgmMZrMLVsXirkXfa]hr|\JfVt
LrWJrfVhrydvmJrfyasdKu\KmMfY}bbrdt^fsdrVyasdKu\  zgp   \q\^fsdrVagqMMr\}bbrZtdtmex|\^NNw]q\yateMamXmLhrdXmMJrfzX|\
JfVtZtLrWJrfVhrydvmJrfyasdKu\KmMfY}bbrdt^fsdrVyasdKu\   \q\^fsdrVagqMMr\}bbrNp}dyateMamXmLhrdXmMJrfzgpydvmasNrfVr
^fsdrVJrf^gmeJrQLrf]m\}WmmJ}QWa]hrJrfgWgMKmMJrQLrf]m\}WmmJ}QWZtYxJ^gmeNpgWgM     zgp   
ydvmdtJrfyasdKu\KmMfY}bbr    zgp   XrdgrWq]
,WKFWK,J1 fY}bbr fp]]mw^kML mw^Zr\ LhrdXmMJrfJrf|PagqMMr\}bbr|\m\rLX
 978WK
NrJkYsXsJrf|PagqMMr\KmM^fpyZi}Zea]hragqMMr\|\crafhdKmMcrLkh\XrM~|\^fpyZi\q\crLJrfK\kM|PagqMMr\y^\mq\Wq]
kmMfmMNrJcrLmwXkrlJffdzgpcrLJrfK\kMZrMY\\dtJrf^gmeJrQLrf]m\}WmmJ}QWdrJZtkwWYuMfmegp  KmMcrLJrfK\kMZqMldWQuM
JrQLrf]m\}WmmJ}QWZt^gmemmJdrZr|lyJsWkcrhp{gJfm\Ku\NrJkcrhp{gJfm\ZtyJsWKu\Zr|ldtJrf\ragqMMr\merMmv\dr|P|\fp]]K\kM
yP\ #' % + ymZr\mg}]{mWtyQgagqMMr\}bbry^\agqMMr\l\uMZtYxJ\rdr|P|\fYe\XQuMdtZqMfYe\X}bbrgxJ^fpkdz]]ykte]^gqJlfvm '=E9
;?!I4B;6+7:;5=7 '!+ zgpfYe\XZt|PzX}bbrZtyfteJhrfYe\X}bbr lfvm =75DB;5+7:;5=7 +
|\^NNw]q\^fpyZi}ZekMykfsd|ldtJrf|P '!+ zgp + drJKu\zXy\vmMNrJfrLrKmMfYe\X}bbr^NNw]q\Lm\KrMkxM Zr|leqMdt|P|\ZmM
Y\\}ddrJzX|\m\rLXfYe\X}bbrNpy^\ZrMygvmJl\uMkrlfq]_x|PfYzgpNpdtJrf|PJq\drJKu\|\m\rLXYrdtfYe\XagqMMr\}bbrNr\h\drJ
emdkM_g|\lgre~merM_gWtmerMl\uMLvmZr|lPhegWJrf^gmeJrQLrf]m\}WmmJ}QWQuMy^\krylXwZtZr|lyJsWkcrhp{gJfm\QuM\q]hq\Npyasd
drJKu\zgpgWJrf\ryKr\rdq\NrJXrM^fpyZiQuMzXgp^dtdxgLrkxMdrJzXZtkrLqRZtkwWZtXmMasNrfVrLvmYrdtJrf|PfY}bbrdrJKu \Zr|lLhrd
XmMJrfJrf|P}bbrdrJKu\ ]ZLhrd\tNuM\ryk\mJrfiuJjrLhrdXmMJrfJrf|PagqMMr\}bbrKmM^fpyZi|\JfVtdtJrf\r '!+ zgp + dr|Pzgp
hsyLfrpllr^fsdrVJrf^gmeJrQLrf]m\}WmmJ}QW &{We|Pz]]NrgmMZrMLVsXirkXf{WedthqXYw^fpkMLLvm yavmiuJjrLhrdXmMJrfJrf
|PagqMMr\}bbrkrlfq]fYe\X}bbr yavmiuJjrLhrdXmMJrfJrf|PagqMMr\}bbrZqMldWKmM^fpyZi|\JfVtdtJrf\rfYe\X}bbrdr|P|\^fpyZi
}Zezgp yavmiuJjr^fsdrVJrfgWgMKmMJrf^gmeJrQLrf]m\}WmmJ}QWydvmdtJrf\rfYe\X}bbrdr|PzZ\fYe\XZt|P\rdq\
 7AE2MRBI+ZH>PB7MVQ*MV?C+ZH  kYsXs^fsdrVfYe\XKmM^fpyZi}Ze01
|\zXgp^NpdtfYe\XNWZpy]te\yasdKu\|\ZwJ~^zX|\KVpyWtehJq\JdtfYe\XZt}dkrdrfY|PJrf}Wlfvm}ddtJrfXmZpy]te\
QuMmrNdtkrylXwdrNrJfYe\XZt^fpkamw]qXsylXwkxRlrelfvmPrfwWN\}dkrdrfY|PJrf}WXm}^NuMZr|l^fsdrVfYe\XdtJrfgWgM|\]rM^NrJ
KmdxgKrMX\zkWM|lyl\hrNr\h\fYe\X\qMkh\]wLLg}dyJs\  L\Jq]fYe\X\qMkh\]wLLgyJs\  L\|\^fpyZi}ZedtNr\h\ZqMks\   
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Lq\{WeyOgtezghfYe\XNpyasdKu\^gp  Lq\ ^ {WeLr\hVNrJNr\h\fYe\XNWZpy]te\ZtyasdKu\zzgpgWgMLsW{WeyOgte |\zXgp^Zt_r\
drXqMzX^a i  N\YuM^^NNw]q\ a i ^fsdrVfYe\XXqMzX^   zkWMWqMfx^Zt 

@P:7MV  ^fsdrVfYe\XXqMzX^  
  fYe\X^gqJms\}n]fsWfYe\X}bbbr $(* zgp *)
   fYe\X^gqJms\}n]fsW '=EE9 ;?!I4B;6+7:;5=701
fYe\X^gqJms\}n]fsWy^\fYee\XgxJ^fpkd ZtdtZqMdmyXmf}bbrzgp|PyLfvmMe\Xz]]y_r}}ldKmWtKmMfYe\XP\sW\tLvmkrdrfY
PrfN}bbryKrz]XyXmft}W{WeJrfykte]^gqJZt]r\yP\yWtehJq]JrfPrfNz]XyXmft{\X]wJJgmMWsNsXmg {ZfiqiqaZdvmYvmzgpyLfvmMyg\yJdK\rWaJar
Zqh}^
   fYe\X}bbr =75DB;5+77:;5=7 01
fYe\X}bbr LvmfYe\XZt|PdmyXmf}bbrKq]yLgvm\merMyWteh}ddtyLfvmMe\Xyldvm\fYe\XX^gqJms\}n]fsWfY}bbrNpdtz]XyXmfft
ZtdtLhrdNwkxMdrJ{Wez]XyXmfftNpy^\XqhNree}bbr|lJq]dmyXmf}bbrfpepZrMhsMKmMfY}bbrNpmexZtK\rrWLhrdNwKmMz]XyXmffty^\krLqR
Km}Wy^fte]|\yPsM^fpksZ[sccraKmMfYe\X}bbrLvmfp]]z]XyXmft dmyXmf}bbrdt^fpksZ[scrakxMJhrfp]]\rdq\ yLfvmMe\X
z]]kq\Wr^cre|\YuM^fpdrV yZr fYe\X}}bbrK\rWdrXfSr\Np|PagqMMr\^fpdrV  Js{ghqXX Pd Xm  Jd lfvm^fpdrV  ]rZ Jd
QuMXrJhrJrf|P\rdq\drJzgplrJPrfN}bbrr|\yhgrJgrMLv\frLragqMMr\}bbrNpXrJhr\t|\JrfPrfNz]XyXmftNp|Pyhgr|\JrfPrfN  Pqh{dM
z]XyXmftYuMNpyXdzgpkrdrfYhsM}W  Js{ggydXf
NrJKmdxgKrMX\YrfYe\X}bbbrhsM|\fpepZrM  Js{gydXfNp|Pyhgr|\JrfPrfXz]XyXmft   \rZt QuMNp|PagqMMr\ <,
   fY}bbr *) 3?9<@<>
>3CC*B3?C;D)ICD7>01
fY}bbr]tZtymk 3?9<@< >3CC *B3?C;D )ICD7> y^\fY}bbrkrezfJKmM^fpyZi}}ZeZtWry\s\Jrf{We]fsjqZfp]]K\kM
dhgP\JfwM yZaNrJqW dlrP\ y^\fp]]K\kM dhgP\LhrdNwkxM z]]drXfSr\Zt|PJq\zaflgre|\yydvmM|lRZqh}^|PdmyXmf}bbr|\Jrf
Kq]yLgvm\hsM]\frMLxeJfpWq]zeJZsiZrM}^^zgpJgq]{WedtfrM^m\Jfpzk}bbrmexWr\KrM *:;B6(3;=)ICD7> krdrfY|l]fsJrfzJ_x{Wekrf
}WdrJJhr  L\XmK]h\|\KVpZtJrfyyWs\ZrM{WefYe\XXmM|PfYe\XNr\h\drJYuM  Lq\yavmKK\kM_x{Wekrf|\Nr\h\ZtyZrJq\
   fY}bbr $(* $3CC(3AA;6*B3?C;D 01
fY}bbrdlr\Lf Lvm{LfMJrffY}bbr|XWs\krezfJKmM^fpyZi}ZefsyfsdKu\yavm]ffyZr^^RlrJrfNfrNf|\JfwMyZaoZt}Wkpkd
Xmy\vmMdrNrJJrfKereXqhKmMydvmMzgpNr\\h\^fpPrJfZtdrJKu\|\JfwMyZaoy^\fpepyhgrXmy\vmM\q]]ks]^ {LfMJrf\tyJsWKu\{WeLhrdfhddvm
fplhrMcrLfqSzgpcrLymJP\ {WedtJrffYY}bbrK\kMdhgP\zlM^fpyZi}Ze fbd  y^\yNrKmM{LfMJrfdtyk\ZrMJrfyWs\fYfhdfpepZrM
 Js{gydXfy^\{LfMJrf|XWs\XgmWkredtkYYr\tZqMldW  kYr\tNr\h\fY}bbr $(* hsM]fsJrfkxMkwW  K]h\
  LhrdXmMJrfJrf|PagqMMr\KmM^fpyZi}Ze01
NrJz_\aqU\rJrf_gsX}bbrKmM^fpyZi}Zea i   ''  QuMdtylXw_gLhhrdNry^\|\JrfNqWZrz_\WqM\t yavm|l
^fsdrVJrgqM_gsX}bbrkrfmMKmM^fpyZimex||\fpWq]ZtyldrpkdkmWLgmMJq]kYr\JrfVyifjSJsNZtPpgmXqXqhgWcrhpJrfgMZw\Kere{LfMJrf_gsX
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}bbrzgpfp]]kM}bbrZt}dNry^\KmM^fpyZigM|lmex|\yJVTZtyldrpkd^fp{eP\Zt}WNrJJrfZrz_\aqU\r_gsX}bbrKmM^fpyZiLvmJrgqMJrf
_gsX}bbrkrfmMKmM^fpyZimex|\fpWq]ZtyldrpkdJrfgMZw\{LfMJrf_gsX}bbrzgpfp]]kM}bbrKmM^fpyZigWgMkrdrfYyfMfqWJrfgMZw\|\
{LfMJrffq]Qvm}bbrNrJ_x_gsX}bbrymJP\freygJ )>3=='@G7B'B@6E57B)''
NrJz_\aqU\rJrf_gsX}bbrKmM^fpyZi}Zea i   ''   |\^  JrfaerJfVLhrdXmMJrfagqM}bbrkxMkwW
y^\  ydJhqXX{Wedtz_\aqU\rJrf_gsX}bbrNrJzlgMXrM~fhdZqMks\  ydJhqXX yavmfmMfq]LhrdXmMJrf|P}bbrZtyasdkxMKu\WqM\q\
JrgqM_gsX}bbr|ld|\^ Np^fpJm]Whe{fM}bbr^fpycZXrM~WqM\t{LfMJrffq]Qvm}bbrNrJagqMMr\ldw\yhte \Jrffq]Qvm}bbrNrJ
XrM^fpyZizgp{fM}bbragqMMr\\shyLgtefzXNrJz_\aqU\rJrf_gsX}bbrKmM^fpyZi}Zea i   ''   }d}WasNrfVr|\kh\KmM
Jrf\rfY}bbryKrdr|P|\^fpyZi}Ze
  z]XyXmft 01
z]XyXmftz]]gsyZted}mfm\ bmkybk #;D:;E>"B@?':@CA:3D7#;7'& y^\z]XyXmftdrXfSr\krlfq]fYZt|PagqMMr\}bbrQuM
z]XyXmftP\sW\tdtKmWtJhrz]XyXmftZt|PJq\|\yLfvmMLmdashyXmfyLfvmMyg\yagMWsNsXmgzgp{ZfiqaZdvmYvmZty^\^fpycZgsyZt ed{L]mkX}W
mmJ}QW #;D:;E>@43=D;@H;67#;@& XfMZtkrdrfY^fpNw}b}WdrJJhrZr|l|PMr\}Werh\r\JhrmtJZqMeqM^gmWcqedrJJhrWhekrdrfY
|lagqMMr\}WmerMyXdy^edN\Jhr z]XNpldWkrdrfYPrfN}WN\yXdcre|\yhgr^fpdrV   Pqh{dMhqkWwZt\rdr|P|\JrfZrz]XyXmft^fpycZ\t
y^\dsXfXmksMzhWgmdzgpy^\asj\meZtkwWydvmyZte]Jq]]ffWrXfpJxgz]XyXmftZqMldW|PMr\}W\r\YuM  ^lfvmdtfm]JrfPrfNZqMldW  LfqM
z]XyXmftZtJrgqM}Wfq]Lhrdk\|NdrJZtkwWkrlfq]fY^gqJms\}n]fsWLvmz]XyXmftP\sWgsyZted }mfm\yafrpdtK\rWygJzXkrdrfYyJ]agqMMr\}WdrJ
zXNp|Pyhgr|\JrfPrfN}bLm\KrM\r\QuMz]XyXmftP\sW\t\sed|PJq]yLfvmM{\X]wJ{ZfiqaZdvmYvmmw^JfVZrMJrfzaZeyJtehJq]lqh|N yLfvmM}bbr
zgpyLfvmMdvmP\sWXrM~ZtaJar}^}Wy^\X\krlfq]agqMMr\}bbrZt|P|\JrfPrfN  LfqM^fpdrV   <,: QuMJrfPrfNz]XyXmft  LfqM\q\
fYe\X}bbrkrdrfYKq]}W^fpdrV  Js{gydXfLr|PNreZt|P|\JrfPrfNz]XyXmft\q\Npmex^fpdrV   ]rZXmJrfPrfN  LfqMYrPrfN
z]XyXmft|\yhgrJgrMLv\Lr|PNreZt|P|\JrfPrfNmrNNpdtLrgW\megMy\vmMNrJmex|\PhM @88 A73<
  ^fsdrVJrQLrf]m\}WmmJ}QWZtYxJ^gmemmJdr01
fYe\X|\^fpyZi}ZedtJrf^gme &{We^fpdrVyOgtemexZt   9 <> 01 NrJKmdxgKrMX\zkWM|lyl\hrfYe\X|\^fpyZi}Ze{We
yOgteNpYxJ|PMr\^fpdrV  <> I73B01WqM\q\^fsdrV &ZtYxJ^gmemmJdrNrJfYe\Xdt^fsdrVyZrJq]^fsdrV &ZtYxJ^gmemmJdr{WeyOgte
LxVJq]fpepZrMfYe\XZtYxJ|PMr\{WeyOgteQuMNpyZrJq]   Xq\ ^XmfYe\X  Lq\zgpNr\h\fYe\X\qMkh\]wLLg}dyJs\  L\Jq]fYe\X\qMkh\
]wLLgyJs\  L\|\^fpyZi}ZedtNr\h\ZqMks\    Lq\{WeyOgtefYe\XyasdKu\^gp   Lq\ ^\q\zkWMhrfYe\XZqM  P\sW|\^fpyZi}Ze
dtJrf^gme &^fpdrV    Xq\ ^
R99.WKBHJrflr^fsdrVLhrdXmMJrfJrf|P}bbrkrlfq]fYe\X}bbrdtKq\Xm\zkWMWqMfx^Zt Jrl\W|l - y^\agqMMr\}bbrZt_gsXZqMldW|\
^fpyZidtl\hey^\hqXX , QuM|\^fpyZi}ZeJNpdt_x|P}bXrM~yP\ZtaqJmriqemrLrffr\LrzgpmwXkrlJffdy^\X\QuM_x|P}bZqMldWJNp|P
agqMMr\|\^fpyZizX}d}W|PZqMldWQuMJNpdtagqMMr\ylgvmymr}h|P^fp{eP\Wr\XrM~Y r|l . LvmagqMMr\KmM_x|P}bZqMldW|\^fpyZiNplr
agqMMr\ZtylgvmNrJ_x|P}b}WNrJkdJrf
agqMMr\ZtylgvmNrJ_x|P  -  . ,
agqMMr\ZtfYe\X}bbr|\^NNw]q\|P  ?/), <>
ydvm
? Lvm Nr\h\fYe\X}bbrZtdt|\^NNw]q\ Lq\
/ LvmNr\h\agqMMr\ZtfY  Lq\|P , Lq\
) LvmfpepZrMZtfYe\XhsMyOgte|\  ^ <>
lrJNp\ragqMMr\Ztylgvmdr|P|\Wr\mv\yP\fYe\XagqMMr\}bbrZtNpdtyasddrJKu\|\m\rLXXmMdrWxagqMMr\}bbrZtylgv mNrJ_x|P}b
 hrNpdt^fsdrVyateMamZtNpNre|lJq]fYe\X}bbr\tlfvm}dyafrpOp\q\Jrl\W|l  y^\agqMMr\ZtfYe\X}bbr|PZqMldW|\  ^krdrfYlr
^fsdrVagqMMr\}bbrZqMldWZtfYe\X}bbr|P}W|\kdJrf
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@P:7MV z_\_qMJrfJrfLr\hVlrLhrdXmMJrfJrf|P}bbr
agqMMr\ZtylgvmNrJkdJrfZt  zgpagqMMr\ZqMldWZtfYe\X}bbr|PNrJkdJrfZt  yfrNp|PLrZtLr\hV}WZqM  kdJrfy^fte]yZte]Jq\
hragqMMr\ZtylgvmNpyateMamXmLhrdXmMJrf|PagqMMr\}bbr|lJq]fYe\X}bbrlfvm}dYrlrJkdJrf  drJJhrkdJrfZt  zkWMhragqMMr\
}bbrZt_gsXeqMyateMamXmLhrdXmMJrfJrf|PagqMMr\}bbrKmMfYe\X}bbrzXYrlrJ drJJhrkdJrfZt  zkWMagqMMr\}bbr}dyateMamXm
Jrf|PKmMfYe\X}bbrLhfdtJrfNqWlrzlgMagqMMr\yasdNrJfx^Zt  YrJrl\W|l  y^\^fsdrV}bbrZtNqWlryasdyafrpOp\q\  LvmagqMMr\
}bbrZtylgvmzgp  LvmagqMMr\}bbrKmMfYe\X}bbr\r  kdJrfWqMJgrhdry^fte]yZte]mtJLfqMhragqMMr\ZtNqWlryasd]hJJq]agqMMr\ZtylgvmNp
yateMamXmJrf|PagqMMr\}bbrKmMfYe\X}bbrlfvm}d
 ;B*K@.WKBHNrJJrfiuJjrLhrdXmMJrfKmMJrf|PagqMMr\}bbrkrlfq]fYagqMMr\}bbrP\sW + zgp '!+ a]hrfYagqMMr\}bbrK\rWdrXfSr\Np|P
agqMMr\}bbr^fpdrV  Js{ghqXX Pd Xm  Jd zgpfYe\X|\^fpyZi}Ze{WeyOgtezghNpYxJ|PMr\^fpdrV 
Js{gydXf ^ QuMLsWy^\  
Js{ghqXX Pd ^zgpJrfyasd^fsdrVKmMNr\h\fYZt|PagqMMr\}bbrZtmrNNpyasdKu\|\zXgp^a]hr^fsdrVfYe\X\qMkh\]wLLg}dyJs\  L\Jq]fYe\X
\qMkh\]wLLgyJs\  L\|\^fpyZi}ZedtNr\h\ZqMks\    Lq\ |\^a i  {WeyOgtezghfYe\XNpyasdKu\^gp   Lq\ ^ |\Mr\hsNqe\t
XqMkddXsSr\}h  JfVtWqM\t
 JfVtZt  LrWJrfVhrfYagqMMr\}bbrNpyasdKu\^gp  yZr~Jq\
 JfVtZt  LrWJrfVhrfYagqMMr\}bbrNpyasdKu\^gp   yZr~Jq\
 JfVtZt  LrWJrfVhrfYagqMMr\}bbrNpyasdKu\^gp   yZr~Jq\
NrJJrfiuJjrLhrdXmMJrfJrf|PagqMMr\}bbrZqMldWKmM^fpyZi|\JfVtdtJrf\rfYagqMMr\}bbrdr|P|\^fpyZi}Zea]hrfYagqMMr\
}bbr  Lq\|PagqMMr\}bbr  Js{ghqXX ^YrNr\h\fYe\XZty^gte\y^\fYagqMMr\}bbryasdKu\     Xm^^fsdrVJrf|PagqMMr\
}bbrJNpyasdKu\Xrd^fsdrVKmMfYagqMMr\}bbr zgp NrJJrfiuJjrLhrdXmMJrfKmMJrf|PagqMMr\}bbrkrlfq]fYagqMMr\}bbrP\sW*)zgp
$(* a]hrNrJfreMr\kYr\JrfJrfNrl\re}bbrzgp]ZhsyLfrplJrf}bbr\LflghMa]hrJrf|P}bbrKmMfp]]K\kMKmMfY}bbr *) zgp
fY}bbr $(* \q\|P}bbrfhdJq\}dyJs\ $, NrJJrf|P}bbrZqMldW  $, LsWy^\yateM   NrJJrf|P}bbrZqMldWKmMJrf}bbr\Lf
lghMzgp|\m\rLXLrWJrfVhrNp|P}bbr^fpdrV  $,JrfLrWJrfV^fsdrVfYagqMMr\}bbrP\sW+zgp'!+ZtNpyasdKu\|\zXgp^Zr|l
^fsdrVJrf|PagqMMr\}bbrKmMfYagqMMr\}bbryasdKu\ JrfyasdKu\KmM^fsdrVagqMMr\}bbrKmMfY}bbrzkWMWqMfx^Zt 
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@P:7MV  JrffyasdKu\KmM^fsdrVagqMMr\}bbrKmMfY}bbrZtyasdKu\|\zXgppJfVt
|\Jfp]h\Jrf_gsXfY}bbr|\zXggpLq\\q\XmM|PZfqaerJf[ffdPrXszgpagqMMr\|\Jrf_gsXNuMZZr|lkM_gJfpZ]XmksMzhWgmd{We|\
JrfZr|lyJsWJrQLrf]m\}WmmJ}QW\q\drNrJJfp]h\Jrf_gsXzgpJrfK\kM|\Zt\tNpmrMmsMNrJ]fsjqZ{X{eXrdmyXmf^fpyZi}ZeNrJqW|\Jrf
lr^fsdrVJrQLrf]m\}WmmJ}QWZtyJsWNrJJJfp]h\Jrf_gsXfY}bbr  Lq\QuMYr\r^fsdrVJrQLrf]m\\}WmmJ}QWZtyJsWNrJJfp]h\Jrf_gsX
ZqMldWKmM]fsjqZ^gmemmJdr|\zXgp^drrlrfJq]Nr\h\KmMfYe\XZt_gsX}W|\zXgp^JNp}WLr^fsdrV
VLrf]m\}WmmJ}QWXmJrf_gsXfYe\X
Nr\h\ Lq\
|\^  ]fs jq Z {X{eeX r dmyXmf ^ fpyZi}ZeN r Jq W \q \ _gs X fYe\X } W N r \h\\ 
Lq \ ^  zgp^g m eJ r Q
Lrf]m\}WmmJ}QWNrJJfp]h\Jrf_gsXZqMlldWNr\h\   Xq\ ^yafrpOp\q\^fsdrVLrf]m\}WmmmJ}QWNrJJrf_gsXfYe\X  Lq\ dtLr
 Xq\ Lq\fx^Zt  zkWM^fsdrVLrf]m\}}WmmJ}QW ZtgWgM

@P:7MV  ^fsdrVLrf]m\}WmmJ}QWZt^gmemmJdr|\JfVtZt^fsdrVfY}bbrryasdKu\
 F@O:;B*K@.WKBHNrJJrfWry\s\Mr\KmM{LfMMr\JrfhshsNqe|\lqhKmyfvmMJrfiuJjrLhrdXmMJrfJrf|PagqMMr\}bbrrkrlfq]fY}bbr|\^fpyZi}ZezgpJrf
asNrfVrJrf^gmeJrQ& ZtgWgMNrJJrffdtfY}bbryasdKu\|\m\rLX|\JrfkfrMz]]NrgmMZrMLVsXXirkXfyavmlrLrfrLrXrkwW|\Jrf_gsX
agqMMr\}bbrZtXmMJrfyasdKu\KmM{fM}bbrP\s\sWXrM~hrLhfNpygvmJ{fM}bbrlfvmJrf\ryKragqMMr\}bbr^^fpycZ}l\ZtNp_gsXagqMMr\}bbr}W|\
frLrYxJZtkwWzgpZrMygvmJZtWtZtkwWKmMJrfkkfrMz]]NrgmMZrMLVsXirkXf{We|P{^fzJfd $) yKrrdrPhehsyLfrpl\q\dt_gmmJdrLvmJrf
\ryKragqMMr\}bbrZtQvm}bbrNrJXrM^fpyZii\q\Npy^\zlgMagqMMr\}bbrZtdtfrLrX\Zw\XrZtkwWQuM}WfrLLrX\Zw\XrkwW{We^fpdrV gr\]rZ
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$, QuMNp}WLr \ryKragqMMr\}bbr|\kh\ZtKrWLvm $,kh\|\Wr\JrfasNrfVrJrf^gmeJrQLrf]m\}WmmJ}QWQuMNp^fpyds\_gNrJJrf
|PfY}bbrZtyasdKu\NrJ^   Xrdz_\ ''  NpzkWM|lyl\hrydvm|PfY}bbrdrJKu\fhdfY}bbr *) zgp $(*|\JfVtyasdKu\ 
NpgWJrf^gmeJrQLrf]m\}WmmJ}QWNpgWgM   |\^zgp|\JfVtyasdKu\   NpgWJrf^gmeJrQLrf]m\}WmmJ}QWNpgWgM
  |\^  zgp|\JfVtyasdKu\   NpgWJrf^gmeJrQLrf]m\}WmmJ}QWNpgWgM    |\^ QuMLrZt}WdrNrJJrf
y^fte]yZte]Jq]^fsdrVLrf]m\}WmmJ}QWKmMfYe\XZtNpyasd|\^ 
 *L55L*@@>:@I*KD
Mr\hsNqeyfvmMJrfiuJjrzgphsyLfrplLhrdXmMJrfJrf|PagqMMr\}bbr|\m\rLXzgpasNrfVrJrfgWJrf^gmeJrQLrf]m\}WmmJ}QW|\
JfVtZtdtJrf|PfY}bbr *)  $(* fYe\X}bbr + zgp '!+ |\^fpyZi}Ze{We|Pz]]NrgmMZrMLVsXirkXf y^\{LfMJrfZtNqWZrKu\{We
}Wfq]Jrfk\q]k\w\NrJyMs\M]^fpdrV^fpNr^  NrJkr\qJMr\LVpJffdJrfhsNqezlMPrXs{LfMJrfhsNqe\tWry\s\JrfzgpkryfN}^}WWheWtZqM\t
y\vmMNrJJrf}Wfq]LhrdPheylgvmNrJ]wLLglgre~L\zgpl\heMr\lgre~l\heMr\ZrMLVp_xhsNqeKmKm]LwV \rMkrh^cqkfrzNMNsXfzgp
\rekqJfs\ZfXftewZ[ \qJiuJjrNrJcrLhsPrhsihJffd}bbrLVphsihJffdirkXfdlrhsZergqeyZL{\{getfrPdMLg[qR]wftZtPhe|\JrflrKmdxgXrM
~Zt|P|\JrfZrz]]NrgmMZrMLVsXirkXfKmKm]LwVcrLhsPrhsihJffd}bbrLVphsihJffdirkXfdlrhsZergqeyZL{\{getfrPdMLg[qR]wftZt
ymvmybmkYr\Zt|\JrfZrMr\hsNqe|\LfqM\tZrMLVp_xNqWZrlhqMy^\merMesMhrMr\hsNqe\tNpy^\^fp{eP\Xm_xk\|NZqh}^ZtNp\rKmdxgZt}WNrJMr\hsNqe
\t}^|P^fp{eP\Xm}^
9@@3K8O*@>
01 kYsXsNr\h\fYNWZpy]te\ 0mm\}g\1yKrYuM}WNrJ :DDA 3AAC 6=D 9@ D: CD3D;CD;5C2G74 CD3D;CD;5C :D>=
01 Km}Wy^fte]|\yPsM^fpksZ[scraKmMfYe\X}bbr 0mm\}g\1yKrYuM}WNrJ :DDA GGG F5:3B<3B? 5@> F3BD;5=7 
01 Jrf}bbr`re_gsXzlM^fpyZi}Ze z_\aqU\rJrgqM_gsX}bbrKmM^fpyZi}Zea i  dt\rLd 
01 z]XyXmft 0mm\}g\1 yKrYuM}WNrJ :DDA GGG A:IC@B9 5@> ?7GC  :D>=
01 _gJfpZ]ZrMksMzhWgmdydvm|PfYe\X}bbr 0mm\}g\1:DDA GGG 637 >; D: 3BD;5=7C :I4B;6 53B :D>
01 LryOgtefpepZrMJrf|PfYe\X|\^fpyZi}Ze 0mm\}g\1 yKrYuM}WNrJ  :DDA GGG D@I@D3 5@ D: D: 38D7BC3=72:I4B;6 3CA
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:gsNLtdn^~JYdINstd@dZO~dNlOOk9}dpkXerV^dWoPZXXHYIdJ}ZNUj\d  nNP>>iOcNVf9dXScGNd[c9WUdSkShr`9dXl:}=:cNkSerVVd9:gsNLtdn^~J~`=lW}=
ShsNLfr]}ZNlO}=:`=JYdI:dI9dX]NcO]NiNlYb9dX`NiXc9\LfrWcr=WhNnN9dXXc9\dJYdIXeVNstd:`=@iV@N9dXItdX=oZ~Agr=ZeKf@fZeJkIeV:NOMXXVkNfWVPXbkSHf
k9}dpkShr`kPN9dX]X~d=kZLf9dX>td^N}dW]eN;~dlYbTyNZeKf@iV@N9YcOVdSXkSqBLcOkPYfrWN   SX~`VScGNdk;Xh`:}dWJYdI9Yd=kShr`@iV@NlYb
@}ZWJ}`W`I9dX9Xb>dW]eN;~dLcs=Wc=kPN9dXn^~9dX[g9\dlYbkPNl^Y}=L}`=kLfrWZnNk@e=`NiXc9\[eYPZcGNMXXVLfrVfk`9Yc9\HIZ=SXSXXHSNdZcYW
 
P>>iOcNoI~Vf9dXScGNdJ}d=pk:~dVd]j}ZeKf@fZJe :`=;NoLW9dXScGNd>b]}=QYJ}`XbOOk[X\E9e>@iV@NmIW9dXScGNd;iHUdS@fZeJlYb]VXXKNb
:`=;NlYb@iV@Nn^~]dVdXKPXcOJcZlYbItdX=`Wj}oI~nN9Xbl]9dXkPYfrWNlPY=kSerV[c9WUdS:`=;NnN@iV@N`UeBBdQj9SdNe@  ]}=k]XeV9dX
PXb9`O`d@fS]dVdXKkYfsW=Ij;X`O;XcZoI~`W}d=Vf;ZdV]i:Agr=Vf;ZdV]`I;Y~`=9cOQY9dX[g9\d:`=Se]VcWXcJNmX>N]9iY   LfroI~]XiPQY9dX[g9\d
oZ~Z}d9dX]X~d=LiN@iV@N@iIn^V}:gsNkShr`@}ZWl9~PB^d:`=@iV@N9dXPXcOJcZ:`=LiN@iV@NLfrk:~Vl:q=W}`V9}`n^~k9eI9dX]X~d=`tdNd>`e]Xbn^~ l9}@iV@NnN
9dX>cI9dXJ}`LXcSWd9XnN@iV@N`f9Lcs=9dX:WdWJcZLd=k[X\E9e>@}ZWW9XbIcO@iV@Nn^~IfWer=:gsNI~ZWk^JiNfsJYdINstd>g=>tdkPNJ~`=Vf9dXScGNdkShr`Ig=IjI
n>:`=Nc9L}`=kLfrWZJYdIXeVNstdLfrWc=;=`Wj}oI~l9}JYdINstdI`N^ZdW>c=^ZcIN;XPEV]`I;Y~`=9cOQY9dX[g9\d:`=]In]]X}d=m[X9   LfroI~]XiPQY
9dX[g9\doZ~Z}d9dX]X~d=m`9d]9dXVf]}ZNX}ZV:`=]Vd@e9nN@iV@NlYb9dX9Xb>dWXdWoI~n^~9cO]Vd@e9nN@iV@NoI~`W}d=kPNMXXV9dXVf]}ZNX}ZV:`=
@iV@NnN9dX>cI9dXL}`=kLfrWZk@e=NekZ[PzdI=NdLdV>bNtdoP]j}9dX]X~d=m`9d]n^~@dZO~dNoI~]X~d=9dXkXfWNXj~nN9dXLtd=dNX}ZV9cN
JYdII`N^ZdWJcs=`Wj}^Yc=ZcII`N^ZdWXeVlV}NstdL}d>fNJtdOYOd=9XbLg9`tdkU`]dVSXdN>c=^ZcIN;XPEVUdWnNJYdINstd>bVf`d^dXlYb
:NV>td^N}dWVd9VdW>NLtdn^~]KdNLfIj;cO;cr=oPI~ZWQj~;N`cNVd9VdWVfkXh`OXe9dX@VZeZ]`=R=lV}NstdL}d>fN>boI~SO9cOO~dNLX=oLW^YdWplOOLfr^d@V
oI~N~`WVd9nNP>>iOcNlYb]dVdXK@VOXXWd9d[`cNX}VXhrNlYb9dXItdkNeN@fZeJ:`=@dZO~dN]`=XeVR=lV}NstdL}dN>fNJYdII`N^ZdWJYdIVfYc9\HbJcZ
`d;dXkPN`d;dXoV~k9}dpJcs=lJ}`IfJ]VcWXc@9dYLfr  Lfr`Wj}JeIXeVlV}NstdL}d>fNVfS}`;~dlV};~dNtd]eN;~dlYb`d^dXVd>td^N}dWnNOXekZHZcII`N^ZdWVfJYdI
NcI]eN;~dLd=9dXk9\JXLfrZcII`N^ZdWLi9ZcNN`9>d9NfslY~Z9qWc=VfmPXl9XVY}`=kXh`@VZeZLeZLc[N]`=R=lV}NstdLfroV};ZXSYdIkSXdb>boI~k^qNZeKf@fZeJ
:`=@dZO~dNLfr`d[cWXeVlV}NstdL}d>fNPYj9Qc9Oi~=lYbQc9Lfr:gsNONNstd@NeIJ}d=pkXfW9oI~Z}dk9h`OJY`IXbWbLd=LfrkXh`Q}dNkPN9dXn@~ShsNLfr ^N~dO~dNn^~kPN
PXbmW@NNcr=kXh`>boI~k^qN@dZO~dNSdWkXh`k9qOQc9Oi~=kPNXbWbpkPN9dXPYj9mIWoV}J~`=n]}Pi|W^Xh`Wd<}dlVY=nIpLcs=]esN
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]td^XcOJYdIl^}=Nfs>b`Wj}oI~kNhr`=>d99dXVf9dX]X~d=JYdInNXjPlOO:`=VeJekZYdmIWVf9dXn^~k^qNKg=;ZdVkPN`IfJlYbP>>iOcNmIW9dXn@~lV}
NstdL}d>fNkPNJcZ]hr`9Yd=nN9dX:~dVkZYdoPnN`f9VeJe^Ngr=mIW9dX]X~d=]bSdN^Xh`>bn@~kXh`nN9dX:~dVTd9>d9P>>iOcNoP^d`IfJAgr=kPN9dXIg=IjI;ZdV
]Nn>l9}9dXL}`=kLfrWZn^~k:~dVdL}`=kLfrWZnN]KdNLfrl^}=Nfs
>d9PXd9D9dXHIc=9Y}dZ;HbQj~Ze>cW>g=J~`=9dX[g9\d[c9WUdS:`=@iV@NLfrVfJ}`OXe^dX>cI9dX]er=lZIY~`VLfrIfnNShsNLfrJYdINstdI`N^ZdW mIW
J~`=9dX[g9\dnNPXbkIqN[c9WUdS9dXItdkNeN=dNPB^dlYb`iP]XX;mIWLcrZoP:`=JYdINstdI`N^ZdWlYbLtd9dX[g9\dUdZbSgr=Sg=;ZdVk:~Vl:q=
k[X\E9e>@iV@N>d99dXScGNdJYdINstdI`N^ZdW JY`I>N[g9\d[c9WUdSLtd9dXZek;Xdb^lNZLd=nN9dXScGNd[c9WUdSJYdINstdI`N^ZdW
&-)3+3$@5%,&/0.$%+
 k;Xhr`=Vh`Lfrn@~nN9dXk9qOXZOXZV:~`VjY ;h`lOO]cVUd\HlOOVfm;X=]X~d=
 Qj~n^~:~`VjY]td;cB &8*.'/1-".3 ;h` Nc9Ze@d9dXPXd@B@iV@NlYbX~dN;~dnNJYdINstdI`N^ZdW>tdNZNLcs=]esN  ;N
 9dX]i}VJcZ`W}d= n@~ZeMf9dX]i}VJcZ`W}d=oV}`d[cW;ZdVN}d>bkPN /.01/#"#*,*382"-0,*.( kYh`9lOOk>db>= 410/2*5&2"-0,*.(
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P-EN13
ผลการดําเนินงานธุรกิจสีเขียว (Green Business) เพื่อสิ่งแวดลอมในชุมชน
ธีระ กุลสวัสดิ์1, ธีระวัฒน จันทึก2
1

คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร0-3810-2369 หรือ 0-3839-3475 E-mail: teera@buu.ac.th
2
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โทร0-3259 4043-50 (41228) E-mail: Thirawat.scb@gmail.com Thirawat@ms.su.ac.th
บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการดําเนินธุรกิจสีเขียว (Green Business) ในสวนของธุรกิจรับซื้อของเกา โดยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ
แบบเจาะลึกจากผูแทนองคกร และชาวบานในชุมชน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แนวการสัมภาษณ พื้นที่ที่ศึกษา ไดแก จังหวัดนครปฐมผลจากการศึกษาพบวา ธุรกิจรับซื้อของ
เกาหรือธุรกิจแปรสภาพขยะเปนเงินนั้น ปจจุบันไดมีการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องดวยปญหาสิ่งแวดลอมที่ขยะเพิ่มมากขึ้น จึงทําใหธุรกิจนี้มีบทบาทสําคัญในการชวยทําให
สิ่งแวดลอมในชุมชนดีขึ้น อีกทั้งยังทําใหเกิดการจางงานการสรางรายไดดวยการเก็บขยะขาย ทําใหปริมาณขยะลดลง จากการศึกษาปญหาและอุปสรรคของการทําธุรกิจพบวา
ผูประกอบการมีเงินหมุนเวียนไมมากพอในการรับซื้อขยะจากชุมชนและปญหาดานการขาดแคลนแรงงาน ดังนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของควรมีนโยบายในการสงเสริมหรือใหการ
สนับสนุนธุรกิจประเภทนี้ เนื่องดวยธุรกิจนี้สวนชวยใหสิ่งแวดลอมในชุมชนมีความนาอยู มลภาวะที่เกิดจากขยะลดลง ตลอดจนชวยใหการเผาขยะที่เปนปญหาสําคัญที่ทําใหโลก
รอนลดลง
คําสําคัญ:ธุรกิจสีเขียว, ชุมชน, สิ่งแวดลอม
1. ที่มาและความสําคัญ
ปจ จุ บัน เปา หมายสํา คั ญในการดํา เนิน ชี วิต ของมนุษ ย คือ ความอยู ดี มีสุ ขสุขภาพดี และมีค วามมั่ นคงปลอดภั ย แต ที่ ผา นมามนุษ ย ได ใ ช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางฟุมเฟอยและไมระมัดระวัง(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, 2550)จึงสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศโลกเกิดสภาวะโลกรอน(สุนทรบุญญาธิการและคณะ, 2545)และภัยธรรมชาติตางๆดังนั้นสิ่งที่ทุกคนตองการคือการดําเนินชีวิตบน
พื้นฐานเดิมกับธรรมชาติ(ศศินา ภารา, 2550) โดยปจจัยแหงความสําเร็จในการมุงสูความอยูดีมีสุขที่เปนเปาประสงคไดนั้นคือการลดขั้นตอนของการ
ทํางานรวมคิดรวมวางแผนรวมแกปญหาหรือการทํางานรวมกันเปนกระบวนการเปนตน (พิพัฒน วีระถาวร, 2555) และคงตองยอมรับความจริงวาการ
ใชชีวิตเกิดมาเปนมนุษยตองใชทรัพยากรและทําลายทรัพยากรมากพอสมควร การประกอบธุรกิจบางอยางมีผลในทางทําลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมโดยตรง เชน ธุรกิจคาไม ขุดเจาะน้ํามัน รูจักกันในนามของ “เศรษฐกิจทุนนิยม” ซึ่งทําใหเกิดแนวคิดในการเปลี่ยนสิ่งตางๆ ใหเปนเงินมาก
ที่สุด สงผลตอทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เกิดสารเคมีปนเปอน ซึ่งถือวาธุรกิจดังกลาว ทําลายทรัพยากรธรรมชาติอยางหนัก เพราะกลไก
ลการแขงขันจึงทําใหเกิดทางเลือกใหมในการดําเนินธุรกิจที่สรางผลกําไรไปพรอมๆกับการรักษาสิ่งแวดลอมนั่นก็คือ “ธุรกิจสีเขียว”
โดยธุรกิจสีเขียว หมายถึง องคกรที่ประกอบธุรกรรมโดยมีปณิธานในการทํางาน มุงอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อใหทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลาย
ของโลกมนุษย มีชีวิตอยูรวมกันในระบบนิเวศวิทยาที่ดีที่สุดและอยางยั่งยืน มีนโยบายและกระบวนการในการประกอบธุรกิจที่พยายามใช หรือทําลาย
สิ่งแวดลอมนอยที่สุด และหากเปนไปไดตองพยายามสรางขึ้นทดแทน หรือพยายามบําบัดสภาพแวดลอมที่ถูกทําลายไปใหมากที่สุดเทาที่จะทําได เรื่อง
ที่มีความสลับซับซอนและมีคาใชจายแฝงอยูดวยพอสมควร จะอาศัยเพียงจิตสํานึกความรับผิดชอบเพียงปจจัยเดียวไมเพียงพอ แตในขณะเดียวกัน ถา
ไมมีจิตสํานึกรับผิดชอบ โลกคงถลมทลายเปนอยางแนนอนจากปญหา ภาวะโลกรอน (Global Warming) กลายเปน ภาวะโลกเดือดพลาน (Global
Boiling) องคกรแตละองคกรสามารถเลือกวางนโยบายไดวา ตนเองมีความตองการและความพรอมที่จะ “เขียว” ขนาดไหน ปจจัยที่นํามาพิจารณาใน
การเลือกระดับความเขียว หรือระดับความรับผิดชอบตอทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนการอนุรักษพลังงานอยางยั่งยืน (นงนุช อสัมภินวงศ,
2553)ได แก ระดั บศีล ธรรม จริย ธรรม ความรับ ผิด ชอบของเจา ของบริษั ทหรือ CEOกฎหมายที่ค วบคุมผู ประกอบการทั ศนคติของผูบ ริโ ภคและ
สาธารณชน เปนตน โดยเนนใหความสําคัญกับความรับผิดชอบดานสังคมเปนการมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมภายในและภายนอกองคกร (จณิน
เอี่ยมสอาด, 2550)
จากปรากฏการดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลการดําเนินงานธุรกิจสีเขียว (Green Business) เพื่อสิ่งแวดลอมในชุมชน โดยมุง
ศึกษา รูปแบบทางธุรกิจกลยุทธการดําเนินธุรกิจปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน ตลอดจนการลดปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน
2.วัสดุ อุปกรณและวิธีการทดลอง
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 ผูใหขอมูลหลัก คือ ผูประกอบการธุรกิจสีเขียว และผูที่เกี่ยวของ จํานวน 17 คน (ดวงนภา มกรานุรักษ, 2554)
2.2 วิธีการเลือกกลุมตัวอยางผูวิจัยโดยเลือกแบบไมอาศัยหลักความนาจะเปน (Non-Probability Sampling) คือ การสุมตัวอยางแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อใหไดกลุมตัวอยางที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย (วรรณี แกมเกตุ, 2551)
2.3การเก็บรวบรวมขอมูล แบงออกเปน 2 สวน
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rSS>]iT`S>k]rSS>k]]j>bk@`k[c|k@jG>jT_q>@krXoyfck[k]Pc]kBs_i]j>bk@`k[CB]j>Zj>Nm_q>@kQmy[m@`k[c|k@jGrUSf\kB\lyBOffB@>]s_irUS
Vqc]kB>|kv]]i\i\k`ud>jTfB@>]
UGdks_ifpUc]]@uS>k]N|krSlSBkSV_>k]an>bkXT`k UGdks_ifpUc]]@uS>k]N|krSlSBkSBkS d_j>w[m U]i>k]vNs> ?kN
s@_SuSNkSUCCj\S|kr?krESrBlSQpSs]BBkSrUSOS tN\Pof`krBlSQpSrUSclyBc|k@jGs_iC|krUSOf>k]N|krSlSRp]>lC>k]?kNrBlSQpSCiQ|kud>k]
N|krSlSRp]>lC d\pNEiBj> s_icBV_>]iQTvUPnBrBlSQpSd[pSr`m\ SZk\Zk@dSkrSoyfBCk>>k]]jTFozf?fBr>kC|krUSCiOfBuErBlSQpSd[pSr`m\ Sf\q
O_fNr`_k ?kNs@_Ss]BBkSSjyS@of>k][ms]BBkSv[rXm\BXfOfBkSQmy[mQ|kud]iTT>k]Q|kBkS?fBXSj>BkSOfBU]jTrU_my\SOk[cPkS>k]M
O_fNr`_krESXSj>BkSQmyOfB@jNs\>?fBZk\uSt]BBkSfkCOfBff>Sf>cPkSQmyrXoyfvUQ|k_k\rf>ck]Qmy[mC|kS`S[k>s_i[mr`_kC|k>jNNjBSjzSBkS
s\>>xCi@kBf\quSt]BBkScBV_udBkSv[ck[k]PN|krSlSOfvUvNs_is]BBkSc`SudG?fBfB@>]rUSEk`OkBNk`s[Qp>@SCi[muTfSpGkOQ|kBkSsO
f\kBv]>xOk[\jBr>lNUGdk>jTrCkdSkQmyO|k]`CTf\wrES?fO]`CTjO]sO_q>CkBv[vNX>TjO]OlNOj`v`rUSOS
 _NUGdkclyBs`N_f[uSEp[ESV_Ck>>k]an>bkXT`kRp]>lC]jTFozf?fBr>kQmy[m>k]?\k\rY]SNvEcrXly[?nzSf\kBOfrSoyfB[mTQTkQc|k@jGuS
>k]E`\Q|kudclyBs`N_f[uSEp[ESNm?nzSfm>QjzB\jBQ|kudr>lN>k]CkBBkS>k]c]kB]k\vNN`\>k]r>xT?\i?k\Q|kudU]l[kM?\i_N_B
#(.'(+4(,)/.':
Ck>V_>k]`lCj\ Q|kudQ]kT`k Rp]>lCcmr?m\`uSUCCpTjS[m]qUsTT>k]Q|kRp]>lCuS]iTTrY]SvEcsO_iUck[k]P]mvFr@l_?\i>`kvN scSOjS
tN\]iTTrY]SvEc[mrBoyfSv?@ofOfBVkS>k]fT][Ok[d_j>cqO]Qmy>|kdSN[m@`k[X]f[QkBNkSQpSd[pSr`m\SQ|kr_QmyOjzBC|kS`SXSj>BkSs_i>k]
Ck\@kU]i>jSuS>k]uEclQRl{OkBw rUSOSc|kd]jT>_\pQR>k]N|krSlSRp]>lCXT`k>k]N|krSlSRp]>lCcmr?m\`sTB>_\pQRuS>k]N|krSlSRp]>lC NkS@of 
>_\pQRQkB>k]O_kN !8 tN\NkS]k@k !71+- XT`k[m>k]OjzB]k@kQmyrUS[kO]JkSs_i\pOlR]][>_\pQRNkScPkSQmy !2)+- [m>k]uE]Pr@_oyfSQmy
vU]jTFozfd]ofQ|k_k\rf>ck]Ok[cPkSQmyOkBwrXoyfc]kB@`k[sO>OkBud>jT@qs?B?jSO]BQmy]jTQ|k_k\s_i]jTFozfPnBQmy NkS>_\pQRNkSclS@k !75,:+9
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Rp]>lCcmr?m\`vNQ|kRp]>lCr>my\`>jT?\i?fBr>k>]iNkbS|kclyB?fBX`>Smz[kVkS>]iT`S>k]rXoyfudS|k>_jT[kuEud[vNs_iNkS>_\pQRNkS>k]cBrc]l[
>k]?k\ !75359154 cBrc]l[ud_q>@k]qCj>s\>?\is_iud@`k[]qs>_q>@kr>my\`>jTU]irZQ?fB?\is_iclyB?fBElzSvdSck[]PS|kvU]mvFr@l_vNs_i
Pkv[ck[k]PS|kvU]mvFr@l_@`]CiOfBrfkvUCjN>k]udPq>`lRm tN\`lRm>k]NjB>_k`vNcfN@_fB>jTsS`@lNRp]>lCcmr?m\`?fBS]lSQ]fB@flSQ]m    Qmy
[pBrSS>k]uEQ]jX\k>]f\kB[mU]iclQRlZkXs_i>k]S|kQ]jX\k>]>_jT[kuEud[@|kSnBPnBclyBs`N_f[s_iV_>]iQTOfEp[ESrUSd_j> s_i >_\pQR
>k]T]ldk]_q>@kcj[XjSR vNrSS>]iT`S>k]]j>bk@`k[c|k@jG>jT_q>@krXoyfck[k]Pc]kBs_i]j>bk@`k[CB]j>Zj>Nm_q>@ks_irUSVqc]kB>|kv]]i\i
\k`ud>jTfB@>]
c|kd]jTUGdks_ifpUc]]@uS>k]N|krSlSBkSXT`kUGdks_ifpUc]]@uS>k]N|krSlSBkSBkSd_j>w[m U]i>k]vNs> ?kNs@_SuS
NkSUCCj\S|kr?krESrBlSQpSs]BBkSrUSOStN\Pof`krBlSQpSrUSclyBc|k@jGs_iC|krUSOf>k]N|krSlSRp]>lC >k]?kNrBlSQpSCiQ|kud>k]N|krSlSRp]>lC
d\pNEiBj>s_icBV_>]iQTvUPnBrBlSQpSd[pSr`m\SZk\Zk@dSkrSoyfBCk>>k]]jTFozf?fBr>kC|krUSCiOfBuErBlSQpSd[pSr`m\Sf\qO_fNr`_k ?kN
s@_Ss]BBkSSjyS@of>k][ms]BBkSv[rXm\ BXfOfBkSQmy[mQ|kud]iTT>k]Q|kBkS?fBXSj>BkSOfBU]jTrU_my \SOk[cPkS>k]MO_fNr`_krES
XSj>BkSQmyOfB@jNs\>?fBZk\uSt]BBkSfkCOfBff>Sf>cPkSQmyrXoyfvUQ|k_k\rf>ck]Qmy[mC|kS`S[k>s_i[mr`_kC|k>jNNjBSjzSBkSs\>>xCi@kBf\q uS
t]BBkScBV_udBkSv[ck[k]PN|krSlSOfvUvNs_is]BBkSc`SudG?fBfB@>]rUSEk`OkBNk`s[Qp>@SCi[muTfSpGkOQ|kBkSsOf\kBv]>xOk[\jB
r>lNUGdk>jTrCkdSkQmyO|k]`CTf\wrES?fO]`CTjO]sO_q>CkBv[vNX>TjO]OlNOj`v`rUSOS O_fNCSV_>k]an>bk\jBXT`kRp]>lCcmr?m\`vNE`\_N
UGdkclyBs`N_f[uSEp[ES tN\Rp]>lC]jTFozf?fBr>kQmy[m>k]?\k\rY]SNvESrXly[?nzSf\kBOfrSoyfB[mTQTkQc|k@jGuS>k]E`\Q|kudclyBs`N_f[uSEp[ES
Nm?nzSfm>QjzB\jBQ|kudr>lN>k]CkBBkS>k]c]kB]k\vNN`\>k]r>xT?\i?k\Q|kudU]l[kM?\i_N_Bfm>N`\ FnyBvNcfN@_fB>jTcpSm\cpQmUR]][s_iXlQj>b
al]l`Ba   vNan>bkrcSQkBcqYk][cmr?m\`  ]qUsTT>]iT`S>k]CjN>k]clyBs`N_f[s_i@`k[]jTVlNEfTOfcjB@[Zk\uSYk][cp>]>kGCSTp]muS
r@]ofT]lbjQrC]lGtZ@ZjMKfkdk]C|k>jN [dkES XT`kEp[ESQmyfkaj\f\qu>_Yk][cp>][k>QmycpNvN]jTU]it\ESCk>>k]CjN>k]clyBs`N_f[vNs>>k]S|k
Sz|krcm\QmyVkS>k]T|kTjNs_`[kuEuS>k]Q|kv]ff\FnyBE`\U]id\jNOSQpSUp\s_iSz|kvUvN[k>s_iEp[ES[m@`k[]qcn>QmyNmOfYk][cp>]>kGCSTp]mrX]ki
>k]r?k[k?fBYk][cp>]>kGCSTp]mE`\XjLSk@pMZkXEm`lO?fBEp[ESu>_r@m\BudNm?nzSCk>V_>k]an>bkCirdxSvN`k>k]QmyEp[ESf\qu>_>jTsd_BRp]>lC
cmr?m\`[luECiv[vN]jTV_>]iQTQkBNkSclyBs`N_f[rQkSjzSsO\jBcBV_ud@pMZkXEm`lONm?nzSfm>N`\
9+3* +4 ,#(.')/-&
 Ck>V_>k]an>bkQmyXTUGdk>k]?kNs@_SrBlSQpSFnyBrUSUCCj\S|kr?kc|k@jGuS>k]N|krSlSRp]>lCVqU]i>fT>k]@`]dksd_BrBlSQpSCk>
sd_BrBlS>qd]ofdkVq]`[_BQpSrXly[
UGdkNkSs]BBkSv[rXm\BXfOfBkSUCCpTjSdk>VqU]i>fT>k]OfB>k]CjN>k]UGdkNkSs]BBkSVqU]i>fT>k]@`]an>bkC|kS`SQmy
OfBQ|kuSsO_i`jSs_iCjN]iTT>k]Q|kBkSOk]kB>k]Q|kBkS?fBXSj>BkSudrd[kic[>jTC|kS`SXSj>BkSQmy[mf\qd]offkCCi]jTc[j@]XSj>BkSud[
rXly[r?k[kE`\uS>k]Q|kBkS
 dS`\BkSQmyr>my\`?fB@`][mSt\Tk\uS>k]cBrc]l[d]ofud>k]cSjTcSpSRp]>lCU]irZQSmzrSoyfBN`\Rp]>lCSmzc`SE`\udclyBs`N_f[uSEp[ES[m
@`k[Skf\q[_Zk`iQmyr>lNCk>?\i_N_BO_fNCSE`\ud>k]rVk?\iQmyrUSUGdkc|k@jGQmyQ|kudt_>]fS_N_B
!''. 2'%
' ( >][XjLSkX_jBBkSQNsQSs_ifSp]j>bX_jBBkS   }@q[ofU]i>fT>k]W>fT][d_j>cqO]>k]fSp]j>bX_jBBkSuSfk@k]Rp]>lC~>]pBrQXh
T]lbjQvQ\`la`>]QmyU]n>bkQkBr_of>C|k>jN
' ( CMlS rfmy\[cifkN  }]qUsTTs_i>k]coyfck]>k]N|krSlSRp]>lCf\kB]jTVlNEfTOfcjB@[?fBfB@>]Rp]>lCvQ\~`lQ\kSlXSR[dkTjMKlO@Mi
`k]ck]akcO]s_icoyf[`_ES[dk`lQ\k_j\R]][akcO]
' ( N`BSZk [>]kSp]j>b  }fSk@OZkX>k]fkEm`an>bkvQ\uSQa`]]bdSkXa    ~ `lQ\kSlXSRU]jEGkNpbHmTjMKlO ck?k`lEk
T]ldk]>k]an>bk TjMKlO`lQ\k_j\ [dk`lQ\k_j\?fSs>S
' ( SBSpE fcj[ZlS`Ba  }>k]`lCj\rElBUIlTjOl>k]sTT[mc`S]`[rXoyfXjLSk]qUsTT>k]fSp]j>bX_jBBkS>]Mman>bkt]Br]m\SrTGC[]kEqQlaCjBd`jN
CjSQTp]m ~ NpbHmSlXSRck?kT]ldk]>k]an>bk @Mian>bkakcO][dk`lQ\k_j\Tq]Xk
'( S]lSQ] fB@flSQ]m  }>_\pQRc]kBfB@>]cmr?m\`>]pBrQX[dkS@] s[@>]fgl_
'( XlXjLS `m]iPk`] }Rp]>lCcmr?m\` 7--4:814-88 tf>kc?fBU]irQavQ\~ s>Sr>bO] DTjTXlrab dSk  
'( `]]Mm s>[r>Op   `lRm`lQ\k>k]`lCj\QkBX^Ol>]][akcO]>]pBrQXh Zk@`lEk`lCj\s_iClO`lQ\k>k]an>bk@Mi@]pakcO] Cpek_B>]M
[dk`lQ\k_j\
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'( aalSk Zk]k  }Q]jX\k>]R]][EkOls_iclyBs`N_f[~ >]pBrQX[dkS@] T]lbjQcrfrFm\rX]c  C|k>jN
'( cpSQ] TpGGkRl>k] fpQj\apClc>p_`Bas_iaalS`lTq_TjMKlO\>lC  }X_jBBkSu>_Oj`~ >]pBrQXh rY_cQffYrFQ
' ( cpSm\ cpQmUR]][ s_iXlQj>b al]l`Ba }rcSQkBcqYk][cmr?m\` ]qUsTT>]iT`S>k]CjN>k]clyBs`N_f[s_i@`k[]jTVlNEfTOfcjB@[Zk\uS
Yk][cp>]>kGCSTp]muSr@]ofT]lbjQrC]lGtZ@ZjMKfkdk]C|k>jN [dkES~ `k]ck]`lEk>k]%-71,1)45:74)2  dSkQmy   
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19,4G9?.D69..8394:E@1"0I6,=,&"I1-9.&G9A.9.-9-)0?3#.$/3;B5,H#9,@&1(.89?2.3 :*6?*;-C((:'8#:B&*<F&$;E
#G9'0*.7(.7A$&?";-J6G9?+6?,<68518"&.( ,
KcscpW[ lr[YcKq[JI  ZscofpT[ Kp[YtG
ajqfrYbqepbivzHYpbZccaqZrcqM :/79 16/>33>/@/;/5:/79 1<:
IUofrYbqGqcKpVGqcajqfrYbqepbgre]qGc :/79 *67>/C/@ ?105:/79 1<: *67>/C/@:? ?A /1 @6
'$8"-H6
GqcgtGhq[sasfpWXv]coiJIx_ulgtGhqIfqaiqxc~KHlJGqccpGhqirJyfVelaMvaM[VfbGqc[qzIcJGqcHbqb^exGhWcYdhPs{jaWqay[f
]cpMOqxgchRGrK_lx_sbJ|]]Qr\pWr^w{jHlawejepGYs{M{[GqcfrKpb|VyG^w\crjqcxKqj[qYsyeoxGhWcGcYsxHqcfazIcJGqcKq[f[YpJir[  I[
xIculJaulYs{M{[gtGhqIuly\\ipa`qhUxMrJetG
^eGqcgtGhq_\fq Ifqaiqxc~KHlJGqccpGhqirJyfVelaMvaM[VfbGqc[qzIcJGqcHbqb^exGhWcYdhPs{jaWqay[f]cpMOqxgchRGrK
_lx_sbJ|]]Qr\pWrxGrVHt[aqKqGj[fbJq[Ysx][Ge|GjepG{[Gqc{jIfqaMfbxjeulyeoVwyezIcJGqcx][lbqJVsiJ^e{jzIcJGqc\ccevx]qjaqb
[lGKqG[sbpJ_\fqVq[GqciuliqcyeoGqcHp\xIeul[GrKGccalbqJWlx[ulJ[p[iJ^eIfqaiqxc~KHlJGqccpGhqirJyfVelaMvaM[YsYq{j]coMqM[{[
MvaM[asIfqacwIfqaxHq{KxGsbfGp\xGhWcYdhPs{jaGqcVqcJMsfrW|VlbqJ_llbw_lGr[WelVK[asIfqaiqaqcX{[Gqc\crjqcKpVGqcYsVr[yeo[qHlJ
xGhWcGc{[_u[YsH[qVxe~G{jxGrV]cozbM[iwJivVlp[iJ^eVsWlGqccpGhqirJyfVelaMvaM[Yq{j]coMqM[asIfqax][lbwYsVsHt[iqaqcXYqGqcxGhWc
|VlbqJWlx[ulJ YpJ[s{[cw]y\\Gqc\crjqcKpVGqc[p[_\fqj[fbJq[|V{My[fIrVGqc\crjqcKpVGqc  ]coGqcxHqaq{M|VyGGqcfqJy^[GqcKpV
lJIGcGqcMs[qyeoGqcIf\Iva aq{M{[GqcVqx[r[zIcJGqcHbqb^exGhWcYdhPs{jaNtJ[q|]iwIfqaiqxc~KHlJGqccpGhqirJyfVelaMvaM[
G94G98 irJyfVela MvaM[ xGhWcYdhPs{ja xgchRGrK_lx_sbJ
$;E,9@0719,4G98
Gqc_pT[q]coxYg{[]K Kv\p[x[[Gqc_pT[qIvU`q_MsfrWHlJI[{[ipJ Ia x_ul{jI[asIvU`q_MsfrWYsVsHt[NtJilVIelJGp\y^[_pT[q
xgchRGrKyeoipJIayjJMqWrL\p\Ys  _ g    YsGeqfXtJfripbYpg[Gqc_pT[q]coxYg{[if[HlJGqc_pT[qipJIaIvU`q_zVbbtVjepG
IfqaiaVveIfqa_lVsavJGqc_pT[q]coxYg{jascqGRq[YsxHayH~JasGqcGcoKqb^e]cozbM[|VlbqJYpfXtJcfaYpJx_raHsVIfqaiqaqcXyeozlGqi{[
Gqc_tJW[xlJyeoGqcYsKocwfqasIvU`q_MsfrWYsVsjcul|a[p[Kqx][WlJasGqcfpVYsx][cw]ZccayeoirJiqIpO{[GqcfpVIvU`q_MsfrWHlJ]coMqM[M[\YG~
IulxIculJMsfpVYsxcsbGfqIfqaKqx][_u[Rq[K]R  zVbGqcKpVxG~\HlaweK]R YvGIcpfxcul[Ypf]coxYgYvG]x_slGqc]coafe^efrxIcqojIvU`q_I[
|Yb{[`q_cfayeoHlaweIfqaKqx][_u[Rq[xjeq[sKoyiVJ{jxj~[epGhUoHlJipJIa|YbYs_tJ]coiJIWqaxGUSaqWcRq[Hp[WqHlJxIculJMsfp Vfq
lbqJ[lbI[|YbIfcKoasIvU`q_MsfrW{[xculJ{V\qJyeoIfcKoascoVp\Ifqax][lbw|aWqGfqcoVp\|j[NtJYq{j]coMqM[iqaqcXYcq\|VVfbW[xlJ
fq{[HUo[sIvU`q_MsfrWHlJW[xlJIcl\Icpfcfa|]XtJjaw\q[as]OjqYsKoWlJyG|HxculJ{V\qJGcoYcfJajqV|Yb 
[lGKqGGqc_pT[qIvU`q_MsfrW]coxV~[iqIpOlsG]coGqcj[tJIulfrZsGqcYsKoYq{j I[{[MvaM[VqcJMsfrWWqajepGGqc_u[Rq[xgchRGrK
_lx_sbJx_ul|a{jxHqaqYqeqbxlGepGhUyeofpT[ZccaMvaM[VpJ[p[KtJWlJasGqcicqJ{jMvaM[xGrVGqc]cp\x]esb[Gco\f[Ypg[{[GqcVqcJMs frWYs
_lx_sbJNtJcpR\qeasfripbYpg[Ysx[[GqcIu[IfqaxHayH~JiwYlJXr[yeoIu[lq[qKGqcWpVir[]OjqiwMvaM[zVb{jilVIelJGp\[zb\qbyeoYrgYqJGqc
\crjqccqMGqcy^[Vr[_ g     VpJ[p[ xgchRGrK_lx_sbJ KtJx][]cpMOqYsYq{jxj~[y[fYqJGqcVqcJMsfrWyeoGqc]Qr\pWrW[HlJ
]coMqM[{[YvG coVp\\crjqc]coxYg{jVqx[r[|]{[YqJiqbGeqJzVbxL_qoVq[HlJGqc_pT[qxgchRGr Kx_ul{jGqfYp[WlzeGbvIzeGq`rfpW[
iq[pGJq[IUoGccaGqcGqc_pT[qxgchRGrKyeoipJIayjJMqWr  iq[pGJq[IUoGccaGqc_pT[qGqcxgchRGrKyeoipJIayjJMqWrKtJ|V
[laxGeqlpOxMrO ]cpMOqxgchRGrK_lx_sbJ aqx][y[fYqJ{[GqcGqj[V[zb\qbfqJy^[yeoYqy^[]Qr\pWrGqcYvGcoVp\x][y[fYqJ{[Gqc
_pT[qYvGarWrlbqJx][lJIcfazVbas I[ x][gw[bGeqJx_ul{jxGrV Gqc_pT[qlbqJbpJbu[yeoIfqalbwVsasivHHlJI[|Yb awe[rZrMpb_pT[q 
YpJ[sGqcYsMvaM[KoxHayH~JyeoGqf|]iwIfqabpJ bu[|V[p[KoWlJasGqccfaGevaGp[lbqJXqfcjculasIfqax][cw]Zccax_ul{jI[`qb{[Geva|VcfaGp[
IrVcfaGp[YqcfaGp[yG]OjqYsxGrVHt[x_ul]G]lJyeocpGhqirJyfVela{[MvaM[|a{jXwGYqeqb|]_claGp\xYIz[zebsYs_pT[qaqGHt[{[]KKv\p[zVb
GqccfaGevaGp[lbqJXqfcjculx][cw]Zcca[sapGKoasGco\f[Gqc\crjqcKpVGqcxHqaq{M{[GqcVqx[r[Jq[HlJGevaHKcgpGVrfJgfrcqM   xM[as
zIcJicqJHlJGqc\crjqcJq[lbqJMpVxK[ascox\sb\Hl\pJIp\GWrGqHlJGevaGqcas\Y\qYj[qYs`qb{[GevaasGqcVqx[r[GqcyeoGqc\crjqcYsasIfqa
z]cJ{i WcfKil\|VasGqcHbqbKq[f[iaqMrG Gqc_pT[qIfqacwiaqMrGyeoYsiqIpOIulas^w[qGeva KpGcsivKcrWZcca  KqGGqcgtGhq\cr\Y
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MvaM[HlJWq\e_co]cozY[xKVsblqx`lxaulJKpJjfpV[Ic]RaVfbfrZsGqcipJxGWyeoGqcipa`qhUxMrJetG_\fqif[{jOaslqMs_xGhWcGcyeoasGqc
cfaGevaGp[YqlqMs_xicraVfbGqc[qzIcJGqcHbqb^exGhWcYdhPs{jaWqay[f]cpMOqxgchRGrK_lx_sbJ|]]Qr\pWrKqGHlaweVpJGeqf^wfrKpbKtJas
Ifqai[{KYsKogtGhqIfqaiqxc~KHlJGqccpGhqirJyfVelaMvaM[VfbGqc[qzIcJGqcHbqb^exGhWcYdhPs{jaWqay[f]cpMOqxgchRGrK_lx_sbJ|]
]Qr\pWr{[_u[YsWq\e_co]cozY[xKVsblqx`lxaulJKpJjfpV[Ic]Ra
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GqcfrKpb[sx][GqcfrKpbxMrJIvU`q_ 'A/97@/@7B3 (3?3/>16 avJgtGhqIfqaiqxc~KHlJGqccpGhqirJyfVelaMvaM[VfbGqc[qzIcJGqcHbqb
^exGhWcYdhPs{jaWqay[f]cpMOqxgchRGrK_lx_sbJ|]]Qr\pWr{[_u[YsWq\e_co]cozY[xKVsblqx`lxaulJKpJjfpV[Ic]RaNtJasfrZsGqcgtGhqI[Ifq
VpJ[s
)>IB5II6,>0508   HlJGqcfrKpbIcpJ[s|VyG^\w crjqcxKqj[qYsyeoxGhWcGcYsxHqcfazIcJGqcKq[f[YpJir[ 
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9.4.I9?.<E6,<6$;EBIB&9.1:8-Gqc_pT[qy[fipa`qhUHlawejepG !3E 7;4<>:/;@ x_ulVqx[r[GqcfrKpb{[Gqcipa`qhU
zVby[fipa`qhU|VipJxIcqojaqKqGy[fIrVYdhQsyeoJq[frKpbYsxGsbfHlJx_ul{j|Vx][y[fYqJKqG[p[KtJ[qy[fipa`qhU|]{j^wxMs bfMqO|V
WcfKil\yeo[qGep\aqyG|HK[ia\wcU
 9.1:?.975JI6,>0{[GqcfrKpb[sIUo^wfrKpbVqx[r[GqczVbfrxIcqojHlawey\\GqcxYsb\xIsbJcw]y\\ =/@@3>;:/@167;5 zVb
GqcicqJHlicv]KqGGqcxG~\HlaweYs|V[qaqx]csb\xYsb\Gp\HlaweYqJYdhPs @63<>E yeoJq[frKpbYs^q[aqzVbasHp[Wl[{[GqcfrxIcqojHlawe
Wqay[fYqJHlJ|aeyeomwx\lcya[ #793?#  A03>:/; #   Ys|Vxi[ly[oXtJHp[Wl[GqcKpVGqcGp\HlawexMrJIvU`q_KqGGqc
frKpb{[cqbeoxlsbVNtJ]coGl\Vfb  Hp[Wl[IulGqceVHlawe 2/@/ >32A1@7<; GqcKpVcw]Hlawe 2/@/ 27?=9/E yeoGqccqJHlicv]yeoGqc
bu[bp[ 1<;19A?7<;2>/C7;5/;2B3>7471/@7<; zVbascqbeoxlsbVHlJGqcVqx[r[GqcWqaHp[Wl[WqJ}VpJ[s
GqceVHlawejaqbXtJGco\f[GqcIpVxeulGGqcx[[GqcYq{jlbw{[cw]YsxHq{KJqbGqcblIfqayeoGqcy]eJHlaweVfbGqceV
HlaweVr\{j_claiqjcp\Gqc[q|]{M{[Hp[Wl[Wl|]GqcKpVGcoYqGp\HlaweVfbGqceVHlawe[sx][Gco\f[GqcYsxGrVHt[WelVGqcYqfrKpbcfaXtJ
Gl[YsKoxcraYqGqcfrKpbG~WlJasGqcfqJy^[xGsbfGp\y[fYqJGqceVHlawe[p\WpJyWGqcco\vGcl\y[fIrVGqcfrKpbGcUsgtGhqYsWlJGqcYqfrKpb]Ojq
GqcfrKpbyeofrZsGqcxG~\cf\cfaHlaweYsxjaqoiayefVfbirJYs^wfrKpb GcoYq{[GqceVHlaweIulGqcxHsb[icv]Gqc{jcjpiGqccqJjpfHlblbYs
xGsbfHlJGqcKpVGevaGqcicqJjepG{[GqcKqy[GGevaHlJHlaweGqcxHsb[\p[YtGx_ulxWul[IfqaKqjculIfqaIrVYscqJ|f
GqcKpVcw]HlawejaqbXtJGqcicqJcw]y\\HlaweYsiqaqcXiuliqcGp\^wlq[{jxHq{KJqbzVbGqc{MHlawe`qbjepJGqceVHlawe
yeo[qaqKpVcw]Hlawex_ul_rKqcUqXtJHlaweYsasIfqaxjaul[Gp[x_ulbu[bp[IfqaXwGWlJyeo_rKqcUqXtJIfqaWqJGp[HlJHlaweVpJGeqfx_ul[qaq
frxIcqojHlicv]HlJGqcfrKpb
 GqccqJHlicv]yeoGqcbu[bp[jaqbXtJGqcWsIfqaGqcYq IfqaxHq{KXtJcw]y\\Ifqaipa_p[ZYsxMulazbJGp[HlJHlaweYs|VxG~\
cf\cfaaq
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KqGgqeqGeqJjaw\q[ YsKpV|fx][_u[Ysiqjcp\]ctGhqjculMva[vaGp[`qb{[jaw\q[NtJKoYq{jMqf\q[cp\cwyeoxHq{KxGsbfGp\HlaweHqfiqc`qb{[
jaw\q[lsGYpJbpJasxisbJWqaiqbYsx][iulGcoKqbHqfx_ulIfqaioVfGaqGbrJHt[zVbYsKqGGqcgtGhqHlaweKqG^w{jHlawejepG_\fq x][iulYsVsYsivV
YsYq{j|Vcp\Hqfiqc|VlbqJcfVxc~fYp[{KyeoioVfGWlGqc|]]coMva iqjcp\lsG]KKpbYsiqIpOIulj[fbJq[Ysx][Ge|GjepG{[Gqc{jIfqaMfbxjeul
yeoVwyezIcJGqcx][lbqJVsiJ^e{jzIcJGqc\ccevx]qjaqb[lGKqG[sbpJ_\fqVq[GqciuliqcyeoGqcHp\xIeul[GrKGccalbqJWlx[ulJ[p[i J^e
Ifqaiqxc~KHlJGqccpGhqirJyfVelaMvaM[YsYq{j]coMqM[{[MvaM[asIfqacwIfqaxHq{KxGsbfGp\xGhWcYdhPs{jaGqcVqcJMsfrW|VlbqJ_llbw_l
Gr[WelVK[asIfqaiqaqcX{[Gqc\crjqcKpVGqcYsVr[yeo[qHlJxGhWcGc{[_u[YsH[qVxe~G{jxGrV]cozbM[iwJivVlp[iJ^eVsWlGqccpGhqirJyfVela
MvaM[Yq{j]coMqM[asIfqax][lbwYsVsHt[iqaqcXYqGqcxGhWc|VlbqJWlx[ulJYpJ[s{[cw]y\\Gqc\crjqcKpVGqc[p[_\fqj[fbJq[|V{My[fIrV
Gqc\crjqcKpVGqc  ]coGqcxHqaq{M|VyGGqcfqJy^[GqcKpVlJIGcGqcMs[qyeoGqcIf\Ivaaq{M{[GqcVqx[r[zIcJGqcHbqb^exGhWcYdhPs
{jaNtJ[q|]iwIfqaiqxc~KHlJGqccpGhqirJyfVelaMvaM[zVbiqaqcXyiVJ|VVpJcw]Ys
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.>($;E  y[fIrVGqc\crjqcKpVGqc  ]coGqcYs{M{[GqcVqx[r[Jq[
KqGcw]Ys y[fIrVGqc\crjqcKpVGGqc  ]coGqcYs{M{[GqcVqx[r[Jq[_\fqGqcfqJy^[ &9//; x][GqcVqx[r[Gqc_u[Rq[HlJGqc
Vqx[r[GrKGccazVbasGqcGqj[VfpWXv]coiJIHHlJGevaGqcGqj[V[zb\qbHlJGevax_ulx][y[fYqJ{[GqcVqx[r[GqcyeoMfb{jZvcGrKVqx[r[GqcWqa
iqjcp\GqcKpVlJIGqc %>5/;7F3 x][GqcKpVVlJIGqcxGsbfHlJGp\zIcJicqJGqcYqJq[KqGcoVp\iwJivV|eeeJaqK[XtJcoVp\WqivVepGhUozIcJicqJ
HlJlJIGqcco\vXtJGqcal\lq[qKj[qYsGqcMsMs[q "3/27;5 x][GqcfqJy^[YsVsyeoGqcKpVlJIGqcVsbpJ|ax__sbJ_lbpJWlJlqgpbIfqacfaaulHlJI[
{[Gevax_ulGqc]Qr\pWrJq[Ysas]coirYZr`q_WlJJlqgpbycJGcoWv[KqG^wx][jpfj[qjculGqc{jHly[o[qx][y[[fYqJ{[Gqc]Qr\pWrJq[Vfb yeoivVYqb
GqcIf\Iva <;@><9 x][j[qYslp[ivVYqbHHlJGqc\crjqcGqcIf\Ivax][xculJKqx][{[GrKGccaHlJGqc\\crjqcxM[Gqc^erWGqcHqbGqcIpVxeulG
\vIeqGcGqcfqJy^[YqJGqcxJr[x][W[yeoKqqGGqcgtGhqHlaweHlJWq\e_co]cozY[xKVsblqx`lxaulJKpJJjfpV[Ic]Ra_\fqVq[GqcMs[qx][iJ
YsasIfqaiqIpOYsivVx[ulJKqG{[_u[YsWq\e_cco]cozY[xKVsblqx`lxaulJKpJjfpV[Ic]Raas^w[qYsVsYsIlbMffbiJxicra asIfqaxHq{Kyeo{i{KI[{[
MvaM[lbqJxM[Gqc[pV]coMvayeoGqc]coiiq[Jq[Gp\IUoGccaGqcyeoI[{[MvaM[|Vx][lbqJVsasGqccYpGYqbMqf\q[XqaXtJIfqax][lbwNt J
Yq{jMqf\q[{[_u[YsWq\e_co]cozY[xKVsblqx`lxaulJKpJjfpV[Ic]RaasIfqa^wG_p[Gp\^w[q yeoiqaqcXX]ctGhqxculJcqfWqJ}|V iqjcp\{[Vq[
lqMs_HlJI[{[MvaM[G~x][]KKpbYsYq{jWq\ee_co]cozY[xKVsblqx`lxaulJKpJjfpV[Ic]RaxHayH~J x[ulJJKqGlqMs_HlJI[{[MvaM[YsYqif[aqG
IulGqcYqxGhWcGccaGqc]ewG_uM^pG^e|a yeoGqc[qzIcJGqcHbqb^exGhWcYdhPs{jaWqay[f]cpMOqqxgchRGrK_lx_sbJ|]]Qr\pWrI[{[MvaM[
KoaqcfaWpfGp[YsgqeqGeqJjaw\q[zVbYsKoas\vIIe`qb[lGxHqaqgtGhqVwJq[yeoNul^erW`pUSGep\|]VfblsGYpJI[{[MvaM[G~bpJ^erWyeo[q|]
Kqj[qb{[MvaM[{GexIsbJlsGjeqbMvaM[{[Vqq[&><2A1@ HlJMvaM[x[[ir[IqYsasIvU`q_yeoiV{jaiolqVVlbwxial zVbI[{[MvaM[]ewGxlJYs|aas
Gqc{iiqcxcJGqcxKcrOxWr\zW x_ulx][GqccpcpGhqir JyfVelaHlJMvaM[|a{jXwGYqeqbasG qcIf\IvazVb{{MjepGGqc\crjqcKpVGqc{[GqcIf\Iva
fpWXvVr\{j{MyWirJYsx][arWcGp\irJyfVelaGco\f[Gqc^erWjculGqcx_qo]ewGG~|a{MiqcxIaszVb{MGqcciqcGqKpVgpWcw_uMKqG[qjapGZccaMqWr
Wqay[f]cpMOqxgchRGrK_lx_sbJ
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|]]Qr\pWr{[_u[YsWq\e_co]cozY[xKVsblqx``lxaulJ KpJjfpV[Ic]Ra_\fqiJYsYq{jMvaM[asIfqaxHayH~J[p[IulIfqaiqapIIsHlJI[{[MvaM[ zVb
as]KKpbYsiJxicraGqcasif[cfaHlJI[{[MvaMM[|VyGGqcicqJgqeqGeqJjaw\q[x_ulKpVGqc]coMva]ctGGhqjqculGp[Gqcas^w[qYsasgp Gb`q_x][
W[y\\zVb{jMvaM[asif[cfaGp[I[{[MvaM[[asIfqaxMulap[{[W[xlJyeoiqaqcXyG|H]OjqYsxGrVHt[|VNtJilVIelJGp\H[rQRqGqOK[cpJis[[Y
    Geqf|fIuliaqMrGHlJMvaM[asIfqaxMulap[{[gpGb`q_HlJW[xlJyeoMvaM[YsKoyG|H]Ojqyeeo_pT[qIfqax][lbwHlJWpfxlJiaqMrG
HlJMvaM[_claYsKocfaGp[KpVGqc]OjqHlJJW[xlJyeoMvaM[asGco\f[GqcHlJMvaM[YsasGqcxIeul[|jjflbqJWlx[ulJK[frXsMsfrWHlJMvaM[NtJ
Hp\xIeul[zVb^w[qlJIGclsGYpJbpJasxisbJWqaiqbYsx][iulGcoKqbHqfx_ulIfqaioVfGaqGbrJHt[zVbYsKqGGqqcgtGhqHlaweKqG^w{jHlawejepG_\fq
x][iulYsVsYsivVYsYq{j|Vcp\Hqfiqc|VlbqJcffVxc~fYp[{KyeoioVfGWlGqc|]]coMvaiqjcp\lsG]KKpbYsiqqIpOIulj[fbJq[Ysx][Ge|GjepG{[Gqc
{jIfqaMfbxjeulyeoVwyezIcJGqcx][lbqJVsiJ^e{jzIcJGqc\ccevx]qjaqb[lGKqG[sbpJ_\fqVq[GqcciuliqcyeoGqcHp\xIeul[GrKGccalbqJ
Wlx[ulJ[p[iJ^eIfqaiqxc~KHlJGqccpGhqirJyyfVelaMvaM[YsYq{j]coMqM[{[MvaM[asIfqacwIfqaxHq{KxGsGsbfGp\xGhWcYdhPs{jaGqcVqcJMsfrW|V
lbqJ_llbw_lGr[WelVK[asIfqaiqaqcX{[[Gqc\crjqcKpVGqcYsVr[yeo[qHlJxGhWcGc{[_u[YsH[qVxe~GG{jxGrV]cozbM[iwJivVlp[iJ^eVsW lGqc
cpGhqirJyfVelaMvaM[Yq{j]coMqM[asIfqax][lbwYsVsHt[iqaqcXYqGqcxGhWc|VlbqJWlx[ulJYpJ [s{[cw]y\\Gqc\crjqcKpVGqc[p[ _\fq
j[fbJq[|V{My[fIrVGqc\crjqcKpVGqc  ]]coGqcxHqaq{M|VyGGqcfqJy^[GqcKpVlJIGcGqcMs[qyyeoGqcIf\Iva />@<9 /;2 #/>@7;
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 aq{M{[GqcVqx[r[zIcJGqcHbqb^exGhWcYdhPs{jaNtJ[q|]iwIfqaiqxc~KHlJGqccpGhqirJyfVelaMvaM[ilVIelJGp\Jq[frKpbHlJUer[sjl
fJgcpW[o    Ys|VgtGhqGebvYZGqc_pT[qfriqjGrKMvaM[x_ulGqc_tJW[xlJGcUsgtGhq  friqjGrKMvaM[iJxicra^erWHqf_p[ZvVs\q[jfbjaqG
Wq\ez_Zr_cobqlqx`lxaulJKpJjfpViv_ccU\vcs_\fqfriqjGrKMvaM[xGrVHt[KqGcfaGevax_ulclJcp\Gqci[p\i[v[KqG`qIcpRx_ulWlclJyeoKp VNul
]KKpbGqc^erWyeoMfbxjeulxJr[Yv[Yq[qzVb{MGlJYv[jav[xfsb[asGqc\crjqcKpVGqcJ\]coaqUjav[xfsb[]KKpbGqc^erWGqci[p\i[v[GrKGccaGqc
iuliqcGqcKpVGqcxcsb[cwyeoxKqj[qYsiJxicraGqcxGhWcaqcfaGrKGcca
yeoKqGGqcgtGhqHlaweHlJWq\e_co]cozY[xKVsblqx`lxaulJKpJjfpV[Ic]Ra_\fqVq[GqcMs[qx][iJYsasIfqaiqIpOYsivVx[ulJKqG
{[_u[YsWq\e_co]cozY[xKVsblqx`lxaulJKpJjfpV[Ic]Raas^w[qYsVsYsIlbMfbiJxicraasIfqaxHq{Kyeo{i{KI[{[MvaM[lbqJxM[Gqc[pV
]coMvayeoGqc]coiq[Jq[Gp\IUoGccaGqcyeoI[{[MvaM[|Vx][lbqJVsasGqcYpGYqbMqf\q[XqaXtJIfqax][lbwNtJYq{jMqf\q[{[_u[Ys
Wq\e_co]cozY[xKVsblqx`lxaulJKpJjfpV[Ic]RaasIfqa^wG_p[Gp\^w[qyeoiqaqcX]ctGhqxculJcqfWqJ}|VNtJilVIelJGp\YdhPsYsxGsbfHlJ
HlJ 73293>/;2/>17/   ^w[qjaqbXtJ\vIIe{[GevaYs|Vcp\al\jaqb{jGqGp\yeo]coiq[Jq[{jGrKGccaHlJGevaasIfqaipa_p[ZGp[
NtJ^w[qlqKx][^wYslqK|Vcp\GqcxeulGWpJjculyWJWpJjculx][^wYsyiVJWpfx][^wYsaslrYZr_e{[Gevax_ulYsKoGqGp\yeo]coiq[Jq[YsKo[q|]iwx]qjaqb
Vfb_epJ
iqjcp\{[Vq[lqMs_HlJI[{[MvaM[G~x][]KKpbYsYq{jWq\e_co]cozY[xKVsblqx`lxaulJKpJjfpV[Ic]RaxHayH~Jx[ulJKqGlqMs_HlJ
I[{[MvaM[YsYqif[aqGIulGqcYqxGhWcGccaGqc]ewG_uM^pG^e|ayeoGqc[qzIcJGqcHbqb^exGhWcYdhPs{jaWqay[f]cpMOqxgchRGrK
_lx_sbJ|]]Qr\pWrI[{[MvaM[KoaqcfaWpfGp[YsgqeqGeqJjaw\q[zVbYsKoas\vIIe`qb[lGxHqaqgtGhqVwJq[yeoNul^erW`pUSGep\|]VfblsGYpJI[
{[MvaM[G~bpJ^erWyeo[q|]Kqj[qb{[MvaM[{GexIsbJlsGjeqbMvaM[{[Vq[&><2A1@ HlJMvaM[x[[ir[IqYsasIvU`q_yeoiV{jaiolqVlbwxial
zVbI[{[MvaM[]ewGxlJYs|aasGqc{iiqcxcJGqcxKcrOxWr\zWx_ulx][GqccpGhqirJyfVelaHlJMvaM[|a{jXwGYqeqbasGqcIf\IvazVb{Mjep GGqc
\crjqcKpVGqc{[GqcIf\IvafpWXvVr\{j{MyWirJYsx][arWcGp\irJyfVelaGco\f[Gqc^erWjculGqcx_qo]ewGG~|a{MiqcxIaszVb{MGqciqcGqKpV
gpWcw_uMKqG[qjapGZccaMqWrWqay[f]cpMOqxgchRGrK_lx_sbJVfbGqc|Vcp\Gqci[p\i[v[KqGj[fbJq[YsxGsbfHlJx][lbqJ|c|VilVIelJGp \
Jq[frKpbHlJHKcgpGVrfJgfrcqM    |VgtGhqcw]y\\Gqc\crjqcKpVGqcGevalqMs_xGhWc^pG]elViqc_rh\q[KqjawYs Wq\e]JbqJIGlqx`ljqJ
LpWcKpJjfpVeq]qJ_\IfqaxMulazbJ]KKpbYsxlullq[fbWlGqc\crjqcKpVGqc`qb{[Geva lJI]coGl\IulIfqacwIfqaiqaqcXHlJ^w[qGevaGqc|Vcp\
Ifqaxlq{K{iyeoIfqaiqIpOKqG^w[q{[MvaM[Gqci[p\i[v[zIcJGqcWqJ}KqGj[fbJq[`qIcpR
 I6?4&6@&7)09.1:8I6?4&6@&7$;EC"I99.1:8KqG^eGqcgtGhqfrKpb_\fqzIcJGqcHbqb^exGhWcYdhPs{jaWqay[f]cpMOqxgchRGrK_lx_sbJ[siqaqcXbGcoVp\IvU`q_MsfrWHlJI[
{[Wq\e_co]cozY[xKVsblqx`lxaulJ KpJjfpV[Ic]Ra|Vx][lbqJVsVpJ[p[YqJj[fbJq[KtJIfcasGqcxlGiqcx^by_c]coMqipa_p[Zx_ul{jIfqacw
yGMvaM[HqJxIsbJ
KqG^eGqcgtGhqfrKpb_\fqzIcJGqcHbqb^exGhWcYdhPs{jaWqay[f]cpMOqxgchRGrK_lx_sbJ[sYq{jMvaM[asGqc\crjqcKpVGqcYsVsHt[
zVbGqc[qy[fIrVGqc\crjqcKpVGqc  ]coGqcaq]cobvGW{M|VyGGqcfqJy^[GqcKpVlJIGcGqcMs[qyeoGqcIf\Iva WelVK[Gqc[qjepGGqc
xgchRGrK_lx_sbJ|]{M|VlbqJas]coirYZr`q_KtJIfc[qzIcJGqc[s|]]cobvGW{M{[MvaM[lu[Ysasi`q_yfVela{GexIsbJGp[
 [qIfqaiqxc~KHlJGqccpGhqirJyfVelaMvaM[VfbGqc[qzIcJGqcHbqb^exGhWcYdhPs{jaWqay[f]cpMOqxgchRGrK_lx_sbJ[sx][Wpf
y\\Hbqb^e|]bpJMvaM[lu[}
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การออกแบบและติดตั้งระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับบานลอยน้ําในประเทศไทย
Design and Installation of Appropriate Technology Systems for Floating House in THAILAND
กฤชกนก สุทัศน ณ อยุธยา *
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ เปน การศึกษาการออกแบบและติดตั้งระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับบานลอยน้ําในประเทศไทย โดยทําการออกแบบพื้นที่ใช
สอยใหสอดคลองกับน้ําหนักและการลอยตัวของบาน จากนั้นทําการติดตั้งระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับบานลอยน้ําใหสามารถอยูไดอยางยั่งยืน
ดวยระบบเทคโนโลยีตาง ๆ ไดแก ระบบผลิตไฟฟาโซลาเซลล เก็บพลังงานไวในแบตเตอรรี่จายไฟฟากระแสตรง สํา หรับไฟฟาแสงสวาง และไฟฟา
กระแสสลับสําหรับเครื่องใชไฟฟาทั่วไป สวนระบบน้ําดื่มเปนระบบ Reverse Osmosis และระบบสุขาภิบาลที่เปนระบบบอดักไขมันและเก็บกักของ
เสียแบบพกพา (Portable) ซึ่งสามารถตอเชื่อมสูระบบสาธารณะ สามารถใชงาน และเคลื่อนที่ไดในฤดูน้ําทวม เมื่อน้ําลดสามารถเปน Living Unit ที่
อยูไดดวยตัวเองบนพื้นดินเชนกัน งานวิจัยการศึกษาการออกแบบและติดตั้งระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับบานลอยน้ําในประเทศไทยจึงนับไดวา
เปนนวัตกรรมที่ทําใหบานลอยน้ําเปนที่อยูอาศัยแหงยุคอนาคตที่ไมตองพึงพาระบบสาธารณูปโภคของภาครัฐและสามารถใชไดทุกสภาพภูมิอากาศ
คําสําคัญ : บานลอยน้ํา และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
1.บทนํา
ภาวะโลกรอนนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงมากขึ้นและขยายวงกวางไปทั่วทุกพื้นที่ สาเหตุเนื่องจากความไมสมดุลของธรรมชาติที่เกิดจากการ
บริโภคและการทําลายลางของมนุษย กวาที่มนุษยจะเริ่มตระหนักถึงความเสียหายอันเนื่องจากภาวะโลกรอน ก็ยากเกินกวาที่จะดําเนินมาตรการ
ปองกัน ผูเชียวชาญชั้นนําของโลกหลายทานไดคาดการณวาอุณหภูมิที่รอนขึ้นเปนสาเหตุใหน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติมีระดับสูงเพิ่มขึ้น ที่ราบต่ําจะถูกน้ํา
ทวมขัง กรุงเทพมหานครและที่ราบบริเวณภาคกลางของประเทศไทยมีระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ 1 เมตร โดยพื้นที่ดินมี
อัตราการทรุดตัวลงชา ๆอยางตอเนื่อง จนในที่สุดพื้นที่กรุงเทพมหานครและที่ราบภาคกลางมีโอกาสจมอยูใตน้ํา ดังปรากฏใหเห็นในพื้นที่เขตบางขุน
เทียนที่แผนดินถูกน้ํากัดเซาะ น้ําทะเลรุกล้ํากินพื้นที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ การปองกันกระทําไดยากและมีคาใชจายมหาศาล แตการเตรียมความพรอมเพื่อ
เตรียมรับมือกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นสามารถกระทําไดหลายแนวทาง บานลอยน้ําเปนทางเลือกหนึ่งของการเตรียมพรอมเพื่อรับมือกับภาวะน้ําทวมที่อาจ
เกิดขึ้น โครงการวิจัยเรื่องนี้ไดแนวคิดมาจากบานลอยน้ําของประเทศเนเธอรแลนดที่ซึ่งมีระดับน้ําทะเลสูงกวาระดับพื้นดิน แตเนื่องจากตัวบานมี
รูปแบบสถาปตยกรรมเมืองหนาวจึงไมมีความเหมาะสมกับภูมิประเทศของประเทศไทยซึ่งเปนเมืองรอน เมื่อเปรียบเทียบกับเรือนแพซึ่งเปนภูมิปญญา
ทองถิ่นของประเทศไทย พบวาเรือนแพความแข็งแรงทนทานนอยกวา ตัวบานกอสรางดวยวัสดุที่หาไดงายในทองถิ่น เชนไมไผ จาก แฝก เปนตน ซึ่ง
วัสดุดังกลาวมีอายุการใชงานที่สั้น นอกจากนี้บานลอยน้ํายังมีสวนชวยใหเพิ่มมูลคาและประโยชนจากที่ดินที่จมอยูใตน้ําอีกทางหนึ่งดวย บานลอยน้ํา
ของประเทศไทยที่มีโครงสรางและรูปแบบที่ทัดเทียมกับบานลอยน้ําของประเทศเนเธอรแลนดยังไมมีตัวอยางใหเห็นมากนัก ยิ่งเปนงานวิจัยดวยแลวยัง
ไมมีการศึกษาอยางจริงจัง นอกจากนี้การออกแบบบานลอยน้ําบนโครงสรางที่มั่นคงแข็งแรงโดยการใชหลักทางวิศวกรรมและสถาปตยกรรมยังแสดงให
เห็นถึงความเจริญกาวหนาของประเทศในระดับที่ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ
การอยูอาศัยบานลอยน้ําที่มีอยูในปจจุบันพบวา ระบบเทคโนโลยีที่ใชในอาคารพักอาศัยทั่วไปไมสามารถสนองตอบการดํารงชีวิตโดยเฉพาะใน
สถานการณภัยพิบัติไดอยางเหมาะสม เนื่องจากระบบสาธารณูปโภคสาธารณะอาจถูกตัดขาดหรือถูกทําลายเสียหาย ดังนั้นจึงมีความจําเปนบานลอย
น้ําจะตองถูกติดตั้งดวยระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมและผูอยูอาศัยสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน (Self Sustainable)
ขอเสนอโครงการวิจัยเรื่องนี้มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.
2550-2554) เรื่องเทคโนโลยีใหมแ ละเทคโนโลยีที่สําคัญเพื่ออุตสาหกรรม [1] เนื่องจากผลงานวิจัยสามารถนําไปตอยอดเพื่อสรางผลิตภัณฑใช
ภายในประเทศหรือเพื่อการสงออก เปนการสรางศักยภาพทางการผลิต การประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อสรางรายไดใหกับประเทศ
2. วิวัฒนาการบานลอยน้ํา
ที่อยูอาศัยโดยทั่วไปจะสรางบนพื้นดิน แตเนื่องจากพื้นดินมีความแตกตางกันตามสภาพภูมิประเทศ ณ บริเวณหนึ่ง ๆ การกอสรางบานนิยม
กอสรางบนพื้นดินโดยการปรับระดับใหมีความสูงกวาระดับถนนเล็กนอยเพื่อการระบายน้ํา ในกรณีที่ที่ดินมีความสูงแตกตางกันมาก ๆ เชน ในบริเวณ
ภูเขาก็จะใชวิธีการปรับปรุงภูมิทัศนใหเปนเนินที่สามารถเดินทางไดไมยากนัก การกอสรางบานบนพื้นที่ดินที่มีน้ําทวมขังไมเปนที่นิยมเนื่องจากความไม
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สะดวกในขั้นตอนการกอสราง [2] การเดินทางอีกทั้งมีคาใชจายในการกอสรางและการบํารุงรักษาที่สูงกวาการสรางบานบนพื้นที่ปกติ บานที่สรางบน
พื้นที่มีน้ําทวมขังจะตองคํานึงถึงความปลอดภัย ความสูงของระดับน้ําที่มีการเปลี่ยนแปลงจากอิทธิพลตามธรรมชาติ เชน น้ําขึ้น-น้ําลง และกระแสน้ํา
จึงเปนความไมสะดวกและไมปลอดภัย จากพฤติกรรมของชาวประมงที่ใชเรือเปนที่ประกอบกิจกรรมหลายอยางรวมถึงการใชเรือเปนบาน ทําใหผูวิจัย
เกิดความสนใจในเรื่องบานลอยน้ํา สิ่งที่ใหใกลตัวมากที่สุดคือสถาปตยกรรมเรือนแพของชุมชนในจังหวัดกาญจนบุรี และเมื่อศึกษาขอมูลเรื่องบานลอย
น้ํา ของตางประเทศพบวาบานลอยน้ําของประเทศเนเธอรแลนดมีชื่อเสียงและเปนที่รูจักอยางแพรหลาย
เหตุดังกลาว ทําใหผูวิจัยตองการสรางบานลอยน้ําบนโครงสรางที่มีความมั่นคงแข็งแรงโดยอาศัยภูมิปญญาทองถิ่นรวมกับความรูดานวิศวกรรม
รวมถึงการนําวัสดุและระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาออกแบบและจัดสรางบานลอยน้ํา โดยจุดเดนของบานลอยน้ําที่เห็นไดชัดเจนคือ บานจะลอยอยู
เหนือน้ําตลอดเวลา สามารถเคลื่อนยายได ใหความรูสึกที่เหมือนอยูใกลธรรมชาติเย็นสบายเพราะอยูใกลน้ํา โดยที่ผูอยูอาศัยสามารถพึ่งพาตนเองได
ยางยั่งยืน ระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมในบานลอยน้ํา รวมถึงระบบผลิตพลังงาน ระบบไฟฟาแสงสวาง ระบบสุขาภิบาล ระบบบําบัดน้ํา เสีย ระบบ
กําจัดขยะ และอื่น ๆ ที่ติดตั้งเขากับตัวอาคารเพื่อผูอยูอาศัยสามารถดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ
3. พื้นฐานของการออกแบบบานลอยน้ํา
ลักษณะการออกแบบบานลอยน้ํา คือ การออกแบบบานที่วางอยูบนทุนที่สามารถลอยขึ้นลงไดเวลาน้ําทวมถึง และการปองกันการเคลื่อนตัว
ของบานจึงตองมีเสาที่คอยเปนเสมือนหลักยึดปกอยูในน้ําเพื่อใหบานทังหลังสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงไดตามแนวตั้งของเสา สวนระบบสาธารณูปโภค
ทั้งหลายไมวาจะเปน ทอประปา ไฟฟา โทรศัพท ซึ่งสวนใหญจะใชทอ PVC เปนวัสดุหลัก [3] ซึ่งมีความยืดหยุนไมวาจะเปนการบิดตัวตามแนวขอตอ
หรือการยืดขยายหรือหดตัวไดตามแตวาบานจะถูกยกตัวขึ้นลงตามระดับความสูงของน้ํา เมื่อเกิดเหตุการณน้ําทวมทําใหคนในบานจึงสามารถใชชีวิตได
เปนปกติโดยไมไดรับความเดือนรอน
3.1 ลักษณะของทุนทุนเปนโครงสรางหลักที่สําคัญสําหรับบานลอยน้ํา ซึ่งจะทําใหบานสามารถรองรับการใชงานหรือความคงทนไดตาม
พฤติกรรมตองการ ในปจจุบันมีทุนหลายประเภทที่สามารถนํามาใชไดแก
3.1.1 ทุนลอยน้ําพลาสติก
ทําจากพลาสติกประเภท High Density Polyethylene ซึ่งเรียกวา Polyethylene Thermoplastic เปนพลาสติกที่สามารถนํา
กลับมาหลอมใชใหมได มีโครงสรางทางเคมีในที่เปนกิ่งสาขานอย จึงมีแรงดึงดูดระหวางโมเลกุลของโพลิเมอรคอนขางสูง มีความแข็งแรงและมีความ
เหนียวมาก ทําใหมีความยืดหยุนตอแรงกระทบกระแทก ไมแตกราวงาย ทนทานตอการกัดกรอนของสารเคมี ตัวทําละลาย น้ําทะเล ไดมากกวาวัสดุ
ประเภท PP และ LDPE ความสามารถในการรับน้ําหนักของทุนที่ประกอบเปนรูปทรงตาง ๆ แลวสามารถรับน้ําหนักไดถึง 325 กิโลกรัม/ตารางเมตร
จุดเดนของทุนพลาสติกนี้ คือ ความสะดวกในการประกอบติดตั้ง รื้อถอน เคลื่อนยายงาย

รูปที่ 1 ทุนลอยน้ําพลาสติก
3.1.2 ทุนซีเมนตโฟม
ทําจากโฟมประเภท EPS (Expanded Polystyrene Foam) ซึ่งมีคุณสมบัติที่ดี คือ เบา แตสามารถรับน้ําหนักไดดี และเปน
ฉนวนกันความรอนเก็บความเย็นและปองกันการผานของเสียงจึงเหมาะสําหรับงานกอสรางที่ตองประหยัดพลังงาน งานรับน้ําหนักหรืองานกันกระแทก
รวมทั้งงานที่ตองการความ ปจจุบันคุณสมบัติของโฟมมีบทบาทมากขึ้น ในดานชวยลดการใชพลังงานและหยุดภาวะโลกรอน
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รูปที่ 2 ทุนซีเมนตโฟม
3.2 Expanded Polystyrene Foam (EPS)
คือ โฟมที่ใชกาซ Pentane (C5H12) ซึ่งเปนตระกูลเดียวกับกาซหุงตม หรือ Butane (C4H10) เปนสารที่ทําให ขยายตัว ในระหวาง
กระบวนการผลิต วัตถุดิบที่เรียกวา Polymerization เนื้อพลาสติก PS จะทําปฏิกิริยากับกาซ Pentane เอาไวภายในเมื่อนํามาผลิตโฟม EPS วัตถุดิบ
จะขยายตัว และเมื่อไดรับความรอนจาก ไอน้ําก็จะกลายเปนเม็ดโฟม ขาวๆ จากนั้นจึงนํามาขึ้นรูป EPS แบงเปน 2 ลักษณะคือ
3.2.1 อัดขึ้นรูปเปนรูปรางตาง ๆ ตามลักษณะแมพิมพที่ทํา
3.2.2 อัดขึ้นรูปเปนกอนสี่เหลี่ยม แลวนํามาตัดตามขนาดและรูปรางที่ตองการโดยทั่วไป
4. การออกแบบและติดตั้งระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับบานลอยน้ําในประเทศไทย
บานลอยน้ําที่เหมาะสมกับการใชงานสามารถอยูบนทุนลอยน้ําและใชประโยชนทุกสวนอาคาร มีการออกแบบและสรางบานลอยน้ําเพื่อ
ปองกันการโคลงของบาน โดยใชทุนลอย รูปทรงของบานลอยน้ํา เปนรูปทรงสามเหลี่ยมของโครงสรางหลัก 3 ชิ้นมาเชื่อมตอกันเปนโครงขอแข็ง 3 มิติ
(Space Frame) ดังแสดงในรูปที่ 3

รูปที่ 3 โครงขอแข็ง 3 มิติ (Space Frame)
โครงขอแข็ง 3 มิติ (Space Frame) ทําใหโครงสรางมีความแข็งแรง นอกจากนี้ยังมีมีการจัดสัดสวนพื้นที่ใชสอยภายในตัวบาน โดยคํานึงถึง
ลักษณะการใชงานใหเกิดประโยชนสูงสุด มีการถายเทอากาศที่ดี เนื่องจากมีชองเปดภายในตัวบาน ทําใหลมสามารถพัดผานเขามาในบานไดเปนอยาง
ดี โดยพิจารณา การออกแบบระบบที่เหมาะสม การจัดพื้นที่เปนสัดสวน ,แสงธรรมชาติ ,การระบายอากาศ ,การปรับอากาศ , และการปองกันเสียง
[4] เมื่อทําการออกแบบระบบที่เหมาะสมเสร็จจะทําการวิเคราะหรูปแบบโดยใชหลักการออกแบบพื้นฐานรวมถึงโครงสรางทางดานสถาปตยกรรม การ
วิเคราะหเกี่ยวกับการวางผัง, การทรงตัว , การถวงสมดุลของแพ, การจําแนกวัสดุที่ใชงานและงานควบคุมงานระบบ แลวเริ่มสรางตนแบบและติดตั้ง
เทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับบานลอยน้ําในประเทศไทย โดยดําเนินการทดสอบการใชงาน
5.การติดตั้งระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับบานลอยน้ํา
บ า นลอยน้ํ า แบบประหยั ด พลั ง งานโดยการออกแบบและติ ด ตั้ ง ระบบเทคโนโลยี ที่ เ หมาะสม เป น อี ก แนวทางหนึ่ ง ในการช ว ยอนุ รั ก ษ
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติเปนการใชประโยชนจากพลังงานที่มีอยูอยางจํากัด เปนการออกแบบบานปองกันน้ําทวมเพื่อใชเปนที่พักอาศัยชวงน้ําทวม
[5] โดยที่ยังตอบสนองความตองการ และคานิยมของยุคปจจุบันไดอยางสมบูรณ โดยมุงเนนการศึกษาวิเคราะหแนวความคิดในการประยุกตใช
สภาพแวดลอม ของภูมิอากาศแบบรอนขึ้นมาชวยผสมผสานกับเทคโนโลยียุคใหม และองคประกอบอื่นที่เกี่ยวของ แลวนํามาสรางเปนสถาปตยกรรมที่
เหมาะสมกับเขตรอนชื้นของประเทศไทยเรา ดวยกรรมวิธีที่ทําใหสามารถประยัดพลังงานไดมากกวาบานทั่วไปหลายเทา โดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและ
ราคาไมแพงไปกวาบานที่มีคุณภาพใกลเคียงกัน โดยทําการศึกษาติดตั้งระบบเทคโนโลยีระบบตาง ๆ ดังนี้
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6.วิเคราะหผลการออกแบบและติดตั้งระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับบานลอยน้ําในประเทศไทย
การออกแบบและติดตั้งระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม เปนอีกแนวทางหนึ่งในการชวยอนุรักษ สภาพแวดลอมทางธรรมชาติเปนการใชประโยชน
จากพลังงานที่มีอยูอยางจํากัด ในการวิเคราะหผลการออกแบบและติดตั้งระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับบานลอยน้ําในประเทศไทย สามารถ
วิเคราะหผลไดดังตอไปนี้
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4.1 เทคโนโลยีการติดตั้งระบบ Solar Cell รวมกับบานประหยัดพลังงาน
4.2 เทคโนโลยีระบบบําบัดบานลอยน้ํา
4.3 เทคโนโลยีระบบเครื่องใชไฟฟาประหยัดพลังงาน

รูปที่ 4 ตนแบบบานลอยน้ําในประเทศไทยที่ติดตั้งเทคโนโลยีที่เหมาะสม
6.1 ระบบผลิตไฟฟาโซลาเซลล
โดยทั่วไปแผงโซลาเซลล จะทํามาจากซิลิกอน (Sillicon) สามารถแบงเปน2 ชนิด คือแบบอะมอฟส (Amorphous) และชนิดเรียงผลึก
(Multi aray) สําหรับบานลอยน้ํานี้ ดําเนินการติดตั้งแผงโซลาเซลล ชนิดแบบผลึกผสม (Poly crystalline) ซึ่งจะมีลักษณะเปนผลึกสีออกน้ําเงินเมื่อ
สังเกต จะเห็นอยางชัดเจนวาแผนเซลล นั้นมีวัสดุที่ใชทํามากกวาหนึ่งอยาง โดยทั่วไปลักษณะของเซลล จะมีหลายรูปแบบทั้งนาดเล็กและขนาดใหญ
ขึ้นอยูกับการออกแบบของผูผลิต รูปที่ 5 แสดงตัวอยางของการติดตั้งแผงโซลาเซลล ชนิดผลึกผสม

รูปที่ 5 การติดตั้งโซลาเซลลชนิดผลิกผสม (Poly crystalline) บริเวณหลังคาบานลอยน้ํา
ในการติดตั้งโซลาเซลลชนิดผลิกผสม (Poly crystalline) บริเวณหลังคาบานลอยน้ํานั้น จะทําการติดตั้งโซลาเซลลขนาด 3 ตารางเมตร ผลิต
พลังงานที่ตองการประมาณ 1.5 หนวย/วัน ระบบการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยจะประกอบดวยอุปกรณตางๆ ไดแก แผงโซลาเซลลเครื่องควบคุม
การชารจประจุ แบตเตอรี่ เครื่องปรับระบบไฟฟา และแบตเตอรี่ โดยระบบผลิตไฟฟาโซลาเซลล จะเก็บพลังงานไวในแบตเตอรี่จายไฟฟากระแสตรง
สําหรับไฟฟาแสงสวาง และไฟฟากระแสสลับสําหรับเครื่องใชไฟฟาทั่วไป
6.1.1 การออกแบบขนาดของระบบเซลลแสงอาทิตยสําหรับติดตั้งบนหลังคาบานลอยน้ํา
การกํ า หนดกํ า ลั ง ไฟฟ า ของเซลล แ สงอาทิ ต ย ที่ ค วรติ ด ตั้ ง ควรพิ จ ารณาว า จะใช เ ซลล แ สงอาทิ ต ย สํ า หรั บ ผลิ ต กระแสไฟฟ า ให กั บ
เครื่องใชไฟฟาใดบางเพื่อจะไดติดตั้งเซลลแสงอาทิตยไดเพียงพอกับความตองการและไมติดตั้งมากเกินความจําเปน
6.1.2 บานลอยน้ํามีเครื่องใชไฟฟาและชั่วโมงของการใชงานดังนี้
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โดยที่ Pl : ความตองการพลังงานไฟฟาในหนึ่งวัน
Q : พลังงานแสงอาทิตยในหนึ่งวัน (วัตต-ชั่วโมง/ตารางเมตร) สําหรับประเทศไทยเทากับ 4,000 วัตต-ชั่วโมง/ตารางเมตรโดยประมาณ
A : คาชดเชยการสูญเสียของเซลล โดยทั่วไปกําหนดคาประมาณ 0.8
B : คาชดเชยความสูญเสียเชิงความรอน โดยทั่วไปกําหนดคาประมาณ 0.85C : ประสิทธิภาพของอินเวอรเตอร โดยทั่วไปกําหนด
คาประมาณ 0.85 –0.9
D : ความเขมแสงปกติ = 1,000 วัตต-ชั่วโมง/ตารางเมตร
เพราะฉะนั้น บานหลังลอยน้ํานี้ตองใชเซลลแสงอาทิตยที่ใหกําลังไฟฟาเทากับ
Pcell = (1,340/4,000x0.8x0.85x0.85/1,000) = 579.58 W หรือประมาณ 0.579 kW
6.2 ระบบสุขาภิบาลบานลอยน้ํา
6.2.1 ระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบสุขาภิบาลในดานการบําบัดน้ําเสียที่ใชสําหรับบานลอยน้ํา เปนระบบบําบัดน้ําเสียโดยเปนระบบบอดัก
ไขมันและเก็บกักของเสียแบบพกพา (Portable) นําไปถายเทสูระบบสาธารณะ ดังแสดงในรูปที่ 6 การติดตั้งถังบําบัดน้ําเสียบริเวณบานลอยน้ํา

รูปที่ 6 การติดตั้งถังบําบัดน้ําเสียบริเวณบานลอยน้ํา
6.2.2 ระบบน้ําดื่มเปนระบบ Reverse Osmosis ใชหลักการของถังบําบัดน้ําเสียหรือถังชีวอนามัยใหกลายเปนน้ําดีระบายลงสูทอระบาย
น้ําหรือภายนอก เปนกระบวนการบําบัดน้ําโสโครกแบบ ACTIVED SLUDGE แบบสื่อชีวภาพเติมอากาศ คือการใชออกซิเจนเขาไปเลี้ยงตะกอน
แบคทีเรีย ใหทําปฏิกิริยาทางชีวเคมียอยสลายตัวเองเรื่อยไป ทําใหไมตองสูบสวมบอยๆ สามารถบําบัดน้ําเสียรวมตั้งแตน้ําสิ่งปฏิกูลจากสวม น้ําลาง
น้ําทิ้งจากครัว และน้ําทั้งอื่นๆ ยกเวนน้ําฝน ใหกลายเปนน้ําดีกอนปลองลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อรักษาสิ่งแวดลอมและไมสรางมลภาวะ
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6.1.2.1 หลอดฟลูออเรสเซนตn 36 วัตต 3 หลอด รวม 108 วัตตแตละหลอดใชไฟฟา ทั้งหมด 5 ชั่วโมง
จะใชไฟฟาทั้งหมด
108 x 5
= 540 W/H
6.1.2.2 โทรทัศนสี 43 วัตตเปดใช 5 ชั่วโมง จะใชไฟฟาทั้งหมด
43 x 5
= 215 W/H
6.1.2.3 พัดลมตั้งพื้น 45 วัตต เปดใช 5 ชั่วโมง จะใชไฟฟาทั้งหมด
45 x 5
= 225 W/H
6.1.2.4 หมอหุงขาวไฟฟา 720 วัตต ใช 0.5 ชั่วโมง จะใชไฟฟาทั้งหมด 720 x 0.5
= 360 W/H
จํานวนพลังงานที่ใชทั้งหมด = พลังงานที่เครื่องใชไฟฟาแตละชนิดใช ใหนํามารวมกัน คือ 540+215+225+360 = 1,340 วัตต/ชั่วโมง
นํา 1,340 วัตตชั่วโมง กําลังไฟฟาของเซลลแสงอาทิตยที่ควรติดตั้ง (Pcell) คํานวณไดงายๆจากสูตรดังตอไปนี้

ไฟฟ้าชุมชน
รูปที่ 7 การติดตั้งระบบน้ําดื่มเปนระบบ Reverse Osmosis
6.3 ระบบเครื่องใชไฟฟาประหยัดพลังงาน
การใชพลังงานไฟฟาที่ไดจากแสงอาทิตย มีขอจํากัดการใชงาน เนื่องจากระบบการผลิตจะไดรับพลังงานตอนกลางวันเทานั้น จึงตองมีการ
จัดเก็บอุปกรณพลังงานไฟฟาไวใชงานตอนกลางคืน หรืออยางตอเนื่องโดยใชแบตเตอรี่ ระบบพลังงานไฟฟาแสงอาทิตยที่มีระบบซ้ําซอนหรือมีอุปกรณ
ตอพวงมากขั้นตอนก็ทําใหมีการสูญเสียพลังงานไฟฟาเพิ่มขึ้น วิธีการที่ดีและประหยัดไฟฟาคือการเลือกใชอุปกรณประหยัดไฟฟา ดังนั้นภายในบาน
ลอยน้ําจึงใชระบบเครื่องใชไฟฟาประหยัดพลังงาน ประเภทหลอดไฟฟาประหยัดไฟแบบ LED บัลลาสอิเล็กทรอนิกส โดยเลือกดูหลอดไฟที่โครงสราง
หลอดมีความคงทนแข็งแรง ไดรับเครื่องหมายรับรองคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) เพื่อยืดอายุ
การใชงานของหลอดไฟใหยาวนานยิ่งขึ้น และมีประสิทธิภาพ หลอดไฟที่มีฉลากแสดงถึงประสิทธิภาพ และพยายามเลือกรุนที่มีประสิทธิภาพสูง
หลอดไฟที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร 5 ซึ่งไมสงผลเสียตอสภาพแวดลอม

รูปที่ 8 ภาพโคมไฟประหยัดพลังงานที่ติดตั้งในบานลอยน้ํา
7. บทสรุปการออกแบบและติดตั้งระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับบานลอยน้ําในประเทศไทย
บานลอยน้ํา ในการวิจัยนี้เปนการออกแบบและติดตั้งระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับบานลอยน้ําในประเทศไทยเพื่อใชเปนแนวทางในการ
รับมือปญหาน้ําทวม ดานที่อยูอาศัยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนนวัตกรรมที่อยูอาศัยสําหรับยุคปจจุบันและอนาคต แนวคิดนี้กอใหเกิดการใชพื้นที่ใช
สอยอยางถูกตอง ประหยัด และนําพลังงานทดแทนมาใชอยางยั่งยืนที่เปนการบูรณาการองคความรู ทุกสาขา มาสรรคสรางเปน “การออกแบบและ
ติดตั้งระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับบานลอยน้ําในประเทศไทย” สําหรับที่อยู-อาศัยยุคปจจุบันและอนาคต

8. กิตติกรรมประกาศ
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8. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้สามารถดําเนินการไปไดดวยดี จนสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ไดวางไว ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและ
พัฒนา และขอขอบพระคุณคณาจารยและเจาหนาที่ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ที่ได
ใหคําแนะนําและอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานตาง ๆ ที่เปนประโยชนตองานวิจัยนี้ ผูจัดทําจึงใครขอแสดงความขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย
เอกสารอางอิง
[1] สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. (2554). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554).
กรุงเทพฯ: สํานักนายกรัฐมนตรี.
[2] สุนทร บุญญาธิการ (2542). เทคนิคการออกแบบบานประหยัดพลังงาน.กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
[3] สุธีวัน โลหสุวรรณ และมูลนิธิลดโลกรอน“บานลอยน้ํานวัตกรรมที่อยูอาศัยยุคปจจุบันและอนาคต (Floating Houses: Innovative Housing for
the Present and Future) ธนาคารอาคารสงเคราะห
[4] สุนทร บุญญาธิการ (2547). บานชีวาทิตย บานพลังงานแสงอาทิตย เพื่อคุณภาพชีวิตผลิตพลังงาน.กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
[5] D. Han, J. Davis, Z. Hu, G. Lan, E. Maren and C. Twyman. 2007. Design Studies on Flood-Proof House. Sponsored by ICE
R&D Enabling Fund. Department of Civil Engineering University of Bristol .
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ นําเสนอเกี่ยวกับการออกแบบและจัดสรางเครื่องตนแบบในการทําน้ําอุนแบบเหนี่ยวนําความถี่สูง สําหรับใชอุปโภค บริโภค และ
ปองกันโรคภัยจากภัยหนาวในพื้นที่ชนบท โดยใชหลักการเหนี่ยวนําความถี่สูง ทําใหเกิดความรอนที่ทอสูงขึ้นจนทําใหน้ําที่ไหลผานทอมีอุณหภูมิสูงขึ้น
ตามทีต่ องการ โดยเครื่องตนแบบใชกําลังไฟฟาไมเกิน 1,500 วัตต ใชไฟฟากระแสตรงดานเขา 120 โวลต โดยมีวงจรแปลงผันไฟตรง - ไฟสลับ ซึ่งจะ
แปลงไฟฟากระแสตรงใหเปนไฟฟากระแสสลับใหมีความถี่ที่สูงขึ้นตอรวมกับวงจรเรโซแนนซแบบ LLC เพื่อทําใหวงจรมีประสิทธิภาพสูงโดยอาศัย
หลักการทํางานแบบสวิตชิ่งในขณะที่แรงดันเปนศูนย การสงผานกําลังโดยหมอแปลงความถี่สูงที่อัตราสวนหมอแปลง 4:1 ไปยังขดลวดเหนี่ยวนําเพื่อ
สรางความรอนใหกับทอทําความรอน จากการทดลองเครื่องทําน้ําอุนแบบเหนี่ยวนําสามารถเพิ่มอุณหภูมิของน้ําไดถึง 90 องศาเซลเซียส โดยการใหน้ํา
หมุนเวียนที่ปริมาณน้ํา 15 ลิตร และ 45 องศาเซลเซียส โดยการใหน้ําผานเพียงครั้งเดียวเพื่อใชอาบ ประสิทธิภาพของวงจรแปลงผันไฟตรง-ไฟสลับ
ขณะทํางานอยูที่ประมาณ 90 เปอรเซ็นต
คําสําคัญ: วงจรฟูลบริดจอินเวอรเตอรแบบ LLC, การสวิตชบนพืน้ ฐานที่แรงดันเปนศูนย, การใหความรอนแบบเหนี่ยวนํา
1. บทนํา
ประเทศไทยตั้ ง อยูในเขตรอ นทางทิ ศตะวัน ออกเฉี ย งใตข องทวีป เอเชีย มีฤดูก าลแบง ออกได เปน 3 ฤดู คื อ ฤดูร อนระหวางกลางเดือ น
กุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม ฤดูฝนระหวางกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม และฤดูหนาวระหวางกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือน
กุมภาพันธ โดยในชวงอากาศหนาวมีอุณหภูมิระหวาง 8.0 – 15.9 องศาเซลเซียส หากอากาศหนาวจัดอุณหภูมิจะต่ํากวา 8.0 องศาเซลเซียส สถิติ
อุณหภูมิต่ําที่สุดของประเทศไทยเมื่อป พ.ศ. 2517 ที่จังหวัดสกลนคร อุณหภูมิอยูที่ -1.4 องศาเซลเซียส และในป พ.ศ. 2542 ที่ อําเภออุมผาง จังหวัด
ตาก อุณหภูมิอยูที่ 0.8 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวสภาพอากาศที่หนาวจัดจะเปนสาเหตุในการเจ็บปวยและเสียชีวิต เนื่องจากอากาศหนาวเย็น ทําให
อุณหภูมิของรางกายลดลงกวาปกติ และเปนผลตอระบบสมองและหัวใจ จาก [1] พบวามีผูเสียชีวิตที่สงสัยวามีสาเหตุจากภาวะอากาศหนาวทั้งสิ้น 30
ราย โดยกลุมเสี่ยงจะมี เด็ก คนชรา และคนที่มีโรคประจําตัว เปนตน คําแนะนําจาก [2] เพื่อปองกันภัยดานสุขภาพจากอากาศหนาว ใหรักษาความ
อบอุนของรางกาย โดยใหสวมเสื้อผาหนาๆ การดื่มน้ํา และเครื่องดื่มอุนๆ ที่นอกจากจะเพิ่มความอบอุนแลว ยังชวยเพิ่มความชุมชื้นใหกับรางกาย
การศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับเครื่องทําน้ําอุนแบบเหนี่ยวนําสําหรับชาวบานในพื้นที่เสี่ยงภัยหนาวนั้น เปนการลงทุนที่คุม -คาตอกลุมเสี่ยงที่มี
ความเสี่ยงตอการเสียชีวิต และชวยลดจํานวนผูปวยและผูเสียชีวิตจากสถิติในแตละปได
2. แบบวงจรที่ใชในการวิจัยทดลอง
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รูปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมของเครื่องทําน้ําอุนแบบเหนี่ยวนํา
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รูปที่ 2 วงจรฟูลบริดจอินเวอรเตอรเรโซแนนซแบบ LLC
การคํานวณหาคาตัวเก็บประจุในวงจรเรโซแนนซแบบ LLC เพื่อใชในการเลือกตัวเก็บประจุ  C r  มาตอในวงจร โดยใชคาความเหนี่ยวนํา
รั่วไหล  Lr  มาคํานวณหาคาตัวเก็บประจุ
f 

1

(1)

2 LC

โดยคาตัวเหนี่ยวนําที่วัดไดมีคาเทากับ 0.0196 mH กําหนดความถี่สวิตชิ่งที่ใชเทากับ 20 kHz
แทนคาลงในสมการที่ (1) จะได
20  103 

1
2 (0.01961 10 3 )  C

เมื่อยายขางสมการเพื่อหาคาตัวเก็บประจุ จะได
C

1
4  (20 10 )  (0.01961103 )
2

3 2

 คาตัวเก็บประจุที่ไดคือ C  3.22  F

จะไดคาตัวเก็บประจุของวงจเรโซแนนซเทากับ 3.22  F จึงใชตัวเก็บประจุคา 4 F
เนื่องจากคาตัวเก็บประจุที่ไดจากการคํานวณนั้น ไมสามารถที่จะหาซื้อได จึงตองใชคาที่ใกลเคียงกันเพื่อใหวงจรสามารถทํางานได แตตองไม
นอยกวาคาที่คํานวณไดคือ 3.22  F
อัตราสวนของขดลวดเหนี่ยวนําหาไดจากสมการดานลาง แทนคาลงในสมการที่ (2) จะได
A
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L1
L2

(2)
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2.1 การออกแบบวงจรฟูลบริดจอินเวอรเตอร
วงจรแปลงผันไฟตรง - ไฟสลับ แบบฟูลบริดจอินเวอรเตอร [3], [4] ในรูปที่ 2 สวิตชทั้ง 4 ตัวจะสลับการทํางานกันโดยทํางานเปนคูคือ S1
และ S 4 จะนํากระแสพรอมกันในสัญญาณชวงครึ่งคาบแรก สวนในครึ่งคาบหลัง S 2 และ S3 นํากระแส สวน S1 และ S 4 หยุดนํากระแส ทําให
แรงดันเอาตพุตของวงจรอินเวอรเตอรที่ตอไปยัง ขดลวดดานปฐมภูมิของหมอแปลง ซึ่ง เปนสัญญาณสี่เหลี่ย มซึ่งมีคายอดถึงยอดเปนสองเท าของ
แรงดันไฟตรงที่ปอนเลี้ยงวงจรในภาคกําลัง และมีความถี่เทากับการทํางานของสัญญาณพัลสที่ขับใหกับสวิตชทํางาน ในการเลือกใชพิกัดสวิตชจะ
พิจารณาแรงดันที่ตกครอมตัวสวิตช และกระแสที่ไหลผานสวิตช โดยไดเลือกคาเผื่อใหสูงกวาพิกัดที่ตองการ

0.01961
 0.0084  0.01
2.3436

การหาอัตราสวนแรงดันของวงจรเรโซแนนซ ที่คา QL คงที่ เพื่อดูความเหมาะสมในการใชคาความถี่และการหาคาตัวเก็บประจุโดยเลือก
ความถี่สวิตชิ่งเปน 1.1 เทาของความถี่เรโซแนนซ โดยคํานวณจาก
fo 
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A

20 103
 18.18 kHz
1.1

f
20 103

 1.13
fo 18.18 103

ดังนั้น

จากการคํานวณสามารถนํามาพิจารณาหาคาอัตราสวนแรงดันของวงจรเรโซแนนนซ ในรูปที่ 3

M Vr

QL  2

f / f0

รูปที่ 3 กราฟอัตราสวนแรงดันของวงจรเรโซแนนซ M Vr ในฟงกชัน f / f 0 ที่คา QL คงที่
2.2 การออกแบบชุดทําความรอนจากโลหะ

รูปที่ 4 ออกแบบทอทําความรอนจากโลหะ
จากรูปที่ 4 น้ําจะไหลผานตามลูกศร ของทอทั้ง 2 ชุด โดยทอชุดแรกทําใหเพิ่มอุณหภูมิของน้ําในระดับหนึ่ง พอน้ําผานเขามายังทอชุดที่สอง
ทําใหน้ํามีอุณหภูมิสูงขึ้นอีก ทอน้ําทําความรอนทําจากเหล็ก เนื่องจากเหล็กเปนวัสดุที่สามารถเหนี่ยวนําความรอนไดดี จึงทําใหเกิดความรอนไดสูง
และภายในตัวทอยังมีการใสครีบที่ทําจากโลหะแผนบางหลายแผน เพื่อที่จะเพิ่มหนาสัมผัสของน้ําใหไดรับความรอนอยางทั่วถึง
2.3 การออกแบบวงจรกําเนิดสัญญาณพัลสเพื่อนําไปขับสวิตช
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รูปที่ 5 กราฟใชในการเลือกคา CT และ RT
3. ผลการวิจัย
จากทฤษฎีและการนําเสนอในขางตน ไดมีการทดลองวงจรและวัดสัญญาณสวนตางๆของวงจร ไดแกวงจรสรางสัญญาณพัลส วงจรแปลงผัน
ไฟตรง-ไฟสลับแบบเรโซแนนซ การบันทึกผลการทดลอง และภาพสัญญาณตางขณะวงจรทํางาน จะนําเสนอไดดังตอไปนี้
3.1 สัญญาณเอาตพุตจากไอซี KA3525A ที่ขา 11 และขา 14 ของวงจรขับสวิตช
เปนสัญญาณที่ไอซีสรางขึ้นและจายออกมาเปนสัญญาณพัลสเพื่อนําไปใชในการขับสวิตช โดยสัญญาณเอาทพุตของไอซีที่ขา 11 (Ch.1)
และขา 14 (Ch.2) จะทํางานสลับกัน
VGS : 5V / div

Time : 20 s / div

Ch.1

Ch.2
VGS : 5V / div

รูปที่ 6 เปรียบเทียบสัญญาณขับสวิตชที่ขา 11 และ 14
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วงจรสําหรับสรางสัญญาณและปรับความกวางของสัญญาณพัลส โดยใชไอซีเบอร KA3525A ในการควบคุมการทํางานของสวิตช โดยได
ตอตัวตานทานและตัวเก็บประจุเขาไปในวงจร รูปที่ 5 ตัวตานทานที่ตอนั้นจะมีหนาที่จํากัดกระแสที่ไหลเขาไอซี และตัวเก็บประจุจะมีหนาที่เปนตัว
กรองความถี่สูงใหกับวงจร แตแรงดันที่ออกจากไอซียังไมเพียงพอที่จะสามารถขับสวิตชใหทํางานได จึงไดตอวงจรโทเท็มโพลเพื่อเพิ่มแรงดันใหเพียง
พอที่จะขับสวิตชใหทํางานได
ความถี่จะถูกกําหนดโดยขา CT ที่ขา 5 และขา RT ที่ขา 6 โดยเราสามารถปรับความถี่ไดที่ตัวตานทานปรับคาไดที่ตออยูที่ขา 5 ของไอซี
ความถี่ที่เราตองการอยูที่ 20  50 kHz โดยกําหนด CT ใหเทากับ 0.01 F และคา RT ใหเทากับ 7k โดยดูไดจากรูปที่ 5 สามารถ
คํานวณไดตามสมการที่ (3)

Time : 20 s / div
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3.3 สัญญาณแรงดันที่ตกครอม และกระแสที่ไหลผานสวิตช
โดยอาศัยหลักการทํางานสวิตชิ่งที่แรงดันเปนศูนย (ZVS) เพื่อลดความสูญเสียของสวิตชที่เกิดขึ้นขณะสวิตชิ่ง โดยแรงดันที่ตกครอมสวิตช
จะเปนศูนยกอนที่สวิตชจะเริ่มนํากระแส รูปที่ 7
VDS :100V / div

Ch.1

Ch.2

I DS : 20 A / div

รูปที่ 7 สัญญาณแรงดันและกระแสที่ไหลผานสวิตช
รูปที่ 7 โดยที่ Ch.1 เปนสัญญาณพัลสของแรงดันที่ไหลผานสวิตช มีขนาดแรงดัน 120 โวลต และที่ Ch.2 คือสัญญาณกระแสที่ไหลผาน
สวิตซ มีขนาดกระแส 23 แอมแปร ขณะเครื่องทํางาน
3.4 สัญญาณแรงดันไฟฟา กระแสไฟฟาและกําลังไฟฟาเฉลี่ย กอนเขาวงจรฟูลบริดจอินเวอรเตอร
สัญญาณแรงดันดานเขาที่วัดได กอนจะเขาวงจรฟูลบริดจอินเวอรเตอร โดยจะมีลักษณะแรงดันไฟฟาเปนแรงดันไฟตรง สวนสัญญาณ
กระแสที่ไหลเขาสูวงจรฟูลบริดจอินเวอรเตอรและกําลังไฟฟาเฉลี่ยดานเขา มีลักษณะดังรูปที่ 8
Time : 20 s / div
Vin : 200V / div

Ch.1

Ch.3

Pin : 4kW / div

I in : 20 A / div
Ch.2

รูปที่ 8 สัญญาณแรงดันไฟฟา กระแสไฟฟา และกําลังไฟฟาเฉลี่ยกอนเขาวงจรฟูลบริดจอินเวอรเตอร
ตารางที่ 1 แสดงผลของเครื่องทําน้ําอุนแบบเหนี่ยวนําเมื่อตมน้ํา 15 ลิตร
แรงดันที่ใช
องศาที่ได
กําลังไฟฟา
กระแสที่เขาหมอแปลง
30 โวลต
33 องศาเซลเซียส
70 วัตต
7 แอมแปร
40 โวลต
35.8 องศาเซลเซียส
128.716 วัตต
9.6 แอมแปร
50 โวลต
36.7 องศาเซลเซียส
196.611 วัตต
12 แอมแปร
60 โวลต
41 องศาเซลเซียส
317.234 วัตต
15.6 แอมแปร
70 โวลต
47.1 องศาเซลเซียส
418.474 วัตต
18.2 แอมแปร
80 โวลต
54.3 องศาเซลเซียส
548.544 วัตต
22.1 แอมแปร
90 โวลต
60.2 องศาเซลเซียส
711.643 วัตต
25.2 แอมแปร
100 โวลต
70 องศาเซลเซียส
906.095 วัตต
29.3 แอมแปร
110 โวลต
80 องศาเซลเซียส
1.1884 กิโลวัตต
33.6 แอมแปร
120 โวลต
80 องศาเซลเซียส
1.419 กิโลวัตต
37.3 แอมแปร

487

น้ําที่ใชอาบทําความรอนไดสูงสุดที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส โดยน้ําดานเขามีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ซึ่งใชเวลา 60 วินาที ในการเพิ่ม
ความรอน ที่แรงดัน 120 โวลต ใชกําลังไฟฟา 1,419 วัตต โดยจะเปนการปลอยน้ําไหลผานชุดทําความรอนของเครื่องทําน้ําอุนแบบเหนี่ยวนํา ที่
ปริมาณการไหลของน้ําเทากับเครื่องทําน้ําอุน Hitachi 3600 วัตต ดังตารางที่ 2 ขางตน
กราฟประสิ ทธิ ภาพของวงจรฟูลบริ ดจ์อินเวอร์เตอร์
เปอร์เซ็นต์ค่าประสิ ทธิ ภาพ

95
90
85
80
75

กราฟประสิทธิภาพ

70
65
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

วัตต์

รูปที่ 9 คาประสิทธิภาพของวงจรฟูลบริดจอินเวอรเตอร
จากกราฟนี้ไดแสดงใหเห็นวาเครื่องทําน้ําอุนแบบเหนี่ยวนํามีประสิทธิภาพที่ดีในชวง 1,100 วัตต และ 1,200 วัตต ประมาณ 90 เปอรเซ็นต
โดยจากภาพที่ 53 จะเปนกราฟแสดงผลที่ไดจากการบันทึกคาประสิทธิภาพและกําลังไฟฟาดานขาออกที่กําลังไฟฟาตั้งแต 100 - 1,500 วัตตของ
เครื่องทําน้ําอุนแบบเหนี่ยวนํา
4. สรุป
การทดลองนี้นําเสนอเครื่องทําน้ําอุนแบบเหนี่ยวนําเครื่องตนแบบ โดยใชวงจรอินเวอรเตอรเรโซแนนซแบบ LLC เปนวงจรภาคกําลัง โดยใชไอ
จีบีทีเปนสวิตช ความถี่ในการสวิตช 20 กิโลเฮิรตซ วงจรอินเวอรเตอรแบบ LLC ทํางานอยูบนพื้นฐานการสวิตชที่แรงดันเปนศูนย (Zero Voltage
Switching : ZVS) เพื่อลดการสูญเสียที่เกิดขึ้นบนตัวสวิตช วงจรกําลังจะใชแหลงจายไฟฟากระแสตรงเทากับ 120 โวลต วงจรควบคุมวงจรแปลงผัน
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จากตารางที่ 1 เปนการแสดงผลของเครื่องทําน้ําอุนเมื่อทําการตมน้ําปริมาณ 15 ลิตร โดยการทดลองใชแรงดัน 30 โวลต จนถึง 120 โวลต
โดยทําการเพิ่มแรงดันทีละ 10 โวลต
ตารางที่ 2 แสดงผลของเครื่องน้ําอุนยี่หอ Hitachi 3600 W เมื่อน้ําไหลผาน
อุณหภูมิหนาเครื่อง
อุณหภูมิที่วัดได
แรงดันไฟฟา
กระแสไฟฟา
32 องศาเซลเซียส
31.5 องศาเซลเซียส
226 โวลต
7.65 แอมป
33 องศาเซลเซียส
33.1 องศาเซลเซียส
226 โวลต
7.58 แอมป
34 องศาเซลเซียส
33.8 องศาเซลเซียส
226 โวลต
8.32 แอมป
35 องศาเซลเซียส
34.0 องศาเซลเซียส
226 โวลต
8.78 แอมป
36 องศาเซลเซียส
36.1 องศาเซลเซียส
226 โวลต
8.78 แอมป
37 องศาเซลเซียส
37.0 องศาเซลเซียส
226 โวลต
13.07 แอมป
38 องศาเซลเซียส
37.8 องศาเซลเซียส
226 โวลต
14.28 แอมป
39 องศาเซลเซียส
39.1 องศาเซลเซียส
226 โวลต
14.3 แอมป
40 องศาเซลเซียส
40.0 องศาเซลเซียส
226 โวลต
14.71 แอมป
41 องศาเซลเซียส
41.9 องศาเซลเซียส
226 โวลต
15.83 แอมป
42 องศาเซลเซียส
42.3 องศาเซลเซียส
226 โวลต
15.90 แอมป
43 องศาเซลเซียส
42.8 องศาเซลเซียส
226 โวลต
15.93 แอมป
44 องศาเซลเซียส
43.2 องศาเซลเซียส
226 โวลต
15.95 แอมป
45 องศาเซลเซียส
43.2 องศาเซลเซียส
226 โวลต
15.95 แอมป
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ไฟฟาจะใชไอซีสําเร็จรูปเบอร KA3525A เปนไอซีกําเนิดสัญญาณพัลสวิดมอดูเลชั่น เพื่อนําไปควบคุมการสวิตช การทํางานของสวิตชจะทํางานสลับกัน
ที่วัฎจักรการทํางานใกลเคียง 50 เปอรเซ็นต เครื่องทําน้ําอุนตนแบบนี้สามารถทําความรอนใหกับน้ําไดตั้งแต 37-80 องศาเซลเซียส กําลังไฟฟาดาน
เขาเทากับ 1,419 วัตต ประสิทธิภาพสูงสุดประมาณ 90 เปอรเซ็นต เครื่องตนแบบนี้สามารถปรับอุณหภูมิไดดวยการปรับความถี่ในการสวิตชจึงทําให
อุณหภูมิของน้ําเปลี่ยนแปลงไดตามความตองการของผูใชเครื่องทําน้ําอุน สามารถใชในการอาบน้ําที่อุณหภูมิเหมาะสมไมเกิน 45 องศาเซลเซียส และ
ใชทําน้ํารอนจะมีอุณหภูมิสูงสุด 80-90 องศาเซลเซียส ดังนั้นเครื่องตนแบบนี้สามารถนําไปใชประโยชนกับผูที่ประสบภัยหนาว และบานเรือนที่ระบบ
ไฟฟายังเขาไมถึงได เนื่องจากเครื่องทําน้ําอุนแบบเหนี่ยวนําใชแรงดันต่ําผูใชจึงอาจนําไปตอใชงานกับแบตเตอรี่ได
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บทความนี้ไดกลาวเกี่ยวกับการออกแบบและสรางเครื่องตนแบบในการหลอมสแตนเลสแบบเหนี่ยวนําความถี่สูง ความรอนที่เกิดขึ้นในชิ้นโลหะ
เกิดจากกระแสไฟฟาไหลวน (Eddy Current) จากการเหนี่ยวนําของสนามแมเหล็ก เครื่องตนแบบขนาด 8 กิโลวัตต ความถี่ 30 กิโลเฮิรตซ ออกแบบ
ใหใชไฟฟากระแสสลับดานเขา 3 เฟส 380 โวลท ภายในเครื่องประกอบไปดวย วงจรเรียงกระแสแบบบริดจ วงจรแปลงผันไฟตรง- ไฟสลับ ซึ่งวงจร
แปลงผันไฟตรง-ไฟสลับที่ออกแบบนี้ จะแปลงไฟฟากระแสตรงใหเปนไฟฟากระแสสลับใหมีความถี่สูงขึ้น วงจรเรโซแนนซแบบ LLC มีหนาที่ทําให
สวิตชทํางานแบบนุมนวลและชวยลดความสูญเสียของสวิตช โดยมีเงื่อนไขการทํางานแบบสวิตชิ่งในขณะที่แรงดันเปนศูนย วงจรควบคุมในการปรั บ
ความถี่ในการสวิตช ใชไอซี KA3525A เปนตัวกําเนิดสัญญาณความถี่ หมอแปลงความถี่สูงที่อัตราสวนหมอแปลง 17:1 ใชเปนตัวสงผานกําลังไฟฟา
จากการทดลองวงจรแปลงผันไฟตรง- ไฟสลับ ประสิทธิภาพของวงจรแปลงผันไฟตรง-ไฟสลับ ขณะทํางานเต็มพิกัดโหลด ประมาณ 97 เปอรเซ็นต
คําสําคัญ: วงจรแปลงผันไฟตรง-ไฟสลับ, สวิตชิ่งในขณะที่แรงดันเปนศูนย, วงจรเรโซแนนซแบบ LLC
1. บทนํา
ในปจจุบันมีการใชงานวัสดุอยูมากมายหลายประเภท ไมวาจะเปนในงานกอสราง เครื่องมือเครื่องใชตางๆ ซึ่งวัสดุที่ใชจะเลือกใหต รงกับการ
นําไปใชงานนั้น โดยเฉพาะ “สแตนเลส” ที่เรารูจักกันดีคือโลหะผสมซึ่งจะมีสวนผสมเพื่อทําใหโลหะมีคุณสมบัติที่ดีหลายๆ อยางเขา ดวยกัน เชน ทน
ตอการกัดกรอนของสารเคมี ทนอุณหภูมิสูง ซึ่งสแตนเลส เปนวัสดุชนิดหนึ่งที่มีราคาสูง ดวยเทคโนโลยีการผลิตที่กาวหนา “สแตนเลส” จึงเปนตัวเลือก
หนึ่งที่ผูประกอบการเลือกเปนวัสดุในการผลิต ซึ่งในกระบวนการผลิตบางครั้งชิ้นงานอาจไมไดตามความตองการ เสียหาย หรือมีเศษเหลือจากการขึ้น
รูปชิ้นงาน โดยจะนําสิ่งที่เหลือเหลานี้ไปแปรรูป และนํากลับมาใชใหม จึง ไดนํ าเสนอ การสรางเครื่องตน แบบเพื่ อหลอมสแตนเลส ซึ่ง ใชห ลัก การ
หลอมโหะแบบเหนี่ยวนําที่ความถี่สูง มาใชในการหลอมละลายสแตนเลส เพื่อใหงายตอการเคลื่อนยาย หรื อนําไปประยุกตใชในโรงงานอุตสาหกรรม
การหลอมโลหะได
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
2.1. การเหนี่ยวนําความรอน (Induction Heating) [1]
การเหนี่ยวนําโดยใชแมเหล็กไฟฟาในการเหนี่ยวนําเปนเทคนิคการทําความรอนสําหรับวัสดุที่นําไฟฟาได (โลหะ) การเหนี่ยวนําความ
รอนถูกนํามาใชมากในกระบวนการใหความรอนหลายอยาง เชน การละลายโลหะและการทําใหโลหะรอน คุณสมบัติที่สําคัญของการเหนี่ยวนําความ
รอน คือ ความรอนจะถูกสรางขึ้นจากวัสดุที่สามารถสรางความรอนไดดวยตัวเอง สามารถใหความรอนไดเฉพาะที่ที่ตองการ ความเร็วในการทําความ
รอนจะสูงมากเปนผลมาจากความหนาแนนของพลังงานงานสูง
การเหนี่ยวนําความรอนเกิดขึ้นเมื่อมีกระแสไฟฟา (eddy-current) เหนี่ยวนําในชิ้นงานที่เปนตัวนําไฟฟา สําหรับกระบวนการใหความ
รอนโดยการเหนี่ยวนําใหมีประสิทธิภาพและในการปฏิบัติ มีความสัมพันธกับความถี่ของสนามแมเหล็กไฟฟา และคุณ สมบัติของชิ้นงานที่มีความ
เหมาะสม พื้นฐานธรรมชาติของการเหนี่ยวนําความรอน คือ การเกิดกระแสไหลวนขึ้นบริเวณดานนอกหรือผิวของชิ้นงานที่เรียกวา "skin effect"
เพราะความรอนที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นที่ผิวของชิ้นงานเกือบทั้งหมด กระแสที่ ไหลวนตามชิ้นงานทรงกระบอกจะมีมากที่รอบนอกของพื้นผิว ในขณะที่
กระแสจะมีอยูตรงกลางเล็กนอย ระดับความลึกของความรอนจะขึ้นอยูกับความถี่ของสนามไฟฟา ความตานทานไฟฟา และความซึมซาบแมเหล็กของ
ชิ้นงาน เพื่อวัตถุประสงคในทางปฏิบัติ ผลกระทบจากความรอนที่ผิว (การอางอิงระดับความลึก) ถูกกําหนดเปนความลึกที่ประมาณ 86% ความรอน
เนื่องจากความตานทานของกระแสที่เกิดขึ้น สามารถสรุปไดจากสมการที่ 1 ของแมกซเวลสําหรับโหลดทรงกระบอกไดดังนี้
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[m]
 f

(1)

 = ความซึมซาบแมเหล็ก [ H / m]
f = ความถี่ที่ใชงาน [Hz]
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 = ความลึกผิวที่ชิ้นงาน [m]
 = ความตานทานไฟฟา [  m]
  0  r ,(0  4 107 )

2.2 วงจรเรโซแนนซคลาสดีแบบแอลแอลซี (Class D LLC Resonant Circuit) [2]
อินเวอรเตอรเรโซแนนซแบบ LLC แสดงดังรูปที่ 1 ประกอบดวย สวิตชสองตัว S1 , S 2 และวงจรเรโซแนนซ C  L1  L2 ตัวเก็บ
ประจุเรโซแนนซตออนุกรมกับตัวเหนี่ยวนํา L1 , L2 โหลดตอขนานกับตัวเหนี่ยวนํา L2 ภายในสวิตชประกอบดวยไดโอดในตัว และขับโดย
คลื่นสัญญาณสี่เหลี่ยมจากแหลงจายแรงดัน VGS1 และ VGS 2 โดยสวิตชแตละตัวจะนํากระแสซีกบวกและกระแส ซีกลบจะสลับกันทรานซิสเตอรจะ
ถูกขับโดยคลื่นสัญญาณสี่เหลี่ยมจากแหลงจายแรงดัน VGS1 , VGS 2 สวิตช S1 , S 2 จะสลับการทํางานกันที่ความถี่สวิตชิ่ง f   / 2 คาดิวตี้
ไซเคิลเปน 50% ตัวเหนี่ยวนํา L2 สามารถแทนโดยหมอแปลงไอโซเลต หรือแอมพลิจูดเปนแรงดันไฟฟาสลับ ในกรณีนี้ ตัวเหนี่ยวนําแมเหล็กของ
หมอแปลงสามารถใชตัวเหนี่ยวนํา L2 โดยชองวางแกปตัวเหนี่ยวนําแมเหล็กต่ํา หมอแปลงในรูปแบบของอินเวอรเตอรเรโซแนนซแบบอนุกรมและ
อินเวอรเตอรแบบLLC จะคลายกัน แตกตางกันอยางเดียวคือ ตัวเหนี่ยวนําแมเหล็กในวงจรอินเวอรเตอรเรโซแนนซแบบอนุกรมจะมีคามาก แตคา
เหนี่ยวนําแมเหล็กแบบ LLC ในอินเวอรเตอรจะมีคานอย
S1


VDS 1


VI

S2

L1

C


VDS 2

i
L2



Ri


VRi
_

รูปที่ 1 วงจรอินเวอรเตอรเรโซแนนซแบบ LLC
คลื่นสัญญาณของวงจรอินเวอรเตอรเรโซแนนซแบบ LLC, f  f r  1 / (2 LC ) จะเหมือนกับวงจรเรโซแนนซแบบขนาน ดังรูปที่ 2
ในทางปฏิบัตินิยมใชอินเวอรเตอรเรโซแนนซมากกวา เพราะการกลับคืนสูภาวะปกติของไดโอดภายในมอสเฟตจะไมเกิดผลกระทบตอการทํางานของ
วงจร แรงดันขาเขา VDS 2 ของวงจรเรโซแนนซ จะเปนคลื่นสี่เหลี่ยม (square wave) เปนที่ยอมรับตัวประกอบคุณรูปของโหลด Qr ที่ความถี่เร
โซแนนซสูง กระแสที่ไหลผานตัวเก็บประจุจะเขาใกลรูปคลื่นไซน และไหลผานสวิตช S1 , S 2 สลับกัน
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t

VGS 2

t

VDS 1
VI

t
VDS 2
Vm

t

i

Im



t

I S1
I1

Im

t
IS 2
Im

t

รูปที่ 2 สัญญาณของวงจรอินเวอรเตอรเรโซแนนซแบบ LLC

3 380V

3

รูปที่ 3 บล็อกไดอะแกรมของเครื่องหลอมสแตนเลสแบบเหนี่ยวนําความถี่สูง
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VGS 1

รับแรงดันไฟตรงมาจาก
วงจรเรียงกระแสแบบบริดจ
_
ที่ผานตัวกรองแรงดันดวย 380 VDCBUS
ตัวเก็บประจุ

S3

S1

Lr
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3. การออกแบบวงจร
การออกแบบวงจรนั้นจะตองมีการออกแบบในการเลือกใชอุปกรณตางๆ เพื่อใหไดวงจรที่เปนไปตามความตองการ ซึ่งจะมีตั้งแตสวนจายไฟไป
ยังวงจรอื่นๆ และอุปกรณตางๆ
บล็อคไดอะแกรมจากรูปที่ 3 แสดงการทํางานของเครื่องทําลายสแตนเลสแบบเหนี่ยวนําความถี่สูง โดยประกอบไปดวย สวนของแหลงจายไฟ
ของภาคกําลัง (Power Supply) ซึ่งใชไฟ 3 เฟสตอกับวงจรเรียงกระแสแบบบริดจพรอมดวยตัวเก็บประจุ เพื่อปอนใหกับวงจรฟูลบริดอินเวอรเตอร
แบบ LLC เรโซแนนซ แลวสงผานกําลังโดยผานหมอแปลงความถี่สูงเพื่อลดกระแสดานเขาใหกับขดลวดปฐมภูมิ ซึ่งวงจรควบคุมในการขับการสวิตช
ใหกับวงจรอินเวอรเตอรซึ่ง ใชไอซี 3525 สรางสัญญาณและวงจรขับสวิตชเพื่อใหสวิตชสามารถทํางานได ซึ่ง วงจรควบคุมในการขับสวิตชจ ะใช
แหลงจายไฟตรงซึ่งไดรับมาจากไฟฟากระแสสลับดานเขา 220 โวลท ผานหมอแปลงใหไฟลงเหลือ 15 โวลท หลังจากนั้นจะเขาสูวงจรเรียงกระแสแบบ
บริดจพรอมดวยตัวเก็บประจุเพื่อทําใหเปนแรงดันไฟตรง เพื่อนําไปจายใหกับสวนของวงจรควบคุม โดยสัญญาณที่ออกจากสวนของอินเวอรเตอรจะ
ปอนเขาที่วงจรเรโซแนนซไปสูสวนของคอยลเปนสวนที่เกิดการเหนี่ยวนําใหเกิดความรอนขึ้น
3.1. วงจรฟูลบริดจอินเวอรเตอร
เนื่องจากวงจรฟูลบริดจอินเวอรเตอรสามารถใหกําลังไฟฟาไดมากกวาวงจรแบบฮาลฟบริดจอินเวอรเตอร จึงไดเลือกวงจรฟูลบริดจ
อินเวอรเตอรดังในรูปที่ 4 โดยหลักการทํางานคือ สวิตช ทั้ง 4 ตัวจะสลับการทํางานกันเปนคูคือ S1 และ S 4 จะนํากระแสพรอมกันในสัญญาณชวง
ครึ่งคาบแรกสวนในครึ่งคาบหลัง S 2 และ S 3 นํากระแสแทนสวน S1 และ S 4 หยุดนํากระแสทําใหแรงดันเอาตพุตจากอินเวอรเตอรที่ขดลวดดาน
ปฐมภูมิของหมอแปลง ซึ่งมีคายอดถึงยอดเปนสองเทาของแรงดันไฟตรงที่ปอนเลี้ยงวงจรในภาคกําลังและมีความถี่เทากับการทํางานของสัญญาณพัลส
ที่ขับใหสวิตชทํางาน ในการเลือกพิกัดของสวิตชจะใชวิธีพิจารณาแรงดันที่ตกครอมตัวอุปกรณและกระแสที่ไหลผานอุปกรณนั้นเพื่อปองกันไมใหเกิด
ความเสียหายกับอุปกรณหรือวงจร
load

17:1

Cr
HF Transformer

S2

S4

รูปที่ 4 วงจรฟูลบริดจอินเวอรเตอรเรโซแนนซแบบ LLC
จากรูปที่ 4 วงจรที่ออกแบบขึ้นเปนวงจรฟูลบริดจอินเวอรเตอรเรโซแนนซแบบ LLC ซึ่งเปนการนําวงจรเรโซแนนซมาใชเพื่อลดการสูญเสีย
ของสวิตชขณะทําการสวิตชิ่งที่ความถี่สูงและทําใหวงจรมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งใชคาตัวเหนี่ยวนํารั่วไหล Lr ของหมอแปลงที่พันไวที่อัตราสวน
หมอแปลง 17:1 มาใชในการคํานวณเพื่อหาคาตัวเก็บประจุเรโซแนนซ Cr และการใชความถี่สวิตชิ่งที่เหมาะสมกับวงจร
ในที่นี้ไดใชไอจีบีทีโมดูลเปนสวิตช เนื่องจากตองการใชกําลังไฟฟามากและตองการใหมีความสูญเสียนอยกวา เนื่องจากใชสายไฟที่ตอใหกับ
สวิตชแตละตัวลดลง และถาเปรียบเทียบในขนาดกําลังไฟฟาที่เทากันมอสเฟตจะมีราคาสูงกวาไอจีบีที
การเลือกพิกัดของกระแสและแรงดันไฟฟาของตัวอุปกรณที่ทําหนาที่เปนสวิตชควรเลือกคาใหมากกวา โดยเลือกคาที่มากกวา 400 V 30 A จึง
ไดเลือกไอจีบีทีโมดูลที่คากระแสสูงสุด I DS เทากับ 100 แอมแปร แรงดัน VDS เทากับ 1,200 โวลตมาใชงาน
3.2. การหาคาตัวเก็บประจุเรโซแนนซ
กําหนดความถี่สวิตชิ่ง 30 kHz โดยคาตัวเหนี่ยวนําที่วัดไดมีคา 0.00234 mH จากสมการ (2)
f 

1
2

(2)
LC

แทนคาในสมการ
30  103 

1
2 0.00234  10 3  C
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ยายขางเพื่อหาตัวเก็บประจุ
1
(2 30 10 ) 0.00234 103
3 2

จะไดคาตัวเก็บประจุเรโซแนนซเทากับ 12  F
เนื่องจากตัวเก็บประจุที่มีขายไมมีคาตัวเก็บประจุที่มีคาตรงตามความตองการอาจจะใชคาใกลเคียงไดแตตองไมนอยกวา 12 μF โดยคาตัว
เก็บประจุที่ใช คือ 13.8  F
4. ผลการทดลอง
4.1 สัญญาณแรงดันที่ตกครอมและกระแสที่ไหลผานสวิตช
การสวิตชิ่งในขณะที่แรงดันเปนศูนย (ZVS) เพื่อลดคาความสูญเสียของสวิตชที่เกิดขึ้นขณะสวิตชิ่ง โดยแรงดันที่ตกครอมสวิตชจะตองเปน
ศูนยกอนที่สวิตชจะเริ่มนํากระแส ซึ่งสัญญาณที่ไดจะมีลักษณะดังรูปที่ 5

S2

S2

รูปที่ 5 สัญญาณแรงดันที่ครอมสวิตชและกระแสที่ไหลผานสวิตช
4.2 ประสิทธิภาพของวงจรฟูลบริดจอินเวอรเตอร
การทดลองวัดโดยกําหนดกําลังไฟฟาขาเขาของวงจรฟูลบริดจอินเวอรเตอรเรโซแนนซแบบ LLC เพื่อดูประสิทธิภาพของวงจร โดยเพิ่มที
ละ 500 วัตต ซึ่งเริ่มที่ 500 วัตต จนถึง 8,000 วัตต พบวา วงจรฟูลบริดจอินเวอรเตอรเรโซแนนซแบบ LLC มีประสิทธิภาพการทํางานของวงจรได
สูงสุดถึง 97% ที่กําลังไฟฟาดานเขา 2,500 วัตต ไดคาเปนไปตามตารางที่ 1
จากรูปที่ 6 ประสิทธิภาพต่ําสุดของวงจรมีคาเปน 89% ที่กําลังไฟฟาขาเขา 500 วัตต เมื่อเพิ่มกําลังไฟฟาไปเรื่อยๆ จะมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้นจนมีคาสูงสุดถึง 97.5% ที่กําลังไฟฟา 2500 วัตต หลังจากนั้นประสิทธิภาพจะลดต่ําลงและเพิ่มขึ้น จนถึงที่กําลังไฟฟาขาเขา 6,000 วัตต
ประสิทธิภาพจะเริ่มมีคาคงที่อยูที่ประมาณ 95% จนถึง 8,000 วัตต
ตารางที่ 1 การทดลองวัดเพื่อหาประสิทธิภาพของวงจรฟูลบริดจอินเวอรเตอรเรโซแนนซแบบ LLC
กําลังไฟฟาขาเขา
กําลังไฟฟาดานเขาวงจร
กําลังไฟฟาดานออกวงจร
ประสิทธิภาพของวงจร
(วัตต)
ฟูลบริดจอินเวอรเตอร (วัตต)
ฟูลบริดจอินเวอรเตอร (วัตต)
(เปอรเซ็นต)
500
510
444
89.5
1,000
1,060
980
93.3
1,500
1,522
1,430
94
2,000
2,090
1,977
94.9
2,500
2,564
2,502
97.6
3,000
3,086
2,879
93.3
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กําลังไฟฟาดานเขาวงจร
ฟูลบริดจอินเวอรเตอร (วัตต)
3,550
4,130
4,516
5,080
5,563
6,110
6,570
7,089
7,564
8,036

กําลังไฟฟาดานออกวงจร
ฟูลบริดจอินเวอรเตอร (วัตต)
3,241
3,840
4,150
4,754
5,218
5,828
6,294
6,798
7,231
7,698

ประสิทธิภาพของวงจร
(เปอรเซ็นต)
91.3
93
92
93.6
93.8
95.4
95.8
95.9
95.6
95.8

ไฟฟ้าชุมชน

กําลังไฟฟาขาเขา
(วัตต)
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
6,500
7,000
7,500
8,000
100

ประสิทธิภาพ (เปอร์เซนต์)

98
96
94
92
90
88
86
84
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000

กําลังไฟฟ้ าขาเข้า (วัตต์)

รูปที่ 6 กราฟเปรียบเทียบระหวางประสิทธิภาพและกําลังงานขาเขาของวงจรฟูลบริดจอินเวอรเตอรแบบ LLC
5. สรุป
บทความนี้นําเสนอการสรางเครื่องตนแบบในการหลอมสแตนเลสแบบเหนี่ยวนําความถี่สูง โดยใชหลักการเหนี่ยวนําความถี่สูงใหกับชิ้นงานที่
เปนโลหะ เครื่องตนแบบนี้ออกแบบใหใชไฟฟากระแสสลับดานเขา 3 เฟส 380 โวลท ภายในเครื่องประกอบดวย วงจรเรียงกระแสแบบบริดจ (bridge
rectifier) เพื่อเปลี่ยนแรงดันไฟฟากระแสสลับใหเปนแรงดันไฟฟากระแสตรง หลังจากนั้นจะเขาสูวงจรแปลงผันไฟตรง-ไฟสลับ (inverter) เพื่อเปลี่ยน
ความถี่ใหสูงขึ้นโดยควบคุมการสวิตชโดยใชสัญญาณจากไอซี KA3525A ในการควบคุมความถี่ในการสวิตชแลวสงกําลังผานวงจรเรโซแนนซแบบ LLC
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับวงจร ไปสูขดลวดเหนี่ยวนําเพื่อนําไปใชในการเหนี่ยวนําไปยังโหลด เพื่อใหโหลดเกิดความรอนขึ้น ซึ่งโหลดในที่นี้คือ เบา
หลอมกราไฟท เมื่อเบาหลอมเกิดความรอนสูงมากก็จะถายโอนความรอนไปยังสแตนเลสที่ อยูภายในเบาหลอม จนทําใหสแตนเลสเกิดการหลอม
ละลายได ในการทดลองเครื่องตนแบบโดยจายกําลังไฟฟา 8 กิโลวัตต ความถี่ที่ใช คือ 30 กิโลเฮิรตซ สามารถทําใหสแตนเลสหลอมละลายได โดย
วงจรอินเวอรเตอรเรโซแนนซแบบ LLC ทํางานภายใตเงื่อนไข คือ สวิตชิ่งในขณะที่แรงดันเปนศูนย (ZVS) และมีประสิทธิภาพของวงจรสูงสุดถึง 97%
6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ที่ใหทุนสนับสนุนการวิจัยประจําปงบประมาณเงินรายได พ.ศ. 2555 ทําใหสามารถ
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การทดสอบสมรรถนะของเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงคลมที่มีแผงรับรังสีสองชั้นสําหรับอบแหงขมิ้นชัน
Experimental performance of a double collector solar tunnel dryer for drying Curcuma longa L.
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การทดลองนี้เพื่อศึกษาการอบแหง ขมิ้นชันโดยใชอากาศรอนจากเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย แบบอุโ มงคลมที่มีแ ผงรับรัง สีสองชั้น
เปรียบเทียบกับการตากแดดธรรมชาติ โดยเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย แบบอุโมงคลมที่มีแผงรับรังสีสองชั้นถูกสรางขึ้นและดําเนินการที่คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม ประเทศไทย โดยทําการอบขมิ้นชันสดที่หั่นเปนแผนปริมาณ 100 กิโลกรัม
มีความชื้นเริ่มตน 82% จนเหลือน้ําหนัก 20 กิโลกรัม ที่ความชื้น 10% ภายในเวลา 1 วัน เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงคลมที่มีแผงรับ
รังสีสองชั้นจะชวยลดเวลาที่ใชในการอบแหงเมื่อเทียบกับการตากแดดธรรมชาติ โดยอุณหภูมิของอากาศที่ใชในการอบมีคาอยูระหวาง 40 - 70 C
ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ จากการคํานวณคาประสิทธิภาพในการอบแหงขมิ้นชันของสวนอบแหงมีคาอยูที่ 37.77%
คําสําคัญ: เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงคลมที่มีแผงรับรังสีสองชั้น, การอบแหงพลังงานแสงอาทิตย, แผงรับรังสีดวงอาทิตย, รังสีดวง
อาทิตย, ขมิ้นชัน
1. บทนํา
ขมิ้นชันเปนพืชพื้นเมืองของเอเชียตะวันออกเฉียงใตและมีคุณสมบัติในการตานจุลชีพ ตานอนุมูลอิสระ และตานเชื้อรา รวมถึงยังสามารถใชใน
การรักษาอาการผิดปกติทางจิต รวมทั้งสภาวะซึมเศราไดอีกดวย ทั้งนี้การใชงานขมิ้นชันสามารถใชไดหลายรูปแบบทั้งการสกัดเปนน้ํามันหอมระเหย
ใชรับประทาน ทั้งในรูปของยา หรือผสมลงไปในอาหารพื้นบานของไทย [1-3] เนื่องจากสามารถใชไดทั้งแบบสดและแบบแหง ทั้งนี้ขมิ้นชันแหงยังเปน
สินคาสงออกไปยังตางประเทศ [4] เพื่อใหคนไทยที่อยูตางประเทศสามารถปรุงอาหารไทยได ในการทํา ขมิ้นชันแหงมักนิยมใชการตากแดดตาม
ธรรมชาติซึ่งตองใชเวลานาน และอาจมีการรบกวนจากสัตวหรือแมลงได ประเทศไทยเปนประเทศในเขตรอนซึ่งไดรับพลังงานแสงอาทิตยคอนข างสูง
ตลอดทั้งป การใชเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยจึงนับเปนทางออกของการแกปญหาการอบแหงที่มีความเปนไปไดคอนขางสูง จากการศึกษา
ทบทวนรายงานการวิจัยและพัฒนาเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยที่ผานมาพบประเด็นปญหาที่สําคัญ คือ เครื่องอบแหงสวนใหญยังคงมีราคา
คอนขางสูงเมื่อเทียบกับปริมาณของผลิตภัณฑที่ทําการอบในแตละครั้ง ซึ่งหากเกษตรกรรายยอยมีความตองการที่จะอบแหงผลิตภัณฑในปริมาณมากๆ
อาจจะตองลงทุนในการสรางเครื่องอบแหงใหมีขนาดใหญขึ้นหรืออาจจะตองสรางจํานวนมากขึ้น ซึ่งสงผลใหตนทุนในการผลิตเพิ่มสูงมากขึ้นดวย [5-7]
ดัง นั้นในงานวิจัย นี้จ ะศึ กษาสมรรถนะของขมิ้นชันเครื่องอบแหง พลัง งานแสงอาทิตย แ บบอุโ มงคลมที่มีแ ผงรับรังสีสองชั้น ในการอบแหงขมิ้นชัน
เปรียบเทียบกับการตากแดดธรรมชาติ
2. วิธีการดําเนินการวิจัย
2.1. ลักษณะของเครื่องอบแหงพลังงานรังสีอาทิตย
ตัวเครื่องอบแหงประกอบดวย 2 สวน ไดแก สวนบรรจุผลิตภัณฑ และสวนแผงรับรังสีดวงอาทิตย โดยทั้งสองสวนมีโครงสรางเหมือนกัน
และวางเรียงตอกันโดยตรง โดยไมตองมีทออากาศตอเชื่อม ทั้งนี้เพื่อใหสะดวกตอการสรางและเปนการลดคาใชจายในสวนของทออากาศ อีกทั้งยังลด
การสูญเสียความรอนและการสูญเสียความดัน (Pressure drop) ในทออากาศ ฉนวนดานหลังมีลักษณะเปนแผนนํามาเชื่อมตอกัน สวนดานบนจะใช
แผนโพลี-คารบอเนต (Polycarbonate) ปดดานบนทํามุมเอียงลาดลง 14 องศา เนื่องจากจังหวัดนครปฐม ตั้งอยูระหวางเสนรุงที่ 13 องศา 45 ลิปดา
10 ฟลิปดา การเอียงทํามุม 14 องศา จะทําใหรังสีดวงอาทิตยสามารถตกกระทบตั้งฉากกับแผนปดดานบนไดพอดี เพื่อไมใหเกิดการขังของน้ําในชวง
ฤดูฝน นอกจากนี้ยัง ไดทําการเพิ่มพื้นที่สวนที่ใชรับพลัง งานแสงอาทิตยใหมีสองชั้น เพื่อชวยลดการสูญเสียความรอนทางดานลาง ลัก ษณะของ
องคประกอบดังกลาวแสดงไวในรูปที่ 1 เครื่องอบแหงดังกลาวนี้ยังใชแผงเซลลแสงอาทิตยเปนแหลงกําเนิดพลังงานไฟฟาสําหรับขับเคลื่อนพัดลมดูด
อากาศ สําหรับลักษณะของเครื่องอบแหงที่ออกแบบขึ้นแสดงดังรูปที่ 2
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ไฟฟ้าชุมชน
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ไฟฟ้าชุมชน

แผ่นโพลีคาร์ บอเนตฉนวนโปร่ งแสง

แผ่นโพลีคาร์ บอเนตฉนวนโปร่ งแสง

โครงด้านข้าง

โครงด้านข้าง
โครงด้านข้าง

โครงด้านข้าง

2
แผ่นฉนวนด้านหลัง
ช่องนําถาดวางผลิตภัณฑ์เข้าออก

พัดลม

แผ่นฉนวนด้านหลัง

(ก)
(ข)
รูปที่ 1: แสดงลักษณะโครงสรางของเครื่องอบแหง (ก) สวนแผงรับรังสีดวงอาทิตย และ (ข) สวนบรรจุผลิตภัณฑ

Dryer

Collector

รูปที่ 2: แสดงลักษณะของเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
2.2. การทดสอบสมรรถนะเครื่องอบแหง
ในการศึกษาสมรรถนะของเครื่องอบแหงจําเปนตองทราบขอมูลเบื้องตน ไดแก อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธในอากาศทั้งภายในและ
ภายนอกเครื่องอบแหง โดยใชเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นอากาศ ยี่หอ TECPAL รุน DTM550 ขอมูลความเขมรังสีดวงอาทิตยใชเครื่องไพราโน
มิเตอร (Pyranometer) ยี่หอ KIPP & ZONEN รุน CM 11 และการเปลี่ยนแปลงความชื้นของผลิตภัณฑ ดังนั้นผูวิจัยจึงไดติดตั้งเครื่องมือวัดตามจุด
ตางๆ ดังแผนภูมิในรูปที่ 3 จากรูปเปนมุมมองจากทางดานขางของเครื่องอบ (T1-T4 เปนจุดที่วัดอุณหภูมิภายในเครื่องอบ, Ta เปนจุดที่วัดอุณหภูมิ
อากาศแวดลอม และ ID เปนจุดที่วัดความเขมรังสีดวงอาทิตย, H1 – H4 เปนจุดที่วัดความชื้นสัมพัทธของอากาศภายในเครื่องอบ, Ha เปนจุดที่วัด
ความชื้นสัมพัทธอากาศแวดลอม, Ex1-Ex4 เปนจุดที่วางตัวอยางผลิตภัณฑภายในเครื่องอบ, Exout เปนจุดที่วางตัวอยางผลิตภัณฑภายนอก, I และ V
เปนจุดที่วัดกระแสไฟฟาและความตางศักยไฟฟาของแผงโซลารเซลล (ตามลําดับ)
ID, I, V
Ex1,T1, H1

Ex2,T2, H2

Ex3,T3, H3

Ex4,T4, H4

Exout,Ta, Ha

รูปที่ 3: แสดงตําแหนงของจุดที่ทําการวัดขอมูลในเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบผสม
2.3. ขั้นตอนการทดลอง
ในการทดสอบสมรรถนะของเครื่องอบแหงจะทดสอบโดยการอบแหงขมิ้นชันสด 100 กิโลกรัม โดยจะเริ่มทําการทดลองเวลา 8:00 น.
และหยุดทําการทดลองเมื่อตัวอยางแหง โดยทําการวัดอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธในอากาศ กระแสไฟฟา และความตางศักยไฟฟาที่ไดรับจากแผง
โซลารเซลล รวมถึงน้ําหนักของตัวอยางทั้งภายในเครื่องและนอกเครื่องอบ ทุกๆ ชั่วโมง สวนคาความเขมรังสีดวงอาทิตยจะบันทึกคาทุก 1 วินาที แลว
นํามาเฉลี่ยทุกๆ 1 ชั่วโมง เพื่อนําคาเฉลี่ยไปวิเคราะห
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รูปที่ 4: แสดงการแปรคาของความเขมรังสีดวงอาทิตย
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รูปที่ 5: แสดงการแปรคาของอุณหภูมิอากาศแวดลอม (TA) กับอุณหภูมิอากาศบริเวณชั้นวางผลิตภัณฑ (T1-T4)
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3. ผลการทดลอง
ในชวงที่ทําการทดลองวันที่ 5 เมษายน 2557 สภาพอากาศมีลมแรง ทองฟาแจมใส มีเมฆเล็กนอย ซึ่งสังเกตไดจากกราฟความเขมรังสีดวง
อาทิตย กราฟรูปที่ 4 อุณหภูมิของอากาศที่ไดจ ากแผงรับรังสีดวงอาทิตยในแตละสวนของเครื่องอบแหงมีคาสูงกวาอุณหภูมิของอากาศแวดลอม
ประมาณ 30-40 C โดยสวนตนของเครื่องอบแหงจะมีอุณหภูมิสูงกวาสวนทาย ดังแสดงในกราฟรูปที่ 5 โดยคาอุณหภูมิของอากาศภายในเครื่องอบจะ
แปรผันคาตามการเปลี่ยนแปลงของความเขมรังสีดวงอาทิตย ทั้งนี้เนื่องจากภายในตัวเครื่องมีพัดลมเปาอากาศซึ่งใชกําลังไฟฟาจากแผงโซลารเซลล
ดังนั้นคากําลังไฟฟาที่ไดจึงแปรผันตามคาความเขมรังสีดวงอาทิตย ซึ่งจะชวยควบคุมอุณหภูมิของอากาศในเครื่องอบโดยอัตโนมัติ กลาวคือ เมื่อรังสี
ดวงอาทิตยมีความเขมสูง พัดลมจะหมุนเร็วทําใหอากาศถูกดูดออกไปมากสงผลใหอุณหภูมิภายในเครื่องอบไมสูงเกินไป ในทางกลับกันเมื่อความเขม
รังสีดวงอาทิตยมีคาต่ํา พัดลมจะหมุนชาลงทําใหอากาศถูกดูดออกไปนอย อุณหภูมิของอากาศจึงไมลดลงมาก การแปรคาของกระแสไฟฟาและความ
ตางศักยไฟฟา แสดงดังรูปที่ 6 -7 สวนขอมูลความชื้นสัมพัทธของอากาศแสดงไดดังรูปที่ 8 จะพบวาความชื้นสัมพัทธในชวงเชาอากาศจะมีความชื้นสูง
และลดลงในชวงเวลาตอมา จนกระทั่งเวลาประมาณ 13.00 น. ความชื้นจะเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากอากาศภายในเครื่องอบแหงมีความชื้นสัมพัทธต่ํากวา
อากาศแวดลอมมาก เมื่ออากาศไหลผานผลิตภัณฑจะรับไอน้ําจากผลิตภัณฑมา ทําใหมีคาความชื้นสัมพัทธเพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาความชื้นของผลิตภัณฑ
พบวาความชื้นลดลงคอนขางเร็ว แตการลดลงของความชื้นของขมิ้นชันจะไมสม่ําเสมอ โดยขมิ้นชันที่ตากบริเวณทางออกของสวนอบจะมีคาความชื้น
ลดลงชากวาสวนตน จึงทําใหทราบวานอกจากความเขมรังสีดวงอาทิตยและอุณหภูมิอากาศแวดลอมที่มีผลตออัตราการแหงของขมิ้นชันแลว อัตราการ
แหงของขมิ้นชันยังขึ้นกับปริมาณและตําแหนงของขมิ้นชันที่อยูในเครื่องอบแหงดวย โดยความชื้นของตัวอยางในเครื่องอบแหงจะลดลงจาก 82% จน
เหลือประมาณ 10% แสดงดังรูปที่ 9 เมื่ออบแหงแลวขมิ้นชันทั้งหมดจากน้ําหนักสด 100 กิโลกรัม ลดลงเหลือ 20 กิโลกรัม
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รูปที่ 6: การแปรคากระแสไฟฟาที่ไดจากแผงโซลารเซลล
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รูปที่ 7: การแปรคาความตางศักยที่ไดจากแผงโซลารเซลล
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รูปที่ 8: แสดงการแปรคาความชื้นสัมพัทธของอากาศแวดลอม (Ha) กับอากาศที่ไหลภายในเครื่องอบแหง
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รูปที่ 9: แสดงการแปรคาความชื้นกับเวลาของขมิ้นชันในเครื่องอบแหง และที่ตากแดดภายนอก
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4. การคํานวณคาประสิทธิภาพโรงอบแหง
4.1. คาประสิทธิภาพในการอบของสวนอบแหง
คาประสิทธิภาพในการอบของสวนอบแหงหาไดจากสมการ

Output Energy
Input Energy

(1)

ซึ่ง Output Energy เปนความรอนที่ใชในการระเหยน้ํา
Input Energy เปนพลังงานแสงอาทิตยที่ตกกระทบแผงรับรังสี
Output Energy = mwLp

(2)

เมื่อ mw คือ ปริมาณน้ําที่ตองการระเหย (kg)
Lp คือ ความรอนแฝงของการกลายเปนไอของน้ําในผลิตภัณฑ (J/kg)
Input Energy = IA

(3)

เมื่อ I คือ ความเขมแสงอาทิตยที่ตกกระทบบนแผงรับรังสี (W/m2)
AN คือ ขนาดพื้นที่แผงรับรังสีดวงอาทิตย (m2)
จากการคํานวณพบวาคาประสิทธิภาพในการอบแหงขมิ้นชันของสวนอบแหงมีคาอยูที่ 37.77%
5. การคํานวณคาความคุมทุน
คํานวณคาความคุมทุนในการสรางเครื่องอบแหงเพื่อนํามาใชในอุตสาหกรรม โดยกําหนดใหคาเครื่องอบแหงแบบอุโมงคลมทรงพาราโบลามี
ราคาโดยประมาณ 200,000 บาท และกําหนดใหขมิ้นชันสดมีราคาประมาณกิโลกรัมละ 13 บาท เครื่องอบแหงสามารถอบขมิ้นชันไดครั้งละ 100
กิโลกรัม คิดเปนเงิน 1,300 บาท เมื่ออบเสร็จจะไดขมิ้นชันแหงเหลืออยูประมาณ 20 กิโลกรัม สามารถขายไดกิโลกรัมละ 140 บาท คิดเปนเงิน 2,800
บาท ทุกครั้งที่อบจะคิดคาเสื่อมสภาพของเครื่องอบแหง รวมถึงคาจางในการเตรีย มวัตถุดิบเปนเงิน 500 บาท ตอรอบการอบ ดังนั้นในการอบแตละ
ครั้งจะไดกําไรประมาณ 1,000 บาท ฉะนั้นถาสามารถอบขมิ้นชันไดประมาณ 200 รอบ หรือคิดเปน 200 วัน (กรณีอบตอเนื่องกัน) จะสามารถคืน
ตนทุนการผลิตได
6. สรุปผลการทดลอง
เครื่องอบแหงทํางานไดดีแมวาในบางชวงทองฟาจะมีเมฆมากก็ตาม โดยอุณหภูมิของอากาศที่ไดจากแผงรับรังสีดวงอาทิตยแปรคาในชวง 40 
70 C ในชวงเวลาสวนใหญของการอบแหง ผลิตภัณฑที่อบแหงเร็วกวาการตากแดดตามธรรมชาติ ความชื้นของตัวอยางในเครื่องอบแหงจะลดลงจาก
82% จนเหลือประมาณ 10% โดยคาประสิทธิภาพในการอบแหงขมิ้นชันของสวนอบแหงมีคาอยูที่ 37.77% อีกทั้งยังสามารถคืนตนทุนไดในเวลา 1 ป
5 เดือน (กรณีอบตอเนื่องกัน)
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การอบแหงใบเตยหอมดวยเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบผสม
Drying Pandanus amaryllifolius using a mixed-mode solar dryer
กีรติ เกิดศิริ1, ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล1∗
1
โปรแกรมวิทยาศาสตร, คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 73000
โทร 034-261065 โทรสาร 034-261065 E-mail: nattapon2004@gmail.com
บทคัดยอ
การทดลองนี้เพื่อศึกษาการอบแหงใบเตยหอมโดยใชอากาศรอนจากดวยเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบผสมเปรียบเทียบกับการตาก
แดดธรรมชาติ โดยทําการอบใบเตยหอมสดที่หั่นเปนชิ้นปริมาณ 50 กิโลกรัม มีความชื้นเริ่มตน 80% จนเหลือน้ําหนัก 10 กิโลกรัม ที่ความชื้น 0%
ภายในเวลา 4 ชั่วโมง เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบผสมจะชวยลดเวลาที่ใชในการอบแหงเมื่อเทียบกับการตากแดดธรรมชาติ โดยอุณหภูมิ
ของอากาศที่ใชในการอบมีคาอยูระหวาง 40 - 70 C ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ อีกทั้งยังสามารถปองกันการรบกวนจากฝน สัตว และแมลงไดอีกดวย
ทั้งนี้สามารถคืนตนทุนการผลิตไดดวยการอบเพียง 58 ครั้งเทานั้น
คําสําคัญ: เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบผสม, การอบแหงพลังงานแสงอาทิตย, แผงรับรังสีดวงอาทิตย, รังสีดวงอาทิตย, ใบเตยหอม
1. บทนํา
ใบเตยหอมนับเปนพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งที่คนไทยรูจักกันดี เนื่องจากมีการนํามาใชกันอยางหลากหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํามาปรุงแตง
อาหาร ใบเตยสามารถนํามาใชไดทั้งใบสดและใบแหง โดยกลิ่นหอมของใบเตยนั้นมากจากสารเคมีที่ชื่อวา 2-acetyl-1-pyrroline นอกจากนี้ใบเตยยัง
ประกอบดวยสารอาหาร วิตามินและแรธาตุสําคัญอีกหลายชนิด ไดแก คารโบไฮเดรต โปรตีน เบตาแคโรทีน วิตามินซี วิตามินบี2 วิตามินบี3 ธาตุ
แคลเซียม ธาตุเหล็ก ธาตุฟอสฟอรัส เปนตน จึงทําใหใบเตยมีสรรพคุณทางยาหลายอยาง ไดแก ชวยบํารุงหัวใจ ขับปสสาวะ ลดน้ําตาลในเลือด และ
กลิ่นหอมของใบเตยชื่นใจ คลายเครียดไดดี [1-7] ในหลายกรณีไดมีการแปรรูปใบเตยโดยใชวิธีการอบแหง เชน การนําใบเตยไปทํา ชาใบเตย เพื่อชวย
เพิ่มมูลคาของสินคา ในการแปรรูปใบเตยหอมมักนิยมใชการตากแดดตามธรรมชาติซึ่งตองใชเวลานาน และอาจมีการรบกวนจากสัตวหรือแมลงได
เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยจึงนับเปนอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถนํามาใชในกระบวนการอบแหงสมุนไพรสงออก ทั้งนี้เนื่องจากการอบแหงดวย
เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยเปนกระบวนการที่สะอาดไดรับการยอมรับในระดับสากล [8-12] ดังนั้นในงานวิจัยนี้จะทําการอบแหงใบเตยหอมดวย
เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบผสมเปรียบเทียบกับ การตากแดดธรรมชาติ
2. วิธีการดําเนินการวิจัย
2.1. การออกแบบเครื่องอบแหงพลังงานรังสีอาทิตย
เริ่มจากการคํานวณหาปริมาณความรอนที่ตองการจากปริมาณน้ําที่จะตองระเหย โดยเริ่มตนจากการคํานวณปริมาณน้ําที่ตองระเหยจาก
ผลิตภัณฑโดยอาศัยสมการ [13]
(1)
mw = (Mi - Mf)/(100 - Mf) x mi
เมื่อ mW คือมวลของน้ําที่ตองการระเหย (kg), mi คือ มวลของผลิตผลสดที่ตองการอบ (kg), Mi คือ ความชื้นของผลิตผลสด (%, wb) และ Mf คือ
ความชื้นของผลิตผลแหงที่ตองการ (%, wb) จากนั้นจะคํานวณปริมาณความรอนที่จําเปนตองใชจากสมการ [13]
(2)
Qdrying = mwL.
เมื่อ Qdrying คือ ปริมาณความรอนที่จําเปนตองใช (MJ), mW คือ มวลของน้ําที่ตองการระเหย (kg), L คือ ความรอนที่ตองใชในการระเหยน้ํา 1
กิโลกรัม (MJ/kg) ในขั้นตอนสุดทายจะคํานวณพื้นที่รับรังสีดวงอาทิตยของเครื่องอบแหง ในที่นี้จะรวมหมายถึงพื้นที่ของสวนที่ตากผลิตภัณฑและสวน
แผงรับรังสีดวงอาทิตย ทั้งนี้เพราะเครื่องอบแหงแบบผสมรับรังสีดวงอาทิตยทั้งสองสวน โดยในการคํานวณจะอาศัยสมการ [13]
(3)
A = Qdrying /( η x HT x ND)
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เมื่อ Atotal คือ พื้นที่รับรังสีดวงอาทิตย (m2), HT คือ ความเขมรังสีรวมของดวงอาทิตยบนพื้นราบ (MJ/m2-day), ND คือ จํานวนวันที่ตองการใชในการ
อบแหงแตละครั้ง (day) และ  คือ ประสิทธิภาพของเครื่องอบแหงในฐานะที่เปนแผงรับรังสี [13]
จากนั้นทําการสรางเครื่องอบแหงซึ่งประกอบดวย สวนรับรังสีดวงอาทิตย และสวนอบแหงผลิตภัณฑ ในสวนของแผงรับรังสีดวงอาทิตยจะมี
สองชั้น เพื่อลดการสูญเสียความรอนทางดานลางของเครื่องอบแหง สวนบรรจุผลิตภัณฑจะมีลักษณะเปนแนวตั้ง เพื่อลดการใชพื้นที่ทางแนวนอน
โดยทั้งสองสวนมีโครงสรางวางเรียงตอกันโดยตรงโดยไมตองมีทออากาศตอเชื่อม ทั้งนี้เพื่อใหสะดวกตอการสรางและเปนการลดคาใชจายในสวนของ
ทออากาศ อีกทั้งยังลดการสูญเสียความรอนและการสูญเสียความดัน (Pressure drop) ในทออากาศ ลักษณะขององคประกอบดังกลาวแสดงไวในรูป
ที่ 1
Air outlet

Drying cabinet
Loading doors
Insulated

Trays for products
Polycarbonate
sheet
Insulated bottom
Double solar collectors
Air inlet

รูปที่ 1: แสดงลักษณะโครงสรางของเครื่องอบแหง
2.2. การทดสอบสมรรถนะเครื่องอบแหง
ในการศึกษาสมรรถนะของเครื่องอบแหงจําเปนตองทราบขอมูล ไดแก อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธในอากาศทั้งภายในและภายนอกเครื่อง
อบแหง โดยใชเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นอากาศ ยี่หอ TECPAL รุน DTM550 สําหรับขอมูลความเขมรังสีดวงอาทิตยใชเครื่องไพราโนมิเตอร
(pyranometer) ยี่หอ KIPP & ZONEN รุน CM 11 และการเปลี่ยนแปลงความชื้นของผลิตภัณฑ ซึ่งผูวิจัยจึงไดติดตั้งเครื่องมือวัดตามจุดตางๆ ดัง
แผนภูมิในรูปที่ 2 จากรูปที่ 2 เปนมุมมองจากทางดานขางของเครื่องอบ (T1-T4 เปนจุดที่วัดอุณหภูมิภายในเครื่องอบ, TA เปนจุดที่วัดอุณหภูมิอากาศ
แวดลอม และ ID เปนจุดที่วัดความเขมรังสีดวงอาทิตย, H1 – H4 เปนจุดที่วัดความชื้นสัมพัทธของอากาศภายในเครื่องอบ, Ha เปนจุดที่วัดความชื้น
สัมพัทธอากาศแวดลอม, Ex1-Ex4 เปนจุดที่วางตัวอยางผลิตภัณฑภายในเครื่องอบ, Exout เปนจุดที่วางตัวอยางผลิตภัณฑภายนอก

T4, H4, Ex4
T3, H3, Ex3

T2, H2, Ex2
T1, H1, Ex1
TA, HA, ID, Exout

รูปที่ 2: แสดงตําแหนงของจุดที่ทําการวัดขอมูลภายในเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบผสม
2.3. ขั้นตอนการทดลอง
การทดสอบสมรรถนะของเครื่องอบแหง จะทดสอบโดยการอบใบเตยหอม 50 กิโลกรัม โดยจะเริ่มทําการทดลองเวลา 8:00 น. และหยุดทํา
การทดลองเมื่อตัวอยางแหง โดยทําการวัดอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธในอากาศ รวมถึงน้ําหนักของตัวอยางทั้งภายในเครื่องและนอกเครื่องอบทุก 1
ชั่วโมง สวนคาความเขมรังสีดวงอาทิตยจะบันทึกคาทุก 1 วินาที แลวนํามาเฉลี่ยทุกๆ 1 ชั่วโมง เพื่อนําคาเฉลี่ยไปวิเคราะห
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รูปที่ 3: แสดงการแปรคาของความเขมรังสีดวงอาทิตย
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รูปที่ 4: แสดงการแปรคาของอุณหภูมิอากาศแวดลอม (TA) กับอุณหภูมิอากาศบริเวณชั้นวางผลิตภัณฑ (T1-T4)
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3. ผลการทดลอง
ทําการทดลองในวันที่ 11 มีนาคม 2557 ชวงเวลาตั้งแต 8.00 – 12.00 น. สภาพทองฟามีเมฆมาก ซึ่งสังเกตไดจากกราฟความเขมรังสีดวง
อาทิตย (รูปที่ 3) จากรูปพบวาอุณหภูมิของอากาศที่ไดจากแผงรับรังสีดวงอาทิตยแตละสวนของเครื่องอบแหงมีคาสูงกวาอุณหภูมิของอากาศแวดลอม
ประมาณ 20 - 40 C ดังแสดงในกราฟรูปที่ 4 โดยจะแปรคาตามการเปลี่ยนแปลงของความเขมรังสีดวงอาทิตยในแตละชวงเวลา ดานความชื้น
สัมพัทธของอากาศ จะพบวาความชื้นสัมพัทธในชวงเชาอากาศจะมีความชื้นสูงและลดลงในชวงเวลาตอมา เนื่องจากภายในเครื่องอบมีอุณหภูมิสูง ซึ่งมี
ความชื้นสัมพัทธอากาศต่ํากวาอากาศแวดลอม ดังแสดงในกราฟรูปที่ 5 เมื่อพิจารณาความชื้นของผลิตภัณฑพบวาความชื้นลดลงคอนขางเร็วใน
ชวงแรกของการอบ และจะเริ่มคงที่ในเวลาตอมา โดยการลดลงของความชื้นผลิตภัณฑในเครื่องอบจะลดลงเร็วกวาความชื้นผลิตภัณฑที่ตากแดดตาม
ธรรมชาติ โดยความชื้นของตัวอยางในเครื่องอบแหงจะลดลงจาก 80% จนเหลือประมาณ 0% แสดงดังรูปที่ 6 เมื่ออบแหงแลวใบเตยหอมทั้งหมดจาก
น้ําหนักสด 50 กิโลกรัม ลดลงเหลือประมาณ 10 กิโลกรัม
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รูปที่ 5: แสดงการแปรคาความชื้นสัมพัทธของอากาศแวดลอม (Ha) กับอากาศที่ไหลภายในเครื่องอบแหงแตละชั้น (H1-H4)
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รูปที่ 6: แสดงการแปรคาความชื้นกับเวลาของใบเตยหอมภายในเครื่องอบแหง และที่ตากแดดภายนอก
4. การคํานวณคาประสิทธิภาพโรงอบแหง
4.1. คาประสิทธิภาพในการอบของสวนอบแหง
คาประสิทธิภาพในการอบของสวนอบแหงหาไดจากสมการ

η

Output Energy
Input Energy

(1)

ซึ่ง Output Energy เปนความรอนที่ใชในการระเหยน้ํา
Input Energy เปนพลังงานแสงอาทิตยที่ตกกระทบแผงรับรังสี
Output Energy = mwLp

(2)

เมื่อ mw คือ ปริมาณน้ําทีต่ องการระเหย (kg)
Lp คือ ความรอนแฝงของการกลายเปนไอของน้ําในผลิตภัณฑ (J/kg)
Input Energy = IA

(3)

เมื่อ I คือ ความเขมแสงอาทิตยที่ตกกระทบบนแผงรับรังสี (W/m2)
AN คือ ขนาดพื้นที่แผงรับรังสีดวงอาทิตย (m2)
จากการคํานวณพบวาคาประสิทธิภาพในการอบแหงใบเตยหอมของสวนอบแหงมีคาอยูที่ 45.47%
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6. สรุปผลการทดลอง
เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบผสมทํางานไดดีแมวาในบางชวงทองฟาจะมีเมฆมากก็ตาม โดยอุณหภูมิของอากาศที่ไดจากแผงรับรังสี
ดวงอาทิตยแปรคาในชวง 40 - 70 C ในชวงเวลาสวนใหญของการอบแหง ผลิตภัณฑที่อบแหงเร็ว กวาการตากแดดตามธรรมชาติ ความชื้นของ
ตัวอยางในเครื่องอบแหงจะลดลงจาก 80% จนเหลือประมาณ 0% ในเวลา 4 ชั่วโมง โดยคาประสิทธิภาพในการอบแหงใบเตยหอมของสวนอบแหงมี
คาอยูที่ 45.47% ทั้งนี้สามารถคืนตนทุนการผลิตไดดวยการอบเพียง 58 ครั้งเทานั้น
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5. การคํานวณคาความคุมทุน
คํานวณคาความคุมทุนในการสรางเครื่องอบแหงเพื่อนํามาใชในอุตสาหกรรม โดยกําหนดใหคาเครื่องอบแหงแบบอุโมงคลมทรงพาราโบลามี
ราคาโดยประมาณ 100,000 บาท และกําหนดใหใบเตยหอมสดมีราคาประมาณกิโลกรัมละ 20 บาท เครื่องอบแหงสามารถอบใบเตยหอมไดครั้งละ 50
กิโลกรัม คิดเปนเงิน 1,000 บาท เมื่ออบเสร็จจะไดใบเตยหอมแหงเหลืออยูประมาณ 10 กิโลกรัม สามารถขายไดกิโลกรัมละ 500 บาท คิดเปนเงิน
5,000 บาท ทุกครั้งที่อบจะคิดคาเสื่อมสภาพของเครื่องอบแหง รวมถึงคาจางในการเตรียมวัตถุดิบเปนเงิน 500 บาท ตอรอบการอบ ดังนั้นในการอบ
แตละครั้งจะไดกําไรประมาณ 3,500 บาท ฉะนั้นถาสามารถอบใบเตยหอมไดประมาณ 58 รอบ (กรณีอบตอเนื่องกัน) จะสามารถคืนตนทุนการผลิตได
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บทคัดยอ
ปมลมไฟฟากระแสตรงแบบใชแหลงจาย 2 ระบบ วิธีการดําเนินงานโดยจัดสรางชุดชารจแบตเตอรี่ จํานวน 2 ระบบโดยระบบที่ 1 ไดจากโซ
ลาเซลล ขนาด 85 W จํานวน 2 แผงนํามาตออนุกรมกันเพื่อใหไดแรงดันไฟฟา 24VDC ผานเครื่องควบคุมการประจุ (charger) ขนาด 10 A ผาน
วงจรปองกันกระแสไหลยอนกลับแลวนําชารจแบตเตอรี่ ระบบที่ 2 ไดนําพลังงานไฟฟามาจากไฟฟา 220VAC ผานวงจรควบคุมการประจุขนาด
24VDC ,15A ผานวงจรปองกันกระแสไหลยอนกลับแลวนําชารจแบตเตอรี่ ผลการทดลองนําระบบชารจ 2 ระบบมาจายพลังงานไฟฟาในการชารจ
แบตเตอรี่รวมกัน การชารจแบตเตอรี่ใชเวลา 9 ชั่วโมงสําหรับขอมูลเปรียบเทียบการปมลมของมอเตอร DC และ AC ใชเวลาในการปม มอเตอร DC
ใชเวลา 18 นาที สวนมอเตอร AC ใชเวลา 2.4 นาที
Abstract
The direct current in air compressor by using power supply two systems can be constructed the battery charger by
using two power supply systems. The first system is from 24 VDC by two panels’ solar cells 85w, which are used via the 10A
charger and diode circuit to charge the battery. Another system, the electrical power is from 24 VDC by using the electric
current rectifiers, which are from 220 VAC, 15A via the diode circuit to charge the battery. From the results, the joint of power
supply two systems can turn on the power for charging the battery for 9 hours. Furthermore, the direct current in air
compressor, DC and AC are compared with motor pump’s time. The results show that DC motor pump spends 18 minutes,
whereas, AC motor pump spends only 2.4 minutes.
Keywords: Power supply two system, Direct Current in Air Compressor
1. บทนํา
เนื่องจากปจจุบันการใชพลัง งานไฟฟามีปริมาณการใชเพิ่มมากขึ้นและสงผลกระทบตอคาใชจายในเรื่องของพลัง งานไฟฟาอันเปนสิ่ง ที่
หลีกเลี่ยงไมไดเพราะเปนปจจัยตอการดําเนินชีวิตประจําวันในแตละวันและปมลมที่ผลิตลมเพื่อใชงานก็เหมือนกันมีความตองการสําหรับเติมลมใหกับ
ยานพาหนะที่สัญจรไปมาแตในการผลิตก็ตองใชพลังงานไฟฟาในการปมลมถามีการใชงานมากๆก็ตองทําการปมบอยครั้งเพิ่มมากขึ้น
ดังนั้นทางผูวิจัยจึงไดมีแนวคิดที่จะชวยประหยัดพลังงานไฟฟาสําหรับที่นํามาปมลม โดยใชไฟฟากระแสตรง(DC) ที่มาจากการเรียงกระแสทํา
เปนชุดควบคุมการชารจจากพลังงานไฟฟา 220VAC รวมกับพลังงานที่มาจากพลังงานแสงอาทิตยหรือโซลาเซลล เพื่อตอบสนองตอความตองการของ
ผูใชงานโดยการเพิ่มจุดบริการในการเติมลมโดยปมลมที่ไดจัดทําขึ้นนั้นเปนปมลมแบบพลังงานรวมซึ่งเปนปมลมกระแสตรง (DC) ที่ใชพลังงานไฟฟา
220VAC ผานชุดเรียงกระแสทําเปนชุดควบคุมการชารจ รวมกับพลังงานที่มาจากโซลาเซลลเพราะวาการใชพลังงานไฟฟาจากแผงโซลาเซลลตองใช
เวลาในการชารจประจุนานพอสมควรและยังขึ้นอยูกับปริมาณของแสงแดดดวยนอกจากนั้นตองนําไปใชขับมอเตอรซึ่งใชกําลังไฟฟาในการขับมาก อีก
ทั้งในเวลากลางคืนยังใชพลังงานจากแผงโซลาเซลลไมไดดังนั้นทางผูวิจัยจึงไดทําปมลมกระแสตรง(DC)ที่ใชพลังงานซึ่งจะเปนการแกไขปญหาดังกลาว
และยังเปนการประหยัดพลังงานไฟฟา ซึ่งปมลมที่ไดจัดทํามีหลักการทํางานโดยการใชหมอแปลงในการลดแรงดันและกระแสใหได 24VDC,15A ผาน
วงจรเรีย งกระแสไฟฟาเพื่อทําใหเปนไฟฟากระแสตรงจากนั้นก็ใชไดโอดปองกันกระแสไหลยอนกลับ และซิง กกับไฟฟาที่ไดจ ากแผงโซลาเซลล
85W,24VDC ผานชุดควบคุมการชารจ 10A แลวตอเขากับแบตเตอรี่ เพื่อใชขับมอเตอรกระแสตรง 24VDC,250W
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ไดศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อนํามาใชสําหรับการจัดทําปมลมที่ใชพลังงานรวมแบบ 2 ระบบดังนี้
2.1 ปมลมแบบลูกสูบ (PISTON COMPRESSOR) เปนเครื่องอัดลมหรือปมลมเนื่องจากมีความสามารถอัดลม และสรางความดันหรือแรงดัน
ไดตั้งแต 1บาร (Bar) ไลระดับไปจนถึงเปนพันบาร (Bar) ทําใหปมลมแบบลูกสูบทําไดตั้งแตความดันต่ํา ความดันปานกลาง จนไปถึงความดันสูง แบบที่
ใชสายพาน จะใหเสียงเงียบกวาแบบโรตารี่ ที่มีมอเตอรในตัว [4]
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2.3 เครื่องควบคุมการประจุ (Charge Controller) ทําหนาที่ประจุกระแสไฟฟาที่ผลิตไดจากแผงเซลลแสงอาทิตยเขาสูแบตเตอรี่ และ
ควบคุมการประจุกระแสไฟฟาใหมีปริมาณเหมาะสมกับแบตเตอรี่ เพื่อยืดอายุการใชงานของแบตเตอรี่รวมถึงการจายกระแสไฟฟาออกจากแบตเตอรี่
ดวยการทํางานของเครื่องควบคุมการประจุ คือ เมื่อประจุกระแสไฟฟาเขาสูแบตเตอรี่จนเต็มแลว จะหยุดหรือลดการประจุกระแสไฟฟา [3]
2.4 วงจรเรียงกระแสเต็มคลื่นแบบบริดจ (Bridge Rectifier) วงจรเรียงกระแสเต็มคลื่นแบบบริดจมีลักษณะเหมือนวงจรเรียงกระแสแบบ
เต็มคลื่นเพราะแรงดันเอาทพุทที่ไดเปนแบบเต็มคลื่น ขอแตกตางระหวางการเรียงกระแสเต็มคลื่นแบบบริดจและแบบเต็มคลื่นธรรมดา ตางกันตรงการ
ตอวงจรไดโอดแบบเต็มคลื่นจะใชไดโอด 2 ตัว แบบบริดจจะใชไดโอด 4 ตัว และหมอแปลงไฟฟาที่ใชก็แตกตางกัน แบบเต็มคลื่นธรรมดาใชหมอแปลง
มีแท็ปกลาง (Center Trap, CT) มี 3 ขั้ว แบบบริดจใชหมอแปลง 2 ขั้วหรือ 3 ขั้วก็ได แสดงดังรูปที่ 1 [1]

รูปที่ 1 วงจรเรียงกระแสเต็มคลื่นแบบบริดจ
3. วิธีการดําเนินการ
ทําการศึกษาคนควาวิธีการทําเครื่องปมลมไฟฟากระแสตรง 2 ระบบ โดย แบงกันเปน 3 สวน คือ วงจรชุดปมลม ชุดชารจแบตเตอรี่จาก
ไฟฟากระแสสลับ และการตอซิงกไฟฟากระแสตรงจาก 2 ระบบใหทํางานรวมกันสวนของโครงสรางของระบบมอเตอรกระแสตรงและหัวปมลมแบบ
ลูกสูบสําหรับเครื่องปมลมไฟฟากระแสตรง 2 ระบบ ไดศึกษาจากอินเตอรเน็ตและเอกสารที่เกี่ยวของ

รูปที่ 2 แสดง Block Diagram วงจรปมลม
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2.2 เซลลแสงอาทิตย (Solar Cell) เซลลแสงอาทิตย (Solar Cell) ไดคํานวณและเลือกขนาดพรอมจํานวนแผงเพื่อนําไปตอใชงานไดอยาง
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จากรูปที่ 2 เปนการแสดง Block Diagram วงจรปมลม เมื่อโซลาเซลลรับแสงอาทิตยจะปลอยแรงดันออกมาเขาเครื่องควบคุมการประจุ จะ
ทําการชารจลงแบตเตอรี่และชุดชารจแบตเตอรี่จากไฟฟากระแสสลับเมื่อไฟฟากระแสสลับ 220VAC ผานหมอแปลงลดแรงดันจาก 220VAC เปน
24VDC,15A ผานวงจรเรียงกระแสจากไฟฟากระแสสลับเปนไฟฟากระแสตรงตอ เขากับแบตเตอรี่มอเตอรจะใชพลังงานจากแบตเตอรี่เพื่อไปหมุน
มอเตอรปมลมแบบลูกสูบเพื่ออัดลมเขาถังพักลมและเมื่อลมถูกอัดเขาถังพักลมจนถึงตําแหนงที่กําหนดไวตัวตัดวงจรมอเตอรจะตัดวงจรการทํางานของ
มอเตอรทันที
3.1 ออกแบบโครงสรางของปมลมไฟฟากระแสตรง 2 ระบบ ดังนี้

รูปที่ 3 โครงสรางชุดแผงโซลาเซลลและที่วางถังพักลม

รูปที่ 4 ตําแหนงของตูชุดชารจและเครื่องวัดไฟฟา
3.2 ออกแบบวงจรการทํางานของปมลม

รูปที่ 5 วงจรการทํางานของปมลม
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ขนาดของแผง 

เวลาใชงานประมาณ

.

เลือกใชขนาดของแผงโซลาเซลลที่ 85W
คํานวณหาจํานวนแผงโซลาเซลล
จํานวนแผงโซลาเซลล =

กําลัง

รวมของโซลาเซลลที่ตองใช
กําลังไฟฟาของโซลาเซลล

=

250 W

แผง

 1.47

170 W

แผง

= ประมาณ 2 แผง
2) ชุดควบคุมการชารจ 12/24VDC, 10A หนาที่ประจุกระแสไฟฟาที่ผลิตไดจากแผงเซลลแสงอาทิตยเขาสูแบตเตอรี่ และควบคุมการประจุ
คํานวณหาขนาดของชุดควบคุมการชารจ
ขนาดของชุดควบคุมการชารจ =
=

แผงขนาด

× แผง

แรงดันของแผงโซลาเซลล

170 W
24 V

= 7.083 A
ใชชุดควบคุมการชารจที่มีมากกวากระแสที่มาจากโซลาเซลล คือ 10A
3) แบตเตอรี่ 12VDC, 90Ah นํามาตออนุกรม ทําหนาที่เปนตัวเก็บพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดจากแผงเซลลแสงอาทิตย
คํานวณหาคาความจุของแบตเตอรี่และระยะการใชงานของโหลด
ขนาดของความจุแบตเตอรี่ =

กําลังโหลด( )×ระยะเวลาที่ตองการใชงาน(

.)

แรงดันแบตเตอรี่×ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่(ธรรมดา)
×( . นาที× ชั่วโมง)

=

=

× .

250W  2.904 hr .
24V  0.60

= 50.42 Ah.
*หมายเหตุ* กรณีไมใช Inverter จึงไมคิดประสิทธิภาพ Inverter และเลือกใชแบตเตอรี่ที่ 90 Ah. เนื่องจากโหลดกินกระแสสูงขณะ Start
คํานวณเวลาการใชงานของแบตเตอรี่ที่ 90 Ah.
ระยะเวลา(hr.) =

90 Ah  24V  0.60
250W

=

1, 296
250W

=

5.184 hr .

เวลาใชงานของแบตเตอรี่กรณีชารจประจุเต็ม คือ ประมาณ 5 ชั่วโมง
4) โวลตมิเตอรกระแสตรง 50V ทําหนาที่วัดแรงดันของแบตเตอรี่
5) ตัวตัดลม PUMA ทําหนาที่เปนตัวตัดวงจรการทํางานของมอเตอรเมื่อมอเตอรเปนตัวขับใหคอมเพรสเซอรทํางานเพื่ออัดลมเขาถังพักลม
เมื่อลมถูกอัดจนถึงพิกัดตัวตัดลม PUMA จะเปนตัวตัดการทํางานของมอเตอร
6) แอมมิเตอรกระแสตรง 40A ทําหนาที่วัดกระแสไฟฟาที่จายใหกับมอเตอร
7) มอเตอรกระแสตรง ขนาด 250 วัตต ความเร็วรอบ 2,150 รอบ/นาที ทําหนาที่หมุนหัวปมลมเพื่ออัดลมเขาถังพักลม ซึ่งตอเขากับตัวตัดลม
PUMA
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1) แผงโซลาเซลลมีขนาด 85W แรงดัน 12VDC จํานวน 2 แผง ทําหนาที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยใหเปนพลังงานไฟฟา ซึ่งเปนไฟฟา
กระแสตรงและมีหนวยเปนวัตต (Watt) โดยการตอกันแบบอนุกรมทําแรงดันไฟฟาใหเปน 24VDC, 170W และสงพลังงานไฟฟาไปยังชุดควบคุมการ
ชารจ
คํานวณหาขนาดของแผงโซลาเซลล

ไฟฟ้าชุมชน
รูปที่ 6 ชุดควบคุมการชารจพลังงานแสงอาทิตย

รูปที่ 7 แสดงชุดปมลมไฟฟากระแสตรง 2 ระบบ

รูปที่ 8 ปมลมที่เสร็จสมบูรณ
4. ผลการทดลอง
4.1 การทดสอบมอเตอรการทดสอบมอเตอรเปนการทดสอบมอเตอรขณะมอเตอรทํางานมีโหลดโดยการจายไฟฟากระแสตรงจากแบตเตอรี่
เขาชุดควบคุมตัวตัดลมมอเตอรใหกับมอเตอรแลวทําการวัดคากระแสที่จะจายใหกับมอเตอร ในขณะที่มอเตอรเริ่มปมลมอัดลมไดจนถึง 7 บาร จึงทํา
การตัดการทํางานของมอเตอรดังตารางดังตอไปนี้
ตารางที่ 1 ตารางการเปรียบเทียบการทํางานในการปมลม
ความดันลม kPa (Bar)
เวลา (Min)
แรงดัน (V)
กระแส (A)
0
00:01
24
15
1
00:11
24
17
2
00:36
22
18
3
01:14
21.5
19.4
4
01:59
21.5
19.6
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รูปที่ 9 การทดสอบการชารจแบตเตอรี่จากแหลงจายไฟฟาโซลาเซลล
30
25
20
15
10
5
0

เวลา (นาที)
แรงดัน (V)

1

2

3

4

รูปที่ 10 การใชงานแบตเตอรี่ เมื่อมอเตอรทํางาน
*หมายเหตุ* ในการทํางานของมอเตอรไฟฟากระแสตรง 250W มีขอจํากัดไววาในการทํางานตอเนื่องไมเกิน 15 นาที (ปมไดตอเนื่องไมเกิน
2 ครั้ง) เพราจะทําใหมอเตอรรอน
30
25
20
15
10
5
0

เวลา (

)

แรงดัน (V)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

รูปที่ 11 การทดสอบการชารจแบตเตอรี่จากแหลงจายไฟฟา 220VAC
จากรูปที่ 11 การชารจแบตเตอรี่ 1 ครั้งใชเวลาการชารจใหเต็ม 10 ชั่วโมง
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5
03:45
21.2
20.16
6
05:34
21
21.10
7
07:27
20
22.15
การทดสอบเครื่องปมลม ตามตารางที่ 1 เปนการทดสอบการปมลมเทียบกับเวลา เมื่อมอเตอรทํางานขณะสตารทมอเตอรจะดึงกระแสสูงมาก
และแรงดันก็คงที่ เมื่อเครื่องปมลมอัดลมเขาถังในระหวาง 1 บาร ถึง 4 บาร ลมจะอัดเขาถึงไดเร็วมาก แตเมื่อลมถูกอัดเกิน 4 บาร ขึ้นไปก็จะอัดลมได
ชาลงเพราะมีแรงดันลมในถังเพิ่มมากขึ้นจึงทําใหแรงดันลมระหวาง 4 บาร ถึง 7 บาร จึงอัดลมไดชาลง และเมื่อแรงดันลมถึง 7 บาร ตัวตัดลมก็จะทํา
การตัดลมทําใหมอเตอรหยุดการทํางาน
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0
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รูปที่ 12 การชารจแบตเตอรี่รวมกันของระบบโซลาเซลล และ220VAC
จากรูปที่ 12 การชารจแบตเตอรี่ 1 ครั้งใชเวลา 9 ชั่วโมงในการชารจใหเต็ม
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบการปมลมของมอเตอร DC และมอเตอร AC
ขอเปรียบเทียบ
ปมลมมอเตอร DC
แรงดันลม kPa(Bar)
7 บาร
แรงดัน (V)
24 V
กระแส (A)
10 A
เวลาในการปม
18 นาที

ปมลมมอเตอร AC
7 บาร
220 V
3.8 A
2.40 นาที

จากผลการทดลองการเปรียบเทียบปมลมมอเตอร DC และปมลมมอเตอร AC จะเห็นไดวามอเตอร AC ใชเวลาในการปมลมนอยกวา
มอเตอร DC ถึง 6 เทาในการปมลมของมอเตอร AC
5. สรุปผลการทดลอง
จากการสรางปมลมกระแสตรง(DC)ที่ใชพลังงานไฟฟา 220VAC ผานชุดชารจแบบเรียงกระแสไฟฟารวมกับพลังงานแสงอาทิตยในการทดสอบ
ปมลมกระแสตรง(DC)ที่ใชพลังงานไฟฟา 220VAC รวมกับพลังงานที่มาจากพลังงานแสงอาทิตย แสดงใหเห็นวาในการทดสอบการทํางานจะสามารถ
ผลิตไฟฟาไดมากถึง 35VDC โดยสามารถชารจแบตเตอรี่ ขนาดแรงดัน 24VDC ในเวลา 9 ชั่วโมง ใชเวลานอยกวาแบบชารจดวยไฟฟา AC 1 ชั่วโมง
และชารจดวยไฟฟาที่มาจากพลังงานแสงอาทิตย 3 ชั่วโมงที่ความจุแบตเตอรี่เต็มพอดี และมอเตอรทํางานในการขับหัวปมลมอัดลมเขาสูถังพักลมได
แรงดันลมสูงสุด 7 บาร ใชเวลาที่ 18 นาทีในระยะแรกที่ไมมีลมในถังพักเลย
เอกสารอางอิง
[1] นภัทร วัจนเทพินทร (2538). อุปกรณอิเล็กทรอนิกส. กรุงเทพฯ :สกายบุกส
[2] สมบูรณ มาลานนท. (ม.ป.ป.). แหลงจายไฟฟาแบบสวิตชิ่ง. กรุงเทพฯ: เซ็นเตอร.
[3]http://www.leonics.co.th/html/th/aboutpower/solar_knowledge.php (วันที่คนขอมูล 20 กรกฎาคม 2556)
[4] http://www.108hardware.com/articles/มารูจักประเภทปมลม.html (วันที่คนขอมูล 20 กรกฎาคม 2556)
[5] http://solar-system.champbizshop.com/charger.htm (วันที่คนขอมูล 19 สิงหาคม 2556)
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บทคัดยอ
บทความนี้นําเสนอแบบจําลองความเขมแสงที่ผูวิจัยสรางขึ้น วัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบของคาความเขมแสงกับแหลงผลิตไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตยหรือเซลลแสงอาทิตยนํามาทดสอบการรับคาความเขมแสงของแผงเซลลแสงอาทิตยที่ทําจากซิลิกอนชนิดผลึกเดี่ยวเปรียบเทียบกัน
ระหวางแหลงกําเนิดแสงจากแบบจําลองความเขมแสงที่มีชุดควบคุมความเขมของแสง โดยมีแหลงกําเนิดแสงเปนหลอดทังสเตนฮาโลเจนและจาก
แสงอาทิตยธรรมชาติในระดับความเขมของแสง 100 ถึง 1000วัตตตอตารางเมตรเพื่อศึกษาดูผลกระทบของแรงดันไฟฟาที่ออกจากแผงเซลล
แสงอาทิตยที่แรงดันไฟฟาในสภาวะปกติและแรงดันไฟฟาในสภาวะการชารจแรงดันไฟฟาที่มีโหลดไมเกิน 100 วัตต จากการทดสอบแสดงใหเห็นวา
แบบจําลองความเขมแสงมีคาความผิดพลาดเฉลี่ยเทากับรอยละ 6.12 โดยมีคาผิดพลาดสูงสุดรอยละ 10.44 เมื่อนําชุดกําเนิดแสงอาทิตยเทียมไปใชกับ
แผงเซลลแ สงอาทิตย พบวา สามารถควบคุมคาความเขมของแสงใหใกลเคีย งกับแสงอาทิตยธรรมชาติตามความเขมแสงที่กําหนดไวได รวมถึง
แรงดันไฟฟาที่ออกจากแผงเซลลแสงอาทิตยทั้งสองสภาวะมีคาแรงดันไฟฟาใกลเคียงกันกับแสงอาทิตยธรรมชาติ และความเขมของแสงตั้งแต300 วัตต
ตอตารางเมตรขึ้นไปสามารถใชไดกับโหลดคงที1่ 00 วัตต ไดอยางตอเนื่องมีประสิทธิภาพ และมีความมั่นคงในการใชไฟฟา
คําสําคัญ: แบบจําลองความเขมรังสีแสงอาทิตย; เซลลแสงอาทิตยชนิดผลึกเดี่ยว; สภาวะการชารจแรงดันไฟฟา
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
เนื่องจากในปจจุบันประเทศไทยไดมีการใชพลัง งานไฟฟามากขึ้นเรื่อยๆจึงทําใหพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดจากโรงไฟฟาในประเทศไทยไม
เพียงพอตอการใชงานในปจจุบัน วัตถุดิบที่ใชในการผลิตไฟฟานั้นก็ลดลงเรื่อยๆ เชนถานหิน กาซธรรมชาติ ดังนั้นจึงไดมีการรณรงคใหมีการใชพลังงาน
ทดแทนในการชวยผลิตพลังงานไฟฟาตอบสนองความตองการใชไฟฟา ในปจจุบันพลังงานทดแทนที่นํามาชวยผลิตกระแสไฟฟาที่เห็นไดชัดที่สุดคื อ
พลังงานจากลมและพลังงานแสงอาทิตย โดยในที่นี้จะกลาวถึงอุปกรณที่ใชแสงอาทิตยในการผลิตกระแสไฟฟาซึ่งมีชื่อเรียกวา โซลาเซลลหรือเซลล
แสงอาทิตย อุปกรณชนิดนี้จะทําหนาที่ในการเปลี่ยนพลังงานจากแสงอาทิตยใหกลายเปนพลังงานไฟฟาและในปจจุบันก็มีการนําเอาโซลาเซลล มาใช
ประโยชนในการชวยผลิตกระแสไฟฟากันอยางแพรหลาย
โซลาเซลลหรือเซลลแสงอาทิตยนั้น เปนสิ่งประดิษฐที่สรางขึ้นจากสารกึ่งตัวนําชนิดหนึ่ง โดยสารกึ่งตัวนํา ทําหนาที่เปลี่ยนพลังงานจาก
พลัง งานแสงอาทิตย สามารถผลิตพลัง งานไฟฟาจากแสงอาทิตยหรือแสงสวางไดโ ดยตรง เซลลแ สงอาทิ ตยสรางจากสารกึ่ง ตัวนํา เชน ซิลิคอน
(Silicon), แกลเลี่ ย ม อาเซไนด (Gallium Arrsenide)เป นตน โดยเมื่อมีแ สงมาตกกระทบที่แ ผงโซลาเซลลนั้ นจะเกิดกระบวนการที่เรีย กว า
“กระบวนการโฟโตโวตาอิก” เปนกระบวนการที่ทําใหเกิดพลังงานไฟฟา ซึ่งสิ่งที่เปนปจจัยที่ทําใหเกิดกระบวนการผลิตไฟฟานี้ก็คือ ปริมาณแสง ความ
เขมของแสง ความสม่ําเสมอของแสง ใหมีคาที่เพียงพอ ซึ่งปจจัยขางตนนั้นมีผลตอระบบการผลิตไฟฟาของโซลาเซลล ซึ่งปญหาที่ทําใหมีผลตอการรับ
แสงของโซลาเซลลนั้นมีปจจัยตางๆดังนี้คือ อุณหภูมิ ความรอน สภาพอากาศทางธรรมชาติ ในชวงเวลาที่ทองฟามีเมฆปกคลุมมาก เวลากลางคืน หรือ
ฝนตก หรือในชวงฤดูหนาวนั้นมีปริมาณแสงที่นอยหรือแทบไมมีเลย ซึ่งปญหาขางตนนั้นเปนสิ่งที่ควบคุมไมได
จากเหตุผลดังกลาวโครงงานนี้จึงสรางขึ้นมาเพื่อใชเปนเครื่องมือในการทดลอง ศึกษาหาความรูและทําความเขาใจถึงหลักการทํางานของโซ
ลาเซลล และทางผูจัดทําไดมีแนวคิดที่จะใชแสงเทียมแทนแสงจากดวงอาทิตยจริง เพื่อศึกษาวิธีการรับคาแสงของโซลาเซลลและสามารถทําการทดลอง
อุปกรณชนิดนี้ไดในชวงที่ไมมีแสงจากดวงอาทิตย เพราะในบางครั้งตองรอเวลาในการวัดและทดสอบ เพื่อจะไดความเขมของแสงที่เหมาะสม ดั งนั้น
ผูจัดทําจึงไดออกแบบแบบจําลองความเขมแสงของแหลงผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยขึ้นมาเพื่อใชในการวัดและทดสอบโซลาเซลล ทั้งเวลากลางวัน
และกลางคืน
2. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
บทความของ เชี่ยวชาญ โตโคกสูง [1] ไดนําเสนอออกแบบและปรับปรุงระบบแสงอาทิตยเทียมเพื่อใชทดสอบแผงเซลลแสงอาทิตยและ
อุปกรณทางแสงในหองปฏิบัติการ ระบบแสงอาทิตยเทียมที่ออกแบบมีขนาด 13.5x13x30 เซนติเมตร ใชหลอดแอลอีดี สีขาวขนาด 10 มิลลิเมตร
จํานวน 81 หลอด เปนตัวกําเนิดแสงสําหรับทดสอบ ควบคุมการเคลื่อนที่ของแผงหลอดแอลอีดี ขณะทดสอบดวยโปรแกรม Lab VIEW ผลการ
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ทดสอบพบวาระบบแสงอาทิตยเทียมที่สรางขึ้น สามารถทดสอบ แผงเซลลแสงอาทิตยไดที่มีขนาดไมเกิน 12x12 เซนติเมตร มีความสวางสูงสุด 97.92
ลักซ
บทความของ นภัทร วัจนเทพินทร [2] ไดนําเสนอการพัฒนาชุดกําเนิดแสงอาทิตยเทียมสําหรับหองปฏิบัติการและนํามาทดสอบผลของการ
ผลิตไฟฟาไฟฟาของแผงเซลลแสงอาทิตย เปรียบเทียบกันระหวางแสงอาทิตยเทียม และจากแสงอาทิตยธรรมชาติ ใชหลอดทังสเตนฮาโลเจนเปน
แหลงกําเนิดแสง มีควบคุมความเขมของแสงอาทิตยเทียม ปรับความเขมของแสงได 10 ระดับ และมีรีโมทไรสายควบคุมการปดเปดแหลงกําเนิดแสง
ผลการวิจัยพบวา ชุดกําเนิดแสงอาทิตยเทียมใหคาความเขมของแสงอาทิตยตางจากแสงอาทิตยตางจากคาที่คาดหมายเล็กนอย มีคาพลาดเฉลี่ยรอยละ
7.28 เมื่อนําชุดกําเนิดแสงอาทิตยเทียมไปใชกับแผงเซลลแสงอาทิตย พบวา แผงเซลลแสงอาทิตยที่ใชแสงอาทิตยเทียม ที่มีความเขมของแสงเทากับ
แสงอาทิตยธรรมชาติ จะผลิตไฟฟาไดต่ํากวาแสงอาทิตยจากธรรมชาติ ที่คาเฉลี่ย 2.37 เทา
บทความของ Gibson [4] ไดนําเสนอการทดสอบการชารจแบตเตอรี่ดวยแผงเซลลแสงอาทิตยจากการใชงานดวยแผงเซลลแสงอาทิตยชนิด
ผลึกซิลิกอนและชนิดอะมอรฟสซิลิกอนถึงการใชสายชารจพลังงานไปสูแบตเตอรี่ โดยแบตเตอรี่ชนิดที่เปนเหล็กฟอสเฟตไดเก็บพลังงานในการชารจ
แบตเตอรี่ใหเต็มความจุโดยไดประสิทธิภาพสูงที่สุด ในขณะที่หลีกเลี่ยงอันตราย จากความรอน อันตรายที่เกี่ยวของจากการชารจเกินความจํากัดของ
การออกแบบการควบคุมระบบการชารจจากแสงอาทิตย
บทความของ Dongsen [5] ไดนําเสนอพลังงานไฟฟาที่ใชในระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยไปสูอุปกรณตัวหนึ่งเสมือนตัวควบคุมพลังงาน
ไฟฟา (qZSI) กับแบตเตอรี่ โดยแบตเตอรี่ตอตรงกับตัวเก็บประจุของระบบ (qZSI) เพื่อความมั่นคงของพลังงาน การจัดเรียงของระบบใหมโดยการ
ออกแบบและการดําเนินการหลักคือการวิเคราะห, การคางอยูของพลังงานในแบตเตอรี่, ระบบผลิตไฟฟาสามารถผลิตพลังงานไฟฟาตามความตองการ
อยางคงที่ใหโ หลดแมแตพลัง งานไฟฟาที่ออกจากแผงเซลลแ สงอาทิตย พลังงานไฟฟาที่วัดไดแสดงใหเห็นวาการควบคุมของระบบ ในขณะที่ต อง
คํานึงถึงความปลอดภัยของแบตเตอรี่ กับพลังงานไฟฟาที่วัดได ระบบสามารถกําหนดพลังงานไฟฟาที่ไหลไปยังแบตเตอรี่ใหปลอดภัยจากการชารจเกิน
จํากัด หรือ การขาดการชารจ การศึกษานี้สํารวจการควบคุมโดยรวมของระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยโดยวิธีของการควบคุมกําลังไฟฟาสูงสุดของ
แผงเซลลแสงอาทิตย และใชโปรแกรม MATLAB ในการนําเสนอ การวิจัยผลวา ระบบสามารถดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย จากการ
วัดคาพลังงาน
3.หลักการพื้นฐานการสองสวาง
การสองสวาง หมายถึง ปริมาณแสงที่กระทบลงบนวัตถุตอพื้นที่ มีหนวยเปน ลูเมนตอตารางเมตร หรือ ลักซความสวางที่ตกบนพื้นที่ผิวตอ
หนึ่งหนวยพื้นที่ ถาพิจารณาผิวที่อยูหางจากหลอดไฟที่มีกําลังสองสวาง 1 แคลเดลลา เปนระยะทาง 1 เมตร ความเขมแหงการสองสวางจะมีคา 1
ลักซโดยความเขมแหงการสองสวางจะแปรผกผันกับระยะทางกําลังสองดังสมการที่ 1
E = IR2 (1)
ให

E คือความสวาง (lux)
R คือระยะหางจากหลอดไฟถึงผิวที่พิจารณา(m)
I คือกําลังสองสวาง (แคนเดลลา,cd) โดยที่ I =
P แทนกําลังของ หลอดไฟ (Watt) และ 4πr2คือ พื้นที่ผิวที่แสงตกกระทบ(m2)

4. วัสดุ อุปกรณ
4.1. การออกแบบและสรางแบบจําลองความเขมรังสีแสงอาทิตย
ศึกษารายละเอียดขอมูลตางๆจากทฤษฎี และ โครงการวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวของเพื่อนํามาเปนแนวคิดในการออกแบบแบบจําลองความเขมแสง
เมื่อไดขอมูลที่เกี่ยวของแลวจึงนํามาทําการออกแบบและสรางแบบจําลอง โดยจะตองออกแบบวงจรควบคุมความเขมแสงของแบบจําลองความเขม
แสง โดยกําหนดการศึกษาเปนระดับ ระดับละ 100 w/m2 จนถึง 1000 w/m2และสามารถปรับความเขมแสงไดดวยวงจรแสงสวางดิมเมอร 1000 W
จัดหาอุปกรณตามที่ออกแบบเพื่อที่จะนํามาสรางวงจรควบคุมความเขมแสงและโครงสรางของแบบจําลองความเขมแสง ประกอบตัวกําเนิดแสง และ
ทําการทดลองเพื่อปรับระดับความเขมแสงใหได 10 ระดับตามที่กําหนด ภายใตเครื่องมือวัดความเขมแสงอาทิตยSolar Power Meter รุน ST-1307
คณะผูวิจัยเลือกใชหลอดทังสเตนฮาโลเจน 1500 W 220 V จํานวน 3 หลอด แผงเซลลแสงอาทิตยชนิดผลึกเดี่ยว 130 W 18 V(Monocrystalline
Photovoltaic) สวนโครงสรางทําดวยเหล็ก ใหมีความแข็งแรงรับน้ําหนักไดดี มีลอเลื่อนดานลางสะดวกในการเคลื่อนยายแบบจําลองความเขมรังสี
แสงอาทิตย ฐานแกนหลอดไฟสามารถเลื่อนเขาออกไดเพื่อในการทดลอง สามารถหาจุดกระจายแสงที่ดี เครื่องมือวัดใช Digital MultiMeter รุน
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รูปที่ 1: ชุดแสดงการทํางานของแสงอาทิตยเทียมและแผงเซลลแสงอาทิตย

รูปที่ 2: ชุดควบคุมการทํางานและหนาจอแสดงผล
5. วิธีการทดลอง
5.1. ทดลองวัดคาจากแสงอาทิตยธรรมชาติ
5.1.1 นําแผงโซลาเซลลติดตั้งนอกอาคารบริเวณที่ไมมีเงาบังหันหนาไปทางทิศใตโดยมีความชัน 15 องศาจากพื้นดิน[3,6]
5.1.2 ตอเอาตพุตเขากับโหลดคงที่ 100 วัตต
5.1.3 ทดลองวัดคาความเขมของแสงโดยใช Solar Power Meter รุน ST-1307 ทําการวัดคาที่ไดทุก 30 นาทีพรอมกับวัดคา
แรงดันไฟฟาที่ออกจากแผงเซลลแสงอาทิตยโดยใช Digital MultiMeter รุน Sanwa PC700เริ่มตั้งแต 7.00 น. ถึง 13.00 น. ชวงเดือนมิถุนายน 2557
5.1.4 ทําการทดลองในสองสภาวะคือ สภาวะแบบปกติและสภาวะการชารจแรงดันไฟฟาแลวบันทึกผลการทดลอง
5.2.ทดลองดวยชุดกําเนิดแสงอาทิตยเทียม
5.2.1 ดําเนินการทดลองแบบจําลองความเขมแสงอาทิตยในหองปฏิบัติการ
5.2.2 ตอเอาตพุตเขากับโหลดคงที่ 100 วัตต
5.2.3 ปรับระดับความเขมแสงทั้ง 10 ระดับ ตั้งแต 100-1000 W/m² ทดลองวัดคาความเขมของแสงโดยใช Solar Power Meter รุน
ST-1307โดยกําหนดจุดที่วัดในตําแหนงที่กําหนดไว 9 จุดของแผงเซลลแสงอาทิตย ในระยะฉายแสง 60 เซนติเมตรคํานวณหาคาเฉลี่ยของความเขม
แสงที่ไดจากการทดลองกับคาที่กําหนดไวแลวจึงนํามาคํานวณหาคาความผิดพลาด
5.2.4 วัดคาแรงดันไฟฟาที่ออกมาจากแผงเซลลแสงอาทิตยทั้ง10 ระดับโดยใช Digital MultiMeter รุน Sanwa PC700
5.2.5 ทําการทดลองในสองสภาวะคือ สภาวะแบบปกติและสภาวะการชารจแรงดันไฟฟา แลวบันทึกผลการทดลอง
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Sanwa PC700และโปรแกรม PCLink7 แสดงการทํางานของแผงแสงอาทิตย มีตัวควบคุมการประจุไฟฟา (Charge Controller)แบบPulse Width
Modulation 10 A 12 VอินเวอรเตอรแบบPure Sine Wave 300 W 12 VDC to 220 VAC
4.2. แบบจําลองความเขมแสง
แบบจําลองความเขมแสงนี้ไดแบงการการทํางานไว 2 ชุดการทํางานคือ ชุดแสดงการทํางานของแสงอาทิตยเทียมและแผงเซลลแสงอาทิตย
กับ ชุดควบคุมการทํางานและหนาจอแสดงผล

ไฟฟ้าชุมชน

5.3.ทดลองดวยโปรแกรม PCLink7 ชวงความเขมแสง 100 W/m2ถึง 1000 W/m2
5.3.1 ดําเนินการทดลองแบบจําลองความเขมแสงอาทิตยในหองปฏิบัติการ
5.3.2 ตอเอาตพุตเขากับโหลดคงที่ 100 วัตต
5.3.3 ตอDigital MultiMeter รุน Sanwa PC700เขากับ Notebookเปดโปรแกรม PCLink7
5.3.4 วัดคาแรงดันไฟฟาที่ออกมาจากแผงเซลลแสงอาทิตยทั้ง10 ระดับโดยใช Digital MultiMeter รุน Sanwa PC700
5.3.5 ทําการทดลองในสองสภาวะคือ สภาวะแบบปกติและสภาวะการชารจแรงดันไฟฟา แลวบันทึกผลการทดลอง
6. ผลการทดลอง
6.1.ผลการทดลองคาจากแสงอาทิตยธรรมชาติ
แสงที่เกิดขึ้นเปนแสงที่ไดจากธรรมชาติจะมีชวงเวลาที่มีความเขมของแสงที่ไมแนนอน ดังนั้นคาแรงดันที่ออกมาจากแผงโซลาเซลลจึง ไมคงที่
เมื่อเริ่มวัดระดับความเขมของแสงอาทิตยจริงตามชวงเวลาที่กําหนดตั้งแต 7.00 น. ถึง 13.00 น. ชวงเดือนมิถุนายน 2557เพื่อหาคาความเขมของแสง
จากดวงอาทิตยจริงตั้งแต 100 W/m2ถึง 1000 W/m2 โดยมีการตอโหลดก็จะไดชวงเวลาของความเขมแสงที่กําหนดและแรงดันไฟฟาที่ออกมาจาก
แผงโซลาเซลลในสภาวะปกติและในชวงที่กําลังชารจแรงดันไฟฟา ดังรูปที่ 3

แรงดันไฟฟ้าจากแผงโซล่ าเซลล์
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รูปที่ 3: ผลแรงดันไฟฟาที่ไดจากแผงโซลาเซลลขนาด 130 W
จากรูปที่ 3 พบวาที่แรงดันไฟฟาสูงสุดเทากับ 21.15 V ที่ความเขมของแสงอาทิตยธรรมชาติ 1000 W/m2 และแรงดันไฟฟาต่ําสุดเทากับ
16.43 V ความเขมของแสงอาทิตยธรรมชาติ 100 W/m2แรงดันไฟฟาจากความเขมแสงอาทิตยธรรมชาติเฉลี่ย18.631 V
6.2.ผลการทดลองคาจากแสงอาทิตยเทียม

ผลการเปรี ยบเทียบความเข้ มของแสง
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รูปที่ 4: ผลการเปรียบเทียบคาความเขมแสงอาทิตยเทียมที่ไดจากการทดลองกับคาที่คาดหมายไว
จากรูปที่ 4 พบวาเมื่อวัดคาความเขมแสงโดยเฉลี่ยของการทดลองกับคาที่กําหนดไวมีคาความผิดพลาดของแบบจําลองความเขมแสงจาก
แหลงกําเนิดแสงอาทิตยเทียมเฉลี่ยเทากับรอยละ 6.12 โดยมีคาผิดพลาดสูงสุดรอยละ 10.44ที่ความเขมแสงแสงอาทิตยเทียมที่ 100 W/m2 และมีคา
ผิดพลาดต่ําสุดรอยละ 0.37ที่ความเขมแสงแสงอาทิตยเทียมที่ 300 W/m2
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แรงดันไฟฟ้าจากแผงโซล่ าเซลล์
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รูปที่ 5: ผลแรงดันไฟฟาที่ไดจากแผงโซลาเซลลขนาด 130 W
จากรูปที่ 5 พบวาเมื่อคาความเขมของแสงอาทิตยเทียมเพิ่มขึ้นแรงดันที่ไดจากแผงโซลาเซลลก็จะเพิ่มขึ้นตามไปดวยแรงดันไฟฟาสูงสุด
19.95 DCV แรงดันไฟฟาต่ําสุด 16.56 DCV

ผลการเปรี ยบเทียบแรงดันไฟฟ้า
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รูปที่ 6: ผลการเปรียบเทียบแรงดันไฟฟาที่ไดจากแผงโซลาเซลลขนาด 130 W
เมื่อทดลองดวยแสงอาทิตยธรรมชาติและแสงอาทิตยเทียม
จากรูปที่ 6 เมื่อนําคาแรงดันไฟฟาของแหลงกําเนิดแสงอาทิตยธรรมชาติและแหลงกําเนิดจากแสงอาทิตยเทียมมาเปรียบเทียบกันพบวา มี
คาแรงดันไฟฟาที่ใกลเคียงกัน ที่คาความเขมแสงสูงสุดของแสงอาทิตยเทียมสูงสุดเฉลี่ย 951.77 W/m2 ไดแรงดันไฟฟา 19.95 V แตที่ไดจาก
แสงอาทิตยธรรมชาติ คือ 20.15 Vคาความเขมแสงสูงสุดประมาณ 1000W/m2คิดเปนสัดสวน 0.99 เทา
6.3.แสดงการทํางานของแผงโซลาเซลลดวยโปรแกรม PCLink7 ชวงความเขมแสง 100 W/m2ถึง 1000 W/m2
เมื่อแผงเซลลแสงอาทิตยทํางานในสภาวะชารจแรงดันไฟฟาใหกับแบตเตอรี่ จะไมสามารถวัดไดดวยสายตาหรือมิเตอรแบบปกติไดเพราะจะมี
คาที่ไมคงที่อยูตลอดเวลา จึงตองใชโปรแกรมในการชวยแสดงผลออกมา เพื่อดูการทํางานของแผงเซลลแสงอาทิตยในสภาวะที่กําลังชารจแรงดันไฟฟา
จากแบบจําลองความเขมแสงโดยใชแหลงกําเนิดแสงจากอาทิตยเทียม
6.3.1. คาความเขมแสงที่ 100 W/m2
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การวัดคาแสงจากแสงอาทิตยเทียมเปนแสงจากหลอดทังสเตนฮาโลเจน โดยกําหนดการวัดคาไว 10 ระดับ เริ่มตั้งแต 100 W/m2ถึง 1000
W/m2วัดคาความเขมของแสงดวย Solar Power Meter รุน ST-1307 ทําการวัดคาแรงดันไฟฟาที่ออกมาจากแผงโซลาเซลล ปรับระดับความเขมของ
แสงอาทิตยเทียมที่ไดจากหลอดทังสเตนฮาโลเจนตั้งแต 100 W/m2ถึง 1000 W/m2โดยมีการตอโหลดไมเกิน 100 W เพื่อดูแรงดันไฟฟาที่ออกมาจาก
แผงโซลาเซลลและเมื่อแผงโซลาเซลลอยูในสภาวะที่กําลังชารจแรงดันไฟฟาใหกับแบตเตอรี่ วัดคาทั้งหมด 10 ระดับ ดังรูปที่ 5

ไฟฟ้าชุมชน

เมื่อความเขมแสงเทากับ 100 W/m2และโหลดสูง ทําใหแรงดันไฟฟาในแบตเตอรี่ตกลง แผงเซลลแสงอาทิตยก็จะทําการชารจแรงดันไฟฟา
เพิ่ม โดยแรงดันไฟฟาที่ความเขมแสง 100 W/m2สูงสุดอยูที่ 16.56 V แรงดันไฟฟาในสภาวะที่แผงเซลลแสงอาทิตยกําลังชารจแรงดันไฟฟาอยูที่
12.42 V ระยะเวลา 4 วินาที ดังรูปที่ 7

รูปที่ 7: คาแรงดันไฟฟาและระยะเวลาที่ความเขมแสง 100 W/m2
6.3.2. คาความเขมแสงที่ 300 W/m2
เมื่อความเขมแสงเทากับ 300 W/m2และโหลดสูง ทําใหแรงดันไฟฟาในแบตเตอรี่ตกลง แผงเซลลแสงอาทิตยก็จะทําการชารจแรงดันไฟฟา
เพิ่ม โดยแรงดันไฟฟาที่ความเขมแสง 300 W/m2สูงสุดอยูที่ 18.46 V แรงดันไฟฟาในสภาวะที่แผงเซลลแสงอาทิตยกําลังชารจแรงดันไฟฟาอยูที่
12.50 V ระยะเวลา 4 วินาที ดังรูปที่ 8

รูปที8่ คาแรงดันไฟฟาและระยะเวลาที่ความเขมแสง 300 W/m2
7.อภิปรายผล
แบบจําลองความเขมแสงที่ใชแหลงกําเนิดแสงจากหลอดทังสเตนฮาโลเจนขนาดกําลังไฟฟารวม 4500 วัตต สามารถควบคุมความเขมไดเมื่อ
นําไปใชเปนแหลงกําเนิดแสงใหกับแผงเซลลแสงอาทิตยเพื่อศึกษาแรงดันไฟฟา พบวา แรงดันไฟฟาที่ไดจากแสงอาทิตยเทีย ม มีคาที่ใกล เคียงกับ
แสงอาทิตยธรรมชาติแตในภาพรวมจะต่ํากวาแสงอาทิตยธรรมชาติเล็กนอย ที่คาความเขมแสงสูงสุดของแสงอาทิตยเทียมสูงสุดเฉลี่ย 951.77 W/m2
ไดแรงดันไฟฟา 19.95 V แตที่ไดจากแสงอาทิตยธรรมชาติ คือ 20.15 V คาความเขมแสงสูงสุดประมาณ 1000W/m2 แรงดันไฟฟาคิดเปนสัดสวน
0.99 เทาความเขมแสงของการทดลองกับคาที่กําหนดไวมีคาความผิดพลาดของแบบจําลองความเขมแสงจากแหลงกําเนิดแสงอาทิตยเทียมเฉลี่ย
เทากับรอยละ 6.12 โดยมีคาผิดพลาดสูงสุดรอยละ 10.44 ที่ความเขมแสงแสงอาทิตยเทียมที่ 100 W/m2 และมีคาผิดพลาดต่ําสุดรอยละ 0.37 ที่
ความเขมแสงแสงอาทิตยเทีย มที่ 300 W/m2อาจเปนเพราะการกระจายแสงของแสงอาทิตยเทียมที่ไมสม่ําเสมอกันที่เกิดจากการติดตั้ง หลอด
ระยะหางการฉายแสง
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8. สรุปผล
ชุดแสดงการทํางานของแสงอาทิตยเทียมที่สรางขึ้นนี้สามารถกําเนิดแสงใหมีความเขมระหวาง100-1000 W/m2ไดเทียบเทาแสงอาทิตยจริง
แตเมื่อไปสองใหแผงเซลลแสงอาทิตย พบวา ในสภาวะแบบปกติแรงดันไฟฟาที่ออกจากแผงเซลลแสงอาทิตยจะมีคาที่สูงขึ้นเรื่อยๆตามความเขมแสงที่
เพิ่มขึ้นและสภาวะแบบชารจแรงดันไฟฟาแรงดันไฟฟาของแผงเซลลแสงอาทิตยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามความเขมของแสงและโหลด เพื่อทําการ
ชารจแรงดันไฟฟาใหกับแบตเตอรี่คาแรงดันไฟฟาที่ออกมาจากการทดลองดวยแสงอาทิตยธรรมชาติและแสงอาทิตยเทียมจะมีคาที่ไมตางกันมากและ
ความเขมของแสงตั้งแต300 วัตตตอตารางเมตรขึ้นไปกับแผงเซลลแสงอาทิตยชนิดผลึกเดี่ยว 130 วัตตสามารถใชไดกับโหลดคงที่ 100 วัตต ไดอยาง
ตอเนื่องโดยที่แรงดันไฟฟาที่ออกจากแผงเซลลแ สงอาทิตยจะไมต่ําลง แบบจําลองความเขมแสงของแหลงผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยดังกลาว
เหมาะสมที่จะใชในการเรียนการสอน หรือใชในการสาธิต ฝกอบรม เพื่อเปนการสรางแนวคิด การออกแบบ หรือแสดงในเห็นถึงการใชงานพลังงาน
แสงอาทิตย

คุณลักษณะจําเพาะของฟลมอะลูมิเนียมออกไซดที่มีการเติมธาตุดีบุกบนทออะลูมิเนียมเพื่อใชเปนตัวรับรังสีอาทิตย
Characterization of Tin-pigmented Aluminium Oxide Films on Aluminium Tube for Using as Solar Receiver
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อวิเคราะหหาคุณลักษณะเฉพาะของทออะลูมิเนียมที่ผานกระบวนการ อะโนไดซโดยมีการเติมธาตุดีบุกลงในชั้น
ฟลมอะลูมิเนียมออกไซด (Sn-Al2O3) เพื่อใชเปนตัวดูดกลืนรังสีอาทิตยที่มีสมบัติเปนสารเลือกรับรังสีอาทิตย มีการวิเคราะหความหนาของฟลม
อะลูมิเนียมออกไซด และคาสัมประสิทธิ์การสะทอนรังสี (Reflectance, R) ที่ชวงความยาวคลื่น250 ถึง 2,500 นาโนเมตร ดวยกลองจุลทรรศน
อิเล็กตรอนแบบสองกราด (SEM)และ Ultraviolet-Visible-NearInfraredSpectrophotometerตามลําดับ ผลการทดลองพบวา ทออะลูมิเนียมอะโน
ไดซมีผิวสีดําเขม มีความมันวาวนอย ความหนาเฉลี่ยของชั้นฟลมอะลูมิเนียมออกไซดที่มีธาตุดีบุกในชั้นฟลมเทากับ18.9 ไมโครเมตร คาสัมประสิทธิ์
การสะทอนรังสีและสัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย () เทากับ0.078 และ0.92ตามลําดับ สําหรับคาการสูญเสียความรอน (Heatloss) ของ
ตัวรับรังสีอาทิตยที่ใชทออะลูมิเนียมอะโนไดซเปนตัวดูดกลืนรังสีอาทิตยมีคาที่ต่ํา โดยคาการสูญเสียความรอนสูงสุดมีคาเทากับ 0.166 วัตต/เมตรที่
ความแตกตางของอุณหภูมิเฉลี่ยของตัวดูดกลืนรังสีอาทิตยกับอุณหภูมิสิ่งแวดลอม (Tabs-Tamp=T) เทากับ 53.3oC สรุปไดวา ทออะลูมิเนียมอะโน
ไดซที่มีการเติมธาตุดีบุกในชั้นฟลมอะลูมิเนียมออกไซดสามารถประยุกตใชเปนตัวรับรังสีอาทิตยได
คําสําคัญ: ตัวเก็บรังสีอาทิตย (Solar collector); อะลูมิเนียม (Aluminium); ตัวดูดกลืนรังสีอาทิตย (Solar absorber); ตัวรับรังสีอาทิตย (Solar
receiver); คาการสูญเสียความรอน (Heatloss)
1. บทนํา
ปจจุบันโลกของเรามีการพัฒนาอยางตอเนื่องสงผลทําใหวิถีชีวิตและกิจกรรมตางๆของผูคนมีความผูกพันและพึ่งพาการใชพลังงานไฟฟามาก
ขึ้น ขณะนี้การใชพลังงานไฟฟามีปริมาณ 1 ใน 3 ของการใชพลังงานทั้งหมด และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหทุกประเทศถือเปนเรื่องสําคัญ
เรื่องหนึ่งที่เปนยุทธศาสตรของชาติ เพื่อใหมีความมั่นคงทางดานพลังงานไฟฟาอยางยั่งยืน [1-2] ดังนั้นการที่ประเทศไทยตองการมีความมั่นคงทาง
พลังงานไฟฟาแบบยั่งยืนและลดการปลอยกาซเรือนกระจก เพื่อเพิ่มคารบอนเครดิตของประเทศ สงผลใหพลังงานทดแทนหรือพลังงานหมุนเวียนเขา
มามีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในความพยายามแกปญหาดังกลาวพลังงานแสงอาทิตยนับเปนพลังงานทดแทนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดชนิดหนึ่งในบรรดา
พลังงานทดแทนทั้งหมดในปจจุบัน สําหรับประเทศไทยพื้นที่ทั้งหมดของประเทศมีศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยสูง คือไดรับความเขมของพลังงาน
แสงอาทิตยเฉลี่ยตอปมีคาสูงถึง19-20MJ/m2-day และ 50.2% ของพื้นที่ทั้งหมดไดรับพลังงานแสงอาทิตยในชวง 18-19MJ/m2-day [3,4] ทําให
พลังงานแสงอาทิตยเปนแหลงพลังงานทางเลือกแรกๆ ที่เหมาะสมกับประเทศไทย ทั้งเทคโนโลยีผลิตไฟฟาและเทคโนโลยีผลิตความรอน สําหรับ
เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตยสําหรับผลิตกระแสไฟฟามี 2 แบบดวยกันคือ เทคโนโลยีการผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย (solar cell) ซึ่งปจจุบันมี
โรงไฟฟาประเภทนี้อยูหลายแหงและกระจายอยูทั่วทุกภาคในประเทศ และประเภทที่สองคือ เทคโนโลยีการผลิตไฟฟาดวยระบบตัวเก็บรังสีอาทิตย
แบบรวมแสงชนิดรางพาราโบลา (Parabolic trough collector) โดยนําความรอนที่ไดจากการรวมรังสีอาทิตยจากรางพาราโบลาลงบนทอรับรังสี
อาทิตย (receiver tube หรือ absorber tube) ที่บริเวณผิวทอถูกเคลือบดวยวัสดุดูดกลืนรังสีอาทิตย (absorber coating) มาถายโอนความรอน
ใหกับของไหลที่ไหลภายในทอรับรังสี อาทิตย จนมีอุณ หภูมิแ ละความดันสูง แลวนําของไหลที่มีอุณ หภูมิและความดันสูงนี้ มาหมุนกัง หันไอน้ําเพื่อ
เปลี่ยนเปนพลังงานไฟฟา โดยประสิทธิภาพของอุปกรณสามารถทําอุณหภูมิของน้ําหรือน้ํามันไดสูงถึง 60-300°C [5-7]ทั้งนี้หนึ่งในอุปกรณหลักของ
เทคโนโลยีป ระเภทการรวมแสงอาทิต ย คื ออุ ปกรณรั บรั ง สีอ าทิ ต ยที่ บ ริเ วณผิ วถู ก เคลือ บด ว ยวั สดุ ดู ดกลืน รั ง สี อาทิ ตย หากตั วรั บ รัง สี อ าทิต ย มี
ประสิทธิภาพสูงก็สามารถนําพลังงานรังสีอาทิตยมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดได แตอยางไรก็ตามประเทศไทยมีการนําเขาอุปกรณดังกลาวมาจาก
ตางประเทศเกือบทั้งหมดทําใหตัวเก็บรังสีอาทิตยมีราคาที่สูง และปจจุบันไมสามารถผลิตภายในประเทศไดจากงานวิจัยที่ผานมามีการรายงานผลการ
ใชอะลูมิเนียมที่ผานกระบวนการทําอะโนไดซและมีการเติมธาตุนิกเกิลลงในชั้นฟลมอะลูมิเนียมออกไซด (Ni-Al2O3) เพื่อใชเปนตัวดูดกลืนรังสีอาทิตยที่
มีสมบัติเปนสารเลือกรับรังสีอาทิตย(Selective solar absorber) สําหรับอุณหภูมิปานกลาง (300-500oC) [8-10]Kennedy C.E. รายงานสารเลือก
รับรังสีอาทิตยสําหรับงานทางดานระบบตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบรวมแสง (Concentrating solar power, CSP) ที่มีอุณหภูมิการใชงานที่สูงกวา500oC
เชน Co-Al2O3, Mo-Al2O3, W-Al2O3, Pt-Al2O3และ Al2O3-Pt-Al2O3โดยมีการเตรียมดวยเทคนิค RF sputtering และ Chemical vapor
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2. วิธีการทดลอง
ทออะลูมิเนียมเกรด 6063 ขนาดเสนผาศูนยกลางภายนอกเทากับ 0.0254 เมตรหนา 3×10-3เมตรและยาว 1.5เมตร นําไปผานกระบวนการ
ทําฟลมอะโนไดซที่มีการเติมธาตุดีบุก (Tin, Sn) ลงในชั้นฟลมอะลูมิเนียมออกไซด (Tin-pigmented aluminium oxide, Sn-Al2O3) หรือเรียกวาทอ
อะลูมิเนียมอะโนไดซ ณ บริษัท บางปูชุบเคลือบผิว จํากัด จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อใชเปนตัวดูดกลืนรังสีอาทิตยในชุดทอรับรังสีอาทิตยสําหรับตัวเก็บ
รังสีอาทิตยแบบรวมแสงชนิดรางพาราโบลาทําการวิเคราะหความหนาของฟลมอะลูมิเนียมออกไซดของทออะลูมิเนียมอะโนไดซดวยกลองจุลทรรศน
อิเล็กตรอนแบบสองกราด (Scanning Electron Microscope, SEM)รุน JEOL JSM-5910 โดยมีการทํางานที่ 12 kV สําหรับคาการสะทอนรังสี
(Reflectance, R) ของทออะลูมิเนียมอะโนไดซถูกวิเคราะหดวยเครื่อง Ultraviolet-Visible-Near Infrared Spectrometerรุน Shimadzu UV3101PC spectrophotometerในชวงความยาวคลื่น 250-2,500 นาโนเมตร ซึ่งเปนชวงความยาวคลื่นเดียวกับชวงความยาวคลื่นรังสีอาทิตยการ
คํานวณคาสัมประสิทธิก์ ารดูดกลืนรังสีอาทิตย (Solar absorbtance, ) สามารถคํานวณไดจากสมการที่ (1) เมื่อ R() คือสเปกตรัมของการสะทอน
แสงของผิวตัวอยาง และ Isol() คือสเปกตรัมความหนาแนนกําลังรังสีอาทิตย (W/m2m) ตามมาตรฐานASTM G173-03 ที่ air mass เทากับ
1.5(1.5 AM)[10-12]
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รูปที่ 1: ไดอะแกรมของชุดทดสอบคาการสูญเสียความรอน (Heat loss)

ไดอะแกรมการทดสอบคาการสูญเสียความรอน (Heat loss)ของทออะลูมิเนียมอะโนไดซที่ใชเปนตัวรับรังสีอาทิตยแสดงในรูปที่ 1 โดยชุด
ทดสอบนีส้ อดคลองกับงานวิจัยผานมาสําหรับการทดสอบคาการสูญเสียความรอนของทอรับรังสีอาทิตยสําหรับระบบตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบรวมแสง
ชนิดรางพาราโบลา [13,14]จากรูปใชทอแกวที่ทําใหเปนสุญญากาศโดยตอเขากับปมสุญญากาศ เพื่อทําใหชองวางระหวางทอแกวกับทออะลูมิเนียมอะ
โนไดซเปนสุญญากาศที่ความดันสมบูรณเทากับ 4.3±1 kPa เพื่อลดการสูญเสียความรอนของชุดทอรับรังสีอาทิตย สามารถวิเคราะหและคํานวณคา
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deposition (CVD)[10] เห็นไดวางานวิจัยที่ผานมา มีการใชธาตุเคมีหลายหลายชนิดมาเติมลงบนชั้นฟลมอะลูมิเนียมออกไซด และใชเทคโนโลยีที่
ทันสมัย แตยังไมมีการรายงานผลการเติมธาตุดีบุกลงบนชั้นฟลมอะลูมิเนียมออกไซด (Sn-Al2O3) ดวยกระบวนการอะโนไดซ เพื่อนํามาใชเปนตัว
ดูดกลืนรังสีอาทิตยสําหรับตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบรวมแสงชนิดรางพาราโบลา ซึ่งเปนการพัฒนาและเลือกใชวัสดุภายในประเทศที่สามารถนํามาเปน
ตัวรับรังสีอาทิตยและเคลือบวัสดุดูดกลืนรังสีอาทิตยได รวมทั้งมีศักยภาพที่ผลิตไดภายในประเทศเมื่อเทียบกับเทคนิคการเตรียมอื่นๆ เพื่อลดตนทุน
การผลิตอุปกรณชุดนี้ รวมทั้งมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเปนของตัวเองเพื่อพัฒนาศักยภาพการแขงขันในตลาดโลก และอยูบนแนวทางของเศรษฐกิ จ
แบบพอเพียง
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อวิเคราะหหาคุณลักษณะเฉพาะของทออะลูมิเนียมที่ผานกระบวนการทําอะโนไดซ โดยมีการเติมธาตุดีบุกลงในชั้น
ฟลมอะลูมิเนียมออกไซด (Sn-Al2O3) เพื่อใชเปนตัวดูดกลืนรังสีอาทิตยที่มีสมบัติเปนสารเลือกรับรังสีอาทิตยทําการวิเคราะหและทดสอบคาการสูญเสีย
ความรอน (Heat loss) ของทออะลูมิเนียมอะโนไดซที่ใชเปนทอรับรังสีอาทิตย (Solar receiver) สําหรับตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบรวมแสงชนิดราง
พาราโบลา

Qloss  m C p Tout  Tin 

(วัตต/เมตร)

ไฟฟ้าชุมชน

การสูญเสียความรอนไดตามสมการที่ 2[14] เมื่อคาQlossคือความรอนที่มีการสูญเสียตอหนึ่งหนวยความยาวทออะลูมิเนียมอะโนไดซ(วัตต/เมตร)เมื่อ
o
m คืออัตราการไหลเชิงมวลของน้ํา (0.1667 กิโลกรัม/วินาที) คาCpคือคาความรอนจําเพาะ (Specific heat) ของน้ํามีคาเทากับ 4.230 kJ/(kg∙ C)
สําหรับTin และ Tout คืออุณหภูมิน้ําขาเขาและขาออกชุดทอรับรังสีอาทิตย ตามลําดับ
(2)

3. ผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลอง
ทออะลูมิเนียมที่ผานกระบวนการทําอะโนไดซและมีการเติมธาตุดีบุกลงบนชั้นฟลมอะลูมิเนียมออกไซด พบวาผิวทอมีสีดําเขม และมีความ
มันวาวนอย เมื่อเทียบกับทออะลูมิเนียมทั่วไปที่ไมไดผานกระบวนการทําอะโนไดซหรือผานการทําอะโนไดซแตไมมีการชุบธาตุดีบุกลงบนชั้นฟลม
อะลูมิเนียมออกไซดทําใหมีความเปนไปไดและเหมาะสมกับการเปนทอรับรังสีอาทิตย (Receiver tube) เนื่องจากเปนวัตถุที่มีสีดํา ซึ่งโดยพื้นฐานแลว
วัตถุที่มีสีดํามีสมบัติการดูดกลืนรังสีอาทิตยที่ดีและนอกจากนี้ฟลมอะลูมิเนียมออกไซดที่มีการเติมธาตุอนินทรียลงในชั้นฟลมยังมีสมบัติการเปนสาร
เลือกรับรังสีอาทิตยอีกดวย (Selective absorber) [10] แสดงดังรูปที่ 2

รูปที่ 2: ทออะลูมิเนียมที่ผานกระบวนการทําอะโนไดซ (Sn-Al2O3)

รูปที่ 3: ภาพตัดขวางทออะลูมิเนียมที่ผานกระบวนการทําอะโนไดซ (Sn-Al2O3)
รูปที่ 3 แสดงภาพตัดขวางของทออะลูมิเนียมอะโนไดซ ที่ไดจากการวิเคราะหดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด พบวาทอ
อะลูมิเนียมมีลักษณะแบงออกเปนสองสวน โดยสวนแรกเปนผิวทออะลูมิเนียม และสวนที่สองเปนฟลมของอะลูมิเนียมออกไซดที่มีการเติม ธาตุดีบุก
ภายในชั้นฟลม ซึ่งชั้นฟลมนี้เกิดขึ้นหลังจากผานกระบวนการทําอะโนไดซ โดยความหนาของชั้นฟลมมีแนวโนมคงที่ตลอดชิ้นงาน และมีความหนาของ
ชั้นฟลมเฉลี่ยเทากับ 18.9 ไมโครเมตร
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รูปที่ 4: คาการสะทอนรังสี (Reflectance, R) และคาสัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย (Absorbtance, ) ของทออะลูมิเนียมอะโนไดซ
เปรียบเทียบกับความหนาแนนกําลังรังสีอาทิตยที่ air mass เทากับ 1.5AM ในชวงความยาวคลื่น 250-2,500 นาโนเมตร
รูปที่ 4แสดงผลจากการวัดคาสัมประสิทธิ์การสะทอนแสง (R) และผลจากการคํานวณคาสัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย ()ที่ชวงความ
ยาวคลื่น 250-2,500 นาโนเมตร โดยใชคาความหนาแนนกําลังรังสีอาทิตยที่ air mass เทากับ 1.5AM คาสัมประสิทธิ์การสะทอนแสงของทอ
อะลูมิเนียมอะโนไดซที่มีการเติมธาตุดีบุกมีคาที่คอนขางต่ําและมีคาสัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตยที่สูง โดยมีคาเฉลี่ยตลอดชวงความยาวคลื่น
เทากับ 0.078 และ 0.92ตามลําดับ โดยผลการทดลองนี้สอดคลองกับสมบัติตัวดูดกลืนรังสีอาทิตยทางอุดมคติคือ มีคาสัมประสิทธิ์การสะทอนรังสี
อาทิตยที่ต่ําหรือมีคาเทากับศูนย (R=0) และมีคาสัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังอาทิตยที่สูง (=1.0) ในชวงความยาวคลื่น 300-2,500 นาโนเมตร
[10,16] ซึ่งเปนชวงความยาวคลื่นของรังสีอาทิตยที่ผานมายังโลก เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยที่ผานมาและที่มีการใชงานจริงในอุ ตสาหกรรมตัวเก็บ
รัง สีอาทิตย พบวาตัวดูดกลืนรัง สีอาทิตยแ บบมีสมบัติเลือกรับรังสีอาทิตยมีคา สัมประสิทธิ์ก ารดูดกลืนรังสี อาทิตย อยูในชวง 0.85-0.95[10,16]
นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบกับตัวดูดกลืนรังสีอาทิตยชนิดอะลูมิเนียมอะโนไดซที่มีการเติมธาตุชนิดอื่นลงบนชั้นฟลมอะลูมิเนียมออกไซด เชนนิกเกิล
(Ni-Al2O3) [17] โคบอล (Co-Al2O3) โมลิบดีนัม (Mo-Al2O3) ทังเสตน (W-Al2O3) และแพลทินัม (Pt-Al2O3) [10] พบวามีคาสัมประสิทธิ์การดูดกลืน
รังสีอาทิตยเทากับ 0.85-0.97, 0.94, 0.96, 0.85 และ 0.90-0.98 ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาคาสัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตยของทอ
อะลูมิเนียมอะโนไดซที่มีการเติมธาตุดีบุกมีคาใกลเคียงและอยูในชวงที่มีสมบัติการดูดกลืนรังสีอาทิตยที่สูง จากผลวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์การดูดกลืน
รังสีอาทิตย สามารถสรุปไดวาทออะลูมเิ นียมอะโนไดซที่มีการเติมธาตุดีบุกลงบนชั้นฟลมอะลูมิเนียมออกไซดสามารถใชเปนตัวดูดกลืนรังสีอาทิตยได
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รูปที่ 5: คาการสูญเสียความรอน (Heat loss) ของชุดทอรับรังสีอาทิตยที่ใชทออะลูมิเนียมอะโนไดซเปนตัวดูดกลืนรังสีอาทิตย
ตามหลักการพื้นฐานของการสูญเสียความรอนของชุดทอรับรังสีอาทิตยพบวาเปนฟงกชันกับความแตกตางของอุณหภูมิระหวางของไหล
ภายในทอดูดกลืนรังสีอาทิตยกับอุณ หภูมิสิ่ง แวดลอม หรือเปนฟงกชันกับความแตกตางของอุณหภูมิเฉลี่ยของตัวดูดกลืนรังสีอาทิตยกับ อุณ หภูมิ
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สิ่งแวดลอม รูปที่ 5 แสดงความสัมพันธคาการสูญเสียความรอน (Heat loss) กับความแตกตางของอุณหภูมิเฉลี่ยของตัวดูดกลืนรังสีอาทิตยกับ
อุณหภูมิสิ่งแวดลอม (Tabs-Tamp=T) ของทอชุดรับรังสีอาทิตยสําหรับตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบรวมแสงชนิดรางพาราโบลาที่ใชทออะลูมิเนียมอะโนไดซ
เปนตัวดูดกลืนรังสีอาทิตย ในชวง T ที่ 20-53oCคาการสูญเสียความรอนมีคาเพิ่มขึ้นเมื่อ T มีคาเพิ่มสูงขึ้นและมีคาสูงสุดเทากับ 0.166วัตต/เมตร
ที่ T=53.3oCคาการสูญเสียความรอนของชุดทอรับรังสีอาทิตยของงานวิจัยนี้มีคาคอนขางต่ํา เนื่องจากชองวางระหวางทออะลูมิเนียมอะโนไดซกับ
ทอแกวมีความเปนสุญญากาศที่สูง สงผลใหมีสวนชวยลดคาการนําความรอนและการพาความรอนของอากาศภายในชองวาง เหลือเพียงการถายเท
ความรอนดวยการแผรังสีเทานั้น เนื่องจากไมจําเปนตองอาศัยตัวกลางในการนําหรือพาความรอน สมการความสัมพันธระหวางคาการสูญเสียความ
รอนกับ T คือ Heatloss = -1.1638×10-7T4+1.15734×10-5T3-6.957×10-4T2-1.313×10-2T (วัตต/เมตร) โดยมีคา R-square = 0.9997
อุณหภูมิสิ่งแวดลอมเฉลี่ยเทากับ 37oC คา โดยสมการความสัมพันธนี้สอดคลองงานวิจัยที่มีการทดสอบการสูญเสียความรอนของชุดทอรับรังสีอาทิตย
สําหรับตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบรวมแสงชนิดรางพาราโบลา เชน Solel’s UVAC3 [13] และ 2008 PTR70 [14] เมื่อเปรียบเทียบคาการสูญเสียความ
รอ นของชุ ดท อ รับ รั ง สีอ าทิต ย ที่ ใช ท ออะลู มิเ นี ย มอะโนไดซ เ ป นตั ว ดูด กลื นรั ง สี อาทิ ตย กั บ Solel’s UVAC3 [13] และ 2008 PTR70 [14] ที่
T=53.3oC พบวาชุดทอรับรังสีอาทิตยทใี่ ชทออะลูมิเนียมอะโนไดซเปนตัวดูดกลืนรังสีอาทิตยมีคาการสูญเสียความรอนต่ํากวา โดย Solel’s UVAC3
และ 2008PTR70 มีคาการสูญเสียความรอนเทากับ 13.94[13] และ8.52วัตต/เมตร[14] ตามลําดับ เปนไปไดวาคาการสูญเสียความรอนที่ต่ํากวา
งานวิจัยที่ผานมาอาจเนื่องจากระหวางการทดสอบคาการสูญเสียความรอนของชุดทอรับรังสีอาทิตยมีการทําใหชองวางระหวางทออะลูมิเนียมอะโน
ไดซกับทอแกวมีความเปนสุญญากาศที่สูงตลอดเวลาการทดสอบ โดยมีความดันสัมบูรณเทากับ 4.3±1 kPa ซึ่งอาจมีระดับความเปนสุญญากาศที่สูง
กวาชุดทอรับรังสีอาทิตยทั่วไป สงผลทําใหการถายเทความรอนระหวางผิวตัวดูดกลืนรังสีอาทิตยกับทอแกวเกิดขึ้นในปริมาณที่นอยกวา ดั งนั้นทอ
อะลูมิเนีย มอะโนไดซที่มีการเติมธาตุดีบุก ลงในชั้นฟลมอะลูมิเนียมอะโนไดซ มีความเหมาะสมทางเทคนิคคือมีคา การสะทอนรัง สีอาทิตยที่ต่ํา คา
สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตยที่สูง ในชวงความยาวคลื่นของรังสีอาทิตย และมีคาการสูญเสียความรอนในชุดทอรับรังสีอาทิตยสําหรับตัวเก็บรังสี
อาทิตยแ บบรวมแสงชนิดรางพาลาโบลาที่ต่ํา นอกจากนี้ถาพิจ ารณาความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตร พบวาทออะลูมิเนีย มอะโนไดซมีศัก ยภาพ
เนื่องจากสามารถผลิตไดเองภายในประเทศและมีราคาถูก
4. สรุปผลการทดลอง
งานวิจัยนี้ประสบความสําเร็จในการวิเคราะหหาลักษณะจําเพาะของทออะลูมิเนียมอะโนไดซที่มีการเติมธาตุดีบุกลงในชั้นฟลมอะลูมิเนียมอะ
โนไดซ (Sn-Al2O3) ดวยกระบวนการอะโนไดซเพื่อนํามาประยุกตเปนตัวดูดกลืนรังสีอาทิตยในทอรับรังสีอาทิตยสําหรับตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบรวมแสง
ชนิดรางพาราโบลา โดยทออะลูมิเนียมอะโนไดซมีสีดําเขม มีความมันวาวนอย ความหนาเฉลี่ยของชั้นฟลมอะลูมิเนียมออกไซดที่มีธาตุดีบุกในชั้นฟลม
เทากับ18.9ไมโครเมตร คาสัมประสิทธิ์การสะทอนแสง(R) และสัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย () มีความสอดคลองกับสมบัติตัวดูดกลืนรังสี
อาทิตยในอุดมคติในชวงความยาวคลื่น 250-2,500 นาโนเมตร (คาR=0 และ=1)สําหรับคาการสูญเสียความรอน (Heatloss) ของชุดทอรับรังสี
อาทิตยที่ใชทออะลูมิเนีย มอะโนไดซเปนตัวดูดกลืนรังสีอาทิตย พบวามีคาคอนขางต่ํา เนื่องจากในระบบชุดทอรับรังสีอาทิตยมีชองวางระหวางทอ
อะลูมิเนียมอะโนไดซกับทอแกวที่มีความเปนสุญญากาศที่สูง ดังนั้น ทออะลูมิเนียมที่ผานกระบวนการทําอะโนไดซที่มีการเติมธาตุดีบุกในชั้นฟลม
อะลูมิเนียมออกไซดสามารถประยุกตใชเปนตัวดูดกลืนรังสีอาทิตยในชุดทอรับรังสีอาทิตยสําหรับตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบรวมแสงชนิดรางพาราโบลาได
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้เปนการนํากาซชีวภาพมาใชในงานเชื่อมโลหะ โดยนํากาซชีวภาพที่บรรจุลงสูถังขนาด 48 กิโลกรัม โดยใชชุดบรรจุกาซชีวภาพ
แบบมอเตอรไฟฟา ขนาด 1.5 แรงมา บรรจุดวยแรงดัน 200 ปอนดตอตารางนิ้ว ทําการทดลองเชื่อมไฟฟา ใชเวลา 15 นาที และกระแสไฟ 95
แอมแปร หลังจากนั้นนํามาใชเปนพลังงานเพื่อทดลองหาสมรรถนะ ในการเชื่อมโลหะแบบตอชนโดยใชเครื่องยนตเบนซินเปนตนกําลัง ขนาด 5.6
แรงมา ทําการเชื่อมชิ้นงานที่มีขนาด 50 × 100 × 5 มิลลิเมตร ผลการทดลองสมรรถนะ เครื่องยนตในการใชกาซชีวภาพไป 0.3 กิโลกรัมตอการ
เชื่อม 1 ครั้ง ดังนั้น กาซชีวภาพชีวภาพ 1.5 กิโลกรัม สามารถเชื่อมได จํานวน 5 ครั้ง การเชื่อมเฉลี่ยสิ้นเปลืองลวดเชื่อม 4 เสน/ครั้ง คาใชจาย 0.254
บาท/กิโลกรัม โดยอัตราสิ้นเปลืองกาซชีวภาพ 0.019 บาท/เสน การซึมลึกเฉลี่ย 0.75 มิลลิเมตร เครื่องเชื่อมไฟฟาสามารถปรับกระแสไฟไดสูงสุดเพียง
105 Amp.
คําสําคัญ: กาซชีวภาพ, หมอตมกาซ, เครื่องยนตขนาดเล็ก
Abstract
This research is the gas used in welding. By bringing gas into the tank containing 48 kg of the set contains an electric
motor 1.5 hp gas filling pressure of 200 pounds per square inch. Welding test takes 15 minutes and 95 ampere electrical
energy is then used to test the performance. In connection with the metal using a gasoline engine of 5.6 horsepower, etc. are
welded to the size of 50 × 100 × 5 mm test performance. Engine using biogas to 0.3 kg the first time, the biogas biomass 1.5
kg can be 5 times the average consumption of welding wire 4 strands / time costs 0.254 THB / kg consumption of biogas.
0,019 Baht / line penetration average 0.75 mm Welding Power can be supplied with power up to 105 Amp.
Keyword: Biogas, Regulator, small engine
1.ที่มาและความสําคัญของปญหา
พลังงานทีใ่ ชกันอยูนั้นสวนมากจะมาจากฟอสซิลที่มีการทับถมกันเปนเวลานาน ซึ่งเมื่อมีใชกันอยางแพรหลายและมากมาย หรือที่รูจักกันดีใน
นามวา น้ํามัน ไมวาจะน้ํามันดีเซลหรือเบนซินก็ตาม ปญหาที่ตามมาก็คือ สิ่งที่ใชกับพลังงานที่จะเกิดขึ้นไมมีความสมดุลกัน ในที่นี้หมายถึงวาการใช
พลังงานน้ํามันมากกวาที่พลังงานน้ํามันจะเกิดขึ้นได ในโลกนี้หรือแมแตประเทศไทยกําลังประสบปญหาการขาดแคลนน้ํามัน ตอมาเริ่มรูจัก คําวากาซ
หุงตม(แอลพีจี) ซึ่งในปจจุบนั เขามาแทนที่ ฝนหรือถานทีใ่ ชกันในสมัยกอน กาซหุงตมถูกนํามาใชตามบานเรือนในการประกอบอาหาร ภายหลังน้ํามัน
ที่ใชกับยานยนตมีราคาสูงขึ้น จึงเริ่มเกิดการนํากาซหุงตมมาใชกับยานยนต ในแรกเริ่มอาจจะมีปญหาอยูบางแตในปจจุบันนี้มีการใชกันอยางแพรหลาย
ในเวลาตอมารัฐบาลมีการใหยานยนตที่ใชกาซหุงตมมาใชกาซ NGV ที่มีสิ่งจูงใจคือมีราคาถูกกวากาซหุงตมรวมถึงรัฐบาลสนับสนุนการติดตั้งกาซ NGV
ทั้งหมดนี้เพื่อลดการใชพลังงานน้ํามัน แตวาวันนี้รัฐบาลเองกับจะขึ้นราคากาซหุงตมและกาซ NGV ที่ใชกับยานยนต อนาคตของกาซหุงตมที่ใชตาม
บานเรือนอาจมีราคาสูงขึ้น หรือแมแตคาไฟฟาที่นาจะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่สูงขึ้นประเทศไทยไดมีการคิดคนพลังงานทดแทนที่จะนํามาใชแทน
น้ํามันกันอยางมากมาย เชนพลังงานใตพิภพ พลังงานแสงอาทิตย พลังงานน้ํา พลังงานลม และพลังงานกาซชีวภาพเปนตน ปจจุบันที่ผานมามีการ
เปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมกลุมประเทศอาเซียนมากขึ้นซึ่งในดานอุตสาหกรรมงานเชื่อมที่มีการพัฒนาอยางรวดเร็วทั้งทางดานเครื่องมือ -อุปกรณ
และดานฝมือของชางอุตสาหกรรมของประเทศซึ่งงานเชื่อมในปจจุ บันมีทั้งงานเชื่อมภายในโรงงานและภาคสนามซึ่งตองใชเครื่องมือและอุปกรณ
แตกตางกันออกไปโดยงานภาคสนามการใชเครื่องเชื่อมชนิดตางๆ เครื่องเชื่อมที่ไดรับความนิยมเปนเครื่องเชื่อมไฟฟาประเภทเครื่องยนต ขนาด 5.6
แรงมา ขับดวยเครื่องยนตสวนใหญเปนเครื่องยนตที่ใชน้ํามันเบนซินเปนเชื้อเพลิงปจจุบันราคาน้ํามันเบนซินในประเทศไทยมีราคาพุงสูงขึ้นทุกวันดังนั้น
ทําใหการทํางานเชื่อมภาคสนามตองประสบปญหาดานราคาน้ํามัน เพราะในการทํางานเชื่อมภาคสนามในปจจุบันนี้ตองใชเครื่องเชื่อมไฟฟาประเภท
เครื่องยนตขนาด 5.6 แรงมา ขับดวยเครื่องยนตมาใชซึ่งสวนใหญจะเปนงานกอสรางที่ไมมีไฟฟาใชและตองการความสะดวกในการเคลื่อนที่และเมื่อพูด

527

2. วัสดุ อุปกรณและวิธีการทดลอง
1. บอกาซชีวภาพ
2. ชุดบรรจุกาซชีวภาพแบบใชมอเตอรไฟฟา 1.5 HP.
3. เครื่องเชื่อมไฟฟาประเภทประเภทเครื่องยนตขนาด 5.6 แรงมา
4. ถังกาซหุงตมขนาด 48 กิโลกรัม
การดําเนินการติดตั้งอุปกรณใชกาซชีวภาพ มีรายละเอียดดังนี้
1. เครื่องเชื่อมไฟฟาประเภทเครื่องยนตขนาด 5.6 แรงมา
2. หมอตมกาซสําหรับเครื่องยนตเล็ก
3. วาลวปรับแรงดันหัวถังและทอกาซ
4. ทอกาซ
5. ทอแวคคั่ม
6. ถังกาซ

รูปที่ 1 เครื่องเชื่อมไฟฟาประเภทเครื่องยนตขนาด 5.6 แรงมา

รูปที่ 2 หมอตมกาซ, วาลวปรับแรงดันหัวถังและทอกาซ
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ถึงพลังงานทดแทนที่ใชในปจจุบันมีมากมายแตเมื่อเปรียบเทียบระหวางเมืองที่มีความเจริญแลวกับชนบทซึ่งการหาพลังงานทดแทนก็มีความแตกตาง
กันอยางชัดเจนแตประเทศไทยยังมีพลังงานทดแทนอีกอยางคือพลังงานกาซชีวภาพซึ่งจากงานวิจัยตางๆพบวาสามารถผลิตและกักเก็บไวใชเองได
ดังนั้นผูวิจัยจึงไดตระหนักถึงการนํากาซชีวภาพที่ทุกวันนี้มีการสงเสริมใหเกษตรกรผลิตขึ้นมาอยางมากมายแตมีการถายทอดการนําไปใช
งานเพียงการหุงตมเทานั้น งานวิจัยนี้จึงเปนการนํากาซชีวภาพมาใชกับเครื่องเชื่อมไฟฟาประเภทเครื่องยนต เบนซินขนาด 5.6 แรงมาและทดลองหา
สมรรถนะการทํางานของเครื่องเชื่อมไฟฟาประเภทเครื่องยนตจะไดเปนแนวทางในการนํากาซชีวภาพไปใชงานตอไป

ไฟฟ้าชุมชน
รูปที่ 3 การติดตั้งระบบกาซเขากับเครื่องเชื่อมไฟฟาประเภทเครื่องยนตขนาด 5.6 แรงมา

รูปที่ 4 การตอกาซเขากับเครื่องเชื่อมไฟฟาประเภทเครื่องยนตขนาด 5.6 แรงมา
3. วิธีการทดลอง
3.1. การทดลองหากระแสไฟฟาและลวดเชื่อม
การทดลองหากระแสไฟฟาและลวดเชื่อมที่เหมาะสม โดยการทดลองเชื่อมดวยกระแสไฟฟา 85 Amp. 95 Amp. และ 105 Amp.และ
ลวดเชื่อมขนาด Ø 2.6 มิลลิเมตร และ Ø 3.2 มิลลิเมตร
3.2. การทดลองหาสมรรถนะเครื่องเชื่อมกาซชีวภาพ
การทดลองหาสมรรถนะเครื่องเชื่อมไฟฟาประเภทเครื่องยนตขนาด5.6 แรงมาโดยใชเชื้อเพลิงจากกาซชีวภาพ มีการดําเนินการทดลอง ดังนี้
การเตรียมชิ้นงาน

รูปที่ 5 แสดงการเตรียมชิ้นงานเชื่อมตอชน
กาซชีวภาพที่บรรจุในถังกาซหุงตม ขนาด 48 กิโลกรัม

รูปที่ 6 กาซชีวภาพบรรจุในถังขนาด 48 กิโลกรัม
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รูปที่ 7 ทดลองเชื่อมชิ้นงาน
4. ผลการทดลอง
4.1. ผลการทดลองหากระแสไฟฟาและลวดเชื่อม
ลักษณะของแนวเชื่อมทีดีจะขึ้นอยูกับกระแสเชื่อม การปรับกระแสไฟเชื่อมจะขึ้นอยูกับขนาดของลวดเชื่อมและความหนาของชิ้นงานซึ่ง
ขนาดความหนาของชิ้นงาน 6 มิลลิเมตร จึงเลือกใชลวดเชื่อมขนาด 3.2 มิลลิเมตร โดยปรับกระแสไฟฟา 95 Amp. สวนลวดเชื่อมขนาด 2.6
มิลลิเมตร ตองใชกับขนาดชิ้นงานหนา 2-3 มิลลิเมตร
4.2. ผลการทดลองหาสมรรถนะเครื่องเชื่อมกาซชีวภาพ
กอนที่จะทําการทดลองหาสมรรถนะเครื่องเชื่อมกาซชีวภาพไดมีการทดลองหาสมรรถนะเครื่องเชื่อมโดยใชน้ํามันเบนซิน 95 มีผลการ
ทดลองดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการทดลองการเชื่อมเดินแนวดวยน้ํามันเบนซิน 95
ครั้งที่
ความหนาชิ้นงาน(มิลลิเมตร)
จํานวนลวดเชื่อม(เสน)
ปริมาณกาซที่ใช(ลิตร)
1
6
7
0.3
2
6
7
0.3
3
6
7
0.3
เฉลี่ย
6
7
0.3
การทดลองโดยการนํา กาซชีว ภาพมาใชกับเครื่องเชื่อมไฟฟาประเภทประเภทเครื่องยนตขนาด 5.6 แรงมา ในเครื่องยนตเบนซินแบบ
คารบูเรเตอรโดยมีการติดตั้งระบบหมอตมกาซ LPG ชวยในการจายกาซ สรุปไดวา เครื่องเชื่อมไฟฟาประเภทเครื่องยนตขนาด 5.6 แรงมา ใชเวลา
เชื่อม 15 นาที คากระแสไฟ 95 Amp. ใชปริมาณกาซชีวภาพเฉลี่ย 0.3 กิโลกรัมตอการเชื่อม 1 ครั้ง ดังนั้น กาซชีวภาพ 1.5กิโลกรัม สามารถเชื่อมได
จํานวน 5 ครั้ง โดยใช คาใชจายในการเชื่อม 0.019 บาท/เสน การซึมลึกเฉลี่ย 0.75 มิลลิเมตร
ตารางที่ 2 ผลการทดลองการเชื่อมเดินแนวดวยกาซชีวภาพ
ครั้งที่
ความหนาชิ้นงาน(มิลลิเมตร)
จํานวนลวดเชื่อม(เสน)
ปริมาณกาซที่ใช(กิโลกรัม)
1
6
4
0.3
2
6
4
0.3
3
6
4
0.3
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3.3. วิธีการทดลอง
หลังจากที่ไดศึกษาขอมูลและเตรียมอุปกรณในการทดลองเรียบรอยแลว ในขั้นตอนตอไปคือ การ บรรจุกาซชีวภาพลงถังกาซ LPG ขนาด
48 กิโลกรัม เพื่อทําการทดลอง ตามลําดับขั้นตอนตอไปนี้
3.3.1 ทําการบรรจุกาซดวยชุดบรรจุกาซชีวภาพแบบใชมอเตอรไฟฟา 1.5 HP.
3.3.2 ใชคาแรงดันในการบรรจุกาซชีวภาพ ที่ 200 PSI
3.3.3 ทดลองเชื่อมเดินแนวเพื่อหาอัตราสิ้นเปลืองกาซชีวภาพ โดยเชื่อมและจับเวลา 15 นาที วิธีวัดโดยการชั่งน้ําหนักกอนและหลังเชื่อม
3.3.4 ทดลองเชื่อมตอชนเพื่อหาการซึมลึกของแนวเชื่อมเมื่อใชเชื้อเพลิงกาซชีวภาพ
3.3.5 โดยใช คากระแสไฟ 95 Amp.ขนาดลวดเชื่อม Ø 3.2 มิลลิเมตร
3.3.6 เมื่อทดลองจนไดเวลา 15 นาที ปดวาลวที่ถังกาซใหเครื่องดับ

ความหนาชิ้นงาน(มิลลิเมตร)
6

จํานวนลวดเชื่อม(เสน)
4

ปริมาณกาซที่ใช(กิโลกรัม)
0.3

ไฟฟ้าชุมชน

ครั้งที่
เฉลี่ย

รูปที่ 8 แสดงแนวเชื่อมจากการเชื่อมตอชน โดยใชกาซชีวภาพเปนเชื้อเพลิง
ตารางที่ 3 แสดงสมรรถนะของกาซชีวภาพ
รายการ
ปริมาณลวดเชื่อมที่ใช (เสน)
จํานวน (กิโลกรัม)
สมรรถนะ (เสน/กิโลกรัม)
คาใชจาย(บาท/กิโลกรัม)
อัตราสิ้นเปลือง (บาท/เสน)

ครั้งที่
1
2
3
เฉลี่ย

กาซชีวภาพ
4
0.3
13.33
0.254
0.019

ตารางที่ 4 แสดงผลปริมาณการเชื่อมเดินแนวและซึมลึกของเชื้อเพลิงกาซชีวภาพ
ความยาวแนวเชื่อม(มม.)
การซึมลึก(มม.)
95
0.87
87
0.78
102
0.76
94.66
0.75

รูปที่ 9 แสดงการซึมลึกของแนวเชื่อมจากการเชื่อมตอชน โดยใชกาซชีวภาพเปนเชื้อเพลิง

รูปที่ 10 แสดงการซึมลึกของแนวเชื่อมโดยใชกาซชีวภาพ
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รูปที่ 11 แสดงแนวเชื่อมจากการเชื่อมตอชนโดยใชกาซชีวภาพ
โดยการตรวจสอบดวยสายตา พบวาแนวเชื่อมโดยใชกาซชีวภาพเปนเชื้อเพลิง ไมพบการแหวงขอบแนวเชื่อม (Undercut) และกาซชีวภาพแต
ยังพบแนวเชื่อมไมเต็ม (Underfill) และรูพรุนหรือโพรงอากาศ (Porosity)
5. สรุปผลการทดลอง
งานวิจัยเรื่องการนํากาซชีวภาพมาใชในงานเชื่อมโลหะนั้นสามารถนํามาใชในการเชื่อมโลหะโดยใชเครื่องยนตขนาด 5.6 แรงมาและนํากาซ
ชีวภาพมาบรรจุลงถังกาซหุงตมขนาด 48 กิโลกรัม แรงดันที่บรรจุ 200 ปอนดตอตารางนิ้ว นํามาเชื่อมชิ้นงานที่มีความหนา 6 มิลลิเมตร ใชลวดเชื่อม
จํานวน 4 เสน ใชกาซชีวภาพ 0.3 กิโลกรัม ความยาวแนวเชื่อม 94.66 มิลลิเมตร เปนการนําเอาพลังงานกาซชีวภาพมาใชทดแทนน้ํามันไดแตยัง
ประสบปญหาในเรื่องการบรรจุกาซชีวภาพรวมถึงความสะอาดของพลังงานกาซชีวภาพที่จะสงผลตอประสิทธิภาพในงานเชื่อมตอไป
6. เอกสารอางอิง
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โดยการตรวจสอบดวยสายตา การซึมลึกของแนวเชื่อมใชกาซชีวภาพพบวามีการซึมลึกที่ไมสมบูรณ(Lack Of Penetration) แตไมพบรูพรุน
หรือโพรงอากาศ (Porasity) และสแลกฝงใน (Slag Inclusion) การแหวงขอบแนวเชื่อม(Undercut) และการพอกเกยขอบแนวเชื่อม (Overlap)
การเปรียบเทียบแนวเชื่อมจากการเชื่อมตอชน

การจําลองเซลลแสงอาทิตยดวยหลักการปอนกลับแบบ พี ไอ ดี และ ฟซซี่ ลอจิก ชนิดทันเวลา
Real-time Photovoltaic Simulator using PID and Fuzzy Logic Control
มาลี พัฒนชวย1∗ และ วันชัย ทรัพยสิงห1
1
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 12110
E-mail: lee_eei@hotmail.com; wanchai.s@en.rmutt.ac.th
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้นําเสนอการจําลองระบบแผงเซลลแสงอาทิตยในการแสดงคากระแสและแรงดันไฟฟาขาออกที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงคาตัวแปร
ตางๆ เชน ความเขมแสง อุณหภูมิสภาวะแวดลอม เปนตน โดยการใชโปรแกรม MATLAB/Simulink ซึ่งเซลลแ สงอาทิตยโดยทั่วไปมีลักษณะการ
ทํางานแบบไมเชิงเสน ทั้งนี้งานวิจัยนี้เปนการวิเคราะหระบบเซลลแสงอาทิตยเพื่อนําไปสรางเปนระบบจําลองเชิงปฏิบัติแบบทันเวลา (Real-Time PV
Simulator) โดยการประยุกตใชวงจรแปลงผันกําลังไฟฟาแบบวงจรทอนแรงดัน (DC Buck Converter) ซึ่งมีคุณสมบัติเปนแหลงจายแรงดัน จึงมี
ความจําเปนที่จะตองมีการควบคุมแบบปอนกลับ ทั้งนี้ในบทความนี้จะเปนการสรางแบบจําลองเซลลแสงอาทิตยโดยใชสมการทางคณิตศาสตรเพื่อ
พิจารณากราฟคุณลักษณะตางๆของเซลแสงอาทิตย จากนั้นจึงพิจารณาวิธีการควบคุมปอนกลับของระบบจําลองเพื่อใหไดกราฟคุณสมบัติในการ
ทํางานมีประสิทธิภาพใกลเคียงกับเซลลแสงอาทิตยที่อา งอิงมากที่สุด ทั้งนี้วิธีการปอนกลับสามารถใชการประยุกตไดทั้งแบบ PID Control และ
Fuzzy Logic Control
คําสําคัญ: คาความเขมแสง, คาอุณหภูมิของสภาวะแวดลอม
1.บทนํา
ในปจจุบันนี้พลังงานทดแทนจากเซลลแสงอาทิตยถือเปนพลังงานที่ทั่วโลกใหความสนใจ เนื่องจากเปนพลังงานที่สะอาดและเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม แตมีขอจํากัดในการนํามาใชงาน คือพลังงานไฟฟาขาออกของเซลลแสงอาทิตยที่ผลิตไดยังไมคงที่ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
แวดลอม ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงตอการผลิตไฟฟาของแผงเซลลแสงอาทิตย งานวิจัยนี้เปนการวิเคราะหระบบเซลลแสงอาทิตยเพื่อนําไปสรางเปน
ระบบจําลองเชิงปฏิบัติแบบทันเวลา (Real-Time PV Simulator) โดยการประยุกตใชวงจรแปลงผันกําลังไฟฟาแบบวงจรทอนแรงดัน (DC Buck
Converter) ซึ่งมีคุณสมบัติเปนแหลงจายแรงดัน จึงมีความจําเปนที่จะตองมีการควบคุมแบบปอนกลับ ในบทความนี้จะเปนการสรางแบบจําลองเซลล
แสงอาทิตยโดยใชสมการทางคณิตศาสตรเพื่อพิจารณากราฟคุณลักษณะตางๆของเซลแสงอาทิตย จากนั้นจึงพิจารณาวิธีการควบคุมปอนกลับของ
ระบบจําลองเพื่อใหไดกราฟคุณสมบัติในการทํางานมีประสิทธิภาพใกลเคียงกับเซลลแสงอาทิตยที่อางอิงมากที่สุด
2.ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
1.1 วงจรแปลงผันไฟฟากระแสตรงเปนไฟฟากระแสตรงแบบทอนระดับแรงดัน
วงจรลดระดับแรงดันไฟฟาจากกระแสตรงเปนกระแสตรง หรือวงจร Buck Converter เปนวงจรที่ทําใหแรงดันขาออกของวงจรมีคาต่ํากวา
แรงดันขาเขา หรือ กระแสไฟฟาขาออกสูงกวากระแสขาเขา และเนื่องจากรูปคลื่นแรงดันขาออกมีการกระเพื่อมจากสัญญาณควบคุม ตัวเก็บประจุซึ่ง
ตออยูกับโหลดจะเปนตัวลดแรงดันกระเพื่อมที่ขาออก เพื่อลดทอนสัญญาณรบกวนและเพื่อใหแรงดันขาออกมีความเปนไฟตรงมากๆ ลักษณะวงจร
ทอนระดับแรงดัน และการทํางานเปนดังภาพ

รูปที่ 1 วงจรทอนระดับแรงดัน
สมการคํานวณคาดิวตี้ไซเคิลไดจาก
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Vo
Vin

(1)
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D

สมการคํานวณคาความเหนี่ยวนําที่เล็ก(Lmin ) ไดจาก
Lmin 

1  D  .R

(2)

2f

สมการคํานวณคาตัวเก็บประจุที่ทําใหอัตราระลอกคลื่น ไดจาก
C

1  D 
8 Lf 2

(3)

Vo
Vo

1.2

ระบบควบคุมปอนกลับแบบพีไอดี
วิธีการที่ใชในการออกแบบตัวควบคุมแบบพีไอดี ที่เปนที่นิยมมีอยู 2 วิธีคือ
1.2.1 ระบบควบคุมแบบวงเปด (open Loop Control system) เปนการใชอุปกรณ Controller หรือ อุปกรณกระตุน (Control
Actuator) เพื่อใหไดการตอบสนองที่เราตองการ โดยไมนําผลการตอบสนองของระบบเขาสูการพิจารณา
1.2.2 ระบบควบคุมแบบวงปดหรือระบบควบคุมแบบปอนกลับ (Closed Loop or Feedback Control System) จะแตกตางจาก
ระบบควบคุมแบบเปดก็คือ มีการนําเอาผลที่ไดจากกระบวนการปอนกลับมาเขาเปนสวนหนึ่ งของขอมูลที่จะสงเขาไปเปนอินพุทที่จะใหกับระบบ
จนกระทั่งไมมีความแตกตางระหวางคาทั้งสอง ดังนั้นเราก็จะไดวาคาเอาทพุทของระบบเปนไปตามตองการ โดยการเลือกใชเลือกตัวควบคุมที่เหมาะสม
1.2.3 การควบคุมแบบ พี ไอ ดี หรือ PID controller แบงออกเปนสามสวน คือ
1.2.3.1

Proportional model of Control (P-control) หรือตัวควบคุมแบบสัดสวน โดยการเพิ่มคาอัตราขยาย (Gain)

ใหสูงขึ้น ซึ่งจะทําใหไดผลการตอบสนองที่ไวขึ้น
1.2.3.2

Integral Mode of Control (I-Control) หรือตัวควบคุมแบบอินติกรัล สามารถใชงานเดี่ยวๆ ไดแตตองปรับคา

อัตราขยายใหเหมาะสม และสามารถขจัด steady state error ได
1.2.3.3

Derivative Mode of Control (D-Control) หรือตัวควบคุมแบบอนุพันธ จะชวยลดผลตอบสนองที่เปน

overshoot ในระบบวงปด ทําใหระบบมีเสถียรภาพมากขึ้น
1.2.3.4

การปรับแตง parameters ของ P, PI หรือ PID มี 2 ลักษณะดังนี้

Open Loop จะไดคาของตัวควบคุม P, PI, PID ตามตาราง
Kp
P
1/RL
PI
0.9/RL
PID
1.2/RL

Ti
--L/0.3
2L

Closed Loop จะไดคาของตัวควบคุม P, PI, PID ตามตาราง
Kp
Ti
P
0.5/Kcr
--PI
0.45/Kcr
1/1.2Pcr
PID
0.6/Kcr
0.5Pcr
Kcr : Critical Gain หรือ Ultimate Gain : Ku
จาก PID Transfer function คาตังควบคุมที่ใชในการปรับระบบของการจําลองนี้คือ
Kp=0.2; Ki=0.5; Kd=0.3
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Td
----0.5L

Td
----0.125Pcr

การทดสอบ
ทําการจําลองการทํางานของวงจรโดยใชโปรแกรม MATLAB/Simulink โดยสัญญาณควบคุมจะถูกเปลี่ยนเปนสัญญาณแอนะล็อกไปสูวงจร

สรางสัญญาณแบบ PWM ไดคาดิวตี้ไซเคิลเพื่อนําไปขับเกตการทํางานของ IGBT ในวงจรทอนระดับแรงดันใหไดคาคุณลักษณะของกระแส แรงดัน
เปนไปตามการทํางานของเซลลแสงอาทิตย ในทีน่ ี้จะกลาวถึงการออกแบบในสวนของซอฟตแวร โดยโครงสรางงานวิจัยชิ้นนี้จะประกอบไปดวย 2 สวน
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3.

คือ สวนการจําลองเซลลแสงอาทิตยดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร และอีกสวนคือวงจรทอนระดับแรงดันที่มีการทํางานเชื่อมตอกับการดอินเตอรเฟส เพื่อ
นําไปสูการสรางสัญญาณจริงที่เหมาะสมในการทดสอบการจายโหลด ซึ่งจะเขียนใหอยูในรูปแบบจําลองทั้งหมดดังรูปที3่
3.1

สรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรของเซลลแสงอาทิตยดวยใชโปรแกรม MATLAB/Simulink ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 แบบจําลองทางคณิตศาสตรของเซลลแสงอาทิตย
แผงเซลลแสงอาทิตยสามารถจําลองไดโดยสมการไดโอดในอุดมคติ ดังสมการ (4)

q V  I  Rs   V  I  RS 
I  I ph  I s exp
 1 
N  K T
RSH



(4)

ผลกระทบจากระดับของแสงอาทิตย ไดความสัมพันธของกระแสโฟโตกับความเขมแสงอาทิตย สามารถเขียนไดดังสมการ (5)
I ph   I sc  ki T  Tref    

(5)

ผลกระทบจากอุณหภูมิ กระแสไฟฟาที่ตัวเซลลแสงอาทิตยจะแปรตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไป ในขณะที่แรงดันไฟฟาจะลดลงเมื่ออุณหภูมิมีคาสูง
มากขึ้น สามารถเขียนไดดังสมการ (6)

 qV
I  I s  t  exp 
 kT


 
 1
 

(6)

รูปที่ 3 แผงเซลลแสงอาทิตยจําลองใชหลักการของวงจรทอนระดับแรงดัน
Typical Electrical Characteristics of Photovoltaic Modules Solarex model MSX60
Electrical Characteristics
Maximum power (Pmax)

Specification
60 W
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Typical Electrical Characteristics of Photovoltaic Modules Solarex model MSX60
Electrical Characteristics
Maximum power (Pmax)
Voltage @ Pmax (Vmp)
Current @ Pmax (Imp)
Guaranteed minimum Pmax
Short-circuit current (Isc)
Open-circuit voltage (Voc)
Temperature coefficient of open-circuit voltage
Temperature coefficient of short-circuit current
Temperature coefficient of power
NOCT (Nominal Operating Cell Temperature)

Specification
60 W
17.1V
3.5A
58W
3.8A
21.1V
–(80±10)mV/°C
(0.065±0.015)%/°C
–(0.5±0.05)%/°C
47±2°C

3.2 ออกแบบและสรางวงจรทอนระดับแรงดัน โดยการนํากระแสไฟฟาและแรงดันไฟฟาของแบบจําลองมาเปนตัวคํานวณหาคาของ
อุปกรณในวงจรทอนระดับแรงดัน
เชื่อมตอวงจรเขากับวงจรสรางสัญญาณควบคุมแบบ PWM ซึ่งจะไปควบคุมคาดิวตี้ไซเคิลของสัญญาณพัลสขับเกตของวงจรทอน
ระดับแรงดัน เพื่อการควบคุมการจายแรงดันไฟฟาขาออกใหสัมพันธกับกระแสขาออกโดยใชการปรับคาดิวตี้ไซเคิลของสัญญาณพัลสขับเกตของไอจีบีที
เพื่อใหการจายกําลังของวงจรทอนระดับเปนไปตามคุณลักษณะของแผงเซลลแสงอาทิตย
ทดสอบเปรียบเทียบคากระแส-แรงดันไฟฟาขาออกของวงจรทอนระดับแรงดัน เมื่อความเขมแสงและอุณหภูมิแตกตางกันกับ
แบบจําลองทางโปรแกรมคอมพิวเตอร แลวเปรียบเทียบกับกราฟคุณลักษณะของแผงเซลลแสงอาทิตย

รูปที่ 4 กราฟคุณลักษณะ I-V curve ของเซลลแสงอาทิตยรุน MSX60
ผลการทดลอง ในรูปที่ 5 ไดทําการเปลี่ยนแปลงคาพารามิเตอรที่มีผลกระทบตอเซลลแสงอาทิตย

536

ไฟฟ้าชุมชน

รูปที่ 3 แผงเซลลแสงอาทิตยจําลองใชหลักการของวงจรทอนระดับแรงดัน

รูปที่ 4 กราฟคุณลักษณะ I-V curve ของเซลลแสงอาทิตยรุน MSX60

ไฟฟ้าชุมชน

ผลการทดลอง ในรูปที่ 5 ไดทําการเปลี่ยนแปลงคาพารามิเตอรที่มีผลกระทบตอเซลลแสงอาทิตย

รูปที่ 5 กราฟ i-v curve เมื่อทดลองเปลี่ยนคาความเขมแสง และอุณหภูมิคงที่
เมื่อทําการทดลองเปลี่ยนคาอุณหภูมิ คาความเขมแสงคงที่ จะไดคาความเปลี่ยนปลงของกราฟคุณลักษณะของ p-v ดังรูปที่ 6

รูปที่ 6 กราฟ i-v curve เมื่อทําการทดลองเปลี่ยนคาอุณหภูมิ

Pmax (W)
Vmax (V)
Imax (A)

MSX60
60.0
21.1
3.8

Simulations
57.9
20.0
3.75

Deviation
3.5%
5.2%
1.3%

Target
± 5%
± 5%
± 5%

4. สรุปผล
จากการจําลองคากระแสและแรงดันไฟฟาขาออกของแผงเซลลแสงอาทิตย ที่สรางขึ้นจากสมการพื้นฐานของเซลลแสงอาทิตย และจําลองการทํางาน
ดวย MATLAB/Simulink เพื่อใหกราฟคุณลักษณะของเซลลแสงอาทิตย หรือ I-V curve ในการจําลองใหมีประสิทธิภาพใกลเคียงกับ I-V curve ของ
เซลลแสงอาทิตยที่อางอิงมากที่สุดนั้น จากผลการจําลองนี้ไดผลลัพธใกลเคียงกับกราฟที่อางอิง เปนที่พอใจ แตในงานวิจัยนี้ สวนการจําลองเซลล
แสงอาทิตยทําดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ดังนั้นในการพัฒนาการวิจัยตอไป คือทําการจําลองการปอนกลับดวยวิธีผานชุด Hardware และใชวิธีการ
ปอนกลับวิธีการอื่นมาเปรียบเทียบ เพื่อใหไดผลจําลองมีประสิทธิภาพใกลเคียงกับ I-V curve ของเซลลแสงอาทิตยที่อางอิงมากที่สุด เชน การนํา
Fuzzy Logic Control มาใชเปนตน
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ทําใหผลกระทบที่ตามมาในแตละปมีปริมาณของเสียชนิดตางๆ หลงเหลือจากกระบวนการผลิตและแปรรูปจากโรงงานอุตสาหกรรมเปนจํานวนมากซึ่ง
ยากตอการจัดเก็บและทําลาย อาทิเชน เปลือกหอยแมลงภูที่มีปริมาณสูงถึงหลายหมื่นตันตอป ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงไดศึกษาการเพิ่มมูลคาของเปลือก
หอยแมลงภูที่เปนของเสียเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลโดยสังเคราะหแคลเซียมออกไซดจากเปลือกหอยแมลงภูที่ผานการสกัดโปรตีน
ออกแลวมาผานการเผาที่อุณหภูมิ800 - 1000 oC ดวยกระบวนการดังกลาว พบวาไดแคลเซียมออกไซดที่มีความบริสุทธิ์และมีความเปนรูพรุน
เหมาะสมกับการเปนตัวเรงปฏิกิริยาวิวิธพันธุ จากนั้นไดนําตัวเรงปฏิกิริยาที่ไดมาประยุกตใชสําหรับการผลิตไบโอดีเซลโดยปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟ
เคชันของน้ํามันปาลมและเมทานอล พบวา สภาวะการทดลองที่เหมาะสมที่สุดในการสังเคราะหไบโอดีเซล คือ ปริมาณตัวเรงปฏิกิริยาที่ใชรอยละ 5
โดยเทียบกับน้ําหนักน้ํามันปาลม สัดสวนโดยโมลของน้ํามันปาลมตอเมทานอลเทากับ 1:6 อุณหภูมิที่ใชในการเกิดปฏิกิริยาที่ 64 oC และอัตราการปน
กวน500 รอบตอนาที สามารถใหรอยละการเปลี่ยน (Conversion) จากไตรกลีเซอไรดไปเปนเมทิลเอสเทอรสูงถึงรอยละ 98.04 ที่ระยะเวลา 2
ชั่วโมงนอกจากนี้ตัวเรงปฏิกิริยาดังกลาวสามารถนํากลับมาใชซ้ําใหมไดถึง 7 ครั้ง โดยคา Conversion ของเมทิลเอสเทอรยังคงสูงถึงรอยละ 96.62
คําสําคัญ: ไบโอดีเซล, ตัวเรงปฏิกิริยาแคลเซียมออกไซด, เมทิลเอสเทอร, เปลือกหอยแมลงภู, ปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชัน
1.บทนํา
นวัตกรรมการแปรรูปทางอาหารทะเลดวยวิธีการตางๆ ในปจจุบันนั้นมีการพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อขยายกําลังการผลิตและแปรรูปอาหาร
หลากหลายชนิดเพื่อตอบสนองความตองการของประชากรที่ตองใชในการอุปโภคบริโภคซึ่งประเทศไทยไดมีการนําเครื่องมือที่ทันสมัยมาใชสําหรั บ
กระบวนการผลิตและแปรรูปภายในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญเพื่อใหสามารถแขงขันกับนานาประเทศที่เปนคูแขงทางเศรษฐกิจได ในชวงหลายป
ที่ผานมาประเทศไทยจึงประสบผลสําเร็จทําใหระบบเศรษฐกิจภายในประเทศเกิดการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง และในอนาคตคาดวานาจะมีการเพิ่ม
กําลังการผลิตสินคาและอาหารแปรรูปนานาชนิดที่มากยิ่งขึ้น สําหรับอาหารแปรรูปทางทะเลภายในประเทศสวนใหญมาจากหอยแมลงภูซึ่งเปนสัตว
เศรษฐกิจที่นิยมเลี้ยงมากชนิดหนึ่งในประเทศไทยเนื่องเติบโตไดอยางรวดเร็ว ราคาถูก หางาย และเปนที่นิยมบริโภคทั้งคนไทยและตางชาติ ทําใหเปน
ที่สนใจในการนํามาผลิตแปรรูปเปนอาหารทะเลนานาชนิดจากโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้นปญหาที่คาดวาจะเกิดตามมาหลังกระบวนการผลิตคือ
โรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลสวนใหญจะมีของเสียเหลือทิ้งเปนจํานวนมาก โดยจากเปลือกหอยแมลงภูมีปริมาณสูงถึงหลายหมื่นตันตอปซึ่งยากตอ
การจัดเก็บและทําลาย อีกทั้งหากกําจัดไมถูกวิธียังสงผลถึงธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน การฝงกลบที่ตองใชระยะเวลาในการยอยสลายเปนเวลานาน
ทําใหสงผลตอความอุดมสมบูรณของดินที่ใชในการเพาะปลูกหรือการทําลายโดยวิธีเผาไหมซึ่งอาจจะสงผลทําใหเกิดสภาวะเรือนกระจกและยังทํา ให
สิ่งแวดลอมเกิดมลพิษในดานตาง ๆ อีกมาก ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอมนุษยและสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศน เปนตน จากขอมูลทางชีววิทยาพบวา
องคประกอบหลักของเปลือกหอยแมลงภู คือ แคลเซียมคารบอเนต (Calcium carbonate, CaCO3) สูงถึงรอยละ 95-99 ซึ่งอยูในรูปของแรอะราโก
ไนต (aragonite)[1] ลัก ษณะที่พบจะมีการกอตัวเปนชั้นๆ โดยมีขนาดเล็ก ประมาณ 10 ไมโครเมตร และมีความหนาในแตละชั้นไมเกิน 0.5
ไมโครเมตร [2] นอกจากนี้ยังพบวาในแตละชั้นยังมีการยึดเหนี่ยวกันดวยโปรตีน เชน-(1-4)-linked N-acetyl-D-glucosamine [3] มีหนาที่เปนสาร
ยึดเหนี่ยวทําใหเปลือกหอยมีรูปรางที่สมบูรณ ดังรูปที่ 1
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รูปที่ 1องคประกอบของเปลือกหอยแมลงภูในแตละชั้น [4]
สํ า หรั บ ชั้ น แคลเซี ย มคาร บ อเนตจากเปลื อ กหอยแมลงภู ใ นแต ล ะชั้ น มี ค วามบริ สุ ท ธิ์ สู ง เนื่ อ งจากเป น การเลื อ กคั ด สรรโดยธรรมชาติ
(naturalselection) ดั ง นั้ น จึ ง มี ส มบั ติ ที่ ดี ห ลายประการ เช น ความบริ สุ ท ธิ์ สู ง (high purity) ความขาว (brightness)ความเสถี ย รทางเคมี
(chemicalStability) และไมเปนพิษ (non-toxic) ตอสิ่งแวดลอม เปนตน ซึ่งหากสามารถสกัดสวนที่เปนโปรตีนและสารอินทรียออกจนหมดจะทําให
ไดแคลเซียมคารบอเนตบริสุทธิ์ แสดงดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 เปลือกหอยแมลงภูเหลือทิ้ง a) กอนสกัด b) หลังสกัดและทําใหบริสุทธิ์
ทางเลือกหนึ่งเพื่อเปนการเพิ่มมูลคาของเปลือกหอยแมลงภูที่เปนของเสียดังกลาวคือการนํามาผานกระบวนการผลิตเปนตัวเรงปฏิกิริยาชนิดวิ
วิธิพันธเพื่อใชในการสังเคราะหไบโอดีเซล ซึ่งเปนการชวยแกไขปญหาดานพลังงานซึ่งเปนปจจัยหลักในการดํารงชีวิตและเปนสิ่งจําเปนมากที่สุดหลาย
หนวยงานภาครัฐและเอกชนไดตระหนักถึงปญหาการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิงซึ่งเปนปญหาใหญในระดับประเทศที่ตองไดรับการแกไขอยางเร งดวน
โดยประเทศไทยนั้นมีการนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิงจากตางประเทศปละหลายลานลิตร ประกอบราคาน้ํามันในตลาดโลกที่มีความผันผวนทําใหมีแนวโนม
ของราคาที่เพิ่มสูงขึ้นทุก ๆ ป ดังนั้นจึงสงผลใหผูประกอบกิจการทางดานอุตสาหกรรมทุกภาคสวนตองเพิ่มตนทุนในการผลิตสินคาชนิด ตางๆทําให
ราคาสินคาหลายรายการมีราคาสูงสงผลกระทบตอการดํารงชีพของประชากรภายในประเทศ จากปญหาดังกลาวทําใหมีความจําเปนตองหาแหลง
พลังงานเพิ่มเติมเพื่อนํามาทดแทนพลังงานที่นําเขาจากตางประเทศ พบวาประเทศไทยนั้นเปนแหลงที่มีความไดเปรียบทางดานภูมิศาสตรในการ
เพาะปลูกพืชชนิดตาง ๆ ที่สามารถนํามาผลิตเปนเชื้อเพลิงไบโอดีเซลเพื่อใชเปนแหลงพลังงานทดแทนได อยางไรก็ตามหากจะนําไบโอดีเซลมาใชเปน
แหลงพลังงานทดแทนจําเปนตองผลิตใหเพียงพอตอความตองการสําหรับการผลิตไบโอดีเซลนั้นจําเปนตองใชตัวเรงปฏิกิริยาในกระบวนการผลิตซึ่งมี
ราคาแพงและตองนําเขาจากตางประเทศ
แคลเซียมออกไซด (Calcium oxide, CaO) เปนตัวเรงปฏิกิริยาที่นิยมใชในปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชัน เนื่องจากสามารถกําจัดออกจาก
ระบบการผลิตไดงาย ราคาถูก อีกทั้งยังสามารถนํากลับมาใชใหมในระบบการผลิตไดหลายครั้ง ในสวนของวิธีการสังเคราะหแคลเซียมออกไซดนั้นมี
กระบวนการผลิตที่ไมซับซอนแตจําเปนตองมีแหลง ของวัตถุดิบหลัก คือแคลเซีย มคารบอเนตบริสุทธิ์ซึ่งสามารถเตรีย มไดจ ากการสกัดโปรตี นและ
สารอินทรียชนิดตางๆที่แทรกอยูบนเปลือกหอยแมลงภูออกแลวนํามาผานกระบวนการใหความรอนดังแสดงในสมการที่ 1 [5]
CaCO3(s)CaO(g)+ CO2(g)

(1)

ดังนั้นเพื่อเปนการสนับสนุนการพัฒนาอยางยั่งยืนทางคณะผูวิจัยจึงไดเล็งเห็นและตระหนักถึงความสําคัญจากความสัมพันธของปญหาปริมาณ
ของเสียเหลือทิ้งที่เพิ่มขึ้นหลายหมื่นตันตอปที่มาจากกระบวนการผลิตและแปรรูปของโรงงานอุตสาหกรรรมอาหารทะเลซึ่งยากตอการกําจัดและปญหา
ที่เกิดจากการขาดแคลนพลังงานเชื้อเพลิงซึ่งเปนปญหาใหญในระดับประเทศ โดยทางเลือกหนึ่งที่จะแกไขปญหาหลักที่มีความสําคัญควบคูไปพรอม ๆ
กันภายในระยะเวลาเดีย วกันไดนั้น คือ การผลิตตัวเรงปฏิกิริยาที่มีประสิทธิภาพสูงจากการนําเปลือกหอยแมลงภูเหลือทิ้งที่ เปนขยะจากโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารทะเลเพื่อนํามาประยุกตใชสําหรับการผลิตไบโอดีเซลใหมีความเพียงพอตอความตองการของประชากรภายในประเทศ นอกจากนี้
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2.ระเบียบวิธีการวิจัย
2.1 การเตรียมตัวเรงปฏิกิริยาแคลเซียมออกไซดจากเปลือกหอยแมลงภู
นําเปลือกหอยแมลงภูที่ผานการสกัดโปรตีนออกแลวมาบดและกรองผานตะแกรงขนาด 100 เมช (mesh) จากนั้นนําไปเผาที่อุณหภูมิ
ในชวง800-1000 oCตัวเรงปฏิกิริยาแคลเซียมออกไซดที่ไดหลังจากการเผาที่อุณหภูมิตางๆ ถูกนําไปวิเคราะหเอกลักษณโครงสรางดวยเทคนิคเอกซเรย
พาวเดอรดิฟแฟรกชัน (XRD) และตรวจสอบหมูฟงกชันดวยเทคนิคอินฟราเรดสเปคโตรสโกป (IR)
2.2 การสังเคราะหไบโอดีเซล
นําน้ํามันปาลมรีไฟนผสมกับเมทานอลในอัตราสวน 1:6 โดยโมล จากนั้นเติมตัวเรงปฏิกิริยาแคลเซียมออกไซดที่ไดจากการสังเคราะหรอย
ละ 5 โดยน้ําหนัก (เทียบกับน้ําหนักของน้ํามันปาลมรีไฟน) หลังจากนั้นทําการปนกวนที่อุณหภูมิ 64 oCเปนเวลา 2 ชั่วโมง โดยใชอัตราการปนกวน
500 รอบตอนาที หลังปฏิกิริยาสิ้นสุดลงทําการกรองของผสมเพื่อแยกตัวเรงปฏิกิริยาแคลเซียมออกไซดออกจากระบบ นําไบโอดีเซลที่ได จากการ
สังเคราะหมาวิเคราะหรอยละการเปลี่ยน(Conversion)จากไตรกลีเซอรไรดไปเปนเมทิลเอสเทอร โดยใชเทคนิคโปรตรอนนิวเคลียรแมกเนติกเร
โซแนนซ-สเปกโทรสโกป (Proton Nuclear Magnetic Resonance ; 1H-NMR) และทําการวิเคราะหรอยละผลได (Yield) ของไบโอดีเซล โดย
เปรียบเทียบกับน้ําหนักน้ํามันปาลมรีไฟนที่ใชเปนสารตั้งตน โดยใชสมการที่ 2
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ยังเปนการเพิ่มมูลคาใหกับของเสียเหลือทิ้งสําหรับการพัฒนาตอยอดนวัฒกรรมทางกระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นจากเดิมในดานตาง ๆ
ทําใหไดผลิตภัณฑจากของเสียเหลือทิ้งที่สามารถนํากลับมาใชใหมไดอีกครั้ง

รอยละผลได (Yield) = น้ําหนักของไบโอดีเซลที่ไดจากการสังเคราะห (กรัม) X 100
(2)
น้ําหนักของน้ํามันปาลมรีไฟน (กรัม)
3.ผลและวิจารณผลการทดลอง
3.1ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห เ อ ก ลั ก ษ ณ เ พื่ อ พิ สู จ น ท ร า บ โ ค ร ง ส ร า ง ข อ ง ตั ว เ ร ง ป ฏิ กิ ริ ย า แ ค ล เ ซี ย ม อ อ ก ไ ซ ด ที่ สั ง เ ค ร า ะ ห ไ ด
จากเปลือกหอยแมลงภูเหลือทิ้ง
3.1.1 เทคนิคฟูเรียรทรานฟอรมอินฟราเรดสเปกโทรสโกป(FTIR)
เมื่อนําแคลเซียมออกไซด (CaO900AR) ที่สังเคราะหไดจากการเผาเปลือกหอยแมลงภูที่อุณหภูมิ 900 oCมาวิเคราะหดวยเทคนิค
FTIR โดยเปรียบเทียบกับแคลเซียมออกไซดที่เปนสารมาตรฐาน (CaOStd.Commercial) สําหรับใชเปนสารมาตรฐานในการเปรียบเทียบขอมูลของ
ตําแหนงพีคอางอิง (reference peak) ของสารมาตรฐานพบวา FTIR patternแสดงพีคที่เปนเอกลักษเฉพาะของแคลเซียมออกไซด คือ พีคที่
ตําแหนง 1473.76 cm-1มีสมมาตรการสั่นแบบ asymmetric-stretch สวนพีคที่ตําแหนง 876.13 cm-1มีสมมาตรการสั่นแบบ out-of plane bend
ของโมเลกุล CO32-ที่เกิดการสลายตัวของ CaCO3 และพีคที่ตําแหนง 3640.53 cm-1เปนพีคของหมู OH-แบบ stretching band ของ Ca(OH)2โดย
เกิดจากการดูดซับ (adsorption) โมเลกุลของน้ําที่มาจากความชื้นในอากาศ (atmospheric air) ซึ่งเกิดขึ้นบริเวณพื้นผิว (surface area) ของ
แคลเซียมออกไซด[6]แสดงดังรูปที่ 3

b) CaO900AR (green line)

a) CaOStd.commercial (red line)

รูปที่ 3 FTIR pattern ของแคลเซียมออกไซด (CaO) a) CaO ที่สังเคราะหไดจากการเผาเปลือกหอยแมลงภูที่อุณหภูมิ 900 oC (green line) b) สาร
มาตรฐาน CaO Commercial (red line)
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รูปที่ 4 XRD pattern ของแคลเซียมออกไซดที่สังเคราะหไดจากเปลือกหอยแมลงภูเหลือทิ้งหลังผานการเผาที่อุณหภูมิ600 - 1000 oC
3.2 การนําตัวเรงปฏิกิริยาแคลเซียมออกไซดที่ไดจากการสังเคราะหมาประยุกตใชในการสังเคราะหไบโอดีเซล
จากผลการทดลองเมื่อทําการสังเคราะหไบโอดีเซลภายใตสภาวะที่เหมาะสม คือ อัตราสวนโดยโมลของน้ํามันปาลมรีไฟนตอเมทานอลเทากับ
1:6 และอุณหภูมิที่ใชในการสังเคราะหเทากับ64 oCโดยศึกษาการใชปริมาณตัวเรงปฏิกิริยาแคลเซียมออกไซดที่ไดจากการเผาเปลือกหอยแมลงภูที่
อุณหภูมิ 900 oCในอัตราสวนรอยละ 1 ถึง 5(เทียบกับน้ําหนักของน้ํามันปาลมรีไฟน) พบวาเมื่อเพิ่มปริมาณตัวเรงปฏิกิริยาแคลเซียมออกไซดจะสงผล
ทําใหรอยละการเปลี่ยนไปเปนเมทิลเอสเทอรจากไตรกลีเซอรไรดของน้ํามันปาลมรีไฟนมีคาเพิ่มสูงขึ้น ดังรูปที่ 5 เมื่อมีการเพิ่มปริมาณของตัวเรง
ปฏิกิริยาซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของSharma และคณะ[7]
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ปริมาณตัวเร่งปฏิ กิริยาแคลเซียมออกไซด์ (% wt)
รูปที่ 5ผลของตัวเรงปฏิกริยาแคลเซียมออกไซดที่มีตอคา conversion ในการสังเคราะหไบโอดีเซล
เนื่องจากการเพิ่มปริมาณของตัวเรงปฏิกิริยาเปนการเพิ่มพื้นที่ผิวของตัวเรงปฏิกิริยาในระบบทําใหสารตั้งตนสามารถเกิดปฏิกิริยาบนพื้นผิว
ของตัวเรงปฏิกิริยาแคลเซียมออกไซดไดดียิ่งขึ้นจึงทําใหปฏิกิริยาเกิดไดอยางสมบูรณดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบปริมาณตัวเรงปฏิกิริยาที่นํามาใชพบวา
ตัวเรงปฏิกิริยาแคลเซียมออกไซดรอยละ 5 สามารถใหคา  conversionไดสูงถึง 98.04 ภายในระยะเวลา 2 ชั่วโมง
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3.1.2เทคนิคเอกซเรยพาวเดอรดิฟแฟรกชัน(XRD)
เมื่อเผาเปลือกหอยแมลงภูที่อุณหภูมิ 600, 700, 800, 900 และ 1000 oCพบวาเมื่อใชอุณหภูมิในการเผาสูงกวา900 oC ขึ้นไปมีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางจากแคลเซียมคารบอเนตไปเปนแคลเซียมออกไซด (CaO)อยางสมบูรณ ซึ่งตําแหนงของพีคที่ 2θเทากับ37.38, 53.88, 32.22,
64.19 และ 67.44 เปนตําแหนงของพีคที่แสดงเอกลักษณเฉพาะของแคลเซียมออกไซดเมื่อทําการเปรียบเทียบพีคของแคลเซียมออกไซดที่สังเคราะห
ไดรวมกับJCPDS file no.48-1467 ที่เปนไฟลมาตรฐานของแคลเซียมออกไซดพบวามี XRD pattern ตรงกัน ดังแสดงในรูปที่ 4
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3.3 การนําตัวเรงปฏิกิริยาแคลเซียมออกไซดกลับมาใชซ้ําสําหรับการสังเคราะหไบโอดีเซล
การนําตัวเรงปฏิกิริยาแคลเซียมออกไซดกลับมาใชซ้ําใหมในระบบพบวาตัวเรงปฏิกิริยาแคลเซียมออกไซดที่เตรียมจากการสังเคราะหโดย
ใชเปลือกหอยแมลงภูเหลือทิ้งเปนสารตั้งตนสามารถนํากลับมาใชซ้ําใหมไดอยางมีประสิทธิภาพโดยงานวิจัยนี้สามารถนําตัวเรงปฏิกิริยาแคลเซียม
ออกไซดกลับมาใชซ้ําใหมไดประมาณ 7 ครั้ง จากผลการทดลองพบวามีคา Conversionอยูในชวง 91 - 98 ดังแสดงในรูปที่ 6แตเนื่องจากการ
นําตัวเรงปฏิกิริยากลับมาใชซ้ําใหมในระบบพบวามีการสูญเสียปริมาณของตัวเรงปฏิกิริยาบางสวนไปกับการเกิดปฏิกิริยาสปอนิฟเคชันที่ทําใหเกิดไขสบู
[8]และมีตัวเรงปฏิกิริยาบางสวนปะปนอยูในไบโอดีเซลหลังจากการแยกสารผลิตภัณฑออกจากระบบทําใหเกิดการสูญเสียปริมาณของตัวเรงปฏิกิริยา
หลังจากการแยกออกจากระบบดังนั้นเมื่อมีการนําตัวเรงปฏิกิริยากลับมาใชซ้ําใหมในครั้งตอไปจึงสงผลตอคารอยละผลได(Yield)ของไบโอดีเซลซึ่ง
ทําใหมีคาลดลง นอกจากนีต้ ัวเรงปฏิกิริยาแคลเซียมออกไซดที่ถูกนํามาใชซ้ําหลายครั้ง อาจสงผลตอบริเวณพื้นผิวตัวเรงปฏิกิริยาจากการที่มีสารตั้งตน
หลงเหลือดังนั้นจึงไมสามารถทําใหเกิดหมู -OCH3เพื่อเขาทําปฏิกิริยากับกลีเซอไรดจากน้ํามันปาลมรีไฟนที่เปนสารตั้งตนไดดีเมื่อเปรียบเทียบกับการใช
งานครั้งแรก [9] จึงสงผลทําใหYieldของไบโอดีเซลที่สังเคราะหไดมีปริมาณลดลงหลังจากสิ้นสุดปฏิกิริยา
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รูปที่ 6การนําตัวเรงปฏิกิริยาแคลเซียมออกไซดกลับมาใชซ้ําสําหรับการสังเคราะหไบโอดีเซล
4.สรุปผลการทดลอง
สําหรับการนําตัวเรงปฏิกริยาแคลเซียมออกไซดเพื่อสังเคราหไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลมรีไฟน พบวาสภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะหไบโอ
ดีเซล คือ อัตราสวนเชิงโมลระหวางน้ํามันปาลมรีไฟนตอเมทานอลเทากับ 1:6 ปริมาณตัวเรงปฏิกิริยาแคลเซียมออกไซดรอยละ 5 (เทียบกับน้ําหนัก
ของน้ํามันปาลมรีไฟน) อุณหภูมิที่ใชในการดําเนินปฏิกิริยาเทากับ 64 oCที่ระยะเวลา 2 ชั่วโมงและอัตราการปนกวน 500 รอบตอนาที (rpm) โดย
พบวาสามารถใหคา Yield และConversion ในการเปลี่ยนไตรกลีเซอไรดไปเปนเมทิลเอสเทอรหรือไบโอดีเซลมีคาสูงถึงรอยละ 96.46 และ
98.04 ตามลําดับ นอกจากนี้ตัวเรงปฏิกิริยาแคลเซียมออกไซดที่สังเคราะหไดดังกลาวสามารถนํากลับมาใชซ้ําใหมในระบบไดสูงถึง 7 ครั้ง โดยที่คา
Conversion มีคาลดลงเพีย งเล็ก นอย ดัง นั้นแนวโนมการนําตัวเรงปฏิกิริยาแคลเซียมออกไซดที่สัง เคราะหไดจากเปลือกหอยแมลงภูเหลือทิ้ง
สามารถนํามาประยุกตใชงานไดจริงสําหรับระบบกระบวนการผลิตไบโอดีเซลโดยผานปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชัน นอกจากนี้ยังเปนการเพิ่มมูลคา
ใหกับเปลือกหอยแมลงภูเหลือทิ้งซึ่งเปนของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานอาหารทะเลทําใหไดผลิตภัณฑที่มี ราคาถูก ลดการนําเขาวัต ถุดิบจาก
ตางประเทศที่มีราคาแพง อีกทั้งสามารถนํากลับมาใชใหมไดหลายครั้งและไมกอใหเกิดมลพิษตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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บทคัดยอ
งานวิจัยการพัฒนาโรงอบแหง สับปะรดโดยใชพลังงานจากเซลลแ สงอาทิตยรวมเปนสวนหนึ่งในโครงการบูรณาการวิชาการแกสัง คมเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัย ซึ่งเปนการสงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนรูในการบูรณาการบริการวิชาการแกสังคม รวมกับการวิจัย ซึ่งงานวิจัยนี้
ไดทําการปรับปรุงโรงอบแหงสับปะรดใหกับกลุมวิสาหกิจชุมชนผูปลูกสับปะรด ตําบลนางแล จังหวัดเชียงรายใหสามารถทําการอบสับปะรดอบแหง
อยางตอเนื่องได เนื่องจากการอบแหงในปจจุบันสามารถทําการอบแหงไดในเวลากลางวันเทานั้น นอกจากนี้วัสดุที่ใชทําโรงอบเปนพลาสติกใสคลุ ม ไม
มีการระบายความชื้นที่ดี ทําใหผลิตภัณฑอบแหงไมไดคุณภาพตามความตองการ
ในการพัฒนาโรงอบแหงสับปะรดผูวิจัยไดทําการปรับปรุงโรงอบแหงโดยการเปลี่ยนพลาสติกของโรงอบเปน โพลีคารบอเนต และทําการติดตั้ง
ชุดเซลลแสงอาทิตยรวม ไดแก แผงโซลารเซลล, ตัวควบคุมในการชารจ, ตัวเก็บกระแสไฟฟา, ตัวควบคุมการจายกระแสไฟฟา, หลอดไฟที่ใชในการให
ความรอน และพัดลมดูดความชื้น ผลการศึกษาพบวาระยะเวลาในการอบแหงพบวาเวลาในการอบแหงหลังการปรับปรุงจากเดิม 3 วัน เหลือเพียง 1
วันครึ่ง และอุณหภูมิสูงสุดอยูที่ 70 – 80 องศาเซลเซียส นั่นคือเวลาที่ใชในการอบแหงลดลง เนื่องจากอุณหภูมิที่ใชในการอบแหงสูงขึ้น นอกจากนี้
กระบวนการอบแหงยังสามารถทําไดตอเนื่องทั้งในกลางวันและกลางคืน
คําสําคัญ: โรงอบแหงสับปะรด, สับปะรดอบแหง, เซลลแสงอาทิตยรวม
1. บทนํา
เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมและประชาชนสวนใหญก็ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และชวงที่ผลผลิตมีปริมาณจํานวนมาก
เกินความตองการในการบริโภคหรือจําหนายทําใหราคาของผลผลิตมีราคาถูกลง ทําใหสูญเสียตนทุนทําใหตองมีการนําผลผลิตสวนเกินมาทําการแปร
รูป ซึ่งการแปรรูปที่นิยมคือ กระบวนการอบแหง ซึ่งการอบแหง (Drying) เปนกระบวนกําจัดความชื้น หรือน้ําในผลิตภัณฑ ใหลดลงในคาที่ยอมรับได
ซึ่งอาหารหรือผลิตภัณฑแตละชนิดจะมีคาไมเทากัน การกําจัดความชื้นในผลิตภัณฑ สามารถทําไดหลายวิธี ขึ้นอยูกับการเลือกวิธีการ และเครื่อง
อบแหง ของผูออกแบบ กระบวนการอบแหงเพื่อลดความชื้นของผลิตภัณฑซึ่งอยูภายใตเงื่อนไขของการอบแหงคงที่ เชน มีอุณหภูมิ ความชื้น และ
ความเร็วลมคงที่ [1]ตัวอยางการอบแหงผลผลิตเชนศูนยวิจัยและฝกอบรมพลังงานแสงอาทิตย มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดพัฒนาเครื่องอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตยขนาดอุตสาหกรรม ที่สามารถใชผสมผสานกับน้ํามันเตา ความรอนจากแหลงพลังงานน้ํามันเตา สามารถอบผักไดครั้งละ 700 กิโลกรัม โดย
ใชเวลาอบแหง 6-10 ชั่วโมง โดยขึ้นอยูกับชนิดของผักที่ใชอบ สามารถผลิตผักอบแหงเปนไปอยางตอเนื่อง ไมขึ้นกับสภาวะดินฟา อากาศ หรือในกรณี
ที่ความเขมจากแสงอาทิตยมีไมเพียงพอ ใช พลังงานเสริมดวย พลังงานความรอนจากทอไอน้ํารอน ที่ไดจากการตมดวยการเผาไหมของน้ํามันเตา
[2]หรือการใชพลังงานแสงอาทิตยรวมกับพลังงานชีวมวลเชนงานวิจัยของพิสิษฏ [3] และ ทนงศักดิ์ [4] ไดศึกษาเกี่ยวกับ ไดศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนา
และเผยแพรเทคโนโลยีเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย รวมกับพลังงานความรอนจากชีวมวลเพื่อการแปรรูปผลิตผลทาง การเกษตรสามารถใช
อบแหงผลิตภัณฑไดหลายระดับอุณหภูมิและเหมาะที่ทําการเผยแพรใหกับกลุมเกษตรกรที่ตองการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเพื่อลดการใชพลังงาน
ในการอบแหงปจจุบันลงเชน LPG น้ํามัน และไฟฟาได นอกจากนี้ยังมีการใชพลังงานแสงอาทิตยรวมกับกาซชีวภาพเพื่อใชในการอบแหงดังงานวิจัย
ของสุขฤดี [5] ซึ่งไดศึกษาเกี่ยวกับ เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยรวมกับแกสชีวภาพซึ่งในงานวิจัยนี้เ ปนการศึกษาและพัฒนาเครื่องอบแหง
พลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงคที่มีสมรรถนะทางความรอนสูงรวมกับระบบพลังงานความรอนเสริมจากระบบกาซชีวภาพทําใหระบบสามารถอบแหง
ไดตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนเชนกัน
ซึ่งในบริเวณพื้นที่ของเทศบาลตําบลนางแล อ.เมือง จ.เชียงราย มีการประกอบอาชีพเกษตร อาชีพหลักของเกษตรคือ การปลูกสับปะรดนาง
แล ซึ่งเปนที่รูจักกันดีในตําบลนางแลซึ่งมีปริมาณการผลิตจํานวนมาก ปริมาณการผลิตที่เยอะทําใหประสบกับปญหาหลายประการ เชน ปริมาณ
สับปะรดลนตลาด ราคาตกต่ํา โดนกดราคาจากพอคาคนกลาง เปนตน ปญหาเหลานี้ทําใหราคาของสับปะรดตกต่ําลง
ดังนั้นทางชุมชนนางแลไดมีการ นําเทคโนโลยีการแปรรูปสับปะรดใหอยูในรูปของ สับปะรดอบแหง สับปะรดแชอิ่ม สับปะรดกวน และ
สามารถนํามาเปนผลิตภัณฑประจําชุมชน หรือตําบล และจังหวัดเชียงรายเพื่อเพิ่มมูลคาของผลผลิตจากการสํารวจขอมูลของชุมชนพบวา มี การ
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2.2 หัวขอและหัวขอยอย

1 โรงอบสับปะรด
2.ทําการติดตั้งอุปกรณแผงโซลารเซลล, ชุดควบคุมการชารจไฟฟา, แบตเตอรี่ และหลอดไฟเพื่อใหความรอนและทดสอบการทํางาน โดยนํา
สับปะรดที่ทําการปอกเปลือก และฝานเปนแผนแลวจํานวน 120 กิโลกรัม นํามาทําการอบในโรงอบสับปะรด ดังแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 2 การอบสับปะรดในโรงอบแหง
การพั ฒ นาโรงอบแห ง สั บ ปะรดโดยใช พ ลั ง งานเซลล แ สงอาทิ ต ย ร ว ม คณะผู ทํ า งานได ทํ าการติ ด ตั้ ง ระบบเซลล แ สงอาทิ ต ย เ พื่ อ ให ก าร
กระบวนการอบทําไดอยางตอเนื่องทั้งกลางวัน และกลางคืนไดแก แผงโซลารเซลล , ตัวควบคุมในการชารจ (Controller), ตัวเก็บกระแสไฟฟา
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ไฟฟ้าชุมชน

รวมตัวกันของกลุมแมบานทําผลิตภัณฑสับปะรดอบแหงโดยใชวิธีอบแหงแบบที่ไมเหมาะสม โดยใชพลาสติกใสคลุม การระบายความชื้นไมดีพอ เมื่อมี
ฝนตกก็ตองใชเวลาในการทําใหแหงมากขึ้นกวาเดิมอีก 2-3 วัน ทําใหผลิตภัณฑอบแหงไมไดคุณภาพตามความตองการ สงผลใหมีตนทุนการผลิตที่
สูงขึ้น ในป 2556 กลุมคณะนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไดทําโรงอบสับปะรดพลังงานแสงอาทิตยเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑของกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนผูปลูกสับปะรดแมปูคา ซึ่งสามารถลดระยะเวลาในการอบไดจาก 4 วันเหลือ 2 วัน แตเนื่องจากความจํากัดทางดานแสงอาทิตยทําใหการอบทํา
ไดไมตอเนื่อง คือจะอบไดในตอนกลางวัน ในตอนกลางคืนจะทําการอบไมไดตองทําการเก็บสับปะรดที่ตากแดดแลวในตอนกลางวันมาเก็บไวในตู เย็น
และในตอนเชาถึงจะนําออกมาตากแดดอีกครั้ง ดังนั้นทางคณะวิจัยมีความคิดที่จะพัฒนาการอบแหงสับปะรดของกลุมวิสาหกิจชุมชนนี้ใหทําการอบได
อยางตอเนื่อง โดยพัฒนาโรงอบแหงนี้โดยใชพลังงานจากเซลลแสงอาทิตย มาเปนพลังงานความรอนจากหลอดไฟเพื่อใหสามารถทําการอบไดในเวลา
กลางคืน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอบแหงสับปะรด ทําใหการอบสับปะรดเปนไปอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ยังสามารถใชอบในวันที่ฝนตก หรือไมมี
แสงแดดได และลดเวลาการอบแหงสับปะรดไดมากขึ้น เพื่อที่จะเก็บรักษาผลิตภัณฑและเพิ่มมูลคาใหกับสินคา
2. วิธีการดําเนินงานวิจัย
1. ทําการออกแบบการตออุปกรณชุดเซลลแสงอาทิตย และการวางจุดของหลอดไฟเพื่อใหความรอนกระจายในโรงอบแหงอยางทั่วถึงดังแสดง
ในรูปที่ 1

ดานนอก

ไฟฟ้าชุมชน

(Battery), ตัวควบคุมการจายกระแสไฟฟา (Inverter) และ หลอดไฟที่ใชในการใหความรอน โดยในตอนกลางวันจะทําการอบโดยใชพลังงานความ
รอนจากแสงอาทิตย และในเวลากลางคืนจะใหความรอนจากหลอดไฟที่ใหความรอนซึ่งไดกระแสไฟฟาจากแบตเตอรี่ที่ทําการเก็บกระแสไฟฟาจากแผง
โซลารเซลลในตอนกลางวัน สภาพการติดตั้งแสดงดังรูปที่ 3 และ สภาพกอนการปรับปรุงโรงอบแหงดังแสดงในรูปที่ 4

ดานใน
รูปที่ 3 สภาพกอนการปรับปรุง

รูปที่ 4 สภาพหลังการปรับปรุง
3. ผลการดําเนินงาน
3.1 ผลการทดสอบเวลา และอุณหภูมิในการอบแหง
หลังจากการพัฒนาโรงอบแหงสับปะรดโดยการติดตั้งพลังงานเซลลแสงอาทิตยเพื่อใหพลังงานไฟฟากับหลอดไฟที่ใหความรอนทางกลุม
วิสาหกิจชุมชนผูปลูกสับปะรดแมปูคาไดทําการทดลองอบสับปะรดจากผลการตรวจสอบระยะเวลาในการอบแหงพบวาเวลาในการอบแหงหลังการ
ปรับปรุงเหลือเพียง 1.5วัน และอุณหภูมิสูงสุดอยูที่ 70 – 80 องศาเซลเซียส ผลการเปรียบเทียบเวลา และอุณหภูมิในการอบแหงแสดงดังตารางที่ 1
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อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
เวลา(วัน)

จากตารางพบวาเวลาที่ใชในการอบแหงลดลง เนื่องจากอุณหภูมิที่ใชในการอบแหงสูงขึ้น นอกจากนี้กระบวนการอบแหงยังทําไดตอเนื่องทั้งใน
กลางวันและกลางคืน
3.2 ผลการทดสอบการอบแหงสับปะรดโดยใชพลังงานเซลลแสงอาทิตยรวม
จากผลการทดสอบการอบแหงสับปะรดจากโรงอบสับปะรดโดยใชพลังงานแสงอาทิตยรวมพบวา สับปะรดที่อบไดมีลักษณะตรงตามตองการ
ของผูผลิตโดยลักษณะของสับปะรดอบแหงที่ไดมีลักษณะดังรูปที่ 5 และสับปะรดอบแหงที่อยูในบรรจุภัณฑพรอมจําหนายแสดงดังรูปที่ 6

รูปที่ 5 ลักษณะของสับปะรดอบแหงที่ได

รูปที่ 6 สับปะรดอบแหงที่อยูในบรรจุภัณฑพรอมจําหนาย

4. สรุป
การพัฒนาการอบแหงสับปะรดของกลุมวิสาหกิจชุมชนใหสามารถทําการอบไดอยางตอเนื่อง โดยใชพลังงานจากเซลลแสงอาทิตย มาเปน
พลังงานความรอนจากหลอดไฟเพื่อใหควมรอนมาทําการอบไดในเวลากลางคืน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอบแหงสับปะรด ทําใหการอบสับปะรด
เปนไปอยางตอเนื่องทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน นอกจากนี้ยังสามารถใชอบในวันที่ฝนตก หรือไมมีแสงแดดได และลดเวลาการอบแหงสับปะรดได
มากขึ้น เพื่อที่จะเก็บรักษาผลิตภัณฑและเพิ่มมูลคาใหกับสินคา
จากการพัฒนาโรงอบแหงสับปะรดโดยใชพลังงานเซลลแสงอาทิตยรวม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอบทําใหกระบวนการอบสามารถทําได
อยางตอเนื่องทั้งกลางวัน และกลางคืน โดยทําการติดตั้งระบบเซลลแสงอาทิตยเพิ่ม โดยอุปกรณที่ติดตั้งไดแก แผงโซลารเซลล, ตัวควบคุมในการชารจ
(Controller), ตัวเก็บกระแสไฟฟา (Battery), ตัวควบคุมการจายกระแสไฟฟา (Inverter) และ หลอดไฟที่ใชในการใหความรอน
จากผลการตรวจสอบระยะเวลาในการอบแหงพบวาเวลาในการอบแหงหลังการปรับปรุง ลดลง 50 เปอรเซ็นต คิดเปน1.5 วัน และอุณหภูมิ
สูงสุดอยูที่ 70 - 80 องศาเซลเซียส ซึ่งจะเห็นวาเวลาที่ใชในการอบแหงลดลง เนื่องจากอุณหภูมิที่ใชในการอบแหงสูงขึ้น นอกจากนี้กระบวนการ
อบแหงยังทําไดตอเนื่องทั้งในกลางวันและกลางคืน
5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6. เอกสารอางอิง
[1] ทนงศักดิ์ วัฒนา, 2554,“ตูอบกระเทียมพลังงานแสงอาทิตยรวมกับกาซชีวมวล” , ไทยแลนดอินดัสตรี้ดอทคอม.
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รายละเอียด

ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบเวลา และอุณหภูมิในการอบแหง
ผลการทดลอง
กอนปรับปรุง
หลังปรับปรุง
50 – 60
70 – 80
2.5 วัน
1.5 วัน

การพัฒนาหองอบแหงพลังงานแสงอาทิตยขนาดเล็กเพื่อใชอบแหงในวิสาหกิจชุมชน
The development a small solar drying room for use in drying of communities
ปรีชา ศรีประภาคาร
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บทคัดยอ
ประเทศไทยเปนเมืองเกษตร การทําใหแหงเปนการถนอนอาหารและผลผลิตทางการเกษตรวิธีหนึ่งที่นิยมทํากันมานาน เชน การตากแหงดวย
แสงอาทิตย เปนตน ซึ่งการตากแหงจะใชความรอนจากพลังงานแสงอาทิตยเปนแหลงใหพลังงานหลัก ทําใหตนทุนดานพลังงานต่ํามาก แตจะติดปญหา
เรื่องฝุน แมลงรบกวน ฝนตก เนื่องจากการตากแบบเปด ดังนั้น หองอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบปดจึงไดมีการพัฒนาขึ้น ตั้งแตขนาดเล็ กจนถึง
ขนาดใหญ กอรปกับในปจจุบันชุมชนก็ไดมีพัฒนาองคกรเปนกลุมวิสาหกิจชุมชน ซึ่งหนึ่งในนั้นเปนการพัฒนาผลิตภัณฑอบแหงพืชสมุนไพร ในทองถิ่น
ขึ้น ซึ่งจากการทํางานดานพลังงานชุมชน พบวาการสงเสริมเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยทางภาครัฐนั้นมีขนาดใหญ
เกินไป ดังนั้น จึงไดเกิดแนวคิดงานวิจัยเพื่อพัฒนาหองอบแหงแสงอาทิตยขนาดเล็กสําหรับชุมชนเพื่อเปนทางเลือกขึ้น ซึ่งการวิจัยผลิตภัณฑทดสอบ
เปนใบหมอนสายพันธบุรีรัมย 60 ขนาดหองอบแหง กวาง 1.5 เมตรยาว 2 เมตรและ สูง 1.2 เมตรวัสดุกรอบอาคารหองอบแหง และหลังคา ทําจาก
แผนโพลีคารบอเนต หนา 6 มิลลิเมตร พื้นเปนคอนกรีตโรยผงฝุนสีดําทับหนา โดยทําการทดสอบที่ศูนยวิจัยและพัฒนาตักสิลา เพื่อการจัดการพลังงาน
และสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พิกัดละติจูดที่ 16๐14.48’ 9.0” องศาเหนือ และพิกัดลองติจูดที่ 103๐15’ 8.5” องศาตะวันออก น้ําหนัก
ผลิตภัณฑทําการทดสอบ ครั้งละ 3 กิโลกรัม โดยจะทําการเก็บขอมูลการอบแหงเพื่อหาคาประสิทธิภาพทางความรอน และคุณภาพผลิตภัณฑ ซึ่งจาก
ผลการทดสอบพบวา คาอุณหภูมิสิ่งแวดลอมเฉลี่ย 32 องศาเซลเซียส และคารังสีแสงอาทิตยรวมเฉลี่ย 565 วัตตตอตารางเมตร สามารถทําใหน้ําหนัก
ผลิตภัณฑทดสอบลดลงเฉลี่ย 71.8 เปอรเซ็นต ภายในระยะเวลา 8 ชั่วโมง คาประสิทธิภาพเชิงความรอนรวมหองอบแหงมีคา 7.6 เปอรเซ็นต
คุณภาพผลิตภัณฑ คาความเปนสีเขียวของใบหมอนอบแหงอยูในเกณฑที่ยอมรับ ดังนั้น หองอบแหงพลังงานแสงอาทิตยขนาดเล็กสําหรับชุมชนนี้ จึง
สามารถเปนทางเลือกอีกระดับหนึ่งของการขยายผลเพื่อใชประโยชนและพัฒนามิติของพลังงานชุมชนตอไป
คําสําคัญ: ระบบอบแหงพลังงานสงอาทิตย, พลังงานชุมชน, ใบหมอน
1. บทนํา
ในปจจุบันเกษตรกร ผูประกอบการรายยอย หรือแมแตวิสาหกิจชุมชน สวนใหญกระบวนการถนอนผลิตภัณฑเพื่อกําจัดความชื้นออกใหแหง
มักจะใชวิธีการอยางงายโดยการตากแดดตามธรรมชาติ ทําใหผลิตภัณฑที่ไดสวนใหญมักมีการปนเปอนและเสียหายจากการรบกวนของแมลง หรือ
แมกระทั่งการตากผลิตภัณฑใชเวลานานมากขึ้นจากการเปยกฝน แตเนื่องจากประเทศไทยตั้งอยูในเขตศูนยสูตรไดรับคารังสีดวงอาทิตยคอนขางสูง จึง
มีศัก ยภาพดานการใชประโยชนจ ากพลัง งานแสงอาทิตยคอนขางสูง คือ ประมาณ 18.2 MJ/m2-day[1] ดังนั้น เทคโนโลยีก ารอบแหง พลัง งาน
แสงอาทิตย (Solar Drying) จึงมีการประยุกตใชขึ้น นักวิจัย นักวิชาการตางๆ จึงไดมีการพัฒนา ออกแบบระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ตั้งแต
ขนาดเล็ก จนถึงขนาดใหญ สําหรับอบแหงผลิตผลดานการเกษตรตางๆ โดยหนึ่งระบบที่มีศักยภาพในการอบแหง และใชไดจริงคือ ระบบอบแหง
พลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจก ซึ่งสามารถนําไปใชอบแหงผลิตภัณฑในเชิงพาณิชยได อยางไรก็ตามสมรรถนะของระบบอบแหงดังกลาวขึ้นกั บ
ชนิดของผลิตภัณฑที่ตองการอบแหงและสถานที่ตั้งซึ่งมีสภาพแวดลอมแตกตางกัน ซึ่งจําเปนตองทําการวิจัยและพัฒนาระบบใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑ
เพื่อใชแกปญหาการอบแหงแบบธรรมชาติ ในปจจุบันชุมชนก็ไดมีพัฒนาองคกรเปนกลุมวิสาหกิจชุมชน ซึ่งหนึ่งในนั้นเปนการพัฒนาผลิตภัณฑอบแหง
พื ช สมุ น ไพร ในท อ งถิ่ น ขึ้ น อี ก ทั้ ง หน ว ยงานภาครั ฐ เช น กระทรวงพลั ง งาน ก็ ไ ด ส ง เสริ ม การใช พ ลั ง งานทดแทน โดยบู ร ณาการงานร ว มกั บ
สถาบันการศึกษาตางๆ ซึ่งจากการทํางานดานพลังงานชุมชน พบวาการสงเสริมเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยทาง
ภาครัฐนั้นมีขนาดใหญเกินไป และเปนการรวมศูนย ชุมชนที่เปนเครือขายของกลุมวิสาหกิจชุมชนบางสวนอยูไกล ทําใหไมสะดวกแกการนําผลิตภัณฑ
มาทําการอบแหงที่โรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยหลักที่สงเสริมได ดังนั้น เพื่อลดปญหาดานการเดินทาง การขนสงผลิตภัณฑ และนําเทคโนโลยีการ
อบแหงพลังงานแสงอาทิตยมาขยายผลใหเกิดความเหมาะสมจึงเกิดแนวคิด เพื่อพัฒนาหองอบพลังงานแหงแสงอาทิตยใหเหมาะสมสําหรับชุมชนเพื่อ
เปนอีกหนึ่งทางเลือกตอไป
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คือ ประสิทธิภาพเชิงความรอนของหองอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
คือปริมาณน้ําที่ระเหย (kg / day
คือ ความรอนแฝงกลายเปนไอ (kJ/kg)
คือคาความเขมของรังสีอาทิตย (MJ/m2-day)
คือพื้นที่ของโรงอบแหง (m2)
2.4 ผลิตภัณฑทดสอบ
ใบหมอนพันธุบุรีรัมย 60 เปนพืชยืนตนที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทย เนื่องจากใบหมอนเปนอาหารที่ดีที่สุดของ
หนอนไหม หมอนที่ปลูกในเมืองไทยมีชื่อวิทยาศาสตรวา Morusalbaชื่อภาษาอังกฤษวา White Mulberry, Mulberry Tree ไดจากการผสมระหวาง
พันธุหมอนหมายเลข 44 และหมอนนอย หมอนหมายเลข 44 หมอนหมายเลข 44 เปนพันธุที่นํามาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เปนพันธุที่มีการ
เจริญเติบโตดีใหผลผลิตสูงแตใชทอนพันธุปกชําในแปลงโดยตรงไมไดเพราะอัตราการออกรากต่ําจึงไดนําหมอนทั้งสองพันธุมาผสมกันโดยมีเปาหมายที่
จะใชทอนพันธุปลูกในแปลงโดยตรง หรือปกชํากอนปลูกหมอนที่มีลักษณะดีเดนพันธุ “บุรีรัมยลูกผสม 60” ผานการรับรองพันธุเมื่อเดือนตุลาคม
2530
โดย

,

3. วิธีดําเนินงาน
3.1 ขั้นตอนการออกแบบ
3.1.1 ขั้นตอนการออกแบบ
หองอบแหงพลังงานแสงอาทิตยทําการทดสอบที่ศูนยวิจัยและพัฒนาตักสิลา เพื่อการจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม พิกัดละติจูดที่ 16๐14.48’ 9.0” องศาเหนือ และพิกัดลองติจูดที่ 103๐15’ 8.5” องศาตะวันออกมีขนาด 1.50 x 2.00 x 1.20 เมตร
สวนประกอบของโรงอบแหงมีดังตอไปนี้ งานโครงสรางใชเหล็กกลองขนาด 1x2 นิ้ว หนา 1.2 มิลลิเมตร ทาสีปองกันสนิม งานหลังคาและผนังกรุดวย
แผนโพลี่คารบอเนตแบบใส ขนาดความหนา 6 มิลลิเมตร มีความแข็งแรงทนตอแสงยูวี บริเวณขอบมีซีลกันน้ําดานงานคอนกรีต พื้นเปนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ฐานมีขนาด 2.00 x 2.60 x 0.10เมตร มีความแข็งแรง รองรับน้ําหนักของหองอบและผลิตภัณฑทั้งหมดผิวหนาคอนกรีตฉาบเรียบโรยผงฝุนสีดํา
ทับหนากอนการเทคอนกรีตปูทับหนาดินดวยแผนพลาสติกเพื่อกันความชื้นจากผิวดินลักษณะพิเศษของหองอบแหงพลังงานแสงอาทิตย งานโครงสราง
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2.ทฤษฏี และ งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 การอบแหง
การอบแหง (Drying) คือกระบวนการกําจัดความชื้นในผลิตภัณฑออกไปจนเหลือคาที่ความชื้นสุดทายที่ตองการซึ่งการกําจัดความชื้นใน
ผลิตภัณฑสามารถทําไดหลายวิธีการลดความชื้นผลิตภัณฑดวยวิธีอบแหงโดยทั่วไปจะเปนไปตามกราฟของการอบแหง (Drying Curve) ซึ่งอยูภายใต
เงื่อนไขของการอบแหงคงที่เชนมีอุณหภูมิความชื้นและความเร็วลมคงที่
ชวงการอบแหงแบงออกเปน 3 ชวงดังนี้ชวงการใหความรอนเบื้องตนแกวัสดุ (Initial Period) ชวงการอบแหงความเร็วคงที่ (Constant
Rate Period) และชวงการอบแหงความเร็วลดลง (Falling Rate Period) [4]
2.2 ประเภทของการอบแหง
การอบแหงจะแบงออกเปน 3 ประเภทคือ การอบแหงแบบ (Passive)เปนการอบแหงที่ไมใชเครื่องมือมาชวยในการหมุนเวียนกระแส
อากาศรอนที่ไดรับพลังงานจากดวงอาทิตย เชนพัดลมแตจะใชการเคลื่อนที่กระแสอากาศรอนแบบธรรมชาติเครื่องอบแหงดวยระบบนี้ ตอมาคือ การ
อบแหงแบบ (Active)เปนการอบแหงที่มีเครื่องมือชวยบังคับใหอากาศเกิดการเคลื่อนที่และหมุนเวียนในทิศทางที่ตองการเชนพัดลมจะดูดอากาศ
ภายนอกไปรับความรอนจากดวงอาทิตย จากนั้นจะมีการถายเทความรอนไปยังอากาศและใหอากาศเคลื่อนที่ผานผลิตภัณฑเพื่อลดความชื้นใหเหลือ
ตามตองการประเภทสุดทายคือ การอบแหงแบบ (Hybrid) เปนการอบแหงที่อาศัยพลังงานความรอนจากดวงอาทิตยรวมกับแหลงความรอนอื่น ซึ่ง
ระบบนี้ใชในการแกปญหาเชน คาแสงอาทิตยไมสม่ําเสมอดังนั้นเพื่อใหการอบแหงเปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพการอบแหงสูงขึ้นรวมถึงการ
ลดระยะเวลาในการอบแหงใหนอยลงซึ่งพบวาแหลงพลังงานความรอนรวมที่มีการนํามาใช เชนพลังงานความรอนเสริมจากไฟฟา (Electrical)พลังงาน
ความรอนจากชีวมวล (Biomass)พลังงานความรอนจากแมแตแกสชีวภาพ (Biogas) เปนตน
2.3 ประสิทธิภาพทางความรอน
คาประสิทธิภาพของโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย[5] จึงสามารถหาไดตามสมการที่ 2.1 ดังนี้
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แตละดานประกอบกันโดยวิธีก ารเชื่อม และจะประกอบโครงสรางแตละดานโดยใชวิธียึดดวยน็อตและสกรู ทําใหสามารถถอด-ประกอบไดงาย
(แบบน็อคดาวน) เมื่อตองการจะยายสถานที่ตั้ง งานประตู ลักษณะประตูแบบ 2 บานเปด แสดงดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 หองอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ขนาด 3.6 m3
3.1.2 ขั้นตอนการทดลอง
การทดสอบหองอบแหงพลังงานแสงอาทิตยจะนําเอาใบหมอนพันธุบุรีรัมย 60 มาเปนผลิตภัณฑที่ใชในการทดลอง โดยนําผลิตภัณฑ
มาชั่งซึ่งผูวิจัยไดกําหนดไวที่น้ําหนักของผลิตภัณฑที่น้ําหนัก 3,000 กรัม เมื่อไดน้ําหนักผลิตภัณฑแลวจึงนําไปใสตะแกรงชั้นตากที่เตรียมไวขางในโรง
อบและ เริ่มเก็บขอมูลตางๆ เชนลักษณะอุณหภูมิของหองอบและคาความเขมรังสีแสงอาทิตยเมื่อสินสุดการเก็บขอมูลจะนําเอาผลิตภัณฑมาชั่ง
น้ําหนักทําการวิเคราะหหาประสิทธิภาพทางความรอนของหองอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
4. ผลการดําเนินงาน
4.1 ประสิทธิภาพทางความรอน
การทดสอบผลิตภัณฑ ไดทําการทดสอบและเก็บขอมูลแบงออกเปนลักษณะของอุณหภูมิ คาความเขมรังสีแสงอาทิตย น้ําหนักผลิตภัณฑ เพื่อมา
คํานวณหาประสิทธิภาพทางความรอนแสดงดังตารางที่ 4.1 ดังนี้
ตารางที่ 4.1 ตารางสรุปผลคาเฉลี่ยการบันทึกผลการทดลอง
M in
M out
Tamb
A
Time
I
th
ครั้งที่
2
2
(g)
(g)
(C)
(m )
(hr)
(W/m -day)
(%)
1
3,000
839
32
3
8
566
7.6
2
3,000
766
34
3
8
598
7.9
3
3,000
845
33
3
8
571
7.6
4
3,000
872
32
3
8
548
7.4
5
3,000
906
31
3
8
540
7.3
เฉลี่ย
3,000
846
32
3
8
565
7.6
น้ําหนักผลิตภัณฑทําการทดสอบ ครั้งละ 3 กิโลกรัม โดยจะทําการเก็บขอมูลการอบแหงเพื่อหาคาประสิทธิภาพทางความรอน และคุณภาพ
ผลิตภัณฑ ซึ่งจากผลการทดสอบพบวา คาอุณหภูมิสิ่งแวดลอมเฉลี่ย 32 องศาเซลเซียส และคารังสีแสงอาทิตยรวมเฉลี่ย 565 วัตตตอตารางเมตร
สามารถทําใหน้ําหนักผลิตภัณฑทดสอบลดลงเฉลี่ย 71.8 เปอรเซ็นต ภายในระยะเวลา 8 ชั่วโมง คาประสิทธิภาพเชิงความรอนรวมเฉลี่ยหองอบแหงมี
คา 7.6 เปอรเซ็นต
4.2 คุณภาพสี
การทดสอบผลิตภัณฑ ไดทําการทดสอบและเก็บขอมูลโดยการตรวจวัดสีของผลิตภัณฑทดสอบโดยการใชเครื่องยิงสี ซึ่งแสดงคาเฉลี่ย
ตารางที่ 4.2 ดังนี้
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เฉลี่ย

คุณภาพสีหลัง
a*
-2.59

b*
19.77

การตรวจวัดคุณภาพสีโดยคา L* คือ ความสวาง มีคาระหวาง 0-100 หรือสีดําถึงขาว คา a*แสดงคา (+) สีแดง หรือ (-) สีเขียว b* แสดงคา
(+) สีเหลืองหรือ (-) สีน้ําเงิน [3] พบวาเมื่อทําการอบแหงดวยพลังงานแสงอาทิตยทําใหสีของใบหมอนที่ไดมีสีที่สวางมากขึ้น 16เปอรเซ็นต มีสีเขียว
ลดลง 66 เปอรเซ็นตและมีสีออกเหลืองมากขึ้น 21เปอรเซ็นต ตามลําดับ
5. สรุป
ผลการออกแบบและทดลอง พบวาหองอบแหงพลังงานแสงอาทิตยสําหรับชุมชนนี้ ใชงบประมาณที่สราง 6,500 บาท โดยกินพื้นที่ 3 ตาราง
เมตร เหมาะสําหรับผลิตภัณฑอบแหงไมเกิด 3 กิโลกรัม/วัน และใหคาประสิทธิภาพเชิงความรอนเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางมีคา 7.6 เปอรเซ็นตที่คา
รังสีแสงอาทิตยรวมเฉลี่ย 565 วัตตตอตารางเมตร และคาอุณหภูมิสิ่งแวดลอมเฉลี่ย 32 องศาเซลเซียส ดังนั้นจึงสามารถเปนหองอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตยทางเลือกอีกชองทางหนึ่งของการขยายผลเพื่อใชประโยชนและพัฒนาในมิติของพลังงานชุมชนที่มีตนทุนต่ํา สําหรับวิสาหกิจการอบแหง
ตอไป
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ครั้งที่

ตารางที่ 4.2 ตารางสรุปผลคาเฉลี่ยการบันทึกผลการทดลอง
คุณภาพสีกอน
L*
a*
b*
L*
34.44
-7.68
16.23
39.96

การสังเคราะหและพิสูจนเอกลักษณสารอินทรียชนิดใหมเพื่อใชในเซลลแสงอาทิตยชนิดสียอมไวแสง
Synthesis and Characterization Of Novel Organic Material for Dyes Sensitized Solar Cells
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บทคัดยอ
เซลลแสงอาทิตยที่ใชในปจจุบันเปนโซลาเซลลที่ทําจากสารกึ่งตัวนําประเภทซิลิคอน ซึ่งมีตนทุนในการผลิตที่สูงและกระบวนการผลิตซิลคิ อนใหมีความ
บริสุทธิ์สูงนั้นทําไดยากและมีอันตรายสูงสงผลใหราคาของแผงโซลาเซลลมีราคาสูง ดังนั้นในงานวิจัยนี้ไดศึกษาสารอินทรียชนิดสียอมไวแสงชนิดใหมเพื่อใช
ทดแทนซิลิคอนที่ใชอยูในปจจุบัน โดยสารอินทรียชนิดสียอมไวแสงชนิดใหมสามารถสังเคราะหดวยปฏิกิริยาที่งาย สามารถทําไดในหองปฏิบัติการ เชน
ปฏิกิริยา Suzuki Cross Coupling, ปฏิกิริยา Ullmann Cross Coupling, ปฏิกิริยา Bromination และปฏิกิริยา Knoevenagel condensation เปนตน
ซึ่งสารตั้งตนที่ใชในการสังเคราะหเปนสารที่หางาย ราคาถูกและสามารถซื้อไดโดยทั่วไป การออกแบบโครงสรางของสารอินทรียชนิดสียอ มไวแสงชนิดใหม
ทําการออกแบบเพื่อใหมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานแสงเปนพลังงานไฟฟาที่สูง ชวงการดูดกลืนคลื่นแสงในชวง UV-Visible ถึง Near Infrared
เพื่อเพิ่มความสามารถในการเก็บเกี่ยวพลังงานแสงใหไดมากที่สุดและเปลี่ยนเปนพลังงานไฟฟาใหไดมากที่สุด นอกจากนั้นสารอินทรียชนิดสียอมไวแสงชนิด
ใหมยังมีความเสถียรทางความรอนที่ดี และมีประสิทธิภาพที่สูงเมื่อทําการขึ้นรูปเปนเซลลแสงอาทิตย
คําสําคัญ: เซลลแสงอาทิตยชนิดสียอมไวแสง, โซลาเซลล, ซิลิคอน
1. บทนํา
พลังงานเปนสิ่งจําเปนในชีวิติประจําวันของมนุษย หรืออาจกลาวไดวาอีกหนึ่งปจจัยหลักที่ชวยในการดํารงชีวิตจึงมีการหาแหงพลังงานตางๆ
เพื่อสนองความตองการโดยปจจุบันพลังงานหลักที่ใชไดมาจากน้ํามันดิบจากธรรมชาติ แตนับวันก็ยิ่งลดนอยลง และแหลงพลังงานจากน้ํามันดิบได
สรางมลพิษ มลภาวะซึ่งเปนอันตรายตอมนุษย สัตวและสิ่งแวดลอม ตัวอยางเชนคราบน้ํามันดิบที่เกิดจากการอับปรางของเรือบรรทุกน้ํามันทําใหสัตว
ทะเลตายจากสารเคมีตางๆ ของน้ํามันดิบละลายลงในทะเล นอกจากนั้นการเกิดปรากฏการเรื่อนกระจกเปนผลจากการเผาไหมของผลิตภัณฑที่ไดจาก
การกลั่นน้ํามันดิบ ดังนั้นการหาพลังงานทดแทนที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไมเปนอันตรายตอชีวิตมนุษยและสัตว จึงเปนสิ่งจําเปนมากในปจจุบัน โดย
แหลงพลังทดแทนที่ไดจากธรรมชาติไดแก พลังงานจากน้ํา พลังงานจากลม พลังงานจากความรอนใตพื้นพิภพและพลังงานจากแสงอาทิตย แตความ
แตกตางของภูมิประเทศแตละประเทศนั้น พลังงานจากน้ํา พลังงานจากลมและพลังงานจากความรอนใตพื้นพิภพจึงไมสามารถทําไดทุกประเทศ แต
แสงอาทิตยนั้นพบทุกประเทศทั่วโลกจึงเปนเหตุผลที่ทําใหมีการศึกษาและพัฒนาอุปกรณเซลลแสงอาทิตย ซึ่งเซลลแสงอาทิตยชนิดสียอมไวแสงไดรับ
ความสนใจจากนักวิจัยเปนจํานวนมาก โดยขอดีของเซลลแสงอาทิตยชนิดสียอมไวแสงเชน มีราคาถูก สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงเปนพลังงานไฟฟาได
ถึง 11%ในปจจุบันและมีความเสถียรทางความรอนที่ดี [1,2] และสารอินทรียชนิดสียอมไวแสงยังมีความสามารถในการดูกลืนคลื่นแสงในชวงของวีสิ
เบิล [3] เชนเดี่ยวกับเซลลแสงอาทิตยที่มีสวนประกอบของซิลิคอนและรูทีเดียม ซึ่ง มีราคาแพงมากกวาเซลลแ สงอาทิตยชนิดสียอมไวแสง[4]
นอกจากนั้นยั ง พบปญหาจากการผลิตซึ่ง ใชสารจําพวกโลหะที่มีความเปนพิษและเปนอันตรายอยางมาก ดัง นั้นในงานวิจัย ของเราจึง ไดทําการ
สังเคราะหสารเพื่อใชทดแทนซิลิคอนและรูทีเดียม ซึ่งใชกระบวนการไมยุงยาก สารเคมีที่สามารถหางาย แตใหประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงาน
แสงอาทิตยเปนพลังงานไฟฟาที่ดีกวาจึงไดออกแบบโครงสรางของสารที่ประกอบดวยคารบาโซน ฟูลออรีน เปนหมูใหอิเล็กตรอน ไทโอฟนเปนหมูคอน
จูเกจและไซยาโนอคิริคเปนหมูยึดเกาะ [5,6] ซึ่งโครงสรางสารแสดงดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 โครงสรางของสารอินทรียชนิดสียอมไวแสงแบบ D-D-π-A
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2. วิธีการทดลอง
2.1 การสังเคราะหโมเลกุลสียอมไวแสงเปาหมาย
การสังเคราะหสารอินทรียชนิดสียอมไวแสงแบบ D-D-π-A (CFTATn-A, n = 2, 3) ซึ่งแสดงการสังเคราะหในรูปภาพที่2.1. ขั้นตอนแรกนํา
สารตั้งตนฟูลออรีน (F1) ทําปฏิกิริยา bromination กับโบรมีนโดยใช FeCl3 เปนตัวเรงปฏิกิริยาในสารละลาย chloroform ไดสารอินเตอรมีเดียท
BrF(2) 80% จากนั้นนําสารอินเตอรมีเดียท BrF(2) ทําปฏิกิริยา Alkylation กับ 1-bromohexane ซึ่งใชเบสเปน NaOH และใช tetrabutyl
ammonium bromide เปนตัวเรงปฏิกิริยาในตัวทําละลาย DMSO ไดสารอินเตอรมีเดียท Alkyl-BrF (3) 86% ขั้นตอนตอไปนําสารอินเตอรมีเดียท
Alkyl-BrF (3) ทําปฏิกิริยา Ullmann coupling กับ t-Bu-carbazole โดยใช K3PO4 เปนเบส ใช CuI และ trans-diaminocyclohexane เปน
ตัวเรงปฏิกิริยาในตัวทําละลายโทลูอีนไดสารอินเตอรมีเดียท CFBr (4) 72% จากนั้นนําสารอินเตอรมีเดียท CFBr (4) ทําปฏิกิริยา Suzuki cross
coupling กับ 2-thiopheneboronic acid ภายใตสภาวะบรรยากาศไนโตรเจนและใช Pd(PPh3)4เปนตัวเรงปฏิกิริยาใชเบสเปน Na2CO3 ในตัวทํา
ละลาย THF ไดสารอินเตอรมีเดียท CFT (5) 77% เมื่อไดสารอินเตอรมีเดียท CFT (5) แลวนําอินเตอรมีเดียทที่ไดมาทําปฏิกิริยา Iodination กับ
NIS ในตัวทําละลายผสม choroform : acetic acid (1:1) ไดสารอินเตอรมีเดียท CFTIodo (6) 90% ขั้นตอนตอไปนําสารอินเตอรมีเดียท CFTIodo
(6) ทําปฏิกิริยา Ullmann coupling กับ 4-bromoaniline ไดสารอินเตอรมีเดียท CFTA (7) 45% ตามดวยปฏิกิริยา Suzuki cross coupling
ระหวางสารอินเตอรมีเดียท CFTA (7) กับ 2-thiopheneboronic acid ภายใตสภาวะบรรยากาศไนโตรเจนและใช Pd(PPh3)4 เปนตัวเรงปฏิกิริยาใช
เบสเปน Na2CO3 ในตัวทําละลาย THF ไดสารอินเตอรมีเดียท CFTAT (8a) 66% ตอดวยปฏิกิริยา Bromination ระหวาง CFTAT (8a) กับ NBS
ในตัวทําละลาย THF ไดสารอินเตอรมีเดียท CFTATBr (9a) 86% ขั้นตอนถัดไปนําสารอินเตอรมีเดียท CFTATBr (9a) ทําปฏิกิริยา Suzuki cross
coupling กับ 2-thiopheneboronic acid ไดสารอินเตอรมีเดียท CFTAdi-T (8b) 90% ตามดวยปฏิกิริยา bromination กับ NBS ในตัวทําละลาย
THF ไดสารอินเตอรมีเดียท CFTAdi-TBr (9b) in 99% ตอจากนั้นทําปฏิกิริยา Suzuki cross coupling ระหวางสารอินเตอรมีเดียท CFTATBr
(9a) และสารอินเตอรมีเดียท CFTAdi-TBr (9b) กับ 5-formyl(thiophen-2-yl)boronic acid ไดสารอินเตอรมีเดียท CFTAdi-T-aldehyde
(10a) และ CFTAtri-T-aldehyde (10b) 98% และ 88% ตามลําดับ ขั้นตอนสุดทายนําสารอินเตอรมีเดียท CFTAdi-T-aldehyde (10a) และ
CFTAtri-T-aldehyde (10b) ทําปฏิกิริยา Knovenagel condensation กับ 2-cyanoacetic acid โดยใช piperidine เปนตัวเรงปฏิกิริยาในตัวทํา
ละลาย chloroform ไดผลิตภัณฑ Dye2 97% และ Dye3 98%
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OHC

B(OH)2

Pd(PPh3)4 2M Na2CO3 , THF

CFTAT2-A = 97%
CFTAT3-A = 98%

CFTAdi-T-aldehyde(10a) = 98%
CFTAtri-T-aldehyde(10b) = 88%

รูปภาพที่ 2.1 แผนการสังเคราะหสารอินทรียชนิดสียอมไวแสงแบบ D-D-π-A (CFTATn-A, n = 2-3)
2.2 เครื่องมือวิเคราะห
การวิเคราะหโครงสรางสเปกตรัมของ 1H-NMR ดวยเครื่อง Brüker AVANCE (300 MHz)spectrometer และสเปกตรัม 13C NMR
วิเคราะหดวยเครื่อง Brüker AVANCE (75 MHz) spectrometer การวิเคราะหสเปกตรัม UV-visible วิเคราะหดวยเครื่อง Perkin-Elmer UV
Lambda 25 spectrometer โดยใชไดคลอรโรมีเทนเปนตัวทําละลาย วิเคราะหสเปกตรัม Fluorescence ดวยเครื่อง Perkin-Elmer LS 50B
Luminescence Spectrometer โดยใชไดคลอรโรมีเทนเปนตัวทําละลาย
การแยกสารเพื่อใหมีความบริสุทธิ์ใชวิธีคลอลัมนโครมาโตกราฟ จากนั้นทําการวิเคราะหคาความเสถียรทางความรอน (Tg) ดวยเครื่อง
TGA/SDTA851 จาก Mettler Toledo
3. ผลการทดลองและวิเคราะหผล
3.1 สมบัติทางแสง
การวิเคราะหทางแสงของสารอินทรียชนิดสียอมไวแสงแบบ D-D-π-A (CFTATn-A, n = 2-3) ในสารละลายเจือจาง CH2Cl2 ในรูปที่ 2 และ
ขอมูลของการวิเคราะหแสดงดังตารางที่ 1 ซึ่งจากการวิเคราะหสมบัติทางแสงพบวาสารอินทรียชนิดสียอมไวแสงแบบ D-D-π-A (CFTATn-A, n = 23) แสดงสเปกตรัมการดูดกลืนแสงในชวง 250 ถึง 600 นาโนเมตรและพบสเปกตรัมสําคัญสองพีค โดยการดูดกลืนที่ชวงประมาณ 294 นาโนเมตร
สามารถอธิบายวาเปน -* ทรานซิชันของคารบาโซ และสเปกตรัมการดูดกลืนที่ความยาวคลื่นประมาณ 450 นาโนเมตรเปนการเกิด intramolecular
charge transfer (ICT) ทรานซิชัน ระหวางตัวใหอิเล็กตรอนและตัวรับอิเล็กตรอน ซึ่งเปนลักษณะสําคัญของ D-D--A นอกจากนั้นจํานวนของไทโอฟน
ที่เพิ่มขึ้นทําใหเกิดการ red shifted และทําให molar extinction coefficients () เพิ่มขึ้น นอกจากนั้นคา  อยูในชวง 17,400 ถึง 27,800 M-1cm-1
ซึ่งสเปกตรัมการดูดกลืนในชวงที่กวางและคา  ที่มีคาสูงเปนกุญแจสําคัญที่ตองการของประสิทธิภาพของเซลลแสงอาทิตยชนิดสียอมไวแสง
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ตารางที่ 1 แสดงขอมูลคาการดูดกลืนและคายแสงของสารอินทรียชนิดสียอมไวแสงแบบ D-D-π-A (CFTATn-A, n = 2-3) สารละลาย CH2Cl2 ที่
ปราศจากน้ํา
Compound
λmax of absorbance (nm)and ε(104 M-1cm-1)
λmax of emission (nm)
CFTA2T-A
297 (5.58), 439 (8.04)
542
CFTA3T-A
297 (4.59), 450 (7.57)
548
3.2 สมบัติทางความรอน
สมบัติทางความรอนของสารอินทรียชนิดสียอมไวแสงแบบ D-D-π-A (CFTATn-A, n = 2-3) วิเคราะหโดยใชเครื่องวิเคราะห TGA โดยการ
วิเคราะหพิจารณาจากการอุณหภูมิที่สารสูญหายไป 5% (T-5d) พบวา สารอินทรียชนิดสียอมไวแสงแบบ D-D-π-A (CFTATn-A, n = 2-3) มีการสูญ
หายของ 5% (T-5d) ที่ 175 and 173 oC ตามลําดับ ซึ่งจากคาพบวามีความเสถียรทางความรอนที่ดีซึ่งเหมาะสําหรับเซลลแสงอาทิตยชนิดสียอมไวแสง
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รูปที่ 3 เสนแสดงคา TGA ของสารอินทรียชนิดสียอมไวแสงแบบ D-D-π-A (CFTATn-A, n = 2-3) ภายใตสภาวะบรรยากาศไนโตรเจนอัตราความ
รอน 10 oC/min.
4. สรุป
งานวิจัยชิ้นนี้ไดทําการออกแบบโครงสรางของสารอินทรียชนิดสียอมไวแสงแบบ D-D-π-A (CFTATn-A, n = 2-3) และไดทําการสังเคราะห
ดวยปฏิกิริยาเคมีอยางงาย ตัวอยางเชน ปฏิกิริยา Bromination ปฏิกิริยา Suzuki cross coupling และปฏิกิริยา Knovenagel condensation เปนตน
และยืนยันโครงสรางดวยเทคนิค 1H-NMR 13C-NMR และไดศึกษาสมบัติทางแสง และสมบัติทางความรอนซึ่งเปนสมบัติเบื้องตนที่ใชบอกคาประสิทธิภาพ
และการนําไปใช นอกจากนั้นในงานวิจัยนี้ไดใชสารที่สามารถหาซื้อไดทั่วไปและราคาถูก
5. งานที่จะทําตอไป
จะนําสารอินทรียชนิดสียอมไวแสงแบบ D-D-π-A (CFTATn-A, n = 2-3) ไปศึกษาคาความเสถียรทางไฟฟา และนําไปขึ้นรูปเปนเซลล
แสงอาทิตยเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานแสงเปนพลังงานไฟฟาตอไป
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รูปที่ 2 สเปกตรัมการดูดกลืนแสง (a) และสเปกตรัมการคายแสง PL (b) สารอินทรียชนิดสียอมไวแสงแบบ D-D-π-A (CFTATn-A, n = 2-3)
สารละลาย CH2Cl2 ที่ปราศจากน้ํา
สเปกตรัมการคายแสงของสารอินทรียชนิดสียอมไวแสงแบบ D-D-π-A (CFTATn-A, n = 2-3) อยูในชวงสีเหลืองถึงสีสมและมีการคายแสง
สูงสุดเมื่อมีการเพิ่มจํานวนของไทโอฟนแสดงในรูปที่ 2(b)
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การทดสอบสมรรถนะของแบบจําลองทอนําแสงสวางใชกับอาคาร
Test Performance of Solar Light-Pipe Model for Building
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การทดสอบแบบจําลองทอนําแสงสวางนี้ ไดดําเนินการทดสอบสมรรถนะของแบบจําลองทอนําแสงจากธรรมชาติเขามาในอาคาร แบบจําลอง
ทอนําแสงสวางที่สรางขึ้นนี้สรางจากโลหะซึ่งเปนวัสดุสะทอนแสง โดยสรางเปนทอนําแสงสวางมีรูปรางเปนทอกลม นําแสงสวางเขาอาคารจําลอง
โดยศึกษาปจจัยการนําแสงสวางจาก ขนาดของทอนําแสงสวาง ทิศทางของทอนําแสง ในแนวตั้ง แนวนอน แนวเอียง ความยาวของทอนําแสง แลวทํา
การวัดคาแสงสวางที่ไดจากทอนําแสงสวางจากแบบจําลองเปรียบเทียบแสงสวางภายในและภายนอกอาคารจําลอง ผลลัพธของการทดลองนี้ใช
สําหรับการพัฒนาทอนําแสงสวางเพื่อใชเปนตนแบบในการประยุกตใชกับอาคารตอไป
คําสําคัญ: ทอนําแสง; แสงธรรมชาติ; ระบบไฟฟาแสงสวาง; อนุรักษพลังงาน; ออกแบบอาคาร
1. ที่มาและความสําคัญ
ภาวะโลกรอน หรือ global warming กลายเปนประเด็นและปญหาหลักของสัง คมโลกในปจ จุบันอยางรวดเร็ว
โดยไมทันตั้ง ตัว
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไดสงผลกระทบกระจายครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่บนโลกในระดับความรุนแรงแตกตางกัน กลุมนักวิทยาศาสตรผูเชี่ยวชาญ
ดานภาวะโลกรอนนานาประเทศ ไดนําเสนอขอสรุปที่วา มนุษยเปนสาเหตุและที่มาของกิจกรรมตาง ๆ ที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเผาไหมเชื้อเพลิงจากฟอสซิลเปนสาเหตุหลักของการเกิดภาวะโลกรอนในชวง 50 ปที่ผานมา การปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดเขาสูบรรยากาศกอใหเกิดปรากฏการณเรือนกระจก (greenhouse effect) และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (climate
change) [3]
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ 2550 มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน เปน
แนวทางที่ชวยลดปริมาณคารบอนที่ปลอยเขาสูบรรยากาศ และสงเสริมการลดการใชพลังงานดวย โดยบังคับใชกับอาคารที่กอสร างแลวเสร็จหรือ
ดัดแปลงแลวเสร็จ มีขนาดพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ตองออกแบบใหอนุรักษพลังงาน กําหนดมาตรฐานการ
ออกแบบเพื่อการอนุรักษพลังงาน ประกอบดวย ระบบกรอบอาคาร ระบบไฟฟาแสงสวาง ระบบปรับอากาศ อุปกรณผลิตน้ํารอน การใชพลังงานรวม
ของอาคาร การใชพลังงานหมุนเวียน [1]
การออกแบบและกระบวนการกอสรางอาคาร เปนตัวแปรหนึ่งที่จะชวยบรรเทาผลกระทบที่สงผลให สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงได การบูร
ณาการในการออกแบบทั้งในสวนงานสถาปตยกรรม วิศวกรรม และงานระบบตาง ๆ สามารถลดการใชพลังงาน โดยใชแนวทางการออกแบบเพื่อลด
การใชพลังงานไฟฟา สําหรับอาคารประเภทบานพักอาศัยและอาคารทั่วไปที่มีขนาด ใหญและมีความซับซอนในการใชงานมากขึ้น มีเทคนิคที่เหมาะสม
ในการออกแบบเพื่อเปนทางเลือกหนึ่งในการนําไปใช เชน หลักการพื้นฐานในดานการระบายอากาศ โดยวิธีธรรมชาติ (natural ventilation) และ
การระบายอากาศโดยใชเครื่องกลเขาชวย mechanically assisted ventilation) การนําแสงธรรมชาติเขามาใชภายในอาคารโดยไดรวบรวมวิธีการ
ตาง ๆ ไว เชน การออกแบบโถงอาคาร (atrium) การใชหิ้งสะทอนแสง (light shelve) การใชทอนําแสง (light pipes) การควบคุมปริมาณความสวาง
โดยใชระบบตาง ๆ เปนตน [3]
การนําแสงธรรมชาติเขามาใชภายในอาคาร โดยวิธีการใชทอนําแสง (light pipes) เปนอีกวิธีหนึ่งที่สามารถลดการใชพลังงานไฟฟาไดใน
ชวงเวลากลางวัน ในระบบไฟฟาแสงสวางภายในอาคาร โดยนําแสงธรรมชาติจากภายนอกนํามาสรางแสงสวางเขาสูภายในอาคาร เนื่องจากขอจํากัด
ของอาคาร สภาพแวดลอม และตัวแปรตาง ๆ มีผลตอการเกิดแสงสวาง หากทอนําแสงที่ออกแบบและนํามาติดตั้งไมมีความเหมาะสม สงผลใหปริมาณ
แสงสวางไมเพียงพอตอการใชงาน [3] ในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทําการศึกษาทดสอบสมรรถนะของแบบจําลองทอนําแสงสวางใชกับอาคาร โดย
ใชทอนําแสงอลูมิเนียมทดสอบกับกลองแบบจําลองและนําทอนําแสงไปทดสอบกับอาคารจริง
2. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ทอนําแสง (Light pipe) เปนแนวทางที่สําคัญทางหนึ่งที่สามารถนําแสงธรรมชาติเขาสูอาคาร ถึงหองที่มีแสงสวางนอย หรือไมมีหนาตาง
โดยรอบ จากแนวความคิดโดยการนําแสงจากธรรมชาติเขาสูทอนําแสงที่สามารถติดตั้งอยูดานบนของหลังคา หรือดานขางของอาคารก็ได [5-7]
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รัฐพล รุญเจริญ [4] ไดศึกษาการนําแสงธรรมชาติเขาสูอาคารโดยใชระบบทอนําแสง โดยนําเสนอเทคนิคการนําแสงธรรมชาติมาใชในสวนที่
ระดับความสองสวางไมเพียงพอตอการใชงานพื้นฐาน มีการศึกษาในระบบการรวมแสง ระบบนําพาแสง ระบบการกระจายแสง ผลการวิจัยพบวา
ระบบรวมแสงตองคํานึงถึงมุม ทิศทางการสะทอนของแสงและอิทธิพลของมุมเปดเห็นทองฟาเปนหลัก การรวมแสงที่ไดจากการใชตัวแปรดังกลาวจะ
ใหประสิทธิภาพ ประมาณ 38% การวิจัยระบบนําพาแสงพบวาแสงที่ขนานกับแนวทอจะมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยจะแปรผกผันตามอัตราสวนขนาด
เสนผาศูนยกลางทอตอความยาวทอนําแสง โดยทอที่มีหนาตัดกลมและมีรูปทรงกระบอกจะใหประสิทธิภาพการนําพาแสงประมาณ 90% เมื่อ
อัตราสวนระหวางเสนผาศูนยกลางทอตอความยาวทอเทากับ 1 ตอ 10 อยางไรก็ตามปริมาณแสงจะมีประสิทธิภาพลดลงเมื่อมีการเปลี่ยนทิศทางการ
นําพาแสงแตละครั้ง โดยจะแปรผันตามอัตราสวนขนาดเสนผาศูนยกลางทอตอรัศมีโคง โดยขอเชื่อมตอที่มีพื้นที่หนาตัดกลมจะมีประสิทธิภาพลดลง
ในการหักมุมแตละครั้งประมาณ 6%เมื่อมีอัตราสวนระหวางขนาดเสนผาศูนยกลางทอตอรัศมีโคงเทากับ 1 ตอ 3 เทา การวิจัยระบบกระจายแสงพบวา
การกระจายแสงที่ปลายทอจะเกิดขึ้นกับทิศทางและมุมแสงที่กระทําภายในทอลําแสงเปนหลัก จากงานวิจัยนั้นสรุปไดวา ประสิทธิภาพสูงสุดของระบบ
ทอนําแสงจะขึ้นอยูกับศัก ยภาพของการรวมแสง อัตราสวนระหวางขนาดเสนผา ศูนยก ลางทอตอความยาวทอนําแสง อัตราสวนระหวางขนาด
เสนผาศูนยกลางทอตอรัศมีโคงขอเชื่อมตอที่มีพื้นที่หนาตัดวงกลม รูปทรงกระบอก มุมและทิศทางการสะทอนแสง [4]
บรรณสิทธิ์ จิตตะยโศธร [2] ไดศึกษาการนําแสงสวางธรรมชาติเขาสูอาคารโดยใชระบบทอนําแสงทางดานขางของอาคารผานระบบทอนําแสง โดย
ทําการศึกษาปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอปริมาณแสงที่ผานระบบทอนําแสงเขาสูอาคาร เพื่อจะไดทราบอิทธิพลของตัวแปรตาง ๆ ตอแสงสวางที่ผานระบบทอนํา
แสงเขาสูพื้นที่ใชงาน ทําการศึกษาแบบจําลองทอนําแสงภายใตสภาวะแวดลอมจริงโดยไมมีผลกระทบจากรมเงาของสภาพแวดลอมรอบขาง และใหแสงเขา
ดานขาง มีตัวแปร 5 ตัว คือ ทิศทางของการรับแสงของทอนําแสงรูปแบบของทอนําแสง ความยาวของทอนําแสง ขนาดของทอนําแสงและตําแหนงการวัด
แสง ผลการวิจัยพบวาปจจัยที่มีผลตอปริมาณแสงที่ผานระบบทอนําแสงเขาสูพื้นที่ใชงาน คือ 1. ทิศเหนือเปนทิศที่มีปริมาณแสงสม่ําเสมอและเหมาะกับ
ระบบทอนําแสงจากทางดานขางมากที่สุด 2. ทอนําแสงแบบทอกลมเปนทอที่แสงผานเขาสูพื้นที่ใชงานมากที่สุด 3. ทอสั้นแสงจะเขาสูพื้นที่ทดลองได
มากกวาทอยาวแตทอสั้นแสงจะมีความสม่ําเสมอนอยกวาทอยาว 4. ทอขนาดใหญแสงจะเขาสูพื้นที่ทดลองไดมากกวาทอขนาดเล็กแตทอขนาดใหญจะมี
แสงสม่ําเสมอนอยกวาทอขนาดเล็ก และ 5. ตําแหนงที่ใกลทอนําแสงปริมาณแสงจะมากกวาตําแหนงที่อยูไกลกวา [2]
3. วัสดุ อุปกรณและวิธีการทดลอง
3.1. วัสดุ อุปกรณ
- เครื่องวัดปริมาณแสง Digital Light Meter DIGICON Model LX-73 มียานการวัด 0 ถึง 400,000 Lux โดยวัดปริมาณแสง จากคาความ
สวางของแสงธรรมชาติที่ผานเขามาในทอนําแสงเขามาในกลองทดลอง และวัดแสงจากภายนอกกลองทดลอง รวมทั้งใชวัดปริมาณแสงของระบบทอนํา
แสงเขาอาคาร ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1: เครื่องวัดปริมาณแสง Digital Light Meter DIGICON Model LX-73
- กลองทดลอง (A box of building) ขนาด 0.60:0.60:0.60 เมตร ใชในการจําลองการนําแสงเขาสูอาคาร มีลักษณะเปนกลองสี่เหลี่ยม บุ
ดวยวัสดุทึบแสง มีชองสําหรับใสเครื่องมือวัดปริมาณแสงดานหลัง สวนบนจําลองทอนําแสงโดยการติดตั้งของอทอนําแสงขนาดตาง ๆ แสดงดังรูปที่ 2
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รูปที่ 2: กลองทดลอง (A box of building)
- ทอนําแสงอลูมิเนียม (Aluminum) ความยาวทอนละ 0.90 เมตร ขนาดเสนผาศูนยกลาง 20 เซนติเมตร แสดงดังรูปที่ 3

รูปที่ 3: ทอนําแสงอลูมิเนียม
- ของอทอนําแสงแบบสังกะสี (Galvanize steel) 90° ขนาดเสนผาศูนยกลาง 20 เซนติเมตร แสดงดังรูปที่ 4

รูปที่ 4: ขอตอทอนําแสงสังกะสี (Galvanize steel) 90°
- โดมครอบปากทอนําแสง ใชสําหรับครอบทอนําแสงดานนอกอาคาร ปองกันฝุนละอองและน้ําฝนเขาไปในทอนําแสง มีลักษณะดังรูปที่ 5

รูปที่ 5: โดมครอบปากทอนําแสง ขนาดเสนผาศูนยกลาง 50 เซนติเมตร
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- ทอนําแสงแบบอลูมิเนียม ขนาดเสนผาศูนยกลาง 50 เซนติเมตร ใชสําหรับทดสอบทอนําแสงในอาคาร มีลักษณะดังรูปที่ 6

รูปที่ 6: ทอนําแสงแบบอลูมิเนียม ขนาดเสนผาศูนยกลาง 50 เซนติเมตร
- ของอทอนําแสง ขนาดเสนผาศูนยกลาง 50 เซนติเมตร ใชสําหรับทดสอบทอนําแสงในอาคาร มีลักษณะดังรูปที่ 7

รูปที่ 7: ของอทอนําแสง ขนาดเสนผาศูนยกลาง 50 เซนติเมตร
- เลนกระจายแสง ขนาดเสนผาศูนยกลาง 50 เซนติเมตร ใชสําหรับทดสอบทอนําแสงในอาคาร มีลักษณะดังรูปที่ 8

รูปที่ 8: เลนกระจายแสง ขนาดเสนผาศูนยกลาง 50 เซนติเมตร
3.2. วิธีการทดลอง
3.2.1 การทดสอบปริมาณแสงของทอนําแสงแบบจําลอง
ทําการทดสอบปริมาณแสงของทอนําแสงแบบกลมปลายทอหันสูทิศตะวันออกและปลายทอหันสูทิศเหนือ โดยติดตั้งทอนําแสงอลูมิเนียม
(Aluminum) ความยาวทอนละ 0.90 เมตร ขนาดเสนผาศูนยกลาง 20 เซนติเมตร ตอเขากับกลองจําลองหันปลายทอนําแสงไปทางทิศตะวันออก
และทิศเหนือ จํานวน 7 ทอน ไดความยาวรวม 6.0 เมตร วัดปริมาณแสงที่ผานทอนําแสงเขาสูภ ายในกลองจําลองและภายนอกทอนําแสง ทุก ๆ ชวง
ความยาวของทอนําแสง
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4. ผลการทดลองและวิจารณ
4.1. ผลการทดสอบแบบจําลองทอนําแสง
การทดสอบทอนําแสงอลูมิเนียม ขนาดเสนผาศูนยกลาง 20 เซนติเมตร ปลายทอนําแสงหันสูทิศตะวันออก แสดงผลในตารางที่ 1 พบวา
ปริมาณแสงภายนอกมีคามาก ประมาณ 86 Klux เมี่อใชทอนําแสงยาว 0.9 เมตร ปริมาณแสงภายใน 54.90 lux เมื่อเพิ่มความยาวเพิ่มขึ้น ปริมาณ
แสงภายในหองทดลองก็จะลดลง จนกระทั่งความยาวได 6.0 เมตร ปริมาณแสงภายใน 4.27 lux เมื่อการทดสอบทอนําแสงอลูมิเนียม ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 20 เซนติเมตร ปลายทอนําแสงหันสูทิศหนือ แสดงผลในตารางที่ 2 พบวาปริมาณแสงภายนอกมีคามาก ประมาณ 50 Klux เมี่อใช
ทอนําแสงยาว 0.9 เมตร ปริมาณแสงภายใน 22.21 lux เมื่อเพิ่มความยาวเพิ่มขึ้น ปริมาณแสงภายในหองทดลองก็จะลดลง จนกระทั่งความยาวได
6.0 m ปริมาณแสงภายใน 1.15 lux
จะเห็นไดวาปริมาณแสงภายในกลองทดลองมีปริมาณมากนัก ไดปรับปรุงเพิ่มขนาดทอนําแสงใหมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มอุปกรณการรับแสงและ
กระจายแสงก็จะทําใหไดปริมาณแสงมากขึ้นเมื่อทดลองกับอาคารจริง
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบทอนําแสงอลูมิเนียม ขนาดเสนผาศูนยกลาง 20 เซนติเมตรปลายทอนําแสงหันสูทิศตะวันออก
ทอที่
1
2
3
4
5
6
7

ความยาว (m)
0.90
1.75
2.60
3.45
4.30
5.15
6.00
รูปแบบทอ
ทิศของปลายทอนําแสง
ขนาดทอ

ปริมาณแสงภายใน (lux)
54.90
22.19
11.53
7.85
5.94
4.75
4.27

ปริมาณแสงภายนอก (Klux)
87.4
87.6
87.8
87.2
86.8
85.6
86.3

กลม
ตะวันออก (E)
เสนผาศูนยกลาง 20 cm

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบทอนําแสงอลูมิเนียม ขนาดเสนผาศูนยกลาง 20 เซนติเมตรปลายทอนําแสงหันสูทิศเหนือ
ทอที่
1
2
3
4
5
6
7

ความยาว (m)
0.90
1.75
2.60
3.45
4.30
5.15
6.00
รูปแบบทอ
ทิศของปลายทอนําแสง
ขนาดทอ
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ปริมาณแสงภายใน (lux)
22.21
9.18
4.67
2.90
1.90
1.43
1.15

ปริมาณแสงภายนอก (Klux)
50.0
50.5
50.6
50.7
51.0
51.1
50.9

กลม
เหนือ (N)
เสนผาศูนยกลาง 20 cm
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3.2.2 การทดสอบปริมาณแสงของทอนําแสงกับอาคารจริง
ทําการทดสอบปริมาณแสงของทอนําแสงอลูมิเนียมแบบกลม ขนาดเสนผาศูนยกลาง 50 เซนติเมตร ความยาว 7.4 เมตร วัดปริมาณแสงที่
ผานทอนําแสงเขาสูภายในอาคารและภายนอกทอนําแสง โดยติดตั้งโดมครอบปากทอนําแสง ของอทอนําแสง เลนกระจายแสง เขากับทอนําแสง

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบทอนําแสงอลูมิเนียมหนาตัดกลม ขนาดเสนผาศูนยกลาง 50 เซนติเมตรความยาว 7.4 เมตร ในหองปฏิบัติการทอนําแสงจริง
ปลายทํานําแสงอยูทางทิศตะวันตก (W)
เวลา (นาฬิกา)
9.00
9.30
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00

ปริมาณแสงภายใน (lux)
410.00
429.00
469.00
495.00
507.00
531.00
540.00
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4.2. ผลการทดสอบทอนําแสงใชกับอาคารจริง
จากการทดสอบทอนําแสงขนาดเสนผานศูนยกลาง 50 เซนติเมตร พบวาสามารถนําแสงสวางนํามาใชไดอยางพอเพียงเปนที่นาพึงพอใจ ให
ปริมาณแสงสวางภายในไดมากวา 300 lux ดังตารางที่ 3 และดังรูปที่ 9

ปริมาณแสงภายนอก (Klux)
17.8
17.9
17.9
18.0
18.0
19.7
20.0

รูปที่ 9: แสงที่ผานจากทอนําแสง และหัวกระจายแสง เสนผาศูนยกลาง 50 เซนติเมตร ในหองปฏิบัติการทอนําแสง คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร
5. สรุปผลการทดลอง
การทดสอบแบบจําลองทอนําแสงสวางนี้ ไดดําเนินการทดสอบสมรรถนะของแบบจําลองทอนําแสงจากธรรมชาติเขามาในอาคาร โดยสราง
แบบจําลองทอนําแสงสวางที่สรางขึ้นนี้สรางจากอลูมิเนียมใชเปนโลหะสะทอนแสงเขาสูอาคาร ทอนําแสงสวางมีรูปรางเปนทอกลม วางอยูในแนวนอน
ขนาดเสนผานศูนยกลาง20 เซนติเมตร ที่ทดสอบจากแบบจําลองเขาสูกลองรับแสงพบวาไดปริมาณแสงนอยไมเพียงพอ เมื่อเพิ่มขนาดทอนําแสงเปน
50 เซนติเมตร ประกอบกับโดมครอบปากทอนําแสง ของอทอนําแสง เลนกระจายแสง เขากับทอนําแสง พบวาแสงสวางภายในอาคารมากกวา 300
lux เกินกวาคามาตรฐานของแสงภายในอาคาร แสดงวาทํานําแสงที่มีขนาดใหญใหปริมาณแสงมากกวาทอนําแสงที่มีขนาดเล็ก ซึ่งจากผลการทดสอบ
สมรรถนะของแบบจําลองทอนําแสงสวางใชกับอาคารจําลองและอาคารจริงในครั้งนี้ สามารถนําไปพัฒนาทอนําแสงสวางเพื่อใชเปนตนแบบในการ
ประยุกตใชกับอาคารตอไป
6. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ไดรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
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บทคัดยอ
บทความวิจัย นี้มีจุดประสงคเพื่อนําเสนอผลการทดสอบทางความรอนของเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบออม โดยทําการศึกษา
ความสัมพันธระหวางอัตราการไหลเชิงมวลตอประสิทธิภาพทางความรอนของเครื่องอบแหงที่มีขนาดของหองแผงรับรังสีอาทิตย 1.0x1.2m2 และมี
ขนาดหองอบ 1.0x1.2x0.4 m3 ผลการศึกษาพบวาเมื่ออัตราการไหลเชิงมวลของอากาศรอนผานเครื่องอบแหงมีคาสูงขึ้นจะทําใหประสิทธิภาพทาง
ความรอนของเครื่องอบแหงลดลงการ ผลการทดสอบในกรณีการอบแหงโดยตรงพบวา มีอัตราการไหลเชิงมวลของอากาศแบบอิสระเทากับ 0.02kg/s
ไดประสิทธิภาพทางความรอนเฉลี่ยเทากับ 8.07% และเมื่อทําการทดสอบกรณีการอบแหงโดยออมที่อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศแบบบังคับที่
0.060.04 และ 0.02kg/s ไดประสิทธิภาพทางความรอนเฉลี่ยเทากับ17.74 22.35 และ 25.20% ตามลําดับ
คําสําคัญ: เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบออม, ประสิทธิภาพเชิงความรอน, อัตราการไหลเชิงมวล
1. ที่มาและความสําคัญ
พลังงานแสงอาทิตยเปนแหลงพลังงานทดแทนชนิดหนึ่งที่มีศักยภาพคอนขางสูงในประเทศไทย โดยสามารถนํามาใชประโยชนทั้งทางดานของ
การผลิตเปนพลังงานไฟฟา และใชประโยชนทางดานความรอน เชน การตากแหง การอบแหง การใชเปนแหลงความรอนเบื้องตันสําหรับอากาศ หรือ
ของเหลวเพื่อใชในงานที่ตองการความรอนสูง เปนตน สําหรั บการใชพลังงานแสงอาทิตยในการลดความชื้นของวัสดุตางๆ นั้นปจจุบันก็มีวิธีการที่
หลากหลายแตกตางกันตามวัสดุและวัตถุประสงค การตากแหงถือวาเปนการใชประโยชนของพลังงานแสงอาทิตยที่งายและเปนที่นิยมที่สุด เนื่องจาก
ใชเครื่องมือนอย แตก็มีขอเสียคือ ไมสามารถปองกันสิ่งสกปรกตางๆ เชน แมลง ฝุน ที่จะปนเปอนโดยเฉพาะกับวัสดุอาหาร และตองเก็บวัสดุตากแหง
เมื่อมีฝนตก และไมสามารถควบคุมคุณสมบัติของอากาศขณะทําการตากแหงได ดังนั้นจึงมีการพัฒนาเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยเพื่อลดปญหา
ตางๆ ขางตน และไดมีการพัฒนาระบบใหสามารถทํางาน และควบคุมการทํางานไดอยางเหมาะสมกับวัสดุที่ทําการอบแหง
เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยสามารถแบงตามการไหลเวียนของอากาศไดเปน 2 ชนิด คือ การไหลของอากาศแบบอิสระ และการไหลของ
อากาศแบบบังคับ และยังสามารถแบงตามลักษะของหองอบแหงและการรับรังสีอาทิตยไดเปน 2 ชนิด คือ หองอบแหงรวม และหองอบแหงแยก ทั้งนี้
หองอบแหงแยกจะมีแผงรับรังสีอาทิตยแยกออกจากหองอบแหงและนําอากาศรอนที่ไดไปใชในการอบแหง ซึ่งหองแบแหงสามารถสรางใหวัสดุอ บแหง
โดนแสงแดดหรือไมก็ไดตามการใชงาน สวนหองอบแหงรวมนั้นวัสดุจะโดยแสงแดด และไดรับความรอนจากแผงรับรังสีอาทิตยโดยตรง
สําหรับงานวิจัยนี้เปนการพัฒนาเพื่อแกปญหาของเครื่องอบแหงทั้งแบบหองอบแหงรวมและหองอบแหงแยก โดยความตองการ 2 ประการ
คือ ตองการใชชุดอบแหง (แผงรับรังสีอาทิตยและหองอบ) มีขนาดที่เล็กลงและไมตองการใหวัสดุอบแหงโดยแสงอาทิตยโดยตรง ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมี
วัตถุประสงคเพื่อตอบสนองความตองการทั้ง 2 ประการดังกลาว โดยไดทําการการ ออกแบบสรางและทดสอบทางความรอนของเครื่องอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตยโดยออม
2. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
การใชพลังงานแสงอาทิตยสําหรับการอบแหงมีการพัฒนาและวิจัยอยางตอเนื่องและเปนลักษณะเฉพาะตามพื้นที่ตั้งเนื่องจากตําแหนงของ
ดวงอาทิตย และลักษณะเฉพาะตามวัสดุที่ตองการอบแหง โดยลักษณะของเครื่องอบแหงแสงอาทิตยสามารถแบงไดเปน ประเภทใหญได 3 ลักษณะคือ
การอบแหงแบบ Passive การอบแหงแบบ Active และแบบ Hybrid [1] ทั้งนี้งานวิจัยที่เกี่ยวของแระกอบดวย ทเนจนาคปนคํา และคณะ (2556) [2]
ไดทําการศึกษาการอบแหงกุงดวยพลังงานจากแสงอาทิตยรวมกับระบบกักเก็บพลังงานความรอน พบวาระบบประกอบดวยแผงรับรังสีสุริยะแบบแผน
ราบขนาด 2.64 m2และระบบกักเก็บพลังงานความรอนขนาด 0.352 m3 บรรจุหินแกรนิตปริมาณ 75 kg. ใชน้ํามัน BP36 เปนสารทํางานในระบบการ
ทดลองแบงออกเปน 2 สภาวะคือ 1) กลางวัน (6.00-17.00น.) น้ํามันถายเทความรอนปรับตั้งอัตราการไหล 4,6 และ 8 LPM ไหลหมุนเวียนผานแผง
รับรังสีสุริยะเพื่อแลกเปลี่ยนความรอนกับพลังงานแสงอาทิตยไปใชอบแหงกุงจํานวน 3 ชั้นรวม 1,500gภายในตูอบแหงความรอนที่เหลือจากการ
อบแหงถูกนําไปเก็บสะสมในรูปความรอนสัมผัสภายในถังกักเก็บพลังงานความรอน 2) กลางคืน (17.00-6.00น.) น้ํามัน BP 36 ไหลหมุนเวียนระหวาง
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3. วัสดุ อุปกรณและวิธีการทดลอง
3.1 วัสดุและอุปกรณ
- ตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งออกแบบมาใหสามารถทํางานไดทั้งกรณีตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบแผงรับรังสีรวม (การ
ไหลของอากาศแบบอิสระ) และตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบออม (การไหลของอากาศแบบบังคับ)ขนาดของหองแผงรับรังสี
อาทิตย 1.0x1.2 m2 และมีขนาดหองอบ 1.0x1.2x0.4 m3ดังแสดงในรูปที่ 1
- เครื่องวัดความเขมรังสีอาทิตย
- เครื่องวัดอัตราเร็วลม
- Thermocouple type K
- Mini Data logger
- พัดลมขนาด 4 นิ้ว จํานวน 3 ตัว
3.2 วิธีการทดลอง
ทําการทดสอบทางความรอน และคํานวณหาคาประสิทธิภาพทางความรอนของเครื่องอบแหงที่ออกแบบและสรางขึ้นโดยแบง
การทดสอบเปน 2 กรณี คือ
3.2.1 ทดสอบคุณลักษณะการทํางานของเครื่องอบแหงโดยตรง ขณะทําการทดสอบไดทําการวัดอัตราเร็วลม ความเขมรังสี
อาทิตย และอุณหภูมิของอากาศ ณ จุดตางๆ ดังแสดงในรูปที่ 2 (ก)
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ตูอบแหงและถังกักเก็บพลังงานความรอนเพื่อดึงความรอนจากหินแกรนิตไปใชอบแหงจากผลการทดลองพบวาอุณหภูมิของน้ํามันที่ออกจากตัวรับรังสี
แบบแผนเรียบมีคาอยูระหวาง 50-80oCอุณหภูมิเฉลี่ยภายในตูอบแหงมีคาระหวาง 40-70oCอุณหภูมิเฉลี่ยภายในถังกักเก็บความรอนมีคาระหวาง 40–
70oCและคาความชื้นสุดทายของกุงที่อบแหงดวยระบบนี้มีคา 6.25% การวิเคราะหเศรษฐศาสตรพบวาสามารถคืนทุนในระยะเวลา 2.9 ปเถลิงราชนิล
เชื้อวงศ และคณะ(2555)[3] ไดทําการศึกษาการอบแหงยางแผนผึ่งแหงดวยเครื่องอบแหงแบบลมรอนและเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยสําหรับ
วิสาหกิจและกลุมสหกรณสวนยางพาราขนาดยอม พบวาเครื่องอบแหงดวยลมรอนและเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยสําหรับการอบแหงยางแผน
ดิบคุณภาพดีขนาด 10-15 แผนตองวด โดยผูวิจัยไดทําการวิเคราะหเปรียบเทียบประสิทธิภาพเครื่องอบแหงและจลนพลศาสตรของการอบแหงของ
ยางแผนดิบที่ความชื้นเริ่มตนระหวาง 25-40%dry-basis อุณหภูมิอบแหงในชวง 40-70°C และความเร็วลมรอนเทากับ 0.7m/s และคาความชื้น
สุดทายของยางแผนแหงเทากับ 0.5%dry-basis ผลการทดลองพบวา การอบแหงยางแผนดวยเครื่องอบแหงแบบลมรอนมีอัตราการอบแหงเร็วกวา
การอบแหงดวยเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยและการตากแหงยางแผนตามธรรมชาติ ขณะที่ความสิ้นเปลืองพลังงานในการอบแหงดวยเครื่อง
อบแหงแบบลมรอนมีคาอยูในชวง 8-20 MJ/kg ของน้ําที่ระเหย จากการศึกษาปจจัยของสภาวะการอบแหงที่มีตอคุณภาพของยางแผนตามเกณฑของ
ตลาดรับซื้อยาง พบวา คุณภาพของยางพาราแผนผึ่งแหงที่ไดผานเกณฑคุณภาพดี(เกรด 1-3) ทุกเงื่อนไขการทดลอง และความเปนสีเหลืองยางแผน
แหงจะแปรตามอุณหภูมิอบแหง กลุมพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการบํารุงรักษา สํานัก พัฒนาธุรกิจสหกรณกรมสง เสริมสหกรณ ( 2550)[4] ได
ทําการศึกษาเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย พบการอบแหงเปนกระบวนการแปรรูปผลิตผลการเกษตร เชน ขาว ขาวโพดขาวฟาง ถั่วชนิดตางๆ ผัก
และผลไมบางชนิด เครื่องเทศและสมุนไพร เปนตน โดยวัตถุประสงคหลักของการอบแหง คือ การลดความชื้นของผลิตผล เพื่อยืดอายุของการเก็ บ
รักษา นอกจากนี้การอบแหงยังมีวัตถุประสงคเพื่อดัดแปลงกลิ่นรสและโครงสรางผลิตภัณฑ เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค วิธีการ
อบแหงที งายที่สุด คือ การตากแดดตามธรรมชาติ เนื่องจากทําไดงายและไมเสียคาใชจาย แตปญหาที่มักพบอยูเสมอ คือ ผลิตภัณฑที่อยูระหวางการ
อบแหงมักถูกรบกวนจากแมลง นก หนู หรือสัตวเลี้ยงตางๆ การอบแหงโดยวิธีการดังกลาวนั้นขึ้นกับสภาพดินฟาอากาศ ซึ่งควบคุมไมได และตองใช
เวลานานหลายวัน เนื่องจากความชื้นในผลิตภัณฑ ลดลงชาเกินไป ทําใหเกิดการเนาเสียหรือเกิดราขึ้น จากปญหาดังกลาวทําใหผลิตภัณฑแห ง มี
คุณภาพไมไดตามมาตรฐานสากล ทําใหไมสามารถสงออกไปขายยังตลาดตางประเทศได A.Sreekumar.et.al. (2008)[5] ไดทําการศึกษาการทํางาน
ของเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยโดยออมซึ่งมีขนาดพื้นที่กวาง 1.27m2 โดยผลการศึกษาพบวาอุณหภูมิอากาศสูงสุดภายในเครื่องอบแหงอยูที่
7.81°C ซึ่งทําการวิจัยโดยใชผลิตภัณฑมะระจํานวน 4kg จะมีความชื้นเริ่มตน 95% ความชื้นสุดทาย 5% ใชเวลาในการทดลอง 6h โดยผลิตภัณฑจะ
ไมเสียสี ต่ํากวาการอบแหงจากดวงอาทิตยที่ใชเวลา 11hมีระยะคืนทุนอยูที่ 3.26 ป จารุวัฒนเจริญจิต และคณะ (2554) [6] ไดทําการออกแบบสราง
และทดสอบสมรรถนะของตูอบแหงและกลั่นความชื้นรังสีอาทิตยแบบเทอรโมไซฟอนสําหรับอบแหงผลผลิตทางการเกษตรเครื่องอบแหงดังกลาวเปน
เครื่องอบแหงแบบ Passive ทํางานในระบบปดผลจากการศึกษาพบวาการอบแหงดวยตูอบแหงและกลั่นความชื้นรังสีอาทิตยแบบเทอรโมไซฟอนใช
ระยะเวลาการอบแหงสั้นอัตราการอบแหงสูงเมื่อเทียบกับการตากแหงตามธรรมชาติเพียงอยางเดียว

แผงรับรังสีอาทิตย์

ช่องอากาศเข้า
กรณีแบบแผงรับรังสีรวม
ช่องอากาศเข้า (พ ดั ลม)
กรณีตอู้ บแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบอ้อม

ด้านหน้า

ช่องอากาศเข้า
กรณีแบบแผง
รับรังสีรวม

ไฟฟ้าชุมชน

3.2.2 ทดสอบคุณลักษณะการทํางานของเครื่องอบแหงโดยออม ทําการทดสอบโดยกําหนดอัตราการไหลเชิงมวลของอากาศ
เทากับ0.06 0.04 และ 0.02 kg/s และทําการวัด ความเขมรังสีอาทิตย และอุณหภูมิของอากาศ ณ จุดตางๆ ดังแสดงในรูปที่ 2 (ข)

ด้านข้าง

ช่องอากาศออก
กรณีตอู้ บแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบอ้อม

รูปที่ 1ตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบออม

(มองจากดานขาง)
(มองจากดานหนา)
(ก) การทดสอบคุณลักษณะการทํางาน
(ข) ทดสอบคุณลักษณะการทํางาน
ของเครื่องอบแหงโดยตรง
ของเครื่องอบแหงโดยออม
 ความเขมรังสีอาทิตย
o อุณหภูมิ
 อัตราเร็วของอากาศ
ทิศทางการไหลของกระแสอากาศ
รูปที่ 2 การตรวจวัดขอมูลระหวางทําการทดสอบ
4. ผลการทดลองและวิจารณ
4.1 คุณลักษณะการทํางานของเครื่องอบแหงโดยตรง
การทํางานของเครื่องอบแหงโดยตรง การไหลของอากาศเปนแบบไหลอิสระมีอัตราการไหลเชิงมวลเฉลี่ยเทากับ 0.02kg/sขณะทําการ
ทดสอบวัดความเขมรังสีอาทิตยเฉลี่ย ได574.48±253.93W/m2ไดคาอุณหภูมิอากาศในหองอบแหงสูงสุดเทากับ 41.92oCและผลตางสูงสุดระหวาง
อุณหภูมิหองอบแหงกับอุณหภูมิแวดลอมเทากับ2.90±1.59oCดังแสดงดังรูปที3่ และตารางที่ 1
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รูปที่ 3 คุณลักษณะการทํางานของเครื่องอบแหงโดยตรง
4.2 คุณลักษณะการทํางานของเครื่องอบแหงโดยออม
4.2.1 อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศเทากับ0.06 kg/s
ขณะทําการทดสอบเครื่องอบแหงโดยออม ที่ความเขมรังสีอาทิตยเฉลี่ย413.48±371.82W/m2 พบวาไดผลตางระหวางอุณหภูมิหองอบแหง
กับอุณหภูมิแวดลอมเทากับเฉลี่ยเทากับ 7.78±4.63oCและไดคาอุณหภูมิอากาศในหองอบแหงสูงสุดเทากับ 44.95 oC ดังแสดงในรูปที่ 4และตารางที่ 1

ความเข้มรังสีอาทิตย์

รูปที่ 4 คุณลักษณะการทํางานของเครื่องอบแหงโดยออม (อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศเทากับ0.06 kg/s)
4.2.2 อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศเทากับ 0.04kg/s
ทําการทดสอบเครื่องอบแหงโดยออม ที่มีอัตราการไหลเชิงมวลของอากาศเทากับ 0.04kg/s พบวาที่เวลา 13.00 นาฬิกา มีคาความเขมรังสี
อาทิตยเฉลี่ยเทากับ 647.40±272.29W/m2 และไดคาอุณหภูมิอากาศในหองอบแหงต่ําสุดเทากับ 32.50oC ผลตางระหวางอุณหภูมิหองอบแหงกับ
อุณหภูมิแวดลอมเทากับเฉลี่ย เทากับ 4.14±2.37และไดคาอุณหภูมิอากาศในหองอบแหงสูงสุดเทากับ 48.20oC ดังแสดงในรูปที่ 5และตารางที่ 1
4.2.2 อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศเทากับ 0.02kg/s
มีคาความเขมรังสีอาทิตยเฉลี่ยเทากับ 604.06±295.16W/m2 ผลตางระหวางอุณหภูมิหองอบแหงกับอุณหภูมิแวดลอมเทากับเฉลี่ยเทากับ
7.67±2.85oC และไดคาอุณหภูมิอากาศในหองอบแหงสูงสุดเทากับ 48.20oC ดังแสดงในรูปที่ 6และตารางที่ 1
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รูปที่ 5 คุณลักษณะการทํางานของเครื่องอบแหงโดยออม(อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศเทากับ0.04 kg/s)

ความเข้มรังสีอาทิตย์

รูปที่ 6 คุณลักษณะการทํางานของเครื่องอบแหงโดยออม(อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศเทากับ0.02 kg/s)

การทดสอบ
อบแหงโดยตรง
อบแหงโดยออม

ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบเครื่องอบแหง
อุณหภูมิเฉลี่ย (oC)
อัตราการไหลเชิงมวลของ
ความเขมรังสี
อากาศ (kg/s)
อาทิตยเฉลี่ย (W/m2)
ในหองอบ
แวดลอม
0.02
574.48±253.93
37.93±3.01 35.25±2.61
0.06
413.48±371.82
32.91±6.92 25.12±2.69
0.04
647.40±272.29
41.19±4.55 37.05±4.00
0.02
604.06±295.16
39.32±4.16 31.65±2.42

ผลตาง
2.90±1.59
7.78±4.63
4.14±2.37
7.67±2.85

4.3 ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องอบแหง
พิจารณาประสิทธิภาพเชิงความรอนของเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยที่สรางขึ้นโดยพิจารณากรณีที่มีมีการศูนยเสียความรอน ดังนั้น
สามารถพิจารณาไดจากอัตราสวนระหวางพลังงานที่ไดรับในรูปของอากาศรอน และพลังงานที่เขาสูระบบในรูปของพลังงานแสงอาทิตย โดยผลการ
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รูปที่ 7 ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องอบแหง
5. สรุปผลการทดลอง
1. การอบแหงโดยตรงมีอัตราการไหลเชิง มวลของอากาศแบบอิสระเทากับ 0.02kg/sและมีคาประสิทธิภาพทางความรอนเฉลี่ยเทากับ
8.07%
2. การอบแหงโดยออมที่อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศแบบบังคับที่ 0.060.04 และ 0.02kg/sไดประสิทธิภาพทางความรอนเฉลี่ยเทากับ
17.74 22.35 และ 25.20% ตามลําดับ
3. การอบแหงโดยออมจะมีคาประสิทธิภาพสูงสุดเมื่ออัตราการไหลเชิงมวลของอากาศมีคาเทากับอัตราการไหลของอากาศกรณีอากาศไหล
แบบอิสระหรือเทากับกรณีการอบแหงโดยตรง
กิตติกรรมประกาศ
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ไฟฟ้าชุมชน

พิจารณาพบวา กรณีทําการทดสอบเครื่องอบแหงโดยตรงที่อัตราการไหลเชิงมวลเทากับ 0.02 kg/s จะไดประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องอบแหง
เทากับ 8.07% และทําการทดสอบเครื่องอบแหงโดยออมที่อัตราการไหลเชิงมวลเทากับ 0.06 0.04 และ 0.02 kg/s จะไดประสิทธิภาพการทํางานของ
เครื่องอบแหงเทากับ 17.74 22.35 และ25.20% ตามลําดับ ซึ่งการการทดสอบครั้งนี้จะเห็นไดวาการอบแหงโดยออมจะมีคาประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อ
อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศมีคาเทากับกรณีอากาศไหลแบบอิสระ ดังแสดงในรูปที่ 7

การออกแบบตูอบแหงขาวแตนแบบลมรอนขนาดเล็กสําหรับวิสาหกิจชุมชนโดยใชกาชชีวภาพเปนเชื้อเพลิง
Designing of a Crispy Rice Hot Air Dryer Mini Size for Community Enterprise Using Biogas
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บทคัดยอ
จุดมุงหมายของงานวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษาออกแบบและสรางตูอบแหงขาวแตนแบบลมรอนสําหรับใชงานในวิสาหกิจชุมชน โดยใชกาชชีวภาพ
เปนเชื้อเพลิงโดยแบงการศึกษาออกเปน การศึกษาออกแบบหาขนาดความจุของตูอบใหเหมาะสมกับปริมาณกาชที่ผลิตไดและทดสอบหาประสิทธิภาพ
ในการใชพลังงาน นอกจากนั้นยังศึกษาจลนพลศาสตรการอบแหงและคุณภาพในแงของสีและการขยายตัวของผลิตภัณฑ โดยจะนําผลิตภัณฑไปทอด
ในน้ํามันรอนที่สภาวะเดียวกันทั้งหมดกอนนําไปทดสอบคุณภาพ ซึ่งสภาวะที่ใชในการทดลองจะใช ความเร็วลม 1.25 , 1.60 และ 2.28 เมตร/วินาที
อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส และ 50 องศาเซลเซียส จากการทดลองพบวาตูอบแหงที่ออกแบบสามารถอบขาวแตนไดจํานวนครั้งละ 12 ถาด
(
2,400 ชิ้น) ใชเวลาในการอบแหงทั้งหมด 104 นาที ใชความเร็วลมที่ 2.28 เมตร/วินาที อุณหภูมิที่ 40 องศาเซลเซียส เปนสภาวะเหมาะสมที่สุดในการ
อบแหง เมื่อนําผลมาเปรียบกับการตากดวยแสงแดด ซึ่งทําใหขาวแตนมีสีสวยงามและการขยายตัวมีคามากกวา
คําสําคัญ ขาวแตน,กาชชีวภาพ,วิสาหกิจชุมชน
1. ที่มาและความสําคัญ
ปจจุบันการประยุกตใชพลังงานทดแทนในชุมชนตางจังหวัดทั่วๆไปพบวายังเปนปญหาอยูมาก รวมไปถึงการสงเสริม จากหนวยรัฐใหชุมชน
สามารถผลิตพลังงานทดแทนขึ้นมาใชเอง โดยอาศัยวัตถุดิบที่มีอยูมากมายในชุมชนทอ งถิ่นที่มีอาชีพเกษตรกรรมเปนหลักเชน มูลวัวจากฟารมเลี้ยง
แกลบจากโรงสีขาว ซังขาวโพด ฯลฯ สิ่งเหลานี้สามารถนํามาผลิตเปนพลังงานทดแทนไดทั้งสิ้น เชน การนําแกลบและซังขาวโพดมาผลิตเชื้อเพลิงชีว
มวล รวมไปถึงการนํามูลสัตวมาหมักเปนเชื้อเพลิงกาชชีวภาพไดเชนกัน แตปญหาที่พบสวนมากจะเปนการประยุกตใชพลังงานทดแทนเหลานั้นใหเกิด
ประโยชนในกิจกรรมในชุมชนดานตางๆใหมากขึ้นกวาการนําไปใชเปนเชื้อเพลิงเพื่อการหุงตมภายในครัวเรือนเทานั้น ซึ่งการประยุกตใชกาชชีวภาพกับ
ธุรกิจของชุมชนขนาดเล็กยังมีไมมาก และวิสาหกิจชุมชนเปนธุรกิจอีกประเภทหนึ่งที่ไดการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยมีการกอตั้งเกิดขึ้นมากมายใน
ชุมชนทองถิ่นของประเทศไทย
กลุมวิสาหกิจชุมชนแมบานเกษตรกรบานหนองหมอใหม ตําบลปาออดอนชัย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผลิตขาวแตนจําหนายในเขต
จังหวัดเชียงราย ซึ่งขาวแตน เปนขนมพื้นบานประจําทองถิ่นที่ผลิตจากขาวเหนียว โดยกระบวนการผลิตขาวแตนนั้นจะตองนําขาวเหนียวที่ผานการนึ่ง
มาแลวบางสวน มาใสในพิมพซึ่งเปนวงกลมแบนๆแลวจึงนําไปตากแดดใหแหงนานประมาณ 2 วัน จากนั้นจึงนําขาวที่ตากแดดแลวมาทอดในน้ํามัน
รอนจนขาวแตนขยายตัว ฟู และกรอบ โดยใชเชื้อเพลิงเปนกาชชีวภาพในการทอดขาวแตน โดยที่กลุมวิสาหกิจมีบอกาชอยูแลวขนาด 16 ลบ.ม. ซึ่ง
จากการดําเนินการที่ผานมาของกลุมพบวามีปญหาสําคัญในชวงฤดูฝนหรือชวงที่ไมมีแดด จึงทําใหไมสามารถตากขาวแตนใหแหงไดทําใหไมมีวัตถุดิบ
ในการผลิตไมมีสินคาขายเกิดการยกเลิกคําสั่งซื้อจํานวนมาก จากประเด็นปญหาดังกลาวขางตน จึงเกิดแนวคิดในการแกไขปญหาการตากขาวในฤดูฝน
หรือชวงที่ไมมีแดด โดยการสรางตูอบแหงดวยลมรอนทีม่ ีขนาดเหมาะสมกับระดับชุมชนโดยใชกาซชีวภาพที่มีอยูแลวเปนเชื้อเพลิงใหความรอนแกขาว
แตน ทดแทนการตากแหงโดยแสงแดดตามธรรมชาติ โดยแบงการศึกษาออกเปน การศึกษาปริมาณกาชที่เกิดขึ้นในบอหมักกาชชีวภาพ เพื่อนําขอมูล
มาออกแบบหาขนาดความจุของตูอบและทดสอบหาประสิทธิภาพในการใชพลังงาน นอกจากนั้นยังศึกษาจลนพลศาสตรการอบแหงและคุณภาพในแง
ของสีและการขยายตัวของผลิตภัณฑ
2. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
สวัสดิ์ (2544) ไดศึกษาการใชประโยชนจากบอกาชชีวภาพของเกษตรกร ในจังหวัดเชียงราย โดยการสุมแบบเจาะจงจากเกษตรกรที่เขารวม
โครงการสงเสริมการสรางและใชกาชชีวภาพ จํานวน 80 ครัวเรือน จากทั้งหมด 113 ครัวเรือน พบวาเกษตรกรเขารวมโครงการสวนมากเปนฟารมปศุ
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หุงตม และบอกาชชีวภาพที่สรางมีขนาด 12, 16, 30 และ 50 ลูกบาศกเมตร
อภิชัย (2545) ไดศึกษาโครงการสงเสริมการผลิตกาชชีวภาพจากมูลสัตวเพื่อเปนพลังงานทดแทนและปรับปรุงสิ่งแวดลอมในภาคตะวันตก
เพื่อทราบผลการกอสรางบอกาชชีวภาพ และการใชประโยชนจากกาชและกากที่ไดจากการผานขบวนการหมัก โดยสํารวจจากกลุมที่เขารวมโครงการ
ทั้งหมด 85 ราย พบวาเกษตรกรสวนใหญเปนผูเลี้ยงสุกร ขนาดบอเกือบทั้งหมดไมสามารถรองรับมูลจากคอกสัตวภายในฟารมไดทั้งหมด บอที่สราง
สวนมากจะมีขนาด 100 ลบ.ม. กาชที่ผลิตไดจะใชไมหมดในแตละวันเปนสวนใหญ และสวนมากใชเพียงในครัวเรือนเดียวในแตละบอ ซึ่งกาชสวนใหญ
นําไปทดแทนพลังงานไฟฟา และ กาชหุงตม LPG ในครัวเรือนและในฟารม
บุญมา (2544) ศึกษาระบบผลิตกาชชีวภาพที่คิดคนขึ้นเปนถังหมักทําดวยคอนกรีตสูง 6 เมตร มีอุปกรณการกวนผสม อัตราการปอน
สารอินทรีย 1 ตัน/วัน ปริมาณกาชที่ไดประมาณ 70 ลบ.ม./วัน มีระบบเก็บกาชและทําความสะอาดกาช และนําไปใชเปนพลังงานความรอนใน
ครัวเรือน คาลงทุน 2,000,000 บาท ปริมาณกาชที่ไดจากระบบคิดเปนมูลคา 50,000 บาท/เดือน ดําเนินการตั้งแตป 2549 จนถึงปจจุบัน
สุชน (2551) ไดประดิษฐถุงหมักกาชชีวภาพพีวีซี สําหรับเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายยอย เชน สุกร เปด ไก นกกระทา โดยมูลสัตวประมาณ 10
– 15 ตัว สามารถผลิตกาชชีวภาพไดประมาณ 2 ลบ.ม./วัน เพียงพอสําหรับการใชทดแทนกาชหุงตมเพื่อทําอาหารในครัวเรือนได
เสริม (2551) ไดมีการศึกษาออกแบบตูอบแหงขาวแตนดวยตูอบพลังงานแสงอาทิตย ไดออกแบบโรงเรือนอบแหงพลังงานแสงอาทิตยที่
ออกแบบและพัฒนาขึ้นนี้มีขนาด 8 เมตร x 20 เมตร x 3. 5 เมตร โดยระบบที่พัฒนาขึ้นเปนแบบกึ่งอัตโนมัติ กลาวคือ เมื่อแสงอาทิตยมีความเขมสูง
โรงอบแหงจะไดรับพลังงานแสงอาทิตยมาก อุณหภูมิของอากาศภายโรงอบจึงมีแนวโนมที่สูงขึ้น แตในขณะเดียวกันแผงโซลารเซลลก็จะผลิตพลั งงาน
ไฟฟาไดมากขึ้นดวย ทําใหพัดลมดูดอากาศซึ่งไดรับพลังงานไฟฟาจากแผงโซลารเซลลจะดูดอากาศใหไหลเวียนมากขึ้น ทําใหอุณหภูมิภายในโรงอบไม
สูงเกินไป ในทางกลับกัน เมื่อแสงอาทิตยมีความเขมนอยลง อากาศภายในก็จะถูกดูดออกไปภายนอกนอยลงดวย ทําใหอุณหภูมิไมลดลงต่ํามากนั ก
การทํางานดังกลาวจึงไมตองมีระบบอิเล็กทรอนิคสควบคุม และไมมีสวิทซปดเปด ผูใชเพียงแตนําผลิตภัณฑเขาไปตาก และเมื่อแหงก็เก็บออกมา ทําให
สะดวกตอการใชงาน
ไพโรจน และ คณะ (2552) ไดศึกษาออกแบบตูอบลมรอนพลังงานไฟฟาเพื่อลดระยะเวลาในการตาก เพิ่มผลผลิตของกลุมชุมชน และลดการ
สิ้นเปลืองกาชหุงตมจากการใชเตาอบ มีสวนประกอบเปน ฮีตเตอรไฟฟาขนาด 1,000 วัตต จํานวน 3 ตัว เพื่อใหกําลังในการทําความรอน และใช
มอเตอรขนาด 0.25 แรงมา เปนตัวใหกําลังในการขับชุดพัดลมเพื่อพาความรอนไปยังหองอบขนาด กวาง 0.79 เมตร ยาว 1.185 เมตร และสูง 0.64
เมตร นอกจากนี้ ทีมงานไดใชอุปกรณควบคุมอุณหภูมิ และ รีเลยในการจายกระแสไฟฟาทําการควบคุมความรอนภายในหองอบไมใหเกิน 60 องศา
เซลเซียส จึงชวยประหยัดไฟฟาไดมากกวาเครื่องอบทั่วไป ทั้งนี้ จากการทดสอบเครื่องอบขาวแตน เครื่องอบขาวแตนโดยใชพลังงานไฟฟา สามารถ
ประหยัดคาใชจายลงถึง 3 เทา และใชเวลาในการอบเพียง 3 ชั่วโมง ซึ่งสามารถผลิตปริมาณขาวแตนไดมากกวาเดิม 2 กิโลกรัม
3. วัสดุ อุปกรณและวิธีการทดลอง
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สัตวขนาดเล็กเชน เลี้ยงสุกร โคนม และไก เปนวัตถุดิบ จะมีการใชกาชชีวภาพเพื่อการหุงตมเปนสวนใหญเพื่อลดการใชพลังงานอื่นๆ เชน ไฟฟา กาช
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6

5
3

4

2

1

7

รูปที่ 1 อุปกรณการทดลองภายในตูอบแหง 1. พัดลม, 2.หัวเตากาช, 3.ถาดสําหรับใสขาวแตน, 4.แผงกั้นกระจายลมรอน, 5.เทอรโมคัปเปล, 6.หอง
อบแหง, 7.กาชชีวภาพ
3.1. ผลิตภัณฑที่ใชในการทดลอง
ใชขาวแตนที่ไดจากขบวนการผลิตกอนนําไปตากแดดที่มีความชื้นเริ่มตนที่ 200 % db. มาทําการทดลองอบแหง จนใหมีความชื้นสุดทาย
37 % db. มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 3 เซนติเมตร หนา 1 เซนติเมตร โดยจะใชสถานที่ผลิตขาวแตนเปนที่ทดลองในครั้งนี้ทําใหมีชิ้นทดสอบอยาง
ตอเนื่อง ในการทดลองครั้งแรกจะใชขาวแตนจํานวน 2,400 แผน ตอการทดลอง 1 ครั้ง
3.2 วิธีการทดลอง
ทําการเก็บขอมูลปริมาณกาชชีวภาพจากบอกาชของกลุมวิสาหกิจชุมชนที่มีขนาด 16 ลูกบาศกเมตร ซึ่งพบวามีอัตราการเกิดอยูที่
ประมาณ 8 ลูกบาศกเมตร /ชั่วโมง สามารถนําไปออกแบบตูอบแหงดวยลมรอน โดยเลือกใชหัวกาชที่มีใชในทองตลาดเปนตัวใหความรอนซึ่งชุมชน
คุนเคยเปนอยางดีและงายตอการดูแล ตูอบมีขนาด 1.50 เมตร x 1.05 เมตร x 1.55 เมตร มีความจุได 12 ถาด ใสขาวแตนไดจํานวน 2,400 ชิ้น ตอ
การอบแหง 1 ครั้ง การควบคุมอุณหภูมิจะใช เทอรโมมิเตอรแบบเกจวัด รวมการปรับปริมาณกาชใหเหมาะสม การปรับปริมาณลมจะใชมอเตอรที่มี
การตั้งคาความเร็วรอบมาแลว 3 ระดับ
ก. จัดเตรียมขาวแตนโดยจํานวน 2,400 ชิ้นใสในถาดทดลอง 12 ถาด จากนั้นทําการอบแหงโดยควบคุมอุณหภูมิ 40 และ 50,
องศาเซลเซียส ความเร็วลมที่ 1.25, 1.60 และ 2.28 เมตร/วินาที
ข. เก็บขอมูล อุณหภูมิ ความเร็วลม และ มวลของขาวแตน ในแตละการทดสอบ
ค. ทดสอบจนขาวแตนมีความชื้นสุดประมาณ 37% db. และวิเคราะหขอมูลโดยการเปรียบเทียบเวลาการอบแหง
ง. นําตัวอยางไปหาน้ําหนักแหงดวยวิธี Hot Air Oven ที่อุณหภูมิ 103 องศาเซลเซียส เปนเวลา 72 ชม.
จ. นําข าวแตน ที่ผานการอบแห ง เรีย บรอยแลว ไปทดสอบคุณ ภาพ ในด าน สี และการขยายตั ว และวิเคราะหขอมูล โดยการ
เปรียบเทียบผลในแตละสภาวะการทดลอง รวมไปถึงการเปรียบเทียบกับขาวแตนที่ไดจากการตากโดยแสงแดดธรรมชาติ
ช. ทุกการทดสอบทําการทดสอบ 3 ซ้ํา
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ในการตรวจสอบดานคุณภาพของขาวแตนนจะพิจารณาคุณภาพ สีและการขยายตัว คือ
3.3.1. สี จะทําการวัดโดยใชเครื่องวัดสี Hunter Lab รุน Miniscan XE Plus โดยวัดคาสีออกมาเปน L เปนคาความสวาง
(Lightness: 0-100; ดํา - ขาว), a เปนคาสีแดงและเขียว (+ Redness/Greenness) และ b เปนคาสีเหลืองและน้ําเงิน (+ Yellowness/-Blueness)
ในระบบ CIE LAB โดยจะทําการวัดสีขาวแตนกอนการอบแหงและหลังการอบแหง โดยในแต ละการทดลองจะทําการวัดสีขาวแตนจํานวน 5 ชิ้น ชิ้น
ละ 3 จุ ด ๆ ละ 3 ซ้ํา
3.3.2. การขยายตัว จะทําการวัดปริมาตรของขาวแตนกอนและหลังการการทอดดวยน้ํามันปาลมรอนมีการ ควบคุมอุณหภูมิ
คงที่ 130 องศาเซลเซียส ทําการหาปริมาตรโดยวิธีแทนที่ปริมาตรใชการแทนที่ลงในน้ํามันพืช ในแตละการทดลองจะทําการวัดการขยายตัวของขาว
แตนจํานวน 10 ชิ้น จะทําการทดลองจํานวน 3 ซ้ํา ปริมาตรของวัตถุจะเทากับปริมาตรของของเหลวที่เพิ่มขึ้นในภาชนะ ดังนั้นจึงหาปริมาตรของวัตถุ
ไดจาก สมการดังนี้
เปอรเซ็นตการขยายตัว
เมื่อ

(1)

คือ ปริมาตรของวัตถุเริ่มตนอบแหง, ลูกบาศกเซนติเมตร
คือ ปริมาตรของวัตถุหลังอบแหง, ลูกบาศกเซนติเมตร

Vo
Vf

4. ผลการทดลองและวิจารณ
จากผลการทดลองอบแหงขางแตนที่อุณหภูมิและความเร็วลมตางๆ จากรูปที่ 1 พบวาที่ ความเร็วลม 1.25 เมตร/วินาที อุณหภูมิ 40 องศา
เซลเซียส และ 50 องศาเซลเซียส เห็นไดวาอัตราสวนความชื้นลดลงตามระยะเวลาในการทดลอง และเห็นไดวาใชระยะเวลาในการอบแหงทั้งหมด
โดยประมาณ 570 นาที ใกลเคียงกันทั้ง 2 อุณหภูมิ ซึ่งอาจจะเนื่องมาจากชวงอุณหภูมิใกลเคียงกันจึงทําใหระยะเวลาที่ใชใกลเคียงกันทุกชวงความเร็ว
ลม แตเมื่อเปรียบเวลาการอบแหงกันระหวางความเร็วลม ทั้ง 3 ชวงพบวา ที่ความเร็วลม 2.28 เมตร/วินาที จะใชเวลาในการอบแหงนอยที่สุดคือ 83
นาที ซึ่งเกิดจากความเร็วลมที่มากกวาจึงทําใหอัตราการระเหยน้ําที่ผิวของขาวแตนไปไดเร็วกวา

Mooisture ratio

1
0.8
1.25 m/s , 40 °C
0.6

1.25 m/s , 50 °C

0.4

1.6 m/s , 40 °C
1.6 m/s , 50 °C

0.2

2.28 m/s , 40 °C
0

2.28 m/s , 50 °C
0

200

400

600

800

Time (min)

รูปที่ 2 การอบแหงขาวแตน ที่อุณหภูมิและความเร็วลม ตางๆ
แตเมื่อพิจารณาจากตารางที่ 1 เปรียบเทียบกับการตากดวยแสงแดดธรรมชาติที่ใชเวลาถึง 960 นาที ซึ่งการอบแหงที่ใชทดลองทุกสภาวะก็
ยังเร็วกวา เนื่องจากการตากดวยวิธีธรรมชาติไมสามารถควบคุมสภาวะในการตากในแตละชวงเวลาไดทั้งวัน
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3.3 การทดสอบคุณภาพของขาวแตนหลังการอบแหง

วิธีการทําใหแหง

ความเร็วลม
1.25 เมตร/วินาที

การอบแหงดวยลมรอน

1.60 เมตร/วินาที
2.28 เมตร/วินาที

การตากดวยแสงแดดธรรมชาติ

-

อุณหภูมิลมรอน
40 องศาเซลเซียส
50 องศาเซลเซียส
40 องศาเซลเซียส
50 องศาเซลเซียส
40 องศาเซลเซียส
50 องศาเซลเซียส
33 องศาเซลเซียส

เวลาที่ทําใหแหง (นาที)
570
500
220
155
104
83
960
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบเวลาที่ใชในการอบแหงที่สภาวะตางๆกับการตากดวยแสงแดดธรรมชาติ

การทดลองการขยายตัวของขาวแตนที่ผานการอบบแหงแลวที่ความเร็วลม 1.25 เมตร/วินาที อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส และ 50 องศา
เซลเซียส พบวาที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส จะมีเปอรเซ็นตการขยายตัวไดดีกวา ซึ่งเปนลักษณะเดียวกันทุกชวงความเร็วลม แตถาพิจารณาที่
อุณหภูมิเดียวกันผลปรากฏวา เมื่อความเร็วลมเพิ่มขึ้น เปอรเซ็นตตการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งอาจเนื่องมาจากระยะเวลาในการอบแหง
สั้นลงทําใหขาวแตนเนื้อไมแนนจนเกินไปและเมื่อนําไปทอดจึงทําใหเกิดการขยายตัวไดดี และเมื่อเทียบกับการตากดวยแสงแดดพบวา เปอรเซ็นตตการ
ขยายตัวจะดีกวาทุกสภาวะการทดลองยกเวนที่ความเร็วลม 1.25 เมตร/วินาที อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ซึ่งเกิดจากการตากดวยแสงแดดขาวแตน
จะรับความรอนจากแสงอาทิตยดวยการแผรังสีความรอนเปนสวนใหญทําใหอุณหภูมิที่ขาวแตนไมแนนนอนตลอดทั้งวัน และยังตองใชเวลาในการตาก
นานถึง 2 วันทําใหขาวแตนมีเนื้อที่แนนเกินไป
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหการขยายตัวของขาวแตนหลังการทอด
วิธีการทําใหแหง

ความเร็วลม
1.25 เมตร/วินาที

การอบแหงดวยลมรอน

1.60 เมตร/วินาที
2.28 เมตร/วินาที

การตากดวยแสงแดดธรรมชาติ

-

อุณหภูมิลมรอน
40 องศาเซลเซียส
50 องศาเซลเซียส
40 องศาเซลเซียส
50 องศาเซลเซียส
40 องศาเซลเซียส
50 องศาเซลเซียส
33 องศาเซลเซียส

ปริมาตรกอนทอด (cm3)
5.71
4.41
5.23
5.40
4.74
6.04
5.40

ปริมาตรหลังทอด (cm3)
20.42
23.79
25.79
27.36
28.79
30.64
25.03

การขยายตัว (% )
257.62
439.46
393.12
406.67
507.38
407.28
363.52

จากตารางที่ 3 ผลของการวัดสีพบวาคาความสวาง(L*) คาความเปนสีแดง (a*)และคาความเปนสีเหลือง(b*) จะมีคาใกลเคียงกันยกเวนที่
ความเร็วลม 2.28 เมตร/วินาที จะใหคาความสวางนอยและคาความเปนสีเหลืองนอยที่สุด แตก็ไมตางกันมากนัก ซึ่งนาจะเปนผลมาจากอุณหภูมิที่ใช
ทดสอบไมสูงมากและมีคาใกลเคียงกัน แตเมื่อเทียบกับการตากดวยแสงแดดพบวาการอบดวยตูอบกาชชีวภาพจะใหความสวางมากกวา คาความสีแดง
นอยกวาซึ่งทําใหขาวแตนสีไมคล้ํา และคาความเปนสีเหลืองมากวาทําใหขาวแตนมีสีเหลืองสวยนารับประทานเมื่อนําไปทอด
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหคาสีของขาวแตนหลังการอบแหง
วิธีการทําใหแหง

ความเร็วลม
1.25 เมตร/วินาที

การอบแหงดวยลมรอน

การตากดวยแสงแดดธรรมชาติ

1.60 เมตร/วินาที
2.28 เมตร/วินาที
-

อุณหภูมิลมรอน
40 องศาเซลเซียส
50 องศาเซลเซียส
40 องศาเซลเซียส
50 องศาเซลเซียส
40 องศาเซลเซียส
33 องศาเซลเซียส

L*
46.07
52.44
44.44
46.37
37.67
30.41

a*
16.88
16.49
17.38
19.61
16.54
29.03

b*
49.56
51.72
47.45
51.29
34.10
30.51
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จากการการศึก ษาการออกแบบหาขนาดความจุของตูอบใหเหมาะสมกับปริมาณกาชที่ผลิตไดแ ละการทดสอบหาประสิทธิภาพในการใช
พลังงาน นอกจากนั้นยังศึกษาจลนพลศาสตรการอบแหงและคุณภาพในแงของสีและการขยายตัวของผลิตภัณฑ พบวาตูอบแหงที่ออกแบบสมารถอบ
ขาวแตนไดจํานวนครั้งละ 12 ถาด (2,400 ชิ้น) โดยที่ความเร็วลมที่ 2.28 เมตร/วินาที อุณหภูมิที่ 50 องศาเซลเซียส ใชเวลาสั้นที่สุด 83 นาที แตเมื่อ
พิจารณาจากองคประกอบดานคุณภาพพบวาที่ความเร็วลมที่ 2.28 เมตร/วินาที อุณหภูมิที่ 40 องศาเซลเซียส ใชเวลา 104 นาที เปนสภาวะเหมาะสม
ที่สุดในการอบแหง ซึ่งทําใหขาวแตนมีสีสวยงามและการขยายตัวมีคามากกวาทุกสภาวะการทดลองรวมถึงวิธีทตี่ ากดวยแสงแดดดวยเชนกัน
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5. สรุปผลการทดลอง
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Case Study the Use of Solar Power not Via an Inverter and application of DC power device
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บทคัดยอ
การศึกษาการใชระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยโดยไมผานอินเวอรเตอร ที่ใชในการสูบน้ําเพื่อการอุปโภคและเพื่อการเกษตรโดยใชแผงโซลา
เซลลขนาด 280วัตตจํานวน 2 แผง เปนตัวรับพลังงานแสงอาทิตยแลวเปลี่ยนเปนพลังงานไฟฟาเก็บสะสมพลังงานลงในแบตเตอรี่ขนาด 100 แอมแปร
ตอชั่วโมงจํานวน 2 ลูกใชกําลังไฟฟา 448 วัตตเพื่อจายไฟใหกับโหลดหลอดไฟฟลูออเรสเซนต ขนาด 18 วัตต แรงดันไฟฟา 24 โวลต จํานวน 3 หลอด
โหลดพัดลมกระแสตรงขนาด 44 วัตต แรงดันไฟฟา 24 โวลต จํานวน 1 ตัว และโหลดมอเตอรปมน้ํากระแสตรง ขนาด 350 วัตต แรงดันไฟฟา 24
โวลต จํานวน 1 เครื่องโดยใชปมเปนแบบปมชัก ผลการทดลองการจายโหลดใหกับมอเตอรกระแสตรง ขนาด 350วัตต จากพลังงานที่เก็บไวใน
แบตเตอรี่พบวา สามารถสูบน้ําได 1,500 ลิตรตอชั่วโมง ซึ่งมีความเหมาะสมกวาการใชปมพลังงานเครื่องยนต ยังสามารถนําพลังงานไฟฟามาใชกับ
หลอดไฟและพัดลม
คําสําคัญ : ระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยโดยไมผานอินเวอรเตอร และประยุกตใชอุปกรณไฟฟากระแสตรง
Abstract
The case study is presented principles. The used of solar cells direct to pump water for agricultural use of solar cells
280 watt second panel is the solar energy is converted into electrical energy and storage energy in batteries, 100 ampere per
hour 2 set to power a 448 watt. Supply power to fluorescent lamp 18 Watt Voltage 24 Volt 3 lamp DC Fan 44 Watt Voltage 24
Volt and motor pump DC 350 Watt Voltage 24 Volt with stoke pump. The results of the load to the DC motor and 350 watts
of power stored in the battery. Can pump 1,500 liters per hour, which is more appropriate to use the power pump the engine.
It also can be used in lamp and fan.
Keywords: Solar Power not Via an Inverter and application of DC power device.
1.ความสําคัญ
จากความตองการใชพลังงานไฟฟาในรูปแบบตางๆ ที่สูงขึ้นเปนอยางมากในปจจุบัน แหลงพลังงานที่เ ปนตนกําเนิดของพลังงานไฟฟานั้น
พบวาการแสวงหาความมั่นคงทางพลังงานหรือการนําเอาพลังงานจากแหลงพลังงานที่สามารถหมุนเวียนมาใช งานใหมไดกลายเปนประเด็นหลัก ที่
กลาวถึงอยางกวางขวางในปจจุบัน จากวิกฤติการณดานพลังงานที่เกิดขึ้นจากความตองการใชพลังงานที่มากขึน้
งานวิจัยนี้จึงจัดทําขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกษตรกรไดลดคาใชจายในการซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและชวยอํานวยความสะดวกในการใช
ชีวิตประจําวัน โดยการใชงาน แผงโซลาเซลลจายกระแสไฟฟากระแสตรง ใหกับปมน้ํา ระบบแสงสวาง และพัดลมโดยไมผานอินเวอรเตอร
จากสภาพปญหาเราพบวาพื้นที่ในการทําการเกษตรไมมีไฟฟาใชและเสียคาใชจายในการซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใชในการอุปโภค บริโภค และ
ดานการเกษตร เมื่อเราติดตั้งแผงโซลาเซลลเราจะใชอินเวอรเตอรในการแปลงไฟจากกระแสตรง 24 โวลต เปนไฟกระแสสลับ 220 โวลต กอนนําไปใช
งาน ซึ่งการใชงานของอินเวอรเตอรมีอายุการใชงานที่สั้น จึงทําการศึกษาวา จะใชไฟกระแสตรงภายในเครื่องใชไฟฟาโดยไมตองใชอินเวอรเตอร
2. ทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวของ
2.1 พลังงานแสงอาทิตย
พลังงานแสงอาทิตย เปนพลังงานของแสงและพลังงานของความรอนที่แผรังสีมาจาก ดวงอาทิตยพลังงานแสงอาทิตยแบงออกเปน 2 สวน
ใหญๆ คือ พลังงานที่เกิดจากแสงและพลังงานที่เกิดจากความรอน
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1. พลังงานที่เกิดจากแสง รูปแบบการนําพลังงานของแสงอาทิตยมาใชงานแบงอยางกวางๆ เปน 2 รูปแบบ ขึ้นอยูกับวิธีการในการจับ
พลังงานแสง การแปรรูปใหเปนพลังงานอีกรูปหนึ่ง และการแจกจายพลังงานที่ไดใหม นั้นรูปแบบแรกเรียกวา แอคทีพโซลาร เปนการใชวิธีการของโฟ
โตโวลตาอิคส หรือ solar thermal เพื่อจับและเปลี่ยนพลังงานของแสงอาทิตยใหเปนพลังงานไฟฟาหรือพลังงานความรอนโดยตรงอีกรูปแบบหนึ่งก็
คือ พาสซีฟโซลาร เปนวิธีการใชประโยชนทางออม
2. พลังงานที่เกิดจากความรอน เชนพลังงานลม พลังงานน้ํา พลังงานคลื่น เปนตน
2.2 ความสําคัญของเซลลแสงอาทิตย
เซลลแสงอาทิตย (Solar cell) เปนสิ่งประดิษฐออปโตอิเล็กทรอนิกสที่สรางจากสารกึ่งตัวนํา สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย (หรือ
แสงจากหลอดไฟ) ใหเปนพลังงานไฟฟา ไดโดยตรง ทันทีที่มีแสงตกกระทบ เซลลแสงอาทิตย ก็จะผลิตไฟฟาไดทันที และไฟฟาที่ไดนั้นจะเปนไฟฟา
กระแสตรง (DC current) เซลลแสงอาทิตยเปนแหลงพลังงานทดแทนชนิดหนึ่ง (Renewable energy) ซึ่งเปนที่ยอมรับกันทั่วไปวา สะอาดและไม
สรางมลภาวะเปนพิษใด ๆ ขณะใชงานไมทําลายสภาพแวดลอม เพียงแตติดตั้งเซลลแสงอาทิตยไวกลางแสงอาทิตย ก็สามารถใชงาน ไดทันที เซลล
แสงอาทิตยทํางานไดโดยไมสรางเสีย งรบกวนหรือการเคลื่อนไหว และไมเคยปรากฏวามีการคัดคานการผลิ ตกระแสไฟฟาดวยเซลลแ สงอาทิตย
เนื่องจากเซลลแสงอาทิตยทํางานโดยใชพลังงานแสงอาทิตยเทานั้น จึงเปนการประหยัดน้ํามัน และสามารถผลิตกระแสไฟฟาไดจากแสงอาทิตย ซึ่งเปน
พลังงานที่มนุษยไดมาฟรีและมีไมสิ้นสุด อายุการใชงานของเซลลแสงอาทิตยยาวนานกวา 20 ป ดังนั้นเมื่อลงทุนติดตั้งเซลลแสงอาทิตยในครั้งแรก ก็
แทบจะไมมีคาใชจายเพิ่มขึ้นอีกตอไป
2.3 การเปลี่ยนแสงอาทิตยเปนพลังงานไฟฟา
รังสีของดวงอาทิตยประกอบดวยอนุภาคของพลังงานที่เรียกวา "โฟตอน"(Photon) โดยโฟตอนจะถายเทพลังงานใหกับอิเล็กตรอนในสาร
กึ่งตัวนําของเซลลแสงอาทิตย จนอยูในสถานะ Excited State เมื่ออิเล็กตรอนไดรับพลังงานจากโฟตอนแลว จะกระโดดออกมาจากอะตอมและ
สามารถเคลื่อนที่ไดอยางอิสระ ดังนั้นเมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ครบวงจรจะทําใหเกิดกระแสไฟฟาขึ้น ขั้วไฟฟา (Electrode) ที่อิเล็กตรอนมารวมกันและ
เคลื่อนที่ผานเรียกวา "ขั้วลบ" และขั้วที่อยูตรงขามจะเรียกวา "ขั้วบวก" เมื่อขั้วทั้ง 2 ถูกตอดวยหลอดไฟฟาก็จะทําใหมีแสงสวางเกิดขึ้น โดยสารกึ่ง
ตัวนําที่นิยมนํามาผลิตเซลลแสงอาทิตยในปจจุบันคือสารซิลิคอน สาเหตุเพราะ มีราคาต่ําและหาไดงายในธรรมชาติ
2.4 การนําพลังงานแสงอาทิตยมาใชประโยชน
พลังงานแสงอาทิตยจัดเปนพลังงานหมุนเวียนที่สําคัญที่สุดของโลก และเปนพลังงานสะอาดไมทําปฏิกิริยาใด ๆ อันจะทําใหสิ่งแวดลอม
เปนพิษ มนุษยเราจึงไดมีการนําพลังงานแสงอาทิตยมาใชประโยชนตั้งแตโบราณกาลเริ่มแตการใชความรอนจากแสงอาทิตยในการทําใหวัสดุ หรือ
อาหารแหง จนกระทั่งมาถึงในยุคปจจุบันที่มีการนําพลังงานจากแสงอาทิตยมาใชอยางเปนระบบ เชน การผลิตไฟฟาจากแสงอาทิตย หรือการผลิตน้ํา
รอนจากแสงอาทิตย เปนตน เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตยอาจจําแนกเปน 2 รูปแบบโดยคํานึงถึงประโยชนที่ไดรับรูปแบบที่ 1 คือ การผลิตพลังงาน
ความรอนจากพลังงานแสงอาทิตย และรูปแบบที่ 2 คือ การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
2.5 คุณสมบัติและตัวแปรที่สําคัญของเซลลแสงอาทิตย
ตัวแปรที่สําคัญที่มีสวนทําใหเซลลแสงอาทิตยมีประสิทธิภาพการทํางานในแตละพื้นที่ตางกัน และมีความสําคัญในการพิจารณานําไปใชใน
แตละพื้นที่ ตลอดจนการนําไปคํานวณระบบ หรือคํานวณจํานวนแผงเซลลแสงอาทิตยที่ตองใชในแตละพื้นที่ จะประกอบดวย ความเขมของแสง และ
อุณหภูมิโดยรอบพื้นที่
2.6 ชนิดของแผงเซลลแสงอาทิตย
เทคโนโลยีเซลลแสงอาทิตยสามารถแบงออกไดเปน 3 ชนิดหลัก คือ
1. โมโนคริสตัลซิลิกอนโซลาเซลล Mono crystalline Silicon หรือ เซลลแสงอาทิตยแบบผลึกเดี่ยว (Single Crystalline Silicon Solar
Cell) สรางจากแผนซิลิกอนที่แข็งและบาง มีลักษณะเปนสี่เหลี่ยม แผนกลม ครึ่งวงกลม ฯลฯ ขึ้นอยูกับผูผลิต พื้นที่เซลลแสงอาทิตย 1 เซลล มีหลาย
ขนาด เชน 60,100,160 ตารางเซนติเมตร เปนตน หนาประมาณ 0.3-0.5 มิลลิเมตร มีประสิทธิภาพประมาณ 14-17 เปอรเซ็นต เนื่องจากทํามาจาก
ซิลิกอนผลึกเดี่ยว ซึ่งมีขบวนการผลิตที่ยุงยากกวาซิลิกอนแบบผลึกรวม จึงมีราคาสูงเมื่อเปรียบเทียบกับเซลลแสงอาทิตยแบบซิลิกอนชนิ ดอื่น มีอายุ
การใชงานประมาณ 30 ป
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รูปที่ 1 โซลาเซลลแบบโมโนคริสตัลซิลิกอน
2. โพลี่คริสตัลซิลิกอน Poly crystalline Silicon หรือ เซลลแสงอาทิตยแบบหลายผลึก ลักษณะเปนแผนแข็งเชนเดียวกันกับเซลล
แสงอาทิตยแบบซิลิกอนผลึกเดี่ยวประสิทธิภาพของเซลลแสงอาทิตยแบบผลึกรวมนี้ จะต่ํากวาแบบผลึกเดี่ยวเล็กนอยคือประมาณ 13-15 เปอรเซ็นต
เนื่องจากเกิดการสูญเสียพลังงานที่รอยตอของผลึกแตละผลึก แตราคาก็จะถูกกวาแบบผลึกเดี่ยว เพราะกรรมวิธีในการผลิตจะไมซับซอนเท ากับแบบ
ผลึกเดี่ยว มีอายุการใชงานประมาณ 25 ป

รูปที่ 2 โซลาเซลลแบบโพลี่คริสตัลซิลิกอน
3. Amorphous silicon หรือ เซลลแสงอาทิตยแบบอะมอรฟส เซลลแสงอาทิตยแบบอะมอฟสซิลิกอน (Amorphous Silicon Solar Cell) มี
ลักษณะเปนฟลมบาง มีความหนาประมาณ 0.5 ไมครอน ทําใหประหยัดเนื้อที่และไมสิ้นเปลืองวัสดุสามารถนําไปติดบนแผนฟลมพลาสติกหรือกระจก
ได นอกจากนี้กระบวนการผลิตยังไมยุงยาก และไมตองใชอุณหภูมิสูงอีกดวย แตเซลลแสงอาทิตยแบบอะมอฟสซิลิกอนนี้ มีประสิทธิภาพต่ําประมาณ
5-7 เปอรเซ็นต เทานั้น และอายุการใชงานยังสั้นกวาซิลิกอนแบบผลึกอีกดวยเหมาะกับการใชงานกับอุปกรณที่ใชไฟฟาไมมากนัก เชน เครื่องคิดเลข
นาฬิกาขอมือ เปนตน มีอายุการใชงานประมาณ 20 ป

รูปที่ 3 โซลาเซลลแบบอะมอรฟสซิลิกอน
2.7 องศาระหวางมุมของดวงอาทิตยกับพื้นทีป่ ระเทศไทย
การติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตยเพื่อใหไดพลังงานไฟฟาสูงที่สุดนั้น ตองวางแผง เซลลแสงอาทิตยใหทํามุมตั้งฉากกับดวงอาทิตย วิธีที่ดีที่สุด
คือใชระบบติดตามดวงอาทิตย ( Tracking System) โดยแผงจะติดตั้งบนโครงเหล็กที่มีมอเตอรและระบบเซ็นเซอรควบคุมใหแผงเซลลแสงอาทิตย หัน
หนาตั้งฉากกับดวงอาทิตยตลอดทั้งวัน วิธีนี้จะทําใหแผงเซลลแสงอาทิตยผลิตไฟฟาไดมากที่สุด แตก็เปนวิธีทมี่ ีราคาแพงที่สุดเชนกัน วิธีที่สองคือวางมุม
เอียงของแผงเซลลแสงอาทิตย เหมาะสมกับพื้นที่ที่ติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตย สําหรับประเทศไทยมีการวิจัย และการทดลองจากหลายหนวยงาน
พบวาคาเฉลี่ยของมุมเอียงที่ดีที่สุดของประเทศไทยคือมุม 15 องศา หันหนาไปทางทิศใต
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รูปที่ 4 การวางแผงโซลาเซลลสําหรับประเทศไทย
2.8 มอเตอรไฟฟากระแสตรง
มอเตอรไฟฟากระแสตรง (Direct Current Motor ) หรือเรียกวาดี.ซี มอเตอร (D.C. MOTOR) ซึ่งแบงออกไดเปน 2 ชนิด คือ มอเตอร
ไฟฟากระแสตรงแบบกระตุนดวยตนเอง (Self Excited) และมอเตอรไฟฟากระแสตรงแบบกระตุนแยก (Separately Excited) โดยมอเตอรไฟฟา
กระแสตรง แบบกระตุนดวยตนเอง สามารถแบงออกไดเปน 3 ชนิด
1. มอเตอรกระแสตรงแบบอนุกรม หรือ เรียกวา ซีรี่มอเตอร (Series Motor)
2. มอเตอรแบบอนุขนาน หรือ เรียกวา ชันทมอเตอร (Shunt Motor)
3. มอเตอรไฟฟาแบบผสม หรือ เรียกวา คอมปาวดมอเตอร (Compound Motor)
2.9 ไฟฟากระแสตรง (DC)
ไฟฟากระแสตรง (DC) ไหลไปทิศทางเดียว แตอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงแรงดันกระแสตรงเปนบวก หรือเปนลบก็ได แตอาจจะเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงวงจรอิเล็กทรอนิกสปกติตองเลี้ยงดวยไฟกระแสตรงสม่ําเสมอและคงที่ ที่คาหนึ่งหรือไฟกระแสตรงที่เรียบมีคาเปลี่ยนแปลง ที่เรียกวาริบเปลเพียง
เล็กนอย เซลล แบตเตอรี่ และแหลงจายกําลังแบบคุมคา ใหไฟกระแสตรงแบบสม่ําเสมอ ซึ่งเปนดีซีในอุดมคติสําหรับวงจรอิเล็กทรอนิกส แหลงจาย
กําลังประกอบดวย หมอแปลง ซึ่งทําหนาที่แปลงไฟกระแสสลับหลักใหไดแรงดันกระแสสลับที่เหมาะสม จากนั้นก็ แปลงไฟกระแสสลับใหเปนไฟ
กระแสตรงดวย ตัวเรียงกระแสแบบบริดจ แตไฟที่ไดยังไมเรียบและ ไมเหมาะที่จะใชกับวงจร อิเล็กทรอนิกส แหลงจายกําลังบางแบบจะมี ตัวเก็บ
ประจุ เพื่อกรองไฟ ใหเรียบ ซึ่งเหมาะสําหรับใชกับวงจรอิเล็กทรอนิกสที่มีความไวนอยรวมทั้งใชกับโครงงานสวนใหญของเรา หลอดไฟ ตัวทําความ
รอนและมอเตอร ทํางานดวยไฟเลี้ยงกระแสตรงได
3. วิธีดําเนินการศึกษา
3.1 แผนการดําเนินงาน
ออกแบบการใชงานแผงโซลาเซลลจายกระแสไฟฟากระแสตรงใหกับปมน้ําระบบแสงสวาง และพัดลม โดยไมผานอินเวอรเตอร เพื่อลด
คาใชจายในการซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง และเพื่อใชในการอุปโภค และดานการเกษตร เราจึงไดมีการศึกษาทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกระบวนการ
ทํางานตางๆ เพื่อใหตรงตามวัตถุประสงคและขอบเขตของการศึกษา
ตารางที่ 1 แผนการดําเนินงานของโครงการ (พ.ศ. 2557)
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
ลําดับ
การดําเนินงาน
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1
ศึกษาขอมูล วิธีการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของ
2
ออกแบบระบบโซลาเซลล
3
สรางระบบโซลาเซลล
4
ทดสอบระบบโซลาเซลล
5
สรุปผลการดําเนินงาน
3.2 การออกแบบ
ออกแบบการทํางานของระบบที่จําเปนที่จะตองทราบขอมูลที่เกี่ยวของกับวัสดุอุปกรณไฟฟาที่ใชในการจัดทําโครงการ พรอมกับรูหลักการ
ทํางานของวัสดุอุปกรณแตละตัว จึงจะสามารถออกแบบการทํางานของระบบไดถูกตองโดยมีรายระเอียดในการออกแบบดังนี้ดังตอไปนี้
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3.2.1 การออกแบบระบบไฟฟา
การออกแบบไฟฟาเปน การพัฒนาแบบแปลน หรือวิธีการจายกําลังไฟฟาจากจุดจายไฟฟาไปยัง อุปกรณใชกําลัง ไฟฟาตางๆ
ทราบขนาดกําลังไฟฟาที่จะใชงาน จากนั้นจึงทําการออกแบบระบบเพื่อใหสามารถใชงานไดอยางพอเพียงกับความตองการของผูใชงาน ซึ่งภาระไฟฟา
ของระบบนี้ประกอบดวย มอเตอรสูบน้ํา 1 เครื่อง แสงสวาง 3 หลอด พัดลม 1 ตัว ซึ่งโหลดที่ใชงานทั้งหมดนี้ มีกําลังไฟฟารวม 448 วัตต ซึ่งแสดงการ
คํานวณคาภาระทางไฟฟา ที่ใชงานในการดําเนินงานไวใน ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การคํานวณภาระทางไฟฟา
อุปกรณปองกัน(CB)
กําลังไฟฟา
ชนิดสายไฟฟา
2
(วัตต)
(mm .)
Pole AT AF Ic(kA)
350
2 x 2.5 (VAF)
1
20 50
6
54
2 x 1.5 (VAF)
1
10 50
6
44
2 x 1.5 (VAF)
1
10 50
6
448
2 x 4 (VCT)
1
32 100
10

รายละเอียดโหลด
มอเตอรสูบน้ํา
แสงสวาง
พัดลม
กําลังไฟฟารวม

จากตารางที่ 2 ระบบใชงาน มีกําลังไฟฟารวมที่ 448 วัตต ใชขนาดของสายปอนวงจรขนาด 4 mm2 เมนเบรกเกอรขนาด 32 AT/100 AF
วงจรยอย 3 วงจร ซึ่งนํามาเขียนเปนวงจรเสนเดี่ยวไดดังรูปที่ 5

From Battery

32 AT
100AF
10 AT
50 AF
หลอดไฟฟ้ า

10 AT
50 AF

20 AT
50 AF

พัดลม

10 AT
50 AF
สํารอง

รูปที่ 5 ไดอะแกรมเสนเดี่ยววงจรไฟฟา

รูปที่ 6 แปลนคอกวัวที่มีอยูในฟารม
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รูปที่ 7 กราฟเปรียบเทียบแรงดันไฟฟากับอุณหภูมิเฉลี่ย 3 วัน
ผลการทดสอบ
พบวาแรงดันเอาตพุตของแผงโซลาเซลลในสภาวะ เปดวงจรมีคาใกลเคียงกันมาก มีเฉลี่ย VDC = 38.95 โวลต และอุณหภูมิเฉลี่ย = 33.92
องศาเซลเซียส รวมถึงอุณหภูมิยังมีผลกับคาของแรงดันไฟฟาซึ่งอุณหภูมิยิ่งมีคาสูงแรงดันไฟฟายิ่งต่ําลง
4.2 การใชงานของโหลดทั้งหมด

รูปที่ 8 กราฟแสดงการใชงานของโหลดทั้งหมด
4.3 การทดสอบความสองสวางของหลอดฟลูออเรสเซนต 18 W
ตารางแสดงการเปรียบเทียบความสองสวางของหลอดไฟกระแสตรงกับกระแสสลับ โดยใชหลอดฟลูออเรสเซนต ขนาด 18 วัตต

จุดที่
1
2
3
4
5

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคาความสวางระหวางหลอดไฟฟากระแสตรง กับหลอดไฟฟากระแสสลับ
คาความสวางหลอดไฟ(ลักซ)
ระยะหางหลอด(ซม.)
หลอดไฟกระแสตรง 24 โวลต
หลอดไฟกระแสสลับ 220 โวลต
40
500
450
80
180
150
120
80
70
160
50
46
200
38
34

ผลการทดสอบ
จากการทดสอบความสองสวางของหลอดไฟกระแสตรงกับหลอดไฟกระแสสลับโดยใช หลอดไฟชนิดเดียวกัน ที่ระยะหางเทากัน พบวาหลอดไฟ
กระแสตรงมีคาความสองสวางมากกวาหลอดไฟกระแสสลับ
5. สรุปผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะ
5.1 สรุปผล
1. การทดสอบการวัดพลังงานจากแผงเซลลแสงอาทิตย
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4. ผลการดําเนินงานและการวิเคราะห
4.1 การเปรียบเทียบแรงดันไฟฟากับอุณหภูมิเฉลี่ย 3 วัน

ที่
1
2
3
4

อุปกรณไฟฟา
หลอดไฟฟา
พัดลม
มอเตอรปมน้ํา
ภาระทางไฟฟารวม

กระแส(แอมป)
2.29
1.90
10.02
14.21

ปริมาณทางไฟฟา
แรงดันไฟฟา(โวลต)
25.61
25.70
25.69
25.67

ไฟฟ้าชุมชน

จากการทดสอบพบวาแรงดันเอาตพุตของแผงโซลาเซลลในสภาวะ เปดวงจรมีคาใกลเคียงกันมากโดยมีแรงดันไฟฟากระแสตรง เฉลี่ย VDC
= 38.95 โวลต และอุณหภูมิเฉลี่ย = 33.92 องศาเซลเซียส รวมถึงอุณหภูมิยังมีผลกับคาของแรงดันไฟฟาซึ่งอุณหภูมิยิ่งมีคาสูงแรงดันไฟฟายิ่งต่ําลง
2. การทดสอบวัดคากระแส แรงดัน กําลังไฟฟา
ตารางที่ 4 แสดงกระแส แรงดัน กําลังไฟฟา
กําลังไฟฟา(วัตต)
58.60
48.80
257.4
364.80

3. การทดสอบความสองสวางของหลอดไฟ
การทดสอบหลอดไฟกระแสตรงเทียบกับหลอดไฟกระแสสลับโดยใช หลอดไฟชนิดเดียวกัน ที่ระยะหางเทากัน พบวาหลอดไฟ
กระแสตรงมีคาความสองสวางมากกวาหลอดไฟกระแสสลับ
4. การทดสอบประสิทธิภาพของแบตเตอรี่
ก) แรงดัน 37.66 โวลต ใชเวลาในการชารจแบตเตอรรี่ 1 ชั่วโมง 45 นาที
ข) เมื่อชารจแบตเตอรี่เต็ม เปดโหลดทั้งหมดใชกระแสไฟฟา 14 แอมแปร ใชงานได 3 ชั่วโมง คิดเปน 42 เปอรเซ็นต จาก
ประสิทธิภาพแบตเตอรี่ 60 เปอรเซ็นต
5. การทดสอบปมน้ํา
การตอใชงานมอเตอรจากพลังงานในแบตเตอรี่ 24 โวลต ปริมาณน้ําที่ไดมีคาเทากับ 25 ลิตรตอนาที ดังนั้น
ปริมาณน้ําที่ไดใน 1 ชั่วโมง = 25× 60
= 1,500 ลิตรตอชั่วโมง
ปริมาณน้ําที่ไดใน 1 วัน = 24×1500 = 36,000 ลิตรตอวัน
ปริมาณน้ําที่ไดใน 1 เดือน = 36,000×30 = 1,080,000 ลิตรตอเดือน
5.2 ปญหาและการแกไข
1. อุปกรณไฟฟาแรงดัน 24 โวลต หาซื้อยาก และมีราคาแพง
แกไข เลือกใชอุปกรณที่ใชแรงดัน 12 โวลตแทน
2. มีแรงดันตกที่สายเยอะหากเดินสายในระยะยาว
แกไข ควรติดตั้งแผงโซลาเซลลใกลกับแบตเตอรี่ใหมากที่สุด
3. แบตเตอรี่มีประสิทธิภาพต่ํา
แกไข ควรเลือกใชรุนที่มีประสิทธิภาพสูง
5.3 ขอเสนอแนะ
1. ควรเลือกใชไฟกระแสตรงแรงดัน 12 โวลต ดีกวาเพราะวาอุปกรณแรงดัน 12 โวลต จะมีราคาถูกกวาอุปกรณแรงดัน 24 โวลต และ
มีขายซื้อตามทองตลอดอยูทั่วไป หาซื้องาย ราคาถูก
2. อุปกรณไฟกระแสตรง 24 โวลต สามารถหาซื้อตามรานขายอะไหลรถบัสได
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Solar Concrete Wall Collector
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Abstract
Solar concrete wall collector (SCWC) is a new promising technology for Thailand that can absorb heat from solar
radiation and transfer to the water in the pipe. This hot water can be utilized for any purposes in the building or house.
Copper tube with thermal conductivity of 398 W/m·K was chosen [1]. The concrete was made of 0.55 % of water, 1 % of
concrete, 1.6 % of sand, 2.3 % of limestone, and 0.03 % of steel fiber [2].The waste from dried grass mixing with water and
urea formaldhyde resin was designed to be the insulation [3]. Solar concrete wall collector is not only a normal wall for a
building but also serves as a solar hot water collector. The size of the two identical concrete collectors was calculated to be
1.5 meter width and 2 meter length. The concrete wall solar collector was installed to the south and was painted black with
black paint (Rust Oleum) so that it can greatly absorb solar radiation under a hot climate [4]. The results of experiment
indicated that solar concrete wall collector is absolutely an interesting solar thermal technology because it can produce up to
150 L of hot water per day at water temperature varying from 40 to 50 °C, and the efficiency of the solar concrete wall
collectoris about 60 %.
Keywords: Solar hot water heater, concrete material, concrete wall collector, collector performance
1. Introduction
The globe nowadays is encountering a big change related to environmental pollution. A big change that cannot be ignored,
and careful attention from all sides is required. Climate change, for instance, brings about natural disasters such as flood, drought,
storm which affect people life significantly and are on the rise day by day. CO2 emissions from the combustion of fossil fuels have
significantly raised the concentration of CO2 in the atmosphere. This will enhance the greenhouse effect and lead to significant
climate change within a century or less, which could have major adverse impact on food production, water supply and e.g. through
floods and cyclones [5]. The main reasons of CO2 emission are the population growth, the increase in energy consumption through
electricity and vehicle usage, economic development, as well as the change in people lifestyle. As the population of the world
increases and people strive for a higher standard of living, the amount of energy necessary to sustain our society is ever increasing. At
the same time, the availability of nonrenewable sources, particularly liquid fuels, is rapidly shrinking [6]. Furthermore, fossil fuel usage
releases greenhouse gases that have a very bad effect on both the environment and people health [7]. According to the BP World
Energy Outlook 2030, population and income growth are the key drivers behind growing demand for energy. By 2030 world
population is projected to reach 8.3 billion, which means an additional 1.3 billion people will need energy [8]. And, in order to
handle the problems mentioned above, renewable energy has very vital roles to play since renewable energy is clean energy such
as solar energy, wind energy, bio-energy, and hydropower that comes from natural resources which are replenished [9]. Renewable
energy is a prominent key to effectively saving the world and to developing both social and economic sectors. Renewable energy is
one of effective ways to tackle environmental pollution issue. It helps reduce greenhouse gas emissions, diversify energy supply and
reduce dependence on unreliable and volatile fossil fuel markets, in particular oil and gas [10]. A solar thermal collector; by
extension, is one type of renewable energy used to absorb heat from the sun. In the context of buildings, the absorbed energy
typically heats water, which is then used for space heating or domestic hot water [11]. There are many types of solar collectors such
as flat plate, evacuated tube, compound parabolic, parabolic trough, linear Fresnel lens, parabolic dish, heliostat field, and solar
concrete wall collector [12]. In this research, solar concrete wall collector is a new innovative technology in Thailand, which will help
to test the efficiency, in particular the technical and economic feasibility of solar thermal energy.
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Therefore, this paper is focused on the design of solar hot water concrete wall collector integrated with a constructed
building and also concentrates on the efficiency of solar hot water concrete wall collector.
2. Methodology
In the present study, the methodology was divided into 5 main parts as follows: materials selection, insulation design,
collector’s size calculation, system design, and finally the performance and the efficiency of the whole system installed
(1) at
Energy Park School of Renewable Energy Technology, Naresuan University, Phitsanulok, Thailand was evacuated. First, the
materials selection involved choosing the type of collector tube and concrete composition. Consequently, copper tube with
thermal conductivity of 398 W/m·K was selected [1]. The concrete was made of 0.55 % of water, 1 % of concrete, 1.6 % of
sand, 2.3 % of limestone, and 0.03 % of steel fiber [2]. Second, to build a good and effective concrete wall, a suitable
insulation is desperately needed because insulation controls the heat loss from the concrete wall and maintains the
temperature in the room comfortably; thus, the waste from dried grass mixing with water and urea formaldhyde resin was
designed to be the insulation [3]. This grass insulation provides a lot of benefits. It not only helps the environment, but also
recycles the waste of grass collecting from the surrounding area. The calculation of insulation thickness was also done to
make sure that the right insulation is used in the system of solar concrete wall collector, so the insulation thickness was
calculated, and its thermal conductivity was tested. The result suggested that it has the thermal conductivity of 0.0408
W/m·K. Thermal conductivity presents the rate at which heat passes through a specified material. It can be expressed [3] as
Tout - Tin
∆xa
∆x
+ b
ka Aa
kb Ab

where q = heat transfer W, Tout = temperature outlet °C, Tin = temperature inlet °C, ∆xa = wall thickness m, ka = concrete
thermal conductivity W/m·K, Aa = concrete wall area m2, ∆xb = insulation thickness m, ka = insulation thermal conductivity
W/m·K, Ab = insulation area m2.
It is widely known that insulation should be as thick as possible. The thicker the insulation is the more effective it can
be. Consequently, the insulation thickness was singled out to be 4 cm after plotting a graph between insulation thickness and
the heat loss from the concrete wall. Third, the size of the two identical concrete collectors was calculated to be 1.5 meter
width and 2 meter length. The collector was designed to fit with the normal room because the size is small enough to test
and to be applied to use in the conventional room. Additionally, it can be very convenient to connect from one collector to
another collector using copper tube elbows when a large-scale installation is needed. If this collector is constructed too big, it
will be very hard to lift and to install as well as to mount them together.

Water Output

Space for connecting collector
1m
Water Input
1.5 m

Figure 1 The solar concrete wall collector diagram
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(2)

Q =ṁ Cp ∆T

where Q is power kJ/s (W), ṁ is mass flow rate kg/s, Cp is the specific heat of water kJ/kg°C, ∆T the temperature difference
between inlet and outlet °C.
Ac =

Q
ηG

(3)
2

2

whereη is system efficiency (%), Ac is gross collector aperture area m , G is global solar irradiance kJ/s.m and Q is power
kJ/s[14].
In this research, solar concrete wall collector is built using serpentine design because water flow in this serpentine
type taking a longer time than normal type; therefore, it will provide higher temperature and better efficiency. Absorber plate
is bigger than header and riser type, and it can absorb solar radiation in a large amount. The concrete wall solar collector was
installed to the south and was painted black with black paint (Rust Oleum) so that it can greatly absorb solar radiation under
a hot climate [4]. Fourth, the system was designed in order to produce hot water. Collector has to be tested using pump in
order to flow water into the collector. What to measure during the test are water flow rate, water input and output
temperature, water temperature in the tank (T1, T2, and T3) as shown in Figure 2, mass of water in a tank, solar irradiance to
the wall, ambient temperature, and system efficiency. There are a number of equipment using for testing. The impeller
flowmeter type DHTF-1 was employed to measure and monitor volume flow of water. A Thermocouple type K was used to
measure water temperature. PV reference cell (Sensitivity 99.47 [mV/(W/m2)]*1000) was applied to measure solar irradiance,
and data logger was needed to collect data during and after the testing. The measured data corresponds to inputs, outputs
and meteorological data of the Solar Concrete Wall Collector. The data recorder collected data every 10 minutes. Collector
has to be tested by utilizing pump in order to flow water into the collector.
The measure parameters, recording conditions, and the measurement locations are shown in Figure 2:
Wind Velocity Sensor (Vwind)
To
GT

Solar
Concr
ete
Wall
Collec
tor

PV Reference Cell

Water Tank

T3
T2
T1

Ta
Ambient Temperature Sensor

Ti

Valve
Flowmeter

Pump

Figure 2 The measure parameters and Measurement Location of Solar Concrete Wall Collector
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The equation (2) & (3) used to calculate the size of collector is shown [13] below

Measured Parameter
Solar irradiance
Inlet temperature
Outlet temperature
Level 1 temperature in the tank
Level 2 temperature in the tank
Level 3 temperature in the tank
Water flow rate
Wind Velocity
Ambient temperature

Symbol
Gt
Ti
To
T1
T2
T3
Q
Vwind
Ta

Average
10 min
10 min
10 min
10 min
10 min
10 min
10 min
10 min
10 min

Unit
W/m2
o
C
o
C
o
C
o
C
o
C
m3/s
m/s
o
C

ไฟฟ้าชุมชน

Table 1 Measured Data From Solar Concrete Wall Collector
Note
PV Reference Cell
Thermocouple
Thermocouple
Thermocouple
Thermocouple
Thermocouple
Flowmeter
Wind Sensor
Thermocouple

Fifth, the efficiency of the solar concrete wall collector was evacuated. The design and construction of the concrete
wall plays an important role in the heating and cooling needs of a building, especially in a tropical climatic region such as
Thailand, which receives abundant solar radiation [15]. To investigate the performance of the solar concrete wall collector,
one room with one door and two windows were built. The room was 3.70 m height with base dimensions of 2.50 m (width) ×
3.00 m (length) as shown in Figure 3.
roof

door
3.70 m
2.80 m

Space for solar Collector
brick wall

2.00 m

2.50 m

1.50 m
3.00 m

Figure 3 Tested room for solar concrete wall collector
There is an equation (4) to be taken into consideration [13].
Q̇ = ṁ Cp ∆T

(4)

whereQ̇ is heat rate kW, ṁ is mass flow rate kg/s, Cp is the specific heat of water kJ/kg°C, ∆T the temperature difference
between inlet and outlet °C. The efficiency of the whole system was also investigated with the following equation (5):
mCp (∆T)
ηsystem =
Ac Gt
(5)
where m is mass of water kg, Cp is the specific heat capacity kJ/kg°C, ∆T is temperature difference°C, Ac is gross collector
aperture area m2, Gt is global solar irradiance at collector plane kJ/m2[14].
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Water Input

Water Output
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9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
Time (Hour)

Figure 4 Water temperature difference between inlet and outlet, collected data from data logger.
The hourly variation temperature of water input and output was presented in Figure 4 from 9 am until 4 pm.From 9:00
am afterward, the water temperature started to increase and reached the highest temperature around 50 °C. Temperature
difference between water input and water output of this system was from 3 to 4 °C. The water temperature reached
maximum between 13:00 and 14:00 and begins continuous drop after that.
3.3. Water in the tank
Temperature was measured at three different locations in the tank bottom (T1), middle (T2), and top (T3). Figure 5
shows the sample of temperature of water in the tank. The tank was insulated using MicroFiber insulation with a thickness of
7.62 cm. This MicroFiber is 0.6 × 4.0 m (2.4 sq. m). The water temperature increased after passing through the solar concrete
wall collector. The tank, water pipe and the wall was insulated, so the heat loss from the wall, water tank and pipe was cut
down significantly, and it obviously revealed that water became hotter when solar irradiance came to the wall.
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3. Results And Discussion
3.1. Data Analysis
The measured data corresponds to inputs, outputs and meteorological data of the Solar Concrete Wall Collector
such as solar irradiance, ambient temperature, inlet and outlet temperature, temperature of water in the tank, water flow rate
as well as wind velocity. Data were recorded every 10 minutes from 7 am to 4 pm. Tests were undertaken with a duration of
30 days.
3.2. Water Inlet and Outlet

T3

Outside of Wall

Inside of Wall
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Figure 5 Temperature of water in the tank
3.4. Power of the system
Solar Irradiance
1000

8000
7000
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4000
3000
2000
1000
0

800
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Solar Irradiance (W/m2)

Power (kw)

Power

0
9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

Time (Hour)

Figure 6 The power of the system
Figure 6 illustrated the sample of the power of the whole system during the day. Water in the tank was filled in the
morning and its temperature was measured before the testing operation began. After data was collected from the system of
solar concrete wall collector, tested data was analyzed, and the power and heat rate of this collector was calculated in order
to find out the result. This calculation involved mass flow rate, specific heat of water, and finally water temperature
difference between inlet and outlet.
3.5. Solar Concrete Wall Collector Efficiency
The solar concrete wall collector efficiency of the solar concrete wall collector was illustrated in figure 7. It was found
that the highest efficiency of the collector is around 60 % and it reaches the maximum efficiency in the afternoon when there
is a lot of sunlight coming to the wall.
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Figure 7The system efficiency of solar concrete wall collector
4. Conclusion
In this study, solar concrete wall collector was designed and its efficiency was investigated. Solar concrete wall
collector is absolutely crucial to produce hot water. This research deeply concentrates on solar concrete wall collector which
is a newborn collector and a very attractive technology in this 21th century since it is made by using local materials and
equipment. This type of collector is also convenient to be controlled and maintained because it was designed in the wall of
the building. Experimental investigations of the performance of the solar concrete wall collector also revealed that grass
insulation had a very important role to play in reducing heat gain from the concrete wall, and it brings about the decrease in
room temperature. Therefore, the time for operating an air conditioner is cut down, and electricity to heat up hot water is not
needed, which leads to the savings of electrical energy.Once the demand of electrical energy is minimized, CO2 emissions,
greenhouse effect, and environmental pollution which is the cause of climate change as well as natural disasters are also
brought down. Therefore, this system benefits both technical and economical term.There is also temperature variation of
three different levels of testing water in the tank. The result indicated that the highest temperature of the water outlet was
around 50 °C, and temperature difference between water input and water output of this system was from 3 to 4 °C while the
solar concrete wall collector efficiency was about 60 %.
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การพัฒนาเครื่องเติมอากาศพลังงานไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยแบบอิสระ
Development of Stand-Alone Solar Power Aerator
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ภูริพัฒน กันธา1, รวมพร โพธิ์ทอง1
1
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 12120
E-mail: cnwatthn@gmail.com
บทคัดยอ
บทความนี้กลาวเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องเติมอากาศลงในน้ํา ที่ใชพลังงานไฟฟาที่ผลิตจากเซลลแสงอาทิตยสําหรับการใชง านแบบอิสระ
(Stand-Alone) โดยมีลําดับการพัฒนาที่เริ่มจาก สรางเครื่องตนแบบของเครื่องเติมอากาศ(รุนที่1)แบบใชกังหันรูพรุน ที่มีจุดเดนคือ ตัวกังหันที่
ออกแบบ เปนกังหันรูพรุนแบบติดตั้งเหนือน้ํา สามารถสรางเม็ดน้ําขนาดเล็กสําหรับเพิ่มพื้นที่ผิวในการรับอากาศไดดี และทําใหน้ําจากสวนลางของบอ
บําบัดขึ้นมาแทนที่น้ําที่อยูระดับผิวน้ํา กอใหเกิดการหมุนเวียนของน้ํา แตมีจุดดอยคือ ตัวกังหันรูพรุนจะทํางานโดยอาศัยพลังงานศักย จากการตก
กระแทกของน้ําที่ตัวกังหันรูพรุน ซึ่งบางครั้งพลังงานศักยจากการตกกระแทกของน้ําไมเพียงพอ กังหันจึงไมทํางานสงผลใหไมสามารถสรางเม็ดน้ํา
ขนาดเล็กได ดังนั้นจึงมีการพัฒนาตอเนื่อง และสรางเครื่องตนแบบของเครื่องเติมอากาศ(รุนที่2) แบบไมใชกังหัน เพื่อลบจุดดอยของเครื่องรุนที่1 แต
เพิ่มประสิทธิภาพในการอัดอากาศลงสูใตน้ําที่ระดับความลึก 30 เซนติเมตรจากผิวน้ํา ใชพลังงานไฟฟาที่ผลิตจากเซลลแสงอาทิตย และใชอุปกรณที่หา
ไดงายตามทองตลาด แตจุดดอยของเครื่องรุนที่2 คือ เติมอากาศไดนอย เนื่องจากตัวเครื่องมีขนาดเล็กลงเมื่อเทียบกับรุนที่1 จึงตองปรับปรุงใหเครื่อง
เติมอากาศ(รุนที2่ )ติดตั้งแบบรวมกลุม (Array) เติมอากาศ 2 หัวจาย
คําสําคัญ: เครื่องเติมอากาศ, กังหันรูพรุน, โซลาเซลล
1. บทนํา
โซลาเซลล เปนอุปกรณที่ใชในการแปลงพลังงานจากแสงอาทิตยมาเปนพลังงานไฟฟา ที่กําลังเปนที่นิยมใชกันอยางแพรหลายในปจจุบัน
เนื่องจากความที่มันสามารถผลิตพลังงานไฟฟาที่เปนพลังงานสะอาดและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ประกอบกับการใชงานในปจจุบันที่เพิ่มมากขึ้น สงผล
ใหตนทุนหรือราคาของโซลาเซลลมีราคาถูกลงนั่นเอง ดวยเหตุนี้การใชงานโซลาเซลลจึงเริ่มเขามามีบทบาทสําคัญ ไมวาจะในระดับครัวเรือนก็ดี หรือใน
ภาคอุตสาหกรรมก็ดี ตางก็เริ่มมีการติดตั้งและใชงานโซลาเซลลในรูปแบบตางๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งติดตั้งเพื่อเปนแหลงพลังงานสํารอง หรือติดตั้งเพื่อเปน
ระบบพลังงานหลักที่ทดแทนการใชพลังงานจากกาซธรรมชาติหรือ ปโตเลียม หรือแมกระทั่งการติดตั้งโซลาเซลลในรูปแบบของโซลาฟารมสําหรับการ
ผลิตกระแสไฟฟาสงเขาระบบสายสงเปนตน ขอดีที่ถือวาเปนจุดเดนของพลังงานไฟฟาที่ไดจากโซลาเซลลนั้น ก็คือ สามารถติดตั้งเปนระบบโดดเดี่ยวได
(Stand-alone) กลาวคือ โซลาเซลลสามารถผลิตพลังงานไฟฟาเพื่อการใชงานในตอนกลางวันและสามารถเก็บกักพลังงานไฟฟาเพื่อใชในตอนกลางคืน
ไดอีกดวย
แตกอนที่จะมีการติดตั้งระบบพลังงานที่ไดจากโซลาเซลลใหกับระบบการทํางานในรูปแบบใดๆก็ตาม สิ่งที่ตองคํานึงถึง เปนอันดับตน ๆ คือ
ความเหมาะสมในการใชงานโซลาเซลล กับระบบนั้นๆ โดยความเหมาะสมดังกลาว แบงออกเปน 2 สวนใหญๆ คือ 1. ความเหมาะสมในพลังงานที่ใช
งาน 2. ความเหมาะสมในพื้นที่ติดตั้งและปฏิบัติการ ทั้ง 2 สวนนี้ จะเปนตัวชวยเปนตัวกําหนดหรือเปนสวนชวยในการตัดสินใจสําหรับการจะติดตั้ง
ระบบพลังงานจากโซลาเซลล
2. การออกแบบเครื่องเติมอากาศดวยพลังงานแสงอาทิตย รุนที่ 1
สําหรับเครื่องเติมอากาศในน้ําพลังงานแสงอาทิตย รุนที่ 1 เพื่อการบําบัดน้ําเสียในแหลงชุมชนนั้น ไดมีผลศึกษาถึงความเหมาะสมในการ
เลือกใชระบบจายพลังงานโดยใชโซลาเซลลเปนแหลงพลังงานหลักได โดยพิจารณาเปนขอ ดังนี้
2.1 ความเหมาะสมในพลังงานที่ใชงาน
2.1.1 สําหรับเครื่องเติมอากาศที่ตองการนั้น มีการออกแบบใหเปนระบบที่ทํางานดวยตัวเองได เนื่องจากจะตองนําไปติดตั้ง บริเวณที่มีน้ํา
เสีย ซึ่งอาจไมมีบานเรือนอยูใกลเคียง และอาจสงผลใหไมมีแหลงพลังงานในการเดินเครื่อง ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองติดตั้ งระบบจายพลังงาน
จากโซลาเซลลเขาไปในเครื่องเติมอากาศนี้
2.1.2 ในการออกแบบเครื่องเติมอากาศนั้น ตองการออกแบบใหเปนระบบประหยัดพลังงานใชพลังงานนอย จากผลศึกษาของ นิธิวัฒน
และคณะ (2011) [1] ไดชี้ใหเห็นวา พื้นที่ศึกษาของงานวิจัยดังกลาวที่ซึ่งอยูในเขต อ. ธัญบุรี และ อ. คลองหลวง มีลักษณะภูมิอากาศที่เหมาะสมตอ
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ปริมาณแสงอาทิตยที่จะตกกระทบลงบนแผนโซลาเซลล กลาวคือ ในชวงกลางวัน แสงอาทิตยที่ตกกระทบลงบนแผนโซลาเซลลขนาด 1kW สราง
กระแสไฟฟาสูงสุดไดประมาณ 6000 mA ดังแสดงในรูปที่ 1 และโดยเฉลี่ยในชวงเวลาตั้งแต 7.00 -17.00 น. อยูที่ประมาณ 4300 mA ซึ่งถือวา
เหมาะสมกับระบบที่ตองการจะออกแบบ เพื่อการประหยัดพลังงาน

รูปที่ 1 คากระแสไฟฟาที่ไดจาก โซลาเซลล ในวันฟาโปรง (ที่มา: Choosakul et al., 2011)
2.2 ความเหมาะสมในพื้นที่ติดตั้งและปฏิบัติการ
2.2.1 จากการที่เครื่องเติมอากาศจะตองออกแบบใหสามารถติดตั้งลอยอยูบนน้ําได เครื่องดังกลาวจึงตองมีการติดตั้งไวบนทุนพลาสติก
ลอยน้ําได ในสวนของระบบจายพลังงานจากแสงอาทิตย จะติดตั้งไวบนบก แลวเดินสายไฟไปที่ตัวเครื่องเติมอากาศ ในการออกแบบดังกลาวนี้เอง จึงมี
ความเหมาสมกับทุกสภาวะพื้นที่ เพราะสามารถจัดรูปแบบไดตามแตลักษณะสภาพพื้นที่จริงที่จะติดตั้งได
จากการสํารวจความเหมาะสมขางตนจึงทําใหเครื่องเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตยถูกสรางออกมาไดดังรูปที่ 2
เครื่องเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย(รุนที่ 1) 1 ชุด ประกอบดวย
1. แผงโซลาเซลล ขนาด 18 โวลล 1 ชุด
2. ชุดแบตเตอรรี่และสวนควบคุมการอัดประจุจากพลังงานแสงอาทิตย 1 ชุด
3. ชุดกังหันสรางหยดน้ําละเอียด 1 ชุด
4. ทุนพลาสติก สําหรับใชวางกังหัน 1 ชุด

รูปที่2 (ซาย)กังหันรูพรุนที่ออกแบบ (ขวา)เครื่องเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย (รุนที่ 1) ที่เสร็จสมบูรณ
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รูปที่ 3 บอน้ําที่เนาเสีย บริเวณที่ตองการบําบัด
รูปที่ 4 แสดงการติดตั้งเครื่องเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย ในบอที่มีน้ําเนาเสีย เครื่องเติมอากาศจะถูกติดตั้งอยูบนทุนลอยน้ํา และผูกติดไว
ใหนิ่งอยูกับที่

รูปที่ 4 การติดตั้งเครื่องเติมอากาศ พลังงานแสงอาทิตย (รุนที่ 1) ลงในบอน้ําเนาเสีย
รูปที่ 5 แสดงภาพการทํางานของเครื่องเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย เมื่อตอสายไฟฟาจากระบบจายไฟดวยพลังงานแสงอาทิตย เมื่อมี
แสงแดดเพียงพอ เครื่องกลก็จะเริ่มทํางานตามแผนงานที่ไดโปรแกรมไวในระบบ

รูปที่ 5 เครื่องเติมอากาศ (รุนที่ 1) ขณะปฏิบัติงาน
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3. การปฏิบัติงานภาคสนาม
เครื่องเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตยที่เสร็จสมบูรณ 2 ชุด ไดถูกนําไปติดตั้งที่ วัดปญญาฯ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อใชในการ
เติ มอากาศลงในบอ น้ํา ประดิ ษฐ ขา งศาลาวั ดทั้ ง สองดา น เนื่ องจากเปน บอ ประดิ ษฐ ไมมี ระบบทํา น้ํา หมุ นเวีย น ทํา ให น้ํา ในบอ นิ่ง และสาหรา ย
เจริญเติบโตดีและรวดเร็ว สงผลทําใหกลายเกิดความเนาเสียในน้ํา ดังรูปที่ 3
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4. ผลการปฏิบัติงานเครื่องเติมอากาศ (รุนที่ 1)
เครื่องเติมอากาศชุดนี้ อาศัยหลักการในการนําน้ําเนาเสียที่อยูในบริเวณนั้น ขึ้นมารับออกซิเจนในอากาศ โดยจะทําใหน้ํามีการกระจายตัวเปน
หยดเล็กๆในอากาศ เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวในการรับออกซิเจนของมวลน้ําที่ถูกนําขึ้นมากอนจะตกลงสูน้ําดานลาง ดังนั้นกังหันจึงถูกทําขึ้นใหมีรูพรุนเพื่อ
สรางเม็ดน้ําขนาดเล็กแลวใหมวลน้ําที่ถูกนําขึ้นมาจากแหลงน้ําเสีย ผานไปตรงกังหันที่มีรูพรุน กอใหเกิดน้ําที่มีลักษณะเปนหยดขนาดเล็ก ดังแสดงในรูปที่ 5
จากการสังเกตในภาคสนามในเบื้องตนพบวา เครื่องเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย สามารถทําใหน้ําเปนเม็ดเล็กและกระจายตัวคอนขางดี
การทํางานของเครื่องกลเปนไปดวยดี เกิดเสียงรบกวนนอยอีกดวย
ในสวนของปริมาณออกซิเจนในน้ําหลังจากการติดตั้งและเริ่มใชงานเครื่องเติมอากาศพลัง งานแสงอาทิตย เปนเวลา 10 วัน ไดมีก ารเก็บ
ตัวอยางน้ํามาทําสอบเพื่อหาปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา จากผลการทดสอบ พบมามีปริมาณออกซิเจนเพิ่มขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบปริมาณออกซิเจนกอนและหลังการติดตั้งเครื่องเติมอากาศดวยพลังงานแสงอาทิตย
วันที่ 30 พฤษภาคม 2555
วันที่ 8 มิถุนายน 2555
วันที่ทดสอบ
(กอนทําการติดตั้งเครื่องเติมอากาศพลังงาน
(หลังทําการติดตั้งเครื่องเติมอากาศพลังงาน
รายการ
แสงอาทิตย)
แสงอาทิตย)
บอที่ 1
บอที่ 2
บอที่ 1
บอที่ 2
ปริมาณออกซิเจนที่
7.07
6.99
7.26
7.53
ละลายในน้ํา (mg/L)
จากตารางที่ 1 พบวา กอนการติดตั้งเครื่องเติมอากาศเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 บอที่ 1 และ บอ ที่ 2 ตางมีปริมาณออกซิเจนที่ละลาย
น้ําเปน 7.07 และ 6.99 mg/L ตามลําดับ และหลังจากปลอยใหเครื่องกลทํางานเปนเวลา 10 วัน ก็พบวา ปริมาณออกซิเจนเพิ่มขึ้นเปน 7.26 mg/L
ในบอที่ 1 และ 7.53 mg/L ในบอที่ 2
5. สรุปผลการปฏิบัติการและปญหาที่พบของเครื่องเติมอากาศ รุนที่ 1
เครื่องเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย ที่ไดสรางขึ้น สามารถนําไปใชงานไดอยางเหมาะสมในพื้นที่ศึกษา การเลือกใชพลังงานแสงอาทิตยเ ปน
แหลงพลังงานหลักมีความเหมาะสมดีกับพื้นที่ศึกษา การทํางานของเครื่องเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตยเครื่องเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย มีความ
สมบูรณดี ตลอดระยะเวลาในการทดสอบเครื่อง ผลของการใชงานเครื่องเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตยพบวา มีสวนชวยทําใหปริมาณออกซิเจนที่
ละลายในน้ําเพิ่มขึ้น แตก็ยังพบปญหาที่วาตัวกังหันรูพรุนจะทํางานโดยอาศัยพลังงานศักยจากการตกกระแทกของน้ําที่ตัวกังหันรูพรุน ซึ่งบางครั้ง
พลังงานศักยจากการตกกระแทกของน้ําไมเพียงพอ กังหันจึงไมทํางานสงผลใหไมสามารถสรางเม็ดน้ําขนาดเล็กได
6. การออกแบบเครื่องเติมอากาศดวยพลังงานแสงอาทิตย รุนที่ 2
จากปญหาที่เกิดจากการใชงานจริงในภาคสนามของเครื่องเติมอากาศ รุนที่ 1 ที่ซึ่งกังหันไมหมุนในบางครั้ง จึงไมกอใหเกิดเม็ดน้ํา สงผลให น้ํา
ที่นําขึ้นมาผานตัวกังหันรูพรุนนั้น ไมไดถูกเติมอากาศตามที่ควรจะเปน นอกจากนี้ ในการออกแบบเครื่องเติมอากาศ รุนที่ 1 ที่ไดมีการแยกชุดแผงโซลา
เซลล กับชุดกังหันรูพรุนออกจากกัน โดยชุดแผงโซลาเซลลจะติดตั้งไวบนบก สวนชุดกังหันจะติดตั้งในเหนือผิวน้ําโดยวางอยูบนทุนลอยน้ํา ซึ่งตัวชุด
แผงโซลาเซลลที่ วางอยูบนบกนั้น กอใหเกิดความไมสะดวกในการจัดหาที่ที่เหมาะสม ที่ซึ่งตองเปนพื้ นที่ที่สามารถรับแสงอาทิตยไดดี และตองอยูติด
กับแหลงน้ําเสียที่ตองการเติมอากาศ เพราะวาในบางพื้นที่นั้น อาจไมสามารถหาพื้นที่ที่ เหมาะสมในการติดตั้งชุดแผงโซลาเซลลได อีกทั้งขนาดของตัว
กังหันรูพรุน และชุดแผงโซลาเซลล มีขนาดที่คอนขางใหญ กอใหเกิดปญหาในการติดตั้งและการขนยายอีกดวย จากปญหาดังกลาว จึงไดมีการศึกษา
และพัฒนา เพื่อลดปญหาที่เกิดขึ้นจาก เครื่องเติมอากาศ (รุนที่ 1) และไดสรางเครื่องตนแบบ เปนเครื่องเติมอากาศ (รุนที่2) แบบไมใชกังหัน เพื่อลบ
จุดดอยของเครื่องรุนที่ 1 ในสวนของการไมหมุนของกังหัน แตมีประสิทธิภาพในการอัดอากาศลงสูใตน้ําที่ระดับความลึก 30 เซนติเมตรจากผิวน้ํา ใช
พลังงานไฟฟาที่ผลิตจากเซลลแสงอาทิตย โดยมีขนาดที่เล็กลง จนสามารถ รวมชุดแผงโซลาเซลลและชุดอัดอากาศลงน้ําใหสามารถวางอยูบนทุ นลอย
เหนือผิวน้ําได เปนการลดปญหาที่เกี่ยวกับพื้นที่บนบกสําหรับวางชุดแผงโซลาเซลล นอกจากนี้ การที่ขนาดของเครื่องเติมอากาศ (รุนที่ 2) มีขนาดเล็ก
ลงนั้น ชวยลดปญหาในการติดตั้งและการขนยายอีกดวย
เครื่องเติมอากาศ (รุนที่ 2) นี้ อาศัยหลักทางพลศาสตรของของไหลของปรากฏการณ Venturi effect [2] โดยปรากฏการณ Venturi effect
นั้น เปนปรากฏการณที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความดัน และความเร็วในการเคลื่อนที่ของของไหล กลาวคือ การสรางปรากฏการณ Venturi effect
นั้นสามารถสรางจากการบัง คับใหของไหล ไหลผานทอที่มีการลดขนาดทอลงบางสวน ของไหลที่ไหลผานทอตรงส วนที่มีการลดขนาดทอลง จะมี
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รูปที่ 6 (ซาย) หัวอัดอากาศรูปตัว T แบบ Venturi Effect ที่ออกแบบ (ขวา) ชุดหัวอัดอากาศ รูปตัว Tแบบ Venturi Effectที่ติดตั้งรวมกับ แผงโซลาเซลล
รูปที่ 6 แสดงหัวอัดอากาศรูป หัวอัดอากาศรูปตัว T แบบ Venturi Effect และการติดตั้งรวมกับแผงโซลาเซลล ทอรูปตัว T คว่ํา ตรงปลาย
ดานน้ําเขา ตอเขากับปมน้ํา DC 12 V ขนาด 1100 แกลลอนชั่วโมง โดย ปมน้ํา DC นี้สามารถตอเขาแผงโซลาเซลลขนาด 40 W ไดโดยตรง ปมน้ําจะ
ทํางานทันทีเมื่อมีแสงอาทิตยตกกระทบลงบนแผงโซลาเซลลที่ความเขมแสงเพียงพอที่จะสรางแรงดันไฟฟาขนาด 5 โวลตขึ้นไป น้ําก็จะถูกปมเขาทาง
ทอน้ําเขา ไปสูตรงบริเวณทอลดรูปตัว T คว่ํา ที่ซึ่งทอนําอากาศถูกตอตั้งฉากกับทอน้ําเขา ผลของ Venturi Effect จะให อากาศถูกดูดเขามาผสมกับ
น้ําที่เขามา แลวไหลออกที่ปลายอีกดานที่อยูตรงขามกับทอน้ําเขานั่นเอง
7. ผลการปฏิบัติงานเครื่องเติมอากาศ (รุนที่ 2)
จากการที่ปมน้ําเริ่มทํางานเมื่อแรงดันไฟฟาที่ไดจากแผงโซลาเซลลมีขนาดตั้งแต 5 โวลตเปนตนไป พบวา ในวันที่ฟาโปรง ทองฟาไมมีเมฆ ปม
น้ําสามารถทํางานไดตั้งแต ประมาณ 8.00 น. ถึง ประมาณ 17.00 น. ซึ่งเปนเวลาประมาณ 9 ชั่วโมง ในหนึ่งวัน และขนาดของปมน้ําอยูที่ 1100
แกลลอนชั่วโมง ดังนั้น เครื่องเติมอากาศ (รุนที่ 2) นี้ มีความสามารถในการผสมอากาศลงในน้ํา ไดประมาณ 9900 แกลลอน ตอวัน
8. สรุปผลการปฏิบัติการและปญหาที่พบของเครื่องเติมอากาศ (รุนที่ 2)
จากผลการปฏิบัติการแสดงใหเห็นวาเครื่องเติมอากาศ (รุนที่2) สามารถอัดอากาศลงในน้ําได การทํางานของระบบเปนไปดวยความเรียบรอย
และสามารถแกปญหาที่เกิดในเครื่องเติมอากาศ (รุนที1่ ) ได แตเนื่องดวยขนาดที่เล็กลง ประกอบกับปมน้ําที่มีขนาดเล็ก สงผลใหมีการอัดอากาศลงใน
น้ําไดนอย ดังนั้นจึงมีการปรับปรุงเพิ่มเติม โดยการติดตั้งเครื่องเติมอากาศ (รุนที่2) แบบรวมกลุม (Array) เพื่อเสริมการทํางานใหสามารถอัดอากาศลง
ในน้ําไดปริมาณที่เพิ่มขึ้น ดังตัวอยางที่แสดงในรูปที่ 7 โดยการติดตั้ง แบบรวมกลุมนี้ สามารถปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มจํานวนชุดหัวอัดอากาศและแผงโซลา
เซลล ไดตามความตองการและตามความเหมาะสมของพื้นที่ปฏิบัติการ
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ความเร็วเพิ่มขึ้น เนื่องมาจากพื้นที่หนาตัดของทอลดลง การที่ความเร็วของของไหลเพิ่มขึ้นจะทําใหเกิดความดันต่ําบริเวณทอที่ลดขนาด ดังนั้นหากมี
การตอทออากาศอีกหนึ่งทอเขาไปตรงบริเวณดังกลาว ใหเปนลักษณะคลายรูปตัว T จะทําใหความดันของอากาศที่ซึ่งมากกวาความดันบริเวณทอลด
ขนาดนั้น ดันอากาศจากทออากาศเขาไปในทอลดขนาด กอใหเกิดการผสมกันระหวางของไหลและอากาศ กอนที่ของไหลที่มีฟองอากาศผสมกันจะพุง
ออกมาที่ปลายอีกขางหนึ่งของทอ หลักการดังกลาวนี้ เปนหลักการทั่วไปที่ใชในการทําหัวสเปรยฉีดน้ํา ยาชนิดตางๆ ที่ซึ่งตองการใหน้ํายาที่ฉีดพน
ออกมาเปนฝอย หรือละอองขนาดเล็กนั่นเอง จากหลักการดังกลาวทําใหสามารถออกแบบและสรางเครื่องตนแบบ ตัวอัดอากาศลงในน้ํา ดังแสดงในรูป
ที่ 6
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จากผลการปฏิบัติการแสดงใหเห็นวาเครื่องเติมอากาศ (รุนที่2) สามารถอัดอากาศลงในน้ําได การทํางานของระบบเปนไปดวยความเรียบรอย
และสามารถแกปญหาที่เกิดในเครื่องเติมอากาศ (รุนที1่ ) ได แตเนื่องดวยขนาดที่เล็กลง ประกอบกับปมน้ําที่มีขนาดเล็ก สงผลใหมีการอัดอากาศลงใน
น้ําไดนอย ดังนั้นจึงมีการปรับปรุงเพิ่มเติม โดยการติดตั้งเครื่องเติมอากาศ (รุนที่2) แบบรวมกลุม (Array) เพื่อเสริมการทํางานใหสามารถอัดอากาศลง
ในน้ําไดปริมาณที่เพิ่มขึ้น ดังตัวอยางที่แสดงในรูปที่ 7 โดยการติดตั้ง แบบรวมกลุมนี้ สามารถปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มจํานวนชุดหัวอัดอากาศและแผงโซลา
เซลล ไดตามความตองการและตามความเหมาะสมของพื้นที่ปฏิบัติการ

รูปที่ 7 ชุดเครื่องเติมอากาศ พลังงานแสงอาทิตย (รุนที่ 2) แบบรวมกลุม 2 หัวจาย
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การสรางเครื่องกําเนิดพลังงานไฟฟาความเร็วรอบต่ําขนาดกําลังการผลิตไมต่ํากวา 4,000 วัตต
จากมอเตอรไฟฟากระแสสลับ 3 เฟส แบบซิงโครนัสที่เหลือทิ้ง
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จุดประสงคหลักของการสรางเครื่องกําเนิดพลังงานไฟฟาความเร็วรอบต่ําขนาดกําลังการผลิตไมต่ํากวา 4,000 วัตต เพื่อเปนแนวทางในการ
สรางเครื่องกําเนิดไฟฟาที่เหลือทิ้งจากการใชงาน งานวิจัยนี้เริ่มตนโดยการกําหนดขอมูลเบื้องตน ไดแกวัสดุแมเหล็กแรงสูงนีโอไดเมียม (Neodymium
magnet ; NdFeB) และตัวนําเหล็กจํานวนคูของขั้วแมเหล็ก (Pole Pairs p) และ จํานวนของรองสล็อตเฟสตอโพล กําหนดเปนเงื่อนไขขอบ การ
ทดสอบหาคุณลักษณะแรงดันของเครื่องกําเนิดไฟฟาขณะเปดวงจรของเครื่องกําเนิดไฟฟา พบวาแรงดันของเครื่องกําเนิดไฟฟาแปรผันโดยตรงกับ
ความเร็วรอบ ซึ่งเครื่องกําเนิดไฟฟาที่สรางไวสามารถจายแรงดันไฟฟากระแสสลับได 406.7 โวลต การทดสอบหาเสนโคงกําลัง (Power Curve) ของ
เครื่องกําเนิดไฟฟาในขณะจายกําลังสูงสุดที่ความเร็วรอบตางๆ ที่พิกัดกระแส 15 A พบวากําลังไฟฟาแปรผันโดยตรงกับความเร็วรอบในขณะที่จาย
กระแสคงที่ โดยเครื่องกําเนิดไฟฟาสามารถจายกําลังได 5,160 วัตต ที่ความเร็ว 350 รอบตอนาที ประสิทธิภาพของเครื่องกําเนิดไฟฟาประมาณรอย
ละ 79 ผลจากการทดลองนี้สามารถนําไปใชเปนตนกําลังในการผลิตไฟฟาจากกังหันลมผลิตกระแสไฟฟา และกังหันน้ําผลิตกระแสไฟฟาได
คําสําคัญ: เครื่องกําเนิดพลังงานไฟฟา, กังหันลมผลิตกระแสไฟฟา, กังหันน้ําผลิตกระแสไฟฟา
Abstract
The main objective is to create the 3-phases generator prototype based on high electrical current density in series
circuit with power higher than 4,000 W in order to add value of waste motor This paper was initially investigated the
operational permanent magnet synchronous generator the analysis elementary which include waste motor, neodymium
magnets (NdFeB), iron conductor, number of poles and number of slot / phase/ poles. The results show that generator from
waste motor can produce circuit voltage output of 406.7 VAC at the ampere loading less than 15 A. The maximum electrical
power is around 5,160 WP at the 350 RPM efficacy of 79%. The result reveal that prototype can be applied in power
generation for wind and hydro turbine generator design and development.
Keywords: Generator, Wind Turbine Generator, Hydro Turbine Generator
1. ที่มาและความสําคัญ
ในอนาคตปญหาเรื่องราคาพลังงาน การแยงชิงทรัพยากรพลังงานระหวางประเทศ ปญหาสิ่งแวดลอม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ซึ่งเปนผลพวงของการผลิตและการใชพลังงาน เปนปญหาที่จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น สงผลกระทบตอสวัสดิภาพของประชาชน และความสามารถใน
การแขงขันเชิงเศรษฐกิจอยางหลีกเลี่ยงมิได ทางเลือกหนึ่งเพื่อเปนพลังงานสํารองคือ การสรางเครื่องกําเนิดพลังงานไฟฟาความเร็วรอบต่ําที่สามารถ
หาไดงาย ใชสะดวก ตนทุนต่ํา แตมีประสิทธิภาพสูง [1, 2, 3] จากแผนอนุรักษพลังงาน 20 ป (พ.ศ. 2554-2573) ประกอบดวยการประหยัดหรือการ
ลดการใชพลังงานที่ไมจําเปน การเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานโดยการทํางานที่ไดผลลัพธเทาปกติแตใชพลังงานนอยกวาปกติ ซึ่งมีเปาหมายที่จะ
ลดความเขมการใชพลังงาน (Energy Intensity) ลงรอยละ 25 ในป 2573 เมื่อเทียบกับป 2548 และลดการใชพลังงานขั้นสุดทาย (Final Energy) ลง
รอยละ 20 ในป 2573 หรือประมาณ 30,000 พันตัน เทียบเทาน้ํามันดิบ [4]
เนื่องจากการใชงานอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานานทําใหมอเตอรไฟฟาเกิดความเสียหาย บางเครื่องสามารถซอมแซมได บางเครื่องตองทิ้ง
หรือนําไปขายเปนของเกาแสดงดังรูปที่ 1 ผูวิจัยพบวาหากสามารถนํามอเตอรไฟฟากลับมาใชงานใหมได (Repair) โดยเปลี่ยนมอเตอรจากที่สามารถ
ขับเคลื่อนเปนพลังงานกล เปนการขับเคลื่อนที่สามารถทําใหเกิดพลังงานไฟฟาไดนั้น สามารถเพิ่มคุณคาของมอเตอรที่เหลือทิ้ง และลดปริมาณขยะ
จากเครื่องมือทางไฟฟาได ซึ่งการสรางเครื่องกําเนิดพลังงานไฟฟาจากมอเตอรไฟฟากระแสสลับ 3 เฟส แบบซิงโครนัส ที่เหลือทิ้งสามารถสรางไดโดย
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ไมมีความซับซอน เนื่องจาดอาศัยชิ้นสวนที่มีอยูภายในตัวมอเตอรเอง และบางชิ้นสวนที่ไดออกแบบใหมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพที่ความเร็วรอบต่ําตั้งแต
100-500 รอบตอนาที

รูปที่ 1: ซากของมอเตอรที่ถูกนํามาทิ้งและนํามาขายเปนของเกา
โครงการวิจัยนี้จะเปนการพัฒนาการวิจัยทางดานนวัตกรรมพลังงานทดแทนและเปนการวิจัยเพื่อพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนพลังงาน
ทดแทน ซึ่งวัตถุประสงคหลักของงานวิจัยนี้คือการสรางเครื่องกําเนิดพลังงานไฟฟาจากมอเตอรที่เหลือทิ้งในงานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใชมอเตอรไฟฟา
แบบซิงโครนัส 3 เฟส ในการทดลอง
2. จํานวนการพันขดลวดตอเฟสและขนาดของขดลวด
เครื่องกําเนิดไฟฟาเปนอุปกรณที่ทําหนาที่เปลี่ยนแปลงพลังงานกลเปนพลังงานไฟฟา โดยอาศัยการเหนี่ยวนําของแมเหล็กตามหลักการของ
Michael Faraday คือ สนามแมเหล็กเปลี่ยนแปลงขึ้นกับเวลาเวลาแสดงไวดังสมการที่ (1) ขนาดของฟลักซแมเหล็กที่มีพื้นที่หนาตัดคงที่เปนแกน
เหล็กดังสมการที่ (2) [5]
 



 r 0 A
L

d
dt

 N ph I

(1)

(2)

การพันขดลวดเครื่องกําเนิดกระแสไฟฟาเปนการพันแบบกระจาย ดังนั้นคา Induced EMF ตองคูณดวยคาแฟคเตอรการพันขดลวด k w
แสดงดังสมการที่ (3) ซึ่งประกอบดวย คาแฟคเตอรการพันกระจายขดลวด kd การกระจายของมุมเฟส (  ) จํานวนรองสล็อต/เฟส/ขั้วแมเหล็ก (
g ) แสดงสมการที่ (4) และพิทชแฟคเตอร k p โดยที่  คือ Short chord angle แสดงดังสมการที่ (5) แรงดัน ไฟฟาเหนี่ยวนําในหนึ่งเฟส (
E rms/phase ) แสดงดังสมการที่ (6) [6, 7]
kw  kd k p

(3)

 
sin  
2
kd 
 

g sin 
 2g 

(4)
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(5)

Erms  2fk w N

(6)

จํานวนการพันขดลวดตอเฟส ( N / phase ) [8, 9] ไดจากสมการที่ (7)
N

E rms
4.44 fk w

(7)

การเลือกขนาดของขดลวดพิจารณาจากความหนาแนนกระแส ( J ) ในแทงตัวนําดังสมการที่ (8) [10]
JA 

6 N ph aI rms
k sf N s Aslot

(8)

3. วัสดุ อุปกรณและวิธีการทดลอง
การดําเนินงานวิจัยโดยผูวิจัยไดเลือกใชมอเตอรไฟฟาขนาด 10 กิโลวัตต ที่เหลือทิ้งโดยการประเมินสภาพของมอเตอรดวยสายตา จากนั้นทํา
การรื้ออุปกรณตางๆ ของมอเตอรออกมา ไดแก ฝาครอบ เพลาแกนเหล็ก และขดลวดจากแผนเหล็กบางอาบฉนวน (Laminated sheet steel) เพื่อ
ลดการไหลของกระแสไหลวน (Eddy Current) ในแกนเหล็กที่จะสงผลทําใหเกิดความรอนและทําใหประสิทธิภาพของเครื่องกําเนิดพลังงานไฟฟา
ลดลง [11] มีจํานวนรองสลอตเทากับ 36 รอง อาศัยสมการที่ (7) เพื่อหาจํานวนการพันขดลวดตอเฟส การพันขดลวดในสเตเตอรประกอบดวยขดลวด
จํานวน 3 ชุด ไดแกขดลวดชุด A B และ C แสดงดังรูปที่ 2 แตละชุดวางหางกัน 120 องศา ตอมาคือการสรางฟอรมพันขดลวด และเริ่มตนพันขดลวด
โดยเลือกใชลวดเบอร SWG#18 ซึ่งขนาดของขดลวดเปนขนาดที่สามารถคํานวณไดจากสมการที่ (8) โดยการพันขดลวดสเตเตอรจํานวน 40 รอบตอ 1
รองสลอต ทําใหไดรอบการพันขดลวดตอเฟสเทากับ 480 รอบตอเฟส การพันขดลวดจะตองรองแผนไมกาในรองสลอต เพื่อใหเกิดความเปนฉนวน
ระหวางแผนเหล็กซิลิคอนกับขดลวดทองแดง และปองกันขดลวดทองแดงถลอกแสดงดังรูปที่ 3

รูปที่ 2: ลักษณะการลงขดลวดบนสเตเตอร
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k p  cos 
2
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รูปที่ 3: การรองฉนวนไมกาในรองสล็อตของเครื่องกําเนิดไฟฟา
ชุดขดลวดของเครื่องกําเนิดไฟฟามีการบิดรองสลอตที่สเตเตอรจากงานวิจัยของคณะวิศวกรรม ศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือพบวาสามารถลดการเกิด Cogging Torque [10] ซึ่งมีผลตอการออกตัวของเครื่องกําเนิดไฟฟา [12, 13] ขั้นตอนตอมาคือการเคลือบวา
นิช และอบขดลวดสเตเตอร แสดงดังรูปที่ 4 ซึ่งตองมีการทดสอบความเปนฉนวนของขดลวดในแตละขดวามีการลัดวงจรของขดแตละขดเอง หรือ
อาจจะมีการลัดวงจรลงที่แกนเหล็ก เมื่อมีการลัดวงจรดังที่กลาวมา จะตองทําการแกไขกอนแลวจึงทําการเคลือบวานิชเพื่อใหมีความเปนฉนวนที่ดีขึ้น
และปองกันการเกิดไฟฟาลัดวงจร

รูปที่ 4: สเตเตอรที่ลงขดลวด และเคลือบดวยวานิช
ขั้นตอนตอมาคือการสรางแกนโรเตอรสําหรับใสแมเหล็ก จํานวน 12 โพล 48 กอน ในสวนของการผลิตโรเตอรประกอบดวย 2 สวนดวยกันคือ
ในสวนของเพลาแกนเหล็กใชเหล็กเพลาขึ้นรูปดวยวิธีการกลึง และชุดประกอบแมเหล็กไดใชเหล็กแผนนํามามวนใหเปนรูปทรงกระบอกจากนั้นนํา
เหล็กแผนกลมที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางขนาดเดียวกันจํานวน 2 แผน มาเชื่อมประกบทั้งสองดานพรอมทั้งเจาะรูตรงกลางสําหรับใสแกนเพลา
จากนั้นนํามาประกอบเปนชุดของโรเตอร กลึงเก็บรายละเอียด การประกอบแมเหล็กเขากับผิวนอกของโรเตอรซึ่งใชกาวสําหรับติดโลหะยี่หอ Loctite
Gule แสดงดังรูปที่ 5 การประกอบแมเหล็กแรงสูงตองใชความระมัดระวังเปนพิเศษเนื่องจากแมเหล็กมีอํานาจแมเหล็กสูงมาก และสามารถแตกหักได
งาย ขั้นตอนตอมาคือการประกอบชิ้นสวนตางๆ เขาดวยกัน จากนั้นนําเครื่องกําเนิดพลังงานไฟฟาที่ไดมาทดสอบสมรรถนะ

รูปที่ 5: แกนโรเตอรที่ประกอบแมเหล็กนีโอไดเมียม จํานวน 12 โพล 48 กอน
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รูปที่ 7: การทดสอบเครื่องกําเนิดไฟฟากับหลอดไส

รูปที่ 8: การทดสอบเครื่องกําเนิดไฟฟากับเครื่องเจียรมือ

4. ผลการทดลองและวิจารณ
ชื่อพารามิเตอรและคาพารามิเตอรตางๆ ของเครื่องกําเนิดไฟฟาความเร็วรอบต่ําขนาดกําลังการผลิตไมต่ํากวา 4,000 วัตต จากมอเตอรไฟฟา
กระแสสลับ 3 เฟส แบบซิงโครนัสที่เหลือทิ้งแสดงดังตารางที่ 4.1

ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

ตารางที่ 4.1: คาพารามิเตอรตางๆ ของเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาดไมต่ํากวา 4,000 วัตต
ชื่อพารามิเตอร
คาพารามิเตอร
ชนิดของเครื่องกําเนิดไฟฟา
ซิงโครนัสแบบแมเหล็กถาวร
ขนาดของขดลวด
18#SWG
จํานวนเฟส
3 เฟส
จํานวนขั้วแมเหล็ก
12 ขั้ว
จํานวนรอบของขดลวด
480 รอบ/เฟส
ความตานทานขดลวดเฟส A
1.7 Ω/เฟส
ความตานทานขดลวดเฟส B
1.8 Ω /เฟส
ความตานทานขดลวดเฟส C
1.6 Ω /เฟส

ผลการทดสอบเครื่องกําเนิดไฟฟาในขณะแรงดันไฟฟาในขณะเปดวงจร (Open Circuit Characteristic Curve; OCC Curve) เพื่อหา
ความสัมพันธระหวางความเร็วรอบและแรงดันไฟฟาเฉลี่ยจากเครื่องกําเนิดไฟฟาที่สรางขึ้นดังรูปที่ 9 พบวาความสัมพันธระหวางแรงดันไฟฟาจะแปร
ผันอยางเปนเชิงเสนกับความเร็วรอบของเครื่องกําเนิดไฟฟา
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การทดสอบเครื่องกําเนิดไฟฟาเพื่อหาคุณลักษณะของแรงดันไฟฟาในขณะมีภาระตางๆ ซึ่งทําโดยการตอวงจรแสดงดังรูปที่ 6 ใชมอเตอรกระ
สลับขนาด 3 แรงมาเปนตนกําลังในการขับเคลื่อนระบบ สามารถปรับความเร็วรอบดวย Inverter ซึ่งตออยูกับชุดเฟองทดรอบที่มีอัตราทด 10:1
จากนั้นใช Current Transformer (CT) 3 Phase Power คลองกับสายไฟฟาจากเครื่องกําเนิดไฟฟาตออุปกรณ Switch 3 Phase เพื่อปองกัน
อันตรายจากไฟฟา จากนั้นใช MULTIMETER EPM-07S เปนอุปกรณบันทึกขอมูล การสงขอมูลจะใช RS422/458 ผานชองสัญญาณ USB ซึ่งตอ
สัญญาณกับ Computer ทําการทดลองโดยปรับความเร็วรอบมอเตอรกระสลับ วัดแรงดันที่เอาทพุตของเครื่องกําเนิดไฟฟา และกระแสไฟฟา ทําการ
บันทึกคาตางๆ ของเครื่องกําเนิดไฟฟา จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาสรางกราฟเพื่อหาความสัมพันธระหวางความเร็วรอบและแรงดันไฟฟา
การทํางานของเครื่องกําเนิดพลังงานไฟฟาความเร็วรอบต่ําขนาดกําลังการผลิตไมต่ํากวา 4,000 วัตต จากมอเตอรเหลือทิ้ง ในการทดสอบที่
ความเร็ว 350 รอบตอนาที จากภาพที่ 7 แสดงใหเห็นความสวางของหลอดไส และภาพที่ 8 แสดงการตอเครื่องเจียรมือกับเครื่องกําเนิดพลังงานไฟฟา
ซึ่งผลปรากฏวาสามารถนํามาใชงานไดปกติ

ไฟฟ้าชุมชน
รูปที่ 9: ความสัมพันธระหวางความเร็วรอบกับแรงดันไฟฟาเฉลี่ยของเครื่องกําเนิดไฟฟาในขณะเปดวงจร
การทดสอบเครื่องกําเนิดไฟฟาเพื่อหาจุดที่เครื่องกําเนิดไฟฟาสามารถจายพลังงานไดสูงสุดที่ความเร็วรอบตางๆ ซึ่งเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับการ
เลือกความเร็วรอบของกังหันลมหรือกังหันน้ําใหเหมาะสมกับเครื่องกําเนิดไฟฟาเพื่อจะทําใหระบบสามารถจายกําลังไฟฟาไดสูงสุด โดยการนําคาของ
กําลังไฟฟาขณะที่กระแสไฟฟาในแตละเฟสมีคาไมเกิน 15 แอมแปร ที่ความเร็วรอบตางๆ จากนั้นหาคากําลังไฟฟาแทนโดยกราฟของเสนโคงกําลัง
(Power Curve) แสดงรูปที่ 10 ซึ่งจะเห็นชัดเจนวากําลังไฟฟาและความเร็วรอบแปรผันกันเปนเสนตรงโดยที่ความเร็วรอบ 350 รอบตอนาที
กําลังไฟฟาของเครื่องกําเนิดไฟฟาที่สรางขึ้นสามารถผลิตไดประมาณ 5,160 วัตต

รูปที่ 10: ความสัมพันธระหวางความเร็วรอบกับกําลังไฟฟาของเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด 4,000 วัตต
การหาประสิทธิภาพ  ของเครื่องกําเนิดไฟฟาหาไดจากสมการที่ 9
P
Effency :η = out
Pin

(9)

สําหรับคา Pout เปนคาที่ไดจากการทดลองในที่นี้ เทากับ 4,442.7 วัตต สวนคา Pin สามารถหาไดจากสมการที่ (10)
Pin  Pout  Plosses
 Pout  Pcopper loss  Pcore loss

(10)

กําลังที่ศูนยเสียที่ขดลวดทองแดง Pcopper losses มีคาประมาณ 680.5 วัตต กําลังศูนยเสียที่แกน Pcore loss มีคาประมาณ 453.75 วัตต นําคา
พารามิเตอรตางๆ แทนในสมการที่ (9) จะไดประสิทธิภาพของเครื่องกําเนิดไฟฟาประมาณรอยละ 79.6
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5. สรุปผลการทดลอง
การสรางเครื่องกําเนิดพลังงานไฟฟาความเร็วรอบต่ําขนาดกําลังการผลิตไมต่ํากวา 4,000 วัตต จากมอเตอรไฟฟากระแสสลับ 3 เฟสที่เหลือ
ทิ้ง พบวาเครื่องกําเนิดไฟฟาจากมอเตอรเหลือทิ้งสามารถจายแรงดันไฟฟากระแสสลับขณะเปดวงจรเทากับ 406.7 โวลต ที่กระแสไฟฟาไมเกิน 15
แอมแปร ผลิตกําลังไฟฟาไดสูงสุดประมาณ 5,160 วัตต ที่ความเร็ว 350 รอบตอนาที ประสิทธิภาพของเครื่องกําเนิดไฟฟาประมาณรอยละ 79.66 ซึ่ง
ผลจากการทดลองนี้สามารถนําเครื่องกําเนิดพลังงานไฟฟานี้ไปใชเปนตนกําลังในการผลิตกําลังไฟฟาจากแหลงพลังงานลม และแหลงพลังงานน้ําได

Chanwit Boonchuay*1,2, Songklod Sriprang1,2, Chalerm Jinatun1, Pacharaphon Tongvongyat1, Niwat Mookam2,
Pongsakorn Leetrakul2
1

ไฟฟ้าชุมชน

Smart Solar Farm Concept and Implementation for Improving Photovoltaic Power Generation

O-IR22

Center for Electrical and Embedded System Technology (CEEST), 2Faculty of Industry and Technology,
Rajamangala University of Technology Rattanakosin, Prachuap Khiri Khan, Thailand, 77110
E-mail: chanwit.b@rmutr.ac.th

Abstract
In this paper, a smart solar farm (SSF) concept and its implementation for improving photovoltaic (PV) power
generation are proposed. Four key technologies are integrated including microinvertor, sensorless solar tracking, monitoring
software and ZigBee wireless communication. Technically, a SSF can increase efficiency and reliability of PV power outputs
using a new concept of distributed energy conversion based on microinverters.And the solar tracking technology could
significantly gain PV power outputs. In addition, data from PV modules, microinverters, and monitoring devices is transmitted
to the monitoring and control center through the ZigBee wireless commutation. This could efficiently and economically
manage the solar farm using the SSF concept.
Keywords: Solar farm, solar tracker, microinverter, ZigBee
1. Introduction
Solar energy is a key renewable resource promoted in many countries. In Thailand, solar power generation capacity
installed in 2014 (first quarter) is 960.95MW or 24% of the domestic renewable generation and it is targeted to reach 3,000
MW in 2021 [1].However, the efficiency improvement of solar power generation system is still required to reduce investment
costs and payback periods.
The efficiency of a solar power generation system depends on several factors such as natural climatic conditions,
optimal matching of the system with the load, proper placement of PV panel angles, and solar tracking availability.Although
the majority of the PV systems is fixed solar panels, tracking solar panels could collect higher solar energy than fixed solar
panels [2].However, emergingelectro-optical sensor technologies for the solar-tracking system may not well operate under
cloudy conditions.
For a PV energy conversion issue, general PV systems adopt central inverters to convert energy from several PV
modules to AC signal. The maximum power point tracking function of the inverter may not efficiently perform because of
shading on some PV modules. Therefore, novel solar power generation is convincing to use a module-integrated inverter or a
microinverter that individually tracks the maximum power point for each PV module [3].
This paper proposes 4 key technologies to improve solar power generation including grid-connected microinvertor,
sensorless solar tracking, monitoring software and ZigBee wireless communication. The smart solar farm (SSF) concept and
technologies are explanted. And the implementation of the 1kW SSF system is illustrative.
2. Smart Solar Farm Concept
A smart solar farm (SSF) is a modern PV power generation system including advanced technologies to maximize PV
yields and to minimize environmental impacts, e.g., green space uses. Technically, a SSF can increase efficiency and reliability
of PV power outputs using a new concept of distributed energy conversion based on microinverters. And the solar tracking
technology could significantly gain PV power outputs. In addition, data from PV modules, microinverters, and monitoring
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Figure 1 Smart Solar Farm components
3. Proposed smart solar farm technologies
Here, 4 key technologies areproposed for SSF including grid-connected microinverters, solar tracking system, data
management system (SSF software), and ZigBee wireless communication. Although almost SSF technologies are available as
commercial products, some technologies need to be developed to reduce cost and imported products.
3.1 Grid-connected microinverter
A grid-connected microinverter is a small-scaled inverter used to convert DC power of photovoltaic output to AC
power. And the microinverter is able to supply the energy to the grid. In general, the microinverter power rate is between 50
to 250 W for each PV module. This allows the microinverter to closely operate at the maximum power point of PV modules.
Thus, the microinverter technology could gain efficiency and reliability of PV power generation compared to the conventional
technology[3].A diagram of the grid-connected microinverter is shown Figure 2.

Figure 2 Diagram of grid-connected microinverter
A 250W microinverter is designed and developed. A designed PCB and electronic equipment are shown in Figure 3.
Two major parts for the microinverter include an interleaved flyback converter and a full-bridge inverter. Basically, the
converter maintains voltage level at a certain operating voltage of the inverter, 220Vdc. Using referent voltage signal from the
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devices is transmitted to the monitoring and control center through the ZigBee wireless commutation. This could efficiently
and economically manage the solar farm using the SSF software. The SSF illustration is shown below.
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grid, the inverter creates AC signal correlating to the reference voltage. The energy conversion process from PV energy to grid
is managed by a digital signal processor with designed algorithms.

Figure 3 grid-connected microinverter prototype
3.2 Solar tracking system
A solar tracker is a device used to turn the PV panel following the sun during the day that can increase PV yields.
Basically, the solar tracking system consists of the moving part structure, DC motor driver, and solar tracking controller. The
project aims to develop a low cost 2-axis tracking system using a smart algorithm to calculate the sun position based on a
microcontroller. The designed 2-axis solar tracker is shown in Figure 4.

Figure 4 2-axis solar tracker prototype
The solar position algorithm (SPA) is used to indicate position of the sun. Two coordinate angles of the sun, called
Zenith and Azimuth, are provided to direct the mechanical tracker as shown in Figure 5. Therefore, the proposed approach
does not require any photo sensor forthe solar tracking system. However, the algorithm need be implemented in the
microcontroller after simulating on a personal computer. Here a published simple and efficient solar position algorithm
reported in [4] is adopted.

Figure 5Coordinate angles of the sun
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Figure 6 Diagram of solar tracking controller
3.3 Smart solar farm management system
The smart solar farm (SSF) management system or the SSF software is used to monitor, collect, detect, alarm, and
analyze SSF parameters. The software could help to effectively manage the solar farm and to reduce the operation cost. The
SSF software could also cooperate with future smart grids in optimally managing the non-dispatchable energy resource
(optional). The graphic user interface of SSF is shown as below.

Figure 7 Graphic user interface of SSF
3.4 ZigBee wireless communication
ZigBee is a specification for a suite of high level communication protocols using small, low-power digital radios based
on an IEEE 802 standard for personal area networks. For the SSF application, the ZigBee specification could efficiently transmit
data from PV modules, microinverters, and monitoring devices to the data center.
Table 1 Comparison of wireless communication technologies
Items
ZigBee
Wi-Fi
Bluetooth
Transmission range (meters)
1-100
1-100
1-10
Battery life (days)
100-1000
0.5-5
1-7
Network size (nodes)
>64,000
32
7
Application
Monitoring and control
Web, e-mail, video
Cable replacement
Stack size (kB)
4-32
1,000
250
Throughput (kB/s)
20-250
11,000
720
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The solar tracking algorithm is implemented in a microcontroller to control the PV panels. The control diagram of the
tracking system is shown as below.
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4. Experimental Results
In this section, the experimental results from implementing SSF are described. For evaluating the grid-connected
microinverter, the measurement circuit is connected as below.

วงจร Solid State Relay
R180
5 Volt From MCU

MOC3062

R360
BTA12
R360

LINE
R330

220 Volt 50 Hertz

C0.1µF
N
LAMP or Electric Appliance

Figure 8 Measurement circuit for evaluating grid-connected microinverter
In experimental tests, voltage and currents signals from the microinverter before and after connecting to the grid are
shown as follows.

Figure 9 Voltage and current signals while connecting to grid
For power quality analysis, the current signal has total harmonic distortion (THD) of 3.5% that is lower than the
standard as shown below. In a normal condition, power factor of the signal from the inverter is close to utility or more than
0.97.
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Figure 10 Harmonic and power factor measurement results
For implementing the solar tracking algorithm, the coordinate angle error is less than 1 degree over 10 years compared
to the accurate solar position algorithm (SPA) [5] as shown below.

Figure 11 Solar coordinate angle errors compared with SPA
5. Conclusion
This paper expresses overview and conception of SSF.4 key technologies for SSF including grid-connected
microinverters, solar tracking system, data management system (SSF software), and ZigBee wireless communication are
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integrated. The 1kW SSF system has been implemented using the proposed technologies.From experimental results, the gridconnected microinverter could produce high quality sinusoidal with THD of 3.5% and a near utility power factor (more than
0.97). The implemented solar tracking algorithm is accurate with error of 1 degree over 10 years. For the future research, the
improved efficiency of SSF compared to a regular PV system will be investigated.
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การออกแบบและสรางเครื่องอบแหงมะเดื่อฝรั่งแบบใชปมความรอน
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้เปนการออกแบบและสรางเครื่องอบแหงมะเดื่อฝรั่งแบบใชปมความรอนสําหรับสถานีเกษตรหลวงปางดะการศึกษานี้ความชื้นจะ
ควบแนนกลายเปนหยดน้ําและออกไปจากระบบ ทําใหลดระยะเวลาการอบแหง เปรียบเทียบทางเศรษฐศาสตรระหวางการอบแหงแบบตูอบแหงแบบ
ลมรอน และเครื่องอบแหงระบบปมความรอน ทําการอบแหงมะเดื่อฝรั่งสด 15 กิโลกรัม หองอบแหงมีขนาดความกวาง 0.54 เมตร ยาว 0.65 เมตร
สูง 0.37 เมตร มีจํานวน 4 ถาดและลมรอนไหลขนานกับชั้นวางวัสดุ ระบบปมความรอนเครื่องควบแนนมีขนาด 3.72 กิโลวัตต เครื่องทําระเหยมีขนาด
2.75 กิโลวัตต ใชมะเดื่อฝรั่งสด 15 กิโลกรัม มีความชื้นหลังการอบแหงไมนอยกวา 15 เปอรเซ็นตมาตรฐานเปยกอบแหงที่อุณหภูมิ 40, 50 และ 60
องศาเซลเซียส ใชความเร็วลม 3 m/s จากผลการทดลอง โดยใชมะเดื่อฝรั่ง เปนผลิตภัณฑในการทดสอบ พบวา ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ใช
ความเร็วลม 3 m/s มะเดื่อฝรั่งแบบไมปอกเปลือก มีลักษณะเปนที่นาพอใจทั้งดานสี รสชาติ ความหวาน และกลิ่นจากผูชิมทั้งหมดจํานวน 100 คน
ซึ่งไดความชื้นสุดทาย 10.92 เปอรเซ็นตมาตรฐานเปยก การใชระบบทําความเย็นแบบปมความรอนสามารถลดระยะเวลาในการอบแหงลงได 28
ชั่วโมง เมื่อเปรียบเทียบกับตูอบแบบลมรอน มีสัมประสิทธิ์สมรรถนะของการทําความเย็น แบบไมปอกเปลือกคือ 4.56 และมีระยะเวลาคืนทุน 3 ป 4
เดือน
คําสําคัญ: การอบแหง ปมความรอน มะเดื่อฝรั่ง
ที่มาและความสําคัญ
ปจจุบันสถานีเกษตรหลวงปางดะ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ไดมีการปลูกมะเดื่อฝรั่งอยางแพรหลาย ทําใหสามารถออกผลผลิตไดตลอด
ทั้งป จึงไดนําผลมะเดื่อมาทําการอบแหงเพื่อนําผลผลิตออกจําหนายใหไดราคาที่สูงขึ้นและไดรับความนิยม มะเดื่อฝรั่งที่มีขายอยูภายในประเทศไทยยัง
มีราคาสูง สวนใหญจะนําเขามาจากตะวันออกกลางและแถบประเทศญี่ปุน มะเดื่อฝรั่งอบแหงจัดอยูในกลุมอาหารและยาเนื่องจากเปนผลไมอบแหง ที่
มีคุณคาอาหารสูงมาก อุดมไปดวยแคลเซียม และเสนใย มีวิตามินอี บีและซี ในแตละผลจะมีน้ําตาลธรรมชาติอยูถึง 83% ที่สําคัญจัดเปนผลไมอบแหง
ที่เหมาะตอผูสูงอายุที่ใชเปนยาระบายออนๆ ชวยในระบบขับถายไดเปนอยางดี สถานีเกษตรหลวงปางดะ จึงไดทําการอบผลมะเดื่อฝรั่ง ซึ่งมีขอมูล
และรายละเอียดดังนี้ เปนตูอบแบบ Hot air oven มีขนาดฮีตเตอร 4.2 kW กินกระแส 6.6 A แรงดัน 380 V ความถี่ 50 Hz ทําอุณหภูมิไดสูงสุด
300 °C ขนาดของตู 0.73×0.7×1.7 m มี 6 ชั้น มีอัตราการใชไฟฟาตอการอบ 1 ครั้ง ประมาน 184 kW คิดอุณหภูมิการอบที่ 75 ºC เปนเวลา 48 hr
คิดเปนการใชพลังงานไฟฟา 3.833 kW h คิดเปนคาพลังงาน 644 บาท ซึ่งเปนการใชพลังงานที่สูง ทําใหคาใชจายหรือตนทุนในการอบแหงผลมะเดื่อ
ฝรั่งไดเพิ่มมากขึ้น ดวยปญหาของพื้นที่สูงในขอจํากัดดานปริมาณกระแสไฟฟาที่นอยและไมคงที่ จึงมีความตองการปรับปรุงตูอบแหงใหมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น จึงมีแนวคิดใชเครื่องอบแหงแบบฮีตปม (Heat pump) ดังรูปที่ 1 ซึ่งเปนระบบที่ใชพลังงานต่ําเมื่อเทียบกับการใชฮีตเตอรไฟฟาและสามารถ
ควบคุมความรอนในการอบแหงไดดี ในการอบมะเดื่อฝรั่งที่ใชการอบแหงแบบฮีตปมสามารถดึงความชื้นในอากาศออกไดรวดเร็วอีกดวย ซึ่งเหมาะสมที่
จะนํามาใชในการอบแหงมะเดื่อฝรั่งซึ่งมีปริมาณน้ําในผลมะเดื่อฝรั่งสูง
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รูปที่ 1 การทํางานของระบบอบแหงแบบใชปมความรอน
วิธีการทดลอง
1 ทดสอบเครื่องอบแหงแบบใชปมความรอนหาอุณหภูมิ และเวลาที่เหมาะสมในการอบแหงของผลมะเดื่อฝรั่ง ที่อุณหภูมิ 40, 50, 60 oC
ตามลําดับ สําหรับมะเดื่อฝรั่งที่ปอกเปลือกและไมปอกเปลือก
2 หาปริมาณความชื้นของตัวอยางอาหารเริ่มตน โดยใชเครื่องวัดความชื้น Moisture Analyzer รุน MB45
3 นําผลมะเดื่อ ออกมาวัดความชื้นทุกๆ 2 ชั่วโมงจนมีความชื้นประมาณ15เปอรเซ็นต เพื่อหาความสัมพันธระหวางระยะเวลากับความชื้นที่
ได
4. ศึกษาคาสี ปริมาณกรด คาของแข็งที่ละลายไดในลูกมะเดื่อ กอน-หลังการอบ โดย
4.1 การศึกษาคาสีระบบฮันเตอรทําไดโดยใชเครื่องวัดคาสีรุน Color Flex Firmware Versions 1.80 and Above Manual Version
2.5 โดยเปรียบเทียบกับคาสีกอนการอบแหง
4.2 การศึกษาคาของแข็งที่ละลายในลูกมะเดื่อ (Total Soluble Solids %TSS) โดยการใชเครื่องวัดความหวาน (Refracto meter) รุน
ATOGO MANUAL (Brix 0.0-33.0%) โดยเปรียบเทียบกับคาของแข็งที่ละลายในลูกมะเดื่อกอนการอบแหง
4.3 การศึกษาปริมาณกรด ทําไดโดยใชเครื่องวัดคา pH/mV/Temp แบบตั้งโตะ รุน PH211M Bench pH/ mV/Temp.Meter โดย
เปรียบเทียบกับความเปนกรดของลูกมะเดื่อกอน การอบแหง
4.4 ประเมินทางประสาทสัมผัส (Sensory evaluation) โดยวิธีการทดสอบความชอบแบบการจัดลําดับ (Ranking) โดยมีผูทดสอบชิม
ทั้งหมด 100 คน
5. วิเคราะหและสรุปผลการทดลอง
ผลการวิจัย
ผลและวิจารณผลการทดลองประกอบดวยหัวขอหลัก 5 หัวขอ ไดแกการทดสอบเครื่องอบแหงแบบใชปมความรอนเพื่อหาอุณหภูมิและเวลาที่
เหมาะสม การทดสอบเครื่องอบแหงแบบใชปมความรอนเพื่อหาคาสี กอนและหลังอบที่เหมาะสมในระบบ CIELAB การทดสอบเครื่องอบแหงแบบใช
ปมความรอนเพื่อหาคาความเปนกรด-ดาง กอนและหลังอบที่เหมาะสม การทดสอบเครื่องอบแหงแบบใชปมความรอนเพื่อหาปริมาณความหวาน กอน
และหลังอบที่เหมาะสม และการทดสอบทางประมาทสัมผัสจากผูชิมทั้งหมด 100 คน ซึ่งมีรายระเอียดของแตละหัวขอดังตอไปนี้
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การทดสอบเครื่องอบแหงแบบใชปมความรอนเพื่อหาอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสม
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รูปที่ 2 ความสัมพันธระหวาง น้ําหนักตอเวลา ในการอบแหงมะเดื่อฝรั่งแบบไมปอกเปลือกที่อุณหภูมิ 40, 50, 60 oC
60
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รูปที่ 3 ความสัมพันธระหวางน้ําหนักตอเวลา ในการอบแหงมะเดื่อฝรั่งแบบปอกเปลือกที่อุณหภูมิ 40, 50, 60 oC
จากรูปที่ 2และรูปที่ 3 พบวา มวลของมะเดื่อฝรั่งจะมีคาลดลงอยางรวดเร็วและคอยๆชาลงเรื่อยๆ จนคงที่ โดยการเปลี่ยนแปลงมวลเปน
ลักษณะดังกลาวเนื่องจากในชวงแรกมะเดื่อฝรั่งยังมีความชื้นสูงและที่ผิวของมะเดื่อฝรั่งอิ่มตัวดวยน้ําการถายเทมวลและความรอนสวนใหญจะอยูที่ผิว
ดังนั้นในชวงแรกมวลจึงลดลงอยางรวดเร็ว และเมื่อปริมาณความชื้นของมะเดื่อฝรั่งลดลง การถายเทมวลและความรอนจึงไมไดเกิดที่ผิวของมะเดื่อฝรั่ง
แตยังเกิดขึ้นภายในผลของมะเดื่อฝรั่งอีกดวย โดยมีการเคลื่อนที่ของความรอนจากดานในของมะเดื่อฝรั่งมายังผิวของมะเดื่อฝรั่งที่ปอกเปลือกจะมี
ความเหนียวจากน้ําตาลของผลมะเดื่อมากกวามะเดื่อฝรั่งแบบไมปอกเปลือกจึงทําใหมวลในชวงทายๆ ลดลงอยางชาๆจนคงที่ในอัตราที่ใกลเคียงกันทั้ง
การอบแบบไมปอกเปลือกและแบบปอกเปลือกคือที่อุณหภูมิอบแหง 40 oC ใชเวลาในการอบแหงประมาณ 40 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิอบแหง 50 oC ใช
เวลาในการอบแหงประมาณ 27 ชั่วโมงและที่ อุณหภูมิอบแหง 60 oC ใชเวลาในการอบแหงประมาณ 18 ชั่วโมง
การทดสอบหาคาสี กอนและหลังอบที่เหมาะสมในระบบ CIELAB
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E

40

26.763

3.658

22.774

0.423

0.126

0.457

34.042  1.301

50

22.099

1.054

1.371

1.228

0.327

0.231

20.697  0.339

60

22.099

1.054

1.371

1.893

1.223

1.240

20.211  0.645

อุณหภูมิ
( ๐C)

ตารางที่ 2 ปริมาณสีกอน - หลังอบแบบปอกเปลือกที่อุณหภูมิ 40 50 60 oC
กอนอบ
หลังอบ
L*
a*
b*
L*
a*
b*

E

40

60.613

5.320

32.566

28.626

2.601

19.143

34.822  2.919

50

59.273

3.898

25.262

17.246

3.224

10.440

45.238  4.971

60

50.802

3.763

23.336

5.190

2.190

1.111

50.805  0.097

b
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อุณหภูมิ
( ๐C)

ตารางที่ 1 ปริมาณสีกอน - หลังอบแบบไมปอกเปลือกที่อุณหภูมิ 40 50 60 oC
กอนอบ
หลังอบ
L*
a*
b*
L*
a*
b*

b
a

b

b
a

จากการทดลองการอบแหงมะเดื่อดวยเครื่องอบแหงแบบปมความรอน แบบปอกเปลือกพบวาที่อุณหภูมิในการอบแหง 60 oC มีผลทําใหคาสี
เกิดการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด และ 50 40 oC ตามลําดับ เพราะอุณหภูมิที่สูงกวาจะไปทําลายเม็ดสีแอนโทไซยานินทําใหเกิดการสลายที่อุณหภูมิสูง
ภายในผลมะเดื่อมากกวาอุณหภูมิที่ต่ําลงตามลําดับ และเปลือกมีผลตอการสลายของเม็ดสีแอนโทไซยานินดวย แอนโทไซยานินที่มีในผักและผลไมจะ
ถูกทําลายไดงายโดยความรอนโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีออกซิเจนอยูดวย ทําใหสีซีดลง และบางกรณีจะพบมีสีน้ําตาลเนื่องจากเกิดสารพอลิเมอร ซึ่ง
ระดับการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับชนิดของแอนโทไซยานินและระดับอุณหภูมิออกซิเจนทําใหเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของพันธะคูที่มีในโมเลกุลทําใหเกิดสี
น้ําตาล สวนกรดแอสคอบิกนั้นพบวาในผักและผลไมเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันแลวผลิตไฮโดรเจนเพอรออกไซด ซึ่งจะออกซิไดซแอนโทไซยานินทําให
เกิดสีน้ําตาล( รัชนี ตัณฑพานิช ) ดังนั้นสีของมะเดื่อฝรั่งที่ไมปอกเปลือกจะมีสีที่คล้ํากวามะเดื่อฝรั่งที่ปอกเปลือกเพราะมะเดื่อฝรั่งที่ไมปอกเปลือกจะมี
สารแอนโทไซยานินมากกวามะเดื่อฝรั่งที่ปอกเปลือก ซึ่งแอนโทไซยานินเปนสารที่มีประโยชนตอรางกายของมนุษยเพราะมีสวนในการตานอนุมูลอิสระ
ดวย
การทดสอบหาคาความเปนกรด-ดาง กอนและหลังอบที่เหมาะสม

ปริ มาณกรด-ด่ าง
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อุณหภูมิ

รูปที่ 4 ความสัมพันธของปริมาณกรด-ดาง ในการอบแหงมะเดื่อฝรั่ง แบบไมปอกเปลือกที่ อุณหภูมิ 40, 50, 60 oC
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รูปที่ 5 ความสัมพันธของปริมาณกรด-ดางในการอบแหงมะเดื่อฝรั่ง แบบปอกเปลือกที่ อุณหภูมิ 40, 50, 60 oC
จากการทดลองการอบแหงมะเดื่อดวยเครื่องอบแหงแบบปมความรอน แบบปอกเปลือกและไมปอกเปลือกของผลมะเดื่อ พบวาที่อุณหภูมิใน
การอบแหง 40 50 และ 60 oC ไมมีผลตอคาความเปนกรด-ดางของผลิตภัณฑ รวมไปถึงปริมาณของน้ําในผลมะเดื่อที่ระเหยออกไป ไมไดทําใหคา
ความเปนกรด-ดางหลังการอบแหงเกิดการเปลี่ยนแปลงไป
คาความเปนกรด – ดาง ของอาหารที่มีความสําคัญตอการแปรรูปอาหารดวยความรอนสูง ทั้งนี้ เพราะคาความเปน กรด – ดาง เปนปจจัย
สําคัญในการกําหนดอุณหภูมิในการฆาเชื้อจุลินทรีย ทั้งนี้เพราะจุลินทรียที่เจริญและขยายพันธุไดในอาหารที่เปนกรด เปนชนิดที่ไมทนความรอน ดังนั้น
ที่อุณหภูมิ 60 oC ในมะเดื่อฝรั่งทั้งปอกเปลือกและไมปลอกมีปริมาณกรดต่ําจุลินทรียจึงไมเจริญในมะเดื่อฝรั่งที่มีความเปนกรดต่ําการยืดอายุการเก็บ
รักษาของมะเดื่อฝรั่งจึงมีอายุที่นานยิ่งขึ้น
การทดสอบหาปริมาณความหวาน กอนและหลังอบที่เหมาะสม
ตารางที่ 3 ปริมาณความหวาน กอน - หลังอบ แบบไมปอกเปลือกที่อุณหภูมิ 40 50 60 oC
อุณหภูมิ ( oC )
40

องศาบริกซ (หลังอบ)
61.840  2.235

a

50

62.030  1.800

a

60

61.40  1.385 a

ตารางที่ 4 ปริมาณความหวาน กอน - หลังอบ แบบปอกเปลือกที่อุณหภูมิ 40, 50, 60 oC
องศาบริกซ (หลังอบ)
อุณหภูมิ (oC)
c
40
66.150  1.835
50

54.90  2.264

60

59.050  0.921

a
b

การทดลองการอบแหงมะเดื่อดวยเครื่องอบแหงแบบปมความรอน แบบปอกเปลือกพบวาผลของอุณหภูมิในการอบแหง ตอคาความหวานของ
มะเดื่อฝรั่งเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นการเปลี่ยนแปลงความหวานมีคาสูงขึ้นดังตารางที่ 4 เนื่องจากอุณหภูมิสูงขึ้นทําใหน้ําในผลมะเดื่อระเหยออกมามากวา
อุณหภูมิต่ํา และการปอกเปลือกมีผลทําใหคาความหวานหลังการอบแหงออกมามีคาที่ตางกันเล็กนอย จากตารางที่ 3 เปนผลมะเดื่อฝรั่งมีปริมาณ
น้ําตาลมากหลังจากทําการอบแหงเสร็จแตมะเดื่อฝรั่งที่ไมปอกเปลือก ซึ่งมีปริมาณน้ําตาลมากกวามะเดื่อฝรั่งที่ปอกเปลือกเพราะความหวานของ
มะเดื่อฝรั่งในสวนหนึ่งจะอยูในเปลือกทําใหมะเดื่อฝรั่งเวลาอบแหงเสร็จจะมีปริมาณความหวานมากกวา
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การทดสอบทางประมาทสัมผัสจากผูชิมทั้งหมด 100 คน
การทดสอบทางประสาทสัมผัสจากผูชิมทั้งหมด 100 คน ทดสอบโดยวิธี Ranking เปนการทดสอบเปรียบเทียบความแตกตางของคุณลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่งโดยเฉพาะ โดยผูทดสอบไดรับตัวอยางในลักษณะปกปดพรอมกันตั้งแต 3 ตัวอยางขึ้นไป โดยเรียงลําดับตัวอยางเหลานั้นตามความ
แตกตางของคุณลักษณะดังกลาวจากมากไปหานอย เพื่อวัดความแตกตางที่มากที่สุดของตัวอยาง ในการเปรียบเทียบความหวานของมะเดื่อฝรั่งในการ
อบที่อุณหภูมิตางกันจํานวน 6 ตัวอยางดวยวิธี Ranking โดยผูชิมทั้งหมด 100 คน ซึ่งไดผลการทดลองออกมาวา ที่อุณหภูมิ 40,60 oC แบบปอก
เปลือกและที่อุณหภูมิ 40 oC แบบไมปอกเปลือกมีความหวานอยูในระดับความสูงเดียวกัน ที่อุณหภูมิ 50,60 oC แบบไมปอกเปลือก และที่อุณหภูมิ
50 oC แบบปอกเปลือกมีความหวานอยูในระดับกลางและมีความหวานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
การประเมินสมมรรถนะของเครื่องอบแหงมะเดื่อฝรั่งแบบใชปมความรอน
จากรูปที่ 6 กราฟแสดงสมรรถนะของการทําความเย็นที่อุณหภูมิ 40, 50, 60 oC จากการทดสอบพบวา ที่อุณหภูมิ 40 oC สัมประสิทธิ์
สมรรถนะของระบบทํ า ความเย็ น เท า กั บ 5.24 ที่อุ ณ หภูมิ 50 oC สั มประสิท ธิ์ สมรรถนะของระบบทํา ความเย็น เทา กั บ 5.02 ที่ อุณ หภูมิ 60 oC
สัมประสิทธิ์สมรรถนะของระบบทําความเย็นเทากับ 4.22 เพราะฉะนั้นที่อุณหภูมิต่ําสัมประสิทธิส์ มรรถนะของระบบทําความเย็นมีคาสูง ตรงกันขามที่
อุณหภูมิสูงขึ้น สัมประสิทธิ์สมรรถนะของระบบทําความเย็นก็จะต่ําลงตามเชนเดียวกัน
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รูปที่ 6 ความสัมพันธระหวางคา COPHP ในการอบแหงมะเดื่อฝรั่ง แบบไมปอกเปลือกที่ อุณหภูมิ 40, 50, 60 oC
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50 องศาเซลเซียส

60 องศาเซลเซียส

รูปที่ 7 ความสัมพันธระหวางคา COPHP ในการอบแหงมะเดื่อฝรั่งแบบปอกเปลือกที่อุณหภูมิ 40, 50, 60oC
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จากรูปที่ 7 กราฟแสดงสมรรถนะของการทําความเย็นที่อุณหภูมิ 40, 50, 60 oC จาก การทดสอบพบวา ที่อุณหภูมิ 40 oC สัมประสิทธิ์
สมรรถนะของระบบทํ า ความเย็ น เท า กั บ 5.20 ที่อุ ณ หภูมิ 50 oC สั มประสิท ธิ์ สมรรถนะของระบบทํา ความเย็น เทา กั บ 5.02 ที่ อุณ หภูมิ 60 oC
สัมประสิทธิ์สมรรถนะของระบบทําความเย็นเทากับ 4.20 เพราะฉะนั้นที่อุณหภูมิต่ําสัมประสิทธิ์สมรรถนะของระบบทําความเย็นมีคาสูง ตรงกันขามที่
อุณหภูมิสูงขึ้น สัมประสิทธิ์สมรรถนะของระบบทําความเย็นก็จะต่ําลงตามเชนเดียวกัน
คาสมรรถนะของเครื่องอบแหงมะเดื่อฝรั่งแบบใชปมความรอนซึ่งมีคา อัตราการดึงน้ําออกจําเพาะ (SMER) เทากับ 0.203 กิโลกรัมน้ําระเหย
ตอกิโลวัตต – ชั่วโมง มีอัตราการอบแหงเทากับ 0.64 กิโลกรัมน้ําระเหยตอชั่วโมง อัตราการดึงความรอนที่อากาศไดรับจากเครื่องควบแนนภายในหอง
อบแหงเทากับ 3.168 กิโลวัตต อัตราการถายเทความรอนและการดึงความชื้นออกทีเ่ ครื่องทําระเหยเทากับ 2.96 กิโลวัตต และประสิทธิภาพเชิงความ
รอนเทากับ 75.52 %
ระยะเวลาคืนทุน
การเปรียบเทียบเชิงเศรษฐศาสตรระหวางการอบแหงมะเดื่อฝรั่งโดยตูอบแหงแบบลมรอน (Hot Air Oven ) กับการอบแหงมะเดื่อฝรั่งแบบใช
ปมความรอน
ตารางที่ 5 สรุปทางดานเศรษฐศาสตร
ขอมูล
เครื่องอบแบบลมรอน
เครื่องอบแบบปมความรอน
คาพลังงานไฟฟาที่ใชไปตอการอบ 1 ครั้ง
146 กิโลวัตตตอครั้ง
63 กิโลวัตตตอครั้ง
อัตราคาไฟฟาที่จายตอการอบ 1 ครั้ง
574.67 บาทตอครั้ง
247.97 บาทตอครั้ง
ผลกําไรในการอบแหงของแตละครั้ง
775.33 บาทตอครั้ง
1102.03 บาทตอครั้ง
ใน 1 ป จะไดผลกําไร
27,911.88 บาทตอป
39,673.08 บาทตอป
มีกําไรเพิ่มขึ้น
0 บาทตอป
11,761.22 บาทตอป
มีระยะเวลาคืนทุน
0 ป
3 ป 4 เดือน
สรุปผล
1 จากผลการทดลองพบวาอุณหภูมิ สงผลตอระยะเวลาการอบแหงกลาวคือ เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจะทําใหระยะเวลาการอบแหงลดลงทั้งแบบ
ไมปอกเปลือกและแบบปอกเปลือก
2 อุณหภูมิสงผลตอสีของมะเดื่อฝรั่งกลาวคือ เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจะทําใหสีของมะเดื่อฝรั่งแบบไมปอกเปลือกมีสีที่คล้ํากวาสีของมะเดื่อฝรั่ง
แบบปอกเปลือก
3 การปอกเปลือกและไมปอกเปลือกสงผลตอระยะเวลาการอบแหงของมะเดื่อฝรั่งกลาวคือ เมื่ออบมะเดือ่ ฝรั่งแบบปอกเปลือกจะทําใหการอบ
มีระยะเวลาสั้นกวาการอบมะเดื่อฝรั่งแบบไมปอกเปลือกเพราะมะเดื่อฝรั่งแบบไมปอกเปลือกจะมีผิวที่เหนียวมากขึ้นในชวงระยะเวลาทายๆทําใหใช
ระยะเวลาในการอบแหงที่นานกวา
4 อุณหภูมิที่เหมาะสมในการอบแหงมะเดื่อฝรั่งคือ 60 oC โดยใชมะเดื่อฝรั่งแบบไมปอกเปลือก จะมีความชื้น สี ความหวาน ปริมาณกรด และ
คุณภาพของมะเดื่อฝรั่งเปนที่นาพอใจมากกวามะเดื่อฝรั่งแบบปอกเปลือกโดยกวาทดสอบชิมจากคนจํานวน100 คน
5 ที่อุณหภูมิ 60 oC โดยการใชระบบปมความรอนในการอบแหงสามารถลดระยะเวลาในการอบแหงลงได และประหยัดพลังงานไฟฟาได
326.70 บาท ตอการอบแหง 1 ครั้งเมื่อเปรียบเทียบกับตูอบแหงแบบ Hot Air Oven
6 มีสัมประสิทธิ์สมรรถนะเฉลี่ยของการทําความเย็นแบบไมปอกเปลือกคือ 4.56 และแบบปอกเปลือกคือ 4.55
7 เครื่องอบแหงแบบปมความรอนสามารถทํากําไรไดมากกวาการอบแหงแบบอื่น 11,761.22 บาทตอป ตอหนึ่งกิโลกรัม มีระยะเวลาคืนทุน 3
ป 4 เดือน
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การเก็บเกี่ยวพลังงานไฟฟาจากการสั่นสะเทือน
Harvesting Electrical Power From Vibration
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บทคัดยอ
งานวิจัยเรื่องการเก็บเกี่ยวพลังงานไฟฟาจากการสั่นสะเทือนไดนําอุปกรณพิโซอิเล็กทริก ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2.54 เซนติเมตร แบบมีฝาปด
ตอวงจรแบบขนานกันทั้งหมดจํานวน 64 ตัว วางลงบนแผนพลาสติก ขนาด 30 x 30 ซม.และใชขดลวดสปริงขนาดเสนผาศูนยกลาง 2.5 ซม. เปนตัว
กดแผนพิโซอิเล็ก ทริก มีวงจรเรียงกระแสแบบบริดจ จํานวน 4 ชุด เพื่อรักษาระดับแรงดันที่ไดใหคงที่ ทดสอบการเปลี่ยนแปลงของแรงดันเมื่อมีการ
สั่นสะเทือน โดยใชแรงกดสูงสุด 870 นิวตัน สามารถผลิตกําลังไฟฟา 1.63 µW ที่คาตัวเก็บประจุ 1,000 µF และเมื่อออกแรงกด 480 นิวตัน สามารถ
ผลิตกําลังไฟฟา 0.25 µW เวลาในการประจุไฟฟาของตัวเก็บประจุไฟฟาจะแปรผันผกผันกับคาแรงดันที่ไดในการประจุ
คําสําคัญ: พิโซอิเล็กทริก; วงจรเรียงกระแส; ตัวเก็บประจุ; กําลังไฟฟา
Abstract
Research on energy harvesting from vibration used piezoelectric diameter of 2.54 cm with a lid and a total of 64 pieces
of parallel circuits on a plastic sheet size 30 x 30 cm, spring coil diameter of 2.5 cm and a press plate piezo ielectric. Using
Bridge rectifier 4 sets to maintain the voltage level at a constant level. The change of the voltage when the quake. Using
pressure up to 870 Newton can produce power 1.63 μW at the capacitor 1,000 μF and when to apply force to 480 Newton
can produce power 0.25 μW time to charge the capacitor varies inversely with voltage.
Keyword: Piezoelectric Rectifier Circuit Capacitor Electric Power
1. ที่มาและความสําคัญ
การเก็บเกี่ยวพลังงาน (Energy Harvesting ) เปนกระบวนการนําหรือเปลี่ยนแปลงพลังงานซึ่งเปนผลพลอยไดจากแหลงพลังงานมาใชใหเกิด
ประโยชน เชน การเก็บเกี่ยวพลังงานการไหลหรือการตกของน้ําดวยกังหันน้ํา แลวนําพลังงานการหมุนของกังหันมาขับเคลื่อนอุปกรณตางๆ เปนตน
ถาเราไมเก็บเกี่ยวพลังงานดังกลาวซึ่งมีอยูในธรรมชาติ พลังงานเหลานี้ก็อาจจะสูญเสียไปโดยเปลาประโยชน รางกายของคนเรานั้นก็จัดวาเปนแหลง
พลังงานซึ่งเราสามารถเก็บเกี่ยวพลังงานไดเชนกัน การกาวเทาเปนกิจกรรมหนึ่งซึ่งใชและใหพลังงานมาก เมื่อเทียบกับกิจกรรมในการใชอวัยวะอื่นๆ
ของรางกาย พลังงานกลที่เกิดขึ้นในขณะที่ออกแรงเดินหรือวิ่งไดแก พลังงานจลนและการลงเทาซึ่งเกี่ยวของกับพลังงานศักยผลรวมของพลังงานจลน
และพลังงานศักยเทากับพลังงานกล โดยทั่วไป ขณะเดิน แรงซึ่งกดบนพื้นขณะการลงเทาจะมีขนาดประมาณ 1.3 เทาของน้ําหนักตัว หากหญิงไทยโดย
เฉลี่ยซึ่งหนัก 57.40 กิโลกรัม [3] เดินโดยยกกาวเทาสูงจากพื้นประมาณ 1 เซนติเมตร แลวลงเทา โดยทั่วไปขณะการลงเทาภายในระยะเวลาประมาณ
1 วินาที เรามักจะใชสนเทากดแตะพื้นกอน แลวจึงใชปลายเทากดแตะพื้นกอนจะยกกาวเทาเดินตอไปในการลงเทาครั้งหนึ่งจึงอาจคิดวามีแรงกดที่พื้น
ประมาณ 2 ครั้ง เราอาจจะคํานวณพลังงานศักยขณะการลงเทาหนึ่งครั้งของหญิงไทยโดยเฉลี่ยไดจาก 1.3 x 57.40 กิโลกรัม x 9.81 เมตรตอวินาที2
x 0.01 เมตร x 2 = 14.64 จูล ภายใน 1 วินาที หรือคิดเปนกําลัง 14.64 จูล / 1 วินาที = 14.64 วัตต (Watt) สําหรับชายไทยโดยเฉลี่ยซึ่งหนัก
68.83 กิโลกรัม [3] คํานวณดวยวิธีเดียวกันจะไดกําลังขณะการลงเทาหนึ่งครั้งเทากับ 17.56วัตต [3] พลังงานขณะการลงเทาสวนใหญจะสูญเสียไปใน
รูปของพลังงานความรอน
2. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
นิธิพจน พุทธงชัย [1] ไดทําการศึกษาการเก็บเกี่ยวพลังงานจากวัสดุพิโซอิเล็กตริกพีซีทีที่มีรูปทรงแบบบัค (bulk) เพื่อศึกษาผลของสมบัติของ
วัสดุ PZTs ตอการเก็บเกี่ยวพลังงานกลเมื่อวัสดุไดรับแรงทางกล 100 N – 500 N พบวาคารูปรางของเมอรริท ( Figure of merits ) ของวัสดุ พิโซอิ
เล็กตริก ขนาดเสนผานศูนยกลางของชิ้นวัสดุมีผลตอพลังงานไฟฟาที่วัสดุ PZTs เก็บเกี่ยวได โดยที่ชนิด PZT ชนิด Pz29 ที่มีขนาดเสนผานศูนยกลาง
8 มิลลิเมตร ที่ตอกับความตานทานภายนอก 25 M สามารถเก็บเกี่ยวพลังงานไฟฟาได 2.53 W แรงทางกล 500 N ความถี่ทางกลในชวง 0.5 -
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0.8 Hz สวน ธงชัย โชติวัฒนกานตกุล [4] ไดออกแบบและพัฒนาอุปกรณสําหรับเก็บเกี่ยวพลังงานกลจากการเคลื่อนไหวเพื่อใชงานกับเซ็นเซอรโหนด
ไรสายซึ่งจากการวิจัยพบวาการดีดแผนเพียโซอิเล็กทริกขนาด 12.7 * 31.8*0.51 มิลลิเมตร 3 1 ครั้งจะใหแรงดันสูงที่สุด 21.3 โวลต และไดพลังงาน
เฉลี่ยที่ประมาณ 25.94 ไมโครจูล ซึ่งสามารถเปนพลังงานใหกับเซ็นเซอรโนดไรสายที่อยูในสภาวะหลับได 1.44 วินาที หรือใชในการสงขอมูลของ
เซ็นเซอรโนดไรสายได 1 แพ็กเกต ตอการดีดประมาณ 32.29 Sunghwan Kim [5] ไดศึกษาการนําพิโซอิเล็กตริกมาใชในการเก็บเกี่ยวพลังงานซึ่ง
พลังงานที่ไดจากพิ โซอิเล็กตริกขึ้นอยู กับปจจัยหลายอย าง เชน ความหนาของชั้น ทิศทางของไดอิเล็กทริค และแรงกดที่กระทํ าลงบนพื้นผิว โดย
งานวิจัยนี้ไดใชโครงสรางแบบยูนิมอรท (Unimorph )และทริปเปลมอรท (Triplemorph) โดยพิจารณาโครงสรางในการจัดเรียงตัวของขั้ววัสดุ ซึ่ง
สามารถคํานวณคาพลังงานที่ไดโดยใชอัตราสวนของการเปลี่ยนแปลงความหนาและทิศทางของขั้วที่ตําแหนงตางๆ จากผลการศึกษาพบวาการวางตัว
ของอิเล็กโทรดแบบที่เหมาะสมที่สุดที่จะทําใหไดคาพลังงานไฟฟาสูงสุด สวนYimming Liu [6] ไดศึกษาการเก็บเกี่ยวพลังงานจากสิ่งแวดลอมโดยรอบ
ซึ่งใชอุปกรณในการแปลงพลังงานกลเปนพลังงานไฟฟาแบบใหมไดแก พิโซอิเล็กตริก และอิเล็กโตรสตริกทีพ โดยศึกษาเปรียบการแปลงพลังงานจาก
วัสดุทั้งสอง ซึ่งตอเขากับวงจรแปลงผันไฟฟากระแสสลับเปนไฟฟากระแสตรงและวงจรรักษาระดับแรงดัน ผลการศึกษาการเก็บเกี่ยวพลังงานจากวัสดุ
ทั้งสองชนิด ขึ้นอยูกับแบบจําลองการเปลี่ยนแปลงพลังงาน และเงื่อนไขขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงทางกล
3.วัสดุ อุปกรณและวิธีการทดลอง
3.1 โมดูลเพียโซอิเล็กทริกแบบผสม โดยใชเพียโซ อิเล็กทริกขนาด 27 มิลลิเมตร จํานวน 15 ตัว โดยวางบนแผน อะคริลิค หนา 3 มิลลิเมตร
ขนาด 30 x 30 เซนติเมตร โดยวางหางกันทางแนวตั้ง 12 เซนติเมตร และแถวทางแนวนอน 6 เซนติเมตร โดยวางอนุกรม 3 ตัวและตอขนานกัน 5 ชุด

รูปที่ 1 การวางแบบผสม
3.2 โมดูลเพียโซอิเล็กทริกขนาด 27 มิลลิเมตร แบบมีฝาปด จํานวน 64 ตัว ตอขนานกันทั้งหมดโดยวางระยะหางแตละตัวหางกันทางแนวตั้ง
1 นิ้ว และทางแนวนอน 1 เซนติเมตร

รูปที่ 2 การตอเพียโซอิเล็กทริกแบบขนาน จํานวน 64 ตัว
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รูปที่ 3 แผนทดสอบการสั่นสะเทือน
3.3 วงจรเรียงกระแสเต็มคลื่นแบบบริดจ โดยใชเพียโซอิเล็กทริกขนานกัน จํานวน 16 ตัว ตอวงจรบริดจ 1 ชุด โดยทั้งโมดูลตอเพียโซ อิเล็กท
ริกขนานกัน จํานวน 64 ตัว และใชวงจรบริดจ 4 ชุด

รูปที่ 4 วงจรเรียงกระแสเต็มคลื่นแบบบริดจ
3.4. วิธีการทดลอง
3.4.1. การนําวัตถุที่มีน้ําหนักตางๆ จํานวน 5 ขนาดมาวางที่ตัวพิโซอิเล็กทริก 1 ตัว และวัดแรงดันไฟฟาที่ได

รูปที่ 5 การวัดคาแรงดันไฟฟาของพิโซอิเล็กทริค
3.4.2. ทําการทดลองโมดู ลเพียโซอิเ ล็กทริก โดยการตอโมดู ลเพียโซอิเ ล็กทริกกับวงจร บริดจโ ดยใชคนที่มี น้ําหนักตางกันขึ้นเหยีย บ
โมดูลเพียโซอิเล็กทริก 10 ครั้งโดยในวงจรมีตัวเก็บประจุ มีคา 100 µF ทําการวัดแรงดันและกระแส
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รูปที่ 6 วัดคาแรงดันและกระแสไฟฟาของวงจรบริดจ
3.4.3. เปลี่ยนคาตัวเก็บประจุเปน 1000 µF 2200 µF, 3300 µF และทําการวัดแรงดันและกระแส

รูปที่ 7 ทําการวัดคาแรงดันและกระแสไฟฟาเมื่อเปลี่ยนคาตัวเก็บประจุ
4. ผลการทดลอง
4.1 เมื่อทําการเปลี่ยนคาน้ําหนักที่วางลงบนพิโซอิเล็กทริกแรงดันที่กําเนิดขึ้นจะมีคาเพิ่มขึ้นเปนเชิงเสน

รูปที่ 8 แรงดันที่ผลิตไดจากเพียโซอิเล็กทริค 1 ตัว
4.2 การทดลองวัดคาแรงดันและกระแสไฟฟาบนแผนโมดูลเพียโซอิเล็กทริกโดยการเหยียบจากคนที่มีน้ําหนัก 87 kg จํานวน 10 ครั้งโดยตอ
ผานวงจรบริดจ ที่มีคาตัวเก็บประจุคา 1000 µF ไดคาแรงดันสะสมสูงสุด 82.8 mV และกระแสไฟฟาสูงสุด 19.7 µA กําลังไฟฟาสะสม 82.8 mV x
19.7 µA = 1.63 µW
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87 kg.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(mV)

(mV)

(mV)

(µA)

12.4
23.3
27.7
30.1
32.2
35.6
36.6
35.5
36.6
40.2

21.2
28.2
32.4
34.4
37.6
39.3
38.2
36.2
41.1
42.6

33.6
51.5
60.1
64.5
69.8
74.9
74.8
71.7
77.7
82.8

11.1
13.6
13.8
16
17.3
18.2
18
17.1
19
19.7

4.3 ทําการวั ดคาแรงดันไฟฟาจากคนที่มีน้ําหนักตางกัน 5 คนโดยใชตัวเก็บประจุคา 1000 µF คนที่มีน้ําหนั ก 87 kg. สามารถผลิ ต
แรงดันไฟฟาไดสูงสุด 82.8 mV และคนที่มีน้ําหนัก 48 kg. สามารถผลิตแรงดันไฟฟาไดนอยสุด 8.3 mV

รูปที่ 9 การผลิตแรงดันไฟฟาจากน้ําหนักที่ตางกัน
4.4 ทําการวัดคากระแสไฟฟาจากคนที่มีน้ําหนักตางกัน 5 คนโดยใชตัวเก็บประจุคา 1000 µF คนที่มีน้ําหนัก 72 kg. สามารถผลิตกระแสได
สูงสุด 23 µA และคนที่มีน้ําหนัก 48 kg. สามารถผลิตกระแสนอยสุด 4.3 µA

รูปที่ 10 การผลิตกระแสไฟฟาจากน้ําหนักที่ตางกัน
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น้ําหนัก

ตารางที่ 1 คาแรงดันและกระแสไฟฟาของแผนพื้นทดสอบ
C = 1000 µF
ครั้งที่ แรงดันตอนกด แรงดันตอนลง แรงดันสะสม กระแสสะสม

เพิ่มขึ้นแบบเปนเชิงเสนและตัวเก็บประจุขนาด 1000 µF ใหคาแรงดันไฟฟาสูงสุด

ไฟฟ้าชุมชน

4.5 เปลี่ยนคาตัวเก็บประจุ 100 µF ตัวเก็บประจุเปน 1000 µF, 2200 µF, 3300 µF การเก็บประจุของตัวเก็บประจุมีคาแรงดันไฟฟา

รูปที่ 11 การวัดคาแรงดันไฟฟาของตัวเก็บประจุคาตางๆ
5. สรุปผล
5.1 คาแรงดันสูงสุดของเพียโซอิเล็กทริค 1 ตัวมีคา 0.47 V ที่แรงกด 6 นิวตัน
5.2 ทําการทดลองโมดูลเพียโซอิเล็กทริก โดยการตอโมดูลเพียโซอิเล็กทริกกับวงจร บริดจโดยใชคนที่มีน้ําหนักตางกันขึ้นเหยียบและลงจาก
โมดูลเพียโซอิเล็กทริก 10 ครั้ง และทําการวัดแรงดันสะสมสูงสุดของคนที่มีน้ําหนักสูงสุด 105 kg. ได 1.44 V และคาแรงดันสะสมของคนที่มีน้ําหนัก
นอยสุด 30 kg. ได 0.59 V
5.3 เมื่อใชตัวเก็บประจุ จํานวน 4 คาคือ 100 µF , 1000 µF, 2200 µF, 3300 µF พบวาเมื่อคนที่มีน้ําหนัก 87 kg. จะผลิตแรงดันไฟฟาจาก
แรงกดไดแรงดันสะสมและกระแสสะสม มากกวาคนที่มีน้ําหนัก 48 kg.
5.4 ตัวเก็บประจุที่มีคานอย จะใชเวลาในการเก็บประจุนอยและไดแรงดันมาก ซึ่งตัวเก็บประจุที่มีคามากจะใชเวลาในการเก็บประจุมากและ
ไดแรงดันนอย
5.5 การหาคากําลังไฟฟา คนที่มีน้ําหนัก 87 kg. โดยใชตัวเก็บประจุ 1,000 µF ไดกําลังไฟฟา 1.63 µW และ คนที่มีน้ําหนัก 48 kg. โดยใชตัว
เก็บประจุ 1,000 µF ไดกําลังไฟฟา 0.25 µW
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Power Generation by the Mass Moment of Inertia using Computer System
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บทคัดยอ
บทความนี้นําเสนอการทดลองสรางเครื่องผลิตกําลังจากโมเมนตความเฉื่อยมวลโดยใชระบบคอมพิวเตอรเปนตัวควบคุมซึ่งอาศัยหลักการหมุน
ของมวลรอบจุดศูนยกลางอยางตอเนื่องจนทําใหเกิดงานที่เพลาหมุน ระบบขับเคลื่อนใชระบบไฮโดรลิกสมีกระบอกสูบผลักดันมวลใหเคลื่อนที่อยูใน
ตําแหนงเยื้องศูนยเพื่อใหมวลหมุนดวยแรงโนมถวงของโลกและสรางแรงบิดและกําลังเปนกลวัตร การควบคุมการทํางานทางกลจะใชระบบไฮโดรลิกส
ซึ่งมีตัวควบคุมและประมวลผลดวยระบบคอมพิวเตอร งานวิจัยนี้ไดศึกษาหาประสิทธิภาพโดยเปรียบเทียบงานที่ปอนใหกับระบบกับงานที่ไดรับจาก
การหมุนของมวล ใชกอนเหล็กขนาด 375 กิโลกรัม จํานวน 2 กอน วางในระนาบเดียวกันมีจุดศูนยกลางอยูระหวางกอนเหล็กทั้ง 2 กอน ระบบ
คอมพิวเตอรจะทําหนาที่ควบคุมการหมุนของกอนเหล็กโดยคํานึงถึงกําลังอินพุตที่นอยที่สุดและอาศัยโมเมนตความเฉื่อยเปนหลัก จากผลการทดลอง
เครื่องผลิตกําลังนี้ใหประสิทธิภาพได 38.6 % และสามารถนําไปประยุกตกับแหลงพลังงานธรรมชาติอื่น ๆ เพื่อแปลงเปนพลังงานกลในรูปของเพลา
หมุนไดตอไป
คําสําคัญ : แรงโนมถวง, โมเมนตความเฉื่อย, คอมพิวเตอร
Abstract
This paper presents the experiment of power generation by the mass moment of inertia controlled by computer
system, which relied on the object consistently rotating around the center shaft until the shaft work is generated. The
movement is hydraulic system containing hydraulic cylinder to slide the object to the centrifugal position so that the object
will be rotated by the earth gravity and creates torque and power cycles. The mechanical process is controlled by hydraulic
system, which commanded and processed by computer system. This experiment is intended to study the efficiency of power
generation by the mass moment of inertia by comparing the input power and output power obtained from the rotation. Two
steel cubes, each weight 375 kilograms, are placed in the equivalent level of center shaft. The computer system controls the
rotation of steel cubes, concerning on the lowest input power and mainly relying on moment of inertia. The result of this
experiment illustrates that the power generator provides the efficacy at 38.6% and could also be applied with other natural
resources in order to transform energy into mechanical energy.
Keyword: Gravity, Moment of Inertia, Computer
1. บทนํา
การหมุนของวัตถุรอบแกนผานจุดศูนยกลางจะเกิดโมเมนตความเฉื่อยซึ่งเปนสวนหนึ่งของพลังงาน และลอชวยแรง (Flywheel) เปนอุปกรณ
ตัว หนึ่ งที่ นิย มใชส ะสมพลัง งานซึ่ง เกิ ดจากโมเมนต ความเฉื่อ ยและถือ เป นเทคโนโลยี การประหยั ดพลัง งานรู ปแบบหนึ่ง จากงานวิ จัย เรื่ อง New
Concept for Flywheel Energy Storage System Using SMB and PMB โดย M. Subkhan และ M. Komori [1] ไดทดลองการสะสมพลังงาน
จากการหมุนของแผนเหล็กตามรูปที่ 1
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รูปที่ 1 หลักการของ yajirobei (balancing toy)

รูปที่ 2 เครื่อง New Flywheel Energy Storage System Using PMB and SMB
โดยเครื่อง New flywheel energy storage system using PMB and SMB มีหลักการทํางานโดยสรุป คือ การปอนกระแสไฟฟาเขาไปที่
Generation Motor เพื่อใหเครื่องหมุน และเมื่อมีการหมุนแมเหล็กถารรจะชวยเสริมแรงผลักในชุด PMB (Permanent Magnet Bearing) และ
พลังงานดังกลาวทั้งหมดจะถูกเก็บสะสมในลอชวยแรง สามารถตัดตอพลังงานที่ปอนเขาเครื่อง
เพื่อลดพลังงานดานอินพุต ทําใหประสิทธิภาพของระบบดีขึ้น โครงสรางของระบบแสดงดังรูปที่ 2
สวนการผลิตกําลังจากโมเมนตความเฉื่อยมวล จะใชวัตถุซึ่งมีน้ําหนักเคลื่อนที่รอบจุดหมุนจนเกิดกําลังไปขับโหลด ระบบการทํางานนั้นจะมี
กระบอกไฮโดรลิกสขับดันกอนเหล็กใหเคลื่อนที่ไปในตําแหนงเยื้องศูนยเพื่อใหกอนน้ําหนักตกดวยแรงโนมถวงโลกและเกิดแรงบิดเปนกลวัตร การ
ทํางานทางกลถูกควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอร โดยใชเซนเซอรตรวจจับตําแหนงกอนน้ําหนักและระยะการเคลื่อนที่อยางละสองตัว และเซนเซอร
ตรวจจับความเร็วรอบของเครื่อง โดยคอมพิวเตอรจะตรวจจับตําแหนงของเครื่องแลวสั่งเลื่อนกอนน้ําหนักใหเยื้องศูนยเพื่อใหตกลงมาดวยแรงโนมถวง
โลก และในขณะเดียวกันจะตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องและนําไปประมวลผลสําหรับตัดตอแหลงจายพลังงานเปนการลดพลังงานที่จายใหกับ
ระบบ การวิจัยไดศึกษาหาประสิทธิภาพของเครื่องโดยวิธีเปรียบเทียบงานที่ปอนใหกับระบบกับงานที่ไดรับจากระบบและใชหลักการวัดแรงบิดแบบ
โพนีเบรค (Pony Break) ซึ่งใชชุดเบรคทําการเบรคเครื่องและเปนผลทําใหแขนชุดเบรคกดตาชั่งสปริงทําใหไดคาแรงบิด สวนความเร็วรอบจะใชทาโค
มิเตอร (Tachometer)
2. ทฤษฎีเบื้องตน
จากกฎแรงโนมถวงของโลก วัตถุใด ๆ จะตกลงสูพื้นโลกดวยอัตราเรงประมาณ 9.81 m/s2 และเกิดแรงกระทําตามสมการ
F=mg

(1)
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m = วัตถุใด ๆ ที�ตกลงบนโลก

โลก
รูปที่ 3 วัตถุใดๆ ที่ตกลงบนพื้นโลก
วัตถุใดที่อยูสูงหางจากพื้นโลกโดยยังอยูภายใตแรงโนมถวงของโลก วัตถุนั้นมีพลังงานศักยและในขณะที่วัตถุเริ่มเคลื่อนที่ลงจะเปลี่ยนเปนพลัง
จลน พลังงานนี้ถามีมากพอก็สามารถนําไปใชประโยชนได แนวคิดในการผลิตกําลังจากโมเมนตความเฉื่อยมวลที่นําเสนอนี้จะใชวัตถุ 2 กอน วางใน
แนวตรงขามกันกับจุดศูยนกลางซึ่งถือเปนจุดหมุน วัตถุกอนที่มีระยะรัศมีมากกวาจะเกิดแรงกระทําเนื่องจากแรงโนมถวงโลกทําใหตกลงสูดานลางและ
เกิดโมเมนตความเฉื่อย (I)
2
I = mR

(2)

m คือ มวลของวัตถุ
R คือ ระยะหางของวตถุจากจุดศูนยกลาง
ถากําหนดใหวัตถุ m1 และ m2 มีมวลเทากัน วางหางจากจุดหมุนเปนระยะทาง R1 และ R2 ตามลําดับ โดย R1 เทากับ R2 ตําแหนงของวัตถุทั้ง
สองอยูในทิศทางตรงขามกันเปนมุม 180 จากรูปที่ 4 ก สมมติใหตอนเริ่มตน วัตถุ m1 มีระยะหางจากจุดหมุนเทากับ R1+S โดย S เปนคาคงที่คา
หนึ่ง และวัตถุ m2 มีระยะหางจากจุดหมุนเทากับ R1-S แรงโนมถวงโลกจะกระทํากับวัตถุ m1 เนื่องจากมีระยะหางจากจุดหมุนมากกวาวัตถุ m2 วัตถุ
m1 จะเคลื่อนที่ลงดานลางในทิศทางตามเข็มนาฬิกา และจะทใหวัตถุ m2 เคลื่อนที่ขึ้นดานบนในทิศทางเดียวกันจนกระทั่งวัตถุ m2 อยูในตําแหนงดัง
รูปที่ 4 ข

(ก)
(ข)
รูปที่ 4 โมเมนตความเฉื่อยเกิดขึ้นที่วัตถุ m1 เนื่องจากแรงโนมถวงโลก
เมื่อวัตถุ m2 อยูในตําแหนงดานบน หากเลื่อนตําแหนงวัตถุทั้งสองใหขยับเปนระยะทาง S ตรงขามกับตอนเริ่มตน โดยวัตถุ m2 จะมีระยะหาง
จากจุดหมุนเปน R2+S และวัตถุ m1 มีระยะหางจากจุดหมุนเทากับ R1-S ดังรูปที่ 5 ก เชนเดียวกันกับตอนเริ่มตน วัตถุ m2 จะไดรับอิทธิพลจากแรง
โนมถวงโลกเนื่องจากมีระยะหางจากจุดหมุนมากกวาวัตถุ m1 ทําใหวัตถุ m2 เคลื่อนที่ลงดานลางในทิศทางตามเข็มนาฬิกา ในขณะเดียวกัน วัตถุ m1
จะเคลื่อนที่ขึ้นดานบนในทิศทางเดียวกันจนกระทั่งวัตถุ m1 อยูในตําแหนงดังรูปที่ 5 ข จากนั้นเลื่อนตําแหนงวัตถุทั้งสองใหขยับเหมือนตอนเริ่มตน
เพื่อใหวัตถุ m1 เคลื่อนที่ลงลางในรอบตอไป ดังนั้น การหมุนของวัตถุทั้งสองนี้ก็จะดําเนินตอไปอยางตอเนื่องเปนวัฏจักร ทําใหเกิดงานที่เพลานําไปใช
ประโยชนทางกลตอไป
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(ก)

(ข)

รูปที่ 5 โมเมนตความเฉื่อยเกิดขึ้นที่วัตถุ m2 เนื่องจากแรงโนมถวงโลก
การควบคุมการเลื่อนของวัตถุทั้งสองบนแขนหมุนใชระบบไฮโดรลิกสซึ่งควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอรเพื่อใหการเลื่อนของวัตถุทั้งสอง
เกิดขึ้นพรอม ๆ กันในจังหวะที่เหมาะสมทําใหเกิดการหมุนอยางตอเนื่อง จังหวะของการเลื่อนวัตถุทั้งสองนั้นจะใชเซนเซอรตรวจจับตําแหนงการหมุน
จํานวน 2 ตัว และเพื่อเปนการประหยัดพลังงานอินพุต การจายพลังงานไฟฟาใหกับ pump ไฮโดรลิกสจะจายเฉพาะชวงการเลื่อนวัตถุทั้งสองเทานั้น
ลักษณะโครงสรางทางกลของงานวิจัยนี้ไดแบงเปน 2 สวนหลัก คือ ชุดควบคุมระบบไฮโดรลิกสและชุดมวลหมุนแสดงดังรูปที่ 6

สายไฮโดรลิกส์

ชุดควบคุมไฮโดรลิ กส์

ชุดมวลหมุน
แผ่นเหล็ก

วาล์วไฮโดรลิกส์
ปั�ม
ล้อช่วยแรง

น๊ อตและหูยดึ
เหล็กรองรับเพลา
แกนเพลา (จุดหมุน)

มอเตอร์

แท่นยึดแผ่นเหล็ก
แขนหมุน
กระบอกสูบ

รูปที่ 6 เครื่องผลิตกําลังจากโมเมนตความเฉื่อยมวล
3. การคํานวณพลังงานอินพุตและเอาทพุต
พลังงานที่ใชขับเคลื่อนระบบไฮโดรลิกส [4]

PQ
600
F
P = x 10-5
A

Pin =

(3)
(4)

Pin คือ กําลังงานอินพุตของระบบไฮโดรลิกส หนวยเปน kW
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P คือ ความดันภายในกระบอกไฮโดรลิกส หนวยเปน bar
Q คือ อัตราการไหลของปมไฮโดรลิกส หนวยเปน Liter/min
F คือ แรงของกระบอกไฮโดรลิกส หนวยเปน N
A คือ พื้นที่หนาตัดของกระบอกไฮโดรลิกส หนวยเปน m2
พลังงานที่ปอนใหกับมอเตอรของระบบไฮโดรลิกส
Pm =

3 EIcos 

(5)

Pm คือ กําลังไฟฟาของมอเตอร หนวยเปน W
E คือ แรงดันไฟฟา 3 เฟส หนวยเปน V
I คือ กรสไฟฟาของมอเตอร หนวยเปน A
Cos  คือ คาตัวประกอบกําลังของมอเตอร
พลังงานที่ใดรับจากเพลาหมุน [5]
Po =
Po

2TN
60

(6)

คือ กําลังเอาทพุตจากเพลาหมุน หนวยเปน W

T คือ แรงบิดที่เพลา หนวยเปน N m
N คือ ความเร็วรอบของเพลา หนวยเปน rpm
วัตถุหมุนที่เลือกใชในงานวิจัยนี้ เปนแผนเหล็กรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 400 x 400 mm หนา 125 mm จํานวน 2 แผนตอวัตถุ 1 ชิ้น ดังนั้น
มวลของวัตถุ m1 และ m2 จะมีคา 314.8 kg (ความหนาแนนของเหล็กคิดที่ 7.87 kg/dm2) ขนาดกระบอกและกานสูบมีเสนผานศูนยกลาง 5 และ
2.5 cm ตามลําดับ จากการคํานวณแรงเพื่อใชเลื่อนกอนวัตถุทั้งสอง เลือกใช pump ไฮโดรลิกส ที่มีอัตราการไหล 20 Liter/min และความดัน 170
bar การออกแบบโครงสรางเครื่องใชโปรแกรม Autodesk Inventor 9 และระบบควบคุมใชไมโครคอนโทรลเลอร PIC 16F877 ควบคุมการทํางาน
ของมอเตอรสําหรับ pump ไฮโดรลิกส และวาลวไฮโดรลิกส โดยสงขอมูลไปแสดงผลที่คอมพิวเตอร แสดงดังรูปที่ 7 สวนของวงจรไฮโดรลิกสแสดงดัง
รูปที่ 8 และเครื่องตนแบบแสดงดังรูปที่ 9
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รูปที่ 7 วงจรควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอร
Sensor 1 และ 2 เปนเซนเซอรตรวจจับตําหนงเพื่อเลื่อนวัตถุแตละกอน Sensor 3 และ 4 ทําหนาที่รักษาความปลอดภัยปองกันไมใหวัตถุ
เลื่อนระยะเกินแขนหมุน Sensor 5 ทําหนาที่ตรวจวัดความเร็วรอบของเครื่อง ถาเครื่องมีความเร็วรอบสูงกวา 50 รอบตอนาทีใหหยุดจายพลังงาน
ใหกับมอเตอร แตมอเตอรยังคงหมุนตอไปเนื่องจากใชลอชวยแรง (Flywheel) เปนตัวสะสมโมเมนตความเฉื่อย และถาหากตรวจวัดความเร็วรอบต่ํา
กวา 30 รอบตอนาที จึงจายพลังงานใหมอเตอรหมุนอีกครั้ง

รูปที่ 8 วงจรไฮโดรลิกส
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รูปที่ 9 เครื่องผลิตกําลังจากโมเมนตความเฉื่อยมวลดวยระบบคอมพิวเตอร
4. ผลการทดลอง
การทดลองการทํางานของเครื่องผลิตกําลังจากโมเมนตความเฉื่อยมวลในงานวิจัยนี้ไดควบคุมความเร็วรอบอยูในชวง 30-50 รอบตอนาที
และวัดแรงบิดที่เกิดขึ้นที่เพลาโดยใชวิธี Pony Break ซึ่งปนวิธีพื้นฐานทั่วไป ดังรูปที่ 10 ซึ่งผลการวัดที่ความเร็วรอบ 33.4 rpm ไดน้ําหนักกดที่เครื่อง
ชั่ง 25 kg คิดเปนแรงบิดได 245.25 Nm จากนั้นคํานวณหาประสิทธิภาพของเครื่องโดยใชวิธีวัดปริมาณกําลังไฟฟาดานอินพุตเทียบกับกําลังทางกล
ดานเอาทพุต ผลการวัดกระแสไฟฟาดานอินพุตไดคา 4.03 A

ชุดเบรค

ตาชั �ง
รูปที่ 10 ชุดวัดแรงบิดแบบ Pony Brake
ดังนั้นกําลังไฟฟาดานอินพุตที่จายใหกับระบบมีคา 2,228 W (Power Factor 0.84) เทากับ 2.98 HP สวนกําลังทางกลดานเอาทพุต จาก
สมการ 6 คํานวณคาได 857.8 W หรือเทากับ 1.15 HP เมื่อคิดประสิทธิภาพทางพลังงานจะไดคาเทากับ 38.6%
5. สรุป
จากการสร างเครื่องต นแบบเพื่อ ผลิตกํ าลังจากโมเมนตความเฉื่อ ยมวลดวยระบบคอมพิ วเตอรนี้ ไดดําเนินการออกแบบโดยใชโปรแกรม
Autodesk Inventor 9 และคํานวณโหลดของระบบไฮโดรลิกสเพื่อหาขนาดของกระบอกและ pump ไฮโดรลิกส ที่เหมาะสม และทดสอบการทํางาน
เพื่อยืนยันหลักการที่ไดกลาวไวขางตน ผลการทดลองพบวาเครื่องสามารถใหกําลังงานเอาทพุตไดนอยและมีประสิทธิภาพต่ําเมื่อเทียบกับกลจักรชนิด
อื่น ๆ ทั้งนี้งานวิจัยนี้ถือเปนการเริ่มตนในครั้งแรกซึ่งยังขาดการวิเคราะหหาคาที่ดีที่สุดสําหรับจังหวะการเลื่อนวัตถุทั้งสองในชวงที่พลังงานไดสิ้นสุด
การถายทอดจากวัตถุกอนที่ 1 ไปยังกอนที่ 2 เพื่อใหเกิดพลังงานใหมในรอบถัดไป และคาสูญเสียตาง ๆ ในระบบ หากไดมีการวิเคราะหอยางเปน
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ระบบนาจะไดผลลัพธที่ดีกวานี้ ทั้งนี้แนวคิดในการผลิตกําลังจากโมเมนตความเฉื่อยมวลนี้ มีความตองการนําพลังงานรูปแบบอื่นมาทดแทนระบบ
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บทคัดยอ
เทอรโมอิเล็กทริกเปนอุปกรณทางเลือกหนึ่งที่นิยมนํามาใชในงานแลกเปลี่ยนความรอน กระแสไฟฟาที่ไหลผานวัสดุที่ทําจากสารกึ่งตัวนํา
ตางชนิดกัน ทําใหเกิดการดูดกลืนของอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่จากพลังงานระดับต่ําไปสูพลังงานระดับสูง การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการ
ออกแบบ และนําเทอรโมอิเล็กทริกมาประยุกตใชกับระบบการทําน้ําเย็น และศึกษาผลทางดานเศรษฐศาสตร ระยะเวลาการทดสอบ 240 นาที
ผลการวิจัย พบวา เครื่องทําน้ําเย็นแบบที่ใชคอมเพรสเซอรมีอุณหภูมิเริ่มตนของน้ําเทากับอุณหภูมิหอง จากนั้นลดอุณหภูมิลงเหลือ 5 องศา
เซลเซียส โดยใชเวลา 50 นาที กอนที่เครื่องจะรักษาสภาวะการทํางานแบบนี้ไปถึง 2 ชั่วโมง จนอุณหภูมิใกลเคียง 0 องศาเซลเซียส ทําใหน้ําที่อยู
ภายในถังน้ําเย็นเปนน้ําแข็งเกาะ ปริมาณไฟฟาสะสมมีคาเพิ่มขึ้นดวยอัตราคงที่ จาก 2.93 กิโลวัตต จนถึง 3.30 กิโลวัตต คิดเปน 0.37 กิโลวัตต
(92.5 วัตต-ชั่วโมง) สวนเครื่องทําน้ําเย็นแบบที่ใชเทอรโม อิเล็กทริก มีปริมาณไฟฟาสะสมมีคาเพิ่มขึ้นดวยอัตราคงที่ จาก 2.65 กิโลวัตต จนถึง
2.87 กิโลวัตต คิดเปน 0.22 กิโลวัตต (55 วัตต-ชั่วโมง) ประหยัดได 40.54% การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิดานเย็นและดานรอนของถังเก็บน้ํา พบวา
ตําแหนงของจุดที่วัดดานเย็นจะเริ่มจากดานบนสุดของถังคือ C1A จนถึงดานลางคือ C4A มีอุณหภูมิ 12 องศาเซลเซียส สวนดานรอนที่วัดเริ่มจาก
ดานบนสุดของถังคือ H1A จนถึงดานลางคือ H4A มีอุณหภูมิ 39 องศาเซลเซียส การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ําเย็นที่ระดับกระแสไฟฟาตางๆ
พบวา ชวงของกระแส 5, 6 และ 7 แอมป นั้นอุณหภูมิของน้ําเย็นมีความใกลเคียงกัน ที่อัตราการทําความเย็น 20.57 กิโลวัตต มีคา COP เทากับ
1.28 การวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตร พบวา อายุการทํางานของเครื่องทําน้ําเย็น 15 ป กอนการติดตั้งเทอรโมอิเล็กทริกใชพลังงานไฟฟาเฉลี่ย
92.5 วัตต-ชั่วโมง คิดเปน 650.01 บาท/ป เครื่องทําน้ําเย็นแบบที่ใชเทอรโมอิเล็กทริกสามารถประหยัดพลังงานไดเฉลี่ย 37.5 วัตต-ชั่วโมง คิด
เปน 263.52 บาท/ป ระยะเวลาคืนทุน 2 ป 4 เดือน อัตราการคืนทุนภายใน 42%
คําสําคัญ: เทอรโมอิเล็กทริก, เครื่องทําน้ําเย็น, คอมเพรสเซอร
Abstract
Thermoelectric was device alternative commonly used in heat exchangers. The current flow through the
semiconductor material made of different types of damage to the absorption of electrons. Moving from low power into
high power. This research aims to design studies and thermoelectric applied with water cooler, study the economics. The
operate system was 240 minute test period. The results showed that : Water coolers used a compressor with a starting
temperature of water at room temperature. Then cooled down to 50C by 50 minutes. Before the unit will maintain
current up to 2 hours until the temperature was 0 0C. The water inside bucket of cold water into ice. Accumulation has
increased the amount of electricity at fixed rate from 2.93 kW into 3.30 kW was 0.37 kW (92.5 W.h). The cooler uses
thermoelectric cumulative amount of electricity has increased at fixed rate from 2.65 kW into 2.87 kW was 0.22 kW (55
W.h) saving 40.54%. The change in temperature of cold side and hot water storage tank found : The position of measure,
evening will begin from top of the tank was C1A below was C4A, temperature was 12 0C. The heat is measured from top
of the tank was H1A below was H4A temperature was 39 0C. Temperature changes of cold water at various power levels
found : Range of current 5A, 6A and 7A temperature of cooling water are similar. and has a cooling capacity 20.57 kW,
COP 1.28 Economic analysis found : The useful life of water cooler was 15 year. Before installing Thermoelectric power
consumption average 92.5 W.h (650.01 bath/year). Thermoelectric cooler was used to save energy on average 37.5 W.h
(263.52 bath/year). Payback period was 2 year 4 month. Internal rate of return was 42%.
Keywords : Thermoelectric, water cooler, compressor
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1. บทนํา
ปจจุบันเครื่องทําน้ําเย็นเปนผลิตภัณฑที่ไดรับความนิยมกันมากในสํานักงาน, หนวยงาน, โรงพยาบาล สถานศึกษา, บริษัทตางๆ เปนตน
เนื่องจากงายตอการบริโภค ซึ่งเครื่องทําน้ําเย็นในปจจุบันนั้นจะสังเกตไดวามีการทําความเย็นเกินกวาที่ความตองการในการบริโภคน้ําเย็นของคน
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การวิเคราะหสมรรถนะเชิงความเย็นของเครื่องทําน้ําเย็นที่ใชเทอรโมอิเล็กทริก
Cooling Performance Analysis of Water Cooler used Thermoelectric
โชติวัธน ศุภิรัตนกุล 1, สุเนตร พรหมขุนทอง2
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1. บทนํา
ปจจุบันเครื่องทําน้ําเย็นเปนผลิตภัณฑที่ไดรับความนิยมกันมากในสํานักงาน, หนวยงาน, โรงพยาบาล สถานศึกษา, บริษัทตางๆ เปนตน
เนื่องจากงายตอการบริโภค ซึ่งเครื่องทําน้ําเย็นในปจจุบันนั้นจะสังเกตไดวามีการทําความเย็นเกินกวาที่ความตองการในการบริโภคน้ําเย็นของคน
โดยทั่วไป โดยน้ําเย็นที่เหมาะแกการบริโภคควรอยูที่ประมาณ 10-12 องศาเซลเซียส ซึ่งเครื่องทําน้ําเย็นโดยทั่วไปที่ผลิตขายตามทองตลาด จะมี
การทําความเย็นกับน้ําที่ประมาณ 3-5 องศาเซลเซียส และเมื่อเปดเครื่องทิ้งไวนานๆ จะทําใหเกิดน้ําแข็งเกาะที่ผิวดานในของบริเวณที่ทําความ
เย็น ทําใหเกิดการสิ้นเปลืองพลังงานมากขึ้น เทอรโมอิเล็กทริกเปนอุปกรณทางเลือกหนึ่งที่นิยมนํามาใชในงานแลกเปลี่ยนความรอน หลักการ
ทํางานของเทอรโมอิเล็กทริก คือ เมื่อปอนไฟฟากระแสตรงใหกับเทอรโมอิเล็กทริกที่สารกึ่งตัวนําแบบ พี-เอ็น กระแสไฟฟาที่ไหลผานวัสดุที่ทํา
จากสารกึ่งตัวนํา ตางชนิดกัน ทําใหเกิดการดูดกลืนของอิเล็กตรอน ที่เคลื่อนที่จากพลังงานระดับต่ําในสารกึ่งตัวนําแบบพีไปสูพลังงานระดับสูงใน
สารกึ่งตัวนําแบบเอ็นสงผลใหเกิดการดูดกลืนความรอนที่ดานเย็น และในขณะเดียวกันก็เกิดการดูดกลืนของอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่จากพลังงาน
ระดับสูงในสารกึ่งตัวนําแบบเอ็น สูพลังงานระดับต่ําในสารกึ่งตัวนําแบบพี สงผลใหเกิดการคายความรอนที่ดานรอน ปรากฏการณที่เกิดขึ้นนี้
เรียกวา ปรากฏการณของเพลเทียร (Peltier effect) จากหลักการที่กลาวมาขางตนมีความเปนไปไดสูงที่จะสามารถนํามาประยุกตใช เพื่อ
ทดแทนระบบการทําความเย็นแบบเดิม เพื่อประหยัดพลังงานในเครื่องทําน้ําเย็น จากงานวิจัยที่ผานมาพบวา มีการประยุกตใชเทอรโมอิเล็กทริก
ในการทําความเย็นกันอยางกวางขวาง เชน ทําความเย็นใหกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกส และเครื่องมือแพทย นอกจากนั้นยังไดนํามาใชในการปรับ
อากาศใหกับยานพาหนะทางทหาร สําหรับประเทศไทยนั้น ไดมีการศึกษาการทําความเย็น ดวยเทอรโมอิเล็กทริกโดยการสรางแบบจําลองเชิง
คณิตศาสตร และทดลองสรางเครื่องตนแบบ ของเครื่องปรับอากาศแบบเทอรโมอิเล็กทริกที่ใชการพาความรอนแบบอิสระ โครงการวิจัยนี้มุงเนน
ทําการศึกษาถึงการออกแบบ และนําเทอรโมอิเล็กทริก มาประยุกตใชทดแทนระบบการทําความเย็นแบบเดิม เพื่อประหยัดพลังงานในเครื่องทํา
น้ําเย็น จากนั้นใชวงจรควบคุมอุณหภูมิควบคุมอุณหภูมิภายในเครื่องทําน้ําเย็น ไมใหเกิดเปนน้ําแข็งเกาะที่ผิวดานในของบริเวณที่ทําความเย็น
ซึ่งการควบคุมอุณหภูมิภายในเครื่องทําน้ําเย็นเราใชไมโครคอนโทรเลอรที่ไดโปรแกรมไวมาควบคุมอุณหภูมิภายในเครื่องทําน้ําเย็น
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found : Range of current 5A, 6A and 7A temperature of cooling water are similar. and has a cooling capacity 20.57 kW,
COP 1.28 Economic analysis found : The useful life of water cooler was 15 year. Before installing Thermoelectric power
consumption average 92.5 W.h (650.01 bath/year). Thermoelectric cooler was used to save energy on average 37.5 W.h
(263.52 bath/year). Payback period was 2 year 4 month. Internal rate of return was 42%.
Keywords : Thermoelectric, water cooler, compressor

2. วัตถุประสงค
1) เพื่อออกแบบและสรางเครื่องทําน้ําเย็นประหยัดพลังงาน
2) เพื่อศึกษาหลักการทํางาน และอุปกรณภายในของเครื่องทําน้ําเย็น และของเทอรโมอิเล็กทริก
3) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพสมรรถนะ และการสิ้นเปลืองพลังงานระหวางระบบที่ใชเทอรโมอิเล็กทริกกับแบบเดิมที่ใช
คอมเพรสเซอร
4) เพื่อศึกษาผลทางดานเศรษฐศาสตรจากการออกแบบและสรางเครื่องทําน้ําเย็นประหยัดพลังงาน
3. ขอบเขตของการวิจัย
ศึกษาหลักการทํางานและอุปกรณภายในของเครื่องทําน้ําเย็น ออกแบบที่ติดตั้งอุปกรณเทอรโมอิเล็กทริก ออกแบบวงจรควบคุมที่ใชใน
การควบคุมอุณหภูมิ เขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรเลอรควบคุมอุณหภูมิ ภายในเครื่องทําน้ําเย็นทดสอบ หาอุณหภูมิที่เครื่องทําน้ําเย็นระหวาง
ระบบแบบเดิม ที่ใชคอมเพรสเซอรกับที่ใชเทอรโมอิเล็กทริก
4. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ไดเครื่องตนแบบของเครื่องทําน้ําเย็นระบบที่ใชเทอรโมอิเล็กทริก ตลอดจนทราบถึงผลของสมรรถนะของเครื่องทําน้ําเย็นระบบที่ใชเทอร
โมอิเล็กทริก และทราบผลทางดานเศรษฐศาสตรของเครื่องทําน้ําเย็นระบบที่ใชเทอรโมอิเล็กทริก
5. วิธีดําเนินการวิจัย
5.1 การออกแบบตัวถังเก็บน้ํา
ตองมีลัก ษณะที่ทํ าใหสามารถติ ดตั้ งเทอร โมอิ เล็ กทริ ก โดยวัส ดุที่ใ ชทํ าตัว ถัง เก็บ น้ํา จะใช สแตนเลสเพื่อ ใหส ามารถเชื่ อมกั บตั ว
โครงสรางถังได การออกแบบตัวถังเก็บน้ําแสดงดังรูปที่ 1 โครงสรางถังเก็บน้ํามีเสนผานศูนยกลางของตัวถังเปน 18 เซ็นติเมตร ความสูงของ
ตัวถังทั้งหมด 16 เซ็นติเมตร ซึ่งมีสวนที่ตัดออกไปเพื่อใสเทอรโมอิเล็กทริก สําหรับสวนที่ใสเทอรโมอิเล็กทริกนั้นมีขนาด กวาง 10 เซ็นติเมตร ยาว
18 เซ็นติเมตร การออกแบบโครงสรางรองรับตัวถังเก็บน้ําเย็น ตองมีลักษณะพอดีกับตัวถังน้ําเย็นซึ่งอยูดานบนดังแสดงในรูปที่ 2 เปนการนําเอา
ถังน้ําเย็นที่ออกแบบไวมาเชื่อมเขากับ โครงสรางรองรับตัวถังเก็บน้ําเย็น ถังน้ําเย็นมีเสนผานศูนยกลาง 18 เซ็น ติเมตร ทําใหตัวรองรับถังเก็บน้ํา
เย็นมีขนาด กวางxยาว = 30x30 เซ็นติเมตร สว นดานลางจะมีพื้นที่สําหรับการวางเทอรโมอิ เล็กทริก และวงจรที่ออกแบบไว วัสดุที่ใชทํ า
โครงสรางรองรับตัวถังจะใชสแตนเลส ซึ่งมีความหนาขนาดเบอร 21 เพื่อใหสามารถรองรับน้ําหนักของถังใสน้ําที่มีขนาด 20 ลิตรได
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เทอรโมอิเล็กทริก
เทอรโมอิเล็กทริก

ถังน้ําเย็น
ถังน้ําเย็น

ชุดวัดพลังงานไฟฟา
ชุดวัดพลังงานไฟฟา

รูปที่ 2 การติดตั้งเทอรโมอิเล็กทริกที่ตัวถังเก็บน้ํา
รูปที่ 2 การติดตั้งเทอรโมอิเล็กทริกที่ตัวถังเก็บน้ํา

5.2 การออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิ
5.2 ใช
การออกแบบระบบควบคุ
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PORT C ของ ไมโครคอนโทรเลอรทํางานมี สถานะเปน 1 วงจรรีเลยก็จะปดทําใหเทอรโมอิเล็กทริกทํางาน โดยการทํางานของวงจรควบคุ
ไมโครคอนโทรเลอร
นเวียนตอเนื่องทํางานมี สถานะเปน 1 วงจรรีเลยก็จะปดทําใหเทอรโมอิเล็กทริกทํางาน โดยการทํางานของวงจรควบคุม
อุPORT
ณหภูมCิจของ
ะทํางานหมุ
อุณหภูมิจะทํางานหมุนเวียนตอเนื่อง

รูปที่ 3 ผังโปรแกรมชุดควบคุมอุณหภูมิ
รูปที่ 3 ผังโปรแกรมชุดควบคุมอุณหภูมิ
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รูปที่ 4 ชุดวงจรควบคุมอุณหภูมิ
รูปที่ 4 ชุดวงจรควบคุมอุณหภูมิ

การออกแบบ และสรางทดลองระบบที่ใชเทอรโมอิเล็กทริกกับแบบเดิม โดยใชเครื่องทําน้ําเย็นที่มีขายตามทองตลาดมาดัดแปลง เพื่อ
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วย เทอร
มคัปเปลชนิด
เปรีกยทริบเที
ม อิเล็จนสิ
กทริ้นกสุดจนสิ
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ไฟฟ้าชุมชน

ก็อกน้ํา
ก็อกน้ํา

ไฟฟ้าชุมชน

คุณสมบัติตางๆ ของอากาศจากผลการทดลองเทียบกับไซโครเมตริกชารท หาคากําลังไฟฟา และความสิ้นเปลืองพลังงาน หาปริมาณและอัตรา
การทําความเย็นของทั้ง 2 ระบบ เพื่อนํามาเปรียบเทียบ หาคาสมรรถนะ อัตราการลดอุณหภูมิ ความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะประสิทธิภาพ
สมรรถนะ ของเครื่องทําน้ําเย็นที่ไดจากการทดลอง และของเครื่องทําน้ําเย็นระบบที่ใชเทอรโมอิเล็กทริกสําหรับเครื่องตน แบบที่ใชในการทดลอง
วิเคราะหตนทุน และความเปนไปไดเชิงเศรษฐศาสตรของเครื่องทําน้ําเย็นที่ใชเทอรโมอิเล็กทริกเพื่อเปรียบเทียบระหวางกอนและหลังการติดตั้ง
6. ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
6.1 การวิเคราะหสมรรถนะ
Antonio Arenas et al. ไดเสนอสมการอนุพันธแสดง การกระจายอุณหภูมิหนึ่งมิติสําหรับเทอรโมอิเล็กทริกตามแนวแกน x
สามารถพิสูจนไดวา
E T

(1)
 

e
TMAX

อุณหภูมิสูงสุดที่ผิวรอน คือ

I2

E

2


   T  I 2
 E T
TMAX  Tc   
 2 

E
 2 E  I   2 E 2


(2)

เมื่อ I เปนกระแสไฟฟา Tc เปนอุณหภูมิที่ผิวเย็น T เปนผลตาง ของอุณหภูมิ  ,  และ E เปนคาคงที่ขึ้นกับชนิดของวัสดุ
Gao Min and D.M.Rowe (1999) ไดเสนอสมการสําหรับการคํานวณสัมประสิทธิ์ของสมรรถนะของเทอรโม อิเล็กทริกโมดูล เมื่อพิจารณาถึง
ความตานทานไฟฟาและสภาพนําความรอนเนื่องจากจุดสัมผัส คือ
(3)
 Tc
l
  Th / Tc 2lc 


เมื่อ



1  2rlc  Th  Tc



1 


l 

1/ 2

 lT 
  1  z M 
 n 1 

(4)

โดยที่ r   / c เปนอัตราสวนของสภาพนําความรอนที่ผิวสัมผัส, l เปนความยาวของเทอรโมอิลิเมนต n  2  c /  เมื่อ  c เปน
สภาพตานทานไฟฟาที่ผิวสัมผัสระหวางเทอรโมอิลิเมนตและ copper strips โดยที่
(5)
2
z



เมื่อ α เปนสัมประสิทธิ์ซีเบ็ค สําหรับวัสดุเทอรโมอิเล็กทริก ρ และ λ เปนสภาพตานทานไฟฟา และสภาพนําความรอนของสารเทอร
โมอิลิเมนต TM  (Th  Tc ) / 2 เปนอุณหภูมิเฉลี่ยของเทอรโมอิลิเมนต สําหรับ lc เปนความหนาของหนาสัมผัส
Ferrotec Corporation, (1998) เสนอสมการสําหรับการทดลองวัดอัตราการถายเทความรอนเทียบกับกําลังปอนออก หรือพลังงาน
ความรอนตอหนวยเวลาจากเทอรโมอิเล็กทริกไปยังฮีตซิงค คือ
(6)
q   IT  0.5I 2 R  k (T  T )
h

h

h

c

เมื่อ α คือ สัมประสิทธิ์ซีเบ็ค, I คือไฟฟากระแสตรง, R คือความตานทาน, Th คืออุณหภูมิเทอรโมอิเล็กทริกดานรอน, Tc คือ
อุณหภูมิเทอรโมอิเล็กทริกดานเย็น จากกฎขอที่หนึ่งของเทอรโมไดนามิกพลังงานไฟฟาปอนเขา
W  QH  QL  I 2 R   I (TW  Tc )

(7)

สัมประสิทธิ์ของการทํางาน (Coefficient of performance, COP)
COP 

QL  Tc I  0.5 I 2 R  K (TW  Tc )

W
I 2 R   I (TW  Tc )

(8)
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(9)
(9)

เมื่อ P คือ มูลคาปจจุบันที่มีการจายครั้งเดียว, i คือ อัตราดอกเบี้ยแบบทบตน, n คือ จํานวนป
มูลคาเงินที่สามารถประหยัดไดตอป
= A [(1  i)n 1]
i
เมื่อ Aมูลคืคอาเงิมูลนคทีา่สปามารถประหยั
จจุบันของเงินดรายป
ไดตอทปี่เทากัน = A [(1  i)n 1]
เมื่อ A คือ มูลคาปจจุบันของเงินรายปที่เทากัน
มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV)
=

(10)
(10)

i

NCFn


i 
1NCF

N

n 1
N

*

n

(11)

 TIC  0

n
มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV)
=
 TIC  0
n
n 1
*
1

i
 i คือ อัตราสวนลด
เมื่อ NCFn คือ กระแสเงินสดสุทธิในปที่ n, TIC คือ เงินลงทุนทั้งหมด,

(11)

เมื่อ NCFn คือ กระแสเงินสดสุทธิในปที่ n, TIC คือ เงินลงทุนทั้งหมด, i คือ อัตราสวนลด
สําหรับ NCFn ในการหากระแสเงินสดสุทธิในแตละป NCFn = O&M - CM - INn – PAn
คาพลัละป
งงานไฟฟ
วย กิ- โCลวั
ตตh ตอป, IN คือ ดอกเบี้ยที่ตองชําระ ณ ปที่ n,
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7. ผลการวิเกณฑ
จัยและอภิ
ปรายผล
7.1จัยอุและอภิ
ณหภูมปิแรายผล
ละเวลาของเครื่องทําน้ําเย็นแบบที่ใชคอมเพรสเซอรกับแบบเทอรโมอิเล็กทริก
7. ผลการวิ
กอนการทดสอบ่องทํ
อุณาน้หภูําเย็มิเนริแบบที
่มตนของน้
ํามีคาเทากับอุกณับหภู
มิหอง 27
7.1 ขณะเริ
อุณหภู่มมติแนละเวลาของเครื
่ใชคอมเพรสเซอร
แบบเทอร
โมอิองศาเซลเซี
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คอมเพรสเซอร
สามารถลดอุ
ณหภูมิลงเหลือุอณ5หภูองศาเซลเซี
ยส โดยใช
วลาากั50
นาที
งจะรักษาสภาวะการทํ
2 ชั่วโมง
ขณะเริ
่มตนกอนการทดสอบ
มิเริ่มตนของน้
ํามีคาเเท
บอุณ
หภูกมอิหนที
อง ่เครื
27่อองศาเซลเซี
ยส จากนั้นางานแบบนี
เครื่องทําน้้ไําปถึ
เย็งนแบบที
่ใช
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เล็คกวามรู
ทริกมีสคึกวามแตกต
าง
ซึกัน่งสอดคล
อ
งกั
บ
ข
อ
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น
เกิ
น
กว
า
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วามต
อ
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โ
ภค
โดยมีการลดอุณหภูมิแบบคอยเปนคอยไปลงเรื่อยๆจนใกลเคียง 11 องศาเซลเซียส และน้ําที่อุณหภูมินี้เมื่อดื่มแลวยังใหความรูสึกเย็นสดชื่ นได
น้ซึ่งําสอดคล
เย็นของคนโดยทั
ซึ่งเครื่องทําน้ําเย็น น้ําขเย็กล
นทีา่เวคื
หมาะแก
ารบริ
ภคควรอยู
10-12
องศาเซลเซี
ยสา(กระทรวงสาธารณสุ
ข, 2545)
องกับขอมู่วลไปของกระทรวงสาธารณสุ
อ เครื่อกงทํ
าน้ําโเย็
นในปจจุทบี่ปันระมาณ
นั้น มีการทํ
าความเย็
นเกินกว
ที่ความตองการในการบริ
โภค
ทํน้ําเย็
ใหนเมืของคนโดยทั
่อดื่มเขาไปแล
มิราน้งกายไม
บอุณ
หภูมิรางกายมากนั
ตลอดจนเป
นการใช
ลังงานใหเหมาะสมกั
ความ
่วไปว ซึอุ่งณเครืหภู่องทํ
ําเย็น น้เํากิเย็ดความแตกต
นที่เหมาะแกากงกัารบริ
โภคควรอยู
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6.2 เศรษฐศาสตรของเครื่องทําน้ําเย็น
่ใชในการวิ
เคราะห
มีดังนี้
6.2 สมการที
เศรษฐศาสตร
ของเครื
่องทํเาชิน้งําเศรษฐศาสตร
เย็น
มูลคาอนาคต
สมการที
่ใชในการวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรมีดังนี=้ P(1  i)n
เมื่อ มูPลคืคอาอนาคต
มูลคาปจจุบันที่มีการจายครั้งเดียว, i คือ อั=ตราดอกเบี
P(1  i)้ยn แบบทบตน, n คือ จํานวนป

ไฟฟ้าชุมชน

7.2 ปริมาณไฟฟาและเวลาของเครื่องทําน้ําเย็น
7.2 ปริ
ปริมมาณไฟฟ
าณไฟฟาาสะสม
และเวลาของเครื
ําเย็น ่อยางตอเนื่อง มีคาเริ่มตนที่ 2.93 กิโลวัตต จนสิ้น นาทีที่ 240 นาที มีคาเทากับ 3.30
มีคาเพิ่มขึ้นด่อวงทํ
ยอัาตน้ราคงที
ปริไมฟฟ
าณไฟฟ
ขึ้นดวกิยอั
งตอเนื่อง ามีงกั
คาบเริ่มเครื
ตน่อทีงทํ
่ 2.93
กิโนลวัแบบที
ตต จนสิ
นาที
ที่ เ240
มีคาปเทริมากัาณไฟฟ
บ 3.30า
กิโลวัตต โดยใช
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โลวัตตราคงที
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โมอิ
ล็กทรินาที
ก โดยมี
กิสะสมมี
โลวัตตคาโดยใช
เปตนราคงที
ปริมาณทั
สิ้นอเนื
0.37
ีความแตกต
บ ้นเครืนาที
่องทํทาี่ 240
น้ําเย็นาที
นแบบที
ปริมไาณไฟฟ
มีค่ใาชเทเทอร
ากับโมอิ
2.87เล็กกิทริ
โลวักตโดยมี
ต โดยใช
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ดวายอั
่อยา้งงต
่อง มีกิคโลวั
าเริต่มตตนแตที่ ม2.65
กิโลวัตตางกั
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ตนที่ ด2.65
กิโลวัตตดัจนสิ
้น นาทีทปี่ ที240
ปริมาณทัคา้งเพิ
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Temperature
Temperature
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7.3 อุณหภูมิดานเย็นและดานรอนของถังเก็บน้ําที่จุดตางๆในระบบเทียบกับเวลา
7.3 ตํอุาณแหน
หภูมงของจุ
ิดานเย็ดนทีและด
นรนอนของถั
เก็บน้าํานบนสุ
ที่จุดตดาของถั
งๆในระบบเที
บเวลา
่วัดดาานเย็
จะเริ่มงจากด
งคือ C1Aยบกั
ลงมาตามระยะที
่แบงไวอยางเทาๆกัน จนถึงดานลางสุดของถังคือ
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า
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จะเริ
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่
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นบนสุ
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ง
คื
อ
C1A
ลงมาตามระยะที
่แบงไวดอของถั
ยางเทงคืาๆกั
น จนถึลงมาตามระยะที
งดานลางสุดของถั
ตํ
า
แหน
ง
ของจุ
C4A และสามารถทําอุณหภูมิลดลงไปไดถึง 12 องศาเซลเซียส สวนดานรอน ที่วัดเริ่มจากดานบนสุ
อ H1A
่แบงงคืไวอ
C4Aางเท
และสามารถทํ
มิลดดลงไปได
12 มีองศาเซลเซี
วนด
อน ที่วัดเริ่มยสจากด
งคืนอกัH1A
ลงมาตามระยะที
่แบง่อไวง
อย
าๆกัน จนถึงาดอุาณนลหภูางสุ
ของถังคือถึงH4A
อุณหภูมิสูงยทีส่สุดสอยู
ที่ า39นรองศาเซลเซี
ซึ่งเปานบนสุ
นอุณหภูดของถั
มิเดียวกั
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มิแวดลอมของเครื
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าความเย็
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ดังแสดงในรู
าความเย็
ไดใกลเคี่อยงง
ตูอยนา้ํางเท
เย็นาทีๆกั
่สรนางขึจนถึ
้นสามารถทํ
นไดต่ําแต
สุดหประมาณ
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เย็นาทีกั่สบรตูางขึ
น้ํา้นเย็สามารถทํ
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สามารถลดอุณหภูมิของน้ําลงไดอีกมาก ในสวนของระบบระบายความรอนตองเพิ่มขนาดของแผงระบายความรอนหรือใชพัดลมชวยเรงในะ
ทําใหสามารถลดอุอณนหภูมิของน้ําลงไดอีกมาก ในสวนของระบบระบายความรอนตองเพิ่มขนาดของแผงระบายความรอนหรือใชพัดลมชวยเรงใน
การระบายความร
การระบายความรอน
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45
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41
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33
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25
25
21
17
21
17
13
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H1A
C1A
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H2A
C2A
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H3A
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100
100
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C4A
H4A
C4A
H4A

รูปที่ 7 อุณหภูมิดานเย็น-รอนของถังน้ําที่จุดตางๆ
รูปที่ 7 อุณหภูมิดานเย็น-รอนของถังน้ําที่จุดตางๆ
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Temperature (C)
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รูปที่ 8 อุณหภูมิที่การปอนกระแสไฟฟาตางๆ
7.5 กระแสไฟฟาที่ใหกับเทอรโมอิเล็กทริก
ในการทดลองผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงกระแสไฟฟาที่ใหกับเทอรโมอิเล็กทริก ที่มีตอสมรรถนะในการทําความเย็น ไดทําการ
เปลี่ยนแปลงกระแสไฟฟา 6 คา คือ 1 ถึง 6 แอมป จากการทดลองพบวาเมื่อกระแสไฟฟาเพิ่มขึ้นอุณหภูมิที่ดานเย็นของเทอรโมอิเล็กทริกมีคา
ลดลงจาก 18.5 เปน 2.4 องศาเซลเซียส ที่อัตราการจายกระแสไฟฟา 5 และ 6 แอมป อุณหภูมิดานเย็นของเทอรโมอิเล็กทริก กลับมีคาสูงกวาที่
กระแสไฟฟา 4 แอมป ทั้งนี้เนื่องจากการสูญเสียความรอนของจูล มีคามากกวาผลการทําความเย็นของซีเบค อุณหภูมิที่ดานรอนของเทอรโมอิ
เล็กทริกมีคาเพิ่มขึ้นเมื่อกระแสไฟฟาเพิ่มขึ้น โดยมีคาสูงสุด 44.8 องศาเซลเซียส ที่อัตราการจายกระแส 6 แอมป อัตราการทําความเย็น (QC )
เพิ่มขึ้นเมื่อกระแสไฟฟาเพิ่มขึ้น โดยมีคาเปลี่ยนแปลงระหวาง 6.24 ถึง 35.23 กิโลวัตต ในขณะที่ COP มีคาลดลงเมื่อกระแสไฟฟาเพิ่มขึ้น แสดง
ดังตารางที่1 ดังนั้น สําหรับเครื่องทําน้ําเย็นเทอรโมอิเล็กทริกนี้มีสภาวะการทําความเย็นดีที่สุดที่การจายกระแสไฟฟา 4 แอมป
ตารางที่ 1 คาCOP ที่ระดับการจายกระแสไฟฟาตางๆ
I(A)
1
2
3
4
5
6
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QC(kW)
6.24
11.14
13.74
20.57
30.65
35.23

COP
1.38
1.45
1.29
1.28
1.28
1.23
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7.4 อุณหภูมิน้ําเย็นในถังเก็บน้ําที่ระดับกระแสตางๆเทียบกับเวลา
ชวงของกระแส 5, 6 และ 7 แอมป ดังแสดงในรูปที่ 8 อุณหภูมิของน้ําเย็นที่ทําไดใกลเคียงกัน แตดวยขนาดแรงดันของสวิตชิ่ง
เพาเวอรซัพพลายที่มีขายตามทองตลาดแลว ในการสรางจริงจึงเลือกใชสวิตชิ่งเพาเวอรซัพพลายที่มีแรงดันขนาด 5 โวลต เปนแหลงจายเมื่อจาย
แรงดันใหกับเทอรโมอิเล็กทริก แตหากพิจารณาจากการใชพลังงานของตูน้ําเย็นแบบเทอรโม อิเล็กทริกแลว พบวา ใชพลังงานเพียง 66 วัตต ซึ่ง
ถาเปนตูน้ําเย็นแบบใชคอมเพรสเซอรแลวตองใชพลังงานประมาณ 92.5 วัตต ในสวนของระบบไฟฟา ถาพิจารณากําลังไฟฟาดานขาออกที่เทอร
โมอิเล็กทริกใชตามจริง นอยกวาทางดานขาเขาที่เพาเวอรซัพพลายรับเขามาก หมายถึง มีการสูญเสียพลังงาน ในสวนของเพาเวอรซัพพลายมาก
หากออกแบบสวิตชิ่งเพาเวอรซัพพลาย ประสิทธิภาพสูง เพื่อใชกับงานนี้โดยเฉพาะ จะทําใหสามารถลดพลังงานไฟฟาที่ใชลงได ในสวนของระบบ
ระบายความรอน อาจตองเพิ่มขนาดของแผงระบายความรอน หรือใชพัดลมชวยเรงในการระบายความรอน

รายการ
มูลคาอนาคต 15 ป
คาไฟฟาเครื่องทําน้ําเย็นตอป
เงินที่สามารถประหยัดไดตอป
เงินประหยัดตออายุการใชงาน
ระยะเวลาคืนทุน
อัตราการคืนทุนภายใน

ไฟฟ้าชุมชน

7.6 เศรษฐศาสตรจากการออกแบบและสรางเครื่องทําน้ําเย็น
การวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตร แสดงดังตารางที่ 2 พบวา ราคาปจจุบันของเครื่องทําน้ําเย็นแบบที่ใชที่ใชเทอรโมอิเล็กทริก 40,000 บาท
อายุการทํางานของเครื่องทําน้ําเย็น 15 ป กอนการติดตั้งเทอรโมอิเลคทริกใชพลังงานไฟฟาเฉลี่ย 92.5 วัตต-ชั่วโมง คิดเปน 650.01 บาท/ป
เครื่องทําน้ําเย็นแบบที่ใชเทอรโมอิเล็กทริก สามารถประหยัดพลังงานไดเฉลี่ย 37.5 วัตต-ชั่วโมง คิดเปน 263.52 บาท/ป ระยะเวลาคืนทุน 2 ป
4 เดือน อัตราการคืนทุนภายใน 42 %
ตารางที่ 2 มูลคาทางเศรษฐศาสตร
มูลคาทางเศรษฐศาสตร
250,170 บาท
650.01 บาท/ป
263.52 บาท/ป
17,040.0 บาท/ป
2 ป 4 เดือน
42.1%

8. สรุปผลการวิจัย
เครื่องทําน้ําเย็น แบบที่ใชคอมเพรสเซอร มีความแตกตางกับ เครื่องทําน้ําเย็นแบบที่ใชเทอรโมอิเล็กทริก โดยมีปริมาณไฟฟาสะสมมีคา
เพิ่มขึ้น ดวยอัตราคงที่อยางตอเนื่อง มีคาเริ่มตนที่ 2.65 กิโลวัตต จนสิ้น นาทีที่ 240 นาที มีคาเทากับ 2.87 กิโลวัตต โดยใชไฟฟาเปนปริมาณ
ทั้งสิ้น 0.22 กิโลวัตต คิดเปนปริมาณไฟฟาที่ประหยัดได 40.54% ตําแหนงของจุดที่วัดดานเย็น C1A จนถึงดานลางสุดของถัง C4A และสามารถ
ทําอุณหภูมิลดลงไปไดถึง 12 องศาเซลเซียส สวนดานรอน H1A ดานลางสุดของถัง H4A มีอุณหภูมิสูงที่สุดอยูที่ 39 องศาเซลเซียส ชวงของ
กระแส 5, 6 และ 7 แอมป กระแสไฟฟาเพิ่มขึ้นอุณหภูมิที่ดานเย็นของเทอรโมอิเล็กทริกมีคาลดลงจาก 18.5 เปน 2.4 องศาเซลเซียส ที่อัตราการ
จายกระแสไฟฟา 5 และ 6 แอมป อุณหภูมิดานเย็นของเทอรโมอิเล็กทริก กลับมีคาสูงกวาที่กระแสไฟฟา 4 แอมป ทั้งนี้เนื่องจากการสูญเสีย
ความรอนของจูล มีคามากกวาผลการทําความเย็นของ ซีเบค โดยมีคาสูงสุด 44.8 องศาเซลเซียส ที่อัตราการจายกระแส 6 แอมป อัตราการทํา
ความเย็นเพิ่มขึ้นเมื่อกระแสไฟฟาเพิ่มขึ้น โดยมีคาเปลี่ยนแปลงระหวาง 6.24 ถึง 35.23 กิโลวัตต ในขณะที่ COP มีคาลดลงเมื่อกระแสไฟฟา
เพิ่มขึ้น ดังนั้น สําหรับเครื่องทําน้ําเย็นเทอรโมอิเล็กทริกนี้ มีสภาวะการทําความเย็นดีที่สุดที่การจายกระแสไฟฟา 4 แอมป อายุการทํางานของ
เครื่องทําน้ําเย็น 15 ป กอนการติดตั้งเทอรโมอิเล็กทริกใชพลังงานไฟฟาเฉลี่ย 92.5 วัตต-ชั่วโมง คิดเปน 650.01 บาท/ป เครื่องทําน้ําเย็นแบบที่
ใชเทอรโมอิเล็กทริก สามารถประหยัดพลังงานไดเฉลี่ย 37.5 วัตต-ชั่วโมง คิดเปน 263.52 บาท/ป ระยะเวลาคืนทุน 2 ป 4 เดือน อัตราการคืน
ทุนภายใน 42%
9. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ที่ใหทุนสนับสนุนใน
การวิจัยครั้งนี้ ตลอดจนบุคลากร และเจาหนาที่ในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งใหความอนุเคราะหดวยดีในการ
ใชสถานที่ปฏิบัติงาน เครื่องมือตางๆ
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การศึกษาเชิงทดลองตนแบบกังหันลมแกนตั้งแบบใบปรับมุมพิทชไดดวยกลไกแบบ 4 ชิ้น
Experimental Study of Prototype of Adjustable Blade Angle Vertical Axis Wind Turbine
with Four Bars Linkage Mechanism
ไมตรี พลสงคราม1*, ปรีชา ขันติโกมล1, ภัสสกุญช ฐิตมิ หัทธนกุศล1
1
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 30000
E-Mail: polsongkrammm@gmail.com
บทคัดยอ
บทความนี้เปนการนําเสนอผลการศึกษา ออกแบบและสรางกังหันลมแกนตั้งแบบใบปรับมุมพิทชไดที่มีความเหมาะสมกับสภาพความเร็วลมต่ํา
โดยกังหันลมถูกออกแบบใหมและสรางใหมีกลไกสําหรับการควบคุมมุมพิทชของใบกังหันแบบกลไก 4 ชิ้น (Four bars linkage) ขนาดเสนผาน
ศูนยกลางของโรเตอรกังหันลมเทากับ 0.8 เมตร ความสูงของโรเตอรเทากับ 0.6 เมตร ทําการศึกษาโดยการทดลองเพื่อใหทราบถึงอิทธิพลของคาความ
ทึบของใบกังหัน อัตราสวนความเร็วปลายโรเตอร(Rotor tip speed ratio) แรงบิดสถิตย ความเร็วลมที่มีผลตอคาสัมประสิทธิ์กําลังของกังหันลม ผล
การทดลองแสดงใหเห็นวา ที่คาความเร็วลมเทากับ 2 เมตรตอวินาที คาความทึบของใบกังหันเทากับ 0.8 และคา อัตราสวนความเร็วปลายโรเตอร
เทากับ 0.38 กังหันลมจะใหคาสัมประสิทธิ์กําลังเทากับ 27 เปอรเซ็นตและที่ตําแหนงมุมเฟสของโรเตอรเทากับ 60 องศา ที่ความเร็วลม 5 เมตรตอ
วินาที กังหันลมจะใหคาแรงบิตสถิตสูงสุดเทากับ 3.2 นิวตัน-เมตร จากผลการทดสอบสมรรถนะของกังหันลมทําใหทราบวามันสามารถเริ่มหมุนไดดวย
ตัวเองและมีสมรรถนะคอนขางสูงที่ความเร็วลมต่ําจึงสามารถสรุปไดวากังหันลมที่ออกแบบใหมนี้มีความเหมาะสมกับสภาพลมที่มีความเร็วลมเฉลี่ยต่ํา
ตลอดปอยางในประเทศไทย
คําสําคัญ : กังหันลมแกนตั้ง, สัมประสิทธิ์กําลัง, คาความทึบ, อัตราสวนความเร็วปลายโรเตอร
1. บทนํา
พลังงานเปนปจ จัยหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของมนุษยชาติ เชื้อเพลิงหลัก ในปจจุบันเปนเชื้อเพลิง จากฟอสซิล เพื่อการผลิต
กระแสไฟฟา การคมนาคมและขนสง รวมทั้งเพื่อใหความรอนแกที่อยูอาศัย ขอมูลจาก IEA[1] ใหเห็นวาโลกมีตองการพลังงานขั้นตนเพิ่มขึ้นทุกป และ
ไดคาดการณวาในป 2035 ทั้งโลกตองการพลังงานถึง 1.5 หมื่นลานตันสมมูลของน้ํามันดิบ ประเทศไทยก็เชนเดียวกัน ตามการคาดการณของ APERC
[2] วามีความตองการใชพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นในทุกๆป โดยในป 2035 ประเทศไทยตองการพลังงานถึง 160 ลานตันสมมูลของน้ํามันดิบ โดยทั้งกรณี
ของความตองการพลังงานของโลกและของประเทศไทยเชื้อเพลิง หลักมาจากแหลงฟอซซิลกวา 80เปอรเซ็นตของพลังงานที่ตองการทั้งหมดจาก
ปรากฏการณความฝนผวนของฤดูกาลและวิกฤติปญหาทางสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นทั่วโลกในปจจุบัน โดยขอมูลทางวิทยาศาสตรระบุวาเปนผลโดยตรงมา
จากกิจกรรมของมนุษยที่เผาเชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อการผลิตพลังงาน[3]วิธีการหนึ่งที่จะเปนการบรรเทาปญหาสิ่งแวดลอมนักวิทยาศาสตรเสนอวาเรา
ตองแสวงหาแหลงพลังงานแหลงใหมที่สะอาดไมกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมและยังตองเปนแหลงพลังงานหมุนเวียนที่ใชแลวไมมีวันหมด[4, 5]นั้น
คือแหลงพลังงานจากแสงอาทิตย พลังงานจากชีวะมวล(รวมทั้ง Bio-oil ) พลังงานจากลม พลังความรอนใตพิภพและพลังงานจากการเคลื่อนที่ของน้ํา
ทั้งแหลงน้ําที่อยูบนแผนดินและน้ําในมหาสมุทร ซึ่งแหลงพลังงานเหลานี้ถูกพิจารณาวาเปนแหลงพลังงานที่สะอาด[6] อยางไรก็ตามพลังงานจากการ
เคลื่อนที่ของลมถือวาเปนแหลงพลังงานขนาดใหญที่สามารถเขาถึงไดงายในทั่วทุกภูมิภาคทั่วโลก โดยเฉพาะในเขตชายฝงทะเล
การสกัดพลังงานจากลมมาใชประโยชนจําเปนตองสรางเครื่องจักรกลขึ้นมานั่นคือกังหันลมโดยกังหันลมที่สรางขึ้นจะตองเปนกังหันลมที่ มี
ประสิทธิผล ไมกอใหเกิดผลกระทบทางลบตอระบบนิเวศนและเหมาะสมกับสภาพของลมในแตละภูมิภาคดวย ปจจุบันไดมีนักวิจัยและนักประดิษฐ
หลายๆกลุม[7-10] พยายามที่จะคนควาวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสรางกังหันลมสําหรับกระแสลมความเร็วต่ําโดยเฉพาะ
อยางยิ่งประเทศไทยจากการศึกษาพบวามีกระแสลมเฉลี่ยประมาณ 2.5-6 เมตรตอวินาที [11] ดังนั้นการนําเขากังหันลมชนิด Lift-based ที่มีขนาด
ใหญจากตางประเทศจึงไมนาจะมีความเหมาะกับสภาพลมความเร็วต่ําอยางในประเทศไทยเนื่องจากกังหันลมชนิด Lift-based จะทํางานไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพที่ความเร็วลมมากกวา 10 เมตรตอวินาที [12] ดวยเหตุนี้ การออกแบบและสรางกังหันลมที่เหมาะสมกับสภาพลมอยางในประเทศไทยจึง
มีความจําเปน
บทความนี้เปนการนําเสนอผลการทดสอบตนแบบกังหันลมชนิดใหมซึ่งเปนกังหันลมที่จัดอยูในประเภทแกนตั้งที่อาศัยแรงฉุดในการหมุนโร
เตอร วัตถุประสงคของการศึกษานี้เพื่อออกแบบและสรางกังหันลมแกนตั้งตนแบบขนาดเล็กมากที่สามารถผลิตแรงบิดไดสูงและเริ่มหมุนได เองที่
เหมาะสมกับสภาพลมความเร็วต่ําอยางในประเทศไทย โดยพลังงานที่กังหันผลิตไดสามารถนําไปใชเพื่อการผลิตไฟฟาหรือการปมน้ําขึ้นที่สูงเพื่อใชใน
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2. แนวคิดในการพัฒนากังหันลมแกนตั้งแบบใบปรับมุมพิทชดวยกลไก 4 ชิ้น
เครื่องจักรกลหมุนที่ใชสกัดพลังงานจากการเคลื่อนที่ของของไหลที่มีแกนหมุนอยูในแนวตั้งคือกังหันลมแบบซาโวเนียส (Savonius rotor)
กังหันแบบนี้ใชประโยชนจากแรงฉุด(Drag-based type)ในการสรางแรงบิดใหแกโรเตอร สําหรับกังหันลมแบบดาเรียส (Darrieus rotor) เปนกังหันที่
ใชประโยชนจากแรงยก(Lift-based type)ในการสรางแรงบิดใหแกโรเตอร กังหันทั้งแบบซาโวเนียสและดาเรียส สามารถดัดแปลงใชไดทั้งกับของไหลที่
เปนน้ําหรือลม ขอดีของกังหันทั้งสองแบบคือมีโครงสรางแบบงายไมซับซอน แตมีขอเสียคือกังหันแบบซาโวเนียสมีการสูญเสียแรงบิ ด(มีแรงบิดตาน)
เกิดขึ้นเนื่องจากมีแรงตานกระทําตอใบกังหันตัวที่เคลื่อนที่สวนกับทิศทางลม ดวยเหตุนี้จึงสงผลใหกังหันชนิดนี้มีสัมประสิทธิ์กําลั งคอนขางต่ํา สวน
ขอเสียของกังหันแบบดาเรียส คือมีแรงบิดต่ํา ตองการความเร็วของกระแสของไหลที่สูงจึงจะสามารถเริ่มหมุนไดเอง จากขอบกพรองดังกลาวจึงกลาย
มาเปนวัตถุประสงคของการศึกษานี้คือการออกแบบและสรางกังหันลมแกนตั้งที่สามารถผลิตแรงบิดไดสูงและเริ่มหมุนไดเองที่เหมาะสมกับสภาพลม
ความเร็วต่ําดังนั้นการออกแบบกังหันลมแกนตั้งที่มีคุณสมบัติตามวัตถุประสงคนี้ตองเปนกังหันลมที่สามารถใชประโยชนทั้งแรงยกและแรงฉุดเพื่อสราง
แรงบิดใหแกโรเตอรได การออกแบบใหใบกังหันมีระบบกลไกในการควบคุมการปรับมมุมพิทชของใบจะทําใหใบกังหันแตละใบสามารถสรางแรงบิด
ทางบวกแกโรเตอรได และรูปกลไกในการควบคุมการหมุนของใบกังหันเพื่อปรับมุมพิทชแสดงใวในรูปที่ 1 กลไกแบบ4ชิ้นสวนของกังหันจะทําหนาที่ใน
การควบคุมการปรับมุมพิทชของใบกังหันเมื่อโรเตอรหมุนไปที่ตําแหนงมุมตางๆ การปรับมุมพิทชไดของใบกังหันจะทําใหไมเกิดแรงบิดตานเมื่อใบกังหัน
เคลื่อนที่สวนทิศทางกระแสลม และใบกังหันจะหันหนารับกระแสลมเมื่อใบกังหันเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกับกระแสลม การที่ใบกังหันหันหนารับ
กระแสลมจึงทําใหเกิดแรงฉุดกระทําใบกังหันมากที่สุดสวนใบกังหันที่เคลื่อนที่ในทิศทางขวางกระแสลม(90องศา)หนาใบกังหันจะทํามุมกับกับกระแส
ลม45องศา ดังนั้นจึงเกิดแรงยกและแรงฉุดที่ใบกังหันและแรงทั้งสองนี้สามารถเพิ่ มแรงบิดใหแกโรเตอรได อยางไรก็ตามกังหันลมที่ออกแบบใหมนี้
จําเปนตองมีหางเสือเพื่อเปนตัวบังคับใหกังหันลมหันหนาเขาหาทิศทางลมตลอดเวลาเมื่อลมมีการเปลี่ยนทิศทาง

(a)
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การเกษตรได ในการศึกษานี้ผลกระทบคาความทึบของใบกังหันและสภาวะในการทํางานของกังหันลมชนิดใหมไดถูกทําการทดสอบเพื่อหาสัมประสิทธิ์
กําลัของกังหัน

(b)

รูปที่1แสดงแนวคิดในการออกแบบกังหันลมแกนตั้งแบบใบปรับมุมพิทชได
(a) แสดงสวนประกอบชุดโรเตอรกังหันลม (b) ชุดโรเตอรกังหันประกอบเขากับเสากังหัน
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รูปที่ 2 ภาพ top view แสดงการปรับมุมพิทชของใบกังหันเมื่อโรเตอรหมุนไปที่มุมตางๆ
(a) โรเตอรหมุนทํามุม 0 องศา (b) โรเตอรหมุนทํามุม 30 องศา
(c) โรเตอรหมุนทํามุม 45 องศา (d) โรเตอรหมุนทํามุม 60 องศา
3. การคํานวณพลังงานที่สกัดไดจากกระแสลม
กระแสลมและกระแสน้ําในแมน้ําจัดไดวาเปนแหลงพลังงานสะอาดเชนกัน โดยพลังงานจลนจากการเคลื่อนที่ของของไหลสามารถเก็บเกี่ยวมา
ใชใหเกิดประโยชนไดโดยใชชนิดของเครื่องมือที่เหมาะสมกับสภาพความเร็วในการไหลของของไหล เครื่องมือที่ใชในการเก็บเกี่ยวหรือสกัดพลังงานจาก
การเคลื่อนของของไหลเรียกวากังหัน กังหันลมเปนเครื่องมือที่ผลิตพลังงานกลไดโดยตรงจากกระแสลม ซึ่งพลังงานกลที่ผลิตไดโดยกังหันลมอาจจะมี
วัตถุประสงคเพื่อนําไปขับเครื่องกําเนิดกระแสไฟฟาหรือเพื่อขับปมน้ํา พลังงานจลนจากการไหลของของไหลขึ้นอยูกับความหนาแนน, พื้นที่ภาพฉาย
ที่ตั้งฉากและถูกพิจารณาวากระแสของไหลไหลผาน, ความเร็วของกระแสของไหลยกกําลังสาม โดยมีสมการควบคุมในการแปลงพลังงานดังสมการที่ 1
(1)
∞ = 0.5
∞
เมื่อ P∞คือพลังงานจากการไหลของลม(วัตต), ρ คือ ความหนาแนของลม(1.29กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร), Aคือพื้นที่ภาพฉายที่ตั้งฉากซึ่งของ
ไหลไหลผาน(ตารางเมตร), V∞คือความเร็วของกระแสลม(เมตรตอวินาที)อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติแลวไมมีกังหันชนิดใดที่สามารถสกัดพลังงานจาก
การไหลของไหลไดทั้งหมด 100 เปอรเซ็นต เพราะวิธีการสกัดพลังงานคือตองใชใบกังหันไปขวางการเคลื่อนที่ของของไหลโดยเพียงทําใหความเร็วของ
กระแสของไหลลงเทานั้น แตถาใบกังหันหยุดการเคลื่อนที่กระแสของของไหลได 100 เปอรเซ็นตพื้นที่หนาตัดของโรเตอรที่ถูกพิจารณาวามีกระแสของ
ไหลไหลผานนั้นจะตองเปนแผนทึบไมมีชองใหของไหลเคลื่อนผานไปได เมื่อเปนเชนนี้โรเตอรก็จะไมมีการหมุนและพลังงานจลนก็จะไมถูกเปลี่ยนดังนั้น
เมื่อของไหลไหลผานอุปกรณแลวมันตองยังมีความเร็วในการเคลื่อนที่หลงเหลืออยูเพื่อเคลื่อนยายตัวมันเองออกจากอุ ปกรณ ดวยเหตุนี้พลังงานจลน
จากการเคลื่อนที่ของของไหลจึงไมถูกเปลี่ยนไดถึง 100 เปอรเซ็นตที่ในทางทฤษฎีสัมประสิทธิ์กําลังของกังหันสําหรับการไหลแบบอิสระสูงสุดไดไมเกิน
Betz limit 59.3เปอรเซ็นตเทานั้น และในทางปฏิบัติสัมประสิทธิ์กําลังของกังหันจะต่ํากวานี้อีก ดังนั้นพลังงานที่กังหันลมจะสามารถสกัดออกมาไดจึง
ตองมีแฟกเตอรอีกตัวหนึ่งคูณเขาไปดวย ดังแสดงในสมการที่ 2
(2)
= 0.5
∞
เมื่อ
คือสัมประสิทธิ์กําลังของกังหันลมซึ่งแสดงถึงประสิ ทธิผลของกังหันลมนั้นๆที่สามารถสกัดพลังงานออกมาได โดยมากแลวในทาง
ปฏิบัติพลังงานที่กังหันลมสามารถสกัดออกมาไดจากกระแสน้ําไหล, คือ พลังงานที่วัดไดจากกังหัน(วัตต)ซึ่งสามารถทราบไดจากการวัดดวยเครื่องมือ
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หมายถึงสัดสวนของพลังงานที่กังหันลมผลิตไดตอพลังงานจลนจากการไหล

=

=

.

∞

∞

(3)
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วัดโดยตรงที่แกนของโรเตอรกังหันลม ดังนั้นจึงเปนที่ทราบโดยทั่วไปวา
ของลม โดยแสดงในสมการที่ 3

ความเร็วในการหมุนของโรเตอรเปนอีกพารามิเตอรหนึ่งที่สําคัญและมีความสัมพันธกับสัมประสิทธิ์กําลัง สําหรับกังหันลมแบบนี้ไดนิยามไว
วาอัตราสวนความเร็วที่ปลายโรเตอร(RTSR)คือ อัตราสวนความเร็วที่ปลายของโรเตอรอารมณ จุดศูนยกลางของแกนกังหันตอความเร็วของกระแสลม
อิสระ และไดนิยามไวดังสมการที่ 4
RTSR =
∞

(4)

เมื่อ RTSR คือ อัตราสวนความเร็วที่ปลายโรเตอร, คือ รัศมีโรเตอรอารม(เมตร)โดยวัดจากจุดศูนยกลางแกนโรเตอรถึงจุดศูนยกลางแกนใบ
กังหัน, ωความเร็วเชิงมุมของโรเตอร(เรเดียสตอวินาที)และ, ∞ คือความเร็วของกระแสน้ํา(เมตรตอวินาที) ซึ่งพารามิเตอรตัวนี้เปนตัวชี้วัดความเร็ว
รอบของโรเตอร ถาRTSRมีคาสูงจะสงผลตอการสั่นสะเทือนและระดับเสียงรบกวนที่ดังมากขึ้นคาความทึบของใบกังหัน (Solidity,σ) ไดนิยามไวดัง
สมการที่ 5 เปนความสัมพันธระวางจํานวนและขนาดของใบกังหันกับขนาดพื้นที่ทรงกระบอกของโรเตอรที่ใบกังหันกวาดผานซึ่งคาความทึบของใบ
กังหันนี้มีอิทธิพลอยางมากตอสมรรถนะของกังหัน[13]
σ=
เมื่อ σ คือคาความทึบของใบกังหัน,Nคือ จํานวนใบกังหัน, b คือ ความกวางของใบกังหัน (เมตร)และ
จากจุดศูนยกลางแกนโรเตอรถึงจุดศูนยกลางแกนใบกังหัน

(5)
คือ รัศมีโรเตอรอารม(เมตร)โดยวัด

4. การทดสอบกังหันลมตนแบบ
ในการทดสอบสมรรถนะกังหันลมแกนตั้งแบบใบปรับมุมได โดยใชอุโมงคลมที่ซึ่งมีพัดลมระบายความรอนทางอุตสาหกรรมขนาดเสนผาน
ศูนยกลางใบพัด 1 ม.มาเปนเครื่องขับใหลมเกิดการเคลื่อนที่ดังแสดงในรูปที่.4.ทางออกของอุโมงคลมมีขนาด 1.2ม.X 1.2 ม.ภายในอุโมงคลมไดมีการ
ติดตั้งแดมเปอรเอาไว 2 ชั้น เพื่อใหเกิดความสม่ําเสมอของกระแสลมที่ผานใบพัดลมออกมา และมีการติดตั้งรังผึ้งที่มีขนาดเซลลเทากับ 10 ซม. X 6
ซม.เอาไว ความยาวของอุโมงคลม 2.5 ม. มอเตอรที่ซึ่งเปนตนกําลังขับพัดลมมีชุดควบคุมความเร็วรอบ เพื่อใหสามารถปรับความเร็วของลมได ชุด
อุโมงคลมสามารถสรางกระแสลมที่มีความเร็วไดตั้งแต 0 – 5.5 เมตรตอวินาทีเพื่อใหการกระจายของกระแสลมสม่ําเสมอและครอบคลุมโรเตอร กังหัน
ลมที่ใชในการทดสอบถูกติดตั้งใหหางจากปากทางออกของอุโมงคลมเปนระยะทาง 2 เมตรเพื่อตรวจสอบความสม่ําเสมอของกระแสลมที่ออกจาก
อุโมงคลม ที่หนากังหันลมระยะหาง 50 ซม. (ระหวางกังหันลมและอุโมงคลม)ไดมีการวัดความเร็วลม 5 จุด ครอบคลุมพื้นที่หนาตัดสี่เหลี่ยมกอนถึงใบ
กังหันลม เครื่องวัดความเร็วลมเปนแบบ Smart sensor electronic anemometer AR816 ที่มียานการวัดตั้งแต 0.3-45 เมตรตอวินาทีและใหคา
ความเที่ยงตรง ±3 % ของคาที่อานได ใชเครื่องวัดความเร็วรอบแบบDigital Photo/Contact tachometer รุน DT-250TP สามารถวัดความเร็วรอบ
โดยใชแสงและวัดความเร็วรอบแบบสัมผัส มียานการวัดตั้งแต 10 – 99,999 รอบตอนาทีความเที่ยงตรง ±0.05%กังหันลมแกนตั้งแบบใบปรับมุมได
ตนแบบที่ใชในการทดสอบ มีใบกังหันจํานวน 4 ใบเปนวัตถุแผนเรียบทําจากอะลูมิเนียมหนา 1 มม.แกนโรเตอร, แขนของโรเตอรทําและชิ้นสวน
ควบคุมการปรับมุมของใบกังหันทําจากแผนอลูมิเนียม ขนาดความยาวของแขนโรเตอร 40 ซม.และความสูงของโรเตอร 60 ซม.ทดสอบที่คาความเร็ว
ลมตางๆกันคือ 2,3,4 และ 5 เมตรตอวินาทีและที่คาความทึบของใบกังหัน (Solidity, )ที่ตางกัน 2 คาคือ 0.64 และ 0.8 วิธีการทดสอบสมรรถนะ
กังหันโดยทําการวัดความเร็วรอบของแกนโรเตอรขณะมีโหลด พลังงานกลที่ผลิตไดจากกังหันลมใชวิธีการวัดโดยการกวานลวดสลิงเพื่อยกตุมน้ําหนักใน
สูงขึ้นในแนวดิ่งที่ระยะทางแนนอนคาหนึ่งแลวทําการจับเวลา (ในระหวางการกวานเชือกเพื่อยกน้ําหนักความเร็วรอบของโรเตอรตองคงที่)ซึ่งสามารถ
คํานวณไดจากสมการที่ 6 การวัดพลังงานกลที่ผลิตออกมาไดถือวาการสูญเสียพลังงานเนื่องจากความฝดของระบบรอกมีนอยมาก
(6)
=
เมื่อ P คือ พลังงานกลที่วัดไดจากแกนโรเตอรกังหัน(วัตต), mคือ มวลของภาระ (กิโลกรัม), gคือคาความเรงแรงโนมถวงของโลก(9.81 เมตร
ตอวินาทียกกําลังสอง), lคือ ระยะทางในแนวดิ่ง(เมตร) และ tคือ เวลา(วินาที)
ซึ่งผลการคํานวณเทียบเทาไดกับสมการที่ 2 ในที่นี้การคํานวณกําลังที่ผลิตไดโดยกังหันจะไมคิดการสูญเสียเนื่องจากความฝนของระบบรอก
การบันทึกผลการทดลองจะทําการทดลองซ้ําที่เงื่อนไขเดิมเปนจํานวน 5 ครั้งแลวทําการหาคาเฉลี่ยผลการทดลอง
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ไฟฟ้าชุมชน
รูปที่ 3 กังหันลมแกนตั้งใบปรับมุมพิทชไดตนแบบ

รูปที่ 4 ไดอะแกรมชุดทดสอบกังหันลม
5. ผลการทดลองและการวิจารณผล
จากรูปที่ 5a ถึงรูปที่ 5d แสดงความสัมพันธระหวาง สัมประสิทธิ์กําลังของกังหันลม,CP กับ อัตราสวนความเร็วปลายโรเตอร ที่คาความทึบ
ของใบกังหัน (Solidity,  )ตางกัน 2 คาคือ0.64, 0.8 และ ที่ความเร็วลมเปลี่ยนแปลงตั้งแต 2 ถึง 5m/s จากผลการทดลองพบวา กังหันลมจะให
สัมประสิทธิ์กําลังสูงสุดคือ 27เปอรเซ็นที่คาความทึบของใบกังหันเทากับ 0.8 ที่ความเร็วลม 2 เมตรตอวินาทีโดยมีคาอัตราสวนความเร็วปลายโรเตอร
เทากับ0.38ทั้งนี้เนื่องจากที่คาความทึบของใบกังหันสูงหมายถึงกังหันลมจะมีพื้นที่รับลมมากที่สุด และเปนที่นาสังเกตวาเมื่อพิจารณาที่คาอัตราสวน
ความเร็วปลายโรเตอรที่มากกวา 0.5 คาสัมประสิทธิ์กําลังของกังหันจะลดลงอยางรวดเร็ว นั้นหมายความวาเมื่อความเร็วรอบของกังหันสูงขึ้นจะทําให
ความสามารถในการผลิตกําลังลดลง ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะวามุมปะทะของใบกังหันกับทิศทางของกระแสลมอยูในตําแหนงที่ไมเหมาะสมเมื่อความเร็ว
ในการหมุนของโรเตอรสูงขึ้น ดังนั้นการนํากังหันลมนี้ไปใชงานจริงจึงจําเปนตองมีการควบคุมความเร็วรอบของโรเตอรใหอยูในเกณฑที่เหมาะสมคือคา
อัตราสวนความเร็วปลายโรเตอรควรอยูในชวง 0.38 - 0.5 และเมื่อทดสอบที่ความเร็วลมเพิ่มขึ้นจะเห็นวา แมที่สภาพคาความทึบของใบกังหันตางกัน
(0.64 - 0.8) กังหันจะใหสัมประสิทธิ์กําลังที่ไมตางกันมากนัก(ดูไดจากรูปที่5d) ความเร็วลมที่เพิ่มขึ้นทําใหสัมประสิทธิ์กําลังของกังหันลดลง แตในทาง
กลับกันความเร็วลมที่ เพิ่มขึ้นทําใหสามารถผลิตกําลัง ไดมากขึ้น (ดูไดจ ากรูปที่ 6b)นั่นคือกัง หันลมจะใหแ รงบิด ที่สูง ขึ้น รูปที่ 6 แสดงอิทธิพลของ
ความเร็วลมที่มีตอแรงบิดสถิตยของกังหันลม ซึ่งจากผลการทดลองพบวา ที่มุมตําแหนงองศาของโรเตอรที่เปลี่ยนไป(ดูรูปที่2ประกอบ)แรงบิดสถิตยก็
จะแปรเปลี่ ยนไปดวยนั่นคือ กัง หันลมจะใหแรงบิดสถิตต่ําสุดเมื่อโรเตอรอยูที่ตําแหนง 45องศาและจะใหแรงบิดสถิตยสูงสุดเมื่อโรเตอรหมุนไปที่
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6. สรุป
บทความนี้เปนการนําเสนอผลการทดสอบสมรรถนะกังหันลมแกนตั้งแบบใบปรับมุมพิทชดวยกลไก 4 ชิ้นตนแบบ โดยใบกังหันมีลักษณะเปน
วัตถุแผเรียบกังหันมีกลไกลอยางงายในการควบคุมการปรับมุมพิชท เพื่อใหใบกังหัน หันหนาใบรับแรงฉุดจากกระแสลมใหไดมากที่สุด จากการศึกษา
อิทธิพลของพารามิเตอรตางๆทําใหทราบวากังหันสามารถใหสัมประสิทธิ์กําลังสูงสุดที่คาอัตราสวนความเร็วปลายโรเตอรคอนขางต่ํา นั้นหมายความวา
กังหันชนิดนี้มีความเร็วรอบในการหมุนต่ําซึ่งสงผลใหระดับเสียงดังรบกวน การสั่นสะเทือนและการสึกหรอที่ต่ําลงดวย เนืองจากกังหันลมที่ออกแบบ
ใหมนี้อาศัยแรงฉุดในการหมุนโรเตอรเปนหลักดังนั้นใบกังหันที่มีคาความทึบสูงจึงใหสัมประสิทธิ์กําลังที่มากกวาและกังหันจะใหคาสัมประสิทธิ์กําลัง27
เปอรเซ็นต ที่ความเร็วกระแสลมเพียงแค2เมตรตอวินาทีเทานั้น
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ตําแหนง 60 องศา โดยดูผลการทดสอบไดจากรูปที่ 6a และ 6bคาความแตกตางระหวางคาแรงบิดสูงสุดและต่ําสุดจะนอยลงเมื่อความเร็วลมสูงขึ้น
และคาความทึบของใบกังหันที่สูงจะใหคาแรงบิดสถิตยที่สูงกวา
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รูปที่ 5 แสดงความสัมพันธCpกับ RTSRของกังหันลม ที่ความเร็วลมแตกตางกัน
(a) ที่ความเร็วลม 2 เมตร/วินาที (b) ที่ความเร็วลม 3 เมตร/วินาที(c) ที่ความเร็วลม4เมตร/วินาที (d) ที่ความเร็วลม 5 เมตร/วินาที
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(b)
รูปที่ 6แสดงความสัมพันธระหวาง แรงบิดสถิตยที่มุมตางๆของโรเตอร
(a) ที่ความเร็วลม 2 เมตร/วินาที (b) ที่ความเร็วลม 5 เมตร/วินาที

ซึ่งแสดงใหเห็นวากังหันลมที่ออกแบบใหมนี้สามารถเริ่มหมุนไดดวยตัวเองที่ความเร็วลมต่ําและใหสัมประสิทธิ์กําลังสูง จากผลการทดสอบ
สมรรถนะกังหันลมที่ออกแบบใหมนี้ทําใหสรุปไดวาเปนกังหันลมที่เหมาะสมกับสภาพลมความเร็วต่ําอยางในประเทศไทยและความสําเร็จในการพัฒนา
ตนแบบครั้งแรกนี้จะเปนขอมูลขั้นพื้นฐานเพื่อในไปใชในการพัฒนาในขั้นตอไปเพื่อใหกังหันมีความเหมาะสมกับการนําไปทดสอบในแหลงที่มีกระแสลม
ตอเนื่องคอนขางตลอดปซึ่งมีความใกลเคียงกับสภาพใชงานจริงเพื่อการผลิตพลังงาน
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้นําเสนอสมรรถนะการทํางานของกังหันลมลูปวิง กลาวคือ ความเร็วรอบ กําลังงานไฟฟา สัมประสิทธิ์กําลัง ระยะเวลาในการอัด
ประจุแบตเตอรี่ และระยะเวลาการคืนทุนของกังหันลมลูปวิงที่ความเร็วลมและมุมใบกังหันแตกตางกันความเร็วลมที่ใชในการทดสอบ อยูในชวง 1-7
m/s วัสดุที่ใชทําใบกังหันคือ อลูมิเนียม รัศมีของใบกังหัน 750 mm หนา 1 mm มุมใบกังหันลมเทากับ 30o, 45o และ 60o แบตเตอรี่ที่ใชอัดประจุ
ไฟฟา มีขนาด 12 V และ 70 A ผลการทดลองพบวา ความเร็วรอบของกังหั น และกําลั งงานไฟฟ าที่ผลิ ตไดมี คาสูง ขึ้นเมื่อความเร็ วลมเพิ่มขึ้ น
สัมประสิทธิ์กําลังสูงสุดเทากับ 0.24 ที่ความเร็วลม 4.2 m/s และมุมบิดใบกังหัน 30o ระยะเวลาในการอัดประจุแบตเตอรี่และระยะเวลาคืนทุนที่นอย
ที่สุด เทากับ 15.13 ชั่วโมง และ 6.65 ป ตามลําดับ
คําสําคัญ: พลังงานทดแทน, สัมประสิทธิ์กําลัง, การอัดประจุแบตเตอรี่, ระยะเวลาคืนทุน
1. บทนํา
ประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอยางรวดเร็ว สงผลใหความตองการการใชพลังงานไฟฟาเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง โดยแหลงพลังงานหลักที่ใชในการผลิตกระแสไฟฟา คือ ถานหิน น้ํามัน และกาซธรรมชาติ ซึ่งเปนแหลงพลังงานที่ใชแลวหมดไป จึงทําให
แหลงพลังงานที่เหลืออยูในปจจุบัน มีปริมาณที่ลดลงและมีตนทุนทางดานพลังงานเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งพบวา กระบวนการผลิตไฟฟาดวยเชื้อเพลิงฟอสซิล
ยังกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของจึงไดศึกษาและพัฒนาหาแหลงพลังงานงานทางเลือกอื่นๆ ที่เปนพลังงานสะอาดมาใช
ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล ยกตัวอยางเชน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานน้ํา และพลังงานลม เปนตน
พลังงานลม เปนพลังงานทางเลือกหนึ่งที่ไดรับความสนใจและไดมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกังหันลมอยางจริงจัง จากนานาประเทศ โดยพบวา
ในป 2013 ประเทศจีนและสหรัฐอเมริกา สามารถผลิตไฟฟาจากกังหันลมไดถึง 91,412 และ 61,091 MW [1] ที่ผานมาประเทศไทยมีการนําพลังงาน
ลมมาใชในการผลิตไฟฟาไมมากนัก จึงไดมีการสงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับสมรรถนะการทํางานของกังหันลมใหสามารถใชงานไดอยาง
เหมาะสมกับภูมิประเทศ เนื่องจากความเร็วลมจะขึ้นอยูกับความแตกตางของภูมิประเทศและตําแหนงที่ตั้ง นอกจากนั้นยังพบวา ขนาดและรูปรางของ
ใบกังหันมีผลอยางมากตอสมรรถนะของกังหันลม ดังนั้นในอดีตจึงมีงานวิจัยเกี่ยวกับสมรรถนะของกังหันลมตางๆ สําหรับการใชงานในประเทศไทยอยู
พอสมควร สมศักดิ์ ไชยภินันท [2] ไดพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อทํานายสมรรถนะการทํางานของกังหันลมแนวนอนชนิด 3 ใบ และเปรียบเทียบ
กับผลการทดลอง ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพทางอากาศพลศาสตรจะมีคาสูงเมื่อขนาดกังหันเพิ่มขึ้นและ ทํางานภายใตความเร็วลมที่สูงพอ
เกียรติขจร สุเวทเวทิน [3] ไดประยุกตใชทฤษฎีสวนของใบกังหันและทฤษฎีโมเมนตัมวิเคราะหการทํางานกังหันลมแกนตั้งชนิด 3 ใบ โดยใชแพน
อากาศรูปรางตางกัน 3 แบบ คือ NACA0012, NACA0015 และ NACA0018 ผลการวิเคราะหพบวา แพนอากาศ NACA0012 เหมาะสมในการนําไป
สรางกังหันลม วิรชัย โรยนรินทร และคณะ [4] ไดศึกษาความเปนไปไดในการใชพลังงานลมที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของรถบนทองถนน เปนตนกําลัง ใน
การผลิตกระแสไฟฟาและหาความเร็วทํางานที่เหมาะสม ซึ่งพบวา กังหันลมสามารถผลิตกระแสไฟฟาไดจริงและมีประสิทธิภาพสูงสุด 20.4% ที่
ความเร็วลมประมาณ 10m/s นนทวุฒิ ปรีชาวุฒิ [5] ไดศึกษาและออกแบบกังหันลมแกนนอนดวยทฤษฎีเบลตอิลิเมนต ทฤษฎีโมเมนตัมและได
จําลองการไหลของอากาศผานกังหันลม สําหรับความเร็วลมต่ําดวยระเบียบวิธีไฟไนตวอลลูม ผลการศึกษาพบวา การปรับมุมใบและความเร็วรอบของ
กังหันสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของกังหันลมได ธเนศ ไชยชนะ [6] ไดศึกษาศักยภาพพลังงานลมในจังหวัดเชียงใหม และออกแบบสรางกังหันลมแกน
ตั้งแบบเพลาคูรวมแกน ผลการทดลองพบวา ความเร็วลมเฉลี่ยที่ระดับความสูง 20-40 m เทากับ 4.63 m/s การใชกังหันลมแกนตั้งแบบเพลาคูรวม
แกนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพจาก 14.89 % เปน 30.80% เมืองมนต เนตรหาญและอําไพศักดิ์ ทีบุญมา [7] ศึกษาประสิทธิภาพของกังหันลมชนิด
แกนนอน พิ กัดการผลิ ตไฟฟ า 800 W ทําการทดสอบที่ พื้นที่ จังหวั ดนครพนมผลการทดลองพบวากั งหันลมเริ่ม ทํางานที่ค วามเร็วลม 2 m/s
สัมประสิทธิ์กําลังสูงสุดเทากับ 0.34 ที่ความเร็วลม 3.5 m/sระยะเวลาการคืนทุนเทากับ 26.6 ป
จากขอมูลการศึกษาในอดีตพบวานักวิจัยที่เกี่ยวกับกังหันลมจะมุงเนนไปที่กังหันลมพรอเพลเลอร (Propeller Turbine) อยางไรก็ตามพบวา
แนวทางของงานวิจัยที่กําลังไดรับความสนใจคือ การศึกษาและพัฒนากังหันลมที่มีชวงความเร็วใชงานต่ําเนื่องจากประเทศไทยมีคาความเร็วลมเฉลี่ย
คอนขางต่ําเมื่อไมนานมานี้ไดมีการพัฒนาออกแบบกังหันลมลูปวิงเพื่อใชงานในการผลิตไฟฟาที่ความเร็วต่ําถึงปานกลางและประยุกตใชในการผลิต
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ไฟฟาจายใหกับหลอดไฟสองสวางทางเดินในเขตเมือง ของประเทศญี่ปุน กังหันลมลูปวิงมีขอดีคือ มีประสิทธิภาพสูง ใบพัดมีขนาดเล็กและน้ําหนักเบา
เริ่มทํางานไดดวยตัวเอง ไมเกิดเสียงดัง ไมเกิดการหมุนวนของอากาศที่ปลายใบ[8]อยางไรก็ตามการศึกษาความเปนไปไดและความเหมาะสมในการ
ประยุกตใชกังหันลมลูปวิงในประเทศไทยยังไมมีการศึกษามากอนในงานวิจัยนี้จึงไดศึกษาถึงผลกระทบของมุมบิดของใบกังหัน และความเร็วของลมที่มี
ตอความเร็วรอบของกังหัน กําลังไฟฟา สัมประสิทธิ์กําลังระยะเวลาในการอัดประจุแบตเตอรี่และระยะเวลาคืนทุน เพื่อใชเปนขอมูลในการออกแบบ
กังหันลมลูปวิงไดอยางเหมาะสม
2. อุปกรณการทดลอง
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมีชุดอุปกรณทดลอง แสดงตามแผนภาพในรูปที่ 1 ประกอบดวยอุปกรณ
หลักคือ กังหันลม เครื่องกําเนิดไฟฟา แบตเตอรี่ อินเวอรเตอร และหลอดไฟ
กังหันลมที่ใชในการทดลอง (รูปที่ 2) ทําจากวัสดุอลูมิเนียมหนา 1 mm. ความกวางของใบเฉลี่ย 15 cm ขนาดเสนผานศูนยกลางของใบกังหัน
เทากับ1.5 m ใบกังหันเอียงทํามุม 60o กับแนวระนาบ ใบกังหันที่ใชทดสอบมี 3 ชุดซึ่งมีมุมบิดของใบที่แตกตางกันคือ 30 o,45o และ 60 o ชุดกําเนิด
ไฟฟาที่ใชเปนแบบจานหมุนขนาดเสนผานศูนยกลาง 30 cm หนา 20 mm โดยมีแมเหล็กไฟฟาติดกับจานหมุนจํานวน 10 ชุด ซึ่งถูกยึดติดกันโดยการ
หลอเรซิ่นแมเหล็กไฟฟามีขนาด 20 x 65 mm หนา10 mm ขดลวดที่ใชเบอร 18 พันจํานวน 90 รอบ แบตเตอรี่ที่ใชในการอัดประจุไฟฟามีขนาด
แรงดันไฟฟา 12V 70Ah
การทดสอบสมรรถนะการทํางานของกังหันไดทําการทดสอบที่บริเวณสันเขื่อนศรีนครินทร จังหวัดกาญจนบุรี โดยทําการทดสอบที่ความเร็ว
ลมระหวา ง 3 - 7 m/s สําหรับ ในการทดสอบเพื่ อหาความเร็วที่กั งหันลมเริ่มตนทํา งานทําไดโดยพัด ลมขนาดเสนผานศูนยกลาง 20 นิ้ ว เปนตั ว
ขับเคลื่อนใหอากาศไหลปะทะกังหันลม การปรับความเร็วลมทําไดโดยการปรับระยะหางระหวางพัดลมและกังหันลม และการวัดความเร็วลมเฉลี่ยทํา
ไดโดยใชแอนิโมมิเตอร (Anemometer) แรงดันและกระแสไฟฟาอานคาไดจาก มัลติมิเตอร (Digital Multimeter) ความเร็วรอบของกังหันลมวัดคา
โดยใชเครื่องวัดความเร็วรอบ (Tachometer) คาเฉลี่ยของการเก็บบันทึกผลการทดลองไดถูกนํามาใชในการคํานวณวิเคราะหผล
กังหันลม

แบตเตอรี�

เครื� องกําเนิดไฟฟ้า

อินเวอร์ เตอร์

หลอดไฟ

รูปที่ 1 แผนภาพชุดทดสอบสมรรถนะของกังหันลม

รูปที่ 2 กังหันลมลูปวิงและชุดกําเนิดไฟฟา
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P
W

(1)

เมื่อกําลังงานที่กังหันลมผลิตได (P) และกําลังงานที่ไดจากการเคลื่อนที่ของลม (W) สามารถคํานวณไดจากสมการ
P  VI

W

โดยที่

V = แรงดันไฟฟาที่ผลิตได (V)
I = กระแสไฟฟาที่ผลิตได (A)
 = ความหนาแนนของอากาศ (kg/m3)
A =พื้นที่กวาดของใบพัด (m2)
u =ความเร็วลม (m/s)

(2)
1
Au 3
2

(3)

4. ผลการทดลอง
ในหัวขอนี้ไดนําเสนอความสัมพันธระหวางความเร็วลมและมุมบิดของใบกังหันที่มีตอความเร็วรอบของกังหัน กําลังไฟฟา สัมประสิทธิ์กําลัง
เวลาในการอัดประจุแบตเตอรี่ และระยะเวลาคืนทุน ดังอธิบายตอไปนี้
ความสัมพัน ธระหวางความเร็วลมและความเร็ว รอบของกัง หันที่มี มุมบิ ดของใบกัง หันแตกตา งกันแสดงในรูปที่ 3 จากรู ปแสดงใหเ ห็นว า
ความเร็วที่ทําใหกังหันลมเริ่มตนทํางานมีคาแตกตางกันเมื่อมุมบิดใบเปลี่ยนแปลงไป โดยพบวากังหันเริ่มตนหมุนที่ความเร็ว 1.25m/s, 2.50 m/s และ
2.80m/sสําหรับมุมบิดของกังหัน 30o, 45 o และ 60 oตามลําดับ ความเร็วรอบของกังหันมีคาเพิ่มขึ้นเปนสัดสวนโดยตรงกับความเร็วลม โดยพบวา
ความเร็วรอบของกังหันเปลี่ยนแปลงคอนขางมากที่ชวงความเร็วลมต่ํากวาประมาณ 5m/s อยางไรก็ตามความเร็วรอบของกังหันเปลี่ยนแปลงไมมาก
นักเมื่อความเร็วลมสูงกวาประมาณ 5m/s จากการสังเกตพบวาพฤติกรรมดังกลาวเปนไปในลักษณะเดียวกันเมื่อมุมบิดของใบกังหันลมเปลี่ยนแปลงไป
โดยพบวาความเร็วรอบของกังหันลมที่มีมุมบิดของใบกังหัน 30o และ 45 o มีคาสูงกวาเฉลี่ยประมาณ 1 เทาและ 0.5 เทาเมื่อเปรียบเทียบกับมุมบิด
ของใบกังหัน 60o
200
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รูปที่ 3ความสัมพันธระหวางความเร็วรอบของกังหันและความเร็วลม
ความสัมพันธระหวางความเร็วลมและกําลังไฟฟาที่ผลิตไดในรูปที่ 4พบวากําลังไฟฟาที่ไดมีคาแปรผันตามความเร็วของลม โดยพบวาในชวง
ความเร็ว 3– 7 m/s กําลังงานมีคาเพิ่มขึ้น11.8W/m/s4.1W/m/s และ 1.3W/m/s สําหรับมุมบิดของใบกังหัน 30o, 45o และ 60 oซึ่งอธิบายไดวา
การเพิ่มความเร็วลมสงผลใหความเร็วรอบของกังหันเพิ่มสูงขึ้น และความเร็วรอบของที่สูงขึ้นจะทําใหแรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟาที่ผลิตไดมีคา
เพิ่มขึ้นนอกจากนั้นยังพบวาเมื่อมุมบิดของใบกังหันมีคาลดลงมีผลใหกําลังไฟฟาเพิ่มขึ้นโดยพบวากําลังไฟฟามีคาเฉลี่ยเทากับ 3.1W, 12.4 W และ
34.4Wสําหรับมุมบิดของใบกังหัน 60o, 45o และ 30 o ตามลําดับ ซึ่งอธิบายไดวามุมบิดของใบกังหันที่ลดลงมีผลใหความเร็วรอบของกังหันเพิ่มขึ้น(รูป
ที่ 3)ดังนั้นกําลังไฟฟาจึงสูงขึ้นเมื่อมุมบิดของใบกังหันลดลง

652

ไฟฟ้าชุมชน

3. การวิเคราะหขอมูล
ในงานวิจัยนี้ไดพิจารณาสมรรถนะการทํางานของกังหันลมจากคาสัมประสิทธิ์กําลังของกังหันลม (Cp) ซึ่งสามารถคํานวณไดจากสมการ
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รูปที่ 4ความสัมพันธระหวางกําลังไฟฟาที่กังหันผลิตไดและความเร็วลม
ผลกระทบของความเร็วลมที่มีตอสัมประสิทธิ์กําลังของกังหันลมที่มีมุมบิดของใบกังหันแตกตางกันแสดงในรูปที่ 5 จากกราฟสังเกตวาการเพิ่ม
ความเร็วลมระหวาง 3– 5 m/s มีผลใหสัมประสิทธิ์กําลังมีคาลดลงเล็กนอย อยางไรก็ตามสัมประสิทธิ์กําลังลดลงมากเมื่อความเร็วลมมากกวา 5m/s
ผลจากการทดลองสังเกตวากังหันลมลูปวิงสมรรถนะการทํางานของกังหันลมลูปวิงมีคาสูงที่ชวงความเร็วลมต่ําถึงปานกลาง ซึ่งพฤติกรรมดังกลาว
เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันเมื่อมุมบิดของใบกังหันแตกตางกัน โดยพบวาสัมประสิทธิ์กําลังสูงสุดมีคาเทากับ 0.24,0.1 และ 0.02 สําหรับมุมบิดของใบ
กังหัน 30o, 45o และ 60 o ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาผลกระทบของความเร็วลมที่มีตอเวลาในการอัดประจุแบตเตอรี่ในรูปที่ 6 ผลการทดลองพบวากังหันลมที่มีมุมบิดของใบกังหัน 30
o
และ 45oสามารถอัดประจุแบตเตอรี่ได ในทางตรงกันขามพบวากังหันลมที่มีมุมบิดของใบกังหัน 60oไมสามารถอัดประจุแบตเตอรี่ไดเนื่องจาก
แรงดันไฟฟาที่ผลิตไดมีคาต่ํากวาแรงดันของแบตเตอรี่ และพบวาระยะเวลาในการอัดประจุแบตเตอรี่สําหรับมุมบิดของใบกังหัน 30 o และ 45o จะ
ลดลงเมื่อความเร็วลมเพิ่มขึ้นโดยพบวาเวลาในการอัดประจุนอยที่สุดที่มุมบิดของใบกังหันเทากับ 30 o และความเร็วลมเทากับ 7.11 m/s ซึ่งใชเวลา
เทากับ 15.13 ชั่วโมง
.4
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รูปที่ 5 ความสัมพันธระหวางสัมประสิทธิ์กําลังและความเร็วลม
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รูปที่ 6ความสัมพันธระหวางเวลาในการอัดประจุแบตเตอรี่และความเร็วลม
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รูปที่ 6ความสัมพันธระหวางระยะเวลาการคืนทุนและความเร็วลม
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เพื่อศึกษาความคุมคาทางดานเศรษฐศาสตรของกังหันลม ระยะเวลาการคืนทุนไดถูกพิจารณาในบทความนี้โดยสามารถคํานวณไดตามสมการ
ระยะเวลาการคืนทุน = เงินลงทุน / เงินที่ประหยัดได
(4)
เมื่อ
เงินที่ประหยัดได = กําลังงานไฟฟาที่ประหยัดได x ชั่วโมงทํางานตอวัน x คาพลังงาน
ไฟฟาตอหนวย x วันทํางานตอป
โดยที่
เงินลงทุน
กังหันลม เครื่องกําเนิดไฟฟา แบตเตอรี่ อินเวอรเตอร หลอดไฟ โครงสราง คาบํารุงรักษาและอุปกรณอื่นๆ
= 6,800 บาท
เงินที่ประหยัดได
พิจารณาการผลิตลมที่ความเร็ว 4 m/s และมุมบิดใบกังหัน 30 o
กําลังไฟฟาที่ผลิตได
= 18.5 W
สัดสวนชวงลมสงบ
= 0.3 (R.H.B. Exell [9])
กําลังไฟฟาที่ผลิตไดตอป
= 18.5 W x (1-0.3) (24 h) x 365 วัน / ป
= 113.44 kWh/ป
คาพลังงานไฟฟาตอหนวย
= 3 บาท/ kWh
ประหยัดเงินได
= 340.33บาท/ ป
ระยะเวลาการคืนทุน
= 6,800 บาท/ 340.33 บาทตอป
= 19.98ป
ผลการพิจารณาความคุมคาทางดานเศรษฐศาสตรของกังหันลมพบวาระยะเวลาการคืนทุนของกังหันลมลูปวิงสั้นลงเมื่อคาความเร็วลมเฉลี่ยมี
คาเพิ่มสูงขึ้นเมื่อพิจารณาการทํางานที่ความเร็วลมต่ํา (4 m/s) พบวา ระยะเวลาการคืนทุนเทากับ 19.98 ป อยางไรก็ตามพบวา ระยะเวลาคืนทุนจะ
มีคานอยกวา 10 ป (อายุการใชงานของกังหันลมโดยประมาณ) เมื่อความเร็วลมมากกวา 5m/sสําหรับกรณีที่กังหันทํางานที่ความเร็วลมต่ํา(4 m/s)
พบวาระยะเวลาคืนทุนจะลดลงเมื่อราคาไฟฟาตอหนวยสูงขึ้น โดยระยะเวลาคืนทุนมีคานอยกวา 10 ป เมื่อราคาไฟฟาตอหนวยมากกวา 6 บาท/kWh
ดังแสดงในรูปที่ 7
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รูปที่ 7ความสัมพันธระหวางระยะเวลาการคืนทุนและราคาไฟฟาตอหนวย
5. สรุปผลการทดลอง
งานวิจัยนี้ไดศึกษาสมรรถนะการทํางานของกังหันลมลูปวิง โดยไดศึกษาผลกระทบของความเร็วลมและมุมบิดของใบกังหันที่มีตอความเร็วรอบ
ของกังหัน กําลังไฟฟา สัมประสิทธิ์กําลัง ระยะเวลาในการอัดประจุแบตเตอรี่ และระยะเวลาการคืนทุน ผลการทดลองพบวากําลังไฟฟาที่ผลิตไดมีคา
แปรผันตามความเร็วของลมสัมประสิทธิ์กําลังมีคาลดลงเล็กนอยเมื่อเพิ่มความเร็วลมระหวาง 3– 5 m/s แตสัมประสิทธิ์กําลังลดลงมากเมื่อความเร็วลม
มากกวา 5m/s สัมประสิทธิ์กําลังสูงสุดมีคาเทากับ 0.24,0.1 และ 0.02 สําหรับมุมบิดของใบกังหัน 30o, 45o และ 60 o ตามลําดับ โดยมุมบิดใบ
กังหันที่มีผลใหสมรรถนะการทํางานสูงสุดคือ 30Oระยะเวลาในการอัดประจุแบตเตอรี่และระยะเวลาคืนทุนที่นอยที่สุดเทากับ 15.13 ชั่วโมงและ6.65
ป ตามลําดับ ซึ่งผลการทดสอบพบวากังหันลมลูปวิงสามารถประยุกตใชกับการผลิตไฟฟาในเขตชุมชนที่มีชวงความเร็วลมต่ําๆไดยกตัวอยางเชนระบบ
ไฟสองสวางทางเดิน
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บทคัดยอ
บทความนี้ไดศึกษาการทํางานของเซลลเชื้อเพลิงในโปรแกรม MATLAB/Simulink เพื่อศึกษาการทํางานของเซลลเชื้อเพลิงชนิดเมมแบรน
แลกเปลี่ยนโปรตอน (PEMFC) ขนาด 1.2 kW ในสภาวะไรโหลดและศึกษาโครงสรางของเซลลเชื้อเพลิง ซึ่งการปรับเปลี่ยนคาพารามิเตอร เชน ขนาด
เซลลเชื้อเพลิง ความดัน อุณหภูมิ อัตราการไหลของกาซไอโดรเจน ในแบบจําลองมีผลตอประสิทธิภาพการทํางานของเซลลเชื้อเพลิง จากการจําลอง
กราฟคุณลักษณะกาซของเซลลเชื้อเพลิงและกราฟคุณลักษณะการทํางานของเซลลเชื้อเพลิง พบวาคาพารามิเตอรที่ปอนในแบบจําลองของเซลล
เชื้อเพลิงผลของเอาทพุทไดแรงดัน 56 V และกระแส 105 A แรงดันที่บัส 100 Vdc และกระแสที่บัส 60 A แบบจําลองเซลลเชื้อเพลิงนี้เปนประโยชน
ตอการนําไปพัฒนาใชงาน
คําสําคัญ: เซลลเชื้อเพลิง, การศึกษา, แบบจําลอง เมมแบรนแลกเปลี่ยนโปรตรอน
1. บทนํา
ประเทศไทยยังมีความจําเปนตองพัฒนาเพื่อใหเจริญและกาวหนาทันโลก พลังงานโดยเฉพาะ พลังงานไฟฟาเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อน
ดังนั้น จึงมีความพยายามที่จะคิดคนแหลงพลังงานใหม ๆ ที่ไมกระทบตอสิ่งแวดลอม ประหยัดและไมมีวันหมดสิ้น เซลลเชื้อเพลิง (Fuel Cell) จึงเปน
อีกแหลงพลังงานที่นาสนใจ การศึกษาเซลลเชื้อเพลิงชนิด PEMFC ขนาด 1.2 kW โดยใชโปรแกรม MATLAB จําลองแบบในการควบคุมการทํางาน
ของเซลลเชื้อเพลิง เพื่อเขาใจการทํางานของ PEMFC และนําไปประยุกตใชงานตอไป
2. ทฤษฎี
เซลลเชื้อเพลิง คืออุปกรณที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟาและความรอนดวยกระบวนการ “Electrochemical” โดยการรวมตัวกันระหวาง
เชื้อเพลิงที่เปนกาซ (โฮโดรเจน กาซธรรมชาติ โพรเพน) และอากาศ (ออกซิเจน) ผลของกระบวนการดังกลาวยังทําใหไดน้ําซึ่งเปนเสมือนไอเสียของ
ระบบดวย เซลลเชื้อเพลิงสามารถทํางานไดอยางตอเนื่องตราบเทาที่มีเชื้อเพลิงปอนใหระบบ ไมตองการการประจุใหมเหมือนแบตเตอรี่ นอกจากนี้ยังมี
ประสิทธิภาพในการแปลงรูปพลังงานที่สูงกวาเทคโนโลยีการแปลงรูปพลังงานอื่น ๆ ที่ใชกันอยู การทํางานปราศจากการเผาไหมจึงไมมีมลพิษ ไมมีการ
เคลื่อนไหวของอุปกรณ

รูปที่ 1 สวนประกอบที่สําคัญของ PEMFC
หลักการทํางานของ PEM Fuel cell เริ่มตนจากการอัด Hydrogen เขาสูขั้วบวกของ Fuel cell โดยใชความดันเพื่อใหผานตัว Catalyze ไป
ได หลังจาก Hydrogen ผานชั้นของตัวเรงปฏิกิริยาไปแลวจะทําการปลอยอะตอมขั้วบวก (H+) ไปสูขั้วลบของ Fuel cell และปลอยอิเล็กตรอน ( e- )
ผานขั้วออกมาไปสูระบบวงจรภายนอกเพื่อสรางกระแสและยอนกลับสูขั้วลบของ Fuel cell สําหรับ Oxygen จะถูกดันผานตัว Catalyze เชนกันแต
ผานทางทางขั้วลบแทน โดยทําหนาที่ดึงดูดอะตอมของ H+ ผานชั้น membrane เขามา และรับอิเล็กตรอนอิสระ ( e- ) จากวงจรภายนอก แลวทํา
ปฏิกิริยากันไดผลลัพธคือ โมเลกุลของน้ํา (H2O)
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O-IR29
การศึกษาวิเคราะหการทํางานเซลลเชื้อเพลิงชนิดเมมแบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน (PEMFC) ขนาด 1.2 kW โดยโปรแกรม MATLAB
Study and analysis the performance of 1.2 kW Proton Exchange Membrane Fuel Cell (PEMFC) by MATLAB

ปฏิกิริยาเคมีระหวางขั้ว Cathode
การรวมปฏิกิริยาเคมีระหวางขั้ว Anode และขั้ว Cathode
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ปฏิกิริยาเคมีของขั้ว Anode

(1)
(2)
(3)

ความสัมพันธระหวางความรอนกับพลังงานกลของแรงดันเอาทพุตใน 1 เซลล สามารถคํานวณไดจาก Gibb’s free energy change
(237 kJ/mol) และคาสแตนดารดของจุดทํางาน (25oC)

E=-

G
nF

= 1.23 V

G

(4)

เมื่อ F เปนคาคงที่ของ Faraday (96,485 Coulombs) และ n เปนจํานวนของอิเล็กตรอนที่ทําใหเกิดปฏิกิริยาเคมี
(2 electrons)
2.1 ปฏิกิริยาขั้วแมเหล็ก (Polarization Characteristics
เปนความคิดในอุดมคติว า แรงดันไฟฟา ของเซลลเชื้อ เพลิงในภาวะที่ ดีที่สุดตามทฤษฎี ควรจะเปน 1.2 V หากแต ในความเปนจริ ง เซลล
เชื้อเพลิงจะสําเร็จเมื่อไดแรงดันไฟฟาที่สูงที่สุดจากผลผลิต เมื่อสื่อนําวงโคจรและแรงดันไฟฟาก็จะต่ําลง เมื่อวัตถุดิบที่ไดเพิ่มขึ้น สิ่งเหลานี้เองถูก
เรียกวา Polarization โดยจะแสดงใหเห็นผานกราฟโพลาไรเซชั่นดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 กราฟแรงดันตอกระแสของ PEMFC
2.2 ลักษณะสมบัติสภาวะอยูตัว
ลักษณะสมบั ติสภาวะอยูตัวของเซลลเชื้ อเพลิงรูป ที่ 2-3 แสดงแรงดัน ไฟฟ าของเซลล เชื้อ เพลิง ในฟง กชันของกระแสไฟฟา กราฟที่ไ ด
ประกอบดวยสามสวนลักคือ
- ปรากฏการณกระตุนปฏิกิรยิ าเคมีไฟฟา
- สวนที่เปนเชิงเสนที่แรงดันตก มีสาเหตุจากความตานทานภายใน
- สวนสุดทายคือพลังงานจลนในการแตกตัวของกาซผานอิเล็กโทรด กลายเปนปจจัยจํากัดทําใหแรงดันตกอยางมาก
กราฟโพลาไรเซชั่น มีคุณสมบัติเปนแรงดันไฟฟาของเซลล โดยอัตราการไหลของกระแสไฟจะขึ้นอยูกับขนาดของโหลดทางไฟฟาที่วางตรงขาม
เซลลเชื้อเพลิง ซึ่งความสําคัญของกราฟแรงดันตอกระแส (Polarization curve)นี้จะแสดงถึงประสิทธิภาพทางไฟฟาเคมีของเซลลเชื้อเพลิงในการทํา
ปฏิกิริยา เนื่องจากประสิทธิภาพเปนอัตราสวนโดยตรงของแรงดันไฟฟาของเซลลหารดวย 1.2 V
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รูปที่ 3 กราฟแสดงตนแบบพลังงานของ PEMFC
3. แบบจําลองเซลลเชื้อเพลิง
แบบจําลองของเซลลเชื้อเพลิงชนิดเมมแบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน (PEMFC) ขนาด1.2 kW ใน MATLAB เพื่อศึกษาลักษณะการทํางานของ
เซลลเชื้อเพลิง

รูปที่ 4 แบบจําลองของเซลลเชื้อเพลิง
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2.3 ลักษณะเฉพาะของพลังงาน
พลังงานทางไฟฟาเปนผลผลิตของความแตกตางระหวางความตางศักยไฟฟาและกระแสไฟฟา เนื่องจากกราฟโพลาไรเซชั่นของเซลลเชื้อเพลิง
ไดชี้ใหเห็นความสัมพันธระหวางความตางศักยไฟฟาและกระแสไฟฟาในทุกสภาพการทํางาน ทําใหเราสามารถนํากราฟโพลาไรเซชั่นมาสรางเปนกราฟ
ทางพลังงานอื่น ๆ ที่สอดคลองกันไดอีก พลังงานที่เกิดขึ้นในชั่วขณะจะถูกแสดงเปนกราฟ ซึ่งเกิดจากจุดใด ๆ ก็ตามที่อยูบนเสนโคง โดยเสนโคงจะ
สัมผัสกับมุมฉาก ตามที่แสดงในกราฟ พลังงานสูงสุดที่ปรากฏจะอยูที่ประมาณ 0.5-0.6 V ซึ่งสูงพอประมาณกับกระแสไฟฟาที่เกิดขึ้น ที่จุดสูงสุดแรง
ตานภายในเซลลจะเทากับแรงตานภายนอกวงจร แตอยางไรก็ตามเมื่อประสิทธิภาพลดลงแตความตางศักยเพิ่มขึ้นจะตองมีการแลกเปลี่ยนผลไดผลเสีย
ระหวางพลังงานกับประสิทธิภาพที่สูง ผูออกแบบระบบเซลลเชื้อเพลิงจะตองเลือกระดับระบบปฏิบัติการตามความตองการวาตองการพลังงานหรือ
ประสิทธิภาพมากกวากัน

ไฟฟ้าชุมชน
รูปที่ 5 กราฟคุณลักษณะกาซของเซลลเชื้อเพลิง
จากการจําลองในรูปที่ 5 อัตราการไหลเซลลเชื้อเพลิงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในชวงเวลา 0-2 วินาทีในอัตรการไหล 40 lpm และจะเห็นการ
เปลี่ยนแปลงในชวงเวลา 10 วินาทีในอัตราการไหลที่เพิ่มขึ้น 50 lpm และจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในชวงเวลา 14 วินาทีเพิ่มขึ้นที่ 85 lpm และในชวง
เวลา 15-20 วินาทีอัตราการไหลของเซลลเชื้อเพลิงจะคงที่ 85 lpm
ปริมาณการใชออกซิเจนของเซลลเชื้อเพลิงในเสนกราฟสีเหลืองจะเห็นในชวงเวลา 0-20 วินาที สภาวะคงที่ 60 % และปริมาณการใชพบวา
กาซไฮโดรเจนของเซลลเชื้อเพลิงในเสนสีมวงแดงเขมจะพบวาในชวงเวลา 0-10 วินาที ปริมาณการใช 100 % cและในชวงเวลา 10-13 วินาทีจะพบวา
ปริมาณลดลง 40 % และในชวงเวลา 13-20 วินาทีจะคงสภาวะที่ 40 %
อัตราการใชอากาศของเซลลเชื้อเพลิงในชวงเวลา 0-10 วินาทีจะพบอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ 1-150 lpm และในชวงเวลา 3-10 วินาที จะ
พบวาอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ 150-180 lpm และในชวงเวลา 10-20 วินาที จะพบอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ 150 lpm ลดลงคงที่ 140 lpm
ประสิทธิภาพของเซลลเชื้อเพลิงจะเปลี่ยนแปลงในชวงเวลา 1-2 วินาทีจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ 80 % และลดลงที่ 59 % และในชวงเวลา 410 วินาทีจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ 59 % และลดลงที่ 55 % และในชวงเวลา 10-14 วินาทีจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ 55 % และลดลงที่ 42 %

รูปที่ 6 กราฟคุณลักษณะการทํางานของเซลลเชื้อเพลิง
จากการจําลองในรูปที่ 6 แรงดันของเซลลเชื้อเพลิงในชวงเวลา 0-3 วินาทีจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแรงดันที่ 67 V และลดลงที่แรงดันที่ 48 V
และในชวงเวลา 4-10 วินาที จะเห็นการเปลี่ยนแปลงแรงดันที่ 45 V และในชวงเวลา 10-12 วินาที จะเห็นการเปลี่ยนแปลงแรงดันที่ 45 V – 56 V
และในชวงเวลา 12-20 วินาที จะเห็นการเปลี่ยนแปลงแรงดันที่ 57 V
กระแสของเซลลเชื้อเพลิงในชวงเวลา 0-1 วินาที จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของกระแสที่ 0 A เพิ่มขึ้น110 Aและในชวงเวลา 2-4 วินาทีจะเห็น
การเปลี่ยนแปลงของกระแสที่ 110 – 130 และในชวงเวลา 12 – 20 วินาที จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของกระแสคงที่ 105 A
แรงดันที่บัสกระแสตรงของเซลลเชื้อเพลิงจะเปลี่ยนแปลงในชวงเวลา 0 – 1 วินาทีจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของแรงดันที่บัส 123 Vdc และ
ลดลงที่ 96 Vdc และในชวงเวลา 2 – 10 วินาทีจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของแรงดันที่บัสคงที่ 100 Vdc และในเวลาชวง 10 วินาที จะเห็นแรงดันที่บัส
กระเพื่อมที่ 105 Vdc cและในชวงเวลา 10 – 20 วินาทีและในชวงเวลา 10 – 20 วินาที แรงดันที่บัสจะคงที่ 100 Vdc
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รูปที่ 7 อัตราการไหลของเซลลเชื้อเพลิง
จากการจําลองในรูปที่ 7 อัตราการไหลเซลลเชื้อเพลิงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในชวงเวลา 0-2 วินาทีในอัตรการไหล 40 lpm และจะเห็นการ
เปลี่ยนแปลงในชวงเวลา 10 วินาทีในอัตราการไหลที่เพิ่มขึ้น 50 lpm และจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในชวงเวลา 14 วินาทีเพิ่มขึ้นที่ 85 lpm และในชวง
เวลา 15-20 วินาทีอัตราการไหลของเซลลเชื้อเพลิงจะคงที่ 85 lpm

รูปที่ 8 ปริมาณการใชของกาซออกซิเจนและกาซไฮโดรเจน
จากการจําลองในรูปที่ 8 ปริมาณการใชออกซิเจนของเซลลเชื้อเพลิงในเสนกราฟสีเหลืองจะเห็นในชวงเวลา 0-20 วินาที สภาวะคงที่ 60 %
และปริมาณการใชพบวากาซไฮโดรเจนของเซลลเชื้อเพลิงในเสนสีมวงแดงเขมจะพบวาในชวงเวลา 0-10 วินาที ปริมาณการใช 100 % cและในชวง
เวลา 10-13 วินาทีจะพบวาปริมาณลดลง 40 % และในชวงเวลา 13-20 วินาทีจะคงสภาวะที่ 40 %

รูปที่ 9 อัตราการใชของอากาศและเชื้อเพลิง
จากการจําลองในรูปที่ 9 อัตราการใชอากาศของเซลลเชื้อเพลิงในชวงเวลา 0-10 วินาทีจะพบอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ 1-150 lpm และ
ในชวงเวลา 3-10 วินาที จะพบวาอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ 150-180 lpm และในชวงเวลา 10-20 วินาที จะพบอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ 150 lpm
ลดลงคงที่ 140 lpm
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กระแสที่บัสกระแสตรงของเซลลเชื้อเพลิงจะเปลี่ยนแปลงในชวงเวลา 0 – 2 วินาทีและจะเห็นการเปลี่ยนแปลงกระแสที่บัส 0 – 50 A และ
ในชวงเวลา 2 – 10 วินาที จะเห็นการเปลี่ยนแปลงกระแสที่บัส 50 – 60 A และในชวงเวลา 10 – 12 วินาที จะเห็นการกระเพื่อมที่61 A และในชวง
เวลา 12 – 20 วินาที กระแสที่บัสคงที่ 60 A

ไฟฟ้าชุมชน
รูปที่ 10 ประสิทธิภาพของเซลลเชื้อเพลิง
จากการจําลองในรูปที่ 10 ประสิทธิภาพของเซลลเชื้อเพลิงจะเปลี่ยนแปลงในชวงเวลา 1-2 วินาทีจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ 80 % และลดลง
ที่ 59 % และในชวงเวลา 4- 10 วินาทีจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ 59 %และลดลงที่ 55 % และในชวงเวลา 10-14 วินาทีจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ 55
% และลดลงที่ 42 %

รูปที่ 11 แรงดันและกระแสของเซลลเชื้อเพลิง
จากการจําลองในรูปที่ 11 แรงดันของเซลลเชื้อเพลิงในชวงเวลา 0-3 วินาทีจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแรงดันที่ 67 V และลดลงที่แรงดันที่ 48 V
และในชวงเวลา 4-10 วินาที จะเห็นการเปลี่ยนแปลงแรงดันที่ 45 V และในชวงเวลา 10-12 วินาที จะเห็นการเปลี่ยนแปลงแรงดันที่ 45 V – 56 V
และในชวงเวลา 12-20 วินาที จะเห็นการเปลี่ยนแปลงแรงดันที่ 57 V
กระแสของเซลลเชื้อเพลิงในชวงเวลา 0-1 วินาที จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของกระแสที่ 0 A เพิ่มขึ้น110 Aและในชวงเวลา 2-4 วินาทีจะเห็น
การเปลี่ยนแปลงของกระแสที่ 110 – 130 และในชวงเวลา 12 – 20 วินาที จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของกระแสคงที่ 105 A

รูปที่ 12 แรงดันและกระแสบัส
จากการจําลองในรูปที่ 12 แรงดันที่บัสกระแสตรงของเซลลเชื้อเพลิงจะเปลี่ยนแปลงในชวงเวลา 0 – 1 วินาทีจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของ
แรงดันที่บัส 123 Vdc และลดลงที่ 96 Vdc และในชวงเวลา 2 – 10 วินาทีจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของแรงดันที่บัสคงที่ 100 Vdc และในเวลาชวง 10
วินาที จะเห็นแรงดันที่บัสกระเพื่อมที่ 105 Vdc cและในชวงเวลา 10 – 20 วินาทีและในชวงเวลา 10 – 20 วินาที แรงดันที่บัสจะคงที่ 100 Vdc
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4. สรุป
จากการศึกษาการทํางานของเซลลเชื้อเพลิงแบบเมมแบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนแบบจําลองโปรแกรม MATLAB/Simulink ในงานวิจัยนี้พบวา
ในการศึกษาการทํางานของเซลลเชื้อเพลิงสภาวะไรโหลดและศึกษาโครงสรางของเซลลเชื้อเพลิง ซึ่งการปรับเปลี่ยนคาพารามิเตอร เชน ขนาดเซลล
เชื้อเพลิง ความดัน อุณหภูมิ อัตราการไหลของกาซไอโดรเจน ในแบบจําลองมีผลตอประสิทธิภาพการทํางานของเซลลเชื้อเพลิง จากการจําลอง
กราฟคุณลักษณะกาซของเซลลเชื้อเพลิงและกราฟคุณลักษณะการทํางานของเซลลเชื้อเพลิง พบวาคาพารามิเตอรที่ปอนในแบบจําลองของเซลล
เชื้อเพลิงผลของเอาทพุทไดแรงดัน 56 V และ กระแส 105 A แรงดันที่บัส 100 Vdc และกระแสที่บัส 60 A
เอกสารอางอิง
[1] นิพนธ เกตุจอย, วัฒนพงษ รักษวิเชียร และ สุขฤดี นาถกรณกุล, “เซลลเชื้อเพลิง: เทคโนโลยีพลังงานสําหรับอนาคต” , Naresuan Univercity
Journal.
[2] ปนัดดา แสงแกว, “การศึก ษาและวิ เคราะหก ารผลิตไฟฟา จากเซลลเชื้ อเพลิงขนาด 1.2 kWชนิด ProtonExchange Membrane Fuel
Cell(PEMFC)”, Rajamangala University of Technology Thanyaburi.
[3] Alejandro J. del Real, Alicia Arce, Carlos Bordons, 2007, “Development and experimental validation of a PEM fuel cell
dynamic model”, Journal of Power Sources 173(2007) 310-324.
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ไฟฟ้าชุมชน

กระแสที่บัสกระแสตรงของเซลลเชื้อเพลิงจะเปลี่ยนแปลงในชวงเวลา 0 – 2 วินาทีและจะเห็นการเปลี่ยนแปลงกระแสที่บัส 0 – 50 A และ
ในชวงเวลา 2 – 10 วินาที จะเห็นการเปลี่ยนแปลงกระแสที่บัส 50 – 60 A และในชวงเวลา 10 – 12 วินาที จะเห็นการกระเพื่อมที่61 A และในชวง
เวลา 12 – 20 วินาที กระแสที่บัสคงที่ 60 A
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การผลิตถานและน้ําสมควันไมดวยระบบไพโรไลซิสชนิดแกสหมุนวนปด
Charcoal Yield and Wood Vinegar Production by Closed Circulation Producer Gas Pyrolysis System

O-IR30

บทคัดยอ
บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการผลิตถานและน้ําสมควันไมดวยระบบไพโรไลซิสชนิดแกสหมุนวนปด ซึ่งเตาไพโรไลซิสระบบแกสหมุน
วนปดประกอบดวย ชุดทําความรอน เตาไพโรไลซิส คอนเดนเซอร และพัดลมอัดอากาศ ใชอากาศและแกสในระบบหมุนเวียนแบบปด ใชไมกระถิน
ยักษจํานวน 3 kg เปนวัสดุตัวอยาง ในการทดลองไดทําการปรับเปลี่ยนอุณหภูมิไพโรไลซิส 200 - 300oCที่ระยะเวลาการไพโรไลซิส 5 , 10 และ 15
นาที จากผลการทดลอง แสดงใหเห็ นวาระยะเวลาและอุณหภูมิในการไพโรไลซิสที่เ พิ่มขึ้นจะทํา ใหผลผลิตของแข็ง (ถา น) ที่ไดมีปริ มาณลดลง ที่
อุณหภูมิต่ํา (200 oC) ปริมาณผลผลิตของแข็ง (ถาน) มีปริมาณมากกวาผลผลิตถานที่อุณหภูมิสูง (250 – 300 oC) ถึง 88.2% เนื่องจากเกิดเพียง
กระบวนการอบแหงและไลความชื้นเทานั้น สงผลใหผลผลิตเปนถานที่ไมสมบูรณ แตสามารถเกิดผลผลิตน้ําสมควันไมและแกสชีวมวลในชวงเวลา 5-10
นาที มีการลดลงของปริมาณของแข็งอยางรวดเร็วในทุกอุณหภูมิการไพโรไลซิส เนื่องจากมีการสลายโครงสรางโมเลกุลของชีวมวลอยางรวดเร็วปริมาณ
น้ําสมควันไมมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาและอุณหภูมิการไพโรไลซิส ซึ่งที่ระยะเวลายาวนานขึ้นนั้น สงผลใหมีการควบแนนของแกสชีวมวลไปเปน
น้ําสมควันไมไดมากขึ้น ในขณะเดียวที่อุณหภูมิสูงสงผลใหมีการสลายโครงสรางของชีวมวลไดอยางรวดเร็วไปเปนแกสชีวมวล
คําสําคัญ : ไพโรไลซิส, กระถินยักษ , น้ําสมควันไม , ถาน , ชีวมวล
1. บทนํา
สังคมโลกปจจุบันกําลังกาวสูทางเลือกในเรื่องของพลังงานทดแทนมากขึ้น เนื่องจากปริมาณพลังงานที่ไดมาจากฟอสซิลลดนอยลงตามการ
บริโภคของพลโลก [1] และคาดวาอีกไมเกิน 50 ป ดังนั้นพลังงานจากชีวมวลจึงเปนทางเลือกที่นาสนใจที่สุดสําหรับประเทศไทย [2] เนื่องจากประเทศ
ไทยเปนประเทศเกษตรกรรมที่สามารถผลิตชีวมวลไดเปนจํานวน จึงจําเปนอยางยิ่งยวดที่จะตองพัฒนารูปแบบ วิธีการ และเครื่องมือที่เหมาะสม ที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อนําพลังงานชีวมวลมากใชใหเกิดประโยชนสูงสุด อีกทั้งยังเปนพลังงานที่สามารถจัดหามาทดแทนไดในชวงเวลาอันสั้น โดยเฉพาะไม
โตเร็ว เพื่อทดแทนพลังงานจากซากฟอสซิลที่ใชเวลานับลานป
ในปจจุบันมีเทคโนโลยีในการเปลี่ยนสารชีวมวลไปเปนผลิตภัณฑที่มีคุณคามากมาย ซึ่งการไพโรไลซิส (Pyrolysis) เปนหนึ่งในวิธีการทาง
กระบวนการอุณหภู มิเคมี (Thermo-chemical processes) ที่นิย มใชและนาสนใจสํ าหรับการผลิตน้ํามั นชีวมวลและถานที่ มีคุณภาพสูงสําหรั บ
ครัวเรือน [3-4] นอกจากนั้นถานสามารถนํามาใชปรับปรุงคุณภาพดินได เนื่องจากมีความสามารถในการกักเก็บน้ําและสารอาหารที่พืชจําเปนตองใชใน
การเจริญเติบโต สําหรับในประเทศไทย ไมกระถินยักษเปนไมโตเร็ว ขึ้นงาย มีการปลูกเปนจํานวนมาก จึงสามารถทําใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยใช
กระบวนการไพโรไลซิส ซึ่งเปน การแยกสลายดวยความรอนหรือการใหความรอนแกสารอินทรีย (Organic material) ที่ปราศจากออกซิเจนหรือที่มี
อากาศจํากัดการเปลี่ยนแปลงพรอมกันดานองคประกอบทางเคมีและกายภาพที่ไมสามารถเปลี่ยนกลับสภาพเดิมได ซึ่งมิไดเกี่ยวของกับปฏิกิริยาที่เกิด
กับออกซิเจนหรือการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีอื่นๆ ตามปกติเปนไปไมไดที่จะคงอยูในสภาวะไรอากาศ เนื่องจากออกซิเจนจะคงมีอยูในระบบไพโรไล
ซิสและออกซิเดชั่นจะเกิดขึ้นดวยเล็กนอยกลาวงายๆ คือ ไพโรไลซิสจะขจัดออกซิเจนจากองคประกอบของไฟ (Fire triangle) ดังนั้นจึงไมทําใหเกิด
การเผาไหมกระบวนการดังกลาวเปนขั้นตอนที่สะอาด ผลิตภัณฑจากกระบวนการไพโรไลซิสยังมี น้ําสมควันไม (Wood vinegar หรือ Pyroligneous
acid) [5-6] ซึ่งเปนของเหลวสีน้ําตาลใส มีกลิ่นควันไฟ ไดมาจากการควบแนนของควันที่เกิดจากการผลิตถานไมในชวงที่ไมกําลังเปลี่ยนเปนถานในชวง
ที่อุณหภูมิในเตาอยูระหวาง 300 – 400 ๐C มีประโยชนเปนอยางยิ่งตอภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
วีรชัย [7] ไดทําการศึกษาความเปนไปไดในการปลูกไมโตเร็วเพื่อเปนพลังงานชีวมวล โดยไดทําการศึกษาไมโตเร็วที่มีศักยภาพสําหรับใชเปน
พลังงานชีวมวล 3 ชนิดไดแก ยูคาลิปตัส กระถินเทพา กระถินยักษ โดยพบวาไมยูคาลิปตัสและกระถินเทพาเหมาะกับการใชเปนวัตถุดิบในโรงงาน
กระดาษ สวนกระถินยักษเหมาะสําหรับนําไปเปนพลังงานชีวมวลสําหรับในดานผลตอบแทนกําไรสุทธิเฉลี่ย (บาท/ไร) ยูคาลิปตัสอยูที่ 969.17 กระถิน
เทพาอยูที่ 1856.67 และกระถินยักษ 1906.67 สวนอัตราการรอดตายเฉลี่ย (%) ยูคาลิปตัส90.94% กระถินเทพา 71.17% และกระถินยักษ 94.06%

663

2. อุปกรณและวิธีการทดลอง
รูปที่ 1 แสดงรูปแผนผังอุปกรณไพโรไลซิสระบบแกสหมุนวนปด ซึ่งจะเห็นไดวาระบบนี้จะเปนระบบปด โดยการทํางานของระบบจะเริ่มจาก
การใสชีวมวลเขาไปที่ Reactor แลวทําการใหความรอนแกชุด Heat exchanger ใชเครื่องปาวลม Blower เพื่อสรางอัตราการไหลแกระบบ ทําใหเกิด
การแลกเปลี่ ยนความรอ นที่ Heat exchanger ส งผลใหอากาศในระบบจะมีอุ ณหภูมิ สูงขึ้น และหมุนวนในระบบ เมื่ออากาศรอนไหลเข าไปใน
Reactor ทําใหเกิดการไลความชื่นและเกิดกระบวนการไพโรไลซิสขึ้นใน Reactor ความชื้นและแกสจะถูกกลั่นสลายออกมา เมื่อเขาไปใน Condenser
ซึ่งทําหนาที่ลดอุณหภูมิใหต่ําจนเกิดการควบแนนของความชื้นและแกสที่ออกมากลายเปนของเหลวคือน้ําสมควันไม แกสที่เหลือจากการควบแนนที่
Condenser จะเปนแกสสวนเกินอยูในระบบทําใหมีความดันเกิดขึ้นในระบบ และจะถูกดันออกทาง Check valve แลวเก็บไวในถุงเก็บแกส (Gas
bag) ระบบจะหมุนวนจนสิ้นสุดกระบวนการไพโรไลซิส คือไมเกิดการกลั่นสลายอีกตอไป นําผลผลิตถาน น้ําสมควันไมและแกสชีวมวลไปทําการ
วิเคราะหผลตอไป
ในการดําเนินการทดลองจะทําการควบคุมอุณหภูมิในการไพโรไลซิสที่ 200oC , 250oCและ300oCพิจารณาที่เวลา 5 นาที , 10 นาที และ15
นาที ใช ไมกระถินยักษที่มีคาเปอรเซ็นตความชื้นมาตรฐานเปยกเฉลี่ยอยูที่ 10 % เสนผาศูนยกลางลําตน 40-50 mm ความยาว 70-100 mm โดย
ทําการทดสอบที่น้ําหนัก 3 kg
Check Valve

Thermocouple
Condenser

Gas bag

Reactor

Thermocouple

Thermocouple
Heat Exchanger
Blower

รูปที่ 1 แผนผังอุปกรณไพโรไลซิสระบบแกสหมุนวนปด
3. ผลและการวิเคราะหผล
ผลการศึกษาการผลิตถาน และน้ําสมควันไม และแกสชีวมวลจากไมกระถินยักษดวยเตาไพโรไลซิสระบบปด ไดทําการศึกษาอิทธิพลของ
อุณหภูมิและเวลาในการไพโรไลซิส ที่สงผลตอผลผลิตถาน น้ําสมควันไม และแกสชีวมวล
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ผลผลิตเฉลี่ยของไมโตเร็วทั้ง 3 ชนิด ในปริมาณน้ําฝน 1000-1200 mm3/yr. โดยคิดที่ผลผลิตสด (ตน/ไร/ป) ยูคาลิปตัส4.778 g กระถินเทพา 5.453
g และกระถินยักษ 6.144 g โดยจะเห็นวากระถินยักษมีอัตราการรอดตายและผลผลิตสูงสุด
จิระพงษ [8] ไดนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับน้ําสมควันไมมีรายละเอียดดังนี้คือ น้ําสมควันไมเปนของเหลวสีน้ําตาลใสมีกลิ่นควันไฟ ที่ไดมาจาการ
ควบแนน (Condensed) ควันที่เกิดจาการผลิตถานไมในชวงที่ไมกําลังเปลี่ยนเปนถาน (Carbonization) อุณหภูมิภายในเตาอยูระหวาง 300oC400oCสารประกอบตางๆ ในไมฟนจะถูกสลายตัวดวยความรอนเกิดเปนสารประกอบใหมๆมากมายโดยกระบวนการที่เกิดขึ้นนี้เรียกวาไพโรไลซิส
(Pyrolysis) แตถาเก็บควันในชวงอุณหภูมิต่ํากวา 300oCแมวาเฮมิเซลลูโลส (Hemicellulose) จะสลายตัวแลว และเซลลูโลสกําลังเริ่มสลายตัว แตก็
จะมีสารประกอบที่มีประโยชนนอยมากไมสามารถนําไปใชประโยชนได และถาเก็บควันในชวง อุณหภูมิเกิน 425oCน้ํามันดินจะสลายตัวเปนสารกอ
มะเร็ ง ไดแ ก Benzopyreneและ DibenzanthracenementylCholinsreneแม ว า สารดั ง กล า วสามารถกํา จั ด ออกไปได ง า ยเมื่ อ นํ า มากลั่ น ซ้ํ า ที่
อุณหภูมิ 60oC–70oCแตการนํามากลั่นซ้ําก็จะสูญเสียสารประกอบบางอยางที่เปนประโยชนตอการเกษตร
จากขอมูลที่ไดกลาวมาจะเห็นไดวาการไพโรไลซิสเปนกรรมวิธีที่มีประสิทธิภาพตอการผลิตพลังงานชีวมวลทีม่ ีคุณภาพสูง ดังนั้นงานวิจัยมุงเนน
การเพิ่มคุณภาพของถานไมดวยกระบวนการไพโรไลซิสในระบบแกสหมุนวนปด ซึ่งจะเปนการเพิ่มศักยภาพ และคุณภาพของการผลิตถานและน้ําสม
ควันไมได

ไฟฟ้าชุมชน

3.1 ผลผลิตถาน
รูปที่ 2และ 3แสดงอิทธิพลของเวลาในการไพโรไลซิส และอุณหภูมิในเตาไพโรไลซิสตอผลผลิตถาน จากการศึกษาเชิงทดลองแสดงใหเห็นวา
ปริมาณผลผลิตถานจะลดลงตามระยะเวลาในการไพโรไลซิส และอุณหภูมิเตาที่เพิ่มขึ้น เห็นไดชัดวาปริมาณถานที่อุณหภูมิ 300oC ใชเวลาในการ ไพ
โรไลซิส15 นาที จะนอยกวาปริมาณผลผลิตของแข็งที่อุณหภูมิ 200oC ใชเวลาในการไพโรไลซิส15 นาที ถึง 88.92% เนื่องจากที่อุณหภูมิ 200oC
โครงสรางของชีวมวลยังไมถูกกลั่นสลาย อุณหภูมิ ยังไมสูงพอที่จะไปทําลายโครงสรางของ ชีวมวลใหเกิดการคายแกสชีวมวลออกมาได จึงทําให
ปริมาณผลผลิตของแข็งลดลงไมมากนัก แมจะใชเวลาในการไพโรไลซิสนาน และปริมาณผลผลิตของแข็งมีแนวโนมที่จะไมขึ้นอยูกับเวลา เนื่องจากชีว
มวลไดคายความชื้นออกมาจนหมดแตโครงสรางของชีวมวลยังไมสามารถคายสวนที่เปนแกสชีวมวลออกมาได ซึ่งเปรียบเสมือนการอบชีวมวลใหแหง
เทานั้น ในขณะที่อณ
ุ หภูมิในเตาสูง (250oC และ 300oC) อุณหภูมิสูงพอที่จะสามารถทําลายโครงสรางของชีวมวลได จึงทําใหชีวมวลคายแกสชีวมวลที่
อยูขางในออกมา ทําใหปริมาณผลผลิตถานลดลง ชวงนี้ชีวมวลจะสลายตัวเองจากปฏิกิริยาคายความรอน อันเกิดจากความรอนที่สะสมไว โครงสราง
ของชีวมวลตางๆ จะเริ่มสลายอยางรวดเร็ว ควันที่ออกมาจะมีสีเหลืองปนขาว มีกลิ่นฉุนจัด สามารถติดไฟได ชีวมวลมีปริมาณลดลงและเปลี่ยนสภาพ
กลายเปนถานจนหมด ชีวมวลไดสลายแกสชีวมวลออกมาจนหมดสิ้นปริมาณผลผลิตถานจะคงที่โดยไมขึ้นกับอุณหภูมิและเวลาในการไพโรไลซิส
รูปที่ 4แสดงใหเห็นไดวาผลผลิตถานที่ไดจากการไพโรไลซิสที่อุณหภูมิ 200oC นั้นยังไมเปนถานที่สมบูรณ เนื่องจากชวงอุณหภูมินี้ยังไมเกิด
กระบวนการไพโรไลซิสที่สมบูรณ ยังอยูในชวงไลความชื้นออกทําใหยังไมเกิดการกลั่นสลายของไมกระถินยักษ โดยสังเกตไดจากสีของถานที่ยังเปนสี
น้ําตาลเขม ซึ่งหากเปรียบกับถานที่มีโดยทั่วไปนั้น จะเห็นวาสีของถานยังแตกตางกันอยูมาก อีกทั้งน้ําหนักของถานนั้นยังไมลดลงมากนักเนื่องจากยังมี
ความชื้นและแกสตางๆ ที่ยังไมกลั่นสลายอยูในเนื้อไมกระถินยักษ หากจะใชอุณหภูมิ 200oC ในการไพโรไลซิส จะตองใชเวลาในการไพโรไลซิสนาน
มากกวา 15 นาที จึงจะเกิดการไพโรไลซิสที่สมบูรณ
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รูปที่ 2 อิทธิพลของเวลาในการไพโรไลซิสตอผลผลิตถาน
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รูปที่ 3 อิทธิพลของอุณหภูมิในการไพโรไลซิสตอผลผลิตถาน
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รูปที่ 4 ผลผลิตของแข็งจากการไพโรไลซิสที่อุณหภูมิ 200oC ที่เวลา 15 นาที
รูปที่ 5และ6แสดงผลผลิตถานที่ไดจากการไพโรไลซิสที่อุณหภูมิ 250oC และ 300oC ตามลําดับ ใชเวลาไพโรไลซิสนาน 15 นาที สีของถานเปนสี
ดําเหมือนถานโดยทั่วไป นั้นแสดงใหเห็นวาที่อุณหภูมินี้ไดเริ่มกระบวนการไพโรไลซิสที่สมบูรณ เกิดการกลั่นสลายของความชื้นและแกสที่อยูในไม
กระถินยักษ ทําใหสีของถานเปลี่ยนเปนสีดํา อยางไรก็ตามน้ําหนักของถานที่ไดจากการไพโรไลซิสที่อุณหภูมิสูง จะเบากวาน้ําหนักของถานที่ไดจากการ
ไพโรไลซิสที่อุณหภูมิต่ํา

รูปที่ 5 ผลผลิตถานทําการไพโรไลซิสที่อุณหภูมิ 250oC ที่เวลา 15 นาที

รูปที่ 6 ผลผลิตถานทําการทดลองที่อุณหภูมิ 300oC ที่เวลา 15 นาที
3.2 ผลผลิตน้ําสมควันไม
รูปที่ 7และ 8แสดงอิทธิพลของเวลาในการไพโรไลซิสและอุณหภูมิในเตาไพโรไลซิสตอผลผลิตน้ําสมควันไม ตามลําดับ จากการศึกษาเชิงทดลอง
แสดงใหเห็นวา ปริมาณผลผลิตน้ําสมควันไมจะเพิ่มตามระยะเวลาในการไพโรไลซิสและอุณหภูมิในเตาไพโรไลซิสที่เพิ่มขึ้น เห็นไดชัดวาที่อุณหภูมิ
300oC เวลาในการไพโรไลซิส15 นาที จะไดผลผลิตน้ําสมควันไมมากกวาที่ใชอุณหภูมิ 200oC ใชเวลาไพโรไลซิส15 นาที ถึง 84.94% เนื่องจากที่
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อุณหภูมิ 200oC อุณหภูมิไมสูงพอที่จะสลายโครงสรางชีวมวลมีเพียงความชื้นที่ออกมาในรูปแบบของไอน้ํา ในขณะที่อุณหภูมิในเตาไพโรไลซิสสูง
(250oC และ 300oC) อุณหภูมิสูงพอที่จะไปสลายโครงสรางของชีวมวล ทําใหเกิดการคายแกสตางๆออกมา ในชวงนี้ชีวมวลจะสลายโครงสรางอยาง
รวดเร็ว ควั นที่เกิดขึ้นนั้ นเมื่อผานการควบแนน จะกลายเป นน้ําสมควัน ไม จึงทําใหปริมาณผลผลิตน้ําสมควั นไมเพิ่มมากขึ้น และปริมาณผลผลิ ต
น้ําสมควันไมมีแนวโนนที่จะคงที่ไมขึ้นกับเวลาในการไพโรไลซิสและอุณหภูมิที่ใชในการไพโรไลซิส
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รูปที่ 7 อิทธิพลของเวลาในการไพโรไลซิสตอผลผลิตน้ําสมควันไม
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รูปที่ 8 อิทธิพลของอุณหภูมิในการไพโรไลซิสตอผลผลิตน้ําสมควันไม
4. สรุปผล
การผลิตถานและน้ําสมควันไม โดยใชเตาเตาผลิตแกสรอนหมุนเวียนปด ใชไมกระถินยักษเปนชีวมวลตัวอยางในการทดลอง สามารถสรุปได
ดังนี้
1) ที่อุณหภูมิต่ํา (200 oC) ปริมาณผลผลิตของแข็งมีปริมาณมากกวาผลผลิตถานที่อุณหภูมิสูง (250 – 300 oC) ถึง 88.2% เนื่องจากเกิดเพียง
กระบวนการอบแหงและไลความชื้นเทานั้น สงผลใหผลผลิตเปนถานที่ไมสมบูรณ แตสามารถเกิดผลผลิตน้ําสมควันไมได
2)ในชวงเวลา 5-10 นาที มีการลดลงของปริมาณของแข็งอยางรวดเร็วในทุกอุณหภูมิการไพโรไลซิส เนื่องจากมีการสลายโครงสรางโมเลกุล
ของชีวมวลอยางรวดเร็ว
3)ปริมาณน้ําสมควันไมมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาและอุณหภูมิการไพโรไลซิส ซึ่งที่ระยะเวลายาวนานขึ้นนั้น สงผลใหมีการควบแนนของ
แกสชีวมวลไปเปนน้ําสมควันไมไดมากขึ้น ในขณะเดียวที่อุณหภูมิสูงสงผลใหมีการสลายโครงสรางของชีวมวลไดอยางรวดเร็วไปเปนแกสชีวมวล
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บทคัดยอ
อาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพหลักของคนไทย มะนาวเปนพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่สรางรายไดใหกับเกษตรกรของประเทศ ตลาดสงออกมะนาว
ของไทยที่สําคัญคือประเทศจีน โดยทั่วไปขนาดของมะนาวในทองตลาดจะคัดแยกออกเปน 3 ขนาด คือ ขนาดใหญซึ่งมีขนาดตั้งแต 40 มิลลิเมตรขึ้นไป
ขนาดกลางมีขนาดระหวาง 27-40 มิลลิเมตร และขนาดเล็กมีขนาดนอยกวา 27 มิลลิเมตรลงมา จากการศึกษาขอมูลจากทองตลาดพบวาในการนับ
และคัดแยกขนาดมะนาวตองใชแรงงานคนในการคัดแยก การใชคนในการคัดแยกและนับผลมะนาวอาจทําใหมะนาวไมไดขนาดตามที่กลาวไวขางตน
และสง ผลเสีย ตอความเชื่อมั่ นของผู ซื้อและเกษตรกรผูจํา หนายมะนาว ดังนั้นงานวิจัย นี้จึงนํา เสนอ เครื่องคัดแยกและนับ จํานวนผลมะนาวแบบ
อัตโนมัติโดยใชพลังงานแสงอาทิตยเปนแหลงพลังงาน
จากการทดสอบเครื่องคัดแยกขนาดและนับผลมะนาวโดยใชพลังงานแสงอาทิตยเปนแหลงพลังงาน พบวาผลมะนาวแตละขนาดถูกคัดแยกได
อยางถูกตองเกือบทั้งหมดโดยมีคาความผิดพลาดดังนี้ ขนาดเล็กมีความผิดพลาด 0.33% ขนาดกลางมีความผิดพลาด 2% และขนาดใหญมีความ
ผิดพลาด 3% ในสวนของการทดลองนับผลมะนาวพบวาผลมะนาวแตละขนาดมีคาความผิดพลาดดังนี้ ขนาดเล็กมีความผิดพลาด 7% ขนาดกลางมี
ความผิดพลาด 5% และขนาดใหญมีความผิดพลาด 3%
คําสําคัญ: คัดแยกมะนาว, นับผลมะนาว, พลังงานแสงอาทิตย, ไมโครคอนโทรลเลอร
1. บทนํา
อาชีพหลักของประชากรของประเทศไทยสวนใหญจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางมีเกษตรกรรมการปลูกมะนาว
จํานวนมาก การปลูกมะนาวของเกษตรกรไทยถือวามีบทบาทสําคัญอยางมาก ในการสรางรายไดใหกับประเทศ เนื่องจากวาแตละปมีการสงออกเปน
มูลคา 4,397 ลานบาท สงผลใหประเทศไทยเปนผูผลิตและสงออกมะนาวรวมถึงผลิตภัณฑแปรรูปจากมะนาวตลาดสงออกมะนาวของไทยที่สําคัญคือ
ประเทศจีน ดังนั้นการปลูกมะนาวจึงมีบทบาทในการเพิ่มรายไดใหกับประเทศไทยเปนจํานวนมาก
โดยทั่วไปจะมีการคัดแยกมะนาวในตลาดออกเปน 3 ขนาด คือขนาดใหญซึ่งมีขนาดตั้งแต 40 มิลลิเมตรขึ้นไป ขนาดกลางมีขนาดระหวาง 2740 มิลลิ เมตร และขนาดเล็ กมีขนาดนอยกวา 27 มิล ลิเมตรลงมา จากการลงพื้น ที่หาข อมูล พบวา ในการคั ดแยกขนาดและนับผลมะนาวต องใช
แรงงานคน ซึ่งตองใชระยะเวลาในการคัดแยกขนาดและนับผลมะนาวและการใชคนในการคัดแยกและนับผลมะนาวอาจทําใหมะนาวไมไดขนาดตามที่
กลาวไวขางตน ซึ่งสงผลเสียตอความเชื่อมั่นของผูซื้อและเกษตรกรผูจําหนายมะนาวดังนั้นจึงตองหาวิธีแบงเบาภาระ โดยพึ่งเทคโนโลยีทางดานการ
ผลิตเขามามีสวนรวมในการแบงเบาภาระของเกษตรกรผูสงออกมะนาว ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงนําเสนอ เครื่องคัดแยกและนับจํานวนผลมะนาวแบบ
อัตโนมัติโดยใชพลังงานแสงอาทิตยเปนแหลงพลังงาน เพื่อความสะดวกในการใชงานในพื้นที่หางไกล[1]
โครงงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษาวิธีการคัดแยกขนาดผลมะนาว 2) เพื่อศึกษาวิธีการออกแบบและสรางเครื่องคัดแยกขนาดและ
นับจํานวนผลมะนาว และ 3) เพื่อนําพลังงานแสงอาทิตยมาประยุกตใชกับเครื่องคัดแยกขนาดผลมะนาวและนับจํานวนผลมะนาว
2. โครงสรางการทํางานและการออกแบบ
2.1. แผนผังการทํางานของเครื่องคัดแยกและนับจํานวนผลมะนาว
ในงานวิจัยนี้ทําการศึกษาและสรางเครื่องคัดแยกและนับจํานวนผลมะนาว โดยมีแผนผังการทํางานของเครื่องแสดงดังในรูปที่1 และแผนผังการ
ทํางานของระบบพลังงานแสงอาทิตย แสดงดังรูปที่ 2 โดยมีลักษณะโดยรวมของเครื่อง ดังแสดงในรูปที่ 3
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รูปที่1แผนผังการทํางานของเครื่องคัดแยกและนับผลมะนาว
220 VAC
สวิตชิ�งเพาเวอร์ ซพั พลาย
220 VAC / 24 VDC

แผงโซล่าเซลล์
ชุดชาร์จแบตเตอรี�

แบตเตอรี� 24 V

วงจรนับ โดยไมโครคอนโทรลเลอร์
มอเตอร์ DC 24 V
300 W

ชุดปรับความเร็ว
มอเตอร์

รูปที่ 2: แผนผังการทํางานของระบบพลังงานแสงอาทิตยที่ใชกับเครื่องคัดแยกและนับผลมะนาว

รูปที่ 3: เครื่องคัดแยกและนับผลมะนาวแบบอัตโนมัตโิ ดยใชพลังงานแสงอาทิตยเปนแหลงพลังงาน
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ทอคัดขนาดมะนาวและลูกมะนาว
อัตราเร็วที่ออกแบบ
พื้นที่หนาตัดทอคัดขนาด
รัศมีของทอคัดขนาด
สัมประสิทธิ์แรงตานอากาศ
จํานวนฟนเฟองขับมอเตอร
จํานวนฟนเฟองเพลาสงกําลัง
รัศมีเฟองทาย
ประสิทธิภาพกําลังที่ออกแบบ
มุมองศาความลาดชัน

m
V
A
dw
Ka
Nm
Ns
ds

t



โดยมีหลักการคํานวณดังนี้[2] (เมื่อกําหนดใหโหลดสูงสุดเทากับ 10 kg)
หาแรงไดจาก
F = mg
= 10 x 9.81 m/s²
= 98.1 N
จะไดแรงบิดของมอเตอร
T =Fr
= 98.1 x 0.02
=1.962 Nm
หาขนาดของมอเตอร
P = NT / 30
= [(1440) x 1.962 Nm]/30
= 295.86 Watt
จึงเลือกใชมอเตอรไฟฟากระแสตรงขนาด 24V300Watt

30
10
0.12
0.15
0.03
9
18
0.08
90
0
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2.2. การเลือกขนาดมอเตอร
เครื่องคัดแยกและนับผลมะนาวจะใชมอเตอรไฟฟากระแสตรง 24 V 300 W ทําหนาที่หลัก โดยที่มอเตอรจะขับโซไปยังเพลาชุดคัดแยกขนาด
ขอมูลที่ใชในการออกแบบมอเตอรแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1: ขอมูลที่ใชในการออกแบบมอเตอร
ขอมูล
ตัวแปร
ปริมาณ
หนวย
Kg
Km/hr
m2
m
ฟน
ฟน
M
%
องศา
(1)

(2)

(3)
= 296Watt

3. วิธีการทดสอบ
3.1.เงื่อนไขการทํางานของเครื่องคัดแยกและนับผลมะนาวแบบอัตโนมัติ โดยใชพลังงานแสงอาทิตยเปนแหลงพลังงานมีวิธี 3 ขั้นตอน ดังนี้
1) เทมะนาวลงในชองสําหรับคัดแยก
2) กดสวิตซใหเครื่องทํางาน
3) เมื่อเราตองการจะนับใหมใหกดสวิตซรีเซทการนับ
3.2.การวัดประสิทธิภาพของเครื่องคัดแยกและนับผลมะนาวแบบอัตโนมัติ โดยใชพลังงานแสงอาทิตยเปนแหลงพลังงาน
1) ทดสอบเวลาในการคัดแยกและนับผลมะนาว 100 ลูก ตอ ครั้ง
2) ความแมนยําในการคัดขนาด
3) ความแมนยําในการนับ
4. ผลการทดสอบ
4.1.ผลการทดสอบทางกลของเครื่องคัดแยกขนาดมะนาว
การทดสอบการคัดแยกขนาดมะนาวทําไดโดยการคัดแยกผลมะนาวจํานวน10 ครั้ง ครั้งละ 100 ผลโดยแบงเปนขนาดเล็ก 30 ผล ขนาดกลาง
40 ผล และขนาดใหญ 30 ผล พรอมบันทึกผลการทดสอบลงในตารางที่ 2
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จากตารางที่ 2จะพบวาผลมะนาวขนาดเล็กมีความคลาดเคลื่อนในการคัดแยกขนาดผลมะนาว 0.33% ขนาดกลางมีความคลาดเคลื่อนในการ
คัดแยกขนาดผลมะนาว 2 % และขนาดใหญมีความคลาดเคลื่อนในการคัดแยกขนาดผลมะนาว 3 %
การทดสอบการนับผลมะนาว จะทําการทดสอบทําไดโดยการนับผลมะนาวที่คัดขนาดแลวจํานวน10 ครั้ง ครั้งละ 100 ผลโดยแบงเปน
ขนาดเล็ก 30 ผล ขนาดกลาง 40 ผล และใหญ 30 ผล โดยแสดงผลตาม 7’Segment พรอมบันทึกผลการทดสอบลงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบการนับผลมะนาว
จํานวนผลมะนาว (ผล)
การทดลองที่
จํานวนผลมะนาว (ผล)
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
1
100
25
30
2
100
20
39
3
100
21
37
4
100
23
39
5
100
23
40
6
100
24
40
7
100
25
39
8
100
19
39
9
100
24
39
10
100
26
38
คาความคลาดเคลื่อน (%)
7
5

ขนาดใหญ
30
30
30
30
29
30
30
30
29
29
3

จากตารางที่ 3จะพบวาขนาดเล็กมีค วามคลาดเคลื่อนในการนับแยกขนาดผลมะนาว 7% ขนาดกลางมีความคลาดเคลื่อนในการ
นับแยกขนาดผลมะนาว 5 % และขนาดใหญมีความคลาดเคลื่อนในการนับแยกขนาดผลมะนาว 3 %
4.2. ผลการทดสอบทางไฟฟา
ตารางที่ 4 แสดงผลของแรงดันไฟฟา กระแสไฟฟา และกํ าลังไฟฟา ที่ไดจากการทดสอบการทํา งานของเครื่องคัด แยกมะนาวอัตโนมั ติ
พลังงานแสงอาทิตย
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ตารางที่2 ผลการทดสอบการคัดแยกขนาดผลมะนาว
ขนาดผลมะนาว(ผล)
การทดลองที่
จํานวนผลมะนาว (ผล)
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ
1
100
30
38
32
2
100
30
39
31
3
100
30
40
30
4
100
30
39
31
5
100
30
40
30
6
100
30
40
30
7
100
30
39
31
8
100
30
39
31
9
100
29
39
32
10
100
30
39
31
คาความคลาดเคลื่อน (%)
0.33
2
3

Rectifier
(Vdc)

PV
(Vdc)

Battery
(Vdc)

DC Motor 24 V
(Vdc)

Microcontroller
(Vdc)

Units

Voltage

24.4

27.4

27.2

27.2

27.2

Volt.

Current

0.232

2.15

0.414

0.25

0.02

Amp.

Power

5.6608

58.91

11.2608

6.8

0.544

Watt.

ไฟฟ้าชุมชน

ตารางที่ 4: ผลการวัดคาไฟฟา

จากตารางที่ 4 จะเห็นไดวา จากการใชไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย แรงดันกระแสตรงจะอยูที่ประมาณ 27 Volt ที่แหลงจายจากแผงโซ
ลาเซลล กระแสไฟฟาตกครอมที่อุปกรณตางๆระบบไวตามตาราง และคากําลังไฟฟาของโหลดทั้งหมดมีคา 11.2608 วัตต
4.3. การเปรียบเทียบคาไฟฟา
การใชกําลังไฟฟาของระบบไฟบานและระบบพลังงานแสงอาทิตยทําใหเห็นไดชัดวาการใชพลังงานโดยใชแสงอาทิตยเปนแหลงพลังงานประหยัด
กําลังไฟฟาไดมากกวาการใชไฟฟากระแสสลับ 220 โวลต
ตารางที่ 5: การเปรียบเทียบคาไฟฟา
ลําดับ

รายละเอียด

ใชไฟฟา 220 Vac

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

แรงดันไฟฟา
กระแสไฟฟา
กําลังไฟฟา
เวลาการใชงาน
คาพลังงานไฟฟาตอวัน
คาพลังงานไฟฟาตอเดือน (26 วัน)
คาพลังงานไฟฟาตอป (300 วัน)
คาไฟฟาตอวัน
คาไฟฟาตอเดือน (26 วัน)
คาไฟฟาตอป (300 วัน)

220
0.232
51.04
8
0.40832
10.61632
3184.896
1.84
47
552

ใชพลังงาน
แสงอาทิตย
27
0.427
11.523
8
0.092184
2.397
27.655
0
0
0

หนวย
Volt
Amp
Watt
Hour
Unit/Day
Unit/Month
Unit/Year
Baht/Day
Baht/Month
Baht/Year

จากตารางที่ 5จะเห็นไดชัดวากําลังไฟฟาที่ใชระหวางไฟ 220 Vacและ 27 Vdc จะมีคากําลังไฟฟาที่ไมเทากัน ซึ่งการใชพลังงานแสงอาทิตยเปนแหลง
พลังงานนั้นชวยทําใหประหยัดคาใชจายอยางมาก
5. สรุปผลการทดสอบ
งานวิจัยนี้สามารถใชพลังงานแสงอาทิตยมาเปนแหลงจายไฟฟาใหกับมอเตอรเพื่อขับเคลื่อนในสวนที่คัดแยกขนาดของมะนาว มีการติดตั้ง
วงจรไมโครคอนโทรลเลอรเพื่อใชในการนับจํานวนของมะนาวที่ออกมาจากสวนของอุปกรณคัดแยกและยังสามารถนําพลังงานที่ไดจากโซลาเซลลนําไป
ชารจใหกับแบตเตอรี่ ซึ่งการทํางานของแผงโซลาเซลลสามารถนําแรงดันที่ไดไปใชกับมอเตอรและไมโครคอนโทรลเลอรไดซึ่งจากการทดสอบการคัด
แยกขนาดผลมะนาวพบวาผลมะนาวแตละขนาดถูกคัดแยกไดอยางถูกตองเกือบทั้งหมดโดยมีคาความผิดพลาดขนาดเล็ก 0.33% ขนาดกลาง 2%
ขนาดเล็ก 3% ในสวนของการทดลองนับผลมะนาวดวยไมโครคอนโทลเลอรกับสวิตซนับพบวาผลมะนาวแตละขนาดมีคาความผิดพลาดขนาดเล็ก 7%
ขนาดกลาง 5% ขนาดใหญ 3% ในสวนการทดสอบทางไฟฟาคากระแสที่ไดจากการทดสอบชารจแบตเตอรี่โดยใชโซลาเซลลพบวากระแสสูงสุดเฉลี่ย
1.5 A ซึ่งในขณะแบตเตอรี่เต็มกระแสสูงสุดเฉลี่ย 0.0342 A วัดแรงดันที่ไดจากโซลาเซลล 27 V ซึ่งสามารถชารจใหกับแบตเตอรี่ขนาด 24 V เพื่อ
นําไปใชขับเคลื่อนมอเตอรขนาด 24 V 300 W ไดตามวัตถุประสงคจากการทดลองปรับรอบการทํางานของมอเตอรใหเหมาะสมกับการคัดแยกผล
มะนาวพบวามอเตอรกินกระแสเฉลี่ย 0.424 A ซึ่งเปนไปตามวัตถุประสงค
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6. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยเรื่องเครื่องคัดแยกและนับผลมะนาวแบบอัตโนมัติโดยใชพลังงานแสงอาทิตยเปนแหลงพลังงาน เปนโครงการที่จัดทําขึ้นโดยไดรับการ
สนับสนุนจากเงินงบประมาณประจําป 2558 จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ โครงการวิจัยนี้ดําเนินการและสําเร็จไปไดดวยดี ทั้งนี้เนื่องจาก
การไดรับความชวยเหลือจากบุคคลหลาย ๆ คน และหนวยงานหลาย ๆ หนวยงาน ทางคณะผูวิจัยขอขอบคุณ นายสหทัต ออมทรัพย และนายเมธา
พล ถีติปริวัตร นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ชวยในการหาขอมูลตาง ๆ ที่
ใชในการทําวิจัยและสรางเครื่องคัดแยกและนับผลมะนาวขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ที่เอื้อเฟอสถานที่ในการทํางานวิจัยในครั้งนี้ทางคณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวางานวิจัยนี้จะเปนประโยชนตอผูสนใจทั่วไปที่จะนําขอมูลที่ไดจาก
งานวิจัยนี้ไปใชประโยชนตอไป
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บทคัดยอ
บทความนี้ไดนําเสนอการนําพลังงานทางเลือกจากแสงอาทิตยเพื่อเปนพลังงานสํารองใชกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ คือ โทรศัพทมือถือ
สมารตโฟน กลองถายรูปดิจิตอล โนตบุก iPod iPad และอุปกรณอื่นๆ ที่ใชกันอยูในชีวิตประจําวัน เพื่ออํานวยความสะดวกและลดคาใชจาย ในขณะ
ที่ตองนําอุปกรณเหลานี้ไปในบริเวณในปา บนเขา หรือแมแตชนบท และที่อื่นๆ ที่มีขอจํากัดเรื่องไฟฟา การทํางานวงจรการนําพลังงานทางเลือกจาก
แสงอาทิตยเพื่อเปนพลังงานสํารองใชกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวยสวนหลัก 5 สวนคือ 1. วงจรแปลงพลังงานแสงอาทิตยจากโซลาเซลล
เปนพลังงานไฟฟา 2. วงจรชารจพลังงานไฟฟาใหกับแบตเตอรี่ 3. สวนของอุปกรณเก็บพลังงานไฟฟา(ใชแบตเตอรี่ 3.7VDC 5,000mA จํานวน 8-12
กอน) 4. วงจรรักษาระดับแรงดันไฟฟา(ขนาด 12V)5.วงจรแปลงแรงดันไฟฟาจาก 12V เปน 5V (ใชกับสมารตโฟน, กลองดิจิตอลบางรุน, iPad,
iPod), 9V(ใชกับกลองดิจิตอลและอื่นๆ), และ 19V(ใชกับโนตบุก) ตามลําดับ การทดลองและผลการทดลองสามารถยืนยันดวยการตอวงจรใชงาน
จริง ผลปรากฏวาการนําพลังงานทางเลือกจากแสงอาทิตยเพื่อเปนพลังงานสํารองใชกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกส คือ โนตบุก สมารตโฟน กลองดิจิตอล
และอุปกรณอื่นๆ นั้นสามารถใชงานไดผลเปนอยางดีตามที่ไดออกแบบ ดังผลการทดลองที่ไดแสดงไวในหัวขอผลการทดลอง
คําสําคัญ: โซลาเซลล, พลังงานทดแทน, โนตบุก, สมารตโฟน, กลองดิจิตอล
1. บทนํา
พลังงานนับวันก็จะยิ่งหมดลงไปเรื่อยๆ ไมวาจะเปนแหลงพลังงานจากน้ํามัน ถานหินที่นํามาผลิตเปนกระแสไฟฟา ซึ่งปจจุบันนี้ก็กําลังหาวิธี
หาแหลงพลังงานที่สามารถนํามาทดแทนพลังงานที่กําลังหมดลง ที่เรียกวาพลังงานทดแทน นํามาใชในการอํานวยความสะดวกในรูปแบบตางๆของการ
ดําเนินชีวิตประจําวันของเรา ขณะที่เทคโนโลยีเริ่มพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ ก็ยิ่งทําใหความตองการการใชพลังงานยิ่งสูงขึ้นตาม แตในทางตรงกันขามกับ
พลังงานที่เริ่มลดลงไปทุกที ไมเพียงพอกับการนํามาใชในชีวิตประจําวันทั้งทางตรงและทางออม จากประเด็นปญหาดังกลาวบทความนี้จึงนําเสนอการ
นําพลังงานแสงอาทิตยที่ทราบกันดีวาเปนพลังงานสะอาดมาเปนพลังงานทดแทนใชเพื่อสํารองพลังงานใหกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกส คือ โนตบุก กลอง
ดิจิตอล โทรศัพทมือถือ สมารตโฟน และอุปกรณตางๆ กรณีที่ตองพกพาอุปกรณดังกลาวไปยังสถานที่ที่มีขอจํากัดเรื่องไฟฟา เชน การเดินปา ตาม
ชนบท เปนตน เพื่อใหอุปกรณเหลานี้สามารถใชงานได ทําใหผูใชไมตองเสียโอกาสและประโยชนขณะที่จําเปนตองใชงานในขณะนั้น กระบวนการ
ดังกลาวจะไดอธิบายเปนลําดับตอไป
2. หลักการออกแบบ
2.1. วงจรแปลงพลังงานแสงอาทิตยจากโซลาเซลลเปนพลังงานไฟฟา
วงจรแปลงพลังงานแสงอาทิตยจากโซลาเซลลเปนเปนพลังงานไฟฟา ซึ่งสามารถดูรายละเอียดทฤษฎีหลักการทํางานตางๆ เบื้องตนของ
เซลลแสงอาทิตยไดดังบทความอางอิงที่ [1] และ [2] บทความนี้จะไมขอกลาวถึงในรายละเอียดของทฤษฏีเพื่อความกระชับ การออกแบบวงจรโดย
เลือกใชแผนโซลาเซลล ที่เปนแบบอะมอรฟส 3 ซึ่งมีคุณสมบัติคือ ไวตอการรับแสง สามารถรับแสงไดในพื้นที่ที่มีแสงนอย มีน้ําหนักเบา มีคาขนาด
แรงดันอยูที่ 5V และกระแสอยูที่ 70mA โดยมีลักษณะการตอแบบผสม เมื่อมีแสงตกกระทบบนแผนโซลาเซลลก็จะเปลี่ยนพลังงานเปนพลังงานไฟฟา
ทันที แรงดันเอาทพุทที่แผนโซลาเซลลผลิตออกมาประมาณ 6V-9V และกระแสประมาณ 140mA แสดงไดดังรูปที่ 1
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รูปที่ 1 วงจรแปลงพลังงานแสงอาทิตยจากโซลาเซลลเปนพลังงานไฟฟา
2.2. วงจรชารจพลังงานไฟฟาใหเก็บที่แบตเตอรี่
12VDC 1A 1W

6-9VDC

start of winding
45 turns

1R
+

100uF

15t

high-speed diode

+

+

-

+

12V
zener

10uF

100R

ZTX 851
BC 547

+

10uF

12V
output

-

SOLAR CHARGER-with regulation

รูปที่ 2วงจรชารจ ประจุไฟฟาจากแผนโซลาเซลล
วงจรชารจพลังงานไฟฟาใหไปเก็บที่แบตเตอรี่ แสดงไดดังรูปที่ 2ทําหนาที่นําพลังงานไฟฟาจากโซลาเซลลขนาดแรงดัน 6V-9V แปลงระดับ
แรงดันใหสูงขึ้นเปน 13V-14V โดยหมอแปลง step-up โดยมีทรานซิสเตอร BC547 เปนตัวขยายกระแสใหไดคาตามตองการเพื่อชารจเก็บไวกับ
แบตเตอรี่
2.3. แบตเตอรี่สําหรับเก็บพลังงานไฟฟา
แบตเตอรี่สําหรับเก็บพลังงานไฟฟา บทความนี้เลือกใชแบตเตอรี่ขนาดแรงดัน 3.7VDC 5,000mA จํานวน 8-12 กอน เพื่อเก็บพลังงาน
ไฟฟากอนที่จะสงพลังงานไฟฟาไปยังสวนตางๆตอไป
2.4. วงจรรักษาระดับแรงดันไฟฟา
วงจรรักษาระดับแรงดันไฟฟาทําหนาที่รักษาระดับแรงดันเอาทพุทใหมีคาคงที่โดยใช IC เบอร LM 2678-12 เปนตัวควบคุมระดับแรงดัน
ใหคงที่ที่แรงดัน 12V ไมวาแรงดันทางดานอินพุทจะมากหรือนอยก็ตามแรงดันเอาทพุทยังคงรักษาระดับไวที่ 12V [5] ซึ่งเหมาะกับอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสที่ตองการแรงดันไฟฟาขนาด 12V แสดงไดดังรูปที่ 3
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Feedback

6TQ045S

220uF/16V

รูปที่ 3วงจรรักษาระดับแรงดันไฟฟา
2.5. วงจรแปลงระดับแรงดันไฟฟา
วงจรแปลงระดับแรงดันไฟฟาทําหนาที่แปลงแรงดันไฟฟาขนาด 12V ใหเปน 5V, 9 V, และ 19V ตามลําดับ ใหเหมาะสมกับขนาดแรงดัน
ของอุปกรณที่ตองการใชงาน สามารถแยกอธิบายดังนี้
2.5.1. วงจรแปลงระดับแรงดันไฟฟาจาก 12V เปน 5V
วงจรแปลงระดับแรงดันไฟฟาจาก 12V เปน 5V โดยเลือกใชไอซี MC34063 ทําหนาที่ควบคุมระดับแรงดันไฟฟาใหมีคาเทากับ 5V และ
กระแสมีคาเทากับ 700mA ซึ่งเหมาะสําหรับการนําไปชารจกับอุปกรณสื่อสารทั่วไป เชน โทรศัพทมือถือ สมารตโฟน กลองดิจิตอลบางรุน iPad,
iPod และอื่นๆ แสดง ดังรูปที่ 4
8
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รูปที่ 4 วงจรแปลงระดับแรงดันไฟฟาจาก 12V เปน 5V
2.5.2. วงจรแปลงระดับแรงดันไฟฟาจากแรงดัน 12V เปน 9V
วงจรแปลงระดับแรงดันไฟฟาจากแรงดัน 12V เปน 9V เลือกใชไอซีเบอร LM317 ทําหนาที่แปลงระดับแรงดันลดลงเหลือเทากับ 9V
และกระแส 1.5A มีตัวตานทาน R2กับ R1เปนตัวกําหนดขนาดของแรงดันเอาทพุท และมีทรานซิสเตอรเบอร TIP2955 เปนตัวกําหนดขนาดของกระแส
ประมาณ 1.5A ซึ่งเหมาะเพื่อชารจกับกลองดิจิตอลและอุปกรณที่ตองการขนาดแรงดันเทากับ 7.2V และกระแสประมาณ 1.03A แสดงดังรูปที่ 5
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รูปที่ 5วงจรแปลงระดับแรงดันไฟฟาจากแรงดัน 12V เปน 9V
2.5.3. วงจรแปลงระดับแรงดันไฟฟาจากแรงดัน 12V เปน 19V
วงจรแปลงระดับแรงดันจาก 12V เปน 19V เลือกใช IC เบอร UC3843 เพื่อเปนชุด Drive ใหกับทรานซิสเตอรเบอร BD139 (T2)
และ BD140 (T3) ซึ่งทําหนาที่เปนชุดขยายกําลัง ตอกันแบบวงจรพุช-พูล ทรานซิสเตอรทั้งสองจะสลับกันทํางาน โดย T2 จะขยายสัญญาณครึ่งบวก
และ T3 จะขยายสัญญาณครึ่งลบ สัญญาณเอาทพุททั้งสองถูกสงตอให T1 เพื่อขยายแรงดันใหไดระดับแรงดันเอาทพุทประมาณ 19V มีกระแส
ประมาณ 4.74A เหมาะกับการชารจกับโนตบุก ดังรูปที่ 6
3. การทดสอบ
การทดสอบและผลการทดสอบยืนยันดวยการตอวงจรจริง ซึ่งมีการทดสอบคาตางๆ ดังนี้คือ การทดสอบแรงดันเอาทพุทของโซลาเซลลที่ชวง
ระยะเวลาตางๆ ที่แสงตกกระทบ แสดงดังรูปที่ 7 โดยทดสอบจํานวน 3 ครั้ง ผลการทดสอบปรากฏวาชวงเวลาที่ใหคาแรงดันเฉลี่ยสูงสุดมีคา 10.0V
คือ 11.00-14.00 น. แสดงดังตารางที่ 1 การทดสอบแรงดันเอาทพุทโซลาเซลลขณะมีเงาบัง ซึ่งมีลักษณะเหมือนกันกับการทดสอบครั้งแรกแสดงดังรูป
ที่ 8 ผลปรากฏวาชวงเวลาที่ใหคาแรงดันเฉลี่ยสูงสุดมีคา 8.0V คือ 11.00-14.00 น. ดังนั้นจึงสรุปไดวาเงาบัง(ความเขมของแสงนอยลง) มีผลตอการ
ผลิตแรงดันเอาทพุทของโซลาเซลล การทดสอบระยะเวลาการชารจแรงดันเขาเก็บที่แบตเตอรี่แสดงดังตารางที่ 2 โดยเฉลี่ยระยะเวลาการชารจเพื่อให
ไดแรงดัน 10V-12V อยูที่ระยะเวลา 6-9 ชม. และการทดสอบแรงดันเพื่อนําไปใชงานตามความเหมาะสมของอุปกรณคือ การทดสอบแรงดันเอาทพุท
ที่ 19V เพื่อนําไปใชกับโนตบุก แสดงดังรูปที่ 9 การทดสอบแรงดันเอาทพุทที่ 12V เพื่อใชกับอุปกรณที่ตองการแรงดันขนาด 12V แสดงดังรูปที่ 10
การทดสอบแรงดันเอาทพุทที่ 9V แสดงดังรูปที่ 11 เพื่อใชกับกลองดิจิตอล หรืออื่นๆ การทดสอบแรงดันเอาทพุทที่ 5V แสดงดังรูปที่ 12 เพื่อใชกับ
โทรศัพทมือถือ สมารตโฟน กลองดิจิตอลบางรุน IPod IPad จากการทดสอบทั้งหมดนี้แสดงใหเห็นวาสามารถที่จะนํามาประยุกตใชงานไดเปนตามที่
คาดหวังไว
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รูปที่ 6วงจรแปลงระดับแรงดันไฟฟาจากแรงดัน 12V เปน 19V

รูปที่ 7 ทดสอบแรงดันเอาทพุทของโซลาเซลล

รูปที่ 8 ทดสอบแรงดันเอาทพุทของโซลาเซลลขณะมีเงาบัง
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ไฟฟ้าชุมชน
รูปที่ 9 ทดสอบแรงดันเอาทพุทที่ใชกับอุปกรณขนาดแรงดัน 19V
ตารางที่ 1 ทดสอบแรงดันเฉลี่ยที่ชวงระยะเวลาที่แสงตกกระทบ
ครั้งที่
1
2
3
คาเฉลี่ย

ชวงระยะเวลาที่แสดงตกกระทบ
08.00-11.00 น.
11.00-14.00 น.
14.00-17.00 น.
9.5V
9.8V
9.7V
9.5V
10.0V
9.7V
9.6V
10.0V
9.9V
9.5V
10.0V
9.7V

ตารางที่ 2 ทดสอบแรงดันเฉลี่ยที่ชวงระยะเวลาที่แสงตกกระทบขณะมีเงาบัง
ครั้งที่
1
2
3
คาเฉลี่ย

ชวงระยะเวลาที่แสงตกกระทบ
08.00-11.00 น.
11.00-14.00 น.
14.00-17.00 น.
7.7V
8.0V
7.5V
7.7V
7.9V
7.4V
7.5V
8.0V
7.5V
7.7V
8.0V
7.5V
ตารางที่ 3 ระยะเวลาการชารจแรงดันเขาเก็บที่แบตเตอรี่
ครั้งที่
1
2
3
คาเฉลี่ย

680

ระยะเวลาในการชารจ
1-3 ชั่วโมง
3-6 ชั่วโมง
6-9 ชั่วโมง
6-9v
9-10v
10-12.2v
5-9v
9-10v
9-11v
6-9v
9-10v
10-12v
6-9v
9-10v
10-12v

ไฟฟ้าชุมชน
รูปที่ 10ทดสอบแรงดันเอาทพุทที่ใชกับอุปกรณขนาดแรงดัน 12V

รูปที่ 11ทดสอบแรงดันเอาทพุทที่ใชกับอุปกรณขนาดแรงดัน 9V

รูปที่ 12 ทดสอบแรงดันเอาทพุทที่ใชกับอุปกรณขนาดแรงดัน 5V
4. สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ
บทความนี้ไดนําเสนอการนําพลังงานทางเลือกจากแสงอาทิตยเพื่อเปนพลังงานสํารองใชกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ คือ โทรศัพทมือถือ
สมารตโฟน กลองถายรูปดิจิตอล โนตบุก iPod iPad และอุปกรณอื่นๆ ที่ใชกันอยูในชีวิตประจําวัน เพื่ออํานวยความสะดวก ในขณะที่ตองนําอุปกรณ
เหลานี้ไปในบริเวณในปา บนเขา และที่อื่นๆ ที่มีขอจํากัดเรื่องไฟฟา การทดสอบและผลการทดสอบยืนยันดวยการตอวงจรจริงปรากฏวาวงจรสามารถ
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพตามที่คาดหวังไว และเปนตนแบบในการที่จะนําไปพัฒนาตอยอดกับการนําแหลงพลังงานทดแทนไปประยุกตใชกับอุปกรณ
อื่นๆ อีกในอนาคต

681

682

ไฟฟ้าชุมชน

ขอเสนอแนะของบทความนี้คือยังมีขอจํากัดดานระยะเวลาในการชารจพลังงานเขาสูแบตเตอรี่และทั้งยังใชวงจรที่มากอยู แนวทางการพัฒนาก็
คือควรลดวงจรลงโดยออกแบบให 1 วงจรสามารถทํางานไดหลายหนาที่ และอาจพัฒนาไปสูการประยุกตใชกับอยางอื่นอีกทีส่ ามารถทําไดตอไป
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และคาใชจายในการทําความสะอาดบอเลี้ยงปลาเรนโบวเทราทอีกดวย
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P-IR33
P-IR33

หัวดูด
หัวดูด
หัวดูด
ถังลอน้ําและกรอง
ถังลอน้ําและกรอง

เครื่องยนต
เครื่องยนต
เครื่องยนต

ถังลอน้ําและกรอง
ปมน้ําแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลางกรอง
ปมน้ําแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลางกรอง
ปมน้ําแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลางกรอง
ปฏิกูลของปลาและน้ําเสียออกจากบอกรอง
ปฏิกูลของปลาและน้ําเสียออกจากบอกรอง

ปฏิกูลของปลาและน้ําเสียออกจากบอกรอง
รูปที่ 1 หลักทํางานของเครื่องดูดปฏิกูลจากบอปลาเรนโบวเทราท
รูปที่ 1 หลักทํางานของเครื่องดูดปฏิกูลจากบอปลาเรนโบวเทราท
รูปที่ 1 หลักทํางานของเครื่องดูดปฏิกูลจากบอปลาเรนโบวเทราท

683

P =

F

(1)

A

พลังงานที่เคลื่อนที่ผานระบบปมและหัวดูดประยุกตใชสมการเบอรนูลลี่ (Bernoulli Equation)

Pin Vin2
+
+Z
γ 2g in

=

Pout
γ

2
v
out  Z

2g

out  Wnet

(2)

ประสิทธิภาพของปม คืออัตราสวนระหวางกําลังงานที่ไดจากปมตอกําลังงานที่ใหแกปมซึ่งสามารถเขียนเปนสมการแสดงความสัมพันธได
ดังนี้

ηp

=

γQ water H p
Pmech

(3)

เครื่องยนตมีแรงบิดและความเร็วรอบทําใหเกิดกําลังงานดังนี้
Pmech = 2πNTe
การพัฒนาหัวดูด
หัวดูดทรงกระบอกมีลอ
- สรางดามบังคับทิศทางแยกกับทอทางดูด เพื่อใหบังคับทิศทางในการดูดไดสะดวก
- มีแปรงขัดที่หัวดูด
- ทําดามจับบังคับทิศทาง ทําใหหัวดูดสามารถเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ตองการไดสะดวก
- ลักษณะของหัวดูดใชงานกับบอทรงสี่เหลี่ยมคางหมู ขนาด 6×40×1.5 เมตร
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(4)
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มาโนช และ รวิ (2547) ไดออกแบบเครื่องดูดปฏิกูลจากบอปลาเรนโบวเทราท มีมอเตอรไฟฟา240 โวลท 1 เฟส 1,119 วัตตเปนตนกําลัง
ไดทิ้งระยะเวลาในการดูดปฏิกูลของปลาเรนโบวเทราท 3, 4 และ 5 วัน ตามลําดับ พบวาการทิ้งระยะเวลาในการดูด 3 วันเหมาะกับการดูดปฏิกูล
ตัวเครื่องสามารถสรางความดันรวมได 15 เซนติเมตร ปรอทมีอัตราการไหล 0.217 ลูกบาศกเมตรตอนาที แรงดูดที่หัวดูด 135.910 นิวตัน สามารถดูด
สิ่งปฏิกูลจากบอปลาขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 54 เมตร ใชเวลา 2.5 ชั่วโมง สามารถเพิ่มคา pH จาก 6.4 กอนดูดเปน 7.08 หลังจากเสร็จสิ้น
กระบวนการทําความสะอาด
อดิศักดิ์ (2547) ไดสรางและหาประสิทธิ ภาพชุดทดลองเรื่อง สมรรถนะเครื่ องสูบแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลาง ชุดทดลองที่สรางขึ้น มี
ประสิทธิภาพของคาที่ไดจากการทดลองเมื่อเทียบกับคาที่ไดจากการคํานวณทางทฤษฎีคือ ประสิทธิภาพของอัตราการไหล เทากับ 92.50 เปอรเซ็นต
ประสิทธิภาพของคาเฮดรวม เทากับ รอยละ 90.35 และประสิทธิภาพของแรงมา เทากับ รอยละ 83 ซึ่งผลการทดลอง สูงกวาเกณฑ รอยละ 80 ที่
กําหนดไวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05และทางดานความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ปรากฏวามีคาดัชนี ความสอดคลอง เฉลี่ยรวมทั้ง 3 ดาน คือ
ดานการออกแบบ ดานการทดลอง และดานคุณภาพชุดทดลอง เทากับ 0.86 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 0.5 (IOC > 0.5) ที่กําหนดไว สรุปไดวาผูเชี่ยวชาญมี
ความคิดเห็นสอดคลองกับชุดทดลองที่สรางขึ้น
นฤพล และคณะ(2549) ไดการวิเคราะหสมรรถนะของการนําเครื่องสู บน้ําแบบหอยโขงใชกังหันน้ําขนาดเล็ก จากผลการทดลองพบว า
กราฟสมรรถนะของการเครื่ องสูบน้ําแบบหอยโขงกังหันมี ลักษณะเหมือนกับกราฟสมรรถนะของกังหันน้ํา คือคาประสิทธิภาพจะมีคาเพิ่มขึ้นตาม
ความเร็ว รอบจนมีค าสูง สุด ที่ 0.658 ที่ความเร็ วรอบ 1000 รอบต อนาที หลั งจากนั้นจะลดลงเมื่ อความเร็วรอบเพิ่ มขึ้น ในการวิ เคราะหโ ดยใช
สามเหลี่ยมความเร็ว จากการทดลองเนื่องจากมีความปนปวนและแรงเสียดทานในใบพัดสูง รวมถึงการไหลที่ไมขนานกับใบพัด
เนื่องจากความดันมีความสัมพันธกับแรง และพื้นที่หนาตัด หัวดูดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคาความดันในการไหลที่ตองการวัดจะทําใหความ
ดันของของไหลเปลี่ยนแปลง
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รูปที่2 หัวดูดทรงกระบอกมีลอ

ที่2่ยหัมมี
วดูลดอทรงกระบอกมีลอ
หัวดูดแบบสีรูป่เหลี
- พัฒนาโดยการใสลอเขาไปเพื่อใหเคลื่อนที่ไดสะดวก
หัวดูดแบบสี่เหลี่ยมมีลอ
- มีแปรงขัดที่ขอบของหัวดูด
- พัฒนาโดยการใสลอเขาไปเพื่อใหเคลื่อ-นทีทํ่ไาดดสาะดวก
มจับบังคับทิศทางใหม ทําใหหัวดูดสามารถเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ตองการ ลักษณะของหัวดูดใชงานกับบอ
- มีแปรงขัดที่ขอบของหัวดูด
2.67×8×1.5 เมตร
- ทําดามจับบังคับทิศทางใหม ทําใหหัวดูดสามารถเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ตองการ ลักษณะของหัวดูดใชงานกับบอทรงสี่เหลี่ยมผืนผาขนาด
2.67×8×1.5 เมตร

รูปที่ 3 หัวดูดแบบสี่เหลี่ยมมีลอ
หัวดูดครึ่งวงกลมมีลอ
รูปที่ 3 หัาวความสะอาดบ
ดูดแบบสี่เหลีอ่ยตลาดทรงกลม
มมีลอ
- เพื่อชวยในการทํ
ในบริเวณขอบบอทรงกลม
หัวดูดครึ่งวงกลมมีลอ
- ทําดามบังคับทิศทางใหม ทําใหหัวดูดสามารถเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ตองการไดสะดวกขึ้น
- เพื่อชวยในการทําความสะอาดบอตลาดทรงกลม
ในบริวเวณขอบบ
- ลักษณะของหั
ดูดใชงานกัอบทรงกลม
บอกลมขนาดเสนผานศูนยกลาง 3 เมตร ลึก 1.5 เมตร
- ทําดามบังคับทิศทางใหม ทําใหหัวดูดสามารถเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ตองการไดสะดวกขึ้น
- ลักษณะของหัวดูดใชงานกับบอกลมขนาดเสนผานศูนยกลาง 3 เมตร ลึก 1.5 เมตร

รูปที่4 หัวดูดครึ่งวงกลมมีลอ
รูปที่ยมปากแบน
่4 หัวดูดครึ่งวงกลมมีลอ
หัวดูดสามเหลี
- ลักษณะเปนหัวดูดเล็กมีปากแบนเพื่อชวยทําความสะอาดในจุดที่หัวดูดเขาไมถึง
หัวดูดสามเหลี่ยมปากแบน
- ทําดามจับบังคับทิศทางใหม ทําใหหัวดูดสามารถเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ตองการไดสะดวกขึ้น
- ลักษณะเปนหัวดูดเล็กมีปากแบนเพื่อช-วยทํ
ความสะอาดในจุ
ใชงาานได
ทุกบอ ดที่หัวดูดเขาไมถึง
- ทําดามจับบังคับทิศทางใหม ทําใหหัวดูดสามารถเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ตองการไดสะดวกขึ้น
- ใชงานไดทุกบอ

รูปที่ 5 หัวดูดสามเหลี่ยมปากแบน
รูปที่ 5 หัวดูดสามเหลี่ยมปากแบน
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รูปที่ 6 แสดงแรงดูดเทียบกับหัวดูด บอสี่เหลี่ยมคางหมู เมื่อทิ้งตะกอนไว 3 วันกับ 5 วัน
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รูปที่ 7 แสดงแรงดูดเปรียบเทียบที่หัวดูด บอสี่เหลี่ยมเมื่อทิ้งตะกอนไว 3 วันกับ 5 วัน

แรงดูด(N)
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รูปที่ 8 แสดงแรงดูดเปรียบเทียบที่หัวดูด บอกลม เมื่อทิ้งตะกอนไว 3 วันกับ 5 วัน
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วิธีการทดลอง
1 ทิ้งระยะเวลาการทําความสะอาดบอใหตกตะกอนไว 3 วัน และ 5 วัน
2 ทําการทดสอบทําความสะอาดดวยหัวดูดแตละแบบ เทียบกับการทิ้งใหตกตะกอน ระยะ 3 วัน และ 5 วัน
3 นําผลการทดสอบของแตหัวดูด มาหาคา ความเร็วหัวดูด แรงที่เกิดจากหัวดูด
4. วัดระดับปริมาณแอมโมเนีย และคา ความเปนกรด ดาง หลังจากการดูดแตละบอ เทียบกับการทิ้งใหตกตะกอน ระยะ 3 วัน และ 5 วัน
5. วิเคราะหและสรุปผลการทดลอง
ผลการวิจัย
ผลการคํานวณหาแรงดูด
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รูปที่ 7 แสดงแรงดูดเปรียบเทียบที่หัวดูด บอสี่เหลี่ยมเมื่อทิ้งตะกอนไว 3 วันกับ 5 วัน

แรงดูด(N)
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ค่า pH
ค่าของนํ
pH ของนํ
�า �า

่ 8 แสดงแรงดู
ดเปรียบเทียบทีด่หเทีัวดูยดบกับนอกลม
่อทิ้งตะกอนไว
3 วัน3กัวับน5กัวับน 5 วัน ซึ่งตามปกติแรงดูดจะตอง
จากรูปที่ 6-8 แสดงใหเห็นรูปถึทีงความเปลี
่ยนแปลงของแรงดู
ระหวเมืางการทิ
้งตะกอนไว
สม่ําเสมอจากรู
แตจปากการแสดงของกราฟออกมาเป
นการแสดงให
เห็นถึงความสกปรกจากตะกอนปฏิ
กูลของปลา3 และเศษใบไม
างทําความสะอาด
ที่ 6-8 แสดงใหเห็นถึงความเปลี
่ยนแปลงของแรงดู
ดเทียบกันระหวางการทิ้งตะกอนไว
วัน กับ 5 วัน ระหว
ซึ่งตามปกติ
แรงดูดจะตอง
สม่ําเสมอ แตจากการแสดงของกราฟออกมาเปนการแสดงใหเห็นถึงความสกปรกจากตะกอนปฏิกูลของปลา และเศษใบไม ระหวางทําความสะอาด
ผลการทดลองหาคา pH ของน้ํา
ผลการทดลองหาคา pH ของน้ํา 8

78
67
56
45
34
23
12
01
0

ก่อนดูด
ก่หลัอนดู
งดูดด
ทิ� งตะกอน 3 วัน
ทิ� งตะกอน 3 วัน

ทิ� งตะกอน 5 วัน
ทิ� งตะกอน 5 วัน

หลังดูด

รูปที่ 9 แสดงผลการทดสอบหาคา pH ของน้ํา
รูปที่ 9 แสดงผลการทดสอบหาคา pH ของน้ํา
จากรูปที่ 9 แสดงใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของคา pH ของน้ํากอนการดูดทําความสะอาด และหลังการดูดทําความสะอาด โดยเปรียบเทียบ
คา pH ของน้
างการทิเ้งห็ตะกอนไว
3 วัน่ยนแปลงของค
กับ 5 วัน ผลการทดสอบการทิ
้งตะกอนไว
3 วันมีคา pH
ของน้งการดู
ําเทากัดบทํา6ความสะอาด
กอนดูด และค
า pHยบเที
ของน้ยบํา
โดยเปรี
จากรูําปทีระหว
่ 9 แสดงให
นถึงความเปลี
า pH ของน้ํากอนการดู
ดทําความสะอาด
และหลั
เพิ
ขึ้นหลั
งการดู
ดเทากังการทิ
บ 7 และการทิ
คา pH ของน้ําเทากั้งบตะกอนไว
5 กอนดู3ด วัและค
pHของน้
ของน้ําเท
ําเพิากั่มบขึ้น6หลั
การดู
ดเทากัา บpH7 ของน้
การทํํา
คา่มpH
ของน้
ํา ระหว
้งตะกอนไว้งตะกอนไว
3 วัน กับ55วัวันนมีผลการทดสอบการทิ
นมีคาาpH
กองนดู
ด และค
ยบเทีของน้
ยบแสดงการทิ
า pHา
ความสะอาดบ
อปลาทํ
pH ของน้้งตะกอนไว
ําเพิ่มขึ้น โดยอยู
ที่เหมาะสมของน้
เพิ่มขึ้นหลังการดู
ดเทาากัให
บ 7คาและการทิ
5 วัน มีในค
คา าpH
ของน้ําเทากับ ํา5ในบ
กออนดูและการเปรี
ด และคา pH
ําเพิ่มขึ้นหลั้งตะกอนไว
งการดูดเท3ากัวับน 7มีคการทํ
ของน้
ํามากวาการทิ
้งตะกอนไว
5 วัของน้
น ดังนัําเพิ
้นการทํ
ความสะอาดบ
ปลาควรทําความสะอาดโดยทิ
้งการตกตะกอนที
่ 3 วัน สามารถดู
ดทําความสะอาดได
ยบเทียบแสดงการทิ
้งตะกอนไว
3 วัน มีคา pH
ความสะอาดบ
อปลาทํ
าให คา pH
่มขึ้น าโดยอยู
ในคาที่เอหมาะสมของน้
ําในบอ และการเปรี
ดี และลดเวลาในการทํ
าความสะอาดมากที
ุด าความสะอาดบอปลาควรทําความสะอาดโดยทิ้งการตกตะกอนที่ 3 วัน สามารถดูดทําความสะอาดได
ของน้
ํามากวาการทิ้งตะกอนไว
5 วัน ดังนั้น่สการทํ
าแอมโมเนี
ย
ดีผลการทดลองหาค
และลดเวลาในการทํ
าความสะอาดมากที
่สุด
ผลการทดลองหาคาแอมโมเนีย

ค่าแอมโมเนี
ค่าแอมโมเนี
ย (mg/l)
ย (mg/l)

1.1
0.9
1.1
0.7
0.9
0.5
0.7
0.3
0.5
0.1
0.3
-0.1
0.1
-0.3
-0.1
-0.5
-0.3
-0.5

ก่อน
ก่ดูอดน
ดูด
บ่อคางหมู
บ่อคางหมู

บ่อสี�เหลี�ยม
บ่อสี�เหลี�ยม

บ่อกลม
บ่อกลม

รูปที่ 10 แสดงผลการทดสอบหาคาแอมโมเนีย
จากรูปที่ 10แสดงใหเห็นถึงความแตกตางของค
ยที่อยูในน้ํา ระหวางก
อนการดูยด กับหลังการดูดทําความสะอาด ผลการทดสอบหา
รูปทีา่ แอมโมเนี
10 แสดงผลการทดสอบหาค
าแอมโมเนี
อสี่เหลี่ยมคางหมู
มีคาแอมโมเนี
ยสูงทีา่สแอมโมเนี
ุดกอนการดู
งการดู
ทําความสะอาด
ยังมีคาแอมโมเนี
ยสูง กวาบอ 687
คาแอมโมเนี
จากรูย ปในบ
ที่ 10แสดงให
เห็นถึงความแตกต
างของค
ยทีด่อทํยูาใความสะอาด
นน้ํา ระหวางกและหลั
อนการดู
ด กับดหลั
งการดูดทําความสะอาด
ผลการทดสอบหา
่ยม และบ
อกลม
นผลแสดงให
เห็นถึงความสกปรก
กูลของปลาและหลั
และเศษใบไม
ละบอ ยังมีคาแอมโมเนียสูง กวาบอ
คสีา่เหลี
แอมโมเนี
ย ในบ
อสี่เซึหลี่งเป่ยมคางหมู
มีคาแอมโมเนี
ยสูงที่สุดกอจากตะกอนปฏิ
นการดูดทําความสะอาด
งการดูดขทํองแต
าความสะอาด

ค่า

-0.1
-0.3
-0.5

บ่อสี�เหลี�ยม

บ่อกลม

รูปที่ 10 แสดงผลการทดสอบหาคาแอมโมเนีย
จากรูปที่ 10แสดงใหเห็นถึงความแตกตางของคาแอมโมเนียที่อยูในน้ํา ระหวางกอนการดูด กับหลังการดูดทําความสะอาด ผลการทดสอบหา
คาแอมโมเนีย ในบอสี่เหลี่ยมคางหมูมีคาแอมโมเนียสูงที่สุดกอนการดูดทําความสะอาด และหลังการดูดทําความสะอาด ยังมีคาแอมโมเนียสูง กวาบอ
สี่เหลี่ยม และบอกลม ซึ่งเปนผลแสดงใหเห็นถึงความสกปรก จากตะกอนปฏิกูลของปลา และเศษใบไมของแตละบอ
ตารางที่ 1 ขอมูลผลการดูดทําความสะอาดของแตละหัวดูดที่พัฒนาขึ้นมาใหมกับหัวดูดแบบเดิม
หัวดูด
อัตราการไหลสูงสุด ความเร็วสูงสุด แรงดูดสูงสุด
ความเหมาะสม
-3 3
(จํานวน)
× 10 (m /s)
(m/s)
(N)
การใชงานกับบอ
หัวดูดแบบเดิม 1 หัว/บอ
3.354
0.005649
69.915
-บอสี่เหลี่ยมคางหมู(อนุบาล)
-บอสี่เหลี่ยม(ตลาด)
หัวดูทรงกระบอกมีลอ 2 หัว/บอ
_
_
_
-ไมเหมาะสม เพราะเคลื่อนที่ยาก
หัวดูดสี่เหลี่ยมมีลอ 2 หัว/บอ
4.1667
3.65465
111.12
-บอสี่เหลี่ยมคางหมู(อนุบาล)
-บอสี่เหลี่ยม(ตลาด)
หัวดูดครึ่งวงกลมมีลอ 2 หัว/บอ
4.0278
3.532829
109.51
-บอกลม(ตลาด)
หัวดูดสามเหลี่ยมปากแบน 2 หัว/บอ
3.7500
3.289185
107
-เหมาะสมกับทุกบอ ในจุดที่เขาไมถึง
จากตารางที่ 1 พบวาหัวดูดแตละแบบที่มีรูปรางตางกันทําใหมีแรงดูดและมีปริมาณการไหลที่แตกตางกันทําไหมีความเหมาะสมในการใช
งานการเขาถึงขอบบอและความสามารถในการทําความสะอาดตางกัน การใชงานจึงตองเลือกหัวดูดใหเหมาะสมกับบอเลี้ยงในรูปแบบตางๆ
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบขอแตกตางในการทําความสะอาดระวางแรงงานคนกับเครื่องดูดปฏิกูลจากบอปลาเรนโบวเทราท
แรงงานคน
เครื่องดูดปฏิกูลจากบอปลาเรนโบวเทราท
1. ตองรอเวลาในการระบายน้ําออก
1. ไมตองรอเวลาในการระบายน้ําออก
2. ตองออกแรงขัดมาก
2. ไมตองออกแรงขัดมาก
3.ไม ตองเสียคาบํารุงรักษาเครื่องจักร
3. ตองเสียคาบํารุงรักษาเครื่องจักร
4. ทําใหปลาตกใจขณะทําความสะอาด
4. ไมทําใหปลาตกใจขณะทําความสะอาด
5. ตองลดระดับน้ํากอนทําความสะอาด
5. ไมตองลดระดับน้ํากอนทําความสะอาด
6. ใชระยะเวลา และคาใชจายสูง
6. ประหยัดเวลา และคาใชจาย
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบเวลาและคาใชจายในการทําความสะอาดบอทรงสี่เหลี่ยมคางหมู
แรงงานคน
ใชพลังงานไฟฟา
ใชเครื่องยนต
เวลาทํางาน/
คาใชจาย/บอ
เวลาทํางาน/บอ คาใชจาย/บอ
เวลาทํางาน/บอ
คาใชจาย/บอ
บอ(นาที)
(บาท)
(นาที)
(บาท)
(นาที)
(บาท)
360
200
150
28.035
90
42.27
ตารางที่ 2และ 3 พบวาการใชเครื่องดูดทั้งแบบใชพลังงานไฟฟาและเครื่องยนตในการทําความสะอาดปฏิกูลของปลาเรนโบวเทราทออกจาก
บอมีขอไดเปรียบมากกวาการใชแรงงานคน ทั้งทางดานเวลาและคาใชจายในการทําความสะอาดทั้งยังชวยผอนแรงในการทําความสะอาดลดการบอบ
ช้ําของปลาจากการลดระดับน้ําลงเมื่อใชแรงงานคนอีกดวยวิเคราะหโดยการเปรียบเทียบคาใชจายในการทําความสะอาดโดยการดูดปฏิกูลของปลาเรน
โบวเทราทออกจากบอทรงสี่เหลี่ยมคางหมู กับการใชเครื่องดูดปฏิกูลปลาเรนโบวเทราทแบบใชเครื่องยนต แบบใชพลังงานไฟฟา และการใชแรงงานคน
ทําความสะอาดบอ พบวา การใชเครื่องยนตใชเวลานอยที่สุดที่ 90 นาที แตมีคาใชจายตอสูงกวาแบบใชพลังงานไฟฟา 14.235 บาท ซึ่งการใชแรงงาน
ในการทําความสะอาดมีคาใชจายและเวลาในการทําความสะอาดสูงที่สุด ระยะเวลาคืนทุนของเครื่องดูดใชเครื่องยนตโดยประมาณ 573.932 ชั่วโมง
สรุปผล
จากการทดสอบพบวา อัตราการไหลของน้ําที่มีปฏิกูลของปลาปนอยูจะถูกดูดผานเครื่องดูดทําใหทราบถึงอัตราการไหลและทราบคาความเร็ว
ที่ไหลผานหัวดูดที่ทําขึ้นและทําการวัดความดันทําใหทราบถึงแรงที่ดูดปฏิกูลของปลาเรนโบวเทราทจะเห็นการดูดปฏิกูลของปลาเรนโบวเทราทของแต
ละบอโดยมีการออกแบบหัวดูดไว 4 แบบ
หัวดูดที่ 1 หัวดูดทรงกระบอกมีลอ โดยมีดามบังคับทิศทางแยกกับทอทางดูด ชวยลดน้ําหนักในการจับบังคับทิศทางมีแปรงขัดทําความสะอาด
688 เคลื่อนที่ไมสะดวก เพราะไมระนาบกับพื้นบอ
หัวดูดที่ 2 หัวดูดแบบสี่เหลี่ยมมีลอ สามารถเคลื่อนที่ไดสะดวกและไมตองออกแรงในการขัดมาก
หัวดูดที่ 3 หัวดูดแบบครึ่งวงกลมมีลอ สามารถเคลื่อนที่ไดสะดวกเหมาะกับบอที่มีลักษณะกลม สามารถทําความสะอาดไดรวดเร็ว

ไฟฟ้าชุมชน

บ่อคางหมู

ในการทําความสะอาดมีคาใชจายและเวลาในการทําความสะอาดสูงที่สุด ระยะเวลาคืนทุนของเครื่องดูดใชเครื่องยนตโดยประมาณ 573.932 ชั่วโมง
จากการทดสอบพบวา อัตราการไหลของน้ําที่มีปฏิกูลของปลาปนอยูจะถูกดูดผานเครื่องดูดทําใหทราบถึงอัตราการไหลและทราบคาความเร็ว
ที่ไหลผานหัวดูดที่ทําขึ้นและทําการวัดความดันทําใหทราบถึงแรงที่ดูดปฏิกูลของปลาเรนโบวเทราทจะเห็นการดูดปฏิกูลของปลาเรนโบวเทราทของแต
ละบอโดยมีการออกแบบหัวดูดไว 4 แบบ
หัวดูดที่ 1 หัวดูดทรงกระบอกมีลอ โดยมีดามบังคับทิศทางแยกกับทอทางดูด ชวยลดน้ําหนักในการจับบังคับทิศทางมีแปรงขัดทําความสะอาด
เคลื่อนที่ไมสะดวก เพราะไมระนาบกับพื้นบอ
หัวดูดที่ 2 หัวดูดแบบสี่เหลี่ยมมีลอ สามารถเคลื่อนที่ไดสะดวกและไมตองออกแรงในการขัดมาก
หัวดูดที่ 3 หัวดูดแบบครึ่งวงกลมมีลอ สามารถเคลื่อนที่ไดสะดวกเหมาะกับบอที่มีลักษณะกลม สามารถทําความสะอาดไดรวดเร็ว
หัวดูดที่ 4 หัวดูดสามเหลีย่ มปากแบน สามารถทําความสะอาดไดดีในจุดที่เขาไมถึง หรือดูดตามซอกซอย ควบคุมการทํางานลําบากเพราะมี
น้ําหนักมาก สามารถใชทําความสะอาดไดกับทุกบอ
ผลการทดสอบการทํางานของเครื่องดูดปฏิกูลจากบอปลาเรนโบวเทราทที่ใชเครื่องยนตสามารถทํางานไดดีกวา เมื่อเปรียบเทียบกับการใช
เครื่องดูดแบบเดิมที่ใชพลังงานไฟฟา และเมื่อเทียบกับการใชแรงงานคน ลดเวลาในการทําความสะอาด 3 บอตอวันเมื่อเทียบกับการทําความสะอาด
ดวยพลังงานไฟฟาแตมีคาใชจายแพงกวา
1.หัวดูดแบบสี่เหลี่ยมมีลอ สามารถดูดปฏิกูลของปลาเรนโบวเทราทที่บอทรงสี่เหลี่ยมคางหมู ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 40 เมตร ลึก 1.5 เมตร
ในเวลาประมาณ 1.5 ชั่วโมงตอ 1 บอ สามารถทํางานเร็วกวาเครื่องแบบเดิม 1 เทา และสามารถทํางานเร็วกวาการใชแรงงานคน 2 เทา และประหยัด
คาใชจาย 4.731 เทา โดยทิ้งบอไว 3 วันและ 5 วัน และใชแรงงานคน 5 ชั่วโมงตอบอ
2.หัวดูดแบบสามเหลี่ยมมีลอ สามารถดูดปฏิกูลของปลาเรนโบวเทราทที่บอทรงสี่เหลี่ยมขนาดกวาง 2 เมตร ยาว 7.65 เมตร ลึก 1 เมตร ใน
เวลาประมาณ
นาที่งวงกลมมี
ตอ 1 บอลอสามารถทํ
กวาเครื่องเดิม เ1.4
างานเร็
วกวนายการใช
6 เทเมตร
า และประหยั
3.หัวดูด20แบบครึ
สามารถดูาดงานเร็
ปฏิกูลวของปลาเรนโบว
ทราทเททาี่บและสามารถทํ
อวงกลม ขนาดเส
นผานศู
กลาง 3แรงงานคน
เมตร ลึก 1.5
ในเวลา 20ด
คนาที
าใชจตาอย 118.924
เทา โดยทิ้งบอาไว
3 วัวนกว
และาการใช
5 วัน แโดยที
่แรงงานคน
่วโมงตอบอดคาใชจาย 18.924 เทา โดยทิ้งบอไว 3 วันและ 5 วัน โดยที่
บอ และสามารถทํ
งานเร็
รงงานคน
6 เท2า ชัและประหยั
แรงงานคน 2 ชั่วโมงตอบอ
4 หัวดูดแบบสามเหลี่ยมปากแบน สามารถดูดปฏิกูลของปลาเรนโบวเทราทไดทุกบอสามารถทําความสะอาดไดดีในจุดที่เขาไมถึง หรือดูดตาม
ซอก ควบคุมการทํางานลําบากเพราะมีน้ําหนักมาก
จากผลการทดสอบการดูดปฏิกูลของปลาเรนโบวเทราทที่มีการทิ้งระยะเวลาการทําความสะอาดไว 3 วัน และ 5 วัน พบวาสามารถดูดทํา
ความสะอาดไดดี ลดเวลาในการทําความสะอาด ลดคาใชจาย ลดการบอบซ้ําของปลาและ จากผลการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรเปรียบเทียบการใช
เครื่องทําความสะอาดเมื่อทิ้งระยะเวลาการทําความสะอาด 3 วัน และ 5 วัน พบวาไมควรทิ้งระยะเวลาทําความสะอาดไวเกิน 3 วัน เพราะ การทํา
ความสะอาดที่มีการทิ้งระยะเวลาไว 3 วัน มีความประหยัดและงายตอการทําความสะอาดมากที่สุด บอทรงสี่เหลี่ยมคางหมู กับการใชเครื่องดูดปฏิกูล
ปลาเรนโบวเทราทแบบใชเครื่องยนต แบบใชพลังงานไฟฟา และการใชแรงงานคนทําความสะอาดบอ พบวา การใชเครื่องยนตใชเวลานอยที่สุดที่ 90
นาที แตมีคาใชจายตอสูงกวาแบบใชพลังงานไฟฟา 14.235 บาท ซึ่งการใชแรงงานในการทําความสะอาดมีคาใชจายและเวลาในการทําความสะอาดสูง
ที่สุด ระยะเวลาคืนทุนของเครื่องดูดใชเครื่องยนตโดยประมาณ 573.932 ชั่วโมง
กิตติกรรมประกาศ
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เครื่องผลิตกาซไฮโดรเจนจากพลังงานแสงอาทิตยควบคุมดวยหลักการของ PWM
Produce hydrogen from solar energy, controlled with the principle of PWM
เสรี ชื่นอารมณ และเสนห ไมตรีจิตร
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเก็บพลังงานแสงอาทิตยในรูปการกาซไฮโดรเจน โดยแปลงพลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงานไฟฟา
แลวใชหลักการของวิธีอิเล็กโทรไลทแปลงเปนกาซไฮโดรเจนตามลําดับ ใชสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด (KOH) 3%ตอนําหนัก และใชเหล็ก
สแตนเลสเบอร 316L เปนขั้วอิเล็กโทรด และใชไมโครคอนโทรลเลอรตระกูล AVR ปรับคาแรงดันที่จายใหกับตัวอิเล็กโทรไลท ดัวยวิธี PWM
(Pulse width Modulation) เพื่อควบคุมการเปลี่ยนรูปพลังงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด จากผลการทดสอบที่ไดสามารถเปลี่ยนพลังงาน 18400
จูลตอปริมาตรกาซไฮโดรเจนรวมกับออกซิเจน 1 ลิตร
คําสําคัญ: อิเล็กโทรไลท, กาซไฮโดรเจน, พลังงานไฟฟา
1. บทนํา
จากผลการสํารวจในประเทศไทยมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไฮโดรเจนดวยกัน 2 กระบวนการใหญๆคือ กระบวนการ
ความรอนเคมี (Thermochemical Process) และกระบวนการชีวเคมี (Biochemical Process) ในสวนของการผลิตไฮโดรเจนดวยกระบวนการ
ไฟฟาเคมี (Electrochemical Process) นั้นยังไมพบวาไดมีการดําเนินการในประเทศไทย งานวิจัยการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทยสวนใหญจะ
เนนไปที่กระบวนการความรอนเคมีแบบรีฟอรมมิง เนื่องมาจากเปนกระบวนการที่ไดรับการพิสูจนแลวในตางประเทศวาใชงานไดจริงและมีความ
เหมาะสมสําหรับการผลิตไฮโดรเจนในปริมาณมากหรือในเชิงอุตสาหกรรม โดยเปนการศึกษาการรีฟอรมมิ่งดวยไอน้ํา คารบอนไดออกไซด การรี
ฟอรมมิงแบบออโตเทอรมัลของเอทานอล กาซชีวภาพ และมีเทน โดยวัตถุประสงคของงานวิจัยสวนใหญจะเนนไปที่การออกแบบระบบผลิต
ไฮโดรเจนจากวัตถุดิบที่สามารถหาไดในประเทศไทย อาทิเชน กาซธรรมชาติ เอทานอล เมทานอล กาซหุงตม และกาซชีวภาพ โดยมุงเนนไปที่
การสังเคราะหตัวเรงปฏิกิริยาชนิดใหมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฮโดรเจนใหดีขึ้นกวาตัวเรงปฏิกิริยาที่มีใชกันอยูในปจจุบันซึ่งมักประสบ
กับปญหาดานการเสื่อมสภาพเร็ว และมีประสิทธิภาพการทํางานต่ํา
ในปจจุบันนี้มีธุรกิจการสรางโรงงานผลิตแกสไฮโดรเจนดวยวิธีอิเล็กโทรไลทหรือการใชน้ําและไฟฟามาผลิตแกสไฮโดรเจนมีอยูทั่วโลก
เนื่องมาจากประเด็นความทาทายในการใชพลังงานงานไฮโดรเจนนั้นคือ การขนสงไฮโดรเจน ซึ่งถือไดวาเปนประเด็นที่มีผลตอราคาของไฮโดรเจน
โดยรวม ทําใหตองมีการศึกษาและทําความเขาใจในระบบโลจิสติกสและเศรษฐศาสตรที่แตกตางกันระหวางการผลิตไฮโดรเจนแบบรวมศูนยขนาด
ใหญกับการผลิตแบบกระจายตัวใกลกับผูใชงาน โดยจะมีกระบวนการขนสงที่แตกตางกัน การผลิตแกสไฮโดรเจนดวยน้ําจากพลังงานไฟฟาที่เหลือ
ใชเปนทางเลือกการของการใชงานไฟฟาที่มาเก็บไวในรูปแกสไฮโดรเจน การใชพลังงานไฟฟาตอหนวยปริมาตรของแกสไฮโดรเจน ในการผลิตจะมี
ตัวแปรหลายตัวแปรที่เปนตัวกําหนดคาในการออกแบบสําหรับสรางตัวอิเล็กโทรไลท [2] เพื่อทําปฏิกิริยาใหมีขนาดและประสิทธิภาพในการผลิต
สูงสุดจะตองมีการทดสอบเพื่อหาเปนปจจัยหลักในการออกแบบโครงสรางของตัวตัวอิเล็กโทรไลทโดยยึดหลักในเรื่องราคาและการหาไดงายใน
ทองตลาด
2. แนวทางการออกแบบตัวอิเล็กโทรไลทโดยองคประกอบในสวนของตัวอิเล็กโทรไลทจะประกอบดวนสวนสําคัญสองสวนคือ วัสดุที่ใช
ทําขั้วอิเล็กโทรด และสารละลาย ในกระบวนการผลิตไฮโดรเจนดวยวิธีอิเล็กโทรไลท ที่ใหประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนั้นจะตองกําหนดตัวแปรตางๆ ให
ไดตามคาใน[1] ที่ระบุไว และใหระดับแรงดันที่ขั้วอิเล็กโทรดที่คา 1.23โวลต แตในทางปฏิบัตินั้นจะตองใหแรงดันที่ขั้วอิเล็กโทรดสูงกวาทฤษฎี [3]
เนื่องจากตองการใชเวลาผลิตที่รวดเร็วระดับแรงดันที่ขั้วอิเล็กโทรดใชงานจะอยูในชวง 1.80-2.00โวลต [4] ซึ่งจะทําใหโมเลกุลของไฮโดรเจนที่
สะสมอยูบริเวณพื้นผิวของขั้วแคโทด จะรวมตัวเปนฟองแกสขนาดใหญพอที่จะหนีแรงตึงผิวและแรงโนมถวงของโลก และจะหลุดจากพื้นผิวของ
อิเล็กโทรด พุงขึ้นสูผิวของอิเล็กโทรไลท ในขณะเดียวกันที่ขั้วแอโนด ก็เกิดกระบวน การแบบเดียวกันขึ้น โดยอิออนไฮดรอกซิล (Hydroxyl) คาย
อิเล็กตรอนใหกับอิเล็กโทรด และทําปฏิกิริยากลายเปนน้ําและแกสออกซิเจนโดยที่ฟองแกสออกซิเจนที่ขนาดใหญพอ ก็จะหลุดจากพื้นผิวและพุง
ขึ้นสูผิวของอิเล็กโทรไลทเชนเดียวกัน โดยปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นที่ผิวของอิเล็กโทรดทั้งสองตองการกระบวนการเชิงเรงปฏิกิริยากับผิวของโลหะที่ใชทํา
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อิเล็กโทรด โดยที่อิออนไฮโดรเจนจะคายประจุที่พื้นผิวโลหะเพื่อกอใหเกิดฟลมดูดซับไฮโดรเจนบางๆขึ้นจากนั้นก็จะเกิดกระบวนการรวมตัวกัน
เพื่อทําใหเกิดโมเลกุลของไฮโดรเจนขึ้นดังรูปที่ 1

(ข)
รูปที่ 1 โครงสรางของตัวอิเล็กโทรไลท (ก) ขั้วเดียว (ข) ขั้วคู

จะมีปฏิกิริยาที่ขั้วอิเล็กโทรดรดเปนดังนี้
ดานแคโทด
ดานแอโนด
→
→
2OH- ½ O2 + 2 H2O + 2e2 H2O + 2e- H2 + 2OHซึ่งกระบวนการดังกลาวแปรตามลักษณะรูปรางและธรรมชาติทางเคมีของพื้นผิวของขั้วอิเล็กโทรด สงผลใหชนิดของอิเล็กโทรด มีผลตอ
ปริมาณแกสผลิตที่ไดจากกระบวนการแยกน้ําดวยไฟฟา
2.1 ตัวอิเล็กโทรไลเซอร
การสรางตัวอิเล็กโทรไลเซอรแสดงดังรูปที่ 2 โดยจะออกแบบเปนระบบปดและอยูในรูปแบบเซลลเปยก สวนประกอบหลักๆมีดังนี้คือ
1 แผนเพลทหรืออิเล็กโทรดเลือกใชแสตนเลส 316 มาเปนขั้วอิเล็กโทรด
2.ใชสารอิเล็กโทรไลทเปนสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด (KOH) 3%wt
3.ภาชนะบรรุจและแผนยางกันซึม
4. ขั้วตอไฟฟาที่เชื่อมเขากับขั้วอิเล็กโทรด
5.นอตยึด

รูปที่ 2 แบบเครื่องผลิตกาซไฮโดรเจน
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3. พลังงานไฟฟาที่ใชผลิตไฮโดรเจน
หากพิจารณาที่ประสิทธิภาพการผลิต 100 เปอรเซ็นต การผลิตไฮโดรเจน 1 กิโลกรัมตองใชพลังงานไฟฟา 46.6 หนวย (kWh) [5] หาก
พิจารณาราคาหนวยไฟฟาที่ 3.00 บาท จะพบวาราคาคาไฟฟาในการผลิตไฮโดรเจน 1 กิโลกรัมประมาณ 139 บาท ดังนั้นจะพบวาหากพิจารณา
เปรียบเทียบกับน้ํามัน 3.8 ลิตรซึ่งใหพลังงานความรอนเทากับไฮโดรเจนประมาณ 1 กิโลกรัมนั้น ในปจจุบันจะพบวาน้ํามันเชื้อเพลิงมีราคาเทากับ
110 บาท (กําหนดใหราคา 1 ลิตรเทากับ 30 บาท) ดังนั้นจะเห็นไดวา ไฮโดรเจนมีแนวโนมที่เปนไปไดอยางมากที่จะเปนทางเลือกของพลังงานใน
อนาคตอันใกลนี้ได อยางไรก็ตามปจจัยที่จะมีผลตอราคาของไฮโดรเจนจากแยกน้ําดวยไฟฟาคือ เทคโนโลยีของการผลิตประเด็นที่จะตองคํานึงถึง
อยางมากในการนําเทคนิคการแยกน้ําดวยไฟฟามาใชผลิตไฮโดรเจนเพื่อนําไปใชเปนพลังงานคือ พลังงานไฟฟาที่จะตองใชหากยังมีการผลิตไฟฟา
ดวยเชื้อเพลิงฟอสซิลอยางในปจจุบันเปนสวนใหญนั้น การแยกน้ําดวยไฟฟาคงจะไมใชทางเลือกที่เปนไปได การวิจัยและพัฒนาการผลิตไฟฟาดวย
แหลงพลังงานทดแทนจึงเขามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น ตัวอยางเชน กรณีการผลิตไฟฟาดวยพลังงานลมในประเทศจากหลักการทํางานของการผลิต
ไฮโดรเจนจากน้ําที่กลาวขางตน พบวาอัตราการผลิตไฮโดรเจนของเครื่องอิเล็กโทรไลเซอรจะขึ้นอยูกับปริมาณพลังงานไฟฟาซึ่งสามารถกําหนดให
อยูในรูปของกระแสไฟฟ าที่ใชได โดยกระแสไฟฟา(I) ที่จ ายจากแหลงกําเนิดไฟฟ ากระแสตรง จะขึ้นอยู กับคาแรงดันไฟฟา(V) และคาความ
ตานทานทางไฟฟา (R) ของอิเล็กโทรไลเซอรและขั้วอิเล็กโทรด ซึ่งมีความสัมพันธดังนี้คือ
(1)
จากความสัมพันธขางตนและกําหนดใหคาความตานทานทางไฟฟาของอิเล็กโทรไลเซอรมีคาคงที่ (ที่คาความเขมขนของอิ เล็กโทรไลท
คงที่) จะไดวากระแสไฟฟาที่อิเล็กโทรไลเซอรใชจะแปรผันตามแรงดันไฟฟาที่จายออกมา ดังนั้นเพื่อใหสามารถควบคุมการผลิตไฮโดรเจนตามที่
ตองการวิธีการที่นิยมใชคือ การควบคุมขนาดของแรงดันที่จายใหกับอิเล็กโทรไลเซอร โดยอาศัยวงจรอิเล็กทรอนิกส วงจรอิเล็กทรอนิกสที่ใชใน
การควบคุมแรงดันที่จายใหกับตัวอิเล็กโทรไลเซอร จะอาศัยหลักการโมดูเลตความกวางพัลส (Pulse Width Modulation) ซึ่งเรียกวงจรนี้วา โม
ดูเลเตอร (Modulator) โดยมีหลักการทํางานคือ แรงดันที่ออกจากโมดูเลเตอรนั้นจะอยูในรูปของคลื่นสี่เหลี่ยม กลาวคือ จะมีการจายแรงดัน
ออกมาเปนชวงๆ ดังแสดงในรูปที่ 4 โดยมีคาบเทากับ TD และมีความกวางพัลสเทากับ TP โดยหลักการแลวหากตองการแรงดันเฉลี่ยที่สูงขึ้น โม
ดูเลเตอรจะสรางแรงดันที่มีความกวางพัลสมากขึ้น และในทางตรงกันขามโมดูเลเตอรจะสรางแรงดันที่มีความกวางพัลสแคบลง หากตองการ
แรงดันเฉลี่ยที่ต่ําลง
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รูปที่ 4 แรงดันที่จายใหกับอิเล็กโทรไลเซอร
เราสามารถหาความสัมพันธแรงดันเฉลี่ย (Vav) ที่จายใหกับอิเล็กโทรไลเซอรกับความกวางพัลสไดดังนี้คือ
กําหนดให D (Duty Cycle)=TP/TD
Vav=Vsx D
(2)
โดยจากรูปที่ 4 จะพบวาคา D หรือ รอบทํางาน (Duty Cycle) สวนคา D มีคาอยูในชวง 0< D <1 ดังนั้นจากสมการ(2) แรงดันเฉลี่ย
สามารถปรับใหมีคาเทากับ 0 ไปจนถึง Vs ไดโดยการปรับคา D จาก 0 ไปจนถึง 1 ตามลําดับ นั่นหมายความวา กระแสไฟฟาที่จายใหกับอิเล็ก
โทรไลเซอรนั้นปรับไดตามคา D ซึ่งสงผลใหเราสามารถควบคุมประสิทธิภาพและอัตราการผลิตไฮโดรเจนของอิเล็กโทรไลเซอรได
3.1 วงจรควบคุมการจายกระแสโดยใชหลักการ PWM
ระบบควบคุมกระแสไฟฟาที่ใชกั บตัวอิเล็กโทรไลเซอรนั้นแสดงดังรูปที่ 5 วงจรควบคุมนี้ใชไ มโครคอนโทรลเลอรของ AVR รุ น
Attiny25 ซึ่งเปนไมโครคอนโทรลเลอรขนาด 8 บิต ที่มีสวนสรางสัญญาณ PWM และสวนรับสัญญาณอนาลอกภายในตัวเอง การสรางสัญญาณ
PWM ที่ออกจากขา 8 แลวใชไอซีออฟโต OP817 เพื่อแยกสัญญาณควบคุมและเปนตัวสงถายสัญญาณใหกับสวิตชกําลังสารกึ่งตัวนําประเภท
Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT) เพื่อควบคุมระดับแรงดันที่เหมาะสมใหกับเครื่องตัวอิเล็กโทรไลเซอร ใชรีจิสเตอรภายของใน
ไมโครคอนโทรเลอรเปนตัวกําหนด สวนการวัดปริมาณกระแสไฟฟาที่ไหลผาน ตัวอิเล็กโทรไลเซอรจะใชไอซี เบอร A1302 ซึ่งใชหลักการฮอลเอฟ
เฟคทําหนาที่เปนตัววัดปริมาณกระแส (Current Sensor) แลวแปลงเปนแรงดันไฟฟาเพื่อสงใหกับวงจรแปลงสัญญาณแอนะล็อกเปนดิจิทัลหรือ
ADC (Analog to Digital Converter) ที่อยูภายในตัวไมโครคอนโทรลเลอร โดยคาของ PWM จะมีความสัมพันธกับปริมาณกระแสที่ตองการและ
ถูกโปรแกรมตั้งคาไว การทดสอบนั้นจะกําหนดคาของการจายกระแสไฟฟาไวที่คาที่เหมาะสมสําหรับผลิตกาซไฮโดรเจน โดยโปรแกรมลงในตัว
ไมโครคอนโทรลเลอร สวนพลังงงานที่จายใหกับตัวอิเล็กโทรไลเซอรนั้นรับมาจากตัวโซลาเซลขนาด 18 โวลต ซึ่งคาแรงดันนั้นจะแปรเปลี่ยนตาม
ปริมาณแสงอาทิตยที่ตกกระทบซึ่งสามารถทําใหแรงดันคงที่ไดที่ 5โวลต โดยใชไอซีเบอร 7805 เพื่อสรางแรงดันคงที่ใหกับไมโครคอนโทรลเลอร
AVR และสําหรับจายวงจรควบคุมสวนอื่นๆ

รูปที่ 5 วงจรควบคุมกระแสไฟฟาแบบ PWM
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ลําดับ
1
2
3
4
5

กระแส
(แอมแปร)
1.22
1.25
1.23
1.15
1.18

ตารางที่ 1: คาพลังงานที่ใชผลิตกาซไฮโดรเจน
แรงคลื่น
พลังงาน
เวลา
ปริมาตรกาซ
(ลิตร)
(โวลต)
(วัตต)
(วินาที)
15.15
18.483
989
1
15.18
18.975
969
1
15.21
18.7083
985
1
15.71
18.0665
1020
1
15.68
18.5024
987
1

พลังงาน
(จูล)
18,280
18,387
18,428
18,428
18,262

5. สรุป
การวิจัยนี้มุงเนนสรางเครื่องตนแบบเพื่อหาคาประมาณการผลิตกาซไฮโดรเจนดวยวิธีอิเล็กโทรไลเซอรโดยผลิตจากวัสดุที่หาไดงายราคา
ถูกเหมาะที่จะนํามาสรางไดจริงโดยเปนแนวทางในการออกแบบตัวอิเล็กโทรไลเซอร โดยสามารถสรางปริมาตรแกสไฮโดรตอพลังงานที่ใชดีที่สุด
ซึ่งการออกแบบทําใหเกิดแรงดันตกครอมขั้วอิเล็กโทรดทั้งสองที่ 15 โวลต โดยภายในตัวอิเล็กโทรไลเซอรมีแผนเพลทอยู 5 แผนดังนั้นคาเฉลี่ย
แรงดันตกครอมเพลทแผนละประมาณ 3 โวลต ซึ่งสูงกวาทฤษฎีกําหนดไว ซึ่งกําหนดไวที่ 1.8 -2 โวลต ซึ่งเปนคาที่ดีทีสุดแตมีผลเสียคือผลิตกาซ
ไฮโดรเจนไดนอยตอเวลา การผลิตกาซไฮโดรเจนจากพลังงานแสงอาทิตยก็เปนทางเลือกหนึ่งของการเก็บพลังงานแสงอาทิตยในรูปของกาซ โดย
ประสิทธิภาพนั้นยังไดไมไดทําการทดลองเปรียบเทียบวาศูนยเสียไปเทาใด ซึ่งถาพิจารณาแลวพลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงานที่ไดเปลาดังนั้นการ
ผลิตกาซไฮโดรเจนดวยวิธีนี้ก็เปนทางเลือกหนึ่งเพราะเปนวิธีที่ทําไดงายกวาวิธีอื่นๆ
6. การอางอิง
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4.ผลการทดลอง
สําหรับการทดลองเลือกใชชวงเวลา 10.00 น.ถึงเวลา 15.00 น. เปนชวงที่มีแสงแดดจัดเก็บคาพลังงานที่จายกับปริมาณของกา ซ
ไฮโดรเจน โดยใชกระบอกวัดปริมาตรขนาด 1 ลิตร และใชโวลตและแอมแปรมิเตอรวัดเก็บคาพลังงานไฟฟา ไดคาพลังงานที่ใชตอการผลิตกาซ
ไฮโดรเจนดังตารางที่ 1


8ZPKQ[DHgiZNYHbQXEjZH=\RMZL<Z8RYUC_aVQ^WF[g;<Z88ZPa8TDPMZOdDkbHRFZ;8ZP<YC8ZPbIIeNjN\9W;aU\OaVQ^WF[g;
+00+-$/&+0%*$220&5%4+0/(20.)2+%5-452$-'3+&5' 5/&'2  0/%'140(#'20"$34'$/$)'.'/4
WPPE8P WZUH:iZ ∗ RPL<Hl cLGZa<P[> aI><LP a:P^WFXHYHe=O
FH;a8\OPD[ a8\OPD[S[P[cP<Hl BY@R_A[ C_T?\ 8[DD[8P UZU_<[DDl WC[SY8C[h JmDD[OX
jlJ\Pq[oVqGpddn[[XpJluTjap_apIfqMpfqgfGddbwIdt~lJGeITnfqgfGddbgpiVdbjpfqXcpeocwMrcJzjb
fqXcpeoc_eoJJpZXUxXZbjpfqXcpeocxbyK

ITnfqgfGddbgpiVdbjpfqXcpeocbjpipdIpb
IF:YCOjW
[XIfpbZrZpwiZlxZfXpJGpdZpfoiUuwjetlXqJKpGGpdwGhVdbp]eqVw\ZwMtlw_eqJMrfap_Ns~Jw\ZxZfXpJjZs~JzZGpdKoUGpdx[[{bbrHlJwirc
wjetlXqJfoiUuwjetlXqJKpGGpdwGhVd wMZwbe}UbnwcpjqZwbe}U\pebZpboZjeoJKpGjr[w_t~liGoUZpboZxef KnWvGZpbp[UenwlrcUVpGxjJxen
Zp{\]eqVZpboZ xenWpZMrfap_apczVGdn[fZGpd{_yd{eNqizZGdTrXr~brIfpbVlJGpdZpboZMrfap_\dqbpTivJKnzMGdn[fZGpd{_yd{eNqix[[wd}f
GdTrXr~brIfpbVlJGpd\dqbpTWpZivJxenIuTap_UrKnzMGdn[fZ Gpd{_yd{eNqix[[Mp ipjdo[ifZz[jdtlGq~JjdtlXnepc\peb xbGdnXo~JGpGXr~
wjetlKpGGpdjr[ZpboZXr~{b]pZGpd{_yd{eNqiKnZpbp[UenwlrcUVpGxjJxenloUHsZdv\w_t~lZp{\]eqVxXJwMtlw_eqJ &  Ns~JipbpdWZp{\zMzZ
GpdjuJVbjdtlw\ZfoVWuUq[zZGpd]eqVxGiioJwIdpnjyUc]pZGdn[fZGpdxGiNq`wIMo~ZxGiioJwIdpnjUoJGepfipbpdWZp{\zMwUqZwIdt~lJGpwZqU
{``pKpc{``p{\zM\dnycMZ{UwWpXr~wGqUzZGdn[fZGpdxGiNq`wIMoZipbpdWZp{\\do[Ifpbw\ZGdU UpJHlJUqZjdtlzM]ibNrwbZVw_t~l]eqV
IlZGdrVipjdo[ZpboZ_tMUq[jeoJGpdjr[wbe}UZpboZXr]~ pZGdn[fZGpdXdpZiwliwVldq`wIMoZw_t~l]eqV{[ylUrwNeKn{UGerwNldrZNs~JipbpdWZpbp
w\ZVof\dnipZzZGpd]eqVxXJwMtlw_eqJ &  Ns~JKnMfcw_q~bIpIfpbdlZzZwMtlw_eqJ ZlGKpGZrzZ[XIfpbZrcoJZpwiZlfqYrGpdKo[^uZHZpUwe}GXr~
wGqUKpGGpdw]p{jbyUcGpdzMiZpb{``pdfblZuapI^uZHZpUwe}GzjbrHZpUXr~zjOHsZipbpdWUoGKo[{UJpcHsZyUcwIdt~lJUoGwG}[^uZUfciZpb{``p
wXIZqIHpJVZipbpdWZp{\\dncuGVzMzZMubMZw\ZxZfXpJjZs~JzZGpdKoUGpd[dqjpdXr~{bbrHlJwircjdtlfoiUuwjetlXqJjdtlzjbrlcpJZlcXr~iuU
:iZUiZ:Y> wMtlw_eqJMrfap_ GpdKoUGpdx[[{bbrHlJwirc foiUuwjetlXqJKpGGpdwGhVd
F\fNZbQX:RZNUiZ:Y>
zZGdn[fZGpdXpJwGhVdGddbboGKnbrfoiUuwjetlXqJNs~JboGKnWvGZp{\]eqVw\Z\ucjdtl{\Xpw\ZfoiUult~Zw_t~lidpJbveIpw_q~bwMZGpd]eqV
xleGlmleKpGboZip\njeoJ Gpd]eqVfoiUuGl]ZoJ Gpd]eqV{bw`ldZqwKldKpG{bcpJ_pdpGpdiGoUipdlqZXdrcw_t~lzMzZluVipjGddbwIbrxen
luVipjGddbcpw\ZVZlcpJ{dG}VpbcoJIJbrHlJwircwjetlXqJlcvw\ZKpZfZbpG xenboGKnWvGZpbpw]pXpepcNs~JGlzjwGqUGpd\eU\elcxGiwdtlZ
GdnKG jblGIfoZ xen^uZenllJHZpUwe}GyUcbrHlbvefpzZGpdw]pwghfoiUuwjetlXqJKpGGpdwGhVd  84 KnbrGpd\elc^uZenllJHZpU %"
zZ\dqbpT  84 + , UoJZoZGpdZpfoiUuwjetlXqJUoJGepfZpbpw\ZfoVWuUq[zZGpd]eqVZpboZxenWpZMrfap_ G}Knw\ZHoZVlZjZs~JNs~JKnZpzj
Gdn[fZGpdXoJjbU{bbrHlJwircwjetlXqJiviq~JxfUelbjdtlbrHlJwircwjetlXqJzjZlcXr~iuU
Gpd]eqV_eoJJpZKpGMrfbfeKnVlJIpZsJWsJIfpbwjbpnibXpJUpZwXIyZyecrzjilUIelJGo[MZqUxen\dqbpTHlJMrfbfeIfpbIubIpUpZ
_eoJJpZxen]eGdnX[Vliq~JxfUelbGpdfpJx]Z xenllGx[[Gdn[fZGpd]eqVw_t~leUVZXuZ foVWuUq[ xen_eoJJpZzjipbpdWZpHlJwjetlXqJ
Geo[bpzM\dnycMZzjbpGXr~iuU
ipjdo[Gpd]eqVZpboZxenWpZMrfap_KpGfoiUuXpJwGhVd boGKnzMGdn[fZGpd{_yd{eNqiNs~Jw\ZGpdzjIfpbdlZXr~luTjavbqivJw_t~lzjwGqUGpd
xVGHlJ_oZYnybweGuezZfoiUuXr~w\ZipdlqZXdrcKpGipcyN_oZYnwIbrcpf|Gepcw\ZipcyNioZ|apczViapfnXr~{bbrxGillGNqwKZKn{U{lZpboZXr~
ipbpdWIf[xZZ{UxenIf[xZZ{b{UxenWpZ{lZpboZXr~ipbpdWIf[xZZKnZp{\eUluTjavbqw_t~l]eqVw\ZZpboZwjefVl{\ Gdn[fZGpd{_yd{eNqi
lpKKpxZGw\ZGdn[fZGpd{_yd{eNqix[[wd}f .?@ %E><9E?6? x[[Mp '9<C %E><9E?6? xenx[[Xlddrx`IMo~Z (<>>23.0@6<; yUczZ
Gdn[fZGpd{_yd{eNqix[[wd}fluTjavbqHlJMrfbfeapczZ\PqGdTKnlcvXr~   < xenwfepXr~MrfbfelcvzZ\PqGdTKn\dnbpT fqZpXrHTnXr~
x[[MpGpdIJlcvHlJMrfbfeKnbpGGfp Mo~fybJXr~luTjavbq\dnbpT   < HTnXr~x[[Xlddrx`IMo~ZKnIepcGo[x[[MpxVluTjavbqK n
\dnbpT  < XoJZr]e]eqVXr~{UKnw\ZZpboZMrfap_xenWpZMrfap_\dnbpT    xen
  xen    xen 
 VpbepUo[
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zZ\dnwXg{Xc{UbrGpdZpfoVWuUq[wjetlXqJKpGGpdwGhVdbp]eqVZpboZxenWpZMrfap_wMZ Xnepc\peb +, wjJpboZip\njeoJ +, dfbWsJ
ipjdpc +, MpZllc xen]oGV[Mfp +, appczVGdn[fZGpd{_yd{eNqi zZGdTrXr~luTjavbqivJKn{U\dqbpTZpboZbpGxen\dqbpTWpZZlcxen
Geo[GoZwbt~l\PqGqdqcpwGqUHsZXr~luTjavbqV~pIuT
Tap_xenyIdJidpJHlJWpZapczVGdn[fZGpd{_yd{eNqix[[[MpKnUrGfpzZGdTrHlJ{_yd{eNq ix[[
wd}f ZlGKpGZrcoJbrGpdZpHlJwirc wMZ Gq~J{bzz[{bbp]ibGo[foiUuwjetlXqJlt~Zbp]eqVw\ZxXJwMtlw_eqJMrfbffezZdv\ &  + , dfbWsJGpdZpxXJ
wMtlw_eqJ &  {\w\ZwMtlw_eqJzZwVpxGiNq{`wlld]eqVxGiioJwIdpnjzjxGwIdt~lJ\Z{``p +,
zZ[XIfpbZr{UZpwiZlxZfIqUzZGpddZpfoiUuwjetlzMjdtlwjetlXqJKpGGpdwGhVdwMZ Gpd]eqVZpbooZ{[ylUrwNeKpG_tMZpboZwMZbnwcpjqZ
xen\pebZpboZ wbe}UbnwcpjqZwbe}U\pebbZpboZjeoJKpGjr[w_t~liGoUZpboZxefKnWvGZpbp[UenwlrcUUVpGxjJxenZp{\]eqVZpboZxenWpZ
Mrfap_apczVGdn[fZGpd{_yd{eNqiipjdodo[ifZz[jdtlGq~JKpGVZbnwcpjqZXnepc\pebjdt lxbGdnXoXo~JGpGXr~wjetlKpGGpdjr[ZpboZKnZpbp
[UenwlrcUVpGxjJxenloUHsZdv\w_t~lZp{\]]eqVxXJwMtlw_eqJ &  Ns~JipbpdWZp{\zMzZGpdjuJVbjdtdtlw\ZfoVWuUq[zZGpd]eqVxGiioJwIdpnj
yUc] pZGdn[fZGpdxGi Nq` w IMo~ ZxG i ioJ wIdpnjUo J Gep fipbpdWZ p{\zM wUq ZwIdt~ l JG pwZqU {`` pKppc{``p {\zM\ dnycMZ{ U wW p Xr~w GqU zZ
Gdn[fZGpdxGiNq`wIMoZipbpdWZp{\\do[Ifpbw\ZGdU UpJHlJUqZjdtlzM]ibNrwbZVw_t~l]eqVIlZGdrdrVipjdo[ZpboZ_tMUq[jeoJGpdjr[wbe}U
ZpboZxen]pZGdn[fZGpdXdpZiwliwVldq``wIMoZw_t~l]eqV{[ylUrwNeKn{UGerwNldr ZNs~JipbpdWZpbpww\ZVof\dnipZzZGpd]eqVxXJwMtlw_eqJ
&  Ns~JKnMfcw_q~bIpIfpbdlZzZwMtlw_eqJwXIZqIHpJVZipbpdWZp{\\dncuGVzMzZMubMZw\ZxZfXpJjZs~JzZGpdKoUGpd[dqjpdXr~{bbrHlJwirc
jdtlfoiUuwjetlXqJjdtlzjbrlcpJZlcXr~iuU
R[G\8ZPS]8TZ
dv\Xr~ xiUJdv\x[[xZfXpJGpdgsGhhp Gpd]eqVZpboZxenWpZKpGMrfap_apczVGpdKoUGpdx[[{bbbrHlJwircwjetlXqJKpGGdn[fZGpd]eqV
ZpboZ{[ylUrwNeKpG_tMZpboZItlbnwcpjqZxen\pebZpboZ

P`JF\f  GpdZpfoiiUuwjetlXqJKpGGpd]eqV{[ylUrwNeXr~zMfoVWuUq[KpGbnwcpjqZxenn\pebZpboZ
<
wbe}UbnwcpjqZxenwbe}U\pebZpboZKnWvGl[zjbrluTjavbq 
 xenluT javbq  < yUczMwfep\dnbpT  xen 
VpbepUo[ xefbpjr[loUyUcwIdt~lJloUdrUx[[wGercf UoJdv\Xr~  Kn{UZpboZ_tMUq[dpf   yUcZpjZoG
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ZpXr

P`JF\f  wIdt~lJjr[loUwbe}UZpboZ_tM
dv\Xr~  xiUJVoflcpJGpGwbe}UbnwcpjqZjeoJGpdjr[xenZpboZXnwcpjqZUq[Xr~{U ZpboZ_tMXr~jr[loUU{UKnWvGZp{\GdlJw_t~lXpIfpbinlpU
xenVdfKjpIp >22 3.@@E .061 yUc{bzjwGqZ   KpGZoZZp{\]ibGo[wbXpZle xen %<@.??6A: E1><D612 w_t~l]eqV{[ylUrwNeapczV
Gdn[fZGpd (>.;?2?@2>6360.@6<; Ns~JzZJpZfqKocZrzMfqYr]eqVapczViZpb{``pXr~br\PqGdTeoGhTnUoJdv\Xr~ 

H ZpboZbnwcpjqZZUq[
G GpGbnwcpjqZjeoJGpdjr[
P`JF\f  GpGwbe}UbnwcpjqZxenZpboZUq[ jeoJGpdjr[ wbe}UbnwcpjqZ 84 Knjr[ZpboZUq[{Udpf  eqVd

P`JF\f  \PqGdTzZGpd]eqV{[ylUrwNeapczViZpb{``p +,
T   < xXZXr~Knw\Z  < UoJfqYrzjIfpbdlZXo~f{\ GlZZZpbp\lZzj\PqGdT xenGpdxcGGerwN
foVWuUq[KnWvGluZbpXr~luTjavbq\dnbpT
ldqZKnwGqUHsZXoZXrXr~brGpd\lZiZpb{``p wffepXr~zMzZGpdXp\PqGqdqcpKnlcv\dnbpT  ZpXrzZGpd]eeqV {[ylUrwNexXZXr~Knw\Z   Mo~fybJ
VpbfqYr\GVq Ns~JKn{U{[ylUrwNexenGerwNldqZ yyUczM\dqbpT_eoJJpZ{``pVleqVdZlcGfp 8*5 96@ Zo~ZZItlGpd]eqV{[ylUrwNeUfcfqYrzjbZrKn
\dnjcoU_eoJJpZxendfUwd}fGfpfqYrXo~f{\bpG
ipjdo[GpGwbe}UbnwcpjqZxenGpGwwbe}U\peb KnWvGZp{\VpGxjJxen[Uw\Z]JUoJdv\Xr~  w_t~lZZpbp]eqVZpboZMrfap_xenWpZMrfap_
apczVGdn[fZGpd{_yd{eNqi XoJx[[Mpxenxx[[wd}f Ns~JzZx[[xdGKn{U\dqbpTWpZzZ\dqbpTbpGxenx[[jeoJKn{U\dqbpTZpboZbpG
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G ]JKpGGpGwbe}UbnwcpjqZ
H ]JKpGwbe}U\peb
P`JF\f  ]JKpGwbe}U_tMZpboZjeoJGpdjr[ZpboZllGxef +,
zZJpZfqKocZrGdn[fZGpd{_yd{eNqix[[MpKnGdnXpzZwVpx[[w[UZq~J UoJdv\Xr~  xenGdn[fZGpd{_yd{eNqix[[wd}fKnUpwZqZGpdzZ
\PqGdTx[[`evlqU{UNw[U UoJdv\Xr~  w_t~lgsGhpioUifZxenib[oVqHlJZpboZ xenWpZMrfap_Xr~{U

dv\Xr~  \PqGdTx[[w[UZq~J +,

dv\Xr~  \PqGdTx[[`evlqU{UNw[U +,
ipjdo[z[Gq~JHlJbnwcpjqZjdtlXnepc\pebZpboZdfbWsJGpGwbe}UXr~{b{UZp{\]pZGdn[fZGpd{_yd{eNqiKnWvGZp{\loUxXJw_t~l]eqV
xXJwMtlw_eqJzZdv\ &  XoJZrVof\dnipZipbpdWzM\vZHpfx\JboZdfbWsJGpdzMGerwNldqZXr~{UKpGGpd]eqV {[ylUrwNeKpGwbe}UZpboZ Ns~JGerwNldrZ
KnMfcw_q~bIpIfpbdlZzjxGxXJwMtlw_eqJlrGUfcxXJwMtlw_eqJ &  ipbpdWZpbpzMw\ZwMtlw_eqJw]p{jbyUcVdJw_t~lzjIfpbdlZjdtlZpbpw\Z
wMtlw_eqJzZwVpxGiNq{`wlld w_t~l]eqVxGiioJwIdpnjNs~JipbpdWZpbpw\ZwMtlw_eqJzjxGwIdt~lJ\Z{``p]eqV{``pbpzM\dnycMZ{UwWpXr~{UipbpdW
ZpbpzMzZGpd\do[iap_Ifpbw\ZGdU UpJzZUqZxenlpKZpbp]ibNrwbZVw_t~l]eqVIlZGdrV{U
 KQ8ZPS]8TZ
GpGwbe}UbnwcpjqZxenGpGwbe}U\peb jeoJKpGjr[xefKnZp{\VpGxjJxen\ZXpw\Z]Jw_t~lZp{\wHpivGdn[fZGpd{_yd{eNqiVpdpJXr~ xiUJ
lJI\dnGl[XpJwIbrxenIpIfpbdlZHlJfoVWuUq[UoJGepfIpIfpbdlZzZGpGwbe}UbnwcpjqZjeoJGpdjr[loU_[fpbrIpzGewIrcJGo[GpGwbe}U\pebapczV
Gdn[fZGpd{_yd{eNqix[[MpyUczM\PqGdTx[[w[UZq~Jipjdo[GpGwbe}UbnwcpjqZ_[fpXr~luTjavbq{_yd{eNqi  < doGhpzjIJXr~\dnbpT Mo~fybJKn
{U\dqbpTWpZMrfap_    xenZpboZ   yUcZpjZoGIpIfpbdlZHlJWpZXr~{UKnbrIp   " 84) xenIpIfpbdlZHlJZpboZKnbrIp
  " 84 xVWpGdn[fZGpdwGqUHsZXr~luTjavbqivJHsZioUifZHlJWpZKneUeJxenioUifZZpboZKnivJHsZzZHTnwUrcfGoZIpIfpbdlZHlJWpZKneUeJ
xenIpIfpbdlZHlJZpboZKnw_q~bHsZUoJxiUJzZVpdpJXr~  Ns~JzZGdTrHlJGpGwbe}U\pebKnzj]eIepcIesJGoZ dv\Xr~  xiUJWpZMrfap_xenZpboZMrfap_
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KpGGpGwbe}UbnwcpjqZXr~luTjavbqVpJ|GoZwbt~lwfepXpJpZ Mo~fybJipjdo[Gdn[fZGpd{_yd{eNqix[[wd}fKn{U]e]eqVw\ZZpboZifZzjO ]eUoJxiUJzZ
VpdpJXr~ 
DZPZ;F\f  lJI\dnGl[XpJwIbrxenIpIfpbdlZHlJGpGwbe}UbnwcpjqZxenGpGwbe}U\peb jeoJKpGGpdjr[ZpboZllGxef
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eoGhTnHlJWpZxenZpboZMrfap_Xr~{{UKpGGdn[fZGpd{_yd{eNqix[[wd}f xiUJzZdv\Xr~  Ipib[oVVqqXpJIfpbdlZHlJZpboZXr~{U KnV~pGfp
ZpboZwVpifZWpZKnbrIpIfpbdlZIlZHpJivJXoJ ZrzZGdn[fZGpd{_yd{eNqix[[MpioUifZZpboZKn ZlcxenioUifZWpZKnbpGwXrc [Go [
Gdn[fZGpd{_yd{eNqix[[wd}f dfb{\WsJyIdJidpJHlJWpZXr~{UKpGGdn[fZGpd{_yd{eNqix[[Mp KnbryIdJiidpJXr~xH}JxdJGfp

WpZMrfap_
ZpboZMrfaap_
P`JF\f  WpZxenZZpboZMrfap_KpGGpGwbe}UbnwcpjqZapczVGdn[fZGpd{_yd{{eNqix[[wd}f
z[xenGq~J HlJbnwcpjqZXnepc\pebbxenifZVpJ|_[fpbr\dqbpTzZKpZfZXr~bpGUoJxiUJzZVpdppJXr~ 
L^=LQY;;ZH
NXaOZV[H
 wghGq~J{bKpGGpdVoUxVJ
w\etlG
GpG
PRN
JZQlNHgiZNYH
 Xnepc\pebw\ep
GpGwiZzc
Gnepxenwbe}U
PRN

DZPZ;F\f  ioUifZfoiUuwjetlXqJKpG_tM_eoJJpZ +,
RYUC_aVQ^WF[g;
PkWOQX
88 ePj



 

 
 
 




 
 
 




lJI\dnGl[VpJ|xenIpIfpbdlZ KKpGfoVWuUq[wjepZr[pJifZ xiUJzZVpdpJXr~  foiUuwjetlXqJwjeppZr KnWvGZpbpVpGjdtll[zjxjJxenVr
\Zzjw\ZMqZwe}G|ipbpdWZpbp]ibGo[GpGwbbe}UZpboZjeoJGpdjr[wlpZpboZllGxefKpGZoZZpbploUw\ZxxXJwMtlw_eqJ &  UoJxiUJzZdv\Xr~
ipjdo[xXJwMtlw_eqJUoJGepflpKZpGerwNldrZZXr~{UKpGGdn[fZGpd]eqV{[ylUrwNebpw\ZVof\dnipZ yUcioioUifZyUcZpjZoG{bV~pGfp  yUc
ZpjZoGZlGKpGZrGerwNldrZcoJMfczZGpdw_q~bbIpIfpbdlZzZxXJwMtlw_eqJ xXJwMtlw_eqJUoJGepf{UZp{\XXUil[w\ZwMtlw_eqJzZwVpxGiNq{`wlld
w_t~l]eqVxGiioJwIdpnj_[fpxGiioJwIdpnjjXr~{UbrIpIfpbdlZ     8 : Xr~loVdpGpd\lZwMtlw_eqJ     84 5 wbt~lzMGerwNldrZ
w\ZVof\dnipZ   yUcZpjZoGxGiUoJJGepfipbpdWZp{\zMzZGpd]eqV{``p]pZwIdt~lJ\Z{``p{UifZwWpXr~{UlpKZp{\]ibUqZw_t~l\do[
iap_Ifpbw\ZGdU UpJjdtlZp{\]ibNrwbZVVw_t~l]eqVIlZGdrV{U
DZPZ;F\f  lJI\\dnGl[xenIuTib[oVqXpJwIbrHlJfoiUuwjetlXqJKpGbnwcpjqZxeen\peb +,
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aJQ^W8KQ 8[f;eNk<Z8
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FXQZOO
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P`JF\f  xXJwMtlw_eqJzZdv\ & 
wbt~lbrGpdZpwMtlw_eqJUoJGepf{\zMzZGdn[fZGpdw]p{jbw_t~l]eqVIfpbdlZ\OjpXr~VpbbpItlbe_qhXr~wGqUKpGGpdw]p{jbVofGpdjZs~JXr~
bo G KnWv G enwecIt l ^u Z HZpUwe} G Xr~ l lG{\Go [ {lwir c yUcwL_pn^u Z zZdnUo [ No [ {bIdlZNs~ J dn[[Uo G wG} [ ^u Z U f c{`` p iWq V 920@><?@.@60
%>206=6@.@<> yUcXo~f{\{bipbpdWUoGKo[{UlcpJbr\dniqXYq]e ipjdo[zZJpZfqKco Zr{U_oSZpwIdt~lJdfblZuapIHZpUwe}GUfciZpb{``pUoJdv\Xr~
yUcidpJiZpb_epibpzZ[dqwfT\elJ{lwircXpzjlpGpgjdtlxGiXr~{je]pZxVGVofw\Z\dnKu{``pXr~VpJHofGoZ + , ^uZHZpUwe}GXr~lcvzZ{lwirc wbt~l
{je]pZiZpb_epibpKnWvGMpdKzjbr\dnKuXr~xVGVpJGoZXpzjwGqUGpddfbVofHlJ\dnKuzjbrHZpUyVHsZwbt~llZuapIwjepZr{je]pZzZwIdt~lJUoGKo[
^uZ{``piWqVKnWvGUoGKo[{UJpcHsZKpGdv\Xr~  KpZfZlZuapI^uZHZpUwe}GHZpUZlcGfp  {bIdlZ_[fpwbt~l{je]pZiZpb_epibpKpZfZ^uZ
HZpUwe}GKneUeJlcpJMoUwKZxen{\w_q~bKpZfZ^uZXr~brHZpUyVGfp  {bIdlZlcpJ{dG}Vpbwbt~lIfpbwd}fxGi{lwircw_q~bHsZibddWZnKneUeJ

P`JF\f  wIdt~lJdfblZuapIHZpUwe}G UfciZpb{``p
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P`JF\f  GpdeUeJHlJ^uZHZppUwe}GbpGyUcGpdzMwIdt~lJdfblZuapIHZpUwe}GNs~JKn{\w_q~bKpZfZlZuapIHZpUzjO
 UP_J
foiUuwjetlXqJKpGGpdwGhVdipbpdWZZpbp]eqVwMtlw_eqJMrfap_zZdv\ZpboZxenWpZMrfap_Ns~Jw\ZZxZfXpJjZs~JzZGpdKoUGpdx[[{bbrHlJ
wircwjetlXqJzZ[XIfpbZr wbe}UbnwcpjqZwbbe}U\pebZpboZjeoJKpGjr[w_t~liGoUZpboZxefKnWvGZpbp[UUenwlrcUVpGxjJxenZp{\]eqVZpboZ
xenWpZMrfap_apczVGdn[fZGpd{_yd{eNqiizZGdTrXr~brIfpbVlJGpdZpboZMrfap_\dqbpTivJKnzMGdn[fZGpd{_yd{eNqix[[wd}fGdTrXr~brIfpb
VlJGpd\dqbpTWpZivJxenIuTap_UrKnzMGdn[fZGpd{_yd{eNqix[[MpZlGKpGZrifZz[jdtlGq~JjdtlXneepc\pebxbGdnXo~JGpGXr~wjetlKpGGpd
jr[ZpboZXr~{b]pZGpd{_yd{eNqiKnZpbp[UUenwlrcUVpGxjJxenloUHsZdv\w_t~lZp{\]eqVxXJwMtlw_eqJ &  Ns~JipbpdWZp{\zMzZGpdjuJVb
jdtlw\ZfoVWuUq[zZGpd]eqVxGiioJwIdpnjyUcc]pZGdn[fZGpdxGiNq`wIMo~ZZp{\zMwUqZwIdt~lJGpwZqU{``pKpc{``p{\zM\dnycMZifZwWpXr~wGqU
zZGdn[fZGpdxGiNq`wIMoZipbpdWZp{\\dodo[Ifpbw\ZGdUHlJUqZjdtlzM]ibNrwbZVw_t~l]eqVIlZGdrVipjdo[GerwNldrZXr~{UKpGGpd]eqV{[yl
UrwNe ipbpdWZpbpw\ZVof\dnipZzZGpd]eqeqVxXJwMtlw_eqJ &  Ns~JKnMfcw_q~bIpIfpbdlZzZwMtlw__eqJ ZlGKpGZrzZ[XIfpbZrcoJZpwiZl
fqYrGpdKo[^uZHZpUwe}GXr~wGqUKpGGpdw]p{jbyUUcGpdzMiZpb{``pdfblZuapI^uZHZpUwe}GzjbrHZpUXr~zjOHHssZipbpdWUoGKo[{UJpcHsZyUcwIdt~lJUoG
wG}[^uZUfciZpb{``p
wXIZqIHpJVZipbpdWZp{\\dncuGVzzMzZMubMZw\ZxZfXpJjZs~JzZGpdKoUGpd[dqjpdXr~{bbrHlJwircjjdtlfoiUuwjetlXqJjdtlzjbrlcpJZlcXr~iuU
 8[DD[8PPNJPX8ZS
ITn]vfqKocHlHl[IuT ipZoG JpZIT
TnGddbGpdfqKoc xj JMpVq apczVyIdJGpdIfpbdfbbtl {Xc KrZ xeniWp[oZfqKoc fqX cpgpiVd x en
wXIyZyecrbjpfqXcpeocwMrcJzjbXr~zjJ[\dnbbpTzZGpdUpwZqZJpZ
aW8UZPWkZ;W[;
+,
bjpfqXcpeoc xby K   yIddJGpdGpdKo UGpdwghfoi UuwjetlXqJXpJGpdwGhVdzZ  KoJ jjfoUapIwjZt lVlZ[Zlcp JbrifZdfb
5@@= CCC 0<:=<?@ :7A .0 @5 =><<B6;02 *.?@2 ".;.42:2;@ 5;.->8 5@:9 +lpJWsJfoZXXr~  bqWuZpcZ ,
+, _rd_ewdtlJfq{edoVZ  Gpd]eqVZpboZMrfap_KpGXnepc\pebw\epyUc{_yd{eNqizZ[ddcpGpgg{ZyVdwKZxen{lZp  fqXcpZq_ZYfqXcp
gpiVdbjp[oTRqVKukpeJGdTbjpfqXcppeoc
+, '6>67.;A?<>;' '>6=.@22=! .;1%%.@@6E.    %E><9E?6?<30.??.B.>56F<:26;.0<<A;@2>><@.@6;4@C6;?0>2C>2.0@<>
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eUQ tS?j]_BQoSr_h@\j\V_uUcpXnySQlxenxSFmxBceNA_eB?iT qNE]iOco@?{jqSkN ( ) ?j]XiLSj]hTTX_iBBjSQNrQSC{jqUSOeBrc`Bdjr_h
q_ne?c]]X_iBBjSCj?Q]iX\j?]Qlx[le\p r_hcj[j]PCiN?j]A`TAo[Npr_?iSuNtS]hNiTQeBPkxSqUSd_i? ?j]XiLSjX_iBBjSCmBC{jqUSOeB[l?j]
U]iTqU_lx\S]pUrTT?j]CiN?j]QjBNjSX_iBBjS
Si?`kCi\r_hdS`\Qdj]tSXnySQlx uNN{jqSkS?j]OkNOiyB]hTTX_iBBjSQNrQSsN\tEqF__rcBejQkO\]`[?iTEo[ESr_heUQ qXnxetddS`\BjS
r_hEo[ESuNq]l\S]p`kqA]jhdAp@SjSuU?iT?j]UIkTiOktdqdwSV_cj[j]PQlxChS{juUtEQTQ`SS{juUqUS]pUrTT?j]@\j\V_ VjSrVS\oQRajcO]
?j]XiLSj@eBeUQ tSXnySQlx FmxBceNA_eB?iTuXs]CSco@ci[^QRkz    () }?j][lc`S]`[QlxrQC]kB~ d[j\PmBqUNse?jctdU]hEjES[lc`S
]`[?iTsA]B?j]OiyBrOq]kx[CS?]hQiyBCTsA]B?j] Q{j?j]am?bjASA`jUGdjr_hA`j[OeB?j]]`[AkNr_hdj`kRlr?UGdjd]neqXnxec]jBc]]AckxBtd[
]`[OiNckStCtS?j]tEQ]iX\j?]Qlx[le\pC{j?iNtdqUSU]hs\ESOeEo[ES

M\HDY`  ?j]XiLSj]hTT?j][lc`S]`[ am?bjr_h`kqA]jhd?j]tEX_iBBjSQNrQS]`[?iTEo[ESr_hdS`\BjSeUQ Cj?j]UIkTiOkC]kB
  V_?j]am?bj]pUrTT?_u?A`j[qEnxe[s\BA`j[ci[XiSR]hd`jBdS`\BjSQdj]r_hdS`\BjSZjA]iJenxSvQlxq?lx\`@eBtSXnySQlx?iTEo[ES
qUjd[j\tS?j]]`[[neqXnxeXiLSjr_hq]l\S]p]hTTX_iBBjSQNrQS?j]OkNOiyBX_iBBjSQNrQSr_h?j]T{j]oB]i?bj
tS?j]c{j]`Cr_hq@jOkNOiyB]hTTuYYjrcBc`jBsN\tEX_iBBjSCj?qF__rcBejQkO\XT`jq?kNEeB`jBAeS@jB[j?]hd`jBqQAsSs_\lQlxtE
BjS?i TEj`TjSd]neVptEEeB`jBNiB?_ j`Ane }A`j[u[]p ~ Ane@jNA`j[]ptSckxBQlxOSqeBO eBtE U]hs\ESCj?qQAsSs_\lqd_jSly Q{jtdA{j` j
}]p]i?bj~ CmBu[q?kN@mySNiBSiySSi?`kCi\CmBCmBuNc]jB?]hT`S?j]Pj\QeNA`j[]pQlxceNA_eB?iT c{jSi?U_iN?]hQ]`B`kQ\jajcO]r_hqQAsSs_\l
  (  ) r_h ?j]]iT]ptd?iTEo[ESr_hqA]ne@j\qXnxetdq?kN?_u??j]]p]i?bjtScZj`h@eBA`j[cj[j]PtS?j]]iT]pQlxrO?OjB?iS@eBEj`TjS V_
?j]c]jB?_u? sN\CiNeBAU]h?eT@eBToA_j?]tSXnySQlxtdVjS?]hT`S?j]q]l\S]pr_hq@jtCtSq]nxeBqNl\`?iS[lUjd[j\qNl\`?iSq]l\S]puUX]e[v?iS
tSE`B d[pTjSr]??_u?tSXnySQlxuN@iTqA_nxeSUGdj?j]T{j]oB]i?bj?j]CiN?j]?j]tEU]hs\ESQiyB d[pTjS[eGdjtS?j]tEU]hs\ESCj?
X_iBBjSQNrQS[lrS`sS[_N_BPmB]e\_h  @eBC{jS`Sd[pTjSqSnxeBCj?uN]iTA`j[E`\qd_neCj??_u?tSXnySQlx
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q@[r@wB@eBdS`\Qdj]Eo[ESr_hSi?`kEj?j]QiyBtSXnySQlxqNk[r_hXnySQlxtd[cj[j]PCiN?j]Pj\QeNA`j[]pVjS?{j_iBX_cpEo[ES
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EnaZalu_oX[cEalVYInEEnaUn`ViSuVGwXwc`pEna[coTuKr}iu\coH Kpd_dcimSvVH vYY[g_[gnXInEdmgSsuhcrixKVnHEnauEfTa
vcldmK\rK xhEmYuEfTaEaYnXy[gpasR TnYcVnhcdHinu^iu_riHImHhdmS\oIoTaLq|HuZXEcs_uZnh_n`hcmE wS`xKEnagm_^nfRuEfTaEaUqH
[cEalVYVp|uZXZalw`KXvclxKEnadouGanlhYVgm_^nfR\YdnSnX_oToVnHgmHG_uEfTaEagn_naUXnGdn_atyZ[coTUnXimSvVHvcl\mQXn
Ti`iSGdn_atVnxhuEoSuGariFn`Gdn_ad__riInEhcn`vhcHuKX\cmHHnXImHhdmSgUnXeqEfniHGEnaYaohnagdXViHUo|XEcs_GXxXKs_KX
vcl`mHF`n`[cyZ`mHhXd`HnXvclKs_KXir|XzwS`gn_naUuap`XatySxXKs_KXSmHEcndVp|ySImSVnuZXvhcHuap`XatVp|uXXEnaxhZNoYmToIao HSnX_oTo
VnHueafOEoIGsR^n\UnXSpFq}XuZXVp|`i_amYFiHGXxXKs_KXuEfTaEa_pan`ySu\o|_Fq}XvclcSan`In`SnX_oToVnHdmQXWaa_uEfTaEa`mHGH
dmQXWaa_EnaxKKpdoTuKXuSo_vcl_pEnauap`Xatad_EmX_nEFq}Xu\r|i\mQXnHnXuVGwXwc`pVp|uh_nlg_EmYKs_KXu\r|iEnaZalEiYinKp\vclcS
GnxKIn`xXGamduariXSnX_oToVnHgo|HvdSci_cSF`lInEdmgSsuhcrixKVnHEnauEfTavcldmK\rKcS_c\ofh_iEGdmXcSGdn_FmSv`HFiHGXxX
Ks_KXvclVnxhKs_KXglinSSnX_oToVnHgsF^n\_pgsF^n\IoTSp_pGdn_gsFInEEnayS\YZluap`Xatad_EmXFiHGXxXKs_KXgdX[cEalVYTi
[txhEnaUn`ViSuVGwXwc`p_pSnXuSp` dGriSnX_oToVnHgmHG_Ti`iSGdn_at \mQXnTi`iSuVGwXwc`p uZXgr|ivclvhcHuap` XatxhEmYXogoT
XmEeqEfnxX_hndoV`ncm`
:-(:-, [cEalVY EnaUn`ViSuVGwXwc`p Ena[coTuKr}iu\coHKpd_dcimSvVH
 /7!-4$+%-!(:-,
EnaYaoEnadoKnEnagtgmHG_UriuZX\mXWEoIgUnYmXisS_eqEfnu\r|i\mQXnZaluVeLq|H_sHuXXGdn_uF_vF{HFiHOnXanEXm|XGriGdn_uF_vF{HFiH
Ks_KXLq|HXmYdn_pYVYnVgnGmMTiEna\mQXnZaluVeu\o|__nEFq}Xuar|i`zwS`uJ\nlxXSnXEnauZXEcyEFmYuGcr|iXu\r|iEnavEyFZMhnGdn_`nEIX
Ena\mQXnGsR^n\KpdoTEnacS[cEalVYVnHueafOEoIvclgmHG_xXKs_KXimXuXr|iH_nInEEnauEoSdoEbToVnHueafOEoIvclgmHG_FiHZaluVe
TciSIXEnauZXanEOnXVp|gnGmMFiHEna\mQXnxXVsESnXzy_dnIluZXVnHSnXueafOEoIgmHG_dmQXWaa_Enau_riHVam\`nEaWaa_KnTovcl
go|HvdSci_kcku\r|iugao_ganHKpdoTGdn_uZXi`tFiHGXxXKs_KXxhSpFq}X_pGdn_gsFvcl_m|XGHad_Vm}HEnaugao_ganHOnXanEFiHgmHG_xhwGaHganH
gmHG_wS`ad_vF{HvaH_m|XGHvclaiHamYEna\mQXnZaluVexh_pGdn__m|XGHvcl`m|H`rXySTiyZ dadoV`idoaVs WdaEscvclWpal\Hf_ncm`ViH  
EnaUn`ViSuVGwXwc`pEna[coTuKr}iu\coHKpd_dcimSvVHvYY[g_[gnXInEdmgSsuhcrixKVnHEnauEfTavcldmK\rK UriuZX\mXWEoIhXq|HVp|
_hndoV`ncm`Xuaedaad_EmY_hndoV`ncm`anK^mN\oYtcgHGan_ySSnuXoXEoIEaa_SmHEcndLq|HEnaSnuXoXHnXYaoEnadoKnEnaTn_dHIaGsR^n\hcmHInE
EnadnHv[XgtEnaZNoYmToEnaToSTn_TadIgiYvclEnaZamYZasHvEyFXmYuZXFm}XTiXgnGmMVp|glViHUqH[cEnaSnuXoXHnXVm}HxXvH[c[coT[ccm\W
vcl[cEalVYSmHXm}XEnaZalu_oXGsRGnFiHwGaHEna^nGamOy_dnIluZXgdXanKEnahariamOdognhEoIy_xKi`tVp|[c[coTVp|uEoSInEEnaSnuXoXwGaHEna
u\p`Hi`nHuSp`dLq|HuZX[cHnXuKoHZalImEfVnHEn`^n\u\anlgo|HXp}`mHy_xK[cgm_bVWo~FiHwGaHEnahnEvTTiHZalu_oX[ccm\Wvcl[cEalVYVp|uEoS
InE[cHnXFiHwGaHEnaLq|H_mEIluEoS^n`hcmHInEgo}XgsSwGaHEnayZvcdIqH_mEZanENdny__pEnaSnuXoXHnXxXgdXFiHEnaGXhnvcl\ogtIX[ccm\W
u\anlxKudcnXnXEdnIluh{X[cgdXanKEnavclamOdognhEoIIqHuXXEnaImSVnwGaHEnayZFnHhXn_nEEdnIl_iH`iXhcmHyZStdn[cHnXVp|SnuXoXHnX
yZvcduEoS[ccm\WTn_uZnh_n`vclGdn_GnShdmHhariy_ Ioa\agsu_WpZalgoVWo~ 
SmHXm}XEnaToSTn_vclZalu_oX[cEalVYxXEnaYaoEnadoKnEnagtgmHG_IqH_pGdn_gnGmMi`nH`o|HwS`uJ\nli`nH`o|HxXvHFiHZalw`KXIqH
uZXuar|iHgnGmMVp|glViX[cVp|uEoSTiuXr|iHInE[c[coTvcl`mHTiYgXiHTiTmdYHKp}EnaZalEmXGsR^n\EnaeqEfnxXiHGZalEiYVp|  EnaYaoEnaVnH
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doKnEnagtgmHG_Lq|H_phcmEEnagnGmMGriEnaYaoEnaVnHdoKnEnavEgmHG_uZXhXq|HxX^naEoIhcmEFiHgUnYmXisS_eqEfngUnYmX\qHxhYaoEnaVnHdoKnEna
vEKs_KXgmHG_vclZaluVeKnToxXatZvYYTnHzTn_Gdn_UXmSvclxXSnXVp|gUnYmX_pGdn_uKp|`dKnMEnaxhYaoEnaVnHdoKnEnainIxhuZcnwS`y_
GoSGnxKIn`hariinIGoSGnxKIn`Tn_Gdn_uh_nlg_wS`xhYaoEnaVm}HhXd`HnX^nGamOvcluiEKXhXd`HnXiogalhXd`HnXgnWnaRlKs_KXvcl
gmHG_wS`EdnHatZvYYEnaxhYaoEnaVnHdoKnEna_pGdn_hcnEhcn`uKXEnaiXsMnTxhxKZalw`KXVam\`nEaFiHgUnYmXuZXvhcHinHioHVnH
doKnEnaxhGnZaqEfnxhEnaiYa_ImSZalKs_harigm__XndoKnEnaVnHnXdoIm`u\r|iTiYGnUn_TnHzhariu\r|iKp}vXlgmHG_EnaxhYaoEnaVnHdoKnEna
XiEInEuZXEnaVnZalw`KXxhgmHG_vcdgUnYmX`mHySamYZalw`KXxXSnXTnHzGriu\o|_\tXGdn_atvclZalgYEnaRFiHinIna`imXIlXn_ngtE na
\m QXnhcm E gt Ta_p EnaYt aRnEnau\r| ixK Zalw`KX VnHS nXEnaIm SEnauap `XEnagiXvclEnado Im ` \m QXnT nvhX HVnHdo KnEnaFiHinIna`
ganHuGariFn`EmYhXd`HnXTnHzLq|HuZXvhcHHnXFiHXmEeqEfnvcluZXEnaganHan`ySFiHgUnYmXInEEnaxhYaoEnaVnHdoKnEnaSd` gnXmE
_nTaOnXvclEnaZalEmXGsR^n\EnaeqEfn  u\r|ixhVanYUqH[ccm\Wvcl[cEalVYInEEnaUn`ViSuVGwXwc`pEna[coTuKr}iu\coHKpd_dcimSvVH
vYY[g_[gnXInEdmgSsuhcrixKVnHEnauEfTavcldmK\rKIqHInuZXxXEnaZalu_oX[cEalVYVp|uEoSFq}X u\r|iugao_ganHKpdoTGdn_uZXi`tFiHGXxXKs_KX
xhSpFq}X_pGdn_gsFvcl_m|XGHad_Vm}HEnaugao_ganHOnXanEFiHgmHG_xhwGaHganHgmHG_wS`ad_vF{HvaH_m|XGHvclaiHamYEna\mQXnZaluVexh_p
Gdn__m|XGHvcl`m|H`rXySTiyZ
 %,1#+(= -#%.,"
u\r|iZalu_oX[cEalVYVp|uEoSFq}XInEInEEnaUn`ViSuVGwXwc`pEna[coTuKr}iu\coHKpd_dcimSvVHvYY[g_[gnXInEdmgSsuhcrixKVnH
EnauEfTa vcldmK\rK
 %## ##!/73 /7"%<*
EnaZalu_oXGsRGnFiHwGaHEna^nGamOy_dnIluZXgdXanKEnahariamOdognhEoIy_xKi`tVp|[c[coTVp|uEoSInEEnaSnuXoXwGaHEnaLq|HuZX
[cHnXuKoHZalImEfVnHEn`^n\u\anlgo|HXp}`mHy_xK[cgm_bVWo~FiHwGaHEnahnEvTTiHZalu_oX[ccm\Wvcl[cEalVYVp|uEoSInE[cHnXFiH
wGaHEnaLq|H_mEIluEoS^n`hcmHInEgo}XgsSwGaHEnayZvcd IqH_mEZanENdny__pEnaSnuXoXHnXxXgdXFiHEnaGXhnvcl\ogtIX[ccm\Wu\anlxK
udcnXnXEdnIluh{X[cgdXanKEnavclamOdognhEoIIqHuXXEnacs`ImSVnwGaHEnayZFnHhXn_nEEdnIl_iH`iXhcmHyZStdn[cHnXVp|SnuXoXHnX
yZvcduEoS[ccm\WTn_uZnh_n`vclGdn_GnShdmHhariy_ Ioa\agsu_WpZalgoVWo~ 
[ccm\Wvcl[cEalVYxXuYr}iHTXE{GriEnaVp|\oInaRndngUnXEnaRIluZXi`nHya hnEy__pEnaSnuXoXwGaHEnaXm}XzhariinIIl_iHdn
wGaHEna EoIEaa_ySganHGdn_uZcp|`XvZcHxSuEoSFq}X vTEna\oInaRn[ccm\Wvcl[cEalVYxXuYr}iHTXi`nHuSp`dGHy_u\p`H\iu\anl`mH_p
ZaluS{XipEhcn`ZaluS{XVp|Gda\oInaRnvclGnXqHUqHu\anl[ccm\Wvcl[cEalVYVm}HVnHYdEvclVnHcYvclVm}HVpi`txXv[Xvcli`tXiEv[X
Gdn_GnSh_n` XiEInEXm}X[ccm\Wvcl[cEalVYinIIluZX[cVp|_nInEEnaSnuXoXHnXhcn`ZhariuZXgdXhXq|HFiHgUnXEnaRLq|HinIIl
`nEVp|Il\ogtIXdnuZX[ccm\WVp|_nInEEnaSnuXoXwGaHEna wS`ZETo[cEalVY_mEIluKr|i_w`HEmY[ccm\WuXr|iHInEIl_pEalYdXEnaVp|EoIEnaxK
Vam\`nEaySvEYsGcnEaudcnuHoXgoXVam\`Kr|iugp`Hu\r|ixhuEoSi`nHxSi`nHhXq|HVp|uap`Edn[c[coTLq|HIlXnyZgtEnauZcp|`XvZcHuKoHZalImEf
xX\bToEaa_uEoSEnaxKZalw`KXVp|uap`Edn[ccm\W [ccm\WinIIliWoYn`ySdnuZXgo|HVp|dmSySHn`jnaS hariuZXgo|HVp|dmSyS`nE Li]V uZX[c
TiF`n`InEEnauEoS[c[coTFiHwGaHEnaLq|Hu_r|iuZap`YuVp`YalhdnH[ccm\Wvcl[cEalVYvcdGXgdXxhM_mEgXxI[ccm\W_nEEdn[cEalVY
XoG_XnGin` 
XoG_XnGin`   ySToSTn_Zalu_oX[cEalVYVp|uZXZalw`KXInEwGaHEnaYaoEnadoKnEnagtgmHG_Vp|ySamYEnagXmYgXsXVsXInE
gUnYmXdoIm`vcl\mQXn_hndoV`ncm`anK^mN\oYtcgHGan_ZalInZHYZal_nR    ySVYVdXdaaREaa_uEp|`dEmYEnaZalu_oX[c
EalVYTmdYHKp}[cEalVYvclTmdYHKp}EnaZalEmXGsR^n\Vp|uEp|`dFiHEmY[cEalVY u_r|iXn_nuKr|i_w`HEmY[cEnadouGanlhgnagXuVeInEEna
YaoEnadoKnEnagtgmHG_xXgdXVp|uEp|`dFiHEmY[cEalVYVp|GnShdmHvcluZXZalw`KXInEEnaYaoEnadoKnEnagtgmHG_Ilgn_naUEnhXS_oToFiH
[cEalVYyS  _o To Tmd YH Kp} gn GmM 60C ;0=1:=8,9.0 9/4.,?:=> ySv E _oTo [cEalVYVnHgm H G__p  Tmd YH Kp} ZalEiYS d `
 Gdn_gn_naUxXEnaZal`sETxKGdn_atFiH[tamYYaoEnaxXEna\mQXn  uGariFn`Gdn_ad__ri uGariFn`F`n`[c  vhcHuap`Xat OnXFi_tc
Gdn_atVp|uZXZalw`KX  Zalw`KXvclGsR GnTiGXxXgUnYmXhariTi[txhYaoEnadoKnEna  EnaXn[cEnaYaoEnadoKnEna_nZamYZasH
EalYdXEnaYaoEnadoKnEna  EnaySamYanHdmc ySamYEna`E`iHFiH[txhYaoEnadoKnEna _oTo[cEalVYVnHueafOEoI_p TmdYHKp}ZalEiYSd`
 GsR^n\FiH[coT^mRPhari[cHnXFiH[tamYYaoEnadoKnEna  _tcGnVnHueafOEoIVp|uEoSEmYYsGGcEcs_GXvclKs_KX _oTo[cEalVYVnH
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dmQXWaa__p TmdYHKp}GriEna\mQXnYX\r}XOnXimTcmEfRFiHEcs_[tamYYaoEna _oTo[cEalVYVnHgo|HvdSci__p TmdYHKp}Grig^n\vdSci_Vp|
SpFiHKs_KX hXd`HnX \r}XVp|Vp|ySamYEnaYaoEnadoKnEna vcl_oTo[cEalVYVnHgsF^n\_p TmdYHKp}GrigsF^n\FiH[tamYYaoEna
7,@/4, ,9/ $,=,903   \Ydngo|HVp|FmYuGcr|iXEnaxK\cmHHnXKpd_dcGriemE`^n\xXEnaganHan`ySEnacS[cEalVYTi
go|HvdSci_Lq|HuEoSInEEnacSEnaxKuKr}iu\coH]igLocEnagHugao_xhKs_KXucriExKvhcH\cmHHnXFiHTXuiHu\r|ixh\q|H\nTXuiHySEnagXmYgXsX
Ena\mQXnKs_KXvclu\o|_Gdn_`m|H`rX giSGciHEmY 4,95@9@0?,7  eqEfn[cEalVYuKoHueafOengTago|HvdSci_vclgmHG_FiH
uKr}iu\coHimSvVHInEdmgSsuhcrixKVnHEnauEfTa vEXFndw\S xXZaluVeIpX \Ydn EnaZalu_oXVnHSnXgmHG_IluXXEnaganHGdn__m|XGHSnX
\cmHHnXEnaEnImSFiHugp`InE^nGuEfTaEaa_vclEna\mQXnKXYV wS`EnaganHan`ySEnaZamYZasHg^n\vdSci_vclalYYXoudexXKXYV
cSEnaFnSvGcX\cmHHnX amYZalEmX_m|XGHSnX\cmHHnX gHugao_Ena]X]tg^n\gmHG_KXYVuZXZIIm`FiH[cEalVYVnHSnXgmHG_
EnaZalu_oX[cEalVYInEEnaUn`ViSuVGwXwc`pEna[coTuKr}iu\coHKpd_dcimSvVHvYY[g_[gnXInEdmgSsuhcrixKVnHEnauEfTavcl
dmK\rKuZXEnaZalu_oX[cEalVYhcmHInEEnaSnuXoXwGaHEnaUn`ViSuVGwXwc`p  _oTo ySvE_oTo[cEalVYVnHgmH G__oTo[cEalVYVnH
ueafOEoI_oTo[cEalVYVnHdmQXWaa_ _oTo[cEalVYVnHgo|HvdSci_vcl_oTo[cEalVYVnHgsF^n\ wS`uXXUqH[cEalVYVp|uZXZalw`KX
Lq|HEnaUn`ViSuVGwXwc`pSmHEcnduZXEnaXn[cEnadoIm`uEp|`dEmYuVGwXwc`pEna[coTuKr}iu\coHKpd_dc_n\mQXnTi`iSxh_pZalgoVWo^n\_nEFq}Xxh
uh_nlEmYYaoYVFiHKs_KX
 %./ -#:-3. -#%.,"
EnaUn`ViSuVGwXwc`pEna[coTuKr}iu\coHKpd_dcimSvVHvYY[g_[gnXInEdmgSsuhcrixKVnHEnauEfTavcldmK\rKxKal`ludcnSnuXoXEna Z
 u_fn`X  UqH _pXnG_  vcl`mHSnuXoXEnaxhGdn_atvcl\mQXnZamYZasHIXUqHZIIsYmXInEEnaiYaYUn`ViSuVGwXwc`pk_p[tuFnad_
iYa_hcn`hcn`Ecs_zySvE Ecs_uEfTaEaYnXy[gpasRTnYcVnhcdHinu^iu_riHImHhdmS\oIoTa Lq|HuZXEcs_uZnh_n`hcmEgdX\cmHHnXImHhdmS
\oIoTa vclYsGGcxXKs_KXir|X uZXEcs_Vp|gXxIuFnad_iYa_EnaZalu_oX[cEalVYxXGam}HXp}y_yS_sHu\p`HEcs_uZnh_n`hcmEu\p`Hi`nHuSp`d Uridn
[tuFnad_wGaHEnaVm}Hh_S_p[cTi[ccm\Wvcl[cEalVYVp|uEoSFq}XInEEnauFnad_iYa_xXEnaZalu_oX[cEalVYxXGam}HXp}[tdoIm`ySucriETmdvVXFiH
Ecs_uZnh_n`vTclEcs__ngm_^nfRwS`xKvYYZalu_oX[cEalVYLq|HEnaucriETmdvVXEcs_uZnh_n`uZXEnaucriEvYYuJ\nluInlIHwS`\oInaRn
InEGdn_Tm}HxIxXEnaiYa_vclySVnEoIEaa_Vp|uh{XUqH[ccm\Wvcl[cEalVYySKmSuIXhcmHInEEnaiYa_ ad_yZUqHEnagm_^nfRTmdvVXFiH[txhEna
iYa_ _pan`Kr|iSmHXp}
 Xn`KnToyK`goVWo~ TmdvVXEcs_uEfTaEaYnXy[gpasRTnYcVnhcdHinu^iu_riHImHhdmS\oIoTa
 Xn`FdmMKm` iXsamEfdmQXlTmdvVX\cmHHnXImHhdmS\oIoTa
 Xn`inXnIToXl_nTa TmdvVXYsGGcxXKs_KXir|X
 Sa\ogofN_RpwKTo TmdvVX[txhEnaiYa_
uGar|iH_riVp|xKxXEnagm_^nfRuZXvYYZalu_oXEnaZalu_oX[cEalVYInEEnaUn`ViSuVGwXwc`pEna[coTuKr}iu\coHKpd_dcimSvVHvYY[g_[gnX
InEdmgSsuhcrixKVnHEnauEfTavcldmK\rKZalEiYSd` gdX Lq|HyS\mQXnZamYZasH_nInE Zalu_oX[cEalVYVp|uZXZalw`KXInEwGaHEnaYaoEnadoKnEna
gtgmHG_FiHXoG_XnGin`  
gdXVp| gm_^nfR[tuFnamYEnaiYa_ZalEiYSd`  _oToySvE_oTo[cEalVYVnHgmHG__p  TmdYHKp}ZalEiYSd`  Gdn_gn_naUxXEna
Zal`sETxKGdn_atFiH[tamYYaoEnaxXEna\mQXn  uGariFn`Gdn_ad__ri uGariFn`F`n`[c  vhcHuap`Xat OnXFi_tcGdn_atVp|uZXZalw`KX_oTo[cEalVY
VnHueafOEoI_p TmdYHKp}ZalEiYSd`  GsR^n\FiH[coT^mRPhari[cHnXFiH[tamYYaoEnadoKnEna  _tcGnVnHueafOEoIVp|uEoSEmYYsGGcEcs_GX
vclKs_KX _oTo[cEalVYVnHdmQXWaa__p TmdYHKp}GriEna\mQXnYX\r}XOnX imTcmEfRFiHEcs_[tamYYaoEna _oTo[cEalVYVnHgo|HvdSci__p TmdYHKp}
Grig^n\vdSci_Vp|SpFiHKs_KX hXd`HnX \r}XVp|Vp|ySamYEnaYaoEnadoKnEna vcl_oTo[cEalVYVnHgsF^n\_p TmdYHKp}GrigsF^n\FiH[tamYYaoEna
gdXVp| gm_^nfR[txhEnaiYa_ _p _oToGri_oTo[cEalVYVnHgmHG__p TmdYHKp}ZalEiYSd`  Zalw`KXvclGsRGnTiGXxX
gUnYmXhariTi[txhYaoEnadoKnEna  EnaXn[cEnaYaoEnadoKnEna_nZamYZasHEalYdXEnaYaoEnadoKnEna  EnaySamYanHdmc ySamYEna`E
`iHFiH[txhYaoEnadoKnEna
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 $ -#:-3. -#%.,"
-#-/7  [cEnagm_^nfR Xn`KnTo yK`goVWo~TmdvVXEcs_uEfTaEaYnXy[gpasR
!..*$ #+
_oTo[cEalVYVnHgmHG_
 Gdn_gn_naUxXEnaZal`sETxK
Gdn_atFiH[ta mYYaoEnaxXEna\mQXn

 uGariFn`Gdn_ad__ri
uGariFn`F`n`[c

 vhcHuap`Xat OnXFi_tcGdn_atV p|
uZXZalw`KX
_oTo[cEalVYVnHueafOEoI
 GsR^n\FiH[coT^mRPhari
[cHnXFiH[tamYYaoEnadoKnEna
 _t c G n VnHueafOEo I Vp| u Eo S Em Y
YsGGc
_oTo[cEalVYVnHdmQXWaa_
Ena\mQXnYX\rX} OnXimTcmEfRFiH
Ecs_[ta mYYaoEna
_oTo[cEalVYVnHgo|HvdSci_
g^n\vdSci_Vp|SpFiHKs_KX
hXd`HnX \rX} VpV| p|ySamYEnaYaoEna
doKnEna
_oTo[cEalVYVnHgsF^n\
gsF^n\FiH[tamYYaoEna

$ -#(,! -'=
gn_naUX nGdn_at Zal`s ETxK uEp| `dEmYEnaxK Zalw`KX InEdm gSs uhcr ixKVnHEnauEfTayS Fm} XTiX[co T
uKr} iu\co HKp d_dcim SvV H iYa_xh Gdn_at F`n`[cxh Em YKndY nX Ks _KXir| Xz Ena\m QXnuGar| iHvcl
EalYdXEna[coT uKX Enau[nUnX ZamYZasHgdX[g_\mQXnuEcp`dimSEalYiEimSKsSTmSvclEnaTnEUnX
Zal`sETxKxXEnaimSF`lKpd_dcu\r|iZctETXy_xhEmYuVeYnc\ofRswcE Ti`iSGdn_atuEp|`dEmYuKr}iu\coHKpd
_dc \mQXnhcmEgtTaiYa_ vcl\mQXnuZXvhcHuap`Xatx hEmYKs_KXvclhXd`HnXir|Xz uZX[cxhgn_naUxK
dmgSsuhcrixKVnHEnauEfTaySGs_GnimSuKr}iu\coHKpd_dcySua{dFq}XGsR^n\Spu\o|_\tXGdn_atxhEmYKnHxXKs_KX
GXxXKs_KX_pGdn_atxXEnaxK\cmHHnXVSvVXZalh`mSGnxKIn`kck
iYT \cmHHnXImHhdmS\oIoTa doV`ncm`\cmHHnXVSvVX _Xuaeda _anK^mN\oYtcgHGan_ uVeYnc
\ofRswcEKs_KXuFnXi`\ofRswcEKs_KXEiHVsX\mQXnaiYwaHy]]ndmHXi`i`sW`n \cmHHnXImHhdmS
u\KaYtaR\cm HHnXImHhdmSis TaSo TU etX` \cmHHnX\mQXninKp\ImHhdmS TnEEcs_uEfTaioXVap` Xn`
ViHGnImHhdmSgswFVm`
uiEgnaEnaiYa_hcmEgtTaEnaiYa_TmduGar|iH vhcHuap`XatFiHhXd`doIm`\cmHHnXKs_KXdoV`ncm`
\cmHHnXVSvVX _Xuaeda etX`u[`v\avclUn`ViSwS`g_nG_\mQXnKs_KXImHhdmS\oIoTa
GsR^n\FiHUnXSpFq}X Ena\mQXnTmduGar|iHad_EmYgUnXeqEfnwaHTnEUnX

)!-"3)1
y__p[cEalVYuKoHcY

y__p[cEalVYuKoHcY

y__p[cEalVYuKoHcY
y__p[cEalVYuKoHcY

gn_naU[coTUnXyS  EowcEam_TidmX hmETXVsXySEnyaEowcEam_cl  YnVZalh`mSGnxKIn`xX y__p[cEalVYuKoHcY
GamduariX
GXxXKs_KX_pGdn_at_nEFq}XuEp|`dEmYEnaxKZalw`KXInEdmgSsuhcrixKVnHEnauEfTa vcluap`Xatad_EmX y__[p cEalVYuKoHcY
alhdnHGXxXKs_KXwS`hnvcl\mQXnuVGwXwc`pVp|uh_nlg_EmYKs_KXu\r|iZalEiYinKp\vclcSGnxKIn `
xXGamduariXvT`mHGHdmQXWaa_EnaxKKpdoTvclEnaVnHnXuKXuSo_
cSF`lcSGdn_FmSv`HcSGdmXvcl_c\ofxXKs_KX cSEnau[ndmgSsuhcrixKVnHEnauEfTaKs_KXglinS y__[p cEalVYuKoHcY
Fq}X

_p\cm HHnX_pG dn_gs FySi iEEn cmHEn`gsF ^n\Io TSp u\anl_p an`yS_pG dn_gs FVp| yS \YuIi
uGariFn`Vp|KiY\cmHHnXVSvVXuh_riXEmX

y__p[cEalVYuKoHcY

-#-/7  [cEnagm_^nfR Xn`FdmMKm`iXsamEfdmQXlTmdvVX\cmHHnXImHhdmS\oIoTa
!..*$ #+
_oTo[cEalVYVnHgmHG_
 Gdn_gn_naUxXEnaZal`sETxK
Gdn_atFiH[ta mYYaoEnaxXEna\mQXn
 uGariFn`Gdn_ad__ri
uGariFn`F`n`[c
 vhcHuap`Xat OnXFi_tcGdn_atV p|
uZXZalw`KX

$ -#(,! -'=
gn_naUXnGdn_atZal`sETxKuEp|`dEmYEna\mQXnHnXVp|amY[oSKiY\mQXnhcmEgtTaiYa_vcl\mQXnuZX
vhcHuap`Xatxh EmYKs_KXvclhXd`HnXir|Xz ad_EmYg_nG_\mQXnKs_KXImHhdmS\o IoTahXd`doIm `
\cmHHnXKs_KXdoV`ncm`\cmHHnXVSvVX_Xuaeda vclgnFndoKndoV`nengTaVm|dyZ
_anK^mN\oYtcgHGan_
g_nG_\mQXnKs_KXImHhdmS\oIoTa hXd`doIm`\cmHHnXKs_KXdoV`ncm`\cmHHnXVSvVX_XuaedavclgnFndoKn
doV`nengTaVm|dyZ
_anK^mN\oYtcgHGan_GXxXKs_KXvclhXd`HnXuiEKXVp|gXxIuFn_nFiGdn_at
uiEgna^n\Un` vhcHuap`XatxhEmYKs_KXvclhXd`HnXir|Xz ad_EmYg_nG_\mQXnKs_KXImHhdmS
\oIoTahXd`doIm`\cmHHnXKs_KXdoV`ncm`\cmHHnXVSvVX_XuaedavclgnFndoKndoV`nengTaVm|dyZ_
anK^mN\oYtcgHGan_
u\o|_\tXGdn_at_pvhcHuap`XatxhEmYKs_KX

)!-"3)1
y__p[cEalVYuKoHcY

y__p[cEalVYuKoHcY

y__p[cEalVYuKoHcY

y__p[cEalVYuKoHcY
_oTo[cEalVYVnHueafOEoI
 GsR^n\FiH[coT^mRP hari
[cHnXFiH[tamYYaoEnadoKnEna
 _t c G n VnHueafOEo I Vp| u Eo S Em Y uEoS[cHnXEmYTXuiHinI_p[cTiEnaZamYFm}XuHoXuSriXZalh`mSudcnxXEnaVnHnXu\anl_pvhcHuap`Xat _p y__p[cEalVYuKoHcY
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!..*$ #+
YsGGc
_oTo[cEalVYVnHdmQXWaa_
Ena\mQXnYX\rX} OnXimTcmEfRFiH
Ecs_[ta mYYaoEna
_oTo[cEalVYVnHgo|HvdSci_
g^n\vdSci_Vp|SpFiHKs_KX
hXd`HnX \rX} VpV| p|ySamYEnaYaoEna
doKnEna
_oTo[cEalVYVnHgsF^n\
gsF^n\FiH[tamYYaoEna

$ -#(,! -'=

)!-"3)1

uiEgnaxhSt
`mHGHdmQXWaa_EnaVnHnXuKXuSo_vTVp|ySGdn_atu\o|_Fq}X_pvhcHuap`XatVp|IlySKp}vXlxhEmYGXVp|gXxI y__p[cEalVYuKoHcY
Sn X\cm H HnXvcl_p VnHucr i Ehar i ct V nHxXEnahnan`yS I nEEnaxK Zalw`KX InEdm g Ss u hcr i xK V nH
EnauEfTavcldmK\rK
UnKs_KX_pGdn_atuEp|`dEmYuVGwXwc`pEna[coTuKr}iu\coHKpd_dcimSvVHvYY[g_[gnXInEdmgSsuhcrixKVnH y__[p cEalVYuKoHcY
EnauEfTavcldmK\rK_nxKIaoHinI_p[cTiZao_nRF`lcScHcSGdn_FmSv`HcSGdmXvcl_c\ofxX
Ks_KX cSEnau[ndmgSsuhcrixKVnHEnauEfTaKs_KXglinSFq}X
gsF^n\IoTSpFq}Xu\anl_pGdn_at_nEFq}XuEp|`dEmYHnXVp|amY[oSKiYKp}vXlvclYiEEmYKs_KXharihXd`HnX
uiEKXVp|gXxIyS

y__p[cEalVYuKoHcY

-#-/7  [cEnagm_^nfRXn`inXnIToXl_nTa TmdvVXYsGGcxXKs_KXir|X
!..*$ #+
_oTo[cEalVYVnHgmHG_
 Gdn_gn_naUxXEnaZal`sETxK
Gdn_atFiH[ta mYYaoEnaxXEna\mQXn
 uGariFn`Gdn_ad__ri uGariFn`
F`n`[c

$ -#(,! -'=
)!-"3)1
gn_naUXnGdn_atZal`sETxKuEp|`dEmYEnaxKZalw`KXInEdmgSsuhcrixKVnHEnauEfTa EnaZalEiY y__p[cEalVYuKoHcY
Ws aEo IEna[co TU nXim SvV HZam YZas H Fm} X TiX[co TuKr} iu\co HKp d _dcim SvV H Ena\m Q XnuGar| i Hvcl
EalYdXEna[coT Ti`iSGdn_atuEp|`dEmYuKr}iu\coHKpd_dc vcluZXvhcHuap`XatxhEmYKs_KXvcluEoSEna
InHHnXxXKs_KX XmEuap`XXmEeqEfnKndTnHKnTohXd`HnXuiEKX
doV`ncm`\cmHHnXVSvVX_Xuaeda_anK^mN\oYtcgHGan__uKp`Hxh_g_nG_\mQXnKs_KXImHhdmS y__p[cEalVYuKoHcY
\oIoTa\cmHHnXImHhdmSEalVadH\cmHHnXgnXmEHnXGRlEaa_EnaXw`Yn`doV`nengTauVGwXwc`pvcl
XdmTEaa_vhHKnTo gdVX _hndoV`ncm`wTuEp`dVSgiYUnX Ks_KXuFnXi`\ofRswcE
waHHnX[coTUnXimSvVHYnXuFnXi`TnYcSHZalGninu^i\ah_\oan_ImHhdmS\ofRswcE
y__[p cEalVYuKoHcY

 vhcHuap`Xat OnXFi_tcGdn_atV p|
uZXZalw`KX
GsR^n\FiHUnXSpFq}X cSTXVsXganHuGar|iH[g_UnX ganHuGar|iHimSUnX ganHhiHiYUnXZamYZasH
_oTo[cEalVYVnHueafOEoI
 GsR^n\FiH[coT^mRPhari
an`Ena[coT
[cHnXFiH[tamYYaoEnadoKnEna
 _tcGnVnHueafOEoIVp|uEoSEmYYsGGc [coTUnXimSvVHySdmXcl  EowcEam_hmETXVsXUnXuEaS  ySEnyaEowcEam_cl  YnVUnXuEaS 
ySEnyaEowcEam_cl YnVwS`gHFn`Vp|etX`i\`\ % gHTcnSZH`nHxXZaluVevclgHZaluVeMp|ZsX
SpFq}X _pEnaInHHnXxXKsXKX
_oTo[cEalVYVnHdmQXWaa_
Ena\mQXnYX\rX} OnXimTcmEfRFiH
Ecs_[ta mYYaoEna
SpFq}X glinSFq}X
_oTo[cEalVYVnHgo|HvdSci_
g^n\vdSci_Vp|SpFiHKs_KX
hXd`HnX \rX} VpV| p|ySamYEnaYaoEna
doKnEna
_oTo[cEalVYVnHgsF^n\
gsF^n\IoTSpu\anl_pan`yS_pGdn_gsFySvcEuZcp|`XGdn_atEmYGXKiY\cmHHnX
gsF^n\FiH[tamYYaoEna

y__p[cEalVYuKoHcY

y__p[cEalVYuKoHcY
y__p[cEalVYuKoHcY

y__p[cEalVYuKoHcY

y__p[cEalVYuKoHcY

-#-/7 [cEnagm_^nfR Sa\ogofN_RpwKTo TmdvVX[txhEnaiYa_
!..*$ #+
_oTo[cEalVYVnHgmHG_
 Zalw`KXvclGsRGnTiGXxX
gUnYmXhariTi[txhYaoEnadoKnEna
 EnaXn[cEnaYaoEnadoKnEna_n
ZamYZasHEalYdXEnaYaoEnadoKnEna
 EnaySamYanHdmc ySamYEna`E
`iHFiH[txhYaoEnadoKnEna

$ -#(,! -'=
ySGdn_atxXEna\mQXnvclZamYZasHuVGwXwc`pTi`iSuZXuVGwXwc`pir|XzuKX uGar|iHimSF`luGar|iHimS
uZcriE_lFn_alYYiYvhHuGar|iHTmSUnXimTwX_mToalYYuTriXisRh^t_ohiHiYUnXvclGdYGs_Gdn_
aiXuZXTXuZXgr|ivhcHuap`XatxXEmYXogoT XmEeqEfnxX_hndoV`ncm`
XnIsSSi`_nZamYZasHuar|iHgr|iZalEiYEnaUn`ViS_pZamYZasHxhSpFq}X vclvEZMhnuar|iHwGaHganHFiH
TmduGar|iHEncmHFiH_iuTia
ySamYEna`i_amYInEGXxXKs_KX

)!-"3)1
y__p[cEalVYuKoHcY

y__p[cEalVYuKoHcY
y__p[cEalVYuKoHcY
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 (#1$ -#%.,"4$+* .#-"$
EnaZalu_oX[cEalVYInEEnaUn`ViSuVGwXwc`pEna[coTuKr}iu\coHKpd_dcimSvVHvYY[g_[gnXInEdmgSsuhcrixKVnHEnauEfTa vcldmK\rK
Tn_Vp|XoG_XnGin`   xKToSTn_Zalu_oX[cEalVYVp|uZXZalw`KXInEwGaHEnaYaoEnadoKnEnagtgmHG_ZalEiYSd`  _oTo ad_Vm}Hh_S TmdYHKp}
InEEnagm_^nfRTn_TmdYHKp}SmHEcnd \Ydn[ccm\Wvcl[cEalVYVp|uEoSFq}XKs_KXgn_naUXnGdn_atZal`sETxKxXEna[coTuKr}iu\coHKpd_dcimSvVHyS
XiEInEXp}`mHgn_naUiYa_u[`v\avclUn`ViSxhEmY[tVp|gXxI \mQXnuGar|iHvclEalYdXEna[coTTi`iSGdn_atuEp|`dEmYuKr}iu\coH Kpd_dc\mQXn
hcmEgtTaiYa_vcl\mQXnuZXvhcHuap`XatxhEmYKs_KXvclhXd`HnXir|Xz_pEnaganHuGariFn`Gdn_ad__riu\r|iF`n`[cyZ`mHKs_KXir|Xzu\o_| _tcGn
xhEmYdmgSsuhcrixKVnHEnauEfTavcldmK\rKVnxhg^n\vdSci_SpFq}XcSGnxKIn`xXGamduariX_pan`ySu\o|_Fq}X Lq|HgiSGciHEmYHnXdoIm`FiH 7,@/4,
,9/$,=,903  vcl 4,95@9@0?,7  \YdnEnaxK\cmHHnXInEKpd_dcVnxhGXxXKs_KXgn_naUcSan`In`ganHan`yS\q|HTXuiHyS
g^n\vdSci_vclalYYXoudexXKXYVSpFq}XcSEnaFnSvGcX\cmHHnX vclu\o|_Gdn_`m|H`rXxhEmYKs_KXipEVm}HInEEnagm_^nfRTn__oTo[cEalVYVnH
gsF^n\GXxXKs_KX_pGdn_gsFu\anl_p\cmHHnXvclyS\YuIiuGariFn`u\r|ivcEuZcp|`Xuap`XatSnX\cmHHnXVSvVXad_EmXInEEnaZalu_oX[cEalVYVp|
uEoSFq}X\YdnuZX[cEalVYVp|uZXZalw`KXhari[cEalVYVnHYdEgdX[cEalVYVnHcYInEEnagm_^nfR`mHy__pZanENFq}X inIgasZySdnUn`ViS
uVGwXwc`pEna[coTuKr}iu\coHKpd_dcimSvVHvYY[g_[gnXInEdmgSsuhcrixKVnHEnauEfTavcldmK\rK`mHgn_naUVp|IlSnuXoXEnaTiyZySu\anl_pGXgXxI
\cmHHnXVSvVX_nEFq}XuXr|iH_nInEanGnEnKhsHT__pEnaZamYTmdgtHFqX} vcl_pvXdwX_Vp|Ilh_SyZxXiXnGTFnHhXn
. . ##!#+ -&
EnadoIm`Xp}uZXgdXhXq|HFiHwGaHEnadoIm`EnaZalu_oXdmNImEaKpdoTFiHuGar|iHimSuKr}iu\coHgXmYgXsXwS`gnXmEHnXGRlEaa_EnadoIm`
vhHKnToZHYZal_nR  vclwGaHEnaUn`ViSuVGwXwc`pEna[coTuKr}iu\coHuFp`dvYY[g_[gnXInEdmgSsuhcrixKVnHEnauEfTavcldmK\rK
gXmYgXsXwS`gnXmEHnXGRlEaa_EnaEnaisS_eqEfn [tdoIm`FiFiYGsRXn`Eg_nG_\mQXnKs_KXvclEcs_uEfTaEaYnXy[gpasRgnhamYEnauZX
hsXgdXdoIm`Gam}HXp}
##-1 #!
* + Ioa\a gsu_WpZalgoVWo~  [ccm\Wvcl[cEalVYFiHwGaHEna  =:50.?@?.:80,9/ 8;,.? TmdKp}dmSGdn_Gs_GnxXal`l`nd
EasHuV\_hnXGa  GRl\mQXnEnaueafOEoIgUnYmXYmRPoT\mQXYaohnaengTa
* + XoG_XnGin`  EnaZalu_oX[cEalVYVp|uZXZalw`KXInEwGaHEnaYaoEnadoKnEnagtgmHG_ ZalInZHYZal_nR  
_hndoV`ncm`anK^mN\oYtcgHGan_  gUnYmXdoIm`vcl\mQXn
* + dadoV`idoasVWdaEscvclWpal\Hf_ncm`ViH   Ena\mQXnSmKXpKp}dmSGdn_uF_vF{HFiHKs_KXEasHuV\_hnXGa gnXmEHnXGRlEaa_Ena
\mQXnueafOEoIvclgmHG_vhHKnTo
gnXmE_nTaOnXvclEnaZalEmXGsR^n\EnaeqEfn  Gt_riEnaZalEmXGsR^n\alSmYGRlZEnaeqEfn _hndoV`ncm`anK^mN\oYtcgHGan_ 
gnXmE_nTaOnXvclEnaZalEmXGsR^n\EnaeqEfn
*+ 7,@/4,,8-0=:,9/$,=,903#:B7,?4 >>0>>809?,9/:;?484D,?4:9:11:=0>?-4:8,>>>@;;7C.3,49>1=:80.:9:84.
>:.4,7,9/09A4=:9809?,7;0=>;0.?4A0>  ,=0A40B:174?0=,?@=0"090B,-70,9/#@>?,49,-7090=2C"0A40B>   
*+ 4,95@9@$492D3:@04)34B04&,92'4,:C@(,9'492@,92#34),410924'4,:10920,9/!@,92@:)3,92 
.:9:84.09A4=:9809?,7,9/>:.4,7,>>0>>809?:1-=4<@0??01@071=:8,2=4.@7?@=,7=0>4/@0>49349,  ,>?@/C:917,?/40
-=4<@0??492@>492.:=9>?,7690=2C
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JLUGTI7DJRIZJ ∗ ATBUB@Jf 6ZFZK@JSFIf
WfIRVa9_RhU^N_BI`NU_88`IYf|;eQ;I 7C^gG7iIiURb[eEY`Z5SSQ QZ`VaGR`U_RS`;P_?Up`K`8 
,$*+  # ).2,$*+%.,
Y`6`Va;`gG7iIiURbNU_88`I 7C^gG7iIiURb[eEY`Z5SSQQZ`VaGR`U_RS`;P_?Up`K`8 
C@6S=IdQ
i7S85`SVa9_RIbog5aD9`5Gp`8`IP`RjE}5`SU8I`Q7V`QS|VQQd[S^ZV|`8QZ`VaGR`U_RS`;P_?Up`K`85_JgGWJ`UEp`JUZUV8jE}[p`gP[8`V
9_8ZV_DUp`K`8jI5`SIp`g[`[877V`QSf}g;a8Va;`5`SkKj;}jI5`Sh5}K=Z`5_J;eQ;I[R|`8QbY|VIS|VQD}VRV_EFeKS^Y87Gbn9^ESV9Y[JW_5RP`NhU^7}IZ`
hIVG`85`ShKSSfKV_YDeGbnj;}gN`^gZmDhU}VjIg6EEp`JUZUV8jE}gNdn[j;}gKIhZU|8NU_88`IGDhGID}VRVaHb5`SGbngZQ`^YQL|`I5`SJfSC`5`S7V`QSf}
S|VQ5_IS^ZV|`8I_5Va;`5`SgG7iIiURbhU^;`VJ}`IPfQaK==`
9`55`SU8NdoIGbngNdn[Yp`SV96}[QfUNdoI@`I6[85Ue|QgN`^gZmDEZUV8jE}[8`V 9Up`K`8<cn8g5aD9`55`S9_DYSS8JKS^Q`CP`RjE}5[8GeI
N_BI`JGJ`GYESb6[89_8ZV_DUp`K`8 jIKv8JKS^Q`C  iDRQbU_5XC^6[85`SgN`^gZmDI`8Oz`E`QNdoIGbn6[87S_VgSd[I5S^9`R[Rf|G_o8  ZQf|J}`I
g:UbnR7S_VgSd[IU^ iS8gSd[I KSaQ`CgWXV_YDeGbnj;}gN`^gZmDI`8Oz`hU}VGbnE}[8Z`G`85p`9_DQb7|`iDRg:UbnRgG|`5_J  5}[IE|[7S_VgSd[IZSd[7aDgKI
KSaQ`CgG|`5_J 
5aiU5S_QE| [7S_VgSd[IZ`5Q[8jIP`NSVQ6[8Ep`JUZUV8jE} KSa Q`CgWXV_YDe9`55`SgN`^gZm DI`8Oz `9^Qb7| `iDRg:Ubn R
gG|`5_J  E_I gQdn[Ip`gWXV_YDeD_85U|`VkKGDY[J7eCYQJ_Ea5`SgKIg;do[gNUa8h6m8NJV|`7|`7V`QS}[I  5aiUh7U[Sb 5aiU5S_Q7|`Y`SS^gZRS}[R
U^  7|`gF}`S}[RU^  hU^7|`F|`I78E_VS}[RU^  G_o8IbogQdn[Ip`6}[QfUGbnkD}9`55`SU8NdoIGbngNdn[7dI6}[QfUjZ}5_J;eQ;IQ`9_JKS^gDmIjZ}ES8E`Q
7V`QE}[85`S6[85Ue|QLf}gN`^gZmD9c89^kD}Z_V6}[5`SDp`gIaI5a95SSQD_8Ibo5`SGp`F|`I[_DhG|89`55}[IV_YDeGbnj;}gN`^gZmDhU}V  gK[Sg<mIE5`ShR5
Fe8NU`YEa59`55}[IV_YDeGbnj;}gN`^gZmDhU}VgNdn[g6}`Yf|S^JJ5`SJSaZ`S9_D5`S6[8HI`7`S6R^  gK[Sg<mIEhU^5`SGp`Ke{RZQ_5hJJkQ|5U_J5[8Gbnj;}
5}[IV_YDe9`55`SgN`^gZmDhU}VgKIV_EFeDaJZU_5 gK[Sg<mIE
G_o8IbogIdn[89`5KSaQ`CgWX5}[IV_YDeGbnj;}gN`^gZmDhU}VGbn5p`9_D5_I[Rf|jI  ZQf|J}`I6[8Ep`JUZUV8jE}[p`gP[8`V 9_8ZV_DUp`K`8QbKSaQ`CGbnR_8
Y`Q`SF9_D5`Sg[8kD}P`RjI7S_VgSd[IjIU_5XC^6[85`SgL`hU^6IkKGao8E`QNdoIGbnGp`I`hU^NdoIGbnGp`YVIhE|D}VRS`7`6[8gZmDGbngN`^5_I[Rf|II_o QbS`7`
Yf8<cn8gKIYan8GbnDc8DfDjZ}g5aD5`S6R`R5p`U_85`SLUaEE|[7S_VgSd[IjI[I`7ED_8I_oIgNdn[5S^Ee}IjZ}g5aD7V`QES^ZI_5jI5`S9_D5`S5_JYan8Gbn9^5U`RgKI
K=Z`jI[I`7E9`55a95SSQg;a8[eEY`Z5SSQG`85`Sg5XES9p`E}[8gKuDQeQQ[85Ue|QgN`^gZmDjZ}EdnIE_V5_JYan8GbnQbhIViI}Q9^g5aD6coIjI[I`7E
6cTOcT6S; V_YDeGbngZUd[j;}9`55`SgN`^gZmD NU_88`IGDhGI
 C@BcT
KS^gGWkGRgKIKS^gGWg5XES5SSQQbLULUaEG`85`Sg5XESgKI9p`IVIQ`5g;|I6}`VIop`E`UR`8N`S`Iop`Q_IK`UQhU^Q_IYp`K^ZU_8
gKIE}ILULUaEY|VIZIcn8Y|8[[5kKR_8E|`8KS^gGWQbQfU7|`KvU^ZU`RN_IU}`IJ`G[R|`8kS5mE`QjI5`ShKSSfKLULUaEG`85`Sg5XESgZU|`Ibo9^QbV_YDe
gZUd[j;}[[5Q`9p`IVIZIcn8D}VRKSaQ`C;bVQVUGbnY`Q`SFLUaEkD}P`RjIKS^gGW9^hKSL_IhU^6coI[Rf|5_JKSaQ`CLULUaEG`85`Sg5XES6[8KS^gGW
E`QGbn $-*1) ../'0$2*.- (.0 -4*0.-,'-2 $-& '4'+./,'-2  KS^gGWgDIQ`S5kD};|VRWc5X`Z`6}[QfUjZ}5_JYp`I_58`I
7C^5SSQ5`SIiRJ`RhZ|8;`Ea YN; jIgSdn[8S`RU^g[bRD6[85Uk5D}`IS`7`gNdn[Y|8gYSaQ5`Sj;}NU_88`IZQeIgVbRIjIKS^gGWkGR<cn8LU5`SWc5X`
KS^Q`C5`SV|`jIKv  KS^gGWkGRQb;bVQVU9`5;`I[}[Rh5UJ5`5K`UQhU^gWXkQ}KS^Q`C  U}`IE_IZSd[gGbRJgG|`Iop`Q_IDaJ  U}`IE_I
<cn8  kD}Ip`KSaQ`Cg;do[gNUa8;bVQVUGbngZUd[[Rf|G_o8ZQDQ`j;}hU^7aDg:N`^G`8gG7Ia7V|`;bVQVUGbnLUaEkD}jIKS^gGWkGR9^Qb5`SIp`kKj;}8`IjI
SfKhJJE|`8lhU}V9c8QbgNbR8J`8Y|VIgG|`I_oIGbngZUd[[Rf|hU^Y`Q`SF9^Ip`Q`j;}gKINU_88`IkD}<cn89`5LU5`SWc5X`6[85SQN_BI`hU^Y|8gYSaQNU_88`I
NN NJV|`gQdn[gS`Ip`KSaQ`C;bVQVUGbnLUaEkD}SVQG_o8KS^gGWjIKv   Q`7p`IVCD}VR7|`E_VKS^5[JGbnkD}9`5hZU|86}[QfUE|`8l5m9^kD}7V`Q
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ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมจากการลงทุนระบบกาซชีวภาพจากฟารมสุกร กรณีศึกษา: ตําบลทามะนาว อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
อภิชาติ คงแปน1
1
สวนพลังงานชุมชน ฝายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 10900 E-mail: apichart.k@pttplc.com
บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลตอบแทนดานเศรษฐกิจและสังคมในการลงทุนระบบกาซชีวภาพจากฟารมสุกรที่ตําบลทามะนาว อําเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยประยุกตแนวคิด เรื่อง การประเมินผลแบบ Goal-attainment model การวิเคราะหประสิทธิภาพรายจายสาธารณะ
และผลกระทบภายนอก เพื่อประเมินวาการลงทุนนั้นคุมคาหรือไม โดยมีการวิเคราะหผลตอบแทน และคาใชจายทั้งทางตรง และทางออมของกลุมผูมี
สวนไดสวนเสียที่สําคัญ ผลจากการวิจัยสรุปไดวา โครงการนี้คุมคาตอการลงทุน โดยมีผลตอบแทนจากการลงทุนรวม 333,264 บาทในปแรก ปที่สอง
เปนตนไป 259,564 บาทตอป เรียงลําดับผลตอบแทนจากมากไปนอย ไดแก 1) ดานเกษตรกรรม คือ ผลผลิตตอไรที่สูงขึ้นจากการใชปุยชีวภาพ รายได
จากการขายปุยชีวภาพ และลดการซื้อปุยเคมี 2) ดานพลังงาน คือ ลดการซื้อกาซหุงตม และลดน้ํามันดีเซลเพื่อผลิตไฟฟา 3) ดานแรงงาน คือ การเพิ่ม
การจางงานภายในชุมชน 4) ดานสิ่งแวดลอม คือ การลดปริมาณกาซเรือนกระจก ในขณะที่คาใชจายงบการลงทุนรวม 416,400 บาท ไดแก 1) งบ
กอสราง คือ บอหมักกาซ ทอสงกาซ เตากาซ และสถานีเพิ่มแรงดันกาซ และ 2) งบดําเนินการรวม 31,200 บาทตอป ไดแก คาบํารุงรักษา และคา
บริหารจัดการ เชน คากระสอบปุย คาสาธารณูปโภค เปนตน เมื่อคิดอายุโครงการ 5 ป สรุปการวิเคราะหประสิทธิภาพรายจาย หากคิดผลตอบแทน
รวมทางตรงและทางออมโครงการนี้จะคุมคาตอการลงทุน ที่ใหอัตราผลตอบแทนตอตนทุน (BCR) เทากับ 2.48 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR)
เทากับ 32.61% ระยะเวลาคืนทุนไมเกิน 1 ป 10 เดือน มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 1,067,030 บาท และคาใชจายตอประสิทธิผล (C/E ratio)
19,553 บาทตอ 1 tonCO2eq โดยผลลัพธจากงานวิจัยนี้จะเปนพื้นฐานในการวิเคราะหประสิทธิภาพการลงทุนดานพลังงานหมุนเวียนของภาครัฐ
หรืองานกิจการเพื่อสังคมตอไป
คําสําคัญ: Benefit-Cost analysis; Biogas; SROI; Social Return on Investment; Socio economics
1. ที่มาและความสําคัญ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรสําคัญ เรื่อง ความเขมแข็งของภาค
เกษตรกรรม ความมั่น คงของอาหาร และพลั งงาน ที่ใหค วามสําคัญ กับการพัฒนาทรัพ ยากรธรรมชาติที่ เปนฐานการผลิต ภาคเกษตรใหเข มแข็ ง
และยั่งยืน การเพิ่มประสิทธิภ าพ และศักยภาพการผลิตภาคเกษตร การสรางมูลคาเพิ่ม ผลผลิตทางการเกษตร สรา งความมั่นคงในอาชีพ รายได
เกษตรกร การสรางความมั่นคงดานอาหาร และพัฒนาพลังงานชีวภาพ การสรางความมั่นคงดานพลังงานชีวภาพ การปรับระบบการจัดการภาครัฐ
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ, 2554) โดยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตางไดใหการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนอยาง
แพรหลาย
แตจากผลการวิจัยของ วิสาขา ภูจินดา (2552) สรุปไววาการจัดการพลังงานหมุนเวียนสําหรับชุมชนนั้นยังมีปญหา และอุปสรรคที่สําคัญหลาย
ประการ ไดแก การขาดผูเชี่ยวชาญดานพลังงานชุมชน การขาดนโยบายสนับสนุนจากหนวยงานระดับทองถิ่น ปญหาดานวัตถุดิบ และอุปกรณที่ใชในการ
ผลิตการพลังงานหมุนเวียนไมมีประสิทธิภาพ การขาดการสนับสนุนจากภาครัฐอยางตอเนื่อง การขาดความรูความเขาใจในการจัดการพลังงาน ทําใหบาง
ชุมชนไมไดผลิตพลังงานหมุนเวียนมาใชจริงจัง ไมมีความยั่งยืน และขาดความเชื่อมั่นในการใชงาน ซึ่งจะสงผลใหชุมชนไดรับผลกระทบโดยตรงหากราคา
พลังงานหลักเพิ่มสูงขึ้น
สาเหตุ หนึ่ งที่ทํ าใหการจัดการพลั งงานหมุนเวี ยนในประเทศไทยมี ปญหา คื อ ไมคุ มค าต อการลงทุ น เมื่อเปรียบเทียบกับการใชพลั งงานหลั ก
สอดคลองกับประเทศเดนมารค ซึ่งทาง Henrik Lund (2009: 173-179) ไดเสนอกรณีศึกษา เรื่อง การประเมินความเปนไปไดของสถานีกาซชีวภาพขนาด
ใหญในประเทศเดนมารคเมื่อป ค.ศ.1990-1992 ชวงแรกมีการวิเคราะหประสิทธิภาพคาใชจายโดยใชวิธีการ Cost-benefit analysis โดยประเมินตนทุน
จากงบลงทุน งบบํารุงรักษาระบบ ผลประโยชนที่ไดจากกาซชีวภาพเมื่อเทียบกับราคาตลาด และคาใชจายที่ลดลงไดจากการจัดการสิ่งแวดลอม ปรากฏวา
ผลของการประเมินโครงการ คือ ไมนาสนใจลงทุน และมีขอมูลที่ไมเพียงพอที่จะตัดสินใจลงทุน เมื่อนําเสนอตอรัฐสภาเดนมารค และเปนการยากที่จะชี้แจง
ทําความเขาใจกับประชาชน อยางไรก็ก็ตาม เมื่อไดเสนอแนวทางการวิเคราะหความเปนไปไดดวยวิธี Socioeconomic feasibility ซึ่งใหความสําคัญกับ
วัตถุประสงคหลักของทางรัฐสภา ทําใหมีการกําหนดประเด็นสําคัญในการพิจารณาเพิ่มเติม ไดแก จํานวนการจางงานที่เพิ่มขึ้นจากการกอสราง และการ
บํารุงรักษาระบบกาซชีวภาพ เงินภาษีที่รัฐเก็บไดมากขึ้น เงินชดเชยราคาพลังงานที่ลดลง ดุลบัญชีการคาระหวางประเทศที่ลดลงจากการลดการนําเขา
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Ccs_Smdi`nFgdWxhKuYWu\eIn`in`s   YCnaeqCfnalRmXYaoKKnSapRnaFSnvhWFZtamXZoRIiXRnW\cmFFnWgn_mK ZIa  yRamX
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\cm F FnWS|n Cd n  Y wR`ZtamXZoRIiXRnW\cmFFnW_pvaFGtFxGxWCnaYMoXmSoFnWi`txWalRmXYnWCcnF )  
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RmFWm}WDiugWivWluIoFWw`Xn`u\r|ixhuCoRvaFGtFxGxWCnaYMoXmSoFnWDiFZtamXZoRIiXRnW\cmFFnWgnhamXhWd`FnWUp|uCp|`dDiF Eri ZtXaohnaEdagFugao_
xhZtamXZoRIiXRnW\cmF FnWyR_pwiCng\mPWnEdn_atEdn_gn_naTu\r|ixhuCoREdn_CndhWnxWSnvhWF hWnUp|C naFnWuIWCnaeqCfnSi Cna
[CiXa_Cnagm__WnRtFnWuYWSW vcl^nEamN EdaiiCaluXp`XDiXmFEmXharivCyDCLh_n`u\r|iYamXYasF_nSaNnW Edn_at Edn_gn_naT DiF
Zta mXZoRIiXRnW\cmFFnWxhgtFDq}W
,ZKFZK,J0  ZtamXZoRIiXRnW\cmFFnW vaFGtFxG 1;B.1;2
 ,CK?R;_9?KSBI,CK?FZK,J0+H-;^0GK
\alanIXmKKmSoCnagFugao_CnaiWsamCf\cmFFnW\ e  _pZcXmFEmXxISm}FvSdmWUp|  u_fn`W  wR`_puGSWna_QUp|GlgFugao_xhuCoR
doWm`xWCnaiWsamCf\cmFFnWvcl_pCnacFUsWxWCnaiWsamCf\cmFFnWxWwaFFnWvclinEnauYWgnEmKvSuWr|iFGnC\alanIXmKKmSoCnagFugao_CnaiWsamCf
\cmFFnW\ e  yRxIXmFEmX_nWnWGqF UnxhXUXmKKmSoXnFYalCnay_giREciFvcluh_nlg_CmXg^n\CnaQYG GsXmWGqF yR_pCnaYamXYasF
CLh_n`xh_pEdn_uh_nlg_EaiXEcs_CoGCaa_CnaxI\cmFFnWi`nF_pYalgoUVo^n\xWUsC^nEgdWwR`yRYamXYasFuEnwEaFCnaRnuWoWCnau\r|icR
^nalEnxIGn`SiZtUp|SiFYMoXmSoSn_CLh_n`ad_Um}Fxh_pCnaCnhWRuar|iFUp|uYWan`cluip`RRnWuUEWoEhariuar|iFUp|SiFuYcp|`WvYcFadRua{dSn_Cna
\mPWnUnFRnWuUEwWwc`pRnWueafNCoGvclgmFE_wR`xhamN_WSapgn_naTiiCuYWYalCneu\r|iuYRwiCngxh_pCnaYamXuYcp|`WCLh_n`Up|uYW
an`cluip`RyRi`nFadRua{dvclgn_naTYMoXmSoyRUmWudcn
\alanIXmKKmSoCnagFugao_CnaiWsamCf\cmFFnW\ e  GqFyR_pCnavCyDu\o|_uSo_wR`\alanIXmKKmSoCnagFugao_CnaiWsamCf\cmFFnW
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 YGGm`GtFxG ^n\ad_ _palRmXvaFGtFxGxWalRmXYnWCcnFwR`\Xdn RnWEdn_CndhWnvclSnvhWFhWnUp|CnaFnW _pEnuHcp|`Wi`
Up|gsRUm}FWp}vgRFxhuh{Wdn hnCZtXaohnau\o|_Edn_CndhWnvclSnvhWFhWnUp|CnaFnWxhCmX\WmCFnWZtamXZoRIiXRnW\cmFFnWinGUnxhYGGm`GtFxGUp|_p
ZcSivaFGtFxGxWCnaYMoXmSoFnWi`txWalRmX_nCyR
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CnavSFSm}FxhYMoXmSoFnWvclal`ludcnxWCnaYMoXmSoFnWSnFCmW_pvaFGtFxGxWCnaYMoXmSoFnWy_vSCSnFCmWi`nF_pWm`gnEmKUp|alRmX  Um}FWp}inG
uYWu\anldny_dnZtamXZoRIiXRnW\cmFFnWUp|_p u\ein`salRmXCnaeqCfnSnvhWFFnWGnWdWhWd`FnWUp|uE`yRamXCnavSFSm}FxhYMoXmSoFnWvcl
al`ludcnxWCnaYMoXmSoFnWSnFCmWi`nFyaZtamXZoRIiXRnW\cmFFnWUsCEWSnFC{SiFCnaEdn_CndhWnvclSnvhWFhWnUp|CnaFnWvclEnSiXvUW
vclgTnW^n\xWCnaUnFnWUp|RpUsCEWJq|FgiREciFCmXvWdEoRuCp|`dCmXvaFGtFxGxWCnaYMoXmSoFnWDiFgs\mSangs^n\ *+ xhEdn_EoRuh{WdnvaFGtFxG
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  FnWvScli`nFWm}WGluh_nlCmXEWXnFYalu^UuUnWm}Wy_xIUsCEWGlUnyRUsCi`nFXnFEWGqFUnu\anluh{WdnRpCdny__pFnWGlUn
vaFGtFxGvXXWp}UnxhEWWm}WSiFDdWDdn`hnEdn_atvclUnxGxhamCFnW_nCCdnUp|IiXFnWWm}WCnaamCFnWGqFuYWYGGm`Up|UnxhUnFnWyRRp
   EnGnFUp|Wn\ixGuYWYGGm`hWq|FUp|uYWvaFGtFxGxhEWi`nCUnFnWhariTnatdnyREnSiXvUW_nCC{`o|Fi`nCGlUs_uUYMoXmSoFnWxh_p
YalgoUVo^n\_nCUp|gsRu\anluFoW_pEdn_gnEmKSiEWxWCnaUp|i`nCUnFnWhariy_i`nCUnFnWvSuFoWC{y_yRuYWvaFGtFxGi`nFuRp`dUp|Un xhEWUnFnW
   EWhariZtEWaiXSmdJq|F_phcn`Yalu^UuIWuhWriCdnEri Wn` S|nCdnEri ctCWiF uUnzCmWEri u\r|iWad_FnW XsEEcRmFCcnd
_pgdWUnxhuani`nCUnFnWharii`nChWpFnWJq|FwR`Um|dyYvcd_Wsf`IiXi`tCmXEWir|Wvcly_i`nCvSCSnFCmXEWir|WXnFEam}F uanGqFUnilyaSn_
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ucr|iWDm}WWp}SiFUnRd`Edn_uYWVaa_wR`Dq}Wi`tCmXEdn_Rp  1;4=&A<=16 y_xIucW\dCGWh_RCncmFxGUnFnW
   g^n\vdRci_Jq|FGlSiFRp_p_nSaNnWy_dnGlxWRnWgTnWUp|UnFnWy_dnGluYWwSlUnFnWuCnip}hiFW}nhiFamXYalUnWinhna
y]]nW}nYalYnkckuYWg^n\CnaUnFnWUp|SiFTtC gsDcmCfQl_pEdn_glRdCgXn`_pisYCaQCnaUnFnWEaXTdWuIWuEar|iFuDp` WwUaem\U
wUagnauYWSW
   gdmgRoCnahariCnaxhXaoCnaUp|GnuYWvCZtUp|UnFnWy_dnGluYWaTamXgFWnRr|_CalRnfInalCnaamCfn\`nXncwXWmgXnuhW{G
XnWnKuYWSWgdmgRoCnaUp|RpGluYWvaFGtFxGxhEWi`nCUnFnWu\anl_mWxGyRdnUnFnWvcdiFECaGly_UiRUo}FuanxW`n_UsCDharigsD
   CnaXaohnaFnWuYWalXXxhEdn_uYWVaa_vCUsCEWwR`y_ucriCUp|amC_mCUp|ImFuIWCnaamXEWuDnUnFnWSn_Edn_gn_naTvcl
uh_nlg_vCSnvhWFad_Um}F_pCna\oGnaQnEdn_RpEdn_IiXRd`Edn_uYWVaa_y__palXXCcm|WvCcFhariD_DtxhuCoREdn_hdnRCcmd`o|FyYCdnWm}W
iFECaGlSiF_pvZWFnWwEaFCnavclWw`Xn`Up|_pYalgoUVo^n\vclgn_naTgm_bUVo~ZcyR
   Edn__m|WEFwR`uH\nlhnCuYWiFECaUp|y_c_Fn`z GlUnxhZtWnuCoREdn__m|WxGvcl_pCncmFxGUp|GlId`ganFgaaExhXaofmUCndhWn
`o|FDq}WyY
   Edn_SiFCnaUnFgmFE_SiFCnaxhyRamXCna`C`iFI_uI`YciR^m`i`nCamCvclTtCamC
 +\HRF9HS9I
DiugWivWlUp|yRGnCCnadoGm`
YGGm`GtFxG
RnWEdn_gnua{ GxWCnaU nFnWZtXao hnaEda[C iXa_xh\ WmC FnW_pEdn_atE dn_uDnxGuCp|` dCmXFnWUp|Y MoXmSov clgn_naT
YMoXmSoFnWyRi`nFTtCSiFgn_naTvCyDYKhnvcl_pdoVpCnaYiFCmWYKhnUp|uCoRDq}WGnCCnaUnFnWUp|yRamX_iXh_n`
 RnWCnayRamXCna`i_amXWmXTriZtXaohnaEda_p Cna`C`iFI_uI` xhCncmFxG vgRFEdn_`oWRpGnCZcCnaYMoXmSoFnWDiF
\WmCFnWUsCEWxh_nCDq}W
 RnWcmCfQlDiFFnW ZtXaohnaEdagFugao_xhFnWRnWCnaiWsamCf\cmFFnWuYWFnWUp|SiFinem`Edn_EoRaouao|_ganFgaaEhari
EoREWgo|Fxh_zi`tug_i
 RnWEdn_amXZoRIiX ZtXaohnaEdaxhinWnGxWCnaamXZoRIiXxhEdn_iogalxWCnaYMoXmSoFnWvclEdaxh\WmCFnWgn_naT
ucriCdoVpCnaUnFnWyRRd`SWuiF
 RnWEdn_CndhWnvclSnvhWFhWnUp|CnaFnW ZtXaohnaEda_pCnagFugao_xh\WmCFnWyRamXCnagWmXgWsWGnCiFECaxWCna
\mPWnEdn_atEdn_gn_naTuIWCnaeqCfnSi[CiXa_gm__WnuYWSW
 YGGm`E}nGsW
 RnWWw`Xn`vclCnaXaohnaDiFiFECa ZtXaohnaEdagFugao_xhUsCiFECa_pWw`Xn`CnaXaohnaFnWUp|uYWalXXvclgr|ignaxh
\WmCFnWamXUanX
  RnWCnaYCEaiFXmFEmXXmKIn ZtXaohnaEdauYRwiCngxh\WmCFnWvgRFEdn_EoRuh{WhariDiEnYaqCfnGnCZtXmFEmXXmKInyRug_i
  RnWEdn_gm_\mWValhdnFXsEEcxWiFECa ZtXaohnaEdaGmRCoGCaa_xh\WmCFnWUnad_CmW uIW CnaGmRCoGCaa_gmWUWnCnau\r|i
ugao_ganFEdn_gn_mEEpganFEdn_gm_\mWV UnxhuCoREdn_ad__rixWCnaYMoXmSoFnWvclinWd`Edn_glRdCxWCnaSoRSiYalgnWFnW
  RnWg^n\CnaUnFnWvclEdn__m|WEFxWFnWZtXaohnaEdaGmRhnuEar|iF_rivcldmgRsisYCaQxWCnaYMoXmSoFnWxh_pGnWdWu\p`F\i
vclglRdCUp|GlWn_nxIFnW
  RnWEnSiXvUWvclgTnW^n\xWCnaUnFnWZtXaohnaEda\oGnaQnxhUsCiFECa_pCnaYamXimSanuFoWuRriWan`Yi`nF_pEdn_
uh_nlg_vcl`sSoVaa_
 DiugWivWlSihWd`FnW^nEamN
^nEamNEdaGmRUnhcmCuCQO aluXp`XDiXmFEmXharivCyDCLh_n`xhuGnDiFwaFFnWEdXEs_SiFGn`EnGnFUp|uh_nlg_xhvCZtamXZoRIiXRnW
\cmFFnWwR`^nEamNGlUnhWnUp| CnCmX EdXEs_ hariu\o|_alRmX_nSaNnWdoInIp\DiFZtamXZoRIiXRnW\cmFFnWxhgtFDq}W`CSmdi`nFRmFuIW
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 ZtamXZoRIiXRnW\cmFFnWGlSiFTtC vSFSm}F_nGnCZtUp|yRamXCna[CiXa_vclURgiXUp|uYW_nSaNnWuRp` dCmWCnagiX_pEdn_
`sSoVaa_vCUsCEWUsC[n`RmFuIWCnagiXDiamXxXiWsKnSDmXDp|aT`WSDiFCnaDWgFUnFXCCnaDiamXxXiWsKnSoYalCiXdoInIp\doedCaa_DiFg^n
doedCauYWSW
  xhEdn_gnEmKCmXSnvhWFZtamXZoRgiXRnW\cmFFnWindswg_nC`o|FDq}WwR`ZtUp|GlamXSnvhWFZtamXZoRgiXindswg GlSiFuE`YMoXmSoFnW
xWSnvhWFZtamXZoRgiXRnW\cmF FnWgn_mK_nCiWSn_al`ludcnUp|uh_nlg_ hariy_S|nCdn  YGqFGlgn_naTDig_mEauDnamXCna[CiXa_vcl
URgiXu\r|iucr|iWalRmXSnvhWFyR
  CnhWRxh_pCna[CiXa_vclURgiXEdn_atEdn_gn_nTDiFZtamXZoRIiXRnW\cmFFnWSn_al`ludcnUp|uh_nlg_ hariUsCz  Y
  u_r|iZtamXZoRIiXRnW\cmFFnWh`sRYMoXmSohWnUp|harigiXy_ZnWuCQOSn_Di   xh^nEamN\oGnaQn`CucoCCnauYWZtamXZoRIiX
RnW\cmFFnWwR`UmWUp
 DiugWivWlxWCnadoGm`Eam}FSiyY
 CnadoGm`Eam}FSiyYEdaUnCnaeqCfnYGGm`ir|Wzu\o|_uSo_inUouIWEdn_^mCRpSiiFECaEnGnFUp|uh_nlg_ uYWSW u\r|iWnDi_tcUp|
yR_nxIxWCnadouEanlhad_CmXCnaeqCfnvaFGtFxGxWCnaYMoXmSoFnWDiFZtamXZoRIiXRnW\cmFFnW CaQpeqCfnwaFFnWEdXEs_xWuDSCasFuU\_hnWEa
Jq|FGlWnyYgtCna\mPWnUam\`nCa_Wsf`xh_pYalgoUVo^n\uh_nlg_SiiFECa
  CnadoGm`Eam}FSiyYEdaUnCnaeqCfnuIoFEsQ^n\ $>-54=-=4?1&>;?1A ad_Rd`wR`Cnagm_^nfQuIoFcqC 7 019=37=1;?41@
u\r|ixhZtamXZoRIiXRnW\cmFFnWgn_naTUp|GlugWiEdn_EoRuh{W harivgRFUmeWESoUp|_pSiCnauYWZtamXZoRIiXRnW\cmFFnWu\r|iUp|GlWnDi_tcUp|yRyY
Yal`sCSxIxWCnaXaohnavcldnFvZWUam\`nCa_Wsf`xhuCoRYalw`IWgtFgsR
 *L55L*AA?;AI*KD
CnaeqCfndoGm`Eam}FWp}gnua{Guap`Xai`Rd`RpSiFinem`Edn_ad__riGnCUsCz gdWUp|uCp|`dDiF ZtuDp`WDiDiX\alEsQZtId`engSaSanGna`Ra
VaoWp_QpeapJq|FEi`xhEnvWlWnSciRGWEi`Ip}vWlvWdUnFxWCnavCyDYKhnSnFz xWalhdnFUp|UnCnaeqCfndoGm`DiDiX\alEsQRa goaoWVagoW
GoWRndFe Ra g_\Ff\sUVodogsUVoemCRo~vclEsQasFuariFgn`\daaQ Up|Id`xhEnvWlWnxWCnaGmRUnvXXgiXTn_DiDiX\alEsQZtamXZoRIiXRnW
\cmFFnWUsCUnWUp|xhEdn_iWsuEanlhxWCnaSiXDi_tccFxWvXXgiXTn_ DiDiX\alEsQXoRn_naRnvclEaiXEamdipCUm}FZtXmFEmXXmKInvclu\r|iW
ad_FnWUsCUnWxWCa_\mPWn\cmFFnWURvUWvcliWsamCf\cmFFnWad_Um}F \p|z WiFzxWam}d_hndoU`ncm`eapYUs_Up|Ei`xhCncmFxGRd`Rp_nwR`SciR
GWUnxhZtdoGm`YalgXEdn_gnua{G_nGWUsCdmWWp}
:AA3K9P*A?
* + It`e eapdaDmWV YGGm`vaFGtFxGSiZcCnaYMoXmSoFnW CaQpeqCfnDiFiFECnaXaohna
gdWSnXc uDSinu^iu_riF G WEaanIgp_n wEaFFnWdoedCaa_engSa_hnXmQOoS gnDndoedCaa_w`Vn gnWmCdoedCaa_engSa _hndoU`ncm`
uUEwWwc`pgsaWnap
*+ RWm`uiCC_c  gTnWCnaQ\cmFFnWvclWw`Xn`iWsamCf\cmFFnWDiFYaluUe uiCgnaYalCiXCnagm__WnCnaIp}vGFvWdUnFCnaYLoXmSo
Sn_\ a X CnagFugao_CnaiWsamCf\cmFFnW\ e  HXmXvCyDu\o|_uSo_\ e   vclCLCalUadFUp|uCp|`dDiF
*+ VnWoWUaeocYGnas CnadoGm`vcldouEanlhDi_tcUnFgToSoRd` &#&& vcl  "& \o_\Eam}FUp|  gnWmC\o_\XogJouWginaviWRRp
*+ u\IandRpGFYalRmXuCp`aSo CnadoGm`UnFCnaeqCfn3==9 91=/3-;-@-011 .582<98= /86  grXEW  goFhnE_ 
*+ gs\mSan gs^n\ uUEWoECnaXaohnaFnWi`nF_pYalgoUVo^n\`sExh_ gnWmC\o_\Vaa_WoSoCna
*+ gnWmCCnCmXvcliWsamCf\cmFFnW Ca_\mPWn\cmFFnWURvUWvcliWsamCf\cmFFnWCalUadF\cmFFnW  Et_riEniVoXn`\alanIXmKKmSoCna
gFugao_CnaiWsamCf\cmFFnW\ e  HXmXvCyDu\o|_uSo_ gnhamXwaFFnWEdXEs_vclinEnaEdXEs_
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W??66]PGM52PFM>TFO2JaBGO55P>Y>MT;KPL2FFDV4DRY>@FNV<IZ<EE
')/( .'+*+%+*-$,0 .'+* *#%%'"'$*"1%+,&$)'" (*#/-.,1''*& '( *#
BQ777PKT<=Q2TG ∗ HFFO;>a@b;F@FN2F  BFFNBRBO9>aCPK?T;F
[iDajHiajbaB^^\qD\kDNgajbaB^^\bbidP^ \eiajR]i`h]S^^\bidP^
7,46 :4>.3,+=//0/0 29 >3 :@9<,<,>>? ,. >3
[iDajHiajbaB^^\uZZir`gDf\\YjaqPf^DNgajbaB^^\bidP^\eiajR]i`h]S^^\bidP^
7,46 -:9<<>? ,. >3
?<4O:E_M
EiTajFh]HjyTTkyFhORziClyTsO]\kahPQnV^gdEDe`hBtTBi^blBcir`gDTDaitTBi^fTn^hBcY`hEEiTtTfnPdiieB^^\qD\k sO]tHajSkBi^Fzi`fE^oVrUU
Bi^fTn^hBcY`hEEiTtTs^EEiT sO]RziBi^qBwU^^aU^a\Cf\o`Bi^fTn^hBcY`hEEiTs^EEiTDaUDn\ tTfnPdieB^^^\qD\kFziTaT  reEFiBKiTCf\o`
CfEB^\YhMTiY`hEEiTROrRTr`gfTn^hB cYY`hEEiTsO]tHd\Bi^QOQf]ZEBHhTPiEvajqD^igeeiDiDDai\dh\YhTSF iBPharV^PiEvIlxE uOr B
V^j\iNBi^tHY`hEEiTW`V^ge]hOr`gqEjT`EERnT sO]RziBi^q`mfBPhaf]iEFiBs^EEiTDaUDn\  reEIlxEddi\i^Qd^nVbhB][iYBi^fTn^hBcY`hEEiT
FiBBi^FhORzi\iP^Bi^Bi^fTn^hBcY`hEEiTtTTfnPdieB^^\qD\kFziTaT \iP^Bi^uOQlE    UiR V} DjOqVT   5>90 V}e^mf`O
Bi^V`f]BiIq^mfTB^gFBuO    >! V} r`guO\kBi^ajqD^igeeiDai\qe\igd\tTBi^aiErTTaRiEBi^teBi^dThUdTnTWiTsD^EBi^
PiEvFiB[iD^hKuOrB sD^EBi^dEqd^j\\iP^BBi^fTn^hBcY`hEEiTtT[iDfnPdieB^^\ 4<0.>$?-=4/A sDD^EBi^djRSjV^gs]HTRiE[ick sD^EBi^
DTeibhB][iYBi^fTn^hBcY`hEEiTtTs^EEiTTDaUDn\sO]WoqHkx]aHiJ sD^EBi^qYjx\V^gdjRSj[iYUnD`iB^ttT^EEiTDaUDn\ fU^\ r`gsD^EBi^
V^gHidh\YhTSPiEvqYmxfqVTBi^B^gPnTtes^EEiT\kBi^OziqTjTBi^\iP^Bi^CiEPTsO]FiBW`Bi^ajqD^igeYUai tT\iP^Bi^Rkx\kBi^`ERnTdoE
dhOdaTCfEsD^EBi^dThUdTnTFiBRiE[iD^h^hKDa^qVT $?-=4/A  [ick  WoqHkx]aHiJ  V^gHidh\YhTS  fU^\  r`gtT
\iP^Bi^Rkx\kBi^`ERnTTf]e^mfu\\kBi^`ERnTdhOdaTCfEsD^EBi^dThUdTnTFiBRiE[iD^hKDa^qVTWoqHkx]aHHiJ  V^gHidh\YhTS  fU^\
  FlEFgdEW`te[iD^hKqBjODai\Dn\Di\iBRkxdnO
4]PK]P4O8 Bi^fTn^hBcY`hEEiT fnPdieB^^\\qD\k d\Bi^QOQf] sD^EBi^dThUdTnTPiEvFiB[iD^hK
 <R\DPWGN4HPDK]P4O8
VJeiajB_PY`hEEiTQmfqVTVJeiteeJCfEs`BtTVFFnUhTRkxRnBXi]teDai\dTtFqTmxfEFiBV^j\iN
NY`hEEiTFiBre`EPiEvThUahT]jxE`O`E
r`g\krTasT\RkxFge\OuVtTfTiDPfhTtB`TkytTCNgRkxfhP^iBi^U^js[DY`hEEiTB`hUqYjx\\iBClyTdiqePnqBjOOFiBFziTaTV^gHiB^s`BRkxqYjx\Cly Tr`g
rTasT\Bi^C]i]PhaRiE[iDfnPdieB^^\r``g[iDSn^BjFdEW`B^gRUPfqb^cKBjFs`Br`gBfteqBjOajB_PBBi^RiEdjxEraO`f\FlERziteRnB[iDdaT
Rhxas`BPfEehT\iteDai\dziDhJtTq^mxfEBi^ffTn^hBcY`hEEiTr`gBi^tHY`hEEiTf]iE\kV^gdjRSj[iYsO]ttTdaTCfEV^gqRbuR]BwuOP^geThBQl E
VJeiOhEB`iaFlEuOFhORzirWTfTn^hBcY`hEEiTT V} Y b   ClyTsO]\kqVie\i]RkxFg`ODai\qCC\Bi^tHY`hEEiT80<2A8>08=4>A `E
^f]`g  [i]tTV}  sO]tHV}  qVTTV}KiT qTmxfEFiBq\mxfV}  Dai\qC\Bi^tHY`hEEiTCfEV^gqRbuR]Dmf  5>90YhTPhTqRk]UqRi
Tyzi\hT\hTOjU PfYhT`iTUiR " OhEThyTDai\qC\Bi^tHY`hEEiTtT[iY^a\CfEV^gqRbuR]tTV}  FFgPfEu\qBjT 5>90 PfYhT`iTUiR
) * RhyETkyFiBrWTfTn^hBcY`hEEiT V} BwuO\rkrUEdhOdaTBi^tHY`hEEiTr]BPi\V^gq[RfnPdieB^^\di\i^^QrdOEuOOhE^oVRkx

FU@<R\ dhOdaTBi^tHY`hEEiTr]BPi\V^gq[RfnPdieB^^\
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FiB^oVRkx YUaiBi^tHY`hEEiTCfEfnPdieB^^\qD\k\kdhOdaTV^g\iN^f]`g q\mxfqRk]UBhUBi^tHY`hEEiTtT[iDfnPdieB^^\RhyEe\O
IlxE\kV^j\iN\iBqVT`ziOhURkx  ^fEFiBfnPdieB^^\fs`egr`gfnPdieB^^\fiei^r`gqD^mxfEOmx\r`gFiBCf\o`^i]EiTBi^FhOBi^Y`hEEiTV^gFziV}
 ) * YUaifnPdieB^^\qD\k IlxE\kBi^dE^i]EiTBi^FhOBi^Y`hEEiTFziTaT  reE \kBi^tHY`hEEiT^a\     q\BgFo`
e^mfDjOqVT   5>90 sO]rUEffBqVTBi^tHY`hEEiTuZZiFziTaT   Bjs`ahPPHhxas\Ee^mf     q\BgFo`
DjOqVT^f]`g   CfEY`hEEiT^a\r`gqVTBi^tHY`hEEiTDai\^fTFziTaT     q\BgFo` q\BgFo`DjOqVT^f]`g  CfE
Y`hEEiT^a\ RhyETkHy TjOqHmyfqY`jERkx\kBi^tHY`hEEiTdoERkxdnOuOrB BiIV|sP^q`k]\qe`a" QiTejT UjRo\jThd r`gTyzi\hTqPiPi\`ziOhU
FiBCf\o`CiEPTFgqewTaifnPdieB^^\qD\kqVTfnPdieB^^\Rkx\kDai\dziDhJfnPdieB^^\eTlxECfEV^gqRbqTmxfEFiB\kBi^tHY`hEEiTDfTCiE
doEfkBRhyEfnPdieB^^\qD\kThyT]hEqVTfnPdieB^^\eTlxE\kBi^dEffBdoEdi\i^Qd^iE^i]uOterBV^gqRbuO\iBFlEDa^\nEqTTtTBi^fTn^hBcY`hEEiT
e^mfBi^tHY`hEEiTf]iE\kV^gdjRSj[iYtTfnPdieB^^\qD\kqYmxfteqBjOBi^V^ge]hOY`hEEiTf]iE\kTh]dziDhJ EiTajFh]GUhUTkyFlEuOFhORzirUUFzi`fE
Bi^fTn^hB cY`hEEiTtTfnPdieB^^\qD\kClyTqYmxfeibhB ][iYBi^fTn^hBcY`hEEiTtTs^EEiTDaUDn\V^gq[RfnPdieB^^\qD\kRkx]hEu\uOOziqTjTBi^
\iP^Bi^fTn^hBcY`hEEiTRkx\kBi^OziqTjTBi^f]iErY^e`i]tT[iDfnPdieB^^\qD\k \iP^Bi^r^B ^a\RhyEeiDai\qe\igd\CfEsD^EBi^dEqd^j\
FiB[iD^hKtTBi^dThUdTnTtedQiTV^gBfUBi^OziqTjTBi^\iP^Bi^fTn^Bh cY`hEEiT
 5P>HQ6OE<R\V2R\EH3`M5
FiBBi^blBciDTDaiEiTajFh]uOYUEiTajFh]RkxqBkx]aCfEBhUBi^tHY`hEEiTe^mfbhB][iYBi^`OBi^tHY`hEEiTIlxEdEW`teqBjOBi^`OBi^
V`f]BiIq^mfTB^gFBtT[iDfnPdieB^^\qD\kDmfsD^EBi^blBcir`gBzieTODi ,<-988>08=4>A CfEfnPdieB^^\qD\kfiei^djxERfrBar`g
qI^i\jB )* sO]fEDBi^U^jei^FhOBi^BiIq^mfTB^gFB fEDBi^\eiHT uORziBi^V^gq\jTbhB][iYBi^V`f]BiIq^mfTB^gFB FiB \iP^Bi^
e`hBDmfBi^V^hUV^nEV^gdjRSj[iYqD^mxfEFhB^r`gqRDsTs`]kBi^W`jPsO]BzieTOV^gdjRSj[iYCfEqRDsTs`]k V^gdjRSj[iYdoEdzie^hUqD^mxfEFhB^
YmyTKiTr`gBi^V^hUqV`kx]TqHmyfqY`jECfEs^EEiTRkx\kBi^tHTyzi\hTqPir`gQiTejTqVTY`hEEiTDai\^fT\kBi^qV`kx]T\itHBiIS^^\HiPjRhyEe\OsO]
W`Bi^V^gq\jTbhB][iYtTBi^`Odi\i^Qd^nVuOai\iP^Bi^tTBi^qYjx\V^gdjRSj[iYCfEqD^mxfEFhB^tTB^gUaTW`jPdi\i^QHa]`OV^j\iNBiIq^mfT
B^gFBtTfnPdieB^^\fiei^qD\kdjxERfrBar`gqI^i\jDuO^f]`g         r`g   Pi\`ziOhUr`g\iP^Bi^tTqV`kx]T
qHmyfqY`jE\itHBiIS^^\HiPjdi\i^Q`OV^j\iNBiIq^mfTB^gFBtTfnPdieB^^\fiei^qD\kdjxERfrBar`gqI^i\jDuO^f]`g    
 r`g  Pi\`ziOhU r`g\kEiTajFh]RkxqBkx]aCfEBhUBi^blBciV^gdjRSj[iYBi^tHY`hEEiTtT[iDfnPdieB^^\qD\k DmfBi^blBciV^gdjRSj[iY
r`gP^aFPjOPi\Bi^tHY`hEEiTCfEs^EEiTDaUDn\sO]YhH^\ib Tn\Ok FhTRTi FhTRs^r`g uH]g rH\Hf]   uOFhORziEiTajFh]qYmxfajqD^ige
V^gdjRSj[iYBi^tHY`hEEiTPi\rTaRiE Bi^FhOBi^Y`hEEiTCfEs^EEiTDaUDn\tTB`n\fnPdieB^^\  B`n\ uOrB fnPdieB^^\fiei^r`gqD^mxfEOmx\
fnPdieB^^\djxERf fnPdieB^^\B^gOic r`g fnPdieB^^\qD\k sO]d^iEd\Bi^qHjEqdTrUUEi]rdOEDai\dh\YhTSCfEBi^tHY`hEEiTr`gV^j\iN
Bi^W`jPtTrP`gfnPdieB^^\ DziTaNDiBi^tHY`hEEiTFziqYig $ r`gP^aFPjOPi\Bi^tHY`hEEiTsO]V^g]nBPtHe`hBBi^RiEdQjPj DmfB^iZ
&$& IlxErdOEteqewTHaERkx\kBi^tHY`hEEiTWjOVBPjtTB^gUaTBi^W`jP W`RkxuO^hUFiBEiTajFh]Tky Dmf uOd\Bi^PharRTBi^tHY`hEEiTr`gDiCfE
rP`gB`n\fnPdieB^^\]f] IlxEDiTkyFgtHqVTDifiEfjEqYmxfV^gq\jTV^gdjRSj[iYBi^tHY`hEEiTtTB`n\fnPdieB^^\Rkx\k`hBcNgBi^W`jPtB`qDk]EBhT
TfBFiBTkyFiBB^iZ &$& rdOEteqewTQlEY_PjB^^\Bi^tHY`hEEiTIlxEdi\i^QtHqVTrTaRiEtTBi^FhOBi^Y`hEEiTte\kV^gdjRSj[iYPfuV FiB
W`Bi^ajFh]YUaiB`n\fnPdieB^^\qD\k \kBi^tHY`hEEiTd\zxiqd\f rdOEteqewTais^EEiTdaTteJ\kBi^FhOBi^Y`hEEiTRkxOk )*
tTdaTCfEEiTajFh]RkxqBkx]aBhUBi^Fzi`fE\iP^Bi^fTn^hBcY`hEEiTtTs^EEiTDaUDn\ThyT TiEdiaa^jb^i rdEajqHk]^ uORziBi^Bi^blBcir`g
DTDaitTBi^fTn^hBcY`hEEiTtTfnPdieB^^\djxERf sO]tHajSkBi^Fzi`fE^oVrUUBi^fTn^hBcY`hEEiTtTs^EEiTsO]RziBi^qBwU^aU^a\Cf\o`Bi^
fTn^hBcY`hEEiTs^EEiTDaUDn\tTfnPdieB^^\djxERfFziTaT  reEFiBKiTCf\o`CfEB^\YhMTiY`hEEiTROrRTr`gfTn^hBcY`hEEiT r`gtH
d\Bi^QOQf]PharV^qOk]aZEBHhTPiEv 480,< ajqD^igeeiDiDai\dh\YhTSFiBPharV^PiEvIlxEuOrBV^j\iNBi^tHY`hEEiT W`V^ge]hO r`g
qEjT `ERnT sO]Rzi Bi^q`mfBPha f]i EFiBs^EEiTDaUDn \  re E Ilx Edi\i^Qd^n VW`V^ge]h OFiBBi^FhO Rzi\iP^Bi^Bi^fTn^h B c Y`hE EiTtT
fnPdieB^^\djxERfFziTaT \iP^Bi^uOQlE    UiRsO]PfEtHqEjT`ERnTRhyEdjyTFziTaT   UiR )*
 HQ=R2PFWGNAG2PFHQ6OE
 DhOq`mfBCf\o`Bi^tHY`hEEiTr`gei\iP^Bi^Rkx\kBi^OziqTjTBi^f]iErY^e`i] `ziOhUr^B
Cf\o`FiBKiTfTn^hBcY`hEEiTCfEB^\YhMTiY`hEEiTROrRTr`gfTn^hBcY`hEEiT\kDai\e`iBe`i]FlEPfE\kBi^DhOq`mfBqGYigCf\o`Rkx\k
Dai\FziqVTtTBi^ajFh]qRiThyTsO]Cf\o`RkxTzi\itHtTBi^ajFh]uOrBHmxfs^EEiTDaUDn\V^gq[RfnPdieB^^\qD\k %$ V^j\iNBi^tHY`hEEiT
Hmxf\iP^Bi^RkxOziqTjTBi^ HmxffnVB^NRkxV^hUV^nE W`Bi^V^ge]hOFiBBi^OziqTjTBi^\iP^Bi^ qEjT`ERnTtTBi^OziqTjTBi^\iP^Bi^sO]q\mxfuOCf\o`
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r`aFlERziBi^DhOq`mfB\iP^Bi^fTn^hBcY`hEEiTRkx\kBi^OziqTjTBi^f]iErY^e`i]tTfnPdieB^^\qD\k
s^EEiTRkxOziqTjTBi^\iP^Bi^PhyErPV}  {  di\i^Qd^nVuOOhEPi^iERkx
;PFP5<R\ d^nVCf\o`

\iP^Bi^r^BRkx\kBi^OziqTjTBi^f]iErY^e`i]tTfnPdieB^^\qD\k
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 ajqD^igeeiDiDai\dh\YhTSFiBd\Bi^QOQf]
TziCf\o`CfE\iP^Bi^fTn^hBcY`hEEiTRkx\kBi^OziqTjTBi^f]iErY^e`i] `ziOhUr^BtTfnPdieB^^\qD\kuOrBV^j\iNBi^tHY`hEEiT
W`Bi^V^ge]hOFiBBi^OziqTjTBi^\iP^Bi^r`gqEjT`ERnTtTBi^OziqTjTBi^\iP^Bi^\iajqD^igeeiDai\dh\YhTSsO]tHd\Bi^QOQf]RhyETkyFg
DhOq`mfBHTjOCfEd\Bi^FiBd\Bi^RkxRziteDi #$;?,<0 \kDidoERkxdnO d\Bi^RkxYjFi^NiuOrBqfwBIsYqTTqHk]` qHjEqdT `fBi^jRl\ sY`jsTq\k]`
]BBzi`hE di\i^QrdOEPhaf]iEuOOhE^oVRkx  r`g 

FU@<R\ B^iZrdOEDai\dh\YhTS^geaiEV^j\iNBi^tHY`hEEiTuZZi 5(3 BhUW`Bi^fTn^hBcY`hEEiT 5(3 tT\iP^Bi^`OFziTaTahPPCfE
e`fOuZ
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FU@<R\ B^iZrdOEDai\dh\YhTS^geaiEV^j\iNBi^tHY`hEEiTuZZi 5(3 BhUqEjT`ERnT UiR tT\iP^Bi^`OFziTaTahPPCfEe`fOuZ
  Fzi`fE\iP^Bi^fTn^hBcY`hEEiTtT[iDfnPdieB^^\qD\k
d^iErUUFzi`fE\iP^Bi^fTn^hBcY`hEEiTtT[iDfnPdieB^^\qD\ktT^oVrUUCfEq\P^jBI sO]BzieTOterRT tTs^EEiTRkxFhORzi\iP^Bi^Rkx
uO^hUBi^DhOq`mfBFiBChyTPfTRkx  r`grRT `EtTs^EEiTRkxu\uOFhORzi\iP^Bi^di\i^QrdOEPhaf]iEuOOhEPi^iERkx
;PFP5<R\ rUUFzi`fE\iP^Bi^fTn^hBcY`hEEiTtT^oVrUUCfEq\P^jBI




































































































Tzid\Bi^QOQf]RkxuOFiBCf  \iFzi`fEtdtTs^EEiTRkx]hEu\uOOziqTjTBi^\iP^Bi^fTn^hBcY`hEEiTtTq\P^jBICiEPT sO]VfTCf\o`V^j\iN
Bi^tHY`hEEiTqCiuVqVTfjTYnR qYmxfFzi`fEeiqfiPYnRDmfW`V^ge]hOr`gqEjT`ERnTFiBBi^OziqTjTBi^ \iP^Bi^r^BRhyETkytTBi^V^gq\jTW`
V^ge]hOr`gqEjT`ERnTFg\kBi^YjFi^NiDai\TiFgqVTCfEFziTaTs^EEiTRkxDiOaiFgOziqTjTBi^tT\iP^Bi^ThyTvOa] qHT tTdaTCfE\iP^Bi^`O
FziTaTahPP\kBi^DiOBi^aiFg\ks^EEiTOziqTjTBi^V^g\iN^f]`g  FiBFziTaTs^EEiTRhyEe\ORkx]hEu\uOOziqTjTBi^\iP^Bi^Tky FlE\kBi^QaETyzieThB
W`V^ge]hOr`gqEjT`ERnTua\iBRkxdOn qVTPT sO]q\mxfFzi`fED^URhyE \iP^Bi^r`auOW`d^nVOhEPi^iERkx 
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;PFP5<R\ d^nVW`Bi^Fzi`fE\iP^Bi^fTn^hBcY`hEEiT
G]P:O?<R\



7S\MDP;F2PF

XF55P><R\<]P

XF55P><R\EO5

DP;F2PFWG`H

ZD_<]PDP;F2PF

WL_5

WL_5

AG@FNLEO:

V5Q>G5<T>

4S><T>

?P<

?P<

@^

`OFziTaTahPPCfEe`fOuZZi





  

  



Bi^V^hUDai\q^wa^fUCfEfnVB^Nteqe\igd\





 

 



Bi^BzieTOqa`iV|OqV|OfnVB^Nf]iEqe\igd\





  





Bi^FhOse`Oteqe\igd\BhUqD^mxfEFhB^e^mffnVB^N





Bi^tHqD^mxfEFhB^r`gfnVB^NV^gdjRSj[iYdoE



  



Bi^`OBi^^hxaue`CfEfiBibfhO



    



Bi^DaUDn\^gOhUDai\OhTCfEfiBibfhO





  
   

   



Bi^tHdajPHDaUDn\Bi^V|OqV|O



  



Bi^Uzi^nE^hBciRkxqe\igd\







Bi^]Bq`jBBi^tHfnVB^NuZZiRkxu\FziqVT







    



 







  

FHD

 

 

  Fzi`fEsD^EBi^dEqd^j\Bi^fTn^hBcY`hEEiTtT[iDfnPdieB^^\qD\k
YjFi^NisD^EBi^dEqd^j\r`gdThUdTnTFiB[iD^hKFziTaT  sD^EBi^\k^i]`gqfk]OOhETky
 sD^EBi^dEqd^j\\iP^Bi^fTn^hBcY`hEEiTtT[iDfnPdieB^^\ 4<0.> $?-=4/A qVTsD^EBi^Rkx[iD^hKteBi^dThUdTnT^f]`g
CfEBi^`ERnTtT\iP^Bi^PjOPhyE V^hUqV`kx]TfnVB^Ne^mfqD^mxfEFhB^V^gdjRSj[iYdoE
 sD^EBi^djRSjV^gs]HTRiE[ick qVTsD^EBi^RkxteBi^`Oe]fT[ick^f]`g  q\mxfdQiTV^gBfUBi^ImyfdjTDiRkxPjOd`iBV^ge]hOuZ
qUf^  e^mfd`iBV^gdjRSj[iYdoE
 sD^EBi^DTeibhB][iYBi^fTn^h BcY`hEEiTtTs^EEiTDaUDn\sO]WoqHkx] aHiJqVTsD^EBi^Rkx[iD^hKdE WoqHkx]aHiJqCiuV]hEdQiT
V^gBfUBi^qYmxfDTeir`gteDzirTgTzitTBi^OziqTjTBi^\iP^Bi^fTn^hBcY`hEEiT
 sD^EBi^qYjx\V^gdjRSj[iYUnD`iB^tT^EEiTDaUDn\ fU^\ qVTsD^EBi^X~BfU^\qYmxfteDai\^oRiEOiTqRDTjDr`gOiTBi^FhO
Bi^Y`hEEiTterBUnD`iB^tTs^EEiTDaUDn\
 sD^EBi^qW]rY^V^gHidh\YhTSqVTsD^EBi^V^gHidh\YhTSqYmxfqHjJHaTr`gteDai\^or BdQiTV^gBfUBi^WiTdmxfPiEvqHT
dmfx djxEYj\Y IkOkqVTPT
sO]Bi^YjFi^NiDai\qe\igd\CfEsD^EBi^tTrP`g\iP^Bi^ThyTFgYjFi^NiFiBDiRiEqb^cKbidP^qHT "'## r`gFgYjFi^Ni
Dai\Dn\DiCfERiE[iD^hKqVTe`hBIlxEtTqUmyfEPTtT\iP^Bi^Rkx\kBi^`ERnTdoE Fg\kBi^rUEdhOdaTsD^EBi^qVT $?-=4/A   [ick 
WoqHkx]aHiJ  V^gHidh\YhTS  fU^\  r`gtT\iP^Bi^Rkx\kBi^`ERnTTf]e^mfu\\kBi^`ERnTFg\kBi^rUEdhOdaTqVTWoqHkx]aHiJ 
V^gHidh\YhTS  fU^\   FiBThyTuO\kBi^RO`fEV^hUqYjx\r`g`OdhOdaTCfEsD^EBi^FTuODiRiEqb^cKbidP^Rkxqe\igd\dEW`te[iD^hK
qBjODai\Dn\Di\iBRkxdnO di\i^Qd^nVW`uOOEh Pi^iERkx 
;PFP5<R\ d^nVW`Bi^Fzi`fE\iP^Bi^fTn^hBcY`hEEiT
X4F52PF
G]P:O?<R\

7S\MDP;F2PF

 <R\:<R R\KT:

-/!'#1



AUV̀7R\EH7P8

@FN7P
KODBO>=a

M?FD

DR2PFG5<T>KU5
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`OFziTaTahPPCfEe`fOuZZi

p  





Bi^V^hUDai\q^wa^fUCfEfnVB^Nteqe\igd\

p   









Bi^tHqD^mxfEFhB^r`gfnVB^NV^gdjRSj[iYdoE
DR2PFG5<T>VG[2>`ME

p  









Bi^tHdajPHDaUDn\Bi^V|OqV|O

p 







Bi^Uzi^nE^hBciRkxqe\igd\
ZD_DR2PFG5<T>

p  








Bi^BzieTOqa`iV|OqV|OfnVB^Nf]iEqe\igd\

p   





Bi^FhOse`Oteqe\igd\BhUqD^mxfEFhB^e^mffnVB^N

p    







Bi^`OBi^^hxaue`CfEfiBibfhO

p  









Bi^DaUDn\^gOhUDai\OhTCfEfiBibfhO

p    









Bi^]Bq`jBBi^tHfnVB^NuZZiRkxu\FziqVT

p







 KFT@
W`Bi^blBciYUaiBi^Fzi`fE\iP^Bi^fTn^hBcY`hEEiTtTs^EEiTDaUDn\V^gq[RfnPdieB^^\qD\kRkx]hEu\uOOziqTjTBi^tT\iP^Bi^
\iP^Bi^r^BRkx\kBi^OziqTjTBi^f]iErY^e`i] qBjObhB][iYBi^fTn^hBcY`hEEiTQlE    UiR V}DjOqVT   5>90 V}e^mf`OBi^
V`f]BiIq^mfTB^gFBuO    >! V}sO]PfEtHqEjT`ERnT      UiR\k^g]gqa`iDmTRnT
V}sO]tTBi^DhOq`mfBsD^EBi^
dEqd^j\Bi^fTn^hBcY`hEEiTFiBRiE[iD^hKThyT Bi^teBi^dThUdTnTqYk]EsD^EBi^tOsD^EBi^eTlxEtTrP`g\iP^Bi^fiFu\dEW`teqBjODai\Dn\DidoE
RkxdnOPfRiE[iD^hKr`g[iDqfBHTFlEDa^\ksD^EBi^fmxT^a\dThUdTnTqYjx\qPj\sO]PfErUEdhOdaTBi^`ERnTtTrP`gsD^EBi^teqe\igd\eiBrUE
dhOdaTu\qe\igd\fiFFgdEW`teqBjODai\u\Dn\DiPhaf]iEqHTtT\iP^Bi^`OFziTaTahPPCfEe`fOuZeiBrUEdhOdaTqVT $?-=4/A 
[ick  WoqHkx]aHiJ  V^gHidh\YhTS  fU^\  FguOW`PfUrRTDjOqVT "' uO    UiR IlxEqVTW`PfUrRTRkxdoERkxdnO
rPQirUEdhOdaTqVT $?-=4/A   [ick  WoqHkx]aHiJ  V^gHidh\YhTS  fU^\  FguOW`PfUrRTDjOqVT "'
uO    UiRIlxEuOW`PfUrRTRkxPxziRkxdnOsO]W`PfUrRTPiEBhTQlE    UiR FgqewTuOaiBi^rUEdhOdaTCfEsD^EBi^\kW`
PfDai\Dn\DiFiBBi^`ERnTCfE[iD^hKqVTf]iE\iBRhyETkysO][iY^a\CfEBi^rUEdhOdaTCfEsD^EBi^IlxEdEW`te[iD^hKqBjODai\Dn\Di\iBRkxdnOuO
W`d^nVDmf \iP^Bi^Rkx\kB i^`ERnTdoEdhOdaTCfEsD^EBi^dThUdTnTFiBRiE[iD^hKDa^qVT $?-=4/A  [ick  WoqHkx] aHiJ 
V^gHidh\YhTS  fU^\  r`gtT\iP^Bi^Rkx\kBi^`ERnTTf]e^mfu\\kBi^`ERnTdhOdaTCfEsD^EBi^dThUdTnTFiBRiE[iD^hKDa^qVT
WoqHkx]aHiJ  V^gHidh\YhTS  fU^\  
 2Q;;Q2FFD@FN2PI
EiTajFh]HjyTTkydziq^wFuOOa]Dai\fTnqD^igeCfEUnD`iB^e`i]RiT sO]WoCfCfUDnNqe`iDNiFi^]FiBDNgajbaB^^\bidP^[iDajHi
ajbaB^^\qD\kdiCiqRDsTs`]kBi^FhOBi^Y`hEEiT\eiajR]i`h]S^^\bidP^ IlxEDf]teDai\^o DzirTgTziP^aFRiTr`grBuCCfUBY^fEPiEv
qYmxfteBi^FhORziEiTajFh]HjyTTkyd\Uo^NRkxdnO r`gCfCfUDnNTi]YkThRV^gFhBcaEbr`gTi]T^ahMTaEbDzitTBi^teDzirTgTzir`gHa]rBVJei
PiEvRkxqBjOClyT^geaiEFhORziEiTajFh]TfBFiBTkyCfCfUDnNUnDD`fmxTvRnBRiTRkxu\uOB`iaTi\ RkxuODf]teDai\Ha]qe`mfRiEOiTPiEvr`gte
Bzi`hEtFtTBi^DTDaiP`fO\i
dnORi]TkCy fCfUY^gDnNDnNYf r`gDnNr\ Rkxf]oqUmyfEe`hEtTDai\dziq^wFRkxuOteDai\Ha]qe`mfdThUdTnTr`gteBzi`hEtF P`fO\i
VM2KPFM`P5MQ5
) * B^gR^aEY`hEEiT  rWTfTn^hBcY`hEEiT V} Y b  { 
3>>: @@@ 0::9 29 >3 ..0: /9@869,/ "  +  :/1) \jQnTi]T *
) * B^\YhMTiY`hEEiTROrRTr`gfTn^hBcY`hEEiT  KiTCf\o`Bi^fTn^hBcY`hEEiT B^gR^aEY`hEEiT
)* fEDBi^U^jei^FhOBi^BiIq^mfTB^gFB fEDBi^\eiHT  sD^EBi^blBcir`gBzieTODi ,<-988>08=4>A CfEfnPdieB^^\qD\k
fiei^djxERfrBa r`gqI^i\jB
)* YhH^\ib Tn\Ok FhTRTi FhTRs^r`g uH]g rH\Hf]  Bi^blBciV^gdjRSj[iYr`gP^aFPjOPi\Bi^tHY`hEEiTCfEs^EEiTDaUDn\
ai^di^ajFh]Y`hEEiT V}Rkx  GUhURkx   3>>: @@@ 0<4 .3?6, ,. >3 0<47,48 @:.98>08> ?:69,/= 
 :/1 )
\jQnTi]T *
)* a^jb^i rdEajqHk]^  Bi^Fzi `fEBi^fTn ^h B c Y `h E EiTtTfn P dieB^^\djx E RftTV^gqRbuR]  ajR]iTjYTSajbaB^^\bidP^
\eiUhNLjP \eiajR]i`h]S^^\bidP^
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I22*MC:@)&C9@1F9B&=P5:B))C1J1@F.>C?&997&9A-C=J139AH/<K//8
#"! $"%  #!" %
5E1B/ 39A*B&=P;)<P∗;99B.1P 3Q.939A&9599A5E5B,1P 6C>2F.9
YhC_iGh_i`_A\\ZoCZjCMf_i`_A\\Z`hbO\ Zch_iQ[h^g[R\\Z`hbO\
6+35 9/+7>=*9././ 18 =2 9?8;+;+=/71; => +- =2
6+35 ,98;;/71; => +- =2
YhC_iGh_i`_A\\ZsXX~hp^fCdZWi_oOd\CMf_i`_A\\Z`hbO\Zch_iQ[h^g[R\\Z`hbO\
2/(B-8N@
DhS_iEg[SjwEgNQxhBkwSoWlvd`kAah^gAaMfAh\rGW^gDDhSrSdmObhcA\\ZA\fNhaEhABdZn^BdDq\DDhSQjvsNEgNQxh\h[DhSAh\EgNAh\W^gDDhSbD
rcpAA\ZWgLShW^gDDhSQNpQSp^fdSm\gAaWW^gDDhS ExhS_S  pcDqN[chZhO\Ah\QjvZjAh\NxhoSiSAh\ZZhArSdmObhcA\\ZU\foYQSjwExhS_S
dgSNgTp\Ap^fSxhZhb\hDpTTExh^dDZhO\Ahh\dSm\gAaW^gDDhSqN[_iRjAh\BdDbZAh\PNPd[rSAh\chC_hZbgZWgSR\fc_hDU\iZhMAh\rGW^gDDhS
Ag T V^U\fc[g N p^foDi S ^DQm S WT_ h bhZh\\PU\foZi S `g A [YhWAh\dSm \g A a W ^g D DhSrSdm O bhcA\\ZAA\fNhasN q N[b\m U oU S V^U\fc[g N sN
  oZAfEn^ U}CiNoUSoDiS    ThQ U}c\ldoQj[TsNoUS  4=8/ U} EhASgwS_ioC\hfcchbgNb_SqC\DAh\bDob\iZAh\
dSm\gAaW^gDDhSQjvocZhfbZEhAYhC\gJExhS_S  qC\DAh\dgSsNpAqC\DAh\bDob\iZZhO\Ah\dSm\gAaW^gDDhSrSYhCdmObhcA\\Z3;/-=#>,<3.@
qC\DAh\biQRiU\fq[GSQhDYhaj qC\DAh\CSSch`gA[YhWAh\dSm\gAaW^gDDhSrSq\DDhSC_TCmZqN[VnoGjv[__GhI qC\DAh\dT\ZoWivZU\fbiQRiYhW
TmC^hA\rS\DDhSC_TCmZp^fqC\DAh\U\fGhbgbgZWgSROhDt WT_hrSZhO\Ah\QjvZjAh\^DQmSC_\rcAh\bSgTbSmSmSqN[qC\DAh\3;/-=#>,<3.@ZhAQjvbmN
b_SrSZhO\Ah\QjvsZZjAh\^DQmSC_\rcC_hZbxhhCgIAgTqC\DAh\dT\ZoWivZU\fbiQRiYhWTmC^hA\rS\DDhSC_TCCmZoUS^xhNgTp\A
(MC>MC(B+ Ah\dSm\gAaW^gDDhS dmObhcA\\ZAA\fNha bZAh\PNPd[ qC\DAh\bDob\iZAh\dSm\gAaW^gDDhS
 /EL7CI:A(;C7>MC(B+
rSUEEmTgSC_hZOdDAh\rGW^gDDhSQgv__q^AoWivZbnDBkwSZhAd[hD\_No\u_p^fOdoSlvdD EhABdZn^BdDA\ffQ\_DW^gDDhS ( ) WT_hAh\rGW^gDDhS
\_ZBdDU\foQ`[gDCDZjpS_qSZoWivZBkwSd[hDOOdoSlvdDqN[rSU}  WT_hU\foQ`sQ[ZjAh\rGW^gDDhS\_ZZQgwDbiwS  WgSOgSoQj[ToQhSwxhZgSNiT
4=8/ oWivZBkwSEhAU}AdS\d[^f qN[YhCdmObhcA\\ZoUSYhCb_SQjvZjAh\rGZhAQjvbmNd[nQjv  4=8//CiNoUS
\d[^f   \dD^DZh
oUSYhCBSbDZjAh\rGW^gDDhSd[nQjv 4==8/ CiNoUS\d[^f   PgNZhoUSYhCC\g_o\ldSZjAh\rGW^gDDhS 4=8/CiNoUS\d[^f 
b_SYhCRm\AiEZjAh\rGW^gDDhS  4=8/p^^fYhCoAaO\A\\ZZjAh\rGW^gDDhS  4=8/ HkvDCiNoUS\d[^f   p^f   OhZ^xhNgTNgDpbND
rS\nUQjv

\nUQjv bgNb_SAh\rGW^gDDhS\_ZBdDU\foQ`
EhAYh_f_iA]OW^gDDhSNgDA^h_U\foQ`sQ[sNZjAh\EgNQxhpVSNhSAh\dSm\gAaW^gDDhSoWlvdrcoAiNCC_hZZgvSCDNhSW^gDDhSCldpVSdSm\gAa
W^gDDhS U} W `  ( ) HkvDsNOgwDDoU~hcZh[rcZjAh\^NAh\rG zC_hZoBZAh\rGW^gDDhS{ 7/;1@ 7=/7<3=@ c\ldU\iZhMW^gDDhSQjvrG
OdcS_[V^iOYgMKZ_^\_ZBdDU\foQ` !! ^D\d[^f  Yh[rSU}  qN[rGU}  oUSU}JhSqN[QjQjvoU~hcZh[QjvbxhCgI Cld YhCdmObhcA\\Z
HkvDZjAh\rGW^gDDhSrSbgNb_SQjvbnDWiEh\MhAhh\rGW^gDDhSp[AOhZYhCdmObhcA\\ZWT_hZjZjAh\rGW^gDDhhSDhSrSdmbhcA\\Zdq^cfd[nQjv  
4=8/ c\ldCiNoUS\d[^f   dmObhcA\\Zdhhch\ZjrGW^gDDhS   4=8/ c\ld\d[^f   dmObhcA\\ZooCZj rGW^gDDhS  4=8/ c\ld\d[^f
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 dmObhcA\\ZAh\NhaZjrGW^gDDhS 4=8/ c\ld\d[^f   p^fdmObhcA\\Zq^cfZn^JhSZjAh\rGWW^gDDhS   4=8/ c\ldCiNoUS\d[^f
 NgDpbNDrS\nUQjv

\nUQjv bgNb_SAh\rGW^gDDhSp[AOhZYhCdmObhcA\\Z
dmObhcA\\ZA\fNhaoUSdmObhcA\\\ZBShNrcIQjvZjC_hZbxhCgIOdAh\WgLShU\foQ`ZjpS_qSZAh\B[h[Og_oWivZbnDBkwSd[hDOdoSlvdDQxhrc
pS_qSZBdDAh\rGW^gDDhSrSYhCdmObhcA\\ZZSjwZjpS_qSZoWivZBkwSOhZsUN_[oZlvdWiEh\MhPkDqC\Db\hDOSQmSSBdDAh\V^iOA\fNhaWT_hOSQmSNhS
W^gDDhSZjChbnD\dDEhAOSQmSNhS_gOPmNiTp ^fbh\oCZjHkvDAh\^NOSQmSNhS_gOPmNiTp^fbh\oCZjSgwSEfQxxhsN[ hAA_hAh\^NOSQmSNhSW^gDDhS
oSlvd DEhAoUSb_SQjvq\DDhSsZbhZh\PC_TCmZsNoW\hfBkwSd[nAgTA^sABdDAh\O^hNrSBMfQjvAh\^NOSSQmSNhSW^gDDhSbhZh\PQxhsNDh[A_h
qN[Ah\T\ich\EgNAh\Ah\rGW^gDDhSYh[rSq\DDDhSHkvDAh\rGW^gDDhSd[hDZjU\fbiQRiYhWoWivZZhABkwSEfQxhrccOSQmSBdDAh\V^iOA\fNha^N^DsN
DhS_iEg[SjwEgNQxhBkwSoWlvd`kAah^gAaMfAAh\rGW^gDDhSrSdmObhcA\\ZA\fNhaEhABdZn^BdDq\DDhSQjvsNEgNQxh\h[DhSAh\EgNAh\W^gDDhSp^f
bDrcpAA\ZWgLShW^gDDhSQNpQSp^fdSm\gAaWW^gDDhSqN[chZhO\Ah\QjvZjAh\NxhoSiSAh\ZhArSdmObhcA\\ZU\foYQSjwExhS_S dgSNgTp\A p^fSxhZh
b\hDpTTExh^dDZhO\Ah\dSm\gAaW^gDDhSoWlWlvdrGU\foZiS`gA[YhWAh\dSm\gAaW^gDDhSrSdmObhcA\\ZA\fNhap^f_ioC\hfcchbgNb_SqC\DAh\
bDob\iZAh\dSm\gAaW^gDDhSQjvocZhfbZEhAYhC\gJoWlvdSxhZhAxhcSNoUSSq[Th[rSAh\NxhoSiSqC\DAh\ercoAiNAh\dSm\gAaW^gDDhSsNE\iD
 )C1;D*B8/ELH&EL8;'O@)
WgG\Zh` SmZNj EgSQSh EgSQq\p^fssG[f pGZGd[   sNEgNQxhDhS_iEg[oWlvd_ioC\hfcU\fbiQRiYhWAh\rGW^gDDhSOhZpS_QhDAh\EgN
Ah\W^gDDhSBdDq\DDhSC_TCmZrSA^mZdmObhccA\\Z  A^mZsNpAdmObhcA\\Zdhch\p^foC\lvdDNlvZ dmObhccA\\ZbivDQd dmObhcA\\ZA\fNhap^f
dmObhcA\\ZoCZjqN[b\hDbZAh\oGiDobSpTTTDh[pbNDC_hZbgZWgSRBdDAh\rGW^gDDhSp^fU\iZhMAh\V^iOrSpO^fdmObhcA\\ZCxhS_MChAh\rG
W^gD DhSExhoWhf # QxhrcsNbZAh\Ogg_pQSAh\rGW^gDDhSp^fChBdDpO^fA^mZdmObhcA\\Z[d[[HkvD ChSjwEfrGoUSChdhDdiD oWlvdU\foZiS
U\fbiQRiYhWAh\rGW^gDDhSrSA^mZdmObhcA\\\ZQjvZj^gAaMfAh\V^iOrA^oCj[DAgSp^fO\_EOiNOhZAh\rGW^gDDDhSqN[U\f[mAOrGc^gAAh\QhDbPiOi Cld
A\hX %#% HkvDA\hXSjpw bNDrcocuSPkDW]OiAA\\ZAh\rGW^gDDhS qN[WT_hdmObhcA\\ZA\fNhaZjAh\oU^j^jv[SpU^DBdDAh\rGW^gDDhSZhAQjvbmNEkD
ExhoUSOdDrcC_hZbSrErSAh\NxhoSiSAh\WgLSSh\fTTAh\EgNAh\W^gDDhSrSA^mZSjrw cZjU\fbiQRiYhWZhABkwS (()
_\i`\hpbD_ioGj[\ sNQxhAh\Ah\`kAaahp^fCSC_hrSAh\dSm\gAaW^gD DhSrSdmObhcA\\ZbivDQdqqN[rG_iRjA h\Exh^dD\nUpTTAh\dSm\gA a
W^gDDhSrSq\DDhSqN[QxhAh\oAuT\_T\_ZBddZn^Ah\dSm\gAaW^gDDhSq\DDhSC_TCmZrSdmObhcA\\ZbivDQdEExhS_S pcDEhAJhSBdZn^BdDA\Z
WgLShW^gDDhSQNpQSp^fdSm\gAaW^gDDhS pp^frGbZAh\PNPd[Og_pU\oNj[_pTToGiDobS _ioC\hfcchChhC_hZbgZWgSREhAOg_pU\OhDt HkvDsNpA
U\iZhMAh\rGW^gDDhS V^U\fc[gN p^foDiS^^DQmSqN[QxhAh\o^ldAOg_d[hDEhAq\DDhSC_TCmZ  pcD QjvbDD\h[DhSAh\EgNAh\W^gDDhS HkvDbhZh\P
b\mUV^U\fc[gNEhAAh\EgNQxhZhO\Ah\Ah\dSSm\gAaW^gDDhSrSdmObhcA\\ZbivDQdExhS_S ZhO\Ah\sNPkD    ThQqN[OdDrGoDiS^DQmS
QgwDbiwSExhS_S   ThQ ()
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 \_T\_ZBdZn^Ah\rGW^gDDhS p^fZhO\Ah\dSm\gAaW^gDDhSrSdmObhcA\\ZA\fNha
 b\hDbZAh\C_hZbgZWgSRqN[_iRjAh\BdDbZAh\PNPd[
  NxhoSiSAh\Exh^dDZhO\Ah\dSm\gAaW^gDDhSrSYhCdmObhcA\\ZA\fNha
  Exh^dDqC\DAh\bDob\iZAh\dSm\gAaW^gDDhSrSYhCdmObhcA\\ZA\fNha

 QxhAh\\_T\_ZBdZn^BdDq\DDhSC_TCmZrSdmObhcA\\ZA\fNhaQjvbD\h[DhSAh\EgNAh\W^gDDhSEhAJhSBdZn^dSm\gAaW^gDDhSBdD
A\ZWgLShW^gDDhSQNpQSp^fdSm\gAaW^gDDhS() sNpA $# U\iZhMAh\rGW^gDDhS GlvdZhO\Ah\QjvNxhoSiSAh\ GlvddmUA\MQjvU\gTU\mD V^Ah\
U\fc[gNEhAAh\NxhoSiSAh\ZhO\Ah\p^foDiS^DQmSrSAh\NxhoSiSAh\ZhO\Ah\qN[SxhBdZn^QjvsNZhO\_EbdT_ioC\hfcp^fCgNo^ldABdZn^QjvocZhf
oWlvdchZhO\Ah\dSm\gAaW^gDDhSQjvZjAh\NxhoSiSAh\d[hDpW\c^h[rSdmObhcA\\ZA\fNha
dgSNgTp\AqN[WiEh\MhEhAC_hZPjvBdDq\DDhSQjv
NxhoSiSAh\ZhO\Ah\bhZh\Pb\mUsNNgDOh\hDQjv
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9G3/EL  A\hXpbNDC_hZbgZWgSR\fc_hDU\iZhMAh\rGW^gDDhSsXX~h 4'2 AgTV^Ah\dSm\gAaW^gDDhS 4'2 rSZhO\Ah\AxhcSNo_^hU|NoU|N
dmUA\Md[hDocZhfbZ

\nUQjv  A\hXpbNDC_hZbgZWgSR\fc_hDU\iZhhMAh\rGW^gDDhSsXX~h 4'2 AgToDiS^DQmS ThQ rSZhO\Ah\\^NExhS_S_gOOBdDc^dNsX
  SxhbZAh\PNPd[QjvsNEhABd  ZhrGExh^dDV^rSq\DDhSQjv[gDsZsNNxhoSiSAh\ZhO\Ah\dSm\gAaW^gDDhSoWlvdExh^dDchodhOWmO Cld V^
U\fc[gNp^foDiS^DQmSEhAAh\NxhoSiSAh\ ZhO\Ah\NgDA^h_qN[ExhS_SWiEh\MhPkDC_hZShEfoUSBdDDExhS_Sq\DDhSQjvChN_hEfNxhoSiSAh\rS
ZhO\Ah\SgwStN_[ oGS rSZhO\Ah\^NExhS_S_gOOc^dNsXX~hZjC_hZShEfoUSBdDExhS_Sq\DDhSQjvEfNxhooSiSAh\\d[^f   \d[^f   \d[^f
  \d[^f  \d[^f  p^f\d[^f
d[nQjv      p^f  OhZ^xhNgTNgDOh\\hDQjv  p^foZlvdExh^dDC\TQmAZhO\Ah\
p^_bhZh\Pb\mUV^sNNgDpbNDrSOh\hDQjv 
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W^gDDhSCxhSkDPkDC_hZCmZChBdDQhDYhC\gJoUSc^gA Zj\h[^fodj[NNgDSjw
  SxhqC\DAh\bDob\iZAh\dSm\gAaW^gDDhSp^fbSgTbSmSEhAYhC\gJZhWiEh\MhC_hZocZhfbZU\fAdTsUN_[qC\DAh\ qC\DAh\
NgDpbNDrSOh\hDQjv 
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\nUQjv pVSYhWA\fpboDiSbNBdDqC\DAh\ 3;/-=<>,<3.@
   QxhAh\pTDbgNb_SqC\DAh\oTlwddDOSrSA\MjQjvZjoDiS^DQmSd[nExhS_ScSkvDoWlvdsUrGrSAh\_ioC\hfcchbgNb_SQjvocZhfQjvbmNrSAh\^DQmSrS
pO^fqC\DAh\e qN[AxhcSNbgNb_Sp^fBdZn^^oTlwdDOSNgDpbNDrSOh\hDQjv  EhASgwSQxhAh\QN^dDU\gToWivZcc\ld^NbgNb_SBdDqC\DAh\ESsNChQhD
o`\aJ`hbO\QjvocZhfNgDpbNDOh\hDQjv 
.C9C)/EL Oh\\hDpbNDBdZn^oWlvdrG_ioC\hfcC_hZocZhfbZBdDqC\DAh\QjvZAjAh\^DQmS
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V^Ah\`kAahWT_hAh\Exh^dDZhO\Ah\dSm\gAaW^gDDhSrSq\DDhSC_TCmZU\foYQdmObhcA\\ZA\fNNhaQjv[gDsZsNNxhoSiSAh\rSZhO\Ah\
ZhO\Ah\p\AQjvZjAh\NxhoSiSAh\d[hDpW\c^^h[oAiN`gA[YhWAh\dSm\gAaW^gDDhS   oZAfEn^ CiNoUSoDiS    ThQ U}
c\ldoQj[TsNoUS 4=8/ U}p^foWlvdrcoAiNAAh\NxhoSiSZhO\Ah\dSm\gAaW^gDDhSNgDA^h_BkwSExhoUSOdDZjqCC\DAh\bDob\iZp^fbSgTbSmSEhAYhC\gJ
EhAAh\WiEh\MhqC\DAh\QjvbxhCgI qC\DAh\WWT_hsZC_\^DQmSrSqC\DAh\rNqC\DAh\cSkvDd[hDoNj[_oWj[Dd[[hDoNj[_ pOC_\ZjAh\pTDbgNb_SrSAh\
NxhoSiSqC\DAh\oWlvdrcoAiNC_hZCmZChQjvbmNqN[[WT_hrSZhO\Ah\QjvZjAh\^DQmSbgNb_SBdDqC\DAh\bSgTbSmSSEhAQhDYhC\gJC_\oUS #>,<3.@
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Yhaj  VnoGjv[_GhI  U\fGhbgZWgSR  dT\Z  p^frSZhO\Ah\QjvsZZjAh\^DQmSbgNb_SBdDqC\DAh\bSgTbSmSEhAQhDYhC\gJC_\
oUSVnoGjv[_GhI  U\fGhbgZWgSR  dT\Z   EkDEfbDV^rcYhC\gJoAiNC_hZCmZChZhAQjvbmN
 &D..D&99739A&C<
BdBdTW\fCmMdhEh\[QjvU\kAahV` N\ _\\gOSUO\U\fA\p^fN\ W\\fWjWgLS YhbTmO\ QjvA\mMhG_[oc^ld rcCxhpSfSxhp^fC_hZCiNocuS
rSDhS_iEg[SjwA\ZWgLShW^gDDhSQNpQSp^fdSm\gAaW^gDDhSQjvrGBdZn^C_hZG_[oc^ldrSAh\rcBdZn^OhDt QjvZjC_hZExhoUSbxhc\gTDhS_iEg[rSC\gwDSjw
BdBdTW\fCmMVn\_ZDhSYh[rSdDCA\WiGGhbmQRiAm^ S\_gLS_D`Cxh p^fAZ^QiW[bmB`\j QjvCd[rcCxhU\kAahrSo\lvdD\h[^fodj[NBdDBdZn^OhDt
\_ZC\dTC\g_p^foWlvdStSgA`kAahU\iIIhqQbhBhAh\EgNAh\W^gDDhSp^fbivDp_N^dZZch_iQ[h^g[R\\Z`hbO\QjvCd[oUSAxh^gDrErc
H@&>C9@OC)@D)
( ) A\fQ\_DW^gDDhS  A^mZbPiOip^fBdZn^W^gDDhS`nS[bh\bSoQ`BdZn^W^gDDhSQNpQSp^fdSm\gAaW^gDDhS A\ZWgLShW^gDDhSQNpQS
p^fdSm\gAaW^gDDhS
( ) A\fQ\_DW^gDDhS  pVSdSm\gAaW^gDDhS U} W `  y 
2==9 ??? /998 18 =2 --/9 .8?758+. !  *  9.0( ZiPmSh[S )
() WgG\Zh` SmZNj EgSQSh EgSQq\p^fsG[f pGZGd[  Ah\`kAahU\fbiQRiYhWp^fO\_EOiNOhZAh\rGW^gDDhSBdDq\DDhSC_TCmZ
_h\bh\_iEg[W^gDDhSU}Qjv  FTgTQjv   2==9 ??? /;3 -2>5+ +- =2 /;36+37 ?9-87=/7= >958+.< 
 9.0 (
ZiPmSh[S )
() _\i`\h pbD_ioGj[\  Ah\Exh ^dDAh\dSm \g A a W ^g D DhSrSdm O bhcA\\Zbiv D QdrSU\foQ`sQ[  _iQ[hSiWSR_i`_A\\Z`hbO\
ZchTgMKiO Zch_iQ[h^g[R\\Z`hbO\
() A\ZWgLShW^gDDhSQNpQSp^fdSm\gAaW^gDDhS  JhSBdZn^Ah\dSm\gAaW^gDDhS A\fQ\_DW^gDDhS
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]mEcnImcndcC``^uE^oEPkcndcC``^dmfR`^gmcnT_mbl_U``^dmfR`
8-57 9-<-A->,A0101 3: >4
]mEcnImcndcC``^uE^oEPkcndcC``^dmfR`^gmcnT_mbl_U``^dmfR`
8-57 ;A:<-<->>? -/ >4

]mEcnImcndcC``^y\\mvbkEi^[ncuRi`EPkcndcC``^dmfR`^gmcnT_mbl_U``^dmfR`
8-57 .;:<<>? -/ >4
A>5Q<G_O
FmVcnGl_In}VVo}GlQT~mDp}VwQ_^oclRSrX`kfFExVCm`dpCemCm`G~mbiFCm`iVr`lCe[blFFmVxVirRfmgC``^imgm`u[q|iV~mYbCm`G~mbiF^mxIClW
w`FFmVxVirRfmgC``^imgm`To|_lFy^yQT~mCm`iVr`lCe[blFFmVxV^mR`Cm`To|^oEcm^Vn_^xIxVCm`iVr`lCe[blFFmV
^mR`Cm` GmCw`FFmVxV
irRfmgC``^imgm`To|fF`m_FmVCm`GlQCm`[blFFmVRm^CLg^m_DiFC`^[lOVm[blFFmVTQvTVvbkiVr`lCe[blFFmVG~mVcV   vgF wQ_xIf^Cm`
SQSi_cnuE`mkggmEmEcm^fl^[lVUGmCRlcvX`RmFzJp|FyQvCX`n^mPCm`xI[blFFmV YbX`kg_lQvbkuFnVbFTrVu^q|iV~mYbCm`G~mbiFCm`iVr`lCe
[blFFmV ^mR`Cm`^mX`ku^nVdlC_]m[Cm`iVr`lCe[blFFmVxVw`FFmVirRfmgC``^imgm`To|_lFy^yQT~m^mR`Cm`To|Vn_^xI
^mR`Cm`Vo}
[WcmdlC_]m[Cm`iVr`lCe[blFFmVGmCCm`GlQT~m^mR`Cm`Cm`iVr`lCe[blFFmVxVirRfmgC``^imgm`G~mVcV ^mR`Cm`yQ`lWYbX`kg_lQCm`
iVr`lCe[blFFmVSpF    WmT X wQ_RiFxIuFnVbFTrV      WmTwQ_uFnVbFTrVVo}`lMWmbGkxgCm`fVlWfVrVYmVwE`FCm`
RmFzGmC]mE`lMvbk^oflQfcVQlFVo}wE`FCm`fFuf`n^^mR`Cm`iVr`lCe[blFFmVxV]mEirRfmgC``^5<1/>%?.=50B  wE`FCm`fnTUnX`kw_IV
TmF]meo  wE`FCm`EVgmdlC_]m[Cm`iVr`lCe[blFFmVxVw`FFmVEcWEr^wQ_YsuIo|_cImK  wE`FCm`u[n|^X`kfnTUn]m[WrEbmC`xV`FFmV
EcWEr^ iW`^  vbkwE`FCm`X`kImfl^[lVURmFz  u[q|iuXVCm`C`kRrVxgw`FFmV^oCm`Q~muVnVCm`^mR`Cm`DmFRVvbk]mE`lMuCnQEcm^
Er^EmxVCm`bFTrV^mCTo|frQ
5^RM^R5Q9 Cm`iVr`lCe[blFFmV irRfmgC``^imgm` YbX`kg_lQCm`iVr`lCe[blFFmV
 >T]FRYIP5JRFM^R5Q9
xV`k_k XTo|YmV^mCm`xI[blFFmVDiFX`kuTdyT_u[n|^Dp}Vi_mFRiuVq|iFuHbo|_`i_bk   RiX GVX  ^oCm`xI[blFFmVuXV

uTmDiFX  Jp|FuXVCm`uRnWwRTo|EcWEsClWilR`mCm`D_m_RlcTmFud`eMCnGJp|F^oEmuHbo|_`i_bk   RiX wQ_uH[mki_mF_n|FCm`xI[blFFmVxV
]mEirRfmgC``^Cm`YbnRvbkimEm`Ur`CnGVl}VfsFCcmilR`mCm`uRnWwRDiF # ^mC g`qiu[n|^uXV  vbk   uTm Rm^b~mQlW u^q|iuTo_WClWX 
XKgmcnCaR[blFFmVSqiuXVXKgmxgKDiFwbCxVXGGrWlVTo|TrCZm_xgEcm^fVxGuVq|iFGmCX`n^mP[blFFmVGmCvgbFRmFz VlWclV_n|FbQbFvbk^o
vVcwV^To|Gkg^QyXxViVmERilVxCbVo}xVDPkTo|ilR`mCm`W`nw]E[blFFmVCblWu[n|^^mCDp}VfmugRruCnQGmCG~mVcVX`kImC`wbCTo|u[n|^Dp}VvbkvVcwV^
Cm`D_m_RlcTmF]mEirRfmgC``^vbk]mEUr`CnGfFYbC`kTWRiud`eMCnGwbCvbkCixguCnQcnCaRCm`TmFfn|FvcQbi^GpFT~mxgTrC]mEfcVTl|cwbC
RiFglV^mxgEcm^f~mElKxVu`q|iFCm`iVr`lCe[blFFmVvbkCm`xI[blFFmVi_mF^oX`kfnTUn]m[wQ_xVfcVDiFX`kuTdyT_C{yQR `kgVlCSpFXKgm
QlFCbmcGpFyQGlQT~mvYViVr`lCe[blFFmV X [ d   Dp}VwQ_^ouXmg^m_To|GkbQEcm^uD^Cm`xI[blFFmV91<3B9>19=5>B bF`i_bk
 ]m_xVX  wQ_xIX  uXVXMmV uVq|iFGmCu^q|iX  Ecm^uD^Cm`xI[blFFmVDiFX`kuTdyT_Eqi   6>:1[lVRlVuTo_WuTmV}~m^lV
^lVQnW Ri[lVbmVWmT # QlFVl}VEcm^uD^Cm`xI[blFFmVxV]m[`c^DiFX`kuTdyT_xVX  GkRiFy^uCnV 6>:1 Ri[lVbmVWmT* +
Tl}FVo}GmCvYViVr`lCe[blFFmV XC{yQ^ovWFflQfcVCm`xI[blFFmVv_CRm^X`ku]TirRfmgC``^fm^m`SvfQFyQQlF`sX
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HWB>T]  flQfcVCm`xI[blFFmVv_CRm^X`ku]TirRfmgC``^
GmC`sX[WcmCm`xI[blFFmVDiFirRfmgC``^imgm`^oflQfcVX`k^mP`i_bk  u^q|iuTo_WClWCm`xI[blFFmVxV]mEirRfmgC``^Tl}Fg^QJp|F
^oX`n^mP^mCuXVb~mQlWv`C `iFbF^mEqiirRfmgC``^iwbgkvbkirRfmgC``^uE^ovbkGmCDi^sb`m_FmVCm`GlQCm`[blFFmVX`kG~mX  * +
[WcmirRfmgC``^imgm` Jp|F^oCm`fF`m_FmVCm`GlQCm`[blFFmVG~mVcV   vgF ^oCm`xI[blFFmV`c^     u^CkGsbg`qiEnQ
uXV   6>:1 wQ_vWFiiCuXVCm`xI[blFFmVy\\mG~mVcV    CnwbclRRIl|cw^Fg`qi       u^CkGsbEnQuXV
`i_bk  DiF[blFFmV`c^vbkuXVCm`xI[blFFmVEcm^`iVG~mVcV    
u^CkGsb EnQuXV`i_bk  DiF[blFFmV`c^
Tl}FVoI} VnQuIq}iu[bnFTo|^oCm`xI[blFFmVfsFTo|frQyQvCCmJXwR`ubo_^ugbc # SmVgnV WnTs^nVlf vbkV}~m^lVuRmRm^b~mQlW

HWB>T]  Rlci_mFYbnR]lPNxVirRfmgC``^imgm`
GmCDi^sbDmFRVGkug{VcmirRfmgC``^imgm`uXVirRfmgC``^To|^oEcm^f~mElKirRfmgC``^gVp|FDiFX`kuTduVq|iFGmC^oCm`xI[blFFmV
EiVDmFfsF ioCTl}FirRfmgC``^imgm`Vl}V_lFuXVirRfmgC``^gVp|FTo|^oCm`fFiiCfsFfm^m`Sf`mF`m_yQxgvCX`kuTdyQ^mCGpFEc`^rFuVVxVCm`
iVr`lCe[blFFmVg`qiCm`xI[blFFmVi_mF^oX`kfnTUn]m[xVirRfmgC``^imgm`u[q|ixguCnQCm`X`kg_lQ[blFFmVi_mF^oVl_f~mElK FmVcnGl_HWlWVo}GpFyQ
GlQT~mvWWG~mbiFCm`iVr`lCe[blFFmVxVirRfmgC``^imgm`Dp}Vu[q|igmdlC_]m[Cm`iVr`lCe[blFFmVxVw`FFmVEcWEr^X`ku]TirRfmgC``^imgm`To|
_lFy^yQQ~muVnVCm`^mR`Cm`iVr`lCe[blFFmVTo|^oCm`Q~muVnVCm`i_mFv[`gbm_xV]mEirRfmgC``^imgm` ^mR`Cm`v`C `c^Tl}FgmEcm^ug^mkf^
DiFwE`FCm`fFuf`n^GmC]mE`lMxVCm`fVlWfVrVxgfSmVX`kCiWCm`Q~muVnVCm`^mR`Cm`iVr`lCe[blFFmV
 6R@JS7QG>T]X3T]GJ4`O6
^oFmVcnGl_To|uCo|_cDiFClWCm`dpCemX`kfnTUn]m[Cm`xI[blFFmVxV]mEirRfmgC``^imgm`Eqi Cm`xIX`kw_IVGmCCmC^lVf~mXkgblFu[q|iYbnR
uXVV}~mRmbwQ_fcboQoX`kuf`nMvbkEPkdpCemTQbiFV~mCmC^lVf~mXkgblFGmCirRfmgC``^vXF^mYbnRuXVV}~mRmbT~mxgT`mWSpFC`kWcVCm`xVCm`
vXb`sXimgm` *+ C``^cnUoCm`X`kg_lQ[blFFmVi_mFuXV`kWWxVirRfmgC``^imgm`wQ_CIC`GlVwG^dpC   dpCemCm`[lOVmcnUoCm`iVr`lCe
[blFFmVxVirRfmgC``^imgm`i_mFuXV`kWWwQ_GkIc_cmFvYVCm`xI[blFFmVvbkX`ku^nVEcm^uXVyXyQxVCm`X`kg_lQ[blFFmVfm^m`S
C~mgVQ^mR`Cm`Cm`X`lWX`rFvbkGkIc_gmilR`mYbRiWvTVCm`bFTrVTmFud`eMdmfR`vbkTmFCm`uFnVGmC^mR`Cm`Cm`X`lWX`rFRmFzDiF
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vYViVr`lCe[blFFmVyQ *+ Cm`dpCemX`kfnTUn]m[vbkR`cGRnQRm^Cm`xI[blFFmVDiFw`FFmVEcWEr^wQ_[lI`^md Vr^Qo GlVTVm GlVTw`vbk yI
_k vI^Ii_   yQGlQT~mFmVcnGl_ u[q|icnuE`mkgX`kfnTUn]m[Cm`xI[blFFmVRm^vVcTmFCm`GlQCm`[blFFmVDiFw`FFmVEcWEr^xVCbr^
irRfmgC``^  Cbr^ yQvC irRfmgC``^imgm`vbkuE`q|iFQq|^ irRfmgC``^fn|FTi irRfmgC``^C`kQme vbk irRfmgC``^uE^o wQ_f`mFf^Cm`uInF
ufVvWWFm_vfQFEcm^fl^[lVUDiFCm`xI[blFFmVvbkX`n^mPCm`YbnRxVvRbkirRfmgC``^ E~mVcPEmCm`xI[blFFmVG~mu[mk % vbkR`cG
RnQRm^Cm`xI[blFFmVwQ_X`k_rCRxIgblCCm`TmFfSnRn EqiC`m\ '%' Jp|FvfQFxgug{VIcFTo|^oCm`xI[blFFmVYnQXCRnxVC`kWcVCm`YbnR YbTo|
yQ`lWGmCFmVcnGl_Vo} Eqi yQf^Cm`RlcvTVCm`xI[blFFmVvbkEmDiFvRbkCbr^irRfmgC``^_i_ Jp|FEmVo}GkxIuXVEmimFinFu[q|iX`ku^nVX`kfnTUn]m[
Cm`xI[blFFmVxVCbr^irRfmgC``^To|^bo lCePkCm`YbnRxCbuEo_FClV ViCGmCVo}GmCC`m\ '%' vfQFxgug{VSpF[aRnC``^Cm`xI[blFFmVJp|Ffm^m`S
xIuXVvVcTmFxVCm`GlQCm`[blFFmVxg^oX`kfnTUn]m[RiyX GmCYbCm`cnGl_[WcmCbr^irRfmgC``^imgm` ^oEcm^f^~|muf^iDiFCm`xI[blFFmV
[iEc` vfQFxgug{Vcmw`FFmVfcVxgK^oCm`GlQCm`[blFFmVEiVDmFQo *+ fcVDiFFmVcnGl_To|uCo|_cClWCm`G~mbiF^mR`Cm`iVr`lCe[blFFmVxVw`FFmV
EcWEr^Vl}VVmFfmcc`nd`mvfFcnuIo_` yQT~mCm`Cm`dpCemvbkEVEcmxVCm`iVr`lCe[blFFmVxVirRfmgC``^fn|FTiwQ_xIcnUoCm`G~mbiF`sXvWWCm`
iVr`lCe[blFFmVxVw`FFmVwQ_T~mCm`uC{W`cW`c^Di^sbCm`iVr`lCe[blFFmVw`FFmVEcWEr^xVirRfmgC``^fn|FTiG~mVcV  vgFGmCMmVDi^sbDiF
C`^[lOVm[blFFmVTQvTVvbkiVr`lCe[blFFmVvbkxIf^Cm`SQSi_RlcvX`uQo_c\FCIlVRmFz 591-< cnuE`mkggmEmEcm^fl^[lVUGmCRlcvX`
RmFzJp|FyQvCX`n^mPCm`xI[blFFmV YbX`kg_lQvbkuFnVbFTrVwQ_T~mCm`ubqiCRlci_mFGmCw`FFmVEcWEr^  vgFJp|Ffm^m`Sf`rXYbX`kg_lQ
GmCCm`GlQT~m^mR`Cm`Cm`iVr`lCe[blFFmVxVirRfmgC``^fn|FTiG~mVcV ^mR`Cm`yQSpF    WmTwQ_RiFxIuFnVbFTrVTl}Ffn}VG~mVcV
  WmT *+
 JS?T3RHYIPCI3RHJS7QG
 cnuE`mkgDi^sbCm`xI[blFFmVvbk[nGm`Pm^mR`Cm`To|^oCm`Q~muVnVCm`i_mFv[`gbm_
Di^sbGmCMmVDi^sbiVr`lCe[blFFmVDiFC`^[lOVm[blFFmVTQvTVvbkiVr`lCe[blF FmV^oEcm^gbmCgbm_GpF RiF^oCm`ElQubqiC
uH[mkDi^sbTo|^oEcm^G~muXVxVCm`cnGl_uTmVl}VwQ_Di^sbTo|V~m^mxIxVCm`cnGl_yQvCIq|iw`FFmVEcWEr^X`ku]TirRfmgC``^imgm`&% X`n^mP
Cm`xI[blFFmV `m_Iq|i^mR`Cm`To|Q~muVnVCm` Iq|iirXC`PTo|X`lWX`rF YbCm`X`kg_lQGmCCm`Q~muVnVCm`^mR`Cm` uFnVbFTrVxVCm`Q~muVnVCm`
^mR`Cm`wQ_u^q|iyQDi^sbvbcGpFT~mCm`ElQubqiC^mR`Cm`iVr`lCe[blFFmVTo|^oCm`Q~muVnVCm`i_mFv[`gbm_xVirRfmgC``^imgm` b~mQlWv`C
wQ_[nGm`PmGmCEcm^So|DiFw`FFmVTo|Q~muVnVCm`^mR`Cm`Rl}FvRX    fm^m`Sf`rXyQQlFRm`mF
=RHR6>T]  f`rXDi^sb
I^R <QA>T]








^mR`Cm`v`CTo|^oCm`Q~muVnVCm`i_mFv[`gbm_xVirRfmgC``^imgm`
8U]OFR=H3RH

ZH66R@>T]>^RFR=H3RHYI` J YN_6

การกําหนดเวลาปิ ด-เปิ ดอุปกรณ์อย่ างเหมาะสม


(High EER) ทดแทนชุดเดิม

การปรับความเร็วรอบของอุปกรณ์ให ้เหมาะสม
การใช ้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
ลดจํานวนวัตต์ของหลอดไฟฟ้ า

มาตรการการปรับปรุงตัวประกอบกําลัง (Power Factor Improvement)



ลดจํานวนหลอดไฟฟ้ า

ZH66R@>T]GQ6\F_>^RFR=H3RHYN_6
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 xIf^Cm`SQSi_xVCm`cnuE`mkggmEmEcm^fl^[lVU
V~mDi^sbDiF^mR`Cm`iVr`lCe[blFFmVTo|^oCm`Q~muVnVCm`i_mFv[`gbm_
b~mQlWv`CxVirRfmgC``^imgm`yQvCX`n^mPCm`xI
[blFFmV YbCm`X`kg_lQGmCCm`Q~muVnVCm`^mR`Cm`vbkuFnVbFTrVxVCm`Q~muVnVCm`^mR`Cm`^mcnuE`mkggmEcm^fl^[lVUwQ_xIf^Cm`SQSi_
Tl}FVo}GkElQubqiCIVnQDiFf^Cm`GmCf^Cm`To|T~mxgEm $ ^oEmfsFTo|frQ *+ f^Cm`To|[nGm`PmyQvCuInFufV ui{CJw[uVVuIo_b
w[bnwVu^o_b
biCm`nTp^ _CC~mblF fm^m`SvfQFRlci_mFyQQlF`sX
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HWB>T]  C`m\vfQFEcm^^fl^[lVU`kgcmFX`n^mPCm`xI[blFFmVy\\m 6)4 ClWYbCm`iVr``llCe[blFFmV 6)4

HWB>T]  C`m\vfQFEcm^fl^[lVU`kgcmFX`n^mPCm`xI[blFFmVy\\m 6)4 ClWuFnFnVbFTrV WmT
  G~mbiF^mR`Cm`iVr`lCe[blFFmVxV]mEirRfmgC``^imgm`
f`mFvWWG~mbiF^mR`Cm`iVr`lCCe[blFFmVxV]mEirRfmgC``^imgm`xV`sXvWWDiFu^R`nCJJwQ_X`ku]TDiFirRfmgC``^imgm`
fm^m`SvWF_i_yQRm^ %  *+ wQ_CC~mgVQxgvTV xVw`FFmVTo|GlQT~m^mR`Cm`To|yQ`lWCm`ElQubqiCGmCDl}VRiVTo|  vbkvTV bFxV
w`FFmVTo|y^yQGlQT~m^mR`Cm`fm^m`SvfQFRlcci_mFyQQlFRm`mF
=RHR6>T>T]  vWWG~mbiF^mR`Cm`iVr`lCe[blFFmVxV`sXvWWDiFu^R`nCCJ




































































































V~mf^Cm`SQSi_To|yQGmCDi  ^mG~mbiFxfxVw`FFmVTo|_lFy^yQQ~muVnVCm`^mR`Cm`iVr`lCe[blFFmVxVu^R`nCJDmFRVwQ_XiVDi^sb
X`n^mPCm`xI[blFFmVuDmyXuXVinV[rTu[q|iiG~mbiFgmuimR[rTEqiYbX`kg_lQvbkuFnVbFTrVGmCCm`Q~muVnVCm`
^mR`Cm`v`CTl}FVo}xVCm`
X`ku^nVYbX`kg_lQvbkuFnVbFTrVGk^oCm`[nGGm`PmEcm^VmGkuXVDiFG~mVcVw`FFmVTo|EmQcmGkQ~muVnVCm``xV^mR`Cm`Vl}VzQc_ uIV xVfcVDiF
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^mR`Cm`bQG~mVcVclRR^oCm`EmQCm`cmGk^ow`FFmVQ~muVnVCm`X`k^mP`i_bk  GmCG~mVcVw`FFmVTl}Fg^QTo|_lFy^yQQ~muVnVCm`^mR`Cm`Vo} GpF^o
Cm`ScFV}~mgVlCYbX`kg_lQvbkuFnVbFTrVyc^mCTo|fQr uXVRVwQ_u^q|iG~mbiFE`WTl}F ^mR`Cm`vbcyQYbf`rX QlFRm`mF
=RHR6>T]  f`rXYbCm`G~mbiF^mR`Cm`iVr`lCe[blFFmV
I^R<QA>T]








8U]OFR=H3RH

ZH66R@>T]>^RFR=H3RHYI`J YN_6

(High EER) ทดแทนชุดเดิม
การปรับความเร็วรอบของอุปกรณ์ใหเหมาะสม
้
การใชมอเตอร์
้
ประสิทธิภาพสูง
ลดจํานวนวัตต์ของหลอดไฟฟ้ า

มาตรการการปรับปรุงตัวประกอบกําลัง (Power Factor Improvement)



X6S@I6>V@NIQ6C_R@5@_R7PXBc@YI`J

การกําหนดเวลาปิ ด-เปิ ดอุปกรณ์อย่ างเหมาะสม

ลดจํานวนหลอดไฟฟ้ า











HJF

  
   
  
 
  
   




  G~mbiFwE`FCm`fFuf`n^Cm`iVr`lCe[blFFmVxV]mEirRfmgC``^imgm`
[nGm`PmwE`FCm`fFuf`n^vbkfVlWfVrVGmC]mE`lMG~mVcV  wE`FCm` ^o`m_bkuio_QQlFVo}
 wE`FCm`
fFuf`n^^mR`Cm`
iVr`lCe[blFFmVxV
]mEirRfmgC``^
5<1/>%?.=50B
 wE`FCm`
uY_v[`
X`kImfl^[lVU

 wE`FCm`u[n|^
X`kfnTUn]m[
WrEbmC`xVw`FFmV
EcWEr^ ZCiW`^

 wE`FCm`fnTUn
X`kw_IVTmF]meo

 wE`FCm`EVgm
dlC_]m[Cm`
iVr`lCe[blFFmVxV
w`FFmVEcWEr^wQ_
YsuIo|_cImK

HWB>T]  vfQFwE`FCm`fFuf`n^vbkfVlWfVrVGmC]mE`lMG~mVcV  wE`FCm`
  wE`FCm`fFuf`n^^mR`Cm`iVr`lCe[blFFmVxV]mEirRfmgC``^ 5<1/>%?.=50B
uXVwE`FCm`To|fVlWfVrVCm`bFTrVxVCm`Q~muVnVCm`^mR`Cm`X`lWuXbo|_Vg`qiRnQRl}FuE`q|iFGlC` irXC`PTo|^oX`kfnTUn]m[fsFwQ_
]mE`lMfVlWfVrV`i_bk GmCCm`bFTrVTl}Fg^QJp|FGmCYbCm`Q~muVnVFmVxViQoRTo|YmV^m^ofSmVX`kCiWCm`uDm`c^vbkDi`lWCm`fVlWfVrVGV
E`WcFuFnVTrCE`l}F wE`FCm`Vo}ug^mkf^ClWCm`Q~muVnVCm`^mR`Cm`iVr`lCe[blFFmVTo|^oCm`bFTrVfsF
  wE`FCm`fnTUnX`kw_IVTmF]meo
uXVwE`FCm`To|xgCm`bQg_iV]meou^q|ifSmVX`kCiWCm`Jq}ifnVEmg`qiirXC`PTo|^oX`kfnTUn]m[fsFg`qiRnQHbmCuWi`  wQ_Gk
bQg_iV]meoxVilR`m`i_bk  DiFEmclfQr irXC`P Cm`E~mVcPfnTUnX`kw_IVTmF]meoQlFCbmcGkRiFE~mVpF SpF]meoVnRn WrEEbTo|TmFfSmV
X`kCiWCm`GkRiFufo_xVilR`m`i_bk  Qc_
   wE`FCm`EVgmdlC_]m[Cm`iVr`lCe[blFFmVxVw`FFmVEcWEr^wQ_YsuIo|_cImK
uXVwE`FCm`To|fFYsuIo|_cImKQmVCm`iVr`lCe[blFFmVvbkQmVCm`GlQCm`[blFFmVuDmyX_lFfSmVX`kCiWCm`u[q|iEVgm^mR`Cm`
vbkxgE~mvVkV~muInFuTEVnExVCm`Q~muVnVCm`^mR`Cm`iVr`lCe[blFFmV
   wE`FCm`u[n|^X`kfnTUn]m[WrEbmC`xVw`FFmVEcWEr^ ZCiW`^
uXVwE`FCm`To|uInKfSmVX`kCiWCm`uDmZCiW`^xgEcm^`sxVCm`Q~muVnVCm`^mR`Cm`iVr`lCe[blFFmVwQ_YsuIo|_cImKjwQ_^oCm`
xgEcm^`sTl}FTmFQmVuTEVnEQmVCm`W`ngm`GlQCm`vbkE~mvVkV~mxVCm`GlQgmvgbFTrVxVCm`Q~muVnVCm`^mR`Cm`iVr`lCe[blFFmV
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   wE`FCm`uY_v[`X`kImfl^[lVU
uXVwE`FCm`To|uInKIcVfSmVX`kCiWCm`xgQ~muVnVCm`^mR`Cm`iVr`lCe[blFFmVYmVfq|iX`kImfl^[lVURmFzuIVfq|ifn|F[n^[RmFz
g`qiJoQovVkV~mxgEcm^`sQmVCm`iVr`lCe[blFFmVuXVRV
wQ_Cm`[nGm`PmEcm^ug^mkf^DiFwE`FCm`xVvRbk^mR`Cm`Vl}VGk[nGm`PmGmCEmTmFud`eMdmfR`uIV !#( $$ vbkGk
[nGm`PmEcm^Er^EmDiFTmF]mE`lMuXVgblCwQ_uX`o_WuTo_WClWCm`bFTrVDiFuiCIVEcWEsClVyXQc_Jp}FxVuWq}iFRVxV^mR`Cm`To|^oCm`bFTrVfsFGk^o
Cm`vWFflQfcVwE`FCm`uXV %?.=50B  ]meo  YsuIo|_cImK  X`kImfl^[lVU  iW`^  vbkxV^mR`Cm`To|^oCm`bFTrVVi_
g`qiy^^oCm`bFTrVGk^oCm`vWFflQfcVuXVYsuIo|_cImK  X`kImfl^[lVU  iW`^   GmCVl}VyQ^oCm`TQbiFX`lWu[n|^vbkbQflQfcVDiF
wE`FCm`GVyQEmTmFud`eMdmfR`To|ug^mkf^fFYbxg]mE`lMuCnQEcm^Er^Em^mC
=RHR6>T]  Rlci_mFCm`G~mbiFEcm^ug^mkf^DiFuFnVbFTrVxV^mR`Cm`
เคส
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

financial NPV financial IRR
฿240,397,996 152.12%
฿244,402,036 152.36%
฿253,555,602 153.11%
฿254,050,649 153.14%
฿254,050,649 153.14%
฿236,393,957 151.89%
฿249,551,563 152.89%
฿250,046,610 152.92%
฿250,046,610 152.92%
฿227,240,390 151.04%
฿231,244,430 151.30%
฿240,893,043 152.16%
฿240,893,043 152.16%
฿226,745,343 151.00%
฿230,749,383 151.27%
฿239,902,949 152.09%

Economics NPV
฿229,567,423.61
฿182,015,006.32
฿242,043,490.12
฿242,368,344.08
฿242,360,195.94
฿225,782,063.23
฿238,258,129.74
฿238,582,983.70
฿238,574,835.57
฿168,962,190.54
฿172,105,828.70
฿178,982,314.72
฿178,974,166.58
฿168,851,243.98
฿171,994,882.14
฿178,760,421.60

Economics IRR
122.39%
120.24%
122.76%
122.52%
122.51%
122.40%
122.77%
122.53%
122.51%
119.80%
119.81%
119.97%
119.95%
120.08%
120.08%
120.49%

subidy

TAX

45

ผชช

25

ปชส

15

อบรม

10

5

=RHR6>T]  f`rXYbCm`G~mbiFEcm^ug^mkf^DiFuFnVbFTrV^mR`Cm`
I^R<QA>T]









8U]OFR=H3RH
FT3RHI6>V@
Cm`xIuE`q|iFX`lWimCmdIQxg^To|^oX`kfnTUn]m[fF 
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 MHVB
YbCm`dpCem[WcmCm`G~mbiF^mR`Cm`iVr`lCe[blFFmVxVw`FFmVEcWEr^X`ku]TirRfmgC``^imgm`To|_lFy^yQQ~muVnVCm`xV^mR`Cm`
^mR`Cm`To|^oCm`Q~muVnVCm`i_mFv[`gbm_uCnQdlC_]m[Cm`iVr`lCe[blFFmVSpF    WmT XEnQuXV  6>:1 Xg`qibQCm`Xbi_
CmJu`qiVC`kGCyQ   >" XwQ_RiFxIuFnVbFTrV      WmT^o`k_kucbmEqVTrV  XwQ_xV^mR`Cm`To|^oCm`bFTrVfsF
flQfcVDiFwE`FCm`fVlWfVrVGmCTmF]mE`lMEc`uXV %?.=50B  ]meo  YsuIo|_cImK  X`kImfl^[lVU  iW`^  vbkxV
^mR`Cm`To|^oCm`bFTrVVi_g`qiy^^oCm`bFTrVflQfcVDiFwE`FCm`fVlWfVrVGmCTmF]mE`lMEc`uXV YsuIo|_cImK  X`kImfl^[lVU  iW`^
  GpFGkfFYbxg]mE`lMuCnQEcm^Er^Em^mCTo|frQ
 3S==S3HHFBHP3RK
DiDiWErPDi^sbGmCC`kT`cF[blFFmV ErPCIC`GlVwG^dpC ErP[lI`^md Vr^QovbkEPk ErPc`nd`m vfFcnuIo_` f~mVlCFmVfSnRnvgFImRn
X`mw^T_uQIki~my[ vbkTmVimGm`_GmC^gmcnT_mbl_U``^dmfR`xVCm`iVruE`mkgDi^sbvbkYblCQlVxgCm`uDo_VWTEcm^Vo}f~mu`{GbrbcFQc_Qo
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AHH;R@V3HF
* + C`kT`cF[blFFmV  vYViVr`lCe[blFFmV X [ d   
4>>; AAA 1;;: 3: >4 //1; 0:A97:-0 !#  ,! ;02* ^nSrVm_V +
* + C`^[lOVm[blFFmVTQvTVvbkiVr`lCe[blFFmV  MmVDi^sbCm`iVr`lCe[blFFmV C`kT`cF[blFFmV
*+ fcboQoX`kuf`nMvbkEPk  Cm`xIX`kw_IVGmCCmC^lVf~mXkgblFu[q|iYbnRuXVV}~mRmb cm`fm`^gmcnT_mbl_TlCenP
XTo|  HWlWTo|  HWlW[nude 
*+ CIC`GlVwG^dpC  C``^cnUoCm`X`kg_lQ[blFFmVi_mFuXV`kWWxVirRfmgC``^imgm` cnT_mVn[VUcndcC``^dmfR`^gmWlPNnR
^gmcnT_mbl_uCeR`dmfR`
*+ [lI`^md Vr^Qo GlVTVm GlVTw`vbk yI_k vI^Ii_  Cm`dpCemX`kfnTUn]m[vbkR`cGRnQRm^Cm`xI[blFFmVDiFw`FFmVEcWEr^
cm`fm`cnGl_[blFFmV XTo|  HWlWTo|   4>>; AAA 1<5 /4?7- -/ >4 1<58-59 A;/:9>19> ?;7:-0= 
 ;02 *
^nSrVm_V +
*+ c`nd`m vfFcnuIo_`  Cm`G~m biFCm`iVr `l C e [ bl F FmVxVir R fmgC``^fn| F TixVX`kuTdyT_  cnT_mVn[VUcndcC``^dmfR`
^gmWlPNnR ^gmcnT_mbl_U``^dmfR`
*+ f~mVlCFmVfSnRnvgFImRn   Cm`GlQX`ku]T^mR`MmVirRfmgC``^X`kuTdyT_X   f~mVlCFmVfSnRnvgFImRn C`kT`cFuTEwVwb_o
fm`fVuTdvbkCm`fq|ifm`
*+ X`mw^T_uQIki~my[vbkVn[VUc``Pwf]mE_  `kuWo_WcnUouInFRlcubDxVFmVcndcC``^ [n^[E`l}FTo|  f~mVlC[n^[vgFGrhmbFC`P
^gmcnT_mbl_
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,BK>4_G-*K@;AJ--K753S57S*`EFP-4_>
E[KF@J8,@JBR@OG7+G-/P>/7G[KR=G8_K7SFA>.J-FBJ3R;/@8P@M
f~m`c_^kbnShQ Tn[c``PtXbo{_V^hK tWzKG[`X`kIr^`lRV t[I`QmTn[__hubk
EPktTEvVvb_oCm`tCeR`^gmcnT_mbl_`mI]lLt[I`Wr`o 
 6+35 ; 6+53<28.16+35 -86
85,J3?^G
Cm`cnGl_Vo|tXVCm`cnGl_tInFf~m`cGtCo{_cClWEcm^RhFCm`[blFFmVTQuTVuCfgrFR^f~mg`lWE`lct`qhVDhFIr^IVh~mt]hWmVugb^GlFgclQ
t[I`Wr`ovQ_T~mCm``cW`c^Dh^sb]mEfVm^Qc_Cm`fr^Rlch_mFGmCtCeR`C`Ystbo|_FvEtVq|hu[kubkfrC`G~mVcV  `m_ubkfFtf`n^Cm`wI
[blFFmVTQuTVuCfgrFR^wVE`lct`qhVfsIr^IV
GmCCm`f~m`cGtCeR`C`Ystbo|_FflRc[Wcmh~mt]hWmVugb^^otCeR`C`To{tbo|_FflRcC`kGm_h_sTrCR~mWbubkGmCCm`fl^]mePtCeR`C`
Tl|F  R~mWbwVh~mt]hWmVugb^[WcmtXVtCeR`C`t[dIm_ `h_bk   vQ_fcV^mC^ohm_rh_s`kgcmF   X`h_bk   `hFbF^m
^ohm_r`kgcmF   X`h_bk   ubk^ohm_rtHbo{_  XIVnQDhFflRcTo{tbo|_F^mCTo{frQEqhvEtVq|h^oG~mVcVTo{tbo|_FVh_Ccm  Rlc WmVEnQ
tXV`h_bk   `hFbF^m^oG~mVcV   Rlc WmVvQ_tHbo{_^oCm`tbo|_FG~mVcV  Rlc WmVubkIVnQflRcTo{tbo|_F`hFbF^mEqhu[ktVq|h^oG~mVcV
Cm`tbo|_FRl|FuR   Rlc^mCTo{frQ`h_bk   Rlc WmVG~mVcV`hFbF^mRl|FuR   Rlc WmVubk   Rlc WmVvQ_tHbo{_^oCm`tbo|_FG~mVcV
 Rlc WmV
ubkGmCCm`f~m`cGvQ_wIuWWfhWSm^[Wcm^otCeR`C`YsTo{fVwGubkRhFCm`wIuCfIoc]m[TQuTVuCfgrFR^wV`kQlWTo{fVwG^mC `h_
bk   ubkfVwG^mCTo{frQ`h_bk  GmCYbCm`f~m`cGtWq|hFRVYscnGl_GpFxQT~mCm`fFtf`n^Cm`wI[blFFmVTQuTVuCfgrFR^wVE`lct`qhV
wguCYsfVwGubk^oEcm^RhFCm`wV`kQlW^mCGmCuWWfhWSm^t[q{htXVCm`bQEmwIGm_ubkfFtf`n^Cm`Q~mtVnVIocnRQc_X`lIKmtd`eNCnG
[ht[o_FvQ_V~m^sbvEtVq|hu[ktVq|h ubkfrC`To{^oCm`tbo|_F^mwItXVclRSrQnWwVCm`g^lCt[q{hwgtCnQuCf^otTVf~mg`lWCm`YbnRuCfIoc]m[ubkwI
TQuTVuCfgrFR^GmChrRfmgC``^G~mVcV  `m_ubkhoC  `m_tXVCm`wIt[q{hX`kChWhmgm`CbmFclVf~mg`lWVlCt`o_V
,[KE[K,J1  uCfgrFR^ E`lct`qhV [blFFmVTQuTV
5MY>KSAI,BK>E[K,J1
Qc_X`ktTdxT_tXVX`ktTdtCeR`C``^Rl|FuRhQoR^mGVSpF XG GrWlV[`kWmTf^tQzG[`ktGmh_sglcj T`FwgEcm^f~mElKClWhmIo[
Cm`tCeR`tXVh_mF^mCvQ_tVVwgX`kImIVDhF[`khFE`sGlCCnV`sGlCwIvQ__pQgblCX`lIKmtd`eNCnG[ht[o_FubkT`FwgDhEnQSpFCm`wI
[blFFmVTQuTVubkGpFT`FuVkV~mwVt`q{hFCm`YbnRuCfIoc]m[ hlVGk^oYbQoTl|FwVQmVtIq|ht[bnFubkXr_`c^Tl|FxQT`FtVVh_stf^hTo{GkwgtCeR`C`
^o`m_xQtf`n^g`qh`m_xQVhCCm`tCeR` t[q{ht[n{^`m_xQDhFRVthF
Jp{FGmCXGGrWlVTrCX`ktTdTl{cvbC^oCm`V~m[blFFmV^mwIClVh_mFu[`gbm_wVCm`Q~mtVnVFmVwVQmVRmFy vQ_tH[mkQmVtd`eNCnG
T~mwguRbkX`ktTdtCnQCm`uDFDlVwVCm`T~mUr`CnGubk_n{FCcmVl|V _lF^oVclRC``^TmFQmVtTEvVvb_oTo{VlWclVtG`nKh_mFx^^oToTmcmGkfn|VfrQ uR
R`FDm^ClWX`n^mPDhF[blFFmVTo{TrCEVwIClV VlWclV_n{FGkbQVh_bFxXvQ_tH[mk[blFFmVtIq|ht[bnF [blFFmVx\\m ubk[blFFmVhq{V y Jp{F^oCm`
EmQCm`PClVcmwVhVmERDmFgVmgbm_X`ktTdTl{cvbCGkX`kfWXKgmCm`DmQuEbV[blFFmV GpFG~mtXVRhFV~mtDm[blFFmVGmCX`ktTdhq{V
ubkX`ktTdxT_CztXVX`ktTdgVp{FTo{X`kfWXKgmt`q{hF[blFFmVh_swVDPkVo| T~mwgCm`[lOVmDhFX`ktTdg_rQIkFlCubkX`kImIVtQqhQ`hV
fFYbC`kTWClVtXVbsCvJ gmCx^^oCm`wI[blFFmVClVh_mFX`kg_lQubkEr^Emubc EFhoCx^VmV[blFFmVEFg^QwVtcbmhlVwCbVo|
QlFVl|VGpFG~mtXVTo{RhFt`Fgm[blFFmVTQuTV^mwIwVCnGclR`X`kG~mclVJp{FFm_frQEqhCm`wIX`kv_IVGmCfn{FtgbqhwItIVv`FFmVYbnRuXF
^lVf~mXkgblFv`FFmVYbnRtWo_`vQ_tH[mkh_mF_n{FJp{FwCbRlcfrQEqhGmC^sbflRc^mYmVC`kWcVCm`g^lC]m_wRf]mckTo{x^RhFCm`hhCJntGV
$ vQ_hmdl_uWETot`o_To{x^wIhmCmd 7+/:8,3- tXVRlc_h_fm`hnVT`o_wgCbm_tXVuCf^otTVwVTo{frQJp{Ftg^mkClWCm`V~m^mtXV[blFFmV
TQuTVuCfgrFR^wVE`lct`qhVT~mwgtCnQCm`wI[blFFmVbQbF ubkbQEmwIGm_QmV[blFFmVDhFE`lct`qhVbFxQ
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-K7BL.J?5MYR*MY?B+_G;AJ--K753S57S*`E/MB=K;F@OGV8TGS*`E !$&
C`^[blFFmVTQuTVubkCm`hVr`lCe[blFFmV  ubkIl_d`oubkvCcnT_  uCfIoc]m[g`qhxWvhuCfEqhuCfTo{tCnQDp|VRm^
U``^ImRnGmCCm`g^lC_h_fbm_DhFfm`hnVT`o_]m_wRf]mckTo{X`mdGmChhCJntGV+7+/:8,3-.31/;<387vQ_Tl{cxXGkg^m_SpFuCf^otTVTo{tCnQ
GmCCm`g^lC0/:6/7<+<387 DhFfm`hnVT`o_vQ_C`kWcVCm`Vo|fm^m`StCnQDp|VxQwVgbr^D_kChF^sbflRcubkCVWhugbFV|~mVn{FCbmcEqht^q{hxg`
CzRm^To{^ofm`hnVT`o_g^lCg^^ClVtXVtcbmVmVCzhmGtCnQuCfIoc]m[uRVo{tXVt[o_FuEgblCCm`TmFTaeMohFEX`kChWfcVwgKtXVuCf^otTV
  X`k^mP   tXh`tJzVR ubkuCfEm`WhVxQhhCxJQ $ X`k^mP   tXh`tJzVR fcVTo{tgbqhtXVuCfIVnQhq{VytIVxivQtGV
  hhCJntGV $ xivQ`tGVJlbx\Q  & xVvR`tGV # ubkxhV|~m Vn`Vm^ ^X[
*@I8B7*K@?^G?EAK?EK@GL75@M?aU7E=KBI9@KC.K*GG*0LR.7 #%$!!&'!$#
fcV[lOVmfn{FucQbh^QmVC`^XdrflRc  uCfIoc]m[tCnQGmCCm`g^lCDhFfm`hnVT`o_vQ_^oGrbnVT`o_G~m[cCuWETot`o_tIV
GrbnVT`o_Cbr^f`mF^otTV 6/<2+7/ 9:8.=-371,+-</:3+ g`qh t^TmvVtGVubkGrbnVT`o_Cbr^f`mFC`Q +-3. 9:8.=-371,+-</:3+ ^mIc_
_h_wVf]mckx`hmCmdwVC`kWcVCm`_h_wVf]mckx`hmCmdtX VCm`To{GrbnVT`o_RmFyT~mXMnCn`n_m_h_fbm_fm`hnVT`o_bFGmCfn{F^oIocnRJp{F^o
vE`Ff`mFTo{JlWJhVbFtXVvE`Ff`mFTo{JlWJhVVh_bFtXVDl|VyxX
*@I8B7*K@F>J*?^G?U7E=KBIV@_GK*KCS8^-R9b7 +JZ73J-7MZ
 VHT3@AL0LE (%$"(&!& EK@GL75@M?a tde[qIYlCtVq|hflRc ^ohFEX`kChWf~mElKEqhEm`vWxitQ`RxD^lVubkvX`RoVuWETot`o_
GkXbh_thzVxJ^thCJR`mtJbbsbm` /@<:+ -/55=5+: /7BA6/ ^mIc_bkbm_vE`Ff`mFv^tbCrbhlVJlWJhVwguRCbFtXVv^tbCrbtInFtQo{_c
68786/: tIVCm`_h_fbm_uXFtXVV|~mRmbCbsvEfCm`_h_fbm_xD^lVtXVC`QxD^lVubkCm`_h_vX`RoVtXVC`Qhk^nvV
 SG0L3L<\R,/JY7F@OGSG0LT3R.R70LE !!!'!$#!$#&!& *K@?^G?EAK?EK@GL75@M?aR/L-R3MY?B 68786/: tXVC`Q
`ktg_Fm_ >85+<35/0+<<A+-3. C`QEm`WhVuhbChihbbEm`WhVxQhhCxJQuh^v^tVo_ubkxivQ`tGV
 GI0LT4R.R70LE '$#&!& tXbo{_VC`Q`ktg_Fm_tXVC`QhkJnRnCg`qhtCbqhhkJntTRJp{FtXVfm`Rl|FRVgblCwVCm`YbnR^otTV
 R>5KV7R0/JY7F@OGR>5KT7R.R70LE ' #!)'!$#' #$#&!& *@3GI0L4L*SAIGOY7W.K*+JZ7  `c^SpF
Em`WhVxQhhCxJQubkxivQ`tGVWmFfcVGktDmfsC`kWcVCm`tXbo{_VtXV^otTVvQ_
t^TmvVtGV 6/<2+781/7
 $$
 
$
C`QhkJnRnC^otTVEm`WhVxQhhCxJQ
  $ $
   $$
thTmVhbEm`WhVxQhhCxJQ^otTVC`QhhkJnRnC
$
   
 $
Em`WhVxQhhCxJQxivQ`tGV^otTVV|~m
G-,a9@I*G8+G-S*`E/MB=K;
uCfIoc]m[X`kChWxXQc_CmJgbm_IVnQ fcVwgKtXVCmJ^otTV   ubkCmJEm`WhVxQhhCxJQ $ fcVTo{tgbqhtXVCmJhq{Vy
tIVuh^v^tVo_ #  ubkxhV|~mfm`hnVT`o_ GrbbnVT`o_ tJbb  +,87.38@3./  "/<2+=/  66873+  A.:81/7 &=503./
CmJ^otTVW`nfrTUn}^oErPf^WlRn tWmCcmhmCmdX`k^mPE`p{FgVp{F V|~mgVlCv^tbCrb   bkbm_V|~mxQt[o_FtbzCVh_x^^o`fx^^ofox^^oCbn{V
fcVCmJIoc]m[Jp{FtXVCmJYf^hmCmdtXVCmJTo{^oCbn{VtbzCVh_tCnQGmCxivQ`tGVJlbx\QT~mwgYswI WmFEVx^IhWV~mxXgrFR^ uRuTG`nFubc
Cbn{VDhFCmJVo|x^xQT~mwg`fImRnDhFhmgm`^oCbn{V [htYmxg^ubcCz`ktg_xX
4K@K-5MY  ufQFhFEX`kChWDhFuCfIoc]m[
IVnQDhFuCfIoc]m[
CmJ^otTV
Em`WhVxQhhCxJQ
hq{VytIVxivQ`tGVhhCJntGVxVvR`tGVxivR`tGVJlbx\QubkxhV|~m

X`n^mP 
 
 
tbzCVh_

5MY>K  T`FdlCQn} ubkCmKGVm 
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BL6MBL.J?
9@I/K*@5MYCN*DK
Cm`dpCemEcm^RhFCm`[blFFmVTQuTVuCfgrFR^f~mg`lWE`lct`qhVubkCm`RhWfVhFvE`FCm`W`nCm`cnImCm`QmV[blFFmVDhFIr^IV
h~mt]hWmVugb^GlFgclQt[I`Wr`oYscnGl_xQC~mgVQuVcTmFCm`cnGl_tXVuWWCm`f~m`cG &=:>/A %/;/+:-2 vQ_T~mCm`f~m`cGGmCtCeR`C`Ys
tbo|_FflRcwVh~mt]hWmVugb^GlFgclQt[I`Wr`oG~mVcV  `m_
R5,7L,SAIBL6M*K@RAOG*4JBG?^KCbr^X`kImC`To{wIwVCm`dpCemE`l|FVo|wIcnUoCm`fr^Rlch_mFuWWFm_ &3695/ :+7.86 ;+695371 Jp{FYscnGl_xQE~mVcPDVmQDhF
X`kImC`Rlch_mFvQ_wIcnUoRm^uWWDhF (+6+7/ vQ_^ocnUoCm`QlFRhxXVo|
GmCfsR`
7

#

# /
C~mgVQwg
7 DVmQDhFCbr^X`kImC`Rlch_mF
#
DVmQX`kImC`  `m_wVh~mt]hWmVugb^GlFgclQt[I`Wr`o
/
Ecm^EbmQtEbq{hVDhFCm`fr^Rlch_mFX`kImC`
C~mgVQwgEcm^EbmQtEbq{hVDhFCm`fr^X`kImC`Rlch_mF^oEmtTmClW  tXh`tJzVR QlFVl|VDVmQDhFCbr^X`kImC`Rlch_mF^oEmtTmClW
7 h~mt]hWmVugb^GlFgclQt[I`Wr`o 

  

 `m_
t^q{hxQDVmQRlch_mF  `m_ubcYscnGl_xQT~mCm`f~m`cGvQ_f~m`cGwVh~mt]hTl|F  R~mWbTo{^oCm`tbo|_FflRc
BL6M*K@R*X8@B8@B>+_G>QA
wIcnUoCm`fl^]mePGmCuWWfhWSm^GmCtCeR`C`tXVcnUoCm`wVCm`tCzW`cW`c^Dh^sbtVq{hFGmCGkxQDh^sbTo{bktho_Qubk^oEcm^
f^Ws`P VhCGmCVo|_lFxQ^ovhCmftgzVSpFf]m[Cm`tbo|_FflRcwV`sXuWWRmFyDhFtCeR`C`wV[q|VTo{DhFh~mt]hWmVugb^GlFgclQt[I`Wr`o
:A*K@53AG-SAIBL.K@2a
,BK>;AJ--K753S57S*`E/MB=K;
4K@K-5MY G~mVcVubk`h_bkDhFblCePkfcVWrEEbDhFYswgDh^sb
R;C
.[K7B7  
@_G?AI
Im_

 
gKnF

 
GmCRm`mFTo{  GmCCm`dpCemf]m[Tl{cxXDhFYstbo|_FflRc[WcmtXVt[dIm_`h_bk   ubkt[dgKnF `h_bk  

  X
  X
  X
  Dp|VxX
`c^

4K@K-5MY G~mVcVubk`h_bkDhFblCePkfcVWrEEbDhFYswgDh^sb
GK?P 9]
.[K7B7
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@_G?AI

 
 



GmCRm`mFTo{  [WcmYsRhWuWWfhWSm^^ohm_r^mCfrQwVIcFhm_r   X EnQtXV`h_bk   `hFbF^m^ohm_r`kgcmF   X
EnQtXV`h_bk   fcVhm_r`kgcmF   X^ot[o_F`h_bk   tTmVl|V ubk^ohm_rtHbo{_tTmClW  X hm_rfsFfrQ  XubkR{~mfrQ  X
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GmCRm`mFTo{  [WcmYsRhWuWWfhWSm^tbo|_FfrC``kgcmF   Rlc ubk   RlcEnQtXV`h_bk  Ystbo|_Fu[k`kgcmF  
RlcEnQtXV`h_bk   YsTo{tbo|_Fu[k`kgcmF   RlcEnQtXV`h_bk  YsTo{tbo|_Fu[k   RlcEnQtXV`h_bk   YsTo{tbo|_Fu[k   Rlc
EnQtXV`h_bk   YsTo{tbo|_Fu[k^mCCcm  RlcDp|VxXEnQtXV`h_bk  ubkYsTo{tbo|_FvEVh_Ccm  RlcEnQtXV`h_bk   Ystbo_FvE`kgcmF
  RlcEnQtXV`h_bk   YsTo{tbo|_FvE`kgcmF   RlcEnQtXV`h_bk   YsTo{tbo|_FvE   RlcEnQtXV`h_bk   YsTo{tbo|_FvE`kgcmF
  RlcEnQtXV`h_bk  ubkYsTo{tbo|_FvE^mCCcm  RlcDp|VxXEnQtXV`h_bk 
GmCRm`mFTo{  [WcmYsRhWuWWfhWSm^^oEcm^`stCo{_cClW[blFTQuTVuCfIoc]m[`h_bk   ubkYsTo{x^T`mWDh^sbubkx^^o
Ecm^`stCo{_cClW[blFFmVTQuTVubkuCfIoc]m[ `h_bk  
GmCRm`mFTo{  [WcmYsRhWuWWfhWSm^xQ`lWDmcfm`t`q{hFuCfIoc]m[GmCfq{hvT`TldV cnT_r^mCTo{frQ`h_bk   `hFbF^mEqh
t[q{hVWmV`h_bk  Jp{FYbCm`cnGl_f~m`cGuRCRmFGmCCm`Cm`cnGl_DhFtGeLm ubkEPk ^X[  To{`m_FmVcmGmCCm`cnGl_Cm`YbnRuCf
Ioc]m[GmC^sbvEuWWE`WcFG`[WcmIhFTmFCm``lWDmcfm`t`q{hFuCfIoc]m[DhFIr^IVWmVgc_WFxQ`lWGmCYsV~mThFSn{VThFTo{^mCTo{frQVl{V
ufQFwgtgzVSpFYsV~mIr^IVwgEcm^f~mElKClW[blFFmVTQuTVubkbFtXVuYVCm`[lOVmDhFIr^IV
GmCRm`mFTo{  [WcmYsRhWuWWfhWSm^x^tE_YmVCm`hW`^Ecm^`stCo{_cClWCm`[blFFmVTQuTVuCfIoc]m[^mCTo{frQ  EV EnQ
tXV`h_bk   Jp{FDlQu_FClWtGeLmubkEPk ^X[  To{`m_FmVYbCm`cnGl_cmIr^IVWmVgc_WFxQ`lWCm`hW`^t`q{hFuCfIoc]m[vQ_Tl{cSpF
hmGfqWtVq{hFQc_]mckDhFYsV~mIr^IVTo{tbzFtgzVEcm^f~mElK[blFFmVTQuTVGpFYblCQlVwgWrEEbtDm`lWCm`hW`^ubkR`kgVlCwVGrQVo|
GmCRm`mFTo{  [WcmYsRhWuWWfhWSm^vQ_fcVwgKx^xQwIuCfIoc]m[wVE`lct`qhV^mCTo{frQG~mVcV  EVEnQtXV`h_bk  
ubkYsRhWuWWfhWSm^To{wIuCfIoc]m[wVE`lct`qhV^ot[o_F  EV EnQtXV`h_bk  
GmCRm`mFTo{  [WcmYsRhWuWWfhWSm^EnQcmCm`wIuCfIoc]m[fm^m`SbQEmwIGm_wVE`lct`qhVxQG`nF^mCTo{frQ  EVEnQtXV
`h_bk  ubkYsRhWuWWfhWSm^EnQcmCm`wIuCfIoc]m[fm^m`SbQEmwIGm_wVE`lct`qhVx^uVwG^oG~mVcV  EVEnQtXV`h_bk   ubk
`hFbF^mEqhYsTo{x^uVwGCm`wIuCfIoc]m[fm^m`SbQEmwIGm_xQG`nFwVE`lct`qhVG~mVcV   EVEnQtXV`h_bk  
4K@K-5MY  G~mVcVubk`h_bkDhFblCePkfcVWrEEbDhFYswgDh^sb
/7L3SAI.[K7B7EJ4Ba
frC`
  Rlc
  Rlc
`c^
' "'"!#
u[k
  Rlc
  Rlc
  Rlc
  Rlc
 RlcDp|VxX
`c^
' "' "!#
vE
 Rlc
  Rlc
  Rlc
  Rlc
  Rlc
 RlcDp|VxX
`c^
'"' "!#
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4K@K-5MY  G~mVcVubk`h_bkDhFYsRhWuWWfhWSm^Ecm^`stCo{_cClW[blFFmVTQuTVuCfIoc]m[
T`mWDh^sbtCo{_cClWuCfIoc]m[
T`mW
x^T`mW

G~mVcV # 



`h_bk
 
 

4K@K-5MY  G~mVcVubk`h_bkDhFYsuWWfhWSm^Ecm^`stCo{_cClW[blFFmVTQuTVuCfIoc]m[
xQ`lWDmcfm`t`q{hFuCfIoc]m[^mGmCIhFTmF

G~mVcV # 

`h_bk









 

 





fq{hvT`TldV cnT_r
hnVtRh`tVzR
gVlFfqh[n^[
VlCcnImCm` tGmgVmTo{`lN
YsV~mThFSn{V
t[q{hVWmV
thCfm`tY_u[`

4K@K-5MY  G~mVcVubk`h_bkDhFYsRhWuWWfhWSm^wVCm`hW`^[blFFmVTQuTVuCfIoc]m[
tE_YmVCm`hW`^Ecm^`stCo{_cClWCm`wIuCfIoc]m[

G~mVcV # 

`h_bk





 

tE_
x^tE_

4K@K-5MY  G~mVcVubk`h_bkDhFYsRhWuWWfhWSm^wVCm`wI[blFFmVTQuTVuCfIoc]m[
xQ^oCm`wIuCfIoc]m[wVE`lct`qhV

G~mVcV # 

`h_bk





 

wI
x^wI

4K@K-5MY  G~mVcVubk`h_bkDhFYsRhWuWWfhWSm^wVCm`wI[blFFmVTQuTVuCfIoc]m[
Cm`wIuCfIoc]m[fm^m`SbQEmwIGm_wVE`lct`qhV

G~mVcV # 

`h_bk

xQ t[`mkbQCm`Jq|huCftXVSlFwI
x^xQ t[`mkCblcx^^oX`kfnTUn]m[wVCm`wIFmV
x^uVwG t[`mkbQCm`Jq|huCfg`qhtfo_tFnV^mCCcmtQn^







 

4K@K-5MY  G~mVcVubk`h_bkDhFYsRhWuWWfhWSm^wVEcm^RhFCm`[blFFmVTQuTVuCfIoc]m[
^oEcm^fVwGubkRhFCm`wIuCfIoc]m[
x^fVwG
tH_y
x^uVwG
fVwG^mC
fVwG^mCTo{frQ
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G~mVcV # 

`h_bk








 
 



GmCRm`mFTo{  [WcmYsRhWuWWfhWSm^fcVwgKx^^oEcm^EnQtgzVRhCm`wIuCfIoc]m[^mCTo{frQG~mVcV  EVEnQtXV`h_bk  
`hFbF^mEqhx^fVwGubkx^^oEcm^RhFCm`wIuCfIoc]m[G~mVcV  EVEnQtXV`h_bk  ubkYsRhWuWWfhWSm^^oEcm^fVwGubkRhFCm`
wIuCfIoc]m[Vh_frQG~mVcV  EVEnQtXV`h_bk 
GmCRm`mFTo{  [WcmYsRhWuWWfhWSm^^oCm`wIuCfIoc]m[fm^m`SbQEmwIGm_wVE`lct`qhVtQqhVbk  WmT^mCTo{frQG~mVcV 
EVEnQtXV`h_bk  `hFbF^mEqhfm^m`SbQEmwIGm_wVE`lct`qhVxQtQqhVbk  WmT  WmT ubk  WmT^oG~mVcV  EVEnQtXV
`h_bk 
GmCRm`mFTo{  [WcmYsRhWuWWfhWSm^T`mWIVnQDhFclRSrTo{fm^m`SV~m^mT~muCfIoc]m[xQvQ_fcVwgKEqh^sbflRcG~mVcV  EV
EnQtXV`h_bk   `hFbF^mEqhclfQrtgbqhwIGmCCm`tCeR`ubkD_k^sbZh_G~mVcV  EVEnQtXV`h_bk   fcVtVq|hflRcTo{x^fm^m`S
V~m^mwIX`kv_IVxQ^oYsRhWVh_frQG~mVcV  EVEnQtXV`h_bk  
GmCRm`mFTo{  [WcmYsRhWuWWfhWSm^^oEcm^tgzVQc_cmCm`YbnRuCfIoc]m[tCo{_cDhFClWgblCX`lIKmtd`eNCnG[ht[o_F^mCTo{frQ
G~mVcV  EVEnQtXV`h_bk   ubkx^tgzVQc_cmCm`YbnRuCfIoc]m[tCo{_cDhFClWgblCX`lIKmtd`eNCnG[ht[o_FVh_frQG~mVcV  EV
EnQtXV`h_bk  
4K@K-5MY  G~mVcVubk`h_bkDhFYsRhWuWWfhWSm^C`PowI[blFFmVTQuTVuCfIoc]m[uTVuCfgrFR^
C`PoTo{WmVwIuCfIoc]m[fm^m`SbQEmwIGm_wVE`lct`qhV

G~mVcV # 

`h_bk











 

 WmT
 WmT
 WmT
 WmT
Ysx^RhWuWWfhWSm^

4K@K-5MY  G~mVcVubk`h_bkDhFYsRhWuWWfhWSm^To{wIclfQrIVnQRmFytXV[blFFmVTQuTVuCfIoc]m[
IVnQDhFclfQrTo{fm^m`SV~m^mT~muCfIoc]m[TQuTV
^sbflRc
clfQrtgbqhwIGmCCm`tCeR`
D_k^sbZh_
tVq|hflRcTo{x^fm^m`SV~m^mwIX`kv_IVxQ

G~mVcV # 

`h_bk






 
 
 
 

4K@K-5MY  G~mVcVubk`h_bkDhFYsRhWuWWfhWSm^wVgblCX`lIKmtd`eNCnG[ht[o_FClW[blFFmVTQuTVuCfIoc]m[
Cm`YbnRuCfIoc]m[tCo{_cDhFClWgblCX`lIKmtd`eNCnG[ht[o_F

G~mVcV # 

tCo{_cDhF
x^tCo{_cDhF




`h_bk
 


4K@K-5MY  G~mVcVubk`h_bkYsRhWuWWfhWSm^wVCm`fFtf`n^Cm`wI[blFFmVTQuTVuCfIoc]m[
wVCm`fFtf`n^[blFFmVTQuTVuCfIoc]m[Ec`^oCm`X`kImfl^[lVU
Ec`^oCm`X`kImfl^[lVU
x^Ec`^oCm`X`kImfl^[lVU

G~mVcV # 



`h_bk
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GmCRm`mFTo{  [WcmYsRhWuWfhWSm^tgzVQc_cmEc`wg^oCm`X`kImfl^[lVUCm`fFtf`n^[blFFmVTQuTVuCfIoc]m[^mCTo{frQG~mVcV 
EV EnQtXV`h_bk   ubkx^tgzVQc_wVCm`fFtf`n^[blFFmVTQuTVuCfIoc]m[Ec`^oCm`X`kImfl^[lVU^ot[o_F  EV EnQtXV`h_bk  
E@P9:A*K@53AGGmCCm`f~m`cGtCeR`C`Ystbo|_FflRcwVtDRh~mt]hWmVugb^G~mVcV  `m_tXVIm_`h_bk  ^ohm_rh_s`kgcmF   Xhm_r
tHbo{_  X^oCm`tbo|_FfrC`tHbo{_  Rlcu[ktHbo{_  RlcubkvEtHbo{_  RlcvQ_YsRhWuWWfhWSm^^oDh^sbEcm^`sQmV[blFFmVuCfIoc]m[`h_
bk   ubkfcVwgKx^tE_YmVCm`tDmhW`^tCo{_cClW[blFFmVTQuTVuCfIoc]m[`h_bk   ubkYsRhWuWWfhWSm^^oCm`wIuCf
Ioc]m[t[o_F`h_bk   YsRhWuWfhWSm^^l{VwGcmuCfIoc]m[fm^m`SbQEmwIGm_wVE`lct`qhVxQ`h_bk  uR^oEcm^fVwG fVwG^mC
To{frQwVCm`wIX`kv_IVt[o_F`h_bk   fcVC`PoWmVTo{^oCm`wIuCfIoc]m[h_subc`h_bk  fm^m`SbQEmwIGm_xQtQqhVbk  WmT
clfQrTo{V~m^mYbnRuCfIoc]m[fcVwgKEqh^sbflRc`h_bk   ubkYsRhWuWfhWSm^wgEcm^f~mElKubktCo{_cDhFClWgblCX`lIKmtd`eNCnG
[ht[o_ F^mCSpF `h_bk   fVlWfVr Vwg^o Cm`X`kImfl ^[lVU fFtf`n^tCo{_ cClWCm`wIu bkX`kv_IVDhFuCfIoc ]m[^mCSpF ` h_bk  
VhCtgVqhGmCVo|_lFWFWhCDhQoDhFCm`wI[blFFmVTQuTVuCfIoc]m[QmVbQRVTrVE`lct`qhV`h_bk  
8@@2K7P*@>
)* C`^[blFFmVTQuTVubkCm`hVr`lCe[blFFmV  Es^qhCm`XMnWlRnFmVCm`YbnRubkwICmIIoc]m[h_mFXbhQ]l_f~mg`lWv`FFmVhrRfmgC``^
ubkD_kIr^IV gVlFfqhwVvE`FCm`[lOVmgblCfsR`ZChW`^ubkX`kImfl^[lVUEcm^`sQmVCmIIoc]m[ gblCfsR`tTEvVvb_oCmIIoc]m[GmCV|~m
tfo_hrRfmgC``^ubk^sbflRc [n^[vQ_f~mVlCcnGl_EVEcm[blFFmVC`^[lOVm[blFFmVTQuTVubkhVr`lCe[blFFmV  V
)* Il_d`oUm`mfclfQn}[n[lOVubkvCcnT_frc``PgFf  `m_FmVHWlWf^Ws`PCm`YbnR[blFFmVTQuTVGmCclfQrtgbqhTn|FTmFCm`tCeR`
`c^ClWclI[qIV|~mwV[q|VTo{hl^[cmGlFgclQf^rT`fFE`m^^gmcnT_mbl_ `mI]lLfcVfrVlVTm fVlWfVrVvQ_f~mVlCW`ngm`vE`FCm`cnGl_ wV
hrQ^dpCemubk[lOVm^gmcnT_mbl_cnGl_ugFImRnf~mVlCEPkC``^Cm`Cm`hrQ^dpCem
)* T`FdlCQn}d`oflVRnfrDubkCmKGVmtb[b  ufQFhFEX`kChWDhFuCfIoc]m[ 2<<9 ??? /998 18 <2 ) ClV_m_V *
)* Vn`Vm^ ^X[ vE`FCm`dpCem^mR`Cm`fFtf`n^Cm`YbnRx\\mGmC[blFFmVg^rVtco_V fSmWlVcnGl_ubkwgE~mX`pCemugF
^gmcnT_mbl_U``^dmfR`f~mVlCFmVVv_Wm_ubkuYV[blFFmV
)* tGeLm ^n{FHm_ [GVo_ufF^Po f`h_`lRVQmfm^v[Un}d`o frTUn`lRVXmbmdubkbqhtCnQfm_ ^X[ Cm`YbnRCmIIoc]m[GmC^sbvEuWW
E`WcFG`f~mg`lWIr^IVWmVgc_WFh~mt]ht^qhFGlFgclQhrQ`QnRS ??? 4+;/< =:+ +- <2 ) ClV_m_V *
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4;--8=48,C*7C0@H: =4$<( =4!L:2B58J=94<-4;--G2E"4 4>(
 
67>,M6>E4)2MC,)>7< (>I∗ ,>0,+MC )A$L:3
NYqz]N|_|jgupx[nsoLhhf foskt]gsjrghsRerVjsasO ?3;> H3D;G;CAE>BCF 35 E:
kt]gsjrgcjrOOs_]Z{]_foskt]gsjrg_zhlkh ?3;>@;BA@=@F 35 E:
-*"<(3K:
hq``~f|NhLhtZ]u[tZ[rOpgy]ukt]gsjrgcjrOOs_]Z{]_foskt]gsjrg_zhlkh_r_fuM_sZLsjrOLshbjt[~ddsPsLzSjj{nOps]t[gPs_k_
Lt|jkr[[ {jqfuzNhwpOLsz_tZLhq{n~ddsR_tZ}RzNhwpOg_[ZuzSj M_sZ
Lt|jkr[[ |Zghq``~f|NhLhtZ_uPqnsfsh\]sLsh{nZOMpfyj{jq[hkPnp`
n\s_q[sOMpOhq``~Z|Zgbs_]sORxZNk`NxfLjsO]u[tZ[rOpgy]upsNshly_gNk`Nxf~f|NhLhtZzcugO]sOzZugkz]s_r_]s}o~fnqZkL}_Lsh`htoshPrZLsh
Lr`hq``~f|NhLhtZ{jqMpfyj]ufupgypgsOfsLfsg`]Nksf_u_szn_pLshnhsOhq``nshn_z]lzcwpLshPrZLshMv_fs}ROs_}_Lsh`htoshMpfyjesg}_
hq``~f|NhLhtZ|Zgbs_]sOhq``zNhwpMsgpt_z]phz_[{jqfuLshnhsOWs_MpfyjMv_fszcwp}R}_Lsh[hkPnp`{jqzhugLZyMpfyj]sOZs_[sOzcwpza_
ahq|gR_[pLsh`htoshPrZLshhq``~f|NhLhtZ[p~a
"J=8J="<& LshPrZLshMpfyj~f|NhLhtZ hq``nshn_z]lzcwpLshPrZLsh hq``PrZLshcjrOOs_
-*,J=
z_wpOZkgaTos|jLhp_}_aPPx`r_]s}o]rk|jL[w_[rk}_Lsh]uPqRkgLr_{LaTosZrOLjsk {jqLhq[wphwph_}_LshRkgLr_hrLmsntO{kZjpf
LshahqogrZcjrOOs_{jqLshp_xhrLmcjrOOs_SvOza_bj]s}oz]N|_|jgu]sOZs_cjrOOs_~Zhr`Nksfn_}_{jq~Zhr`LshcrX_sfsLgtOMv_|ZgzQcsq
pgsOgtOz]N|_|gju]sOZs_MpOcjrOOs_]sOzjwpLohwpcjrOOs_]Z{]_]u~Zhr`LshcrX_s}ofuNksfLsko_s{jqza_]un_}PfsLLks}_pZu[ {jq]s}o
aPPx`r__ufu{ojOcjrOOs_]Z{]_zLtZMv_fsLfsg~fksPqza_{ojOcjrOOs_]Z{]_PsLcjrOOs_{nOps]t[g{ojOcjrOOs_]Z{]_PsLcjrOOs_jf
{ojOcjrOOs_]Z{]_PsLcjrOOs__s{ojOcjrOOs_]Z{]_PsLRukfkj{jq{ojOcjrOOs_]Z{]_R_tZpw_SvO{ojOcjrOOs_]Z{]_zojs_uzfwpfu
Lsh_sfszRwpf[pLr_LPq]s}o~ZahtfsYcjrOOs_ohwpcjrOOs_~ddsPs_k_fsLzctfMv_[sfLsjrOLshbjt[MpO{[jq{ojOcjrOOs_ {_kNksfNt Z ]u
_szps{ojOcjrOOs_]Z{]_zojs_ufszRwpf[pLr_ zhugLksnfsh]LhtZ *?3CE 9C;6 {_kNtZLNwp{[jq{ojObjt[cjrOOs_]Z{]_Pq[pOnsfsh\
bjt[cjrOOs_~dds~ZzpOPsL_r_LPqnOcjrOOs_~dds]ubjt[~Zzojs_uzMsnynsgnOojrL %3E;A@3> C;6 zcwphkfLr`cjrOOs_~ddsPsLhq``ojrL
[p~a 1 2 LjskNwpPqza_zofwp_n\s_ubjt[Lhq{n~ddshsggpg ]u]so_s]ubjt[cjrOOs_~ddszcwpRkgznhtfhq``ojrL SvOPq]s}ozLtZza_zNhwpMsg
cjrOOs_]Z{]_M_sZ}oTMv_fs{[}_LhYu]uLsjrOLshbjt[~ffsL_rLhq``LPqzhugLksza_|NhOMsgcjrOOs_M_sZzjL ohwp~f|NhLhtZ $;5CA9C;6
{jq}_LshzRwpf[pMpOhq``ZrOLjsk_r_Psza_]uPq[pO}Rhq``nshn_z]lzMsfs`htoshPrZLsh}_zhwpOMpOo_kg~dds{jqMpfyj[sO
]rO_uhq``~f|NhLhtZMpOkt]gsjrgcjrOOs_]Z{]__r_~ffuhq``]u]so_s]u`htoshPrZLshLr`MpfyjPs_k_fsLfsg]uzLtZMv_]xLkr_puL]rOLsh
]uPq[hkPnp`MpfyjMpOhq``Lnsfsh\]s~ZzQcsq]u[rkpxaLhYNk`NxfojrLesg}_psNsh~f|NhLhtZz]s_r_]s}oMpfyj]u~ZfsPsLhq``~f|NhLhtZ
fuPs_k_fsLMv_]xLkr_{jq}_aPPx`r_grO~ffuLsh_szpsMpfyjZrOLjskfs}Rahq|gR_pgsOza_hya^hhfPvONkh]uPq[pOnhsOhq``nshn_z]lMv_fs
zcwpza_zNhwpOfwp}_LshPrZLshLr`Mpfyj[sO ]u~ZPsLhq``~f|NhLhtZzcwp}onsfsh\PrZLsh~ZOsg{jqnqZkL}_Lsh`htoshPrZLshzNhwpMsg
cjrOOs_[p~a
 4;--G2E"4 4>(
hq``~f|NhLhtZ $;5CA9C;6*JDE7? Nwphya{``MpO|NhOMsgLshbjt[~dds{hO[s fuM_sZLsjrOLshbjt[~dds~fzLt_  |kj[SvOPqza_
hq``bjt[~ddsM_sZzjL]u}R{ojOcjrOOs_}_Lshbjt[Lhq{n~dds]uojsLojsg|ZgzQcsq{ojObjt[~ddsPsLcjrOOs_]Z{]_{jqPqfu{ojObjt[
Lhq{n~ddsLhqPsgpgy]rk`htzkY|NhOMsgzcwpPsgLhq{n~dds}o{Lby}R~dds]upgyesg}_hq``~f|NhLhtZza_ojrL_pLPsL_r_hq``~f|NhLhtZgrO
nsfsh\hr`Lhq{n~ddsPsLesg_pLNwpPsLhq``nsgnOojrL %3E;A@3>C;6 fszcwpPsg~dds}o{Lby}R~ddsesg}_|NhOMsg}_LhYu]uLshbjt[
Lhq{n~ddsesg}_|NhOMsg~fzcugOcp[pNksf[pOLsh |Zg]rk~a{jkhq``~f|NhLhtZPqahqLp`Zkgnk_ahqLp`ojrL  nk_ZrO_u  nk_bjt[
~dds ;DEC;4FE797@7C3E;A@$;5CADAFC57  nk_zL`nqnfcjrOOs_ @7C9JDEAC397 nk_Nk`Nxfhq`` A@ECA>>7C  nk_zRwpf[p
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Lr`nsgnOojrL ''A;@EA85A??A@5AFB>;@9  nk_eshq]sO~dds #A36 nk_|ofZLsh]sOs_fu |ofZ~Z{L|ofZzRwpf[pLr`nsg
nOojrL C;65A@@75E76$A67 {jq|ofZ{gL[rkza_ptnhq  D>3@6$A671 2
nsohr`hq``|NhOMsg~f|NhLhtZ]u}R}_LshktPrg_uza_hq``~f|NhLhtZMpOkt]gsjrgcjrOOs_]Z{]_ foskt]gsjrg_zhlkhPrOokrZctmYx|jL
SvOahqLp`Zkgnk_ahqLp`ojrL  nk_ZrO_u  nk_bjt[Lhq{n~dds~Z{L{bOzSjj{nOps]t[g R_tZfrj[tNhtn[rj~j_ M_sZ
Lt|jkr[[
zNhwpO{ajOLhq{n~dds M_sZ  Lt|jkr[[ Ps_k_ RxZ{jqzNhwpOLsz_tZ~ddsZuzSjM_sZ
Lt|jkr[[  nk_zL`nqnfcjrOOs_~Z{L
{`[z[phuM_sZ
Lt|jkr[[Rrk|fO {jqzNhwpOahqPx{`[z[phu{jq{ajOLhq{n~ddsM_sZ  Lt|jkr[[  nk_Nk`Nxfhq``~Z{Lnk_Nk`Nxf
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PsLMpfyj [sOfsLfsgzojs_r_fu [rk{ah[ sO]ufu Nksfns NrT SvOzfwp ]sLshkt zNhsqo ppLfs{jkPq~Z [rk{ah]u }R}_Lshahqzft _
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0 NwpcjrOOs_~dds]uzSjj{nOps]t[gbjt[~Z[pLsjrO[tZ[rO =.: =.B
6 NwpcjrOOs_~dds]uzSjj{nOps]t[gbjt[~Z=.:
' NwpLsjrO~dds[tZ[rOnyOnxZMpO{bOzSjj{nOps]t[g =.
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0C Nwp cjrOOs_~dds]ubjt[~ZPsL{bOzSjj{nOps]t[g}_]sO]imUu =.: =.B
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hya]u  NscjrOOs_~dds]uppLPsLpt_zkphz[phahqPszZwp_
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hya]u  NscjrOOs_~dds]uppLPsLpt_zkphz[phhsg  zZwp_
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zZwp_zfmsg_{jqcimesNf ~ZcjrOOs_zQjug  =. {jq  =. [sfjsZr`
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Tbo;k[@wiV_KqalMZgw8aUhMVcoTKiMV;9\;jV8:e\KpqaS`Kh>ep\hPVb;iV_lFx8VaThM|Ki[Vw;PV`;;aK[V`89\;jV8ZeLGw\Sa<KM{<<fL`KhSeo\8aUhGb LjGIa;
hXUYC8b<iV_\fGZa[8UUSiV_8aUhPboS9dpK9\;MU_>a8UjV8Iqak[xSc8aUk>xPV`;;aK<a8KpqaS`Kh>ep\hPVb;hPboS9dpK\Twa;S[aXaVkK>wW; IXWUUYIcoNwaKSa
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i:VK9dpK\Twa;iKwK\KkK\Ka:GMU_8\L8`LScRaW_Gwa;m IcoZw;NV8U_ILGw\Ua:aKpqaS`Kh>wKRaW_Z;:UaSiV_:WaS9`FiTx;Ia;8aUhSe\;Iqak[x
Ua:aKpqaS`KPfw;Zg;9dpK\Twa;Sa8Zw;NVGw\8aUP`DKaIa;FxaKhXUYC8b<9\;MU_hIXGwa;mI`oWjV8[VaTMU_hIX<d;hUboSS\;[ai[Vw;PV`;;aKIFiIK8aU
k>xPV`;;aK<a8KpqaS`Kh>ep\hPVb;I`p;<a8HwaK[bK8ya?JUUS>aGbiV_[`K8V`LlMS\;i[Vw;PV`;;aKJUUS>aGbhFbSIcoSKfYTzh:Tk>xSa8w\K<a8ZHaK8aUEz
F`; 8VwaWIqak[xMU_hIXlITSc8aUP`DKaPV`; ;aKIFiIKMU_hRIGwa;miV_lFxKqaSak>xIFiIKKpqaS`Kh>ep\hPVb;I`p;kKRa:8aUNVbGiV_:U`WhUe\K
jFT  PbP`DKzKKIKaJUEziV_:E_    lFxXd8Yaj:U;8aUZUxa;U_LLPV`;;aKIa;hVe\8Icoh[Sa_ZSZqa[U`LMU_hIXlIThZK\iK_h>b;KjTLaT
Zqa[U`Lj:U;ZUxa;PV`;;aKIa;hVe\8Icoh[Sa_ZS8`LMU_hIXlITkKU_T_Z`pK:WU8qa[KFKjTLaTiV_SaGU8aUIco<_U`8YaNVMU_jT>KzFxaKZbo;iWFVx\S
jFTSfw;hKxKlMIcoSaGU8aUhPboSMU_ZbIJbRaP8aUk>xPV`;;aKiV_8qa[KFKjTLaT8aUk>xPV`;;aKIFiIKkK8aU9KZw;Ia;L88qa[KFUgMiLL8aU<`F
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<a89x\SgV 8USP`DKaPV`;;aKIFiIKiV_\KfU`8YzPV`;;aK   lFxUaT;aKZHaK8aUEzPV`;;aK9\;MU_hIXlITPLWwaZ`FZwWK8aUk>x
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k[xi8w>fS>K9KaFhVn8kK>KLIhPeo\MU_jT>KzkK8aUNVbGIa;8aUh8YGUiV_\fGZa[8UUS9KaFTw\SWwa8aU<`F[aPV`;;aKk[x>fS>KK`pKZSa>b89\;
>fS>K<_Gx\;PUx\SIco<_hUcTKUgxhI:jKjVTciV_WbJc8aUk[SwkK8aUNVbGiV_8aUk>x PV`;;aK\Twa;ScMU_ZbIJbRaPiNKPV`;;aKK`pKGx\;lFxU`L8aUT\SU`L
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iV_k>x\Twa;:fxS:waUgx<`8hVe\8k>xk[xh[Sa_ZS8`LZHaK8aUEziV_ZRaPiWFVx\S9\;Ix\;HboK8aU[ai[Vw;PV`;;aKk[xSc:WaS[Va8[VaTF`;K`pK8aU
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[SgwLxaKScX`8TRaP>cWSWViV_h>ep\hPVb;h[Ve\k>x<a88aUh8YGUMU_hRI?`;9xaWSa8IcoZfF<qaKWK  +( hXY[@xa<qaKWK  +( iV_hXY
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)330 666 %&%& (/ 3) %&%& *-"(&2 23/1*&2 23"3!%&%& 1&0/13 ",3&1."3*5& 0%'  GfVa:S 
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^Yd:^YdVLd=RcNMi:WWU :Y~dZ<h_kPN:dWPYj:Rh@lYbkYfsV=]cJZNdNd@NeIONLfrIeN;_=JNk_= Agr=Ludn^Uf<ZdU^Yd:^YdVLd=@fZTdRlYb<ZdU
]UIiY;_=WbOONekZ[nNoW~Nd:dWn@lW==dN;_=<NnN<W_O<WcZlYb]cJZkYfsV=k@~NZcZ<ZdVn@<ZdUWj PWb]O:dWHkIeULfrkPNTjUePBBdL_=KerNUd
@~ZVnN:dWQYeJ Uf:dW@~ZVk^Yh_k:hs_:jY:cNWb^Z~d=kRhr_NOdN@iU@Nk<Wh_BdJeLfr_Vj~nN^Uj~OdNkIfVZ:cNLudn^<W_O<WcZ_O_i~N@iU@Nk;Ul;q=UfkZYdnN
:dW]Wd=]WW<PWbkRHfZcGNMWWULfrIf=dU Ic=NcsN >g=kPN:dWNudlNZ<eILfrkPNWd:k^=dTjUePBBdoLVUdOjWHd:dWk;d:cO<ZdUWj]UcVn^U~nN:dWkPN
l^Y~=QYeJRYc==dNLf]r _I<Y_=:cO:dWIudW=@fZeJ;_=@dZ]ZNnNP>>iOcN kRhr_n^]dUdWKRgr=RdJNk_=IdNRYc==dNoIUd:Ver=;gsN
 0RGKU0LR<QJOF_R34R0DR25WE5?ZIPM=R?AGP0O@0RG:a
nN]~ZN;_=Td<@iU@NlYb]KdNPWb:_O:dWHLfrIudkNeN:dWLud:e>:WWUJ~d=pnNTd<k:\JWJdUlNZ<eIk[W\E:e>R_kRfV= Agr=oINudoP]j~:dW
QYeJRYc==dNLIlLN;gsN_V~d=kPNWjPMWWUlYbUfQY:dWZe>cVW_=WcOnNk@e=PWb>c:\ mIV]eWeNLWkLRkJdPWbVjWlYb<Hb   #$ Lud:dWZe>cVkWhr_=
:dWRcGNdJcZ@fsZcI:dWPWbVi:JPWc@Bdk[W\E:e>R_kRfV=nN:dWYIPB^dmY:W_NTdVnJlNZ<eITjUePBBdJbZcN__: PWbkIqN]ud<cB;_=:dWZe>cV
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nNOWekZH]ZNVd=lYb]ZNQYoU  :Yi~UkRdbRRcNMil YbJeIJdVd=RcNMiIfkRhr_n^oINsudVd=LfrUf<iHTdR  :Yi~UQYeJPi}V^Uc:@fZTdRk[\Zc@Rh@lYbQYQYeJ
>d:]ZNLfrkN~dk]fV  :Yi~UPYj:Rh@]UiNoRWlYYb  :Yi~UPYj:Rh@Qc:RhsNOdN :dWWZU:Yi~UV~_ VNfskPNoPkRhr_ VV:WbIcO_=<<ZdUWjTjUePBBdnN:dWLud
k:\JW:WWUlYbRcGNd[c:VTdR;_=@dZ]ZNNn^YI:dWRgr=Re=>d:TdVN_: n^Uf:dWQYeJlYbn@LWcRVd:WLfLfrUf_Vj~nN@iU@NkRerU;gsNWZULcs=kPN_d@fR
k]WeULfrLudn^@dZ]ZNUfkWfVNWjUf:dWLud:e>:WWWUW~ZU:cO@iU@N_hrNlYb^N~ ZV=dNTdVN_:_Vj~JY_IkZYdk:eIIkPNk<Wh_;~dVLfr:Zd=;Zd=Agr=kPN :dW
PWbVi:Jn@lNZ<eIk[W\E:e>R_kRfV=UdkPNRRhsNEdNlYbkPNlNZLd=nN:dWIudkNeN:e>:dW;_=:Yi~U # $
nN@fZeJPWb>udZcN@dZ]ZN>bkIeNLd=oPP:WfIVd=lYbNudQYQYeJUd>ud^N~dVHLfrLud:dW:Yi~UmIVn@WKK>c:WVdNVNJLcs=^UIkNhr_=>d:n@;N]~=
oI]bIZ:WZIkWqZlYb]dUdWKkIeNLd=nN]TdRRRhsNLfr]j=Jrud;_=]ZNlYbk]NLd=l<OpWb^Z~d=lNZJNVd=oIIIffLcs=LfrUf]TdRkPNKNNYj:Wc=^Wh_k]NLd=
YcIkYdbk;doPnN]ZN :dWAhs_;dVNsudVd=>bk]Wq>]esNnN@~Z=:~_NkLfrV=;_=Li:ZcNlYbnN@~Z=O~dV@dZ]ZN_d>>bRRc:Q~_N^Wh_k;d]ZNJ~_>NKg=kVqNAgr=]~ZN
n^B~Lud:cNk_=nN<WcZkWh_N k@~N :dWLud]ZNNQYoU k@~Nk=dbUc=<iILikWfVNY_=:_= :YZV UbRWdZ]bJ_ :dWPYj:Rh@oW~ nNOd=XIj:dY k@~N
Rh@JWb:jYKcrZ]cOPbWI;dZmRI UcN :dWPYj::oQ~ :dWkYfsV=ZcZ:dWkYfsV=o:~o;~o:~RhsNkUh_= :dW;iIO~_kYfsV=PYdd kPNJN mIVUfWdVYbk_fVIIc=JdWd=Lfr
lYbWjPLfr

<RGR3>T] WjPlOO:e>:WWUnNZeK@f dZ]ZNVVd=;_=:Yi~Uk:\JW:WLZfQYLfr]dUdWKkPNZcJKiIeOnN:dWQYeJJRYc==dNLIlLNoI

798

>T]ER QjZe>cV 

GXA>T]  Od=]~ZN;_=Zc]Iik^Yh_Les=Ld=:dWk:\JWLfr]dUdWKNudoPQYeJRYc==dNLIlLNoI;_=:Yi~Uk:\JW:WLZfQY
Agr=NcOZ~dUf<ZdU^Yd:^YdV;_=LWcRVd:WlJ~Vc= oU~Uf: dWNudZcJKiIeOlYbLWcRVd:WLfrUf_Vj~k^Y~dNfs UdOWe^dW>cI:dWn^]dUdWKRcGNdkPN
ZcJKiIeOkRhr_QYeJRYc==dNLIlLN]ud^WcOn@nN<WcZkWh_NlYbTd<k:\JW:WWU>g=Ludn^]jBk]fVm_:d]nN:dWn@LWcRVd:W_V~d=<iU<~doP
 GXAZ@@0S40GGE[?JS=T5RJMJ?MX_0RGYAb?ZNI_3JQ<=W;S@YCV]OBIS<CIQ33R?>;Z>?1O30IW_EY0L<G0G>JTBI
>d::dW[g:\dWjPlOO:e>:WWUnNZeKf@dZ]ZNVd=RdWd ]dUdWK]WiPWjPlOO:e>:WWU oInN  Yc:\Hb <h_
 WjPlOO:e>:WWULfr:~_k:eIkPNl^Y~=RYc==dNLIlLNmIVJW= oIl:~
 :dW:WfIVd=>bUfk[\Vd= ;fsVd= lYbVd=:NKZVn@>iIJeIoSoI
 k[\:er=oUl^=>d:]ZNn@LudSzN
 WjPlOO:e>:WWULfr]dUdWKRcGNdn^kPNl^Y~=RYc==dNLIlLNoInNWbVbkZYd_cNn:Y
 :dWk:qOWZOWZUWd:oU k[\:er=oUaYa UdkQdkPNK~dNkRhr_LIlLNk@hs_kRYe=nN:dW^i=JU
 :dW^cNUdn@kJdAiPkP_W_cs=mY~^Wh_kJd@fZUZYLfrn^<ZdUW_N]j=nN<WcZkWh_N
 WjPlOO:e>:WWULfrJ_=]Wd=;gsNkRhr_RcGNdkPNl^Y~=RYc==dNLIlLNlYbkRhr_:dWPWb^VcIRYc==dN
 :dWkQdK~dN;gsNn@k_=nN@iU@NmIVn@kJdkQdK~dNoU;NdI
YeJWlYbVc=oINsud]U<ZcNoU
 :dWk:qOWZOWZUZc@Rh@]IJ~d=p UdQYeJK~dN_cIlL~= lL~=k@hs_kRYe=k;fVZ
 :dWk:qOWZOWZUQYQYeJ^Yc=k:qOk:frVZUdn@QYeJ:dA@fZTdR LIlLNk@hs_kRYe=Lfrn@nN:dW^i=JU
 :dWk:qOWZOWZUNsudUcNLfrn@PWb:_O_d^dWlYZUdn@QYeJoOm_IfkAY LIlLNNsudUcNk<Whr_=VNJ
 WjPlOO:e>:WWULfr<ZWPWcOPWi=kNhr_=>d:oU~k:eIkPNl^Y~=RYc==dNLIlLNlYbkPN:dW]jBk]fVRYc==dNoP
 :dWn^l]=]Z~d=nN:dW:WfIVd= _d>Re>dWHdn@:dA@fZTdRlLN:dWn@K~dNoS?dV^Wh_K~dN^eN
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 :dWkYfsV =]cJZ <ZWLud;__Ok;JOWekZH<_:kYfsV =kRhr_P|_=:cNoUn^UjY]cJZKj: @bYd=oPJdUMWWU@dJe Agr=kPN:dW]jBk]fV l^Y~=
RYc==dNlYbkPN:dWlRW~k@hs_mW<
 <ZW=I:dWkQdJ_Ac=Wdd:oU lYbk[\Zc@Rh@nNRhsNLfrk:\JW:WWU WZULcs=<ZW=IRXJe:WWWULfrkPN:dWLudYdV]TdRlZIY_UlYb
:~_n^k:eIUYRe\ k@~N :dWkLLes=Nsudk]fV^Wh_]dWkk<UfOd=_V~d=Y=]jR~ hsNLf]r dMdWHb aYa<ZWWZOWZUn]~Td@NbkRhr_OudOcI^Wh_]Wd=kPNRYc==dNLIlLN
 JS=T5RJMJ?FR3CRGR0Q@GP;Q@0RRG=VOA8S@Q<S<REAGQ56RYKGL90S4COYCTF3YCV]OYAb?ZNI_3CIQ333R?>;Z>?
>d::e>:WWULfrk:eI;gsNnNZeKf@dZ]ZNVd=RdWd ]]dUdWKZek<Wdb^lNZLd=:dWIudkNeN:e>:WWUJ~d=pJdUPWc@Bdkk[W\E:e>R_kRfV=oIIc=JdWd=Lfr 

<RGR3>T] <ZdU]cURcNMWb^Z~Z~d=ZeKf@fZeJ;_=@dZ]ZNVd=RdWd:cOWbIcO:dWKh_PDeOcJeJdUPWc@Bdk[W\E:e>R_kRfV=

>d:WjPlOO:e>:WWUnNWbIcOJ~d=p;_=:dWKh__PDeOcJeJdUPWc@Bdk[W\E:e>R_kRfV= Vc=kPNoP_V~d=]_I<Y_=::cOLX\CfkR_WUd<cYk@_WLfr]NcO]NiNn^
Uf:dWn@LWcRVd:WlYbRYc= =dN_V~d=<iU<~dUUf : dW__:lOOlYb>cI Zd=_=<P Wb:_On^W bOOk:\JW:WWWUUfW bOO^UiN kZfV NRYc= =dN_V~d =Uf
PWb]eLMeT dR k_hs_n^k:eIkPNRYc==dNLIllLN;gsN_V~d=kPN WbOO<WOZ=>W >N:WbLcr=k:eI<ZdU]UIiY;;_=MWWU@dJenNoW~Nd]ZNlYbk:eI<ZdU
]UIiYnN@fZeJ;_=UNi\V
 MGWAZIPYM?OZ?P
>d:QY:dW[g: \d;d=JN ]Wi PoI Z~d :Yi~U k:\JW:WLZf QYUf: dWLud]ZNVd=RdWd kYfs V =]cJ ZlYYbPYj: Rh@lOOQ]UQ]dN^Wh_kWfV :Z~ d
v]ZN]UWUw Agr= kPNlNZLd=:dWLudk:\JWW:WWULfr]_I<Y_=:cOTjUePBBdL_=KerN;_=Ld=Td<nJLfrk_hs___udNZVn^k:eIQYQYeJkRhr_:dWOWemT<Lfr
^Yd:^YdVlYbk:eIQYRY_VoInN:dWkPNl^Y~=RYc==dNLIlLNoIkPN_V~d=If WZULcs=UflNZLd=:dWIudkNeN:e>:dW;_=:Yi~ULfr@cIk>N nN:dWV:WbIcO
_=<<ZdUWjTjUe PBBdnN:dWLud k:\JW:WW UlYb:dWRcGNd[c:VTdR;_=@dZ]ZNn^YI:dWRgr= Re=>d:TTdVN_: >d::dW]~=k]WeUn^QYeJlYbn@
LWcRVd:WLfrUf_Vj~nN@iU@NL_=KerNkRerU;gsNn^kPNNWdVoIk]WeU kRhr_NudoP]j~:dW]Wd=<ZdUUcrN<=Ld=k[W\E:e> TdVnJlNZ<eIPWc@Bdk[W\E:e>R_kRfV=Lfr
Ui~=kNNn^Td<k:\JW:WWU kPNk[W\E:e>:dWk::\JWLfrUf<ZdUUcrN<=Ld=_d^dW
:dWn@LWcRVd:WLfrUf_Vj~nNL_=KerN_V~dd=<iU<~dJdUPWc@Bdk[W\E:e>R_kRfV=nNUeJe]er=lZIY_UnN WbIcO<h_k;d;~dVk;dn>lYbk;dKg=NcsN
@dZ]ZNVd=RdWd>udkPNJ_=:dZQ~dN;csNJN vWbIcOk;d;~dVw LfrUfYc:\Hb]ud<cBnNl=~:dWn@ZeMf:dW )6,2( kRhr_n^k:eI:dW]Wd=TjUe<iU:cNn^:cO
JcZk_=WZULcs=:dZQ~dN;csN:Yd= vWbIcOk;dn>ww LfrUi~=n^<ZdU]ud<cBJ~_ZeMf<eI "%92*!,-1.-1+ LfrkPN<ZdURR_PWbUdHUdk]WeUTjUe<iU:cNUd]j~;csN]j=
vWbIcOk;dKg=w LfrJ_=Uf:dWPDeOcJekPNPWb>ud_V~d=k;dn>>N:YdVkPN vZeKf@fZeJw "%9 2* -*) LfrkPNoPPmIVMWWU@dJe_V~d=Ufk^JiUfQYkRhr_n^_Vj~
W~ZU:cOMWWU@dJelYb]er=lZIY_UoI_V~d=k:hs_:jY]_I<Y_=:cOTjUe]c=<UlYbn^Qj_hrNkWfVNWjoI>g=>bkPNoPJJdU^Yc::dW]ud<cB;_=lNZ<e ILfrkWfV:Z~d
vZeKf@Zf eJ@dZ]ZNVd=kRhr_kPNl^Y~=QYeJRYc==dNNLIlLNw
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OL<ZdUNfs>g=Uf;_k]N_lNbZ~d lNZLd=:dWQYeJRYc==dNLIlLNmIVn@ZcJKiIeOlYbLWcRVd:WLfrUf_Vj~nNZeKf@dZ]ZNVd=RdWdNcsN UfPWbkIqNnN
:dWRe>dWHd WbIcO<h_   WbIcOJcZOi<<Y kPN>iIkWerUJN]ud<cBLfr>bJ_=Lud<ZdUk;dn>nNZeKf@fZeJ;_=@dZ]ZNk_=:~_NZ~dUfZcJKiIeOlYbLWcRVd:WLfr
NudoP]j~:dWQYeJRYc==dNLIlLNnNWjPlOOnI _V~d=oWOd=UfPWeUdHUd:N_VkRfV=nIkRhr_NudoP]j~:dWQYeJnNWjPlOOLfr]dUdWKLudoI:~_NJdUOWeOL
]c=<UlYb]TdRlZIY_UlYZ>g=Re>dWHdkRerUkJeUWjPlOO:dWQYeJn^Uf<ZdU^Yd:^YdVJdU<ZdUJ_=:dWUd:;gsN WZULcs=<ZWRe>dWHd__:lOO^Wh_
PWcOkPYfrVN]er=lZIY_URhsNLfrkWh_:]ZNoW~Nd kRhr_YIWbVbkZYdlYbWbVbLd=:dW;N]~=ZcJKiIeOWZULcs=<ZWkRerUWjPlOOlYbPWeUdHZcJKiIeOLfr]dUdWK
NudoPQYeJRYc==dNoI_V~d=UfPWb]eLMeTdR lYb   WbIcO:Yi~U :dWWZUJcZ:cNQYeJnNWjP;_=:Yi~U^Wh_@iU@N>b@~ZVYIJNLiNIdNk<Whr_=Uh_nN:dWQYeJ
lYbk:eI:dWl@WLWcRVd:W mIV<ZWUf:dWZd=lQNW~ZU:cNnN:dWk:qO]b]URYc==dNQYeJRYc==dNlYb:dW>cI:dWRYc==dNLfrQYeJoIW~ZU:cN PWbmV@N>d:
:dW[g:\dNfs]dUdWKkPNlNZLd=^Wh_PWcOn@:cO@dZ]ZNVd=RdWd_hrNpLcs=nNWbIcO@iU@NlYbWbIcO<WcZkWh_NoIJ~_oP _V~d=oW:qJdU>udkPNJ_=[g:\d
WdVYbk_fVILd=kL<Ne<lYb:WbOZN:dWQYeJRYc==dNLIlLN_V~d=Ybk_fVIIZV
 YO0MRGO`R3OS3
# $ :WU]~=k]WeU<iHTdR]er=lZIY_U  vRYc==dNLIlLNw :WbLWZ=LWcRVd:WMWWU@dJelYb]er=lZIY_U
# $ OcB@d ]UOjWH]i;  vlNZ<eI=dNZe>cVlYbRcGNdIdNk[W\E:e>lYb]c=<U;_=WbOOLudSdWU]ZNVd=;NdIkYq:nNTd<nJPWbkL[oLVw
<HbLWcRVd:WMWWU@dJeTd<Ze@dRcGNd:dWk:\JW U^dZeLVdYcV]=;YdN<WeNLW
# $ OcB@d ]UOjWH]i;lYb<Hb  v:dWPWcOJcZLd=k[W\E:e>lYb]c=<U;_=k:\JW:W@dZ]ZNVd=nNWbOO:dWLudSdWU]ZNVd=RdWd;NdIkYq:
kRhr_:dWRcGNd<iHTdR@fZeJ ]er=lZIY_U lYbk[W\E:e><WcZkWh_NnNTd<nJ PWbkL[oLVw ]NcO]NiN=dNZe>cVmIV +4-'7/674%/ 956)0%1(
1+-1))4-1+42+4%05-%1156-676)2*!)',12/2+9!
#$ _W~dUWc[UetIZ=@Nb   vTjUePBBd@dZOdNTd<nJ  [g:\d:WHf]ZN]UWUw WdV=dNZe>cV?OcO]UOjWH:Wi=kLRa ]udNc:=dN<Hb:WWU:dW
ZcGNMWWUl^~=@dJe
#$ ]KdOcNMWWUWcEkRhr_:dWRcGNd]c=<UlYb]er=lZIY_U   vW~d=WdV=dN?OcO]UOjWHm<W=:dW]c=k<Wdb^ZeMf<eIlYblNZLd=:dW>cI:dW
LWcRVd:WMWWU@dJelYb]er=lZIY_UmIVTjUePBBdJbZcN__:kRhr_NudoP]j~:dWPWb@iUk@e=PCeOcJe:dWNdNd@dJew ]NcO]NiNmIV]udNc:=dN:_=LiN
]NcO]NiN:dWZe>cV
#$ >eWdVi_e[Wd=:jWH_ViMVdlYbPWfVdNi@ReOjY]WdZiM   vJdUW_VR~_@fZeJR_kRfV=]j~:dWRcGNdLfrVcr=VhNw :Wi=kLRa [jNV:dWReURkR@WWi~=>ud:cI
#$ _dTWHTjUeRcNNd QjlPY   vkR_WUd<cYk@_W )40%'7/674) ^NLd=]j~k:\JW:WWUKdZW>d:<udOWWVdV;_= -//2//-521w H[dYd
MWWU>c=^ZcIN<WPEU   RX[>e:dVN  
#$ ]eWeNLWkLRkJdPWbVjWlYb<Hb  v:dWRcGNdJcZ@fsZcI:dWPWbVi:JPWc@Bd;_=k[W\E:e>R_kRfV=nN:dWYIPB^dmY:W_NTdVnJlNZ<eI
TjUePBBdJbZcN__:w WdV=dNZe>cV?OcO]UOjWH:Wi=kLRa ]udNc:=dN:_=LiN]NcO]NiN:dWZe>cV
#$ EPHfWcJNKdZWlYbRW@cV>eJJeZ]iWcJN  v:Yo::dW;cOk<Yhr_Nk<Wh_;~dVLd=]c=<Uk[W\E:e>k@e=RhsNLfr;_=@dZ]ZNVd=RdWd :WHf[g:\d:Yi~U
NsudVd=nN^Uj~OdN<ZN>=_udkT_Nd^U~_U>c=^ZcI]=;Ydw ]NcO]NiN=OPWbUdHmIVU^dZeLVdYcVkL<mNmYVfWd@U=<YWcJNm:]eNLW PWb>udPy
=OPWbUdH 
# $ oRmW>Nk_fVI^UiN  kU\dVN PWbMdN:WWU:dWOWe^dW:Yi~ULZfQY ]cUTd\H
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" "%!#"!# "! $ $" "
=8::1+@9 *@32:@03S∗ 3+B:@03S :A+4F:C
PZrlumlNjjhmto\j hptlu^itksi{^P}`}kivjtThQPk_sVayjv\ PkqQpN q _sVayjvR b^yh_t`v 
}^j    @4<? F4@4G46;4< =8A E@HG 46 G; A46;<E4G E8A E@HGG 46 G;
42(@/9Q>
a^Plth`vN k tl]wQNtjqqN|aaqybNjZ ^v{b `\` |aaot pjsa \jlRls [bju htZNtj~T ff t ohqQNkd Q \s l^v{ Txqh\ q Nsa{Pjxq Ot i
qu`{^qj{`\ #AG8EA8GA45?87 @5877878I<68UwQTlik[{lkt|krPlthcu[ekt[~`Ntj{Otbas`^wNPtNtj~Tfft|kr^votPsVisQ^t~p
othtj]{d t \u [\thbju htZNtj~TQ t`[ \ kq[{lkt P t^v  [ ^t Ntj\jlRls [Px q Oq hz k OqQNjr|o|kr|jQ[s ` Rr]z N oQ c t`^tQ{Pjxq O t i
qu`{^qj{`\|kr`tbRs[{Na|kr~T{b`Oqhzkotjo`{^m~`NtjajuptjRs[Ntj[t`Ntj~TeksQQt`~phvbjrou^_ugteiuQOw`\qb ~`NtjqqN|aa
ol`OqQlQRjRr~Th}PjPq`}^jk{kqj^vTxqlt E7H<AB{b`\slpksN~`ol`OqQhu{\qjUwQhvjtPt^vh|eQ|krNtj~TQ t`Qti|kr~T jlhNsa
{U`{Uqj{aqj  otpjsaNtj\jlRls[Pt|jQ[s`|krPtNjr|offt|kr~Taqj[OqQ/<MA8Gotpjsa{Txqh\qNsah}PjPqk}^jk{kqj
E7H<AB{OtNsa{PjxqOtict`eqj\qv{^qj{`\{exq\u[\qoxqotjNsa\sl{PjxqQ|hOti^v{b`{laU[pksNOqQjraaOqhzk^vcz~Tothtj]{Ot]wQ[RtN
\slqybNjZ\jlRls[bjrNqa[liPtNjr|o |jQ[s` 6G<I8)BJ8E CC4E8AG )BJ8E |kr )BJ8E 46GBEjlh]wQhvNtjls[PtqyZpgzhu^v\sl
qybNjZ{exq{o`q|`lPu[~`Ntj\jlRoqaogtlrOqQ\slNtj^tQt`qybNjZ |kr]t{Ot]wQOqhzkct`^tQ{laU[`qNRtNOqhzk{T`{[vilNsa\sl
qybNjZ^yN\sl\jlRls[|klisQRrothtj]{Ot]wQOqhzko]u\u\tQOqQbjuhtZNtj~TQt`~`jzbOqQ\sl{kOpjxqNjtf[
(OA=OA(@, bjuhtZNtj~Tfft qu`{^qj{`\ jraaohqQNkdQ\sl
 2CM8AI;?(<A8=OA(@,
~`^yNls``vNtjR[as`^wNbjuhtZNtj~Tfft~`qtPtjpjxqpqQesNpjxqpqQ^tQt``s`Rr~TNtjqt`PtRrhu{\qj|aaRt`phy`UwQqtR^t
~p{Nu[Plthcu[ekt[|krPlthktTt[RtN^sQP`as`^wN|kr\slqybNjZ{qQ|kr~`bRRyas`{Nu[NtjesY`tqitQhtN~`[t`OqQjraaohqQNkdQ
\sl^vhvNtj{Txqh\q{OtNsa{PjxqOtiqu`{^qj{`\23UwQhv|`lPu[^vltqybNjZ^yNT`u[RrhvPlthothtj]~`NtjoQOqhzkOqQ\sl{qQqqNht^t~p{Nu[
bjr{[`OqQNtj~p\slqybNjZ^v^tNtj\jlRls[PtoQ OqhzkOqQ\sl{qQqqNbisQbkti^tQ^vNtp`[l{exq~pNtjls[PteksQQt``s` othtj]
\jlRoqa[\kq[{lkt|kr`t{qtOqhzkht~T~`Ntj\s[ou`~R~`{TuQotjo`{^m{exq~pNtjRs[Ntjhvbjrou^_ugtehtNOw`|krothtj]\jlRoqa
Oqhzk[QtiOw`jlh]wQ{hxqhvNtj{Nu[Plth{ovipti~`\slqybNjZOw`\slqybNjZNPljRrhvNtj|RQPlth{ovi ptiNksabisQ\sl|hOti[^s`^v
}[ia^PlthSasa`vRr{``~`ol`OqQqybNjZ\jlRls[{b`pksN{exq|o[Q~p{p`]wQ|`lPu[~`Ntj`t{qtjraaohqQNkdQ\slht{b`\slTli~`Ntj
esY`t\`|aaOqQ\slhu{\qj\jlRls[eksQQt`^vhvNtjoQct`Oqhzkex`Xt`ct`{PjxqOtiqu`{^qj{`\
 )A3<B*@92CMH&CM9<'R>)
~`Ntj\jlRPtOqQeksQQt`hltRr{b`Njr|offtpjxqeksQQt`qx`|aajrirNk`s`pjxq HGB@4G<6'8G8E*847<A:'* `s`
Rr~ToxqNktQ[pktNpktibjr{g^23hltRr{b` )BJ8E&<A84EE<8E)& EB4754A7BI8E)BJ8E&<A8F)& 8??H?4E /<@4K
!)*+ )88E GB )88E #AG8EA8G pjxqqx`NOw`qizNsaPlth\qQNtjOqQcz~Tpjxqcz~pajuNtj|\ol`~pVRrhvjtPt^vozQ|krhvPlthUsaUq`
RtNNtj^vcz{Ovi`[^tNtjP`Pltealthv`sNluRsipkti^t`[`th}PjPqk}^jk{kqj^vhvjtPthozQhtN`sN{Otht{b`ol`pksNOqQlQRj
\jlRls[|^`^vhu{\qj|aaRt`phy`{T`ljNtjlQmoti{Txq|krPZr23 [^tNtjojtQjraaqt`hu\{\qj|kroQct`otifftNtksQ}[i~TNtj
oQ}[i^tNtjhq[z{k\|aa E8DH8A6L +;<9G %8L<A:  +% |kloQct`{OtbisQotifft|krhvgtP[vhq[z{k\\q{OtNsaPqheul{\qj^v
bkti^tQUwQothtj]ls[|jQ[s`|krNjr|o[}[ihvPlthPkt[{Pkxq`h{Nu`  |\isQhothtj]oQ[jrir^tQNkhtN`sNpjxqqvNNkyh`wQPxq
+;E477;4 '4?8 |krPZr 23 [^tNtj^[kqQNtjoQOqhzkOqQ @8E:L '8G8E ct`^tQ{PjxqOti !+' }[iNtj~T +'+ bisQ{PjxqQ
Pqheul{\qjbkti^tQ{exqas`^wNPteksQQt`^v\jlRls[ |krisQhv`sNluRsiatQP`~TPkx`lu^iy *47<B E8DH8A6L *  23 Pxq~T ' ~`TlQ
Plth]v   '"M {b`oxqNktQ~`NtjoQOqhzkhu{\qj^v\jlRls[}[ioQ[jrir^tQh{Nu`  Nh
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~`Qt`luRsipktiSasa^v[Nktlb|klRrealthvNtjesY`t~`|QoxqNktQ^v~T~`NtjoQOqhzk~p[hvjrir^vNkhtNOw`|kratQQt`luRsi
N[hvNtj`t{qth}PjPqk}^jk{kqj^vO`t[h~pVhtbjriyN\~TQt`[sQ`s`cz{Ovi`RwQ{Nu[|`lPu[^vRr`t{qth}PjPqk}^jk{kqj^v O`t[h
~pV|krptUxq[Qtiht{b`\slPlaPyhqybNjZUwQNPxq .* ^v{jviNlt E7H<AB|kr~TNtjoxqotjct`{PjxqOtiqu`{^qj{`\ht~T{`xqQRtNhhv
OqRtNs[OqQjrir^tQ|krRt`l`\slqybNjZNothtj]{euh[\thRt`l` #)77E8FF ^vNtp`[~p[
 &A:>>&I44
Ntjls[bjuhtZNtj~Tfftct`{PjxqOtiqu`{^qj{`\`vRrbjrNqaqiz  ol`Pxqol`|jNUwQ{b`ol`\`|aaqybNjZ^v~T~`Ntj\jlRls[
|krqvNol`Pxqol`OqQNtjRs[Ntj~`[t`otjo`{^mPxqXt`OqhzkOqQas`^wN|krol`|o[Qckct`}bj|NjhbjriyN\|krct`{laU[
  o]tb\iNjjhOqQjraa
  

#"
"&"

$" 

$" 

#"

:G52CM  o]tb\iNjjhOqQjraaNtjls[bjuhtZNtj~Tfft
RtNjzbo]tb\iNtjOqQjraa`s`cz{Ovi`[|aQol`bjrNqaqqN{b`  ol`Pxqol`|jN\slqybNjZ\jlRls[pjxq~`jzbPxq '8G8E 
|kr  Rr{b`|cQlQRjohqQNkdQ\sl^v[qqN|aa~pbjrNqa[li\sl\jlRRsa|krlQRj~`ol`Ntj{Txqh\q|aaqv{^qj{`\ }[iNtj{Txqh\q
ct`qybNjZbjr{g^ +J<G6; {exq\u[\qoxqotjNsa\sl{PjxqQ|hOtiOqQjraa +8EI8E }[i~T <C477E8FF ~`Ntjjray\sl\`|krol`^voqQPxq
\sl{PjxqQ|hOtiRr^tp`t^v~`NtjoxqotjNsaqybNjZ\sl\jlRls[{exqjsaPt^v\sl '8G8E ^yN\sl^voQOqhzk~p|krhv}bj|Njh^vRs[Ntj~`Ntj{NakQ
Xt`Oqhzk|kr|o[Qckct`^tQ{laU[{exq~pajuNtj|Ncz~TQt`ct`^tQ{PjxqOtiqu`{^qj{`\ }[icz~TQt`othtj]~TQt`[RtN^v~[N[ct`
^tQ}bj|Njhbjr{g^{ajt{Uqj{T` #AG8EA8GKC?BE8E pjxq ;EB@8 {b`\`
  NtjqqN|aa~`ol`qybNjZ\jlRls[
qybNjZjraaohqQNk^v~T\jlRls[`vRrbjrNqa[li ol`pksNPxqol`|jNol`OqQlQRjh}PjPq`}^jk{kqjol`^voqQPxq\sllQRj
\jlRls[Njr|o|kr|jQ[s`fftol`^votiPxqlQRj^v^tp`t^v~`Ntj{Txqh\q{OtNsa{PjxqOti}[ihvksNnZr[sQ ?B6> <4:E4@ [t`ktQ`v
|krol`oy[^ti{b`}bj|Njh^vosQQt`\slh}PjPq`}^jk{kqj
%""$# "
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 # "
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:G52CM  }PjQojtQOqQqybNjZ\jlRls[
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}PjQojtQOqQ^v[qqN|aal`s`ol`|jNRr~Th}PjPqk}^jk{kqjOqQ E7H<ABUwQ{b`\sl^vjtPt]zN{b`^v|ejpkti|kr~T{lkt~`Ntj
esY`t^vh`t`{exq{lkt^v~TQt`RjuQ]t{Nu[Ntj{oviptiRr[othtj]pt^[|^`[Qti
ol`^voqQ^v{b`ol`^v~T~`NtjPt`lZPt^vls[Pt[`vRr~TqUv{aqj  ^v{b` )BJ8E# OqQ A4?B:8I<68F UwQ{b`qUv^vhv
Plth|h`it~`NtjPt`lZPt qUv  `vRrjsaNtjqu`ey\oqQeqj\PxqjsaNjr|offt|kr|jQ[s`fft}[i^v^sQoqQeqj\Rrjsa{Ot
ht|klb^tNtjOiti|kr`tbct`lQRj|bkQosVVtZq`tkqNb{b`[uRu^sk^vqizgti~`qUv|kl`tbPt`lZPtOqQNtksQfftRjuQ 6G<I8
)BJ8E / |krqvNol`Rr`tbPt`lZPtNtksQfftbjtNW CC4E8AG )BJ8E . |kr`tPt^v[b{Naas`^wN{qtl~`jvRuo{\qj^vqiz
gti~`{exqRr[`tb~TQt`\qb 23 |\~`Ntj`tqUvb~TQt`RjuQ`s`hothtj]\q{Ot}[i\jQ[{ejtrqUvjsa|jQ[s`qu`ey\[h{Nu`  
. RwQ~TlQRj .B?G4:8 <I<78E \qRtNotifpksNNq`^vRr\qbisQqUv ol`OqQqu`ey\^v{b`Njr|offtN{T`{[vilNs`Rr~T{U`{Uqj ;4??
89986G6HEE8AG {aqj + {exq|bkQPtNjr|offt~pqiz~`jzbOqQ|jQ[s`{exq`tb{b`qu`ey^^v[bjsaPt~p{phtrohNsaqUv 
lQRj~`ol`Ntj\q~TQt`qUv^sQ  |kr + ^v~T~`Ntj\jlRls[PtOqQ|jQ[s`|krNjr|oUwQRr\q|aa +)# {OtNsa\sl
h}PjPq`}^jk{kqj E7H<AB|o[Q[sQjzb[t`ktQ

:G52CM lQRj~`ol`Ntj\jlRls[Pt|jQ[s`|krPtNjr|offt 23
ol`^voth{b`lQRj~`ol`^v^tNtj\u[\qoxqotj{exqjsaoQOqhzkct`{PjxqOtiqu`{^qj{`\}[i~T}h[zkot{jRjzbOqQ / < M A 8 G {aqj
/#1 +* ^v^tp`t^v\u[\qct` ,) #) )EBGB6B? }[i\q{Oteqj\oxqotjOqQaqj[ E7H<AB |kreqj\qv{^qj{`\Rr\q{OtNsa +J<G6;
{exq\u[\qNsa\sl{PjxqQ|hOti
ol`oy[^ti{b`ol`}bj|Njh^vosQQt`\slh}PjPqk}^jk{kqj}[ihvNtj^tQt`[sQ`vPxq{juhRtNNtjjsaPt\tQRtN{U`{Uqj^sQoqQ{Ot
ht^tNtjbjrhlkck{exqPt`lZPt|kroQPtckkse_^v[bisQRq & ^v\q{Txqh}[i\jQNsa E7H<AB|kroQPtct`bisQ}h[zk /#1 +*
b~pdQ{PjxqQ|hOti|krRtN`s`}bj|NjhNRrl`^tUtb{T``v{jxqihpiy[
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:G52CM ?BJ;4EG Ntj^tQt`OqQ}bj|Njh^vqizgti~`qybNjZ\jlRls[
  NtjqqN|aa~`ol`{PjxqQ|hOti +8EI8E
START

Open port
กับตัวอุปกรณ์

รับค่า ต่างๆ
จาก
อุปกรณ์
ตรวจวัด

ไม่ใช่

รับข ้อมูล
สมบูร ณ์
ใช่
ตรวจสอบค่า
ต่า งๆ และแยก
ข ้อมูล

บัน ทึกลง
ฐานข ้อมูล

END

:G52CM

?BJ;4EG Ntj^tQt`OqQ}bj|NjhjqjsaOqhzkRtNqybNjZ

}bj|Njh^v^tQt`qiz~`ol`OqQ{PjxqQ|hOti`s`RrhvqizoqQol`Pxqol`^v^tp`t^vjsaOqhzkRtN\slqybNjZ\jlRls[|kr`tbas`^wNkQ
Xt`Oqhzk|krqvNol`Pxqol`OqQ /85+8EI8E ^v^tp`t^v~`NtjRs[NtjOqhzk\tQ{exqNtj|o[Qck~pNsacz~TQt`UwQ}bj|Njh`vhvp`t^vpksN~`
Ntj|o[QckOqQOqhzk^v[Rs[{Na{qtl|klRtNXt`Oqhzk|kr`t{o`qOqhzkOqQqybNjZ^v^tNtj\jlRls[|\kr\slpjxq\sl^v\qQNtj }[i^v|o[Q
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~`jzbOqQ\sl{kO|krNjtf|krhvNtj|o[Q{b`ls`{[xq`pjxqTlQ{lkt^v\qQNtj |krqvNol`^votPsVPxqol`OqQNtjbjsa|\QPtOqQqybNjZ{T`
8I<68 hv #)77E8FF {b`Pt{^tj
}bj|Njh~`ol`\u[\qoxqotjjrpltQ\sl|hOtiNsa\slqybNjZRr^tQt`}[iRr{b`}bj|Njh^v^tQt`}[i{b[eqj\{exqjqjsaNtj\u[\q
{OthtRtNdQ\slqybNjZ|kr{hxq^tNtj{Txqh\qNtjoxqotj|klNRrjsaOqhzk^v]zNoQhtN|kr^tNtj\jlRoqaltPja]l`ohazjZpjxq{bkt]t
]zN\qQNRroQbisQ^tNtj|iN\slOqQOqhzk{exqas`^wNkQXt`Oqhzk
OqhzkpksN^vjsahtRtNqybNjZ\jlRls[{exqRs[{NakQXt`OqhzkRrhvksNnZr[sQ\tjtQ^v  UvQ{b` G45?8 ol`p`wQ^vqizgti~`Xt`Oqhzk
OqQ{laNtj\jlRls[PtbjuhtZNtj~Tfft
0A:A)2CM  Oqhzk\tQ^voQhtRtNqybNjZ\jlRls[
! "

"%
$
#AG
# OqQqybNjZ\jlRls[
#E@F
?B4G
HEE8AG
.E@F
?B4G
.B?G4:8.
)BJ8E
?B4G
6G<I8)BJ8E/
+
?B4G
CC4E8AG)BJ8E .
)
?B4G
)BJ8E 46GBE
,8@C8E4GHE8
?B4G
PtqyZpgzhu 
,<@8+G4@C
,,#'
0000 '' ""''++
 6;&A:2/;>)
{PjxqQls[^vbjrNqa{ojR|klRrhvksNnZr[sQ`v

:G52CM {PjxqQls[^vbjrNqa{ojR|klgti`qN Uti |krgti~` Olt
0A:A)2CM ckNtj^[oqals[PtNjr|o|kr|jQ[s`{hxq\q}pk[~TQt`
8BH0>:S8A0:-A3
(QA2CM0:<*<@/
>F5&:.S0:<*<@/2CM=:RA)'DN3
#E@F
 
 
.E@F.
 
 
6G<I8)BJ8E/
 
CC4E8AG)BJ8E.
  
)BJ8E 46GBE
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RtN\tjtQ^v  ckNtj^[oqals[PtNjr|o|kr|jQ[s``s`Rr{b`Pt^v\jlRls[Z{lktbRRyas`{hxq[^tNtj\q{OtNsa{\tjv[O`t[ 
/ |krls[Pt{^viaNsahu{\qjht\jXt`}[i^tNtjls[^v\slqybNjZ\jlRls[ Pt^vbjtNWa`hu{\qjRrhPja^yNPt`s`{`xqQRtN{b`hu{\qjO`t[{kN
RwQhvhPja^yNfQNTs`
PtPlthPkt[{Pkxq`OqQNjr|offt #E@F
PtPlthPkt[{Pkxq`OqQ|jQ[s`fft .E@F





 







 

   

:G52CM \slqitQNjtf^v|o[Qa`{laU[
RtNckNtj|o[QOqhzka`{laU[Njtf^vbjtNW`s`Rr|o[QPt 6G<I8)BJ8E ^v~TOqQ}[i~`NjtfRrhv{o`NjtfqizoqQ{o`|\kr
{o`PxqqybNjZ\jlRls[P`kr\qNs` }[i{o`^vhvNtj{bkvi`|bkQ{b`pjxq{o`ov`t{Qu`{b`{o`^vhvNtj~TQt`{PjxqQ~TfftbjrhtZ J |kr
{o`Njtfov|[Q{b`qybNjZ\jlRls[qvN\sl^vhhvNtj\q~TQt`{PjxqQ~Tfft
 =:F56;&A:2/;>)
RtNNtj^[oqa^v[cz{Ovi`[`t{o`q]wQ|`lPu[~`Ntj\jlRls[jrirNk}[ict`^tQ{PjxqOtiqu`{^qj{`\{exq{b`qvN^tQ{kxqN~`Ntj
{dt\u[\thPt\tQ[RtNjrirNk ckNtj^[kqQOqQjraa^v[qqN|aa`s`Rrealt~`ol`OqQ\slqybNjZothtj]ls[Pt\tQ[|\isQ\qQpt
qybNjZht\jXt`htoqa{^via{exqRr[bjsa|\Q}bj|Njh~`\slh}PjPqk}^jk{kqj~p|h`ithtNOw`
~`NtjesY`t\qiq[RtNQt``vcz{Ovi`hvPlthPu[^vRrhvNtj`tb~TQt`jlhNsa|c`^vgzhuotjo`{^m!#+ {exqRr[bjr}iT`~`Ntj
ltQ|c`|krajuptjRs[NtjeksQQt`~phbv jrou^_ugtehtNiuQOw`
 H>&=A:>RA)>B)
23 AGBA<B $  $4E4  '<:H8?   8G 4? #AG8EA8G6BAA86G E4@JBE> 9BE @"84?G; 4A7 *8@BG8 'BA<GBE<A: 4F87 BA G;8 #AG8EA8G B9
,;<A:F #$BHEA4?BA+8?86G87E84F<AB@@HA<64G<BA +HCC?8@8AG IB? AB  +8CG8@58E 
23 *4@L4*4F;87'B;4FF8?  ?4A HA:  8G 4?  FHEI8L BA 7I4A687 '8G8E<A: #A9E4FGEH6GHE8  ?86E<4? )BJ8E 4A7 A:<A88E<A:
+LFG8@  ?F8I<8E
23 ljNtjlQmoti{Txq|krPZr jraaqt`hu{\qjfft|aaqs\}`hs\uct`otifftNtksQ  NtjbjrTyhluTtNtjhptlu^itksiqyakjtT_t`v
PjsQ^v  
23 +;E477;4 '4?8  )4??4I<.8G;8>4E  8G 4?   F@4EG /<E8?8FF ?86GEBA<6 A8E:L '8G8E *847<A: -F<A: @587787 +LFG8@
,86;AB?B:L #AG $BHEA4?B9A:<A88E<A:*8F84E6;4A7CC?<64G<BAF #++(  IB?#FFH8 $4AH4EL 
23 A4?B:8I<68F +<A:?8 );4F86G<I84A7CC4E8AGA8E:L'8G8E<A:# A4?B:8I<68F
#A6  
23 `sXeQn_u}Noyh qguTt\ekPt|krht`rTsiPkti{Zj Ntj\jlRls[Ntj~Tfftct`^tQ{PjxqOtiqu`{\qj{`\ bjuVVt`ue`_hptlu^itksi
{^P}`}kivjtThQPk_sVayjv 
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}p_lvKvi[wZKvRgZ_vKkulqhvN]xMwZ}dxhNN~M[qNpKviZ|~k~kt}QMofvdLqNi\h_[qhvN[q}_zqNqxKK]uN`iwnu]]xiu`[wZ[uNKvQKgxKvi
iu`aitKu_p}a_qhvNZxOvKKvi]Zoq`ogg[wVVv_d`lvaOOuhZv_LqNMvQOvh}a_aOOuh]xoNbk[qKvi[uZow__Opb|`iwfMpu_gv[wZKvQgvK
Ly_~[]uN_xowN]x_v}a_KuNlkKMzqb|`iwfM]x}kzqqKQKvR^iigQv[wovpiu`hv_h_[ $, ~]_Kvi}[wg_vgu__uu_huNggxMlvgi|gvKdq_Kvi]x
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dq}dxhN gv}a_~_laUw`u[w_KviduX_v~ktt`iwpviait}]mpZv}_w_a_]vNovhKkvNZh}PdvtKviduX
X_vM_}a_m|_hKkvNKviduX_v
[q}_zqNOvK~b_duX_vsP`u`]x  qxK]uNhuNpMlvgovMuSKu`KviduX_vM{YfvdQxlw[LqNM_]hpgxo{Lfvdd~LN~iN]uNKvh~ktO ]uN_xZ
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myKnvKviduX_v[_}qNpog`|iY_qKOvK_xMMiNKvi}dzqKviduX_v~pNopaitQvQv[w +>:D65 $2D:?>C 6F6<?@=6>D &B?8B2= 
+$&  huNZgxKviKvp_Z}avpgvh_KKviluZKviduX_vg_{nhRyNaitKq`Zlh[ulaitKq`dz_Vv_  aitKviLqNKviduX_vg_{nh
ovgvi\~oZNZZuNi|a]x

 
 
 

 
 

    

%2 /8  [ulaitKq`dz_Vv_  aitKviLqNKviduX_vg_{nh
OvKi|a]x [ulaitKq`dz_Vv_  aitKKviLqNKviduX_vg_{nhOtaitKq`aZlhKvigxQxlw[]xhz_hvlMllvgi|~ktgv[iVv_Mlvg}a_qh|
-%'%" B?E@ ovpiu`KvigxQxlw[hz_hvlovgvi\luZZhZ|qvh{LuhMlvgi|luZZZhZ|OvKqu[ivKvii|pp_uNozqLqNb|pS~ktgv[iVv_
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Mlvg}a_qh|luZZhbkw[fuYWfvh_ait}]m}`zqN[_[qM_ &&6B42@:D2 ZhKviduX_vg_{nhOt}p_Zlv_Zv_LqN[ulaitKq`dz_Vv_
Zv_gv[iVv_Mlvg}a_qh|_u_}a_[ulaitKq`]xOaOO{`u_Q]iudhvKigvK}_zqNOvKMlvg[qNKviLqNg_{nh}dwgLy_}KwZKviQ]iudhvKiqhvN
e{g}eqh~ktbwZlw^xO_oNbkKit]`[vggv_aOO{`u_}Q_fvltkKiq_fuh^iigQv[w}a_[_O_[qNgxKvimyKnvM_MlvdkuNNv_]vN}kzqK
[vN}dzqLy_}dzq}a_Kvi]Z~]_ #4;6>>6<<E3B6I?D96BC 
aO O{`u_fvMiuV`vkZpMlvgovMuS_KvioN}oiwg~kto_u`o_{_KviQdkuNNv_]vN}kzqKZlhov}p[{}_zqNgvOvKaSpvlwKj[Zv_
dkuNNv_qxK]uNKviQ_vgu_huNoNbkKit]`[qowN~lZkqg~ktM{YfvdQxlw[LqNaitQvQ_}a_qhvNgvKZh}PdvtKvi}KwZgkdwn]vNqvKvm]x
}Kw Z Ly _OvKKviak q hq}ox h LqNi\h_[ ]x  Q _ v gu _ ovigkdw n ]x \| K ak q hqqKgvOvK}Miz q Nh_[ Zx } Rkd`l v gx K v RMvi ` q_gq__qKRZ
2B3?> #?>?H:56  % _aiwgvYgvK]xo{ZiqNkNgvMzqKvR_[i}O_qqKRZ $:DB?86> %H:56  $%H KvRrZiMvi`q_
I5B?42B3?> c{_ktqqN &2BD:4E<2D6#2DD6B&# pizq}LgvMlu_RyNgxov}p[{pkuKgvOvKq}oxhLqNi\h_[~ktiNNv_q{[ovpKiig]x
LhvhOv_l_gvKLy__LYt]xdz_]x_}L[Ki{N}]dgpv_Mi~ktaiwgYWk}a_dz_]x]xgxaSpvKviOivOi[wZLuZOtgxaSpvgkdwn]vNqvKvm_qu[iv
]xo|NRyNaSpvZuNKkvlgx~_l_glvOti{_~iNgvKLy_}izq h}_zqNOvKgxaiwgvYi\h_[}dwgLy__qu[iv]xo|N]vp}KwZMvQOvh]vNouNMg_KviZ|~k
o{LfvdLqNaitQvQ_o|NLy_glvOt}a_Kvio|ZZggkdwn]x}Lvo|iv NKvhZh[iNRyNOt]vp}KwZiM}KxhlKu`]vN}Zw_pvhOiMpzZpq`Mlvg}MixhZ
Mlvg}ozqg]vNdkuNKvh~kto[waSSvaSpv}KxhlKu`o{LfvdOw[}a_[_RyNpvKakqhaSpv_x[qaOt}a_KvihvK[qKvi~KLZ KigMl`M{g
gkdwn
KvR^iigQv[wOyN}a_dkuNNv_]vN}kzqKp_yN]xfvMiuV`vk_vgvQ}a_}Qzq}dkwNovpiu`hv_h_[~glvKviQ~glvKviQKvR^iigQv[w
ovpiu`hv_h_[ $, Ot]vpb|QgxfvitMvQOvh_Zv_Mv}Qzq}dkwN_qhkN}_zqNOvKKvR^iigQv[wovpiu`hv_h_[ $, gxivMv\|KKlvKvR
a[i}kxhg}pkl "& ~[Kvi}akxh_OvKKviQKvR^iigQv[wovpiu`hv_h_[ $, [qNgxMvQOvh_Kvi[wZ[uNZuZ~akNq{aKiY $,
MvQOvh_Kvi`vi{NiuKnvRyN]vpb|Qg~_OlvOtaitphuZMvQOvh_KviQKvR^iigQv[wovpiu`hv_h_[ $, pizqg}dxhNZaitKq`Ku`
aitQvQ_huNLvZLqg|kMlvgi|MlvgQuZ}O__~NLqNMlvgakqZfuhLqg|kZv_}]M_wM_Kvi[wZ[uNZuZ~akNq{aKiY $, MlvgotZlKLqNo\v_x
`iwKvi}[wgKvR $, [kqZO_MlvgQuZ}O__~NLqNbkZx[qM{YfvdQxlw[_Zv_o{LfvdKvh~kto{LfvdOw[RyN_u`}a_aSpv]xMli]vKvilwOuh
}dzqpZMv[q`]xOt_va}a_aithQ_[qKvi[uZow_OQKvR^iigQv[wovpiu`hv_h_[ $,
b|lwOuhOyNgxMlvgo_O]xOtmyKnvMlvgMwZ}p_LqNb|`iwfM_Kvi}kzqKQKvR^iigQv[wovpiu`hv_h_[ $, ~]_Kvi}[wg_vgu_ }dzq_v
bk]xZOvKKvimyKnvovgvi\_vaQ}a_~_l]vN_KvioN}oiwgKviQKvR^iigQv[wovpiu`hv_h_[~kt}a_aithQ_[qp_lhNv_LqNfvMiuV
_KviKvp_Z_h`vh_KvioN}oiwgKviQKvR^iigQv[w_fvML_oN[qa
',(1*1 %>4&+'./-%&*
KvilwOuh_x}a_KvilwOuh}QwNaiwgvY 'E2>D:D2D:F6(6C62B49 g{NmyKnvMlvgMwZ}p_LqNb|`iwfM_Kvi}kzqKQKvR^iigQv[wovpiu`
hv_h_[ $, ~]_Kvi}[wg_vgu_ RyNgxlw^xKvimyKnvM_MlvZuN_x
-%:-) %+-%4&+-%(1;#&1;#,'*$;-
 aitQvKi &?@E<2D:?>
aitQvKi]xQ_KvilwOuhMiuN_xZ~Kb|Lu`Lxi\h_[_}L[Ki{N}]dgpv_Mi]xQKvR $,
  Kk{g[ulqhvN )2=@<6
Kk{g[ulqhvN]xQ_KvilwOuhMiuN_xgxOv_l_
M_Qo|[iLqN]vihvgv}_ .2=2>6 itZu`Mlvg}Qzqgu_   MlvgMkvZ
}Mkzq_]x  ZKk{g[ulqhvNOv_l_ M_ Owifv ~o_}Kng  _ 
-%(%<-3%08*#0*6-%'.,$
b|lwOuhZZv}_w_KvioivN~``oq`\vgZhgxLu_[q_ZuN_x
myKnvM_Mlv}qKovi`]MlvgNv_lwOuh~kt~_lMwZ]jnTx]x}KxhlLqN
 oivN~``oq`\vgpMiq`Mk{gMlvgg{NpgvhLqNKvilwOuh
 _v~``oq`\vg]xoivN}oiO~kl}o_q[qb|}QxhlQvS}dzq[ilOoq`Mlvg\|K[qN_KviQfvnv}_zqpv~ktOuZpglZpg|LqMv\vg
pKt]uZiuZ}LvONvhdiqg]uN[ilOoq`Mlvg}]xhN[iNLqN~``oq`\vgZv_}_zqpv ?>D6>D,2<:5:DI }dzq_vgvaiu`ai{N~KL
 aiu`ai{N~KLM{YfvdLqN~``oq`\vg[vg]xZiu`Kvi~_t_vOvKb|}QxhlQvS
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 OuZ]v~``oq`\vgP`u`og`|iY~kl_va}K`il`ilgLqg|kOvKKk{g[ulqhvN
}MizqNgzq]xQ_Kvi}K`il`ilgLqg|kMiuN_x}a_~``oq`\vg]xb|lwOuhZoivNLy_Zh~`NqqK}a_[q_ZuN_x
[q_]x }a_Mv\vg}KxhlKu`o\v_fvdol_`{MMk
[q_]x}a_Mv\vg}KxhlKu`Zv_o{LfvdKvh~ktOw[LqNb|Lu`i\]xQKvR $,
[q_]x}a_Mv\vg}KxhlKu`Zv_Mlvgi|Mlvg}LvO}KxhlKu`KviQKvR $, LqNb|Lu`
 -%37%'%'#<*#2&
b|lwOuhZv}_w_Kvi}K`il`ilgLqg|k}KxhlKu`KviQKvR^iigQv[wovpiu`hv_h_[ $, ZhQ~``oq`\vgZhlw^xo{g~```uN}qwS
o\v_x`iwKvi}[wgKvR $,
 -%,%+:-4&+-%'.3%-+)><*#2&
  KviOuZKit]vLqg|k
b|lwOuhZOuZKit]vLqg|k~ktKvilw}MivtpLqg|kZuN_xKukhvlv_wQh`uSQv 
 [ilOoq`Mlvgog`|iYLqN~``oq`\vg]{KP`u`
 kNipuo~``oq`\vg
 aitglkbk~ktlw}MivtpLqg|k]vNo\w[wZl hai~Kigov}iOi|a
   Kvilw}MivtpLqg|k
Kvilw}MivtpLqg|k~`NqqK}a_ ol_
 o\w[w}QwNdiiY_v 6C4B:@D:F6 >2<IC:C aitKq`ZlhMvMlvg\xMviqhktMv}Pkxh~ktMv}`xhN}`_gv[iVv_
Q|mixlNmiu[_t  
 Kvilw}Mivtpo\w[w}QwNq_{gv_ >76B6>D:2<>2<IC:C Z~K o\w[w B?CCD2349: )AE2B6
 (%1 !&-%&*
OvKKvimyKnvMlvgMwZ}p_LqNb|`iwfM_Kvi}kzqKQKvR^iigQv[wovpiu`hv_h_[ $, ~]_Kvi}[wg_vgu_ovgvi\_vgvoi{afvdilg
ZZuN_x
o\v_fvdol_`{MMkd`lv b|Lu`i\ol_pS}a_}dmQvhMwZ}a_iqhkt  gx    aMwZ}a_iqhkt  o\v_fvdKviogioMwZ}a_
iqhkt   itZu`KvimyKnvO`KvimyKnvo|No{ZitZu`aiwSSv[ixMwZ}a_iqhkt  
MvQOvh]x}KxhlLqNKu`KviQi\_KiYx]xQKvR $, }a_ZuN_x
KiYxQKvR $, d`lvb|Lu`i\QOvhMv}Qzq}dkwNgvK]xo{ZOv_l_  `v] MvQOvhqz_ Mv[ilOofvdi\ Rqgi\MvkvNi\Mv
fvnxMvaitKu_ Ov_l_ `v] aMv`vi{NiuKnvi\Ov_l_  `v] a
Zv_o{LfvdKvh~ktZv_o{LfvdOw[
Zv_o{LfvdKvhKviQKvR $, oNbkpo{LfvdZhilgLqNb|Lu`i\ZhilgZxLy_}kK_qhZhbkKvimyKnvol_pSb|Lu`i\d`~d]h
[vgaK[wiqNkNgvgxivNKvhaK[w~kt_q_pku`}a_aK[wZv_o{LfvdOw[KviQKvR $, oNbkpo{LfvdOw[ZhilgLqNb|Lu`i\ZxLy_}kK_qhZh
bkKvimyKnvol_pSb|Lu`i\gxMlvgdyNdqO_KviQKvR $, ggxMlvgKuNlkO[qKviQKvR $, ~ktgxogv^w_KviLu`i\}pgzq_}Zwg
Zv_Mlvgi|Mlvg}LvO}KxhlKu`KviQKvR $, LqNb|Lu`i\
OvKKvimyKnvMlvgi|Mlvg}LvO}KxhlKu`KviQKvR $, LqNb|Lu`i\]xQKvR $, d`lvb|Lu`i\gxMlvgi|Mlvg}LvO_Zv_
owN~lZkqggvKiqNkNgvgxMlvgi|Mlvg}LvO_Zv_M{Y kuKnYt~ktZv_M{YaithQ_~ktMlvgakqZfuh [vgkvZu` Zhovgvi\oi{aZ
ZuNi|a]x 
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%2 /8  Zv_Mlvgi|Mlvg}LvO}KxhlKu`KviQKvR $, LqNb|Lu`i\
 !&-%&*4&+'.-%>
OvKbkKvimyKnvd`lvb|QKvR $, pS}a_}dmQvhgxqvh{    aMwZo\v_fvdKviogioO`KvimyKnvo|No{ZitZu`aiwSSv[ixZh
ouN}K[}p_Zlvb|QKvR $, qh|_luh]vNv_~ktqh|_QlN]xKvkuNoivNVv_t]vNMiq`MiulOyN}kzqK]xOtQKvR $,Zhov}p[{pkuKMzqaitphuZ
MvQOvhZoqZMkqNKu`QSvZv}KKw_t~ktKiQw[o{[t}gzqN  ZmyKnvaOOuh]xoNbk[q~iNO|NO_Kvi}kzqKQKvR^iigQv[w $,
}Pdvti\`ii]{KL_vZpS_}L[OuNpluZog{]iaivKvid`lvaOOuhol_aitog]vNKvi[kvZZv_ivMvgxqw]^wd k[q~iNO|NO_Kvi}kzqKQKvR
$, ovpiu`Zv_MvQOvh]x}KxhlLqNKu`KviQi\_KiYx]xQKvR $,d`lvb|Lu`i\QOvhMv}Qzq}dkwNgvK]xo{ZOv_l_  `v] MvQOvh
qz_ Mv[ilOofvdi\ Rqgi\MvkvNi\MvfvnxMvaitKu_ Ov_l_ `v] aMv`vi{NiuKnvi\Ov_l_  `v] aRyNOvKKvimyKnvLqg|k
Ku`b|QKvR $, huNd`qxKlvMvQOvhZv_}Qzq}dkwN]x[qNOvh[q}Zzq_kZkNKlv}ZwgoqZMkqNKu`Nv_lwOuhLqN_ku]}QxhllYwQhKi   ZlwOuh
}izqN]um_M[wLqNb|Qi\h_[[qKviQKvR^iigQv[wovpiu`i\h_[ $, }a_}Qzq}dkwN_}L[Ki{N}]dgpv_MiOvKKvimyKnvd`lvol_pSo_O
]xOt}kzqKQKvR^iigQv[w $, }a_}Qzq}dkwNMzq}Qzq}dkwNgxivMv\|KoNbkpivhOvhkZkN
Zv_o{LfvdKvhKviQKvR $, oNbkpo{LfvdZhilgLqNb|Lu`i\ZhilgZxLy_}kK_qh}_zqNOvKol_pSb|Lu`i\d`~d]h[vgaK[w
~kt_q_pku`}a_aK[wZv_o{LfvdOw[KviQKvR $, oNbkpo{LfvdOw[ZhilgLqNb|Lu`i\aK[wZxol_pSb|Lu`i\gxMlvgdyNdqO_KviQ
KvR $, ggxMlvgKuNlkO[qKviQKvR $, ~ktgxogv^w_KviLu`i\}pgzq_}Zwg _LYt]xZv_Mlvgi|Mlvg}LvO}KxhlKu`KviQKvR $,
LqNb|Lu`i\d`lvb|Lu`i\gxMlvgi|Mlvg}LvO_Zv_owN~lZkqggvKiqNkNgvgxMlvgi|Mlvg}LvO_Zv_M{YkuKnYt~ktZv_M{YaithQ_~kt
MlvgakqZfuhRyNoqZMkqNKu`Nv_lwOuhLqN_w^wlZxo[tOw_Zv~ktMYt   ZlwOuh}izqNaOOuh~ktdj[wKiig]xgxbk[qKvi[uZow_OQdkuNNv_
]Z~]__vgu_}Qzq}dkwN_i\h_[ol_`{MMk]x[wZ[uNit``~Ko"& ":AE:5 &6DB?<6E= 2C d`lvaOOuh]xb|`iwfMMv_yN\yN[qKvi[uZow_O
}kzqK[wZ[uNKvRqu_Zu`~iKMzqKviaitphuZOvKKviQNv_iqNkNgvMzqMlvgakqZfuhLqNKviQNv_it``~Ko"&
 <*3(*4+!&-%'.,$
OvKbkKvimyKnvb|Lu`i\]xQKvR $, _Zv_ivhOvhgx_u_~oZNlvKviQKvR $, OtoNbk[qKviaitphuZMvQOvhgvKKlvKvi
Q_vgu_ZuN_u_OvKbkKvimyKnvZuNKkvlKit]ilNdkuNNv_Kit]ilNMg_vMg`iwnu]a[] OvKuZ gpvQ_ ~ktp_lhNv_qz_]x}KxhlLqNMligx
_h`vhoN}oiwgo_u`o_{_paitQvQ_[itp_uK\yNMlvgM{gMv]vN}minVmvo[igvKhwNLy_
 OvKbkKvimyKnvZv_o{LfvdKvh~kto{LfvdOw[d`lvKviQKvR $, oNbkp]uNo{LfvdKvh~kto{LfvdOw[ZhilgLqNb|Lu`i\Zx
Ly_}kK_qh ]uN_x}_zqNgvOvKKviad`~d]h}a_aitOv~ktKviduKbv_LqNb|Lu`i\Kvi}kzqKQKvR $, qvOgoNbkZh[iNZuN_u_Kit]ilN
dkuNNv_Kit]ilNMg_vMg`iwnu]a[] OvKuZ gpvQ_ ~ktp_lhNv_qz_]x}KxhlLqNMlioN}oiwgo_u`o_{_aitQvougdu_^~ktoivNMlvgi|Mlvg
}LvOpb|Lu`i\[itp_uK\yNo{Lfvdq_vguhLqN[_}qN}dwgLy_
 OvKbkKvimyKnvlwOuhZv_Mlvgi|Mlvg}LvO}KxhlKu`KviQKvR $, LqNb|Lu`i\_u_d`lvol_pSb|Lu`i\huNLvZMlvgi|_Zv_
M{YkuKnYtM{YaithQ_~ktMlvgakqZfuh}KxhlKu`KviQKvR $, ZuN_u_Kit]ilNdkuNNv_Kit]ilNMg_vMg`iwnu]a[] OvKuZ gpvQ_
~ktp_lhNv_qz_]x}KxhlLqNMlio_u`o_{_oN}oiwgpMlvgi|aitQvougdu_^Lqg|k]xovMuS_Zv_M{YkuKnYtM{YaithQ_~ktMlvgakqZfuh
}KxhlKu`KviQKvR $, gvKLy_
Lq}o_q~_tovpiu`KvilwOuhMiuN[qa
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MlimyKnvKk{g[ulqhvN}dwg}[wgOvK
}a_  ~kt]vKvi}aixh`}]xh`itplvNb|]xLu`i\_Ki{N}]dgpv_MiKu`aiwgYWk
 MligxKvimyKnv_Zv_o{LfvdLqNb|Lu`i\~ktbkKit]`[qo{LfvdOvKKviQKvR $, gvKLy_
 MligxKvimyKnv[_]{_~ktbk[q`~]_OvKKvi}kzqKQ}Qzq}dkwN]xpkvKpkvhLy__qK}p_zqOvKKvR $, ~kl_vgv}aixh`}]xh`
}dzqZ|lv}Qzq}dkwNQ_wZZ}KwZMlvgM{gMv]vNKvi}Nw_~kt}minVmvo[igvKKlvKu_
%%-1%#
/ 0 KigMl`M{ggkdwn  ivhNv_o\v_KviY~ktKviOuZKviaSpvgkdwn]vNqvKvm~kt}oxhNov_uKOuZKviM{YfvdqvKvm~kt}oxhN
/0 Kukhvlv_wQh`uSQv  Kvilw}Mivtpo\w[wLu_o|NZlh)&))7?B-:>5?GCKi{N}]ds `iwnu]^iigovi
/0 Owifv~o_}Kng  KvilwOuh]vN^{iKwO Ki{N}]ds ov_uKdwgddw]uKnquKni
/0 QSvZv}KKw_t~ktKiQw[o{[t}gzqN aOOuh]xoNbk[q~iNO|NO_Kvi}kzqKQKvR^iigQv[w $, }Pdvti\`ii]{KL_vZpS_}L[
OuNpluZog{]iaivKvi lvioviKvi}Nw_KvikN]{_Kvi[kvZ~ktKv`iwpvi^{iKwO  p_v  
/0 Q|mixlNmiu[_t  }]M_wMKviQo\w[w}dzqKvilwOuhdwgdMiuN]x Ki{N}]ds }]d}_igw[Kvidwgd
/0 _ku]}QxhllYwQhKi   ]um_M[wLqNb|Qi\h_[[qKviQKvR^iigQv[wovpiu`i\h_[ $, }a_}Qzq}dkwN_}L[ Ki{N}]dgpv_Mi
aiwSSv`iwpvi^{iKwOgpv`uYWw[ ovLvlwQvKviOuZKvi^{iKwObv_ozqqw}kK]iq_wKo gpvlw]hvkuhiuNow[
/0 _w^wlZxo[tOw_Zv~ktMYt   aOOuh~ktdj[wKiig]xgxbk[qKvi[uZow_OQdkuNNv_]Z~]__vgu_}Qzq}dkwN aiwSSv `iwpvi^{iKwO
gpv`uYWw[ gpvlw]hvkuhivgMv~pN
/0 aith{K[ah{[[[  KvimyKnvKu`KviduX_vg_{nhg|k_w^wd{]^iig dwgdMiuN]x  Ki{N}]ds g|k_w^wd{]^iig
/0 #4;6>>6<<E3B6I?D96BC ?=@?>6>DC?7&6B46:F65":76'E2<:DI ?EB>2<?7?==E>:DI&CI49?<?8I 
/ 0 +$& E=2>6F6<?@=6>D(6@?BD 6<9:%H7?B5+>:F6BC:DI&B6CC
/ 0 -%'%" B?E@ *96 56F6<?@=6>D ?7 D96 G?B<5 962<D9 ?B82>:J2D:?> AE2<:DI ?7 <:76 2CC6CC=6>D
>CDBE=6>D> %B<6- !EI;6> 'E2<:DI?7<:762CC6CC=6>D>D6B>2D:?>2<@6BC@64D:F6 $6G.?B;)@B:>86B ,6B<28

812


&F<ARF<>*(>F:(G0MBP4M&@1<&<1RF5=6TF,F)M8JQCM6X4N4>2F)8E.4F:UC42F41D>E4M6X4NB=U)M<H;4<LV
0VF48=E))F4N=D&F<2UC)M2HQ;>M+G)M&@1<
 "#%   S!!!" ""$%#!
 %!!" 
><>G2;W5K</?G<G  >E.48)@W<E&@W>GM+H;<
itZeshreahrLLs\{hqltL{iWhoddmsitZeshreaqzes itZeshreahrLLs\{hqltL{iWhoddmsitZeshreaqzes
;/7:%@=3326=B;/7: 1=;
52(E0;UC
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zJe^hyHdsHo\mhrLMsHzIsfid|JfLHsfzfue\fyit[uHsf^hyHHsfWy{hfrHks
Zs}mZfs]isHsf^hyHZs\Xqir\~dXoLHsf\sdsHWy{hLse^hyHLsezH]
zHueiLse}m_h_htXWuZs}mfse~WzatdIv\
 |JfLHsf^hyHZs\Xqir\Zs}mXs]h^sPsLz^\ZufyMrHdu\rHZoLzZueizIsds
zeuedOdaw\Zuz^\M s\i\dsHzHkXfHfdufse~WzatdMsHHsfIseIoLIse
osmsf{hqHsf]ftHsffY~YaszZuei
 XoLHsf}mduHsfMrWXrLz^\jy\ezfue\fyWs\ahrLLs\{H\rHzfue\\rHjvHks{hq
 XoLHsfarU\sdo\Zs\Xqir\}mz^\{mhLzfue\fyWs\ahrLLs\
]xJJhZri~^{hqHolfsL|fLlHrW\sdr\MsHawO|fLmdrHHsPOuicsa|fLmdrH
oesL~f
^xeHrLmr\hd_htX~bbs {_L|PhszPhh zawo\sds}O}\aw\ZuhWJs}OMsezatd
fse~W}mzHkXfHf
 \oHMsHHsf^hyHZs\Xqir\HXoLHsf^hyHawOahrLLs\ow\zatdzXtdzO\
l]yWshqmxLLs
 XoLHsf}mduHsfarU\saw\Zu]ftziVdo\Zs\Xqir\}mz^\jy\ez fue\fyzfwoL
 XoLHsfarU\sdo\Zs\Xqir\}mz^\{mhLZoLzZueizOtLzHkXf
Zs\Xqir\oesLfo]Ws\XrL{XzdhWar\[it[uHsf^hyHHsfzH]zHueiHsf{^f
oesL~f
fy^{hqHsf\s~^}O^fq|eO\
 XoLHsf}mduHsflfsL|fL{^ffy^_htXcrVTHsfzHkXfzO\Hsf{^ffy^zdhW
Zs\Xqir\LoHzdhWZs\Xqir\o]
 XoLHsfarU\s}maw\Zuz^\{mhLZoLzZuei{]]er Lew\Zs}mJ\}\aw\Zudu
fse~Wzatd
 \oHMsHHsf^hyHIsi|aWYrihtlLYriWsZs\Xqir\oesHMq^hyHawOow\
zatdzXtdzO\awO_rHli\Jfri lXoz]ofuWoHWsizfwoL{XXtW^QmszfwoL{mhL
\s
 HsfMrWHsfzHueiHr]|JfLlfsLaw\ Ss\
 Jif^fr]^fxLY\\moL\sfs\Js
 |JfLlfsLaw\ Ss\zO\Y\\moL\s fs\Jsz^\oesL~f
 Zs\XoLHsf}m|JfLlfsLaw\ Ss\zO\Y\\moL\sfs\Jsz^\  XoLHsf}mduHsf^fr]^fxLPod{PdY\\Zuz^\mhxdfoL\szPsq}mzfue]zihs
lrQMfMq~W~dzHtWox]rXtzmXx
oesL~f
 XoLHsfzatdmoL\smhseMxW{hqXoLWy{hfrHksJisdlqosW}m\s}O
 Jifzatdfs\Js}mdsHIv\{hq}mdult\JsZumhsHmhsezO\lt\Js $)$%
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 HsfooH{]]cydZt rj\{hqosJsfltLHolfsL]ftziVdo\
dsJifMqoey}\MxWZu{eHooH~^zafsqduHht\f]Hi\
Zs\Xqir\z^\oesL~f
 }\li\IoL^seXsLXoLHsf}mdulu^seOrWzM\etLIv\
 Zs\XoLHsf}mdHu sfMrWcydZt rj\{hqosJsfltLHolfsL]ftziV
 osJsfXoLHsf}mlfsL{]]YsifXH{XL}mdululr\lieLsd
]ftziVdo\
 duMxW^fqOslrdar\[Zu^fqOsO\zm\~WOrWzM\{hqzIsYvL~WLse
Zs\Xqir\z^\oesL~f
 zatd{_\Zu{lWLfsehqzoueWMxW]ftHsfXsL}m\rHZoLzZueizm\~WOrWzM\
 XoLHsf}mZszl\ZsLlrQMflsmfr]fY )+ {eHHr]fY~Y\szZueizafsqzHtW
^Qms`x\bxLHfqMsezihsfY )+ Ir]_s\Zs}m\rHZoLzZueiZu\rLfY~Y~d
lqWiH
 XoLHsf}m^se $!!#)  Zsz^\irlWxZuJLZ\YsiflieLsd
 XoLHsf}mHsm\WMxWmfwoMrWaw\Zu}m\Hr ZoLzZueihL~^}\MxWYsefy^Zu
Hsm\Wzawo^oLHr\JisdzluemseZuMqzHtWHr]WoHZs\Xqir\
 HsfisL{_\[xfHtM
 JifisL{_\[xfHtMoesL~f}mlLzlftdHsfZoLzZuei{hqzjfkSHtM  JifduHsf|KkVs^fqOslrdar\[}mJ\Zfs]dsH{hqZriYvL
 JifduHsf^fqHr\fsJsfr]Pwo_h_htXzdhWZs\Xqir\
OxdO\
 JifXtWXo]ftkrZZufr]Pwo_h_htXzdhWZs\Xqir\~imhsefsezawozHkXfHf
Mq~Wduos\sMXofoL
 XoLHsf}mduHsfo]fd}mJisdfy{HzHkXfHf}\Ws\HsfXhsW{hq{_\[xfHtM
zafsqOsi]s\~dduJisdfyWs\\u
 XoLHsf}mduHsfisL{_\[xfHtMoesL~f
 HsflfsLHsfduli\fidHr]OxdO\
 Hsf^hyHZs\Xqir\lfsLHsfduli\fidHr]OxdO\oesL~f



XoLHsf}mduHsfarU\sHsfduli \fidHr]OxdO\oesL~f

 Zs}mduJisdfrHJisdlsdrJJu}\OxdO\zatdIv\zHtWHsffidXriIoLldsOtHHhxd
zHkXfHf_y^hyHZs\Xqir\z^\HhxditlsmHtMOxdO\lsdsfYXoeoWHsfZsLs\
}\HsfarU\sWs\ow\zO\HsfXrLHhxd{^ffy^_htXcrVT
 XoLHsf}mcsJfrSl\r]l\x\L]^fqdsV}\HsfXoeoWitlsmHtMOxdO\{hqXrL
Hhxd{^ffy^_htXcrVTHsfzHkXfzO\l\r]l\x\L]^fqdsVlfsL|fL{^ffy^
{hqox^HfV

MsHXsfsL _hHsfjvHksZrj\JXtJisdJtWzm\{hqJisdXoLHsfIoLzHkXfHfXoHsfarU\sdo\Zs\Xqir\z^\{mhLzfue\fyWs\ahrLLs\
{hqHsfZoLzZueizOtLzHkXfWieit[uoct^fseHhxd =1CA5@=C> lsdsfYo[t]sefsehqzoueWWrL\uzHkXfHfHhxdz^smdseli\}mQJtWisaw\ZuZu
duHsflLzlftd}mduHsf^hyHZs\Xqir\Ms\i\  ~fduJisdzmdsqld}\Ws\lYs\Zulcsa{iWhodWt\duJisdoxWdld]yfVZs}m~W_h_htXz^\
Zu\sao}M {hqXoLHsf}mduHsfarU\saw\Zu}m}O^fq|eO\oesLerLew\WieHsfXrLjy\ezfue\fyWs\ahrLLs\{]]Jf]iLMf zO\Hsf^hyHawO\sdr\
Hsf_htX\sdr\MsHawOXsLahrLLs\hdahrLLs\{lLosZtXe {hq{mhLHrHzH]\s \oHMsH\uerLXoLHsf}mduHsflfsL|fLLs\{^ffy^_htXcrVT
HsfzHkXfzawoz^\{mhLzfue\fy{H\rHzfue\\rHjvHks^fqOsO\Zri~^}\Ws\HsflLzlftdHsfZoLzZueiXoLHsf}mdu^fr]^fxL|JfLlfsLaw \Ss\
~W{HY\\moL\sfs\Js}mlqosWz^\fqz]ue]zfue]foe HolfsLosJsfXsL}mJLZ\YsifXH{XL}mdululr\lieLsddu^seXsLdoLzm\~W
OrWzM\Hsm\WMxW]ftHsf\rHZoLzZueidu{_\Zu{lWLMxW]ftHsfXsLWs\HsflLzlftd[xfHtMJifduHsfMrWo]fdzHueiHr]HsfZs[xfHtM}mzHkXfHfdu
JisdfyJisdzIs}MzawoMqlsdsfY\s~^isL{_\XoeoW[xfHtM~W Ws\Hsfduli\fidIoLOxdO\~WMrWXrLHhxditlsmHtMOxdO\Zs}mzHtWJisdlsdrJJu
OxdO\zId{ILzXt]|XoesLerLew\
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